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Firma Starmeat Katowicz, Ignatowicz Sp. J. to jedna z największych firm produkujących mięso mielone, 
drobiowe w Europie.

Specjalizujemy się w produkcji mięsa drobnego, mięsa typu baader oraz mom z kurczaka oraz indyka.
Produkujemy ok. 1 000 ton tygodniowo.

Krajowi dostawcy surowca, nowoczesny sprzęt oraz własna flota transportowa gwarantują niezawodną jakość
oferowanego przez nas mięsa.

Posiadamy certyfikaty BRC oraz IFS. Zapewniamy wysoki stosunek jakości do ceny oraz terminowe dostawy.

Swoje produkty sprzedajemy na wszystkie rynki europejskie, a także do krajów trzecich, m.in. na Ukrainę, 
do Mołdawii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Gruzji, Kosowa czy Uzbekistanu.

W planach spółki jest budowa kolejnej chłodni składowej, która pomieści 25 000 ton mięsa.

We wszystkich naszych poczynaniach towarzyszy nam motto: 

„Naszym sukcesem jest jakość!”

Starmeat Katowicz, Ignatowicz Sp. J.
ul. Zielona 18, 95-040 Koluszki, kontakt@starmeat.pl
www.starmeat.pl
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6 VIP

To, jak ważny jest dostęp do profesjonalnej opie-
ki zdrowotnej, dobitnie pokazał nam wybuch pandemii
Covid-19. Znany z sukcesów na boisku i dbałości
o zdrowy tryb życia Grzegorz Krychowiak uroczyście
otworzył pod Poznaniem nowoczesne Centrum Me-
dyczne Medklinika. Jego partnerami biznesowymi
w tym przedsięwzięciu są czołowi polscy specjaliści,
którzy odpowiadają m.in. za reprezentację Polski w pił-
ce nożnej – ortopeda dr Jacek Jaroszewski oraz fi-
zjoterapeuta Paweł Bamber. W kompleksowej ofer-
cie placówki, poza konsultacjami lekarzy ortope-
dów, znajdą się badania USG, RTG oraz wszystkie inne
specjalizacje medyczne. Ważnym punktem jest też Co-
vid-19 − Medklinika świadczy pełen zakres usług, od
szczepień i testów po coraz ważniejsze badania i re-
habilitację po przebytej chorobie.

Krychowiak dba o zdrowie

Od 17 lat „Szkło Kontaktowe” gości w naszych domach
za pośrednictwem stacji TVN 24. O kulisach pracy w pro-
gramie oraz wzlotach i upadkach prowadzących i komen-
tatorów opowiada Tomasz Jachimek w książce „No i poga-
dali”. 15 wywiadów pozwala fanom Szkła kontaktowego do-
wiedzieć się więcej o swoich ulubieńcach, ale także dzięki
ich przenikliwym komentarzom zrozumieć osobliwy obraz
współczesnej Polski. Faktami i zakulisowymi historiami zwią-
zanymi z powstawaniem programu oraz zespołem redak-
cyjnym, którego na co dzień nie widać, a także anegdota-
mi podzieliła się Dominika Sekielska, wieloletnia producentka
programu. „Szkło Kontaktowe” to nie tylko telewizja, bowiem
od kilku lat jego prowadzący goszczą w warszawskim Teatrze
6. Piętro, gdzie z powodzeniem wystawiają swój spektakl.

Gdy gasną kamery

Od września 2022 roku Aleksandar Marković zo-
stanie pierwszym gościnnym dyrygentem Sinfonii
Varsovia. Umowa ramowa z artystą zakłada realiza-
cję 6 wspólnych projektów symfonicznych rocznie.
Marković jest wszechstronnym dyrygentem symfo-
nicznym i operowym − jego zainteresowania obej-
mują repertuar epok od klasycyzmu po współcze-
sność. Dyrygent specjalizuje się w muzyce późnego
romantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ka-
nonicznych dzieł tradycji niemieckiej. Pracował
w Innsbrucku, Brnie i Leeds. We wrześniu 2021 roku
objął stanowisko głównego dyrygenta Orkiestry
Symfonicznej Wojwodiny w Nowym Sadzie.

Niezwykły gość 
Sinfonii Varsovia
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Od lewej: Tomasz Jachimek, Marek Przybylik, Tomasz Sianecki, Szymon
Jachimek i Dominika Sekielska
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Wydarzenia

Przygotował Jarosław Adkowski

Od lewej: Jacek Jaroszewski, Grzegorz Krychowiak i Paweł
Bamber

Aleksandar Marković
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Od czasów młodości bliska była panu poezja. Czy
to właśnie zamiłowanie do literatury zaprowa-
dziło pana do muzyki?

− Oczywiście, takie były początki. Za-
wsze ciągnęło mnie do literatury. Już w
młodym wieku marzyłem o wielkiej roli
hamletowskiej. Gdy miałem 17 lat, za-
cząłem recytować na konkursach wiersze
Norwida. Reprezentowałem Dom Kultu-
ry w Rzeszowie i zdobywałem nagrody.
Brałem udział w wielu konkursach, m.in.
w Szczecinie, Gdańsku i we Wrocławiu,
gdzie deklamowałem rewelacyjny wiersz
„List do Marca Chagalla” autorstwa Je-
rzego Ficowskiego. Do tej pory mam
gdzieś to nagranie i chodzi mi po głowie,
żeby ujrzało kiedyś światło dzienne.

Dostąpiłem nawet zaszczytu, że w Pol-
skim Radiu Rzeszów raz w tygodniu pro-
wadziłem własny kącik recytatorski, za-
znajamiając słuchaczy m.in. z twórczością
Bogdana Loebla czy Edwarda Stachury.
Tak zrodziła się nasza przyjaźń. Gdy mia-
łem 19 lat, w Teatrze im. Siemaszkowej do-
szło do twórczej kłótni, wskutek czego ode-
szło kilku aktorów, a dyrektor został zwol-
niony. Założył wtedy Teatr Poezji, do któ-

rego dołączyłem. W tym okresie miałem
okazję uczyć się warsztatu od zawodo-
wych, doświadczonych aktorów.
Na przestrzeni lat grał pan na deskach wielu te-
atrów. W jakich okolicznościach czuje się pan na
scenie lepiej: grając czy koncertując?

− To wszystko się łączy, bo z równie
dużym szacunkiem podchodzę do sztuki
teatralnej i wokalnej. Wielu twierdzi, że
moje koncerty są widowiskami. Na pew-
nym etapie postanowiłem związać się
z muzyką i zarabiać na koncertach. To śpie-
wanie stanowiło mój chleb powszedni, ale
z poezją i teatrem nigdy nie rozstałem się
na dobre. W 1983 roku, w setną rocznicę

śmierci Norwida, moje drogi skrzyżowa-
ły się z działaniami artystycznymi Tymo-
teusza Karpowicza, wybitnego poety, któ-
ry wykładał na Uniwersytecie Illinois
w Chicago. Akurat pisał sztukę „Norwid
i niewola”, którą za jego namową wyre-
żyserowałem. Prapremiera odbyła się
z udziałem kilkuset norwidologów z całe-
go świata. Niestety ze względu na stan wo-
jenny delegacja z Polski nie dotarła.

Po pewnym czasie napisałem własną
sztukę – teatr jednego aktora z poezją ilu-
strowaną muzyką. Prezentowałem ją przed
wielką publicznością w Copernicus Cen-
ter w Chicago. Po jakimś czasie powsta-
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Zmanierowany głos,

Choć spotykałem się z głosami, że interpretacja tekstu jest w piosence ważniejsza niż zna-
jomość nut, na pewnym etapie chciałem zdobyć papiery. Są w Polsce najważniejsze. W tam-
tych czasach różnice w stawkach za występy profesjonalnych artystów i wykonawców bez
dyplomów były bardzo duże. Gdy w 1967 roku podszedłem do egzaminu do szkoły muzycz-
nej, usłyszałem tylko, że mam zbyt zmanierowany głos i nic z tego nie będzie. Może to i le-
piej? Pozostałem wolny i nie dałem sobie nic narzucać ani w doborze repertuaru, ani
w interpretacji wykonywanych utworów. A pół roku po tym, jak mnie nie przyjęli do szkoły
muzycznej, zdobyłem w Opolu nagrodę za piosenkę „To ziemia” − mówi artysta w rozmo-
wie pełnej wspomnień i refleksji nad sztuką

Współcześnie panują innego rodzaju bunty polityczne i arty-
styczne. Ja wciąż się buntuję w sprawach dla mnie ważnych
i staję okoniem wobec spraw bliskich memu sercu. Żałuję, że pol-
ska muzyka tak bardzo zeszła na margines światowej twórczości.
Mamy wielu zdolnych artystów, ale ci giną w zalewie wszech-
obecnego naśladownictwa i ubóstwa muzycznego

który zawojował świat

�

Rozmawia MARIUSZ GRYŻEWSKI

Fot. Anna Kubisz (2)



ło słuchowisko „Piszę pamiętnik artysty...
hańba temu, kto o tym źle myśli” z moją
muzyką do tekstów Norwida. Po przed-
stawieniu Tymoteusz Karpowicz powie-
dział tylko: „Przebiłeś mnie”. Czy można
wymarzyć sobie lepszą recenzję?
Z Tadeuszem Nalepą założył i współtworzył pan
zespół Blakout, w którego twórczości nie bra-
kowało tekstów z przesłaniem, wręcz protest
songów. Czy dziś są one aktualne? Przeciw cze-
mu dziś pan się buntuje?

− Te teksty były aktualne w czasach,
kiedy powstały – w okresie protestów
przeciw wojnie w Wietnamie, choć moż-
na je różnie interpretować. Np. w tekście
„Te bomby lecą na nasz dom” dopatry-
wano się analogii do Oświęcimia. Inna
pieśń z tego okresu – „Pozwólcie nam żyć”
nie była tak popularna, ale myślę, że jest
aktualna do dziś.

Współcześnie panują innego rodzaju
bunty polityczne i artystyczne. Ja wciąż się
buntuję w sprawach dla mnie ważnych
i staję okoniem wobec spraw bliskich
memu sercu. Żałuję, że polska muzyka tak
bardzo zeszła na margines światowej
twórczości. Mamy wielu zdolnych arty-
stów, ale ci giną w zalewie wszechobecnego
naśladownictwa i ubóstwa muzycznego.
Kto był dla pana muzyczną inspiracją w młodości,
a kogo ceni i podziwia pan dziś?

− Jest paru fajnych rockowych wy-
konawców, którzy zdobywają polską sce-
nę muzyczną. Jedyny i niepowtarzalny jest
Krzysztof Cugowski, ale i inni z czasów
prawdziwej piosenki, której nikt inny już
nie śpiewa. Warto wspomnieć też o uta-
lentowanych wykonawcach operowych,
którzy podbijają światowe sceny, w tym
Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Mó-
wię tu o takich artystach jak Kurzak, Ru-
ciński, Beczała. Kwiecień. Sam zaśpie-
wałem w duecie z tenorem Michaelem
Kleitmanem włoską piosenkę „L’Amore
E Amare L’amore”. Takich ciekawych spo-
tkań, z których zrodziło się coś pięknego i
ważnego, było w moim życiu wiele.

Niesamowity wokal ma lider zespołu
YES. Słucham z przyjemnością Franka
Zappy. W czasie pobytu w USA odkryłem
wielu artystów, którzy mnie fascynują.
Może dlatego jestem tak krytyczny wobec
naśladownictwa, które dominuje na pol-
skim rynku. Nurt, który zawojował polski
mainstream, lepiej pominąć milczeniem.

W okresie mojej młodości duży wpływ
mieli na mnie Animalsi. Muszę wspomnieć
również Erica Burdona, do którego mia-
łem podobny głos. Muzyka zachodnia była
wówczas bardzo zagłuszana, a my robi-
liśmy wszystko, żeby ją odkryć i chłonąć.
Mam poczucie, że po wielu latach moje-
go pobytu w Stanach mnie również usi-
łowano wymazać z kart polskiej muzyki
i kultury. Mówiono o mnie wiele niepo-

chlebnych rzeczy, np. że wyrzucono mnie
z Blackoutu, co jest nieprawdą. Gdy od-
szedłem, ustępując miejsca żonie Nalepy,
Mirze Kubasińskiej, swoją piosenkę „Wiatr
od Klimczoka” podarował mi Zbigniew Bi-
zoń. Tak powstał Stan Borys i Bizony.

À propos grania z Nalepą przypomi-
nają mi się nasze początki, do których wra-
cam z uśmiechem. Otóż, kiedy Nalepa szu-
kał ludzi do zespołu, byłem kaowcem
w klubie Na Poczcie, ale na przesłuchanie
zaprosił mnie do siebie do domu. Jak za-
śpiewałem „House of the rising sun”,
w kredensie zadrżało szkło i szklanki.
Stan Borys to dla wielu legenda polskiej kultu-
ry, podobnie trudno znaleźć osobę, która nie zna-
łaby piosenki „Jaskółka uwięziona”, która jest
z panem nierozerwalnie związana. Na czym po-
lega jej fenomen?

− Historia tej piosenki jest bardzo
piękna. Kiedy brałem udział w ogólno-
polskim konkursie recytatorskim w Gdań-
sku, chodziłem ćwiczyć do pobliskiej
opuszczonej katedry, bo w jej wnętrzach
głos świetnie brzmiał. Przez powybijane

okna wlatywały do środka ptaki, z który-
mi byłem sam na sam. Po paru latach, gdy
występowałem w teatrzyku piosenki w Bri-
stolu, to wspomnienie powróciło. Tam bo-
wiem podszedł do mnie facet i oświadczył
dość stanowczo, że zaśpiewam jego pio-
senkę. Był to Kazimierz Szemioth. Dał mi
tekst „Jaskółki”, który miał 17 zwrotek.
Stopniowo je wykreślaliśmy, aż piosenka
zyskała obecny kształt. Swoje filharmo-
niczne brzmienie utwór zawdzięcza
Januszowi Kępskiemu. Aż 2 lata czekali-
śmy na decyzję cenzorów z Mysiej, aby
zaprezentować piosenkę publiczności.
W tekście pojawiały się przecież niebez-
pieczne słowa, takie jak wolność, katedra.
Byłem zmęczony oczekiwaniem i zrezy-
gnowany do tego stopnia, że uznałem, że
nie pojadę do Opola, skoro nie mogę za-
śpiewać „Jaskółki”.

Zostałem wtedy zaproszony do pracy
nad rock operą „Naga” z Niebiesko-Czar-
nymi. Wyjechaliśmy do Teatru w Gdyni,
którego dyrektorem była pani Danuta
Baduszkowa, później powstał Teatr Mu-
zyczny im. Baduszkowej. Oczywiście na
występ w Opolu dawano mi inną piosen-
kę, ale ja uparłem się, że zaśpiewam tylko

„Jaskółkę”. I udało się. W jury Festiwalu
w Opolu zasiadało kilku panów w czer-
wonych krawatach, z cenzury, co nie wró-
żyło nic dobrego, znając ich sympatię do
mnie. Przeczucie mnie nie myliło, dosta-
łem od nich niską punktację. Potem był So-
pot i Bursztynowy Słowik za mój występ.
W swojej karierze otrzymał pan liczne nagro-
dy muzyczne i odznaczenia państwowe. Czy któ-
reś z tych wyróżnień ma dla pana szczególną
wartość?

− Na Olimpiadzie piosenki w Ate-
nach z udziałem reprezentantów 40 kra-
jów dostałem nagrodę Best Interpreter.
W Polsce jestem posiadaczem Srebrnego
i Złotego odznaczenia Gloria Artis, co bar-
dzo sobie cenię. Zdobywałem też nagro-
dy zagraniczne, występując we Francji,
w Irlandii, w Caracas. Wiele razy byłem
wystawiany jako reprezentant Polski
do udziału w międzynarodowych festi-
walach.
W 1975 roku przeniósł się pan na stałe do Sta-
nów Zjednoczonych. Czy tam odnalazł pan
swoje miejsce na ziemi?

− Człowiek o wyglądzie proroka, wy-
stępujący z krzyżem na piersi, nie miał pra-
wa istnieć w kraju, w którym rządzili ko-
muniści. Moją osobę wycinano z progra-
mów telewizyjnych, byłem niechcianym
„apostołem”. Wyjechałem do Nowego
Jorku, bez planów i większych środków, ale
dzięki kolegom − Urszuli Dudziak, na-
zywanej przeze mnie Matką Chrzestną
Nowojorską, i Michałowi Urbaniakowi,
u których wówczas pomieszkiwałem − i ich
kontaktom już po 3 tygodniach zacząłem
występować. W pierwszej części koncertów
robiłem show do słuchania z moich pio-
senek, a na koniec grałem rock’n’rolle.
Wszystko rozkręciło się szybciej, niż mógł-
bym oczekiwać.
Dziś dzieli pan życie między oba te kraje?

− Wróciłem do Polski i mam tu swój
dom. Miejsce, w którym żyję, w dużej mie-
rze zaprojektowałem sam, a rzeczy przy-
targałem na własnych plecach albo po-
magałem wnosić, jeśli nie byłem w stanie
ich udźwignąć. Spotkałem na swojej dro-
dze artystę, który skończył ASP i robił fre-
ski w kościołach. Poprosiłem, żeby mi wy-
malował freski na ścianach. Dobrze się
w tym czuję.
Od lat ćwiczy pan jogę. Jak ta praktyka wpływa
na pana życie?

− Bardzo mocno. W czasach, gdy by-
wałem na obiadach w Związku Literatów
i obracałem się w środowisku artystycznym
łączącym różne dziedziny sztuki, podeszła
do mnie primabalerina Teatru Wielkiego,
która w wieku około 60 lat wyglądała tak,
że wszyscy się za nią oglądali, kiedy szła
w miniówie przez Krakowskie Przedmie-
ście. Pochwaliła moje wykonanie „To zie-
mia”, mówiąc, że mam fajny głos, ale może
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Wiele marzeń spełniłem. 
Nie można z tym przesadzać. 
W tym wieku, w którym jestem,
najbardziej doceniam zdro-
wie. Zresztą zawsze tak było



VIP 11

Rozmowa VIP-a

mnie nauczyć oddychania. Do tej pory sam
uczyłem się emisji głosu. Joga pomogła mi
w śpiewaniu i oddychaniu, bo żeby głos
brzmiał, trzeba go podeprzeć oddechem.
To ona nauczyła mnie też hatha jogi, ta-
kie były moje początki.
Czy ma pan marzenie, które wciąż czeka na speł-
nienie?

− Wiele marzeń spełniłem. Nie moż-
na z tym przesadzać. W tym wieku, w któ-
rym jestem, najbardziej doceniam zdrowie.
Zresztą zawsze tak było. Na szczęście po-
przez jogę, rehabilitację i wiarę powoli wra-
cam do formy. Medytuję i wierzę, że bę-
dzie dobrze. �

Człowiek o wyglądzie proroka, występujący z krzyżem na piersi,
nie miał prawa istnieć w kraju, w którym rządzili komuniści. Moją
osobę wycinano z programów telewizyjnych, byłem niechcianym
„apostołem”. Wyjechałem do Nowego Jorku, bez planów i więk-
szych środków, ale dzięki kolegom − Urszuli Dudziak, nazywanej
przeze mnie Matką Chrzestną Nowojorską, i Michałowi Urbania-
kowi, u których wówczas pomieszkiwałem − i ich kontaktom już
po 3 tygodniach zacząłem występować
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Jestem gotowa,

Moja miłość do malarstwa zrodziła się bardzo wcześnie, bo już w dzieciństwie. Wcześniej jednak nie
czułam, że moje prace mogą się komuś podobać. Teraz, jako dojrzała kobieta, nie potrzebuję akcep-
tacji ani pozwolenia, żeby realizować swoją pasję. Dziś tworzę i wiem, że żyję. Istnieję, jestem tu
i chcę się tą radością dzielić – mówi Barbara Bzdek, której pierwszą autorską wystawę
„Kobieta w czerwieni” można podziwiać w warszawskim Domu Kultury Zacisze

aby dzielić się swoją pasją



29 stycznia w Domu Kultury Zacisze w War-
szawie miał miejsce wernisaż wystawy bę-
dącej zarazem pani debiutem. Przygoda ze
sztuką trwa od niedawna, czy dopiero teraz
poczuła się pani gotowa, żeby pokazać swo-
ją twórczość światu?

− Tak, 29 stycznia był dla mnie wy-
jątkowym dniem. Pierwszy wernisaż,
mój debiut. Piękny, bardzo wzruszają-
cy, pełen emocji dzień. Moja miłość do
malarstwa zrodziła się bardzo wcze-
śnie, bo już w dzieciństwie. Wcześniej
jednak nie czułam, że moje prace
mogą się komuś podobać. Sztuka za-
wsze dawała mi najmocniejsze do-
znania i przeżycia, dlatego nie mogłam
się jej oprzeć i mimo wszystko zaczę-
łam realizować swoje marzenia. Teraz,
jako dojrzała kobieta, nie potrzebuję
akceptacji ani pozwolenia, żeby reali-
zować swoją pasję. W pełni świadomie
wybieram drogę, którą podążam, nie-
zależnie od tego, co powiedzą inni.
Wiem, że każdy dzień jest kolejną
szansą i korzystam z tego. Dziś tworzę
i wiem, że żyję. Istnieję, jestem tu i chcę
się tą radością dzielić.
Wystawa nosi tytuł „Kobieta w czerwieni”,
adekwatnie do dominujących barw. Skąd taki
wybór koloru stroju portretowanych kobiet?

− Kobieta w czerwieni w moich
pracach przełamuje stereotyp spro-
wadzający ją do seksualności. Jej siłą
jest wrażliwość, czułość i empatia,
a nawet niepewność, które skłaniają do
poszerzenia perspektyw.
Niektóre namalowane postaci nie mają twa-
rzy. Co chciała pani przez to wyrazić?

− Wizerunek, rysy, oczy nadają wy-
miar niepowtarzalności, lecz jedno-
cześnie determinują przekaz, są silnie
określające i swoim charakterem nie-
mal osaczają. W jednej chwili doko-
nujemy oceny − nie tylko atrakcyjno-
ści fizycznej, lecz także tego, czy budzi
ona zaufanie. W postaciach bez twa-
rzy pozbywam się indywidualizmu.
Tym samym daję im wolność i pełną
swobodę.
Zaprezentowane prace malarskie przedsta-
wiają kobiety, ale także byki. Skąd tak nie-
oczywiste połączenie motywów?

− Wystawę chciałam zadedyko-
wać również mężczyznom, dlatego
połączyłam dwie moje kolekcje: „Tę-
sknotę”, która przedstawia kobiety,
i „Toro”. Byk jest utrwalonym symbolem
siły, odwagi, męskości, a zarazem
strachu. Nie pozostało nic innego, jak
zatytułować obraz „ Zależność”, dając

możliwość każdemu z osobna wła-
snej interpretacji. Pozostawiłam na
tyle czytelny trop, że jeśli ktoś chce się
przedrzeć przez warstwę wizualną,
to dotrze do warstwy symbolicznej.
Co daje pani malowanie? Jest sposobem na
życie czy pasją, która pomaga się spełniać?

− Moje malarstwo pozwala mi po-
dążać za marzeniami. Jest sposobem
wyrażania się. Moje intensywne, pełne
życia kolory są emanacją emocji,
spontaniczności i swobody, ale także
energii, która dekonstruuje kształty.
Jak wypracowała pani własny styl? Kto był
pani nauczycielem, mistrzem, inspiracją?

− Podeszłam do tego bardzo in-
tuicyjnie. Wypracowałam własny styl
metodą prób i błędów. Pewnie jest on
niedoskonały, nieco nieuporządko-
wany, ale zdecydowanie mój własny
i harmonizujący z moją naturą. Moim
mistrzem, osobą, która dokonywała ko-
rekty prac przed wernisażem, był Ma-
riusz Ołowski − wspaniały człowiek,
niesamowity artysta. To on utwierdził
mnie w przekonaniu, że jestem gotowa,
aby zacząć dzielić się swoją pasją i po-
kazywać światu swoją twórczość, za co
z całego serca dziękuję. 

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski
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Kompozycja „Zaleźność” autorstwa Barbary Bzdek
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T
ym razem Jacek Bończyk
– reżyser i scenarzysta przed-
stawienia − zaprasza wi-
dzów w artystyczną podróż,
w której przewodnikiem bę-

dzie mistrz słowa Wojciech Młynarski.
Nieprzypadkowo ów znakomity tek-
ściarz został uhonorowany spektaklem
opartym na jego twórczości. To właśnie
w Teatrze Ateneum sam przygotował kil-
ka spektakli muzycznych i występo-
wał z recitalami. Jacek Bończyk też nie
po raz pierwszy bierze na warsztat
teksty Młynarskiego. Czy takie spotka-
nie mogło się nie udać? 

Dziś z perspektywy utworów Mły-
narskiego, zarówno tych doskonale
wszystkim znanych i chętnie przywo-
ływanych, jak i tych mniej popularnych,
publiczność znów ma okazję przyj-
rzeć się światu i przypomnieć sobie
twórczość mistrza trafnych diagnoz
i puent, która zdaje się nie tracić na ak-
tualności.

„Misja: Młynarski” to znakomita
okazja do dwugodzinnej rozrywki, któ-
rą serwują nam aktorzy Teatru Ate-
neum przy akompaniamencie muzyki
na żywo. Niech nas jednak nie zmyli
barwna strona wizualna przedstawie-

nia i muzyczny płaszczyk show. Oprócz
lekkich utworów pozwalających ode-
tchnąć od codziennych spraw nie za-
braknie poważnych tematów skłania-
jących do refleksji.

Twórcy spektaklu gwarantują roz-
rywkę na najwyższym poziomie. Wy-
starczy wspomnieć, że oprócz spraw-
cy owej kosmicznej misji na deskach
Ateneum – Jacka Bończyka, który do-
skonale odnajduje się w piosence
śpiewanej, nad oprawą muzyczną

czuwa ceniony pianista, kompozytor
i aranżer – Wojciech Borkowski. Mu-
zyczny kwartet sprawia, że dzięki brzmie-
niu na żywo uczestniczymy w mu-
zycznym widowisku nie z tej ziemi.

W obsadzie zobaczymy utalento-
wanych aktorów Teatru Ateneum: Prze-
mysława Bluszcza, Jacka Bończyka,
Grzegorza Damięckiego, Bartłomieja
Nowosielskiego, Wojciecha Brzeziń-
skiego, Julię Konarską, Olgę Sarzyńską
i Katarzynę Ucherską. �

Misja: Młynarski,

Teatr Ateneum zakończył 2021 rok z przytupem. 31 stycznia odbyła się bowiem premiera nowego
spektaklu „Misja: Młynarski” − muzycznej uczty, w której główną rolę odgrywają genialne teksty
Wojciecha Młynarskiego

czyli muzyczna 
ekspedycja w Ateneum

Fot. Bartek Warzecha (2)
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D
rugą część sezonu zain-
auguruje premiera opery
„Barbara Radziwiłłówna”
Henryka Jareckiego. W wer-
sji koncertowej przygotu-

je ją Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego
− Opery Narodowej pod dyrekcją
Marty Kluczyńskiej, która jest związa-
na z Teatrem Wielkim od wielu lat.

Polityka i miłość
Alojzy Feliński pracował nad li-

brettem dramatu przez kilka lat. Pre-
miera miała miejsce 28 lutego 1817 ro-
ku w Teatrze Narodowym. Sztuka zo-
stała przyjęta przez publiczność entu-
zjastycznie i okrzyknięta tragedią na-
rodową. Pod koniec XIX wieku, w 1893
roku, „Barbara Radziwiłłówna” święciła
triumfy na scenie operowej we Lwowie.
Niestety szybko o niej zapomniano.
− Czy prawdą jest opinia, że dzieła za-
pomniane nie bez przyczyny takimi się
stały – ich wartość artystyczna jakoby
pozostawia wiele do zyczenia. A może
nie mamy okazji przekonać się o tym,
gdyż zdecydowana większość rękopi-
sów została zniszczona podczas wojen?
– zastanawia się Marta Kluczyńska.
„Barbara Radziwiłłówna” jednak prze-
trwała. Partytura uważna była za za-
ginioną, ale dyrygentka dotarła do
manuskryptu, który ocalał z wojennej
pożogi. Wraz z rękopisami innych oper
Jareckiego należy do zbiorów Biblioteki
Narodowej w Warszawie.

Sama postać królowej Barbary
Radziwiłłówny, wielkiej księżnej litew-

skiej, wzbudzała wiele kontrowersji. In-
spirowała pisarzy, malarzy i kompo-
zytorów. Jest ona bohaterką filmów i se-
riali (m.in. „Królowa Bona” i „Epitafium
dla Barbary Radziwiłłówny” w reżyse-
rii J. Majewskiego). Powstało też wiele
poświęconych jej utworów literackich
i opracowań naukowych. Najsłynniej-
sza w dziejach Polski historia miłosna,
walka króla Zygmunta Augusta o ko-
ronację małżonki, doprowadziła do
konfliktu pomiędzy szczęściem osobi-
stym a racją stanu. Barbara została ko-
ronowana pół roku przed swoją za-
gadkową śmiercią. Jej losy wpłynęły
także na twórczość kompozytora Hen-
ryka Jareckiego. Dramat w 3 aktach
z epilogiem Dominika Magnuszew-
skiego stał się pierwowzorem libretta
opery.

Henryk Jarecki kształcił się w In-
stytucie Muzycznym w Warszawie.
Był ulubionym uczniem Stanisława
Moniuszki, który włączał jego wczesne
utwory do programów swoich kon-
certów. Kompozytor, dyrygent i peda-
gog od 1874 roku pracował we Lwowie
jako pierwszy dyrygent. Po kilku latach
został dyrektorem Teatru Skarbka,
ufundowanego właśnie przez hrabie-
go Stanisława Skarbka. Jarecki wpro-
wadził do repertuaru muzykę polską:
opery Władysława Żeleńskiego „Kon-
rad Wallenrod” i „Goplana”, Stanisła-
wa Moniuszki – „Widma” i „Straszny
dwór”, a także polskie prawykonania
oper Wagnera. Skomponował też wła-
sne dramaty historyczne oparte na pol-
skiej literaturze romantycznej – „Ja-
dwiga, królowa Polski”, „Odprawa po-

słów greckich”, „Powrót taty” i dramat
z librettem Adolfa Kiczmana „Barbara
jeszcze Gasztołdowa, żona Dominika
Magnuszewskiego”.

„Barbara Radziwiłłówna” ukazuje
ambicje polityczne Bony, niechęć
szlachty do młodego Zygmunta Au-
gusta, miłość Barbary i następcy tronu,
niezgodę Bony na małżeństwo syna
z Barbarą, które uznane było za me-
zalians, podważenie autorytetu dyna-
stii, koronację na krakowskim rynku
przy dźwiękach mazura, nagłą śmierć
Barbary, podejrzenia kierowane na
Bonę. Opera kończy się, kiedy błazen
Stańczyk oznajmia zebranym o uciecz-
ce królowej Bony. Twórczość operowa
Henryka Jareckiego wpisuje się w pol-
ski nurt narodowy wielkiej opery opar-
tej na tematyce historycznej.

W spektaklu biorą udział znakomite
śpiewaczki, w tym Małgorzata Wa-
lewska w roli Bony. Artystka występo-
wała na ponad 30 scenach operowych
świata, m.in. w nowojorskiej Metropo-
litan Opera, Teatro Real w Madrycie,
San Francisco Opera, Washington
National Opera, Baltimore Opera. Bar-
barę gra Iza Matuła, której repertuar
sceniczny obejmuje główne role so-
pranowe w operach włoskich („Aida”,
„Trubadur”, „Moc przeznaczenia”, „To-
sca”). W roli Zygmunta Augusta wy-
stąpił tenor Łukasz Załęski.

Spotkanie miłości 
i ciemności

Ostatnią premierą nadchodzące-
go sezonu będzie spektakl baletowy
„Dracula” w choreografii Krzysztofa

sztuka nowoczesna w Galerii Opera

Każdy kolejny sezon jest w życiu teatru nowym
rozdziałem pisanym na bieżąco w rytm wyda-
rzeń, nabierającym kształtu na przecięciu opty-
mistycznych planów i weryfikującej je rzeczy-
wistości. Zależy nam wszakże, by ta rzeczywi-
stość otworzyła nam nowe możliwości i zasko-
czyła miłymi niespodziankami – mówi Waldemar
Dąbrowski, dyrektor naczelny Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej

Anna Arwaniti

Miłość i władza w Operze Narodowej, 

Fot. Krzysztof Bieliński
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Pastora, z muzyką Wojciecha Kilara, który skomponował muzykę
do ponad 130 filmów. Spektakl powstał na specjalne zamówienie
West Australian Ballet. Światową prapremierę miał we wrześniu
2018 roku w Perth i stał się sensacją baletową sezonu. Powieść gro-
zy miała wiele ekranizacji, najbardziej utytułowana to „Dracula”
z 1992 roku w reżyserii Francisa Forda Coppoli, do której muzy-
kę napisał Wojciech Kilar. W filmie wystąpili sławni aktorzy, tacy
jak Gary Oldman w roli tytułowej, Anthony Hopkins, Winona Ry-
der. Film zdobył aż trzy Oskary: za charakteryzację, kostiumy i mon-
taż dźwiękowy oraz nominację do nagrody Saturna za najlepszą
muzykę dla Wojciecha Kilara.

West Australian Ballet postanowił zaprezentować na swojej sce-
nie baletową adaptację powieści grozy Brama Stokera „Dracula”.
Teatr zwrócił się z propozycją realizacji do Krzysztofa Pastora.
W swojej koncepcji dramaturgicznej choreograf pragnął pokazać
nie tylko muzykę z filmu Coppoli, ale więcej muzyki Kilara, na któ-
rą składają się utwory kompozytora ze ścieżek dźwiękowych do
filmów „Ziemia obiecana”, „Trędowata”, „Kronika wypadków mi-
łosnych”, „Zazdrość i medycyna”. Wykorzystał także fragmenty
Kościelca 1909, V Symfonii „Adwentowej” i Koncertu na fortepian
i orkiestrę.

Akcja opowieści rozgrywa się w XIX wieku i opowiada o fa-
scynacji hrabiego Draculi narzeczoną jego prawnika, Miną.
Opowiada historię człowieka prześladowanego przez groźne fa-
tum, które może zdjąć z niego tylko miłość.

„Dracula” w choreografii Pastora to wzruszający spektakl o cier-
pieniu, uczuciu, w którym prawdziwa miłość nigdy nie umiera. Jest
to najsłynniejsza historia spotkania ciemności i zakazanej miło-
ści. „Draculę” Pastora nominowano do prestiżowej Helpmann
Awards w kategorii najlepsze przedstawienie baletowe i trzykrotnie
nagrodzono w konkursie Performing Arts WA Awards za koncepcję
i realizację spektaklu oraz za kostiumy i aranżację muzyczną. Dru-
ga australijska premiera „Draculi” odbyła się w 2021 roku
w Queensland Ballet w Brisbane. „Wielki Krzysztof Pastor dostar-
czył choreografię mądrą, różnorodną, porywającą” – pisano w pra-
sie po premierze baletu.

Galeria Opera otwarta na sztukę nowoczesną
Galeria Opera to wspólny projekt dyrektora Teatru Wielkiego

– Opery Narodowej Waldemara Dąbrowskiego i Adama Myjaka,
rektora Akademii Sztuk Pięknych. Prezentuje prace znakomitych
twórców polskiej awangardy, pokolenia artystów tworzących
fundamenty sztuki nowoczesnej. Galeria gościła już takie nazwi-
ska, jak Władysław Hasior, Barbara Falender, Jan Cybis czy
Rafał Olbiński.

Obecnie można oglądać wystawę prac Jana Modzelewskie-
go, malarza „ikon codzienności”, przedstawiające sceny za-
czerpnięte z życia. Artysta przedstawia również wątki literackie,
historyczne i polityczne. Wśród wystawionych prac są „Plac Na-
rutowicza”, „Z babcią”, „Warszawa na cegłach, przytrzaśnięte pal-
ce”. To zbiór najnowszych obrazów artysty, których tematem prze-
wodnim jest powrót do początku twórczości i okresu dzieciństwa.

Kolejna wystawa sezonu to prace znakomitego rzeźbiarza
Janusza Pastwy, o którym w katalogu do wystawy w Muzeum
w Orońsku tak pisał Piotr Szubert: „W pracach Janusza Pastwy za-
klęty jest niemożliwy do oddania słowami poemat filozoficzny”.
Z Janem Myjakiem stworzył on Kwadrygę Apollina na frontonie Te-
atru Wielkiego.

Sezon zakończy wystawa Adama Styki, malarza orientalisty,
którego prace zdominowały pejzaże i sceny rodzajowe z podró-
ży do Tunisu, Maroka, Egiptu. Zajmował się też ilustracją do ksią-
żek, m.in. „W pustyni i w puszczy” oraz „Quo vadis?” Sienkiewicza.
Malował też sceny z amerykańskiego Dzikiego Zachodu. Jego pra-
ce cieszyły się ogromnym powodzeniem i wystawiane były w licz-
nych galeriach na świecie. �



18 VIP

Kultura

N
arodowy Instytut Fryde-
ryka Chopina w Warsza-
wie jest największym cen-
trum Chopinowskim na
świecie. Powstało w 2001

roku, a główne jego zadania to: pro-
mocja, upowszechnianie, badanie
i ochrona spuścizny kompozytora. Mu-
zeum Fryderyka Chopina posiada naj-
większą na świecie, unikatową kolek-
cję pamiątek związanych z życiem
i twórczością kompozytora, która liczy
ponad 7500 obiektów.

Kolekcja zawiera m.in. rękopisy
muzyczne, ikonografię historyczną
i współczesną, wydania dzieł Chopina,
listy, przedmioty osobiste. W 1999 roku
część kolekcji Muzeum Chopina zo-
stała wpisana na listę UNESCO „Me-

mory of the World”, na której znajduje
się wiele obiektów wymagających
szczególnej pieczy i ochrony ze wzglę-
du na ich ponadczasową wartość kul-
turową.

Fortepiany Chopina
Wiele pamiątek i wartościowych

przedmiotów na przestrzeni lat zagi-
nęło. Zlicytowano majątek z ostatnie-
go mieszkania. Fortepian należący
do jego siostry, na którym grywał mło-
dy Fryderyk, w1863 roku został wyrzu-
cony przez carskich żołnierzy na bruk.
Pierwsze swoje utwory Chopin kom-
ponował na wiedeńskim fortepianie
Grafa. W 1830 roku Fryderyk Buchholtz
zrealizował zamówienie młodego pia-
nisty i skonstruował dla niego nowo-
czesny fortepian, który stanął w salo-
nie państwa Chopinów przy Krakow-
skim Przedmieściu 5. Był to okres jego
pierwszych wielkich sukcesów kom-
pozytorskich. Fortepian Chopina został
uwieczniony w wierszu Cypriana Ka-
mila Norwida po informacji o splą-
drowaniu mieszkania siostry kompo-
zytora i wyrzuceniu instrumentu przez
okno.

Zbiory rodzinne 
i pamiątki przyjaciół

Kolekcję zaczęła gromadzić ro-
dzina kompozytora, a w szczególno-
ści jego najstarsza siostra Ludwika.
Obok zbiorów rodzinnych pamiątki, ta-
kie jak listy, autografy, dedykacje,
gromadzili też przyjaciele i uczniowie
Chopina. Do najcenniejszych obiektów
w zasobach Muzeum należą portrety
kompozytora wykonane za jego życia.
Do odrębnej grupy można zaliczyć od-
lewy dłoni Chopina i maski pośmiert-
ne. Szczególne miejsce zajmują rę-
kopisy muzyczne kompozytora, do-
kumentujące przebieg jego twórczej
drogi. Szczególną wartość mają rę-
kopiśmienne kopie utworów przygo-
towane przez uczniów i przyjaciół
kompozytora: Auguste’a Franchom-
me’a, Thomasa Tellefsena i Juliana
Fontanę.

W kolekcji znajdują się m.in. listy pi-
sane przez Chopina, notatki, rysunki,
zeszyt do kaligrafii, bilety wizytowe,
jego notatniki osobiste z lat 1834, 1848
i 1849, a także rzeczy osobiste, takie jak
eleganckie spinki do gorsu, chustki ha-
ftowane przez George Sand, zegarek

Chopin – potęga znaku.
„Fryderyk Chopin jest wieczy-
stym przykładem, czym być
może muzyka polska, a także
jednym z najważniejszych sym-
boli zeuropeizowanej Polski,
nie tracąc nic ze swych raso-
wych odrębności, a stojącej
na najwyższym poziomie kul-
tury europejskiej” − Karol
Szymanowski

Anna Arwaniti

Poznaj życie kompozytora
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podróżny, a nawet pukiel włosów Fry-
deryka. Są też liczne dokumenty przy-
jaciół kompozytora, np. Oskara i Wil-
helma Kolbergów, oraz artystów, np. Jó-
zefa Elsnera, nauczyciela Chopina.
Zbiory obejmują również dokumenty
obrazujące historię Międzynarodo-
wych Konkursów im. Fryderyka Cho-
pina, a także wydania dzieł kompo-
zytora przygotowywane przez naj-
słynniejszych redaktorów, m.in. Igna-
cego Jana Paderewskiego, Edouarda
Ganche’a. Niezwykle cenny jest ostat-
ni fortepian Chopina, a także forte-
piany z epoki takich firm, jak Pleyel,
Erard, Buchholtz, które są obecnie
wykorzystywane podczas koncertów
i nagrań.

Chopin ikoną kultury
Z wystaw czasowych szczególne

miejsce zajmuje „Chopin − potęga
znaku”. Jej kuratorami są dr Seweryn
Kuter i Marta Tabakiernik. − Tytułowy
„znak” wskazuje na oderwanie od
podmiotu, na zastąpienie i odwrócenie
perspektywy. Eksplorujemy więc zja-
wisko Chopina jako marki – gdy jego
nazwisko firmuje towary, a kultura
przeplata się z potrzebami rynku. Kicz,
obecny w sferze gadżetów i pamiątek,
w przypadku Chopina − człowieka
niezwykle wrażliwego i mającego
wysublimowany gust − razi i zgrzyta.
W związku z ochroną wizerunku kom-
pozytora – na zasadzie ochrony dóbr
osobistych osoby żyjącej – Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina udziela
producentom licencji, po uprzedniej
weryfikacji jakości przedstawianych
przez nich produktów. Łączenie ikon
kultury z komercją może bowiem pro-
wadzić do absurdów, jak w przypad-
ku Mozarta, gdy jego nazwiskiem fir-
mowane są nawet wędliny – wskazu-
ją autorzy wystawy.

Na wystawie znajduje się jeden
z najbardziej rozpoznawalnych wi-
zerunków Chopina − portret autor-
stwa francuskiego malarza i rysow-
nika Ary Scheffera z 1847 roku, bę-
dący własnością Muzeum Dordrech-
tu, który stał się podstawą do licznych
przetworzeń. Znalazł się m.in. na
banknocie o nominale 5000 zł, emi-
towanym w1982 roku. Na wystawie
stworzono swego rodzaju mikroek-
spozycję, która gromadzi wizerunek
kompozytora na wielu przedmiotach,
w malarstwie, grafice, na medalach.
Chopin funkcjonuje też w różnym
kształcie w kulturze popularnej, od
przedmiotów codziennego użytku,
przez obiekty historyczne, po sztukę
współczesną.

Wystawa z muzyką w tle
− Zadajemy sobie pytanie – za ar-

tystą Jarosławem Kapuścińskim: „Gdzie
jest Chopin?”. Intermedialna kompo-
zycja o tym tytule powstała w 2010 ro-
ku. W Muzeum Chopina zaprezento-
wana jest po raz pierwszy, w dostoso-
wanej do potrzeb ekspozycji wersji – in-
stalacji. Warstwę muzyczną stanowią
w niej rekompozycje wybranych pre-
ludiów z op. 28. Kapuściński zinterpre-
tował je na nowo, posługując się cha-
rakterystycznymi dla danych prelu-
diów „esencjami” – motywami, mu-
zycznymi gestami, które poddane są
przetworzeniom, powtórzeniom, mo-
dyfikacjom jakościowym i ilościowym.
To działanie współgra z tytułem dzie-
ła i stanowi przestrzeń do gry z per-
cepcją odbiorcy – czasem Chopin jest
bliższy, czasem dalszy. Rozpoznajemy
i identyfikujemy konkretne fragmenty,
po czym jesteśmy z nich wytrącani, tra-

cimy Chopina z oczu i uszu – komentują
kuratorzy wystawy.

Tak więc preludia Chopina mogą
być też istotnym kluczem w odbiorze
wystawy. Cykl ten uznawany jest za mi-
krokosmos jego twórczości i został
wybrany na ścieżkę dźwiękową Sali
Osobowość ekspozycji stałej w Mu-
zeum.

Chopin łączył w sobie przeciwień-
stwa, co odbiło się na jego twórczości,
ale też na odbiorze jego muzyki daw-
niej i dziś. Ignacy Feliks Dobrzyński,
jego kolega ze studiów, upominał się
o niepospolitowanie imienia Chopina,
mówiąc, że jest jedyny i niepowtarzal-
ny. „On ma osobny styl, osobną formę,
czarujący dźwięk, jakieś nowe, ze sfer
wyższych, a może najwyższych, czer-
panie modulacji. Słowem posiada
to wszystko, czego przed nim nikt
w swych dziełach ani nie okazał, ani
nie zamarzył”. �
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G
ala podsumowująca
XXX edycję konkursu
Liderzy Polskiego Biz-
nesu była okazją do
wręczenia przedsię-

biorcom nominacji i złotych statuetek
oraz diamentów do statuetek z po-
przednich lat dla firm, które utrzyma-
ły wysoki poziom działalności. Oprócz
ceremonii będącej głównym celem
spotkania środowiska biznesu skupio-
nego w BCC podczas tej szczególnej

gali nie zabrakło wspomnień z trzech
dekad funkcjonowania Klubu.

Nominacje i złote statuetki dla Li-
derów Polskiego Biznesu są wręczane
podczas zimowej Gali Liderów, która
od grudnia 1994 roku odbywała się
w Teatrze Wielkim, a w okresie pan-
demii została przeniesiona do Pałacu
Lubomirskich. Szansę na ich zdobycie
mają członkowie BCC, niezależnie od
profilu produkcji firmy, świadczonych
usług i struktury własności, którzy

w ubiegłych latach nie zdobyli tytułu „Li-
dera Polskiego Biznesu”. Dla najwytr-
walszych laureatów, którzy od lat do-
wodzą wysokiego poziomu, przewi-
dziano diamenty do statuetek.

Nie tylko finanse
Oprócz wskaźników ekonomicz-

nych przy przyznawaniu wyróżnień
brane pod uwagę są jakość i nowo-
czesność produktów, realizowane in-
westycji, zwłaszcza proeksportowe
i tworzące nowe miejsca pracy, a tak-
że prospołeczna postawa, przejawia-
jąca się m.in. zaangażowaniem w dzia-
łalność charytatywną, troską o środo-
wisko naturalne, aktywnością w ra-
mach działalności klubowej. – Na oce-
nę firm ubiegających się o tytuł Lide-
ra Polskiego Biznesu składają się nie
tylko parametry finansowe, chociaż to
jest kluczowe. Jest oceniana polityka
zatrudnienia, to, jak firmy sobie radzą
w realiach, w jakich funkcjonują. Oce-
niamy politykę rozwojową, czy rozwój
idzie w kierunku innowacyjnych tech-
nologii, a może w kierunku znanych
rozwiązań. Oceniamy politykę środo-
wiskową i politykę socjalną. Suma
tych ocen decyduje o nominacjach

Liderów Polskiego Biznesu
29 stycznia br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się jubileuszowa Gala Liderów Polskiego
Biznesu, będąca zwieńczeniem XXX edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. Ze względu na wyjąt-
kowy charakter wydarzenia motywem przewodnim uroczystości było 30-lecie Business Centre Clubu

Święto BCC i finał XXX edycji
Fot. BCC (5)
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i wreszcie o przyznaniu samych nagród. W tym roku firmy
aplikujące o ten tytuł miały jeszcze jeden istotny czynnik,
z którym musiały sobie radzić – pandemia Covid-19. Dlate-
go to nie liderzy polskiej gospodarki – to herosi polskiej go-
spodarki – mówiła podczas gali Grażyna Majcher-Magdziak,
członek Rady Dialogu Społecznego z ramienia przedsię-
biorców, założyciel BCC, członek jury konkursu.

Najlepsi z dyplomami i statuetkami
W wyniku analizy nadesłanych ankiet konkursowych jury

w składzie: dr Krzysztof Pawłowski (przewodniczący), prof.
Tomasz Wielicki i dr Grażyna Majcher-Magdziak wyłoniło gru-
pę 35 firm do grona nominowanych. Z kolei diamenty do sta-
tuetek zdobyło w ramach edycji konkursu 47 firm.

Tegoroczną galę zainaugurował Roman Młodkowski,
rozpoczynając ceremonię wręczenia pierwszej kategorii na-
gród. Diamenty wręczyli nagrodzonym założyciel BCC
gen. Leon Komornicki oraz wiceprezes BCC, dyrektor In-
stytutu Interwencji Gospodarczych BCC Emil Muciński.
W drugiej części uroczystości statuetki dla Liderów Polskiego
Biznesu wręczyli zwycięskim przedsiębiorcom Grażyna Maj-
cher-Magdziak i Maciej Owczarek, wiceprezes, dyrektor ge-
neralny BCC. W dalszej kolejności dyplomy odebrali przed-
stawiciele nominowanych firm, które tym razem nie otrzy-
mały statuetki. 

Przyszłość w rękach przedsiębiorców
Podczas finału jubileuszowej edycji konkursu laureaci

i zgromadzeni goście wysłuchali fragmentów przemówień za-
łożyciela i prezesa Business Centre Club Marka Goliszew-
skiego. W tegorocznym wystąpieniu zwrócił on uwagę na hi-
storyczny charakter gali i przemiany, jakie dokonały się na
przestrzeni 30 lat istnienia BCC. – Misja BCC pozostała ta
sama – prywatny przedsiębiorca ma być numerem jeden
w gospodarce rynkowej. Ciągle o tym przypominamy. Wal-
ka opiera się na was, przedsiębiorcach, dziękujemy za to. Dziś
Polski Ład, który rodzi bezwład, konflikty z Unią Europejską,
Stanami Zjednoczonymi – wszystko to stawia nam nowe wy-
zwania. Podołamy im, bo przyszłość należy do nas – mówił
z ekranu nieobecny prezes Marek Goliszewski. �

Liderzy Polskiego Biznesu 
− zdobywcy Złotych Statuetek

BabyCam Paweł Chodkowski
Baumar sp. z o.o. sp. k.

Bridgestone Poznań sp. z o.o.
Cementownia „Odra” SA

Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o.
ERBET sp. z o.o.

Grupa Progres sp. z o.o.
Hansped Transport i Spedycja Anna Hanusiak sp. j.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.
Lotte Wedel sp. z o.o.

Power-Tech Janusz Marcin Ejma
Starmeat Katowicz, Ignatowicz sp. j.

Taurus Ochrona Group sp. z o.o.
Thermoplast Permanent Development SA

Volkswagen Motor Polska sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
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Historia marki Starmeat nie jest długa, a mimo
to zdołali państwo zdobyć zaufanie klientów
w kraju i na rynkach obcych oraz uznanie biz-
nesowych gremiów, czego wynikiem jest
nagroda w konkursie Liderzy Polskiego Biz-
nesu. Co składa się na pozytywny odbiór
firmy?

− Faktycznie mimo że historia fir-
my nie jest długa, udało nam się za-
istnieć na rynku krajowym i zagra-
nicznym. Nasza marka jest rozpozna-
walna we wszystkich krajach Europy,
ale i w krajach trzecich, np. w Uzbeki-
stanie, Tadżykistanie, Ukrainie, Moł-
dawii, Gruzji, Kosowie czy Macedonii.
Silną pozycję marki w branży dro-
biarskiej zbudowaliśmy dzięki ciągłe-
mu dążeniu do doskonalenia naszych
wyrobów poprzez wprowadzanie in-
nowacyjnych rozwiązań do procesu
produkcyjnego.

Jednym z najważniejszych aspek-
tów jest zachowanie wysokich stan-
dardów jakościowych, w tym posia-
danie międzynarodowych certyfika-
tów jakościowych BRC oraz IFS, cer-
tyfikatu HALAL, ale i wszelkich anali-
zatorów kontrolujących w sposób cią-
gły parametry fizykochemiczne mięsa,
takie jak woda, białko, tłuszcz czy
wapń. W zapewnieniu jakości poma-
gają nam też detektory metalu, umoż-
liwiające wykrycie ciał obcych w su-
rowcu i w produkcie. Posiadamy rów-

nież centralny system mycia i dezyn-
fekcji zakładu, gwarantujący utrzy-
manie wysokiej higieny.

Stawiamy na innowacyjność w za-
kładzie, która pozwala na uzyskanie
jak najlepszej jakości produktu przy jak
najniższym udziale czynnika ludzkiego.
Poza tym firma dba o aspekt ekolo-
giczny, minimalizując wpływ proce-
sów produkcyjnych na środowisko.
Równie ważnym aspektem jest własna
flota transportowa, pozwalająca na do-
stawy towaru w kontrolowanej tempe-
raturze, pełną kontrolę floty poprzez lo-
kalizator GPS oraz całodobowy kontakt
z działem logistyki.
Jakie rozumienie jakości przyświeca państwa
działalności?

− Od początku opieramy politykę
firmy na założeniu: „nie ilość, a jakość”.
Jedną z ważniejszych kwestii jest dobry
surowiec do produkcji, a taki pozy-
skujemy tylko od największych, za-
ufanych dostawców z Polski. Odbior-
cami naszych produktów są najwięk-
sze światowe firmy, których wymogi
i standardy są na najwyższym pozio-
mie, co sprawia, że czujemy się w obo-
wiązku sprostać wymaganiom na-
szych parterów. Dlatego nieustannie
dążymy do doskonalenia jakości na-
szych towarów. Ciągle stawiamy na
rozwój technologiczny, wdrażając po-
jawiające się na rynku nowatorskie roz-
wiązania, pozwalające na jeszcze
większą kontrolę jakości na każdym
etapie procesu produkcji.
Jakie miejsce w polityce firmy zajmują in-
westycje i które z projektów były kluczowe
dla budowania pozycji marki?

− Jako że firma Starmeat w każ-
dym aspekcie dąży do bycia najno-
wocześniejszym zakładem w Europie,
inwestycje są jednym z ważniejszych
aspektów rozwoju przedsiębiorstwa.
Do naszego nowo wybudowanego za-
kładu zakupiliśmy najnowsze, cyfrowo
sterowane urządzenia, wykorzysty-
wane na każdym etapie produkcji, od
przyjęcia surowca na magazyn po
ekspedycję gotowego produktu. Pod-

czas przyjęcia surowca na magazyn
każda partia towaru zostaje wprowa-
dzona do systemu, co umożliwia śle-
dzenie wszystkich etapów produkcji
oraz wydanie gotowego produktu
z magazynu. Sterowane cyfrowo wóz-
ki wysokiego oraz wielokierunkowego
składowania posiadają wyświetlacze,
które pokazują informacje kluczowe
dla operatora, takie jak lokalizacja
danej palety w magazynie chłodniczym
oraz podstawowe informacje o pro-
dukcie znajdującym się na palecie.
Ułatwia to zarządzanie w myśl zasady
FIFO, tj. „pierwsze weszło, pierwsze wy-
szło”. 

Dzięki centralizacji wszystkich sys-
temów działających w sieci jesteśmy
w stanie śledzić i kontrolować każdy
etap produkcji. Również sfera organi-
zacji i zarządzania nie została pomi-
nięta przy planowaniu najnowocze-
śniejszych rozwiązań.

Nie bez powodu polityce naszej fir-
my przyświeca motto: „Naszym suk-
cesem jest jakość”. Gwarantując wy-
soki standard, powtarzalność wyrobu
oraz profesjonalną obsługę, mamy
pewność, że raz pozyskany klient zo-
stanie z nami na dłużej. Dobre i dłu-
gotrwałe relacje handlowe są dla nas
najważniejsze.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Jakość
Nie bez powodu polityce naszej firmy przyświeca motto: „Naszym sukcesem jest jakość”. Gwaran-
tując wysoki standard, powtarzalność wyrobu oraz profesjonalną obsługę, mamy pewność, że raz
pozyskany klient zostanie z nami na dłużej – mówi Daniel Katowicz, współwłaściciel Starmeat
Katowicz, Ignatowicz Sp. J.

ponad wszystko

Daniel Katowicz Henryk Ignatowicz
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Na początek proszę o przybliżenie nam dzia-
łalności Brose Sitech.

− Od początku 2022 roku działamy
na rynku jako spółka Joint Venture
Brose Sitech, funkcjonująca wcześniej
pod nazwą SITECH Sp. z o.o. Posia-
dając ponad 20-letnie doświadczenie
w branży motoryzacyjnej, oferujemy
kompletne systemy siedzeń i rozwią-
zania do wnętrz pojazdów na rynku
globalnym. Naszym celem strategicz-
nym jest rozwój, wzrost kompetencji
oraz pozyskiwanie nowych klientów po-
przez oferowanie rozwiązań dostoso-
wanych do ich potrzeb. Do 2030 roku
oczekujemy podwojenia obrotów do
poziomu 2,8 mld euro oraz wzrostu za-
trudnienia do ok. 7 tys. osób. Jako
Grupa Brose Sitech zamierzamy nie tyl-
ko pogłębiać współpracę z koncernem
Volkswagen, lecz także oferować sys-
temy siedzeń dla innych producentów
pojazdów. Oprócz istniejących już biur
konstrukcyjnych i zakładów produk-
cyjnych w Polsce, Czechach, Niem-
czech i Chinach planujemy zwiększe-
nie zaangażowania w Europie, Ame-
ryce i Azji. 
Podczas ostatniej gali Liderów Polskiego
Biznesu odebrał pan w imieniu Brose Sitech
6. Diament do Złotej Statuetki od BCC. Co po-

zwala utrzymać poziom i dosięgnąć po-
przeczki na przestrzeni wielu lat? 

− Osiągniecie dobrych wyników
jest zasługą wielu inicjatyw, które wdro-
żyliśmy w naszym przedsiębiorstwie
w ubiegłych latach. Jedną z nich jest
działający w Brose Sitech program za-
rządzania wnioskami racjonalizator-
skimi, w ramach którego pracownicy
mogą zgłaszać pomysły dotyczące
optymalizacji procesów. Angażują się
również w Proces Ciągłego Ulepsza-
nia. Wspólnie z moderatorami pracu-
ją nad rozwiązaniami, których wdro-
żenie pozwala na podniesienie pro-
duktywności, poprawę ergonomii pra-
cy, oszczędność powierzchni czy też re-
dukcję materiału w procesie produk-
cyjnym. Dyscyplinę kosztową utrzy-
mujemy nie tylko w trudnych czasach
− na co dzień koncentrujemy naszą

uwagę na działaniach poprawiają-
cych efektywność zarządzania, po-
cząwszy od projektowania produktów
po ich wytwarzanie i sprzedaż.
Jak widać, państwa ukierunkowane działa-
nia mają bezpośrednie przełożenie na sukces,
czego dowodem jest otrzymanie kolejny rok
z rzędu tytułu „Lidera Polskiego Biznesu”. 

− Dobre wyniki nie byłyby możliwe
bez codziennego zaangażowania
wszystkich pracowników i ciągłej pra-
cy w zespołach nad ulepszaniem pro-
cesów. To dzięki naszej kulturze współ-
pracy stworzyliśmy impuls do zmian,
które umożliwią nam realizację na-
szych celów strategicznych. Jeszcze raz
dziękuję BCC w imieniu całego za-
rządu za docenienie i nagrodzenie na-
szego przedsiębiorstwa.

Rozmawiał Piotr Nowacki

kulturę współpracy
Dobre wyniki nie byłyby możliwe bez codziennego zaangażowania wszystkich pracowników i ciągłej
pracy w zespołach nad ulepszaniem procesów. To dzięki naszej kulturze współpracy stworzyliśmy im-
puls do zmian, które umożliwią nam realizację celów strategicznych – mówi Tomasz Lewandowski,
wiceprezes zarządu ds. finansowych Brose Sitech Group

Stawiamy na

Tomasz Lewandowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych Brose Sitech Group, podczas gali Liderzy Polskiego Biznesu
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Co sprawia, że tak dobrze odnalazła się
pani w branży uznawanej za męską i z suk-
cesami prowadzi pani firmę transportową?

− Jak widać, skuteczność zarzą-
dzania nie ma nic wspólnego z płcią
ani branżą. W 1997 roku, kiedy spółka
rozpoczęła działalność, realizowałam
30 zleceń miesięcznie. Teraz to wynik

1200. Za sukcesem stoją przede
wszystkim dobre relacje − z kontra-
hentami i z pracownikami. Na prze-
strzeni lat zbudowałam zespół profe-
sjonalistów, na których mogę pole-
gać. W obecnym składzie chcę bić ko-
lejne rekordy, ale nie za wszelką cenę,
bo liczby są ważne, ale to ludzie je wy-
pracowują. Cieszę się, że partnerzy biz-
nesowi widzą we mnie równego sobie
partnera biznesowego, a pracownicy
– lidera i skutecznego menedżera,
wymagającego, ale zawsze fair.
Zatem człowiek zawsze w centrum?

− Tak, tylko w ten sposób można
osiągnąć sukces. Jestem menedże-
rem od 25 lat i mam świadomość swo-
ich dokonań, ale też wiem, że są one

efektem pracy zespołowej, coraz czę-
ściej docenianej i nagradzanej również
przez organizacje zewnętrzne. Umie-
jętność współpracy przekłada się na
zaufanie do firmy, a to sprawia, że nie
narzekamy na brak zleceń. Utrzymu-
jemy współpracę z wieloma stałymi
klientami. To dowód naszej rzetelności
i najlepsza rekomendacja dla nowych
zleceniodawców. W tym roku oprócz
celów biznesowych chcę jeszcze bar-
dziej zaangażować się w działalność
społeczną i w ramach akcji „Han-
sped bliżej Was” wspierać ważne ini-
cjatywy oraz osoby w potrzebie. Wte-
dy sukcesy lepiej smakują.

Rozmawiała Zuzanna Maj

W obecnym składzie chcę bić kolejne rekordy, ale nie za wszelką
cenę, bo liczby są ważne, ale to ludzie je wypracowują – mówi
Anna Hanusiak-Tatarska, właścicielka Hansped Transport
i Spedycja A. Hanusiak S.J.

Relacje ważniejsze niż liczby

P
ort Gdańsk jest najszybciej
rozwijającym się portem eu-
ropejskim ostatniej dekady
− w rankingu plasuje się
na 18. miejscu. Na początku

2021 roku awansował do grona trzech
największych portów na Morzu Bał-
tyckim. Po I kwartale 2021 r. utwierdził

swoją wysoką pozycję, zajmując
1. miejsce na Bałtyku w przeładunkach
kontenerów. Pod względem przeła-
dunku towarów na nabrzeżach ostat-
ni rok był rekordowy – z wynikiem
53,2 mln t.

– Pandemiczny rok 2020 był dla nas
bardzo pracowity. Byliśmy i jesteśmy
w trakcie procesu inwestycyjnego.
Choć wielomilionowe inwestycje w na-
brzeża, tor wodny czy układ drogowo-
-kolejowy szły pełną parą, operatorzy
realizowali swoje przeładunki, osią-
gając bardzo dobre wyniki. Naszym
celem jest miejsce w pierwszej dzie-
siątce największych portów w Europie.
Jestem przekonany, że nasze kolejne
przedsięwzięcia wprowadzą Port
Gdańsk na nowe wolumeny. W ciągu
2−3 lat zamiast piątki z przodu bę-

dziemy mieli szóstkę, a w perspektywie
6−7 lat – siódemkę – zapewnia Łukasz
Greinke, prezes Portu Gdańsk.

ZMPG to także organizacja wraż-
liwa społecznie. W ciągu ostatnich 2 lat
Port Gdańsk zrealizował kilka projek-
tów służących poprawie jakości życia
mieszkańców sąsiadujących z nim
dzielnic: Stogów i Nowego Portu. Za in-
tegrację społeczną i pomoc potrze-
bującym w czasie pandemii otrzymał na-
grodę ESPO 2021, pokonując 10 pro-
jektów z całej Europy.

ZMPG zarządza terenem blisko
680 ha, na którym prowadzi działal-
ność ponad 100 firm o różnorodnym
profilu (petrochemicznej, energetycz-
nej, rolno-spożywczej oraz budowla-
nej), z czego ponad 27 realizuje swo-
je przeładunki w relacji morskiej. �

XXX edycja konkursu Lider Pol-
skiego Biznesu za nami. W tym
roku jednym z laureatów uho-
norowanych prestiżową sta-
tuetką został Zarząd Mor-
skiego Portu Gdańsk SA

Port Gdańsk
ze Złotą Statuetką 
Lidera Polskiego Biznesu
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Otrzymali państwo liczne wyróżnienia za dzia-
łalność na rzecz rozwoju nowoczesnej eduka-
cji. Wśród nagród znalazły się Orły Wprost pol-
skiej oświaty, prestiżowy Order św. Stanisła-
wa, Wielki Krzyż Koronny, a ostatnio statuet-
ka Ambasador Edukacji. Które z tych wyróżnień
zrobiło na państwu największe wrażenie?

Paweł Zakrzewski: Cieszymy się, że
nasze inicjatywy zostały w taki sposób
docenione. Każde z nich było dużym
wydarzeniem dla naszej rodziny. Po-
szerzyły one spektrum medialnego
zainteresowania samym zjawiskiem
edukacji alternatywnej. Między innymi
dzięki tym wyróżnieniom edukacja do-
mowa staje się jedną z akceptowal-
nych społecznie form kształcenia mło-
dego pokolenia w naszym kraju. Ostat-
nio z dużą radością przyjęliśmy statu-
etkę Ambasador Edukacji 2022. To
dla nas ważne, że niezależne media
podejmują temat edukacji domowej.
Mamy nadzieję, że to wyróżnienie
przyczyni się do dalszego populary-
zowania tej formy kształcenia.

Marzena Zakrzewska: Nagradza-
jąc nas Orłami, kapituła „Wprost” po
raz pierwszy przyznała wyróżnienie za
działalność w obszarze oświaty, stąd
dokonywało się to w atmosferze twór-
czej, medialnej świeżości. Stało się to
poniekąd pozytywnym dziennikarskim
przełomem w sposobie myślenia o sa-
mej edukacji. Orderowi św. Stanisława
towarzyszyła z kolei niezapomniana,
podniosła atmosfera, a Wielki Krzyż Ko-
ronny był wyjątkowy ze względu na

miejsce, gdzie był wręczany − Jasną
Górę.
Państwa działalność społeczna non profit zo-
stała doceniona nie tylko w Polsce, a wręcz
głównie poza granicami kraju. Co było fun-
damentem państwa międzynarodowej ak-
tywności?

PZ: Naszą działalność zognisko-
waliśmy w dwóch obszarach. Po pierw-
sze pomagaliśmy zainteresowanym,
ale mniej zamożnym rodzinom zorga-
nizować się w taki sposób, aby mogli
efektywnie wspomóc proces kształ-
cenia, często wcześniej zaburzony.
Nierzadko wiązało się to z naszej stro-
ny z pomocą materialną. Dotyczyło to
głównie rodzin z Afryki czy Ameryki Po-

łudniowej. Drugim obszarem było
współtworzenie kilkudziesięciu klu-
bów edukacji spersonalizowanej i de-
mokratycznej, które powstawały przede
wszystkim w Europie i Azji.

MZ: Sercem naszej działalności
była pomoc drugiemu człowiekowi,
szczególnie rodzinom bogatym w po-
tomstwo. Aktywność ta spotykała się
z przyjaznym odbiorem i otwartością.
Oczywiście okres ten obfitował w licz-
ne nowe doświadczenia, często zu-
pełnie nieprzewidywalne. Po czasie sy-
tuacje te wraz z dziećmi wspominamy
najcieplej. Dając coś dobrego bezin-
teresownie od siebie, człowiek po-
mnaża dobro w sobie.

Edukacja domowa

Dobro dzieci łączy. Politycy, których poznaliśmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, to ludzie,
którym zależy na dobru młodego pokolenia. Różnią się jedynie wizją realizacji tego celu. Czasami też
samym rozumieniem tego dobra. Ale właśnie edukacja domowa, zróżnicowana co do formy i metod
kształcenia, dała odpowiedź na ich wątpliwości – mówią profesorowie Marzena i Paweł
Zakrzewscy, propagatorzy edukacji domowej, a prywatnie rodzice dwanaściorga dzieci

szansą na pogłębienie więzi 
i personalizację kształcenia



�

28 VIP

Ambasador Edukacji

Od państwa nazwiska parlamentarzyści róż-
nych opcji politycznych określają pozytywne
zmiany legislacyjne Ustawą Zakrzewskich.
Dotyczyło to zmian z 2009 roku i 2021 roku.
Jak udało się zbudować tak trwałą, wielo-
letnią koalicję ponad podziałami i to w tak
skonfliktowanym na co dzień polskim parla-
mencie?

PZ: Dobro dzieci łączy. Przecież
zdecydowana większość naszych par-
lamentarzystów to rodzice. Politycy,
których poznaliśmy na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat, to ludzie, któ-
rym zależy na dobru młodego poko-
lenia. Różnią się jedynie wizją realizacji
tego celu. Czasami też samym rozu-
mieniem tego dobra. Ale właśnie edu-
kacja domowa, zróżnicowana co do
formy i metod kształcenia, dała odpo-
wiedź na ich wątpliwości.

MZ: To taka swoista przestrzeń,
w której każdy może odnaleźć coś
dla siebie. Tak to przedstawiał mąż i za-
działało. On sam jest tu dobrym natu-
ralnym spoiwem.
Wychowują państwo z sukcesami dwana-
ścioro dzieci. To spora gromadka. To ułatwia
czy utrudnia homeschoolingową przygodę?

MZ: To zależy. Na pewno łatwiej by-
łoby podróżować z mniejszą gromad-
ką, ale czy ciekawiej? Na co dzień sze-
rokie spektrum zainteresowań na-
szych dzieci, różnorodność wiekowa,
a co za tym idzie ich różne potrzeby
wzajemnie się uzupełniają. Na przy-
kład jedno z dzieci ma aspiracje być

nauczycielem i zawsze znajdzie się kil-
koro rodzeństwa chętnych, żeby go
posłuchać. Podobny mechanizm dzia-
ła na wielu płaszczyznach życia ro-
dzinnego. Ostatnio córka Basia ponad
tydzień raczyła rodzeństwo wyszu-
kanymi potrawami, które sama przy-
gotowywała. Zawsze na czas znajdzie
się jakiś kucharski entuzjasta i wdzięcz-
ni degustatorzy wyszukanych dań
(uśmiech).

PZ: Moim zdaniem to pomaga.
Dzieci czerpią od siebie nawzajem,
motywują się i wspólnie starają się po-
konywać wyzwania, np. egzaminy.
Dużo radości daje nam możliwość re-
alizacji wspólnych przedsięwzięć. Tak
było chociażby przy realizowanych
oświatowych inicjatywach – to głównie
od dzieci czerpiemy inspiracje. Edu-
kacja domowa stała się dla nas wy-
korzystaną jak dotąd szansą na po-
głębienie relacji interpersonalnych po-
między rodzeństwem, wzmocnienie
więzi międzypokoleniowych, a zarazem
personalizacji procesu kształcenia na-
szych dzieci.
Co stało pierwotnie za państwa decyzją o wy-
borze takiej formy kształcenia dzieci?

PZ: Rodzinne tradycje wsparte
własnymi obserwacjami, przemyśle-
niami. A następnie podobne decyzje
dorastających dzieci.

MZ: Uważaliśmy, że będzie to dla
nas najlepszy wybór. Po latach po-
twierdzamy słuszność tej decyzji. Ro-

dzinnie pielęgnujemy niejako tę prze-
strzeń wolnego wyboru w oświacie.
Czy wszechstronne wykształcenie, od prawa,
przez zarządzanie, po pedagogikę i psycho-
logię, oraz doświadczenie zawodowe po-
mogło państwu w edukacji domowej?

MZ: Oczywiście, że wiedza poma-
ga. Jednak nie jest czynnikiem deter-
minującym.

PZ: Właściwie cały czas się kształ-
cimy. Wspólnie poszerzamy horyzonty.
Dzieci od początku towarzyszyły nam
na uczelniach. Stąd zrodził się pomysł
Uniwersytetu dla Dzieci. Korzystając
z życzliwości naszych dzieci i wielu ro-
dzin edukacji pozaszkolnej, mogliśmy
przeprowadzić naukowe badania zo-
gniskowane wokół edukacji alterna-
tywnej i jej oddziaływania na ucznia, ro-
dzinę i społeczeństwo.
Wyglądają państwo na szczęśliwą rodzinę.
Jaka jest recepta na sukces?

PZ: Starać się być bezinteresownie
życzliwym dla drugiego człowieka.
Cieszyć się z każdego dnia, który
przecież już się nie powtórzy (uśmiech).

MZ: Rzeczywiście czuję się szczę-
śliwa, gdyż jestem spełniona jako żona
i mama. To mój prawdziwy sukces. Dla
nas rodzina stanowi wartość samą
w sobie, stąd traktujemy nasze rodzi-
cielstwo jako swego rodzaju życiową
misję.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski
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BESTA Przedsiębiorstwo Budowla-
ne Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
w 2021 roku obchodzi 30-lecie działal-
ności. Jak większość firm powstałych
w pierwszych latach gospodarki wol-
norynkowej spółka zaczynała od reali-
zacji małych i prostych budów. Dzisiaj
jest jedną z największych firm Podkar-
pacia, ze sprzedażą oscylującą w ostat-
nich latach wokół 300 mln zł.

Bezpieczeństwo naszej działalno-
ści zapewniają trzy filary: usługi bu-
dowlane na rynku krajowym, usługi
eksportowe realizowane przez cztery
oddziały zagraniczne oraz własna
działalność deweloperska.

Większość inwestycji realizujemy
jako Generalny Wykonawca. Wybu-
dowaliśmy m.in. wiele tysięcy mieszkań
dla inwestorów zewnętrznych w całym

kraju, liczne obiekty przemysłowe, ho-
tele, salony samochodowe, obiekty
handlowe oraz szkoły wyższe.

Wysoką jakość naszych usług za-
pewnia własna kadra, w większości bę-
dąca naszymi wychowankami. Dla
zapewnienia ciągłości zatrudnienia
współpracujemy ze szkołami zawo-
dowymi i uczelniami oraz organizuje-
my wewnętrzne kursy zawodowe. �

BESTA
Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA z Podkarpacia od lat prężnie się
rozwija. Na jego sukcesy składa się już 30 lat doświadczeń na rynku kra-
jowym i za granicą oraz imponujące portfolio obejmujące spectrum prac.
O tym, co jest sednem działalności spółki i jej osiągnięć, mówią członko-
wie zarządu firmy

Jarosław Mrozik, członek zarządu firmy BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

– prace budowlane bez tajemnic

BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane
Sp. z o.o. od początku świadczyła usługi
budowlane w Niemczech. Czyniła to jed-
nak pod szyldem Przedsiębiorstwa Han-
dlu Zagranicznego Polservice. Samo-
dzielną działalność na rynku niemieckim
i holenderskim podjęto w 2005 roku, po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Przez ostatnie 15 lat naszej aktyw-
ności zrealizowaliśmy w stanach su-
rowych 140 budów w Niemczech i po-

nad 80 w Królestwie Niderlandów. Za-
czynaliśmy od małych, nieskompliko-
wanych technicznie inwestycji, by
z czasem zmierzyć się z obiektami o ol-
brzymiej kubaturze, skomplikowanymi
pod względem technicznym i techno-
logicznym, a także wymagającymi du-
żej sprawności organizacyjnej.

Efekty naszej pracy, poparte wie-
loletnim doświadczeniem i wiedzą ze-
społu, mówią same za siebie.

Wśród naszych licznych realizacji
są tak różnorodne obiekty, jak Skyline
Tower Monachium – siedziba firmy
OSRAM, biurowiec Astra Turm w Ham-
burgu, zrewitalizowany plac Waid-
markt w Kolonii, budynek mieszkalny
Tasmantoren w Groningen, osiedle
mieszkaniowe Handelskade Nijme-
gen. Ze wszystkich jesteśmy równie
dumni. Wierzymy, że są naszą chlub-
ną wizytówką. �

Jakub Gruba, członek zarządu firmy BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
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Gdy sięga pan pamięcią do lat 90. i począt-
ków firmy, którą pan wówczas rozwijał, ja-
kie ma pan pierwsze skojarzenia i refleksje?
Czy realia biznesowe sprzyjały biznesowi?

− Firmę zakładałem w 1990 roku,
trudno mi pamiętać początki. Był to bar-
dzo trudny okres, gospodarka była
w bardzo głębokiej transformacji prze-
chodzenia z systemu centralnie stero-
wanego na gospodarkę wolnorynko-
wą. Realia biznesowe były marne.
Duże firmy państwowe upadały, brak
było zleceń na nowe roboty, pojawiło
się duże bezrobocie.
Czy patrząc z obecnej perspektywy, podjął-
by pan tę samą decyzję o założeniu firmy Ar-
kop?

− Na założenie własnej firmy zde-
cydowałem się w sytuacji przymusowej.
Nagle zostałem bez pracy i trzeba było
z czegoś żyć. Wcześniej pracowałem
przez 15 lat w dużej firmie inżynieryjnej,
gdzie zaczynałem jako inżynier budo-
wy, a doszedłem do szczebla dyrekto-
ra technicznego. Jako młody człowiek
i świeżo upieczony dyrektor technicz-

ny po powrocie z kontraktu zagra-
nicznego widziałem ogromne marno-
trawstwo sił i środków. Podjąłem pró-
bę unormowania wielu absurdów or-
ganizacyjnych. Niestety moje pomysły
nie znalazły uznania ani w kierownic-
twie firmy, ani u przedstawicieli związ-
ków zawodowych, których było klika,
i które rywalizowały między sobą, nie
bacząc, że okręt jest dziurawy i nabiera
wody. Nie widziałem innego wyjścia niż
odejście z firmy.

Własny biznes zaczynałem rozwi-
jać z trojgiem ludzi i połówką stołu do
ping-ponga, który służył jako biurko.
Gdy po 7 latach wystąpiłem jako kon-
kurent do przetargu na roboty bu-
dowlane z moją byłą firmą, okazało się,
że mamy większe obroty od niej. Gdy
odchodziłem z firmy, zatrudniała ona
600 pracowników i realizowała 28 bu-
dów. Niestety po kilku latach przesta-
ła istnieć. Doświadczenie z tamtego
okresu, które odczułem na własnej
skórze, uświadomiło mi, że kluczową
sprawą w budowaniu jakiejkolwiek
organizacji, w tym własnej firmy, jest
świadomość ludzi i przekonywanie
ich do ponoszenia trudów w celu osią-
gnięcia założonych celów.
Które z segmentów działalności firmy są jej
najpotężniejszym filarem?

− Moja firma działała głównie
w trzech segmentach: budownictwa ku-

baturowego z dominującym budow-
nictwem mieszkaniowym, budownic-
twa inżynieryjnego, w ramach którego
realizujemy przede wszystkim prace
w zakładach przemysłowych, oraz
tzw. budownictwa komercyjnego, re-
alizując stacje benzynowe oraz obiek-
ty handlowe i usługowe o różnym prze-
znaczeniu. Obszary te rozwijamy rów-
nolegle, starając się, aby były równie
silnymi i znaczącymi podwalinami
sukcesu firmy.
Czy jest pan w stanie wskazać inwestycje
będące pańskim oczkiem w głowie i naj-
większą dumą? A może wszystkie mają tę
samą wartość?

− W okresie naszej ponad 30-let-
niej działalności wykonaliśmy kilkaset
realizacji we wskazanych wyżej za-
kresach. Dużo naszych realizacji
znajduje się pod ziemią. Dotyczy to
w szczególności budownictwa inży-
nieryjnego, które trudno wskazać do
oglądania. Z tych widocznych to kil-
kadziesiąt budynków wielorodzinnych,
około 6000 mieszkań, 130 stacji ben-
zynowych oraz kilkadziesiąt hal i obiek-
tów handlowych.

Naszym oczkiem w głowie są in-
westycje deweloperskie. Realizując
je, za każdym razem chcemy stworzyć
jak najbardziej przyjazne warunki dla
naszych klientów. Ostatnio zakończy-
liśmy realizację naszego osiedla na
Maślicach we Wrocławiu, które jest ide-
alną ilustracją, jak udaje nam się osią-
gać ten cel.
Co stanowi dziś największe wyzwanie, aby
trwać na rynku budowlanym i osiągać suk-
cesy?

− W obecnych czasach aby trwać
na rynku budowlanym, trzeba posia-
dać wykwalifikowaną, kompetentną
kadrę, która rozumie swoją rolę w fir-
mie, niezależnie od stanowiska. Im
wyższe stanowisko, tym więcej powin-
no się wymagać od pracownika. Bu-
dowanie relacji jest pracą ciągłą, dla-
tego nie wolno spoczywać na lau-
rach, bo wówczas wszystko zacznie się
sypać.

Z ludźmi
Uważam, że osiągnęliśmy dużo i mam tu na myśli nie tyle możli-
wości inwestycyjne firmy, ile głównie zasoby ludzkie − mówi
Krzysztof Pianowski, prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego
Arkop Sp. z o.o. Sp. k.

i dla ludzi

Osiedle Polana Miłoszycka we Wrocławiu, nagroda III stopnia w Konkursie Budowa Roku 2020
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Jak podchodzi pan do nagród za osiągnięcia
firmy i do osobistych wyróżnień za efektywne
zarządzanie?

− W okresie naszej działalności
jako firma otrzymaliśmy wiele nagród
i wyróżnień. Każda nagroda daje sa-
tysfakcję, co jest normalne, ale pod-
chodzimy do tego z pełną świadomo-
ścią, że jest to efekt naszej pracy. To
najważniejsze. Nagroda jest tylko uzna-
niem przez innych rezultatu naszych
wysiłków.
Czy w branży budowlanej panuje zdrowa kon-
kurencja? Jakie aspekty prowadzenia dzia-
łalności w tym obszarze najbardziej pana
uwierają i w czym upatrywałby pan dobrej
zmiany?

− Niestety z moich doświadczeń
wynika, że w branży budowlanej nie za-
wsze panuje zdrowa konkurencja. To
jest bardzo szeroki temat, który szcze-
gólnie boli nas w sytuacjach przegry-
wanych przetargów, gdzie decyduje
głównie cena, a nie wiarygodność fir-
my. Inwestorzy w zdecydowanej więk-
szości decydują się na wybór najtań-
szej oferty, nie bacząc na to, że firma
nie jest jest godna zaufania. Prowadzi
to często do sytuacji, że inwestor nie ma
wyjścia i wybiera mniejsze zło, dopła-
cając firmie do kontraktu, by nie zeszła
z budowy. Mam nadzieję, że świado-
mość inwestorów będzie się w tym za-
kresie radykalnie zmieniać. 

30 lat na rynku za państwem. Wydaje się, że
to idealny moment na podsumowanie. Jak
wypada bilans tych trzech dekad? 

− Rzeczywiście działamy na ryn-
ku już ponad 30 lat. Dzisiaj można so-
bie zadać pytania: „Co osiągnęli-
śmy?”, „Czy można było więcej?”. Pa-
trząc z perspektywy czasu i popełnio-
nych błędów, na pewno można było
osiągnąć więcej, nawet dużo więcej,
ale byłby to stan idealny, co w prowa-
dzeniu firmy się nie zdarza. Uważam,
że osiągnęliśmy dużo i mam tu na my-
śli nie tyle możliwości inwestycyjne fir-

my, ile głównie zasoby ludzkie. Wielu
ludzi znalazło u mnie pracę. Z satys-
fakcją i żalem żegnam pracowników,
którzy przepracowali w firmie Arkop
ponad 20 lat i odchodzą na eme-
rytury.
O czym pan dziś marzy, projektując wizję dal-
szego rozwoju spółki Arkop?

− Wszystko, co robimy, robimy dla
ludzi, dlatego chcę, aby efekty naszej
pracy najlepiej im służyły.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Osiedle Parkowe Złotniki we Wrocławiu, nagroda II stopnia w Konkursie Budowa Roku 2013

Osiedle RODZINNE MAŚLICE I, oferujące 166 mieszkań w bydynkach wielorodzinnych, zdobyło nagrodę II stopnia w konkursie Budowa Roku 2019
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MEDORA od 15 lat dba o wizualną stronę per-
sonelu medycznego, projektując odzież dla kli-
nik w Polsce i na świecie. Jak wyróżnić się na
tle coraz większej liczby klinik?

− Będąc w branży ponad 15 lat,
mam świadomość, że prowadzenie kli-
niki, która ma się wyróżnić na rynku,
jest niełatwe. Na przestrzeni ostatnich
lat obserwujemy, jak wiele innowacji
wprowadza się w medycynie, choćby
nowoczesne sprzęty, które sprawiają,
że wizyta w gabinecie jest o wiele
przyjemniejsza. Ale nie tylko dzięki
nim dobrze wspominamy leczenie.
Duże znaczenie ma to, jak prezentuje
się personel medyczny. Estetyczny wy-

gląd i dobrze dopasowany strój jest nie
tylko etykietą osoby, która się opieku-
je pacjentem, lecz także wyrazem sza-
cunku wobec niego. Właściciel pla-
cówki medycznej może skupić się na
dwóch obszarach – na najlepszym
możliwie zespole medycznym oraz
identyfikacji wizualnej, jaką jest m.in.
odzież. Dlatego dla marki MEDORA
szalenie ważne jest odpowiednie za-
projektowanie i uszycie uniformu me-
dycznego, aby spełniał wszystkie swo-
je zadania. Musi być wytrzymały, wy-
godny, odporny na działanie różnych
substancji, z którymi styka się lekarz
i pomoc medyczna. A do tego powinien
być ładny, stylowy, oddający charak-
terystykę danego miejsca. To są klu-
czowe kwestie, aby personel danej kli-
niki mógł się wyróżnić.
Na co, oprócz najwyższej jakości usług nale-
ży zwrócić uwagę, projektując taką wysoce
wyspecjalizowaną odzież?

− MEDORA to najlepszy zespół,
który stale szkolę. Jednocześnie inwe-
stuję w sprzęt najwyższej jakości, uła-
twiający projektowanie i szycie odzie-
ży z najwyższą starannością. Dbamy
o każdy detal, bo to szczegóły składają
się na istotę stroju medycznego. Wła-
śnie z tego względu od lat jesteśmy
trendsetterem w branży. To dzięki prze-
łamaniu stereotypów, że fartuch nie
musi być prosty i biały, naszymi klien-
tami są placówki nie tylko z Europy, lecz
także z Azji i rynków arabskich. To
główny wyznacznik indywidualności
naszej wrocławskiej odzieży, ponie-
waż oczekiwania klientów spoza ryn-
ku europejskiego są zupełnie inne
i bardziej restrykcyjne. Tam poza nor-
mami medycznymi odzież musi speł-
niać funkcję fashion.

Takie zamówienia pozwalają wy-
kazać się twórczo mojemu zespołowi,
z którym właśnie byłam w Rzymie,
gdzie poza zwiedzaniem i integracją
był czas na obserwację trendów, po-
szukiwanie inspiracji oraz najnow-
szych tkanin, dodatków. Kto wie, może
natchnieniem tego wyjazdu będzie
również nowa linia Medora by Italia?
Jak sprawić, żeby klient czuł się dobrze i kom-
fortowo w projektach stworzonej przez pa-
nią marki?

− Projekty naszej firmy wybrało już
wiele klinik, ponieważ MEDORA pod-
chodzi do każdego klienta bardzo in-
dywidualnie. Projektując ubiór, do-
bieramy materiały najwyższej jakości,
zwracamy uwagę na funkcjonalność,
a przy tym nadajemy całości niepo-
wtarzalny i piękny wygląd. To ten
aspekt sprawił, że w medycynie za-
częto stosować kolory inne niż biały
i zielony. Jako właścicielka marki
MEDORA i projektantka wprowadzam
do naszej oferty całą paletę barw,
które są równie ważne jak wysokoga-
tunkowe materiały. Dzięki temu od
wielu lat wiedziemy prym na polskim
rynku, a nasze indywidualne projekty
zostały zauważone i niejednokrotnie
docenione.

Na współpracę z MEDORĄ decy-
dują się szpitale, kliniki stomatolo-
giczne, salony medycyny estetycznej.
Potrzebują one indywidualnego po-
dejścia, żeby zaprojektowane stroje
były funkcjonalne i oryginalne. To dla
nas spore wyzwanie, aby każdy klient
czuł się komfortowo, a zarazem wy-
jątkowo, ale z moim zespołem nie ma
rzeczy niemożliwych.
W Polsce marka MEDORA jest liderem, ale
w Europie też jest znana, a w krajach azja-
tyckich oraz arabskich mocno pożądana. Ja-
kie ma pani plany na 2022 rok?

− Perspektywą na 2022 rok poza
stałą działalnością operacyjną firmy
jest projekt CSR-owy dla dzieci z Tan-
zanii. Wraz z Agencją Commfort Public
& Trade Relations kończymy opraco-
wywać jego założenia. Dzielenie się za-
wsze było dla mnie czymś naturalnym.
Moja przyjaciółka Dominika wyszła
za mąż za Masala i zamieszkała w Tan-
zanii. Często rozmawiamy o tym, cze-
go tam, w dalekiej Afryce, potrzeba
dzieciom najbardziej. Okazuje się, że
jedzenia i możliwości edukacji, aby
w przyszłości były samodzielne. Jesz-
cze nie byłam w Tanzanii, ale to jest
właśnie plan na 2022, aby pojechać
tam z ubraniami, produktami stoma-
tologicznymi, bo tam nie ma dostępu
do opieki, jaką znamy i uważamy za
„must have” w krajach zachodnich. Je-
stem przekonana, że niejedna pla-
cówka medyczna zgodzi się być czę-

Odzież medyczna

Projekty naszej firmy wybrało
już wiele klinik, ponieważ ME-
DORA podchodzi do każdego
klienta bardzo indywidualnie.
Projektując ubiór, dobieramy
materiały najwyższej jakości,
zwracamy uwagę na funkcjo-
nalność, a przy tym nadajemy
całości niepowtarzalny i piękny
wygląd. To ten aspekt sprawił,
że w medycynie zaczęto sto-
sować kolory inne niż biały
i zielony – mówi Ewa Małgo-
rzata Wiertelak, właści-
cielka marki

jak garnitur na miarę
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ścią tego projektu. Jednostkowo nie
trzeba dużo, wystarczy, aby każdy dał
coś od siebie. Czas pandemii pokazał
już chyba wszystkim, że praca i kom-
fort życia są ważne, ale drugi człowiek,
opieka medyczna nie mają sobie rów-
nych. Już nie mogę się doczekać, kie-
dy rozpoczniemy ten projekt, aby dzie-
ciom w Tanzanii było lżej w pewnych
obszarach życia. Teraz będziemy szu-
kali kolejnych osób, które tym niewy-
górowanym kosztem będą chciały dać
dzieciom możliwość edukacji. A tam

jest ona bez wątpienia równoznaczna
z szansą na zmianę warunków życia
dla całej rodziny.
Czego możemy pani i marce życzyć z okazji
jubileuszu 15-lecia?

− Nieustającej energii na realizo-
wanie pasji, jaką jest dla mnie projek-
towanie odzieży medycznej. Ważnym
elementem wszelkiej działalności jest
oczywiście zdrowie, które pozwoli mi
i mojemu zespołowi kreować nowe roz-
wiązania dla rynku medycznego, ale
nie tylko. Dostajemy sporo zapytań

od Horeca, od hoteli, spa – to jest ga-
łąź jeszcze nie wykorzystana przez
MEDORĘ, którą będziemy się zajmo-
wać w kolejnych latach. Nasze projekty
zagościły w wielu serialach, można je
również zobaczyć w reklamach. To naj-
lepszy dowód na to, że warto zdecy-
dować się na współpracę z MEDORĄ.
Może już wkrótce jadąc pociągiem lub
lecąc samolotem, spotkamy załogi
ubrane w uniformy mojej marki?

Rozmawiała Katarzyna Szulim

Fot. materiały prasowe (3)

Właścicielem marki MEDORA jest Ewa Małgorzata Wiertelak, z wykształcenia ekonomistka, z zamiłowania projektantka odzieży me-
dycznej, prywatnie szczęśliwa żona i mama Pauliny, Michała oraz Antoniny, miłośniczka fotografii i egzotycznych podróży. Z branżą
odzieży medycznej związana jest od 2001 roku, natomiast od 2006 roku działa pod marką MEDORA.

Firma jest liderem w branży i od wielu lat utrzymuje pozycję trendsettera. Marka ubiera najbardziej wymagających klientów sektora me-
dycznego: szpitale, największe kliniki, a także prestiżowe placówki z branży medycyny estetycznej oraz stomatologii.

Marka otrzymała wyróżnienie „Złota siódemka 2017 roku” w kategorii branża odzieżowa za kreowanie nowoczesnej, indywidualnej
mody w dziedzinie odzieży medycznej. W 2019 roku firma zdobyła takie nagrody, jak „Kobieca Marka Roku” oraz „VIP Biznesu”.
W marcu 2020 roku została uhonorowana dyplomem i statuetką „Firma na Medal” i „Top Firma” przez Instytut Zarządzania Jakością.
MEDORA łamie stereotypy i chętnie podejmuje współpracę z projektantami mody, czego owocem są kolekcje MEDORA by EVA
MINGE, powstała w 2018 roku, oraz najnowsza kolekcja by Ewa Stepaniuk, która pojawiła się w sklepie internetowym w lipcu 2021 roku.
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W lipcu odebrał pan z rąk prezydenta An-
drzeja Dudy nagrodę zdobytą w konkursie
AgroLiga 2020, choć rolnictwo nie jest pierw-
szym skojarzeniem z pańską działalnością.

− To prawda, prowadzę gospo-
darstwo połączone z gastronomią, ho-
telarstwem oraz produkcją natural-
nej żywności. Oczywiście mam też
pola i pastwiska, które stanowią pod-
stawę wyrobu serów, będących naszą
wizytówką, oraz dań opartych na lo-
kalnej tradycji, które serwujemy w na-
szej restauracji. Udało nam się z żoną
stworzyć nietypową ofertę, dalece od-
biegającą od typowego gospodar-
stwa agroturystycznego. 

Puchar, który odebrałem w Pałacu
Prezydenckim, jest pokłosiem wygra-
nej w konkursie na szczeblu woje-
wódzkim. Wcześniej pan prezydent
gościł u nas w zajeździe przy okazji
kampanii wyborczej i podróży do
Szczytna. Miał wówczas okazję spró-
bować naszych dań i osobiście poznać
obiekt. Cieszę się, że nasz pomysł na
biznes spotkał się z uznaniem głowy
państwa. Wcześniej zostałem wyróż-
niony przez ministra rolnictwa meda-
lem „Zasłużony dla rolnictwa”. Od-
bierając go, byłem mocno stremowa-

ny, bo z wykształcenia jestem biblio-
tekarzem, a stałem w jednym szeregu
z rolnikami z dziada pradziada, którzy
rolę mają w małym palcu. Z żoną wie-
le lat przepracowaliśmy w Polskiej
Akademii Nauk i nie mieliśmy rodzin-
nych tradycji rolniczych. Niemniej oczy-
wiście bardzo się cieszę, że dostrze-
żono mój skromny wkład w rozwój
polskiej wsi. Myślę, że i w tym przy-
padku nie bez znaczenia był oryginalny
pomysł na działalność, łączącą ho-
dowlę i uprawę w skali mikro, realizo-
waną na własne potrzeby, z gastro-
nomią i bogatą ofertą turystyczną,
obejmującą pobyty tematyczne. Do-
ceniam wyróżnienie tym bardziej, że
nam było trudniej cokolwiek osiągnąć,
zaczynając od zera, bez tradycji rol-
niczych. Na szczęście dziś dostęp do
wiedzy nie stanowi problemu i sprzy-
ja kreatywnym przedsiębiorcom.
Jak zrodził się pomysł na tę nietypową dzia-
łalność, tak daleką od pańskiego wykształ-
cenia i doświadczeń zawodowych?

– Pomysł na gospodarstwo nie
przyszedł mi do głowy pod wpływem
impulsu, wraz z zakończeniem zawo-
dowej aktywności. Narodził się dużo
wcześniej, kiedy jeszcze byłem zwią-
zany z PAN. Myśl o wyjeździe ze stoli-
cy, kiedy zakończy się etap pracy za-
wodowej, kiełkowała w mojej głowie la-
tami. W 1991 roku kupiliśmy z żoną go-
spodarstwo, w którym obecnie mieści
się Zajazd Tusinek. Przyjechaliśmy tu
z myślą, że będziemy produkować
tradycyjną żywność. Ostatecznie sta-
nęło na tzw. rolnictwie zrównoważo-
nym, ponieważ wszystko, co wyhodu-
jemy na polach, chcieliśmy wykorzy-
stać do przygotowania dań w naszej
restauracji lub na sprzedaż w naszym
sklepie.
Jaka idea turystyki i gastronomii jest panu
najbliższa?

− Marzy mi się, żeby z naszego re-
gionu, historycznie związanego z Kur-
piami, zrobić polską Toskanię. Mamy
ku temu potencjał: dziedzictwo kultu-

rowe, lokalne produkty, naturalną żyw-
ność. A przecież w Polsce od najdaw-
niejszych czasów podstawą pożywie-
nia były płody ziemi, czyli dary natury
zebrane z pola, sadu, mięso i jajka od
zwierząt hodowlanych. Głównym źró-
dłem pokarmu od niepamiętnych cza-
sów było wiejskie gospodarstwo rolno-
hodowlane. O jakości i rodzaju  płodów
rolnych decydowały warunki natural-
ne i kulturowe. Dziś, w napływie ma-
sowej, wysoce przetworzonej żywności,
naturalne produkty i ekologiczna żyw-
ność rzemieślnicza są przedmiotem
szczególnego zainteresowania, bo to
one mogą zapewnić to, co najlepsze
dla organizmu i zdrowia. My mamy na
gospodarowanym obszarze dobrą zie-
mię uprawną i warunki sprzyjające ho-
dowli. Mimo że powrót to tradycji i na-
tury obserwujemy w Polsce i na świe-
cie już od lat, wciąż mamy wiele do zro-
bienia w tej materii. Dlatego poprzez
naszą skromną działalność chcemy
propagować zdrowe odżywianie, opar-
te na naturalnych produktach, pocho-
dzących z wiadomego źródła. Wyroby
dostępne w naszym sklepie i dania pro-
ponowane gościom zajazdu w dużej
mierze bazują na własnych surow-
cach i są wytwarzane według spraw-
dzonych, tradycyjnych metod. Staramy
się, aby nasze kulinaria nawiązywały
do bogatej tradycji Kurpi i regionu.
W ten sposób pielęgnujemy nie tylko lo-
kalne dziedzictwo, lecz także piękny
obyczaj spotkań przy stole. To równie
ważny element naszego życia jak za-
bytki, język czy obyczaje. 
Jak przybliżyłby pan ofertę kulinarną Zajaz-
du Tusinek?

− Naszą dumą jest zróżnicowana
dieta oparta na naturalnych produk-
tach − zdrowa, a przy tym smaczna.
Karmimy naszych gości tak, jak daw-
niej jadali ludzie na wsi. Odżywiając się
tym, co zebrali z pola i wyhodowali, żyli
długo i cieszyli się dobrym zdrowiem.
To dla nas inspiracja, dlatego oferuje-
my gościom dania z własnych pro-

Rehabilitacja
Marzy mi się, żeby z naszego regionu, historycznie związanego z Kurpiami, zrobić polską Toskanię.
Mamy ku temu potencjał: dziedzictwo kulturowe, lokalne produkty, naturalną żywność. A przecież
w Polsce od najdawniejszych czasów podstawą pożywienia były płody ziemi, czyli dary natury zebrane
z pola, sadu, mięso i jajka od zwierząt hodowlanych – mówi Grzegorz Winiarek, właściciel Zajazdu
Tusinek w mazurskich Rozogach

i żywność dla zdrowia
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duktów przygotowywane przez miejscowe go-
spodynie, nawiązujące do regionalnych trady-
cji. Mamy własny nabiał, warzywa z własnych
upraw, mięso drobiowe z własnej hodowli kur,
przepiórek i bażantów. Oferujemy również da-
nia na bazie koźliny z własnego uboju.
W menu mamy np. pierogi z gęsiną oraz pod-
płomyki wytwarzane w specjalnym piecu − wy-
trawne i na słodko, np. ze spyrką, z kozim se-
rem, z jabłkiem i żurawiną, a od tego sezonu
również z jagodami. W karcie nie brakuje pro-
stych, sycących propozycji, takich jak zsiadłe
mleko z ziemniakami, smalec domowy, rosół
z bażanta z makaronem, golonka, gulasz z ko-
pytkami, kluski kładzione czy regionalne ołat-
ki. Staramy się nawiązywać do kuchni regio-
nalnej, ale jesteśmy też dumni z naszych kla-
sycznych dań kuchni polskiej, bo kto nie lubi do-
brze zrobionego, świeżego schabowego albo
prawdziwej zupy grzybowej?

Naszą chlubą jest produkcja sera z mleka
koziego i krowiego, wytwarzanego głównie na
potrzeby własne. Mamy w ofercie 8 rodzajów se-
rów dojrzewających i twarogowych. Największą
popularnością cieszą się w naszym sklepie sery
kozie, zwłaszcza Koszałek i Opałek.
W parze ze zdrową kuchnią idą zdrowotne wczasy. Czy
oferta stale się rozwija?

− Do tej pory nastawialiśmy się głównie na
pobyty rodzinne, wczasy zdrowotne i wyciecz-
ki szkolne połączone z ofertą edukacyjną.
Obecność zwierząt jest niewątpliwie atrakcją dla
najmłodszych gości, którzy mają okazję nie tyko
miło spędzać czas na placu zabaw, lecz także
obserwować nasze zwierzęta – kozy, krowy, ko-
nie, króliki – w naturalnym otoczeniu. 

Pandemia wiele zmieniła. Niestety nie za-
łapaliśmy się na wsparcie rządowe w ramach
tarczy antykryzysowej. Zadecydowały 3 pro-
centy. Wykazaliśmy spadek przychodów na
poziomie 37 proc., a do dotacji kwalifikowało
40 proc. Żeby przetrwać, zdecydowaliśmy się
sprzedawać nasze dania na wynos i dzięki temu
się udało. Ratują nas też przyjęcia okoliczno-
ściowe, które urządzamy w naszej restauracji.
Źródłem oszczędności jest też własna instala-
cja fotowoltaiczna, na którą dostaliśmy dotację. 

Skutki pandemii najbardziej wpłynęły na mo-
rale pracowników. Po okresie przestoju w ga-
stronomii trudno było wrócić do normalnego
tempa. W ogóle rynek pracy pozostawia wiele
do życzenia, ale to temat na inną rozmowę. 

W efekcie pandemii hotel zmienia swój
charakter. Od października chcemy uruchomić
komercyjne turnusy rehabilitacyjne, realizo-
wane na podstawie skierowania, również dla
ozdrowieńców. W odrestaurowanej stodole
mamy zaadaptowane w tym celu pomiesz-
czenia do prowadzenia zajęć. Wystąpiliśmy
o dofinansowanie na ich wyposażenie. Chce-
my połączyć zajęcia z dietą opartą na produk-
tach z naszego gospodarstwa. Takie połącze-
nie musi wyjść na zdrowie.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Jak przybliżyłby pan charakter gminy Rozogi?
− Gmina Rozogi obejmuje 25 miej-

scowości i zajmuje 22 385 ha na Rów-
ninie Mazurskiej. Ze względu na po-
łożenie na pograniczu mazursko-kur-
piowskim jej rozwój gospodarczy jest
związany głównie z zasobami natu-
ralnymi i opiera się przede wszystkim
na rolnictwie oraz leśnictwie. Aż 9032
ha obszaru gminy stanowią grunty le-
śne. Lasy Puszczy Piskiej z Leśnym
Kompleksem Promocyjnym „Lasy Ma-
zurskie” charakteryzują się bogac-
twem fauny i flory, które nadaje regio-
nowi wyjątkowy mikroklimat. Rozcią-
gają się tu tereny specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 Puszcza Piska
oraz ochrony siedlisk − Natura 2000
Ostoja Piska. 
To dobra podstawa do rozwoju turystyki.

− To prawda. Walory przyrodnicze
tworzą wymarzone warunki dla roz-
woju agroturystyki. Miejscowe bory
sosnowe są atrakcją dla zbieraczy
grzybów, jagód, borówek i żurawiny.
Wykorzystując bliskie sąsiedztwo jezior
Pojezierza Mazurskiego, jako samo-
rząd staramy się przyciągać miłośni-
ków przyrody i aktywnego wypoczyn-
ku, poszukujących ciszy i spokoju bli-
sko natury. W tym kontekście szcze-
gólnie warto podkreślić wiejski cha-
rakter gminy, bez rozwiniętego prze-
mysłu. 

Dobrym prykładem realizacji po-
mysłu na biznes zgodnie z ekotrendami
jest Zajazd Tusinek, który produkuje na-
turalną żywność, edukuje w zakresie
ekologii oraz oferuje gościnę tury-
stom. Restauracja Zajazdu, należąca
do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego War-
mii, Mazur i Powiśla, pozwala spróbo-
wać kulinarnych produktów regional-
nych. 
Czy w gminie rozwijają się też inne gałęzie
gospodarki?

− Gospodarka gminy Rozogi ba-
zuje na rolnictwie indywidualnym
z przewagą gospodarstw produkują-
cych mleko. Dość dobrze rozwinięte są
usługi i handel. Walory przyrodnicze

gminy tworzą idealne warunki dla roz-
woju rolnictwa ekologicznego, na któ-
re popyt od kilkunastu lat rośnie. In-
westowanie w rozwój ekologicznej
produkcji rolnej i stwarzanie korzyst-
nych warunków dla jej dynamizacji to
przyszłościowy kierunek, który może
gwarantować mieszkańcom gminy
nowe miejsca pracy i dodatkowe źró-
dło dochodu.

Co ważne, wraz z rozwojem infra-
struktury turystycznej samorząd dużą
wagę przykłada do pielęgnowania lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego. Jego
zachowanie i promowanie jest nie-
zwykle istotne w świetle turystycznego
uatrakcyjniania regionu. Dużym atutem
gminy jest niespotykany nigdzie indziej
dualizm kulturowy Mazurów i Kurpi.
Wytwarzanie pamiątek, organizowanie
wydarzeń kulturalnych, odtwarzanie
starych rzemiosł, prezentacja sztuki lu-
dowej i inne inicjatywy kulturalne wy-
znaczają kierunek rozwoju turystyki
i zagospodarowania pogranicznej kul-

tury. Ciekawym wydarzeniem organi-
zowanym w gminie Rozogi od 1995 ro-
ku jest konkurs na najładniejszą palmę
wielkanocną, który przyciąga wiele
osób zainteresowanych kulturą ludową
Kurpi. W promocję gminy wpisuje się
też popularyzowana w Klonie nowa
dyscyplina sportu − Indiaca. W 2011
roku w Rozogach odbyły się III Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Świata Indiaca,
a w 2017 roku − V Mistrzostwa Świa-
ta Indiaca.
Jakie inwestycje są kluczowe dla rozwoju
gminy?

− Mimo że czas pandemii był wy-
jątkowo trudny, w 2020 roku udało nam
się zrealizować wiele wyznaczonych za-
dań. Główne osiągnięcia inwestycyjne
samorządu były możliwe dzięki dota-
cjom z programów RPO i PROW. Naj-
ważniejsze z nich dotyczyły termomo-
dernizacji urzędu gminy i budynku
po byłym przedszkolu w Rozogach, któ-
ry stał się nową siedzibą Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Udało nam się także przeprowa-
dzić długo wyczekiwane inwestycje
infrastrukturalne, w tym przebudowę
i modernizację nawierzchni dróg. Rów-
nie ważne dla naszej społeczności są
prace wykonane w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, w tym aranżacja pracowni:
muzycznej i ceramicznej dzięki środ-
kom budżetu gminy oraz środkom ze-
wnętrznym z konkursów grantowych.
Z myślą o seniorach w 2019 roku gmi-
na Rozogi przystąpiła do Programu
„Szczycieńska Karta Senior 60 plus”.
Każdego roku przeznaczamy też środ-
ki na zakup wyposażenia jednostek
OSP. 

Najbliższe plany samorządu wiążą
się z poprawą stanu dróg gminnych
i powiatowych oraz unowocześnie-
niem gminnej infrastruktury. Warto za-
uważyć, że podatki, które płacimy,
stanowią ok. 3,5 proc. dochodów bu-
dżetowych gminy, a wydatki inwesty-
cyjne kilkakrotnie je przekraczają.

Rozmawiał Piotr Nowacki

W inwestycjach
W 2020 roku wartość inwestycji gminnych wyniosła 20,6 proc. dochodów budże-
towych − 6 razy więcej niż dochody podatkowe. Aktualnie czekamy na rozstrzy-
gnięcie kilku konkursów, w ramach których aplikowaliśmy o dofinansowanie inwestycji
– mówi Zbigniew Kudrzycki, wójt gminy Rozogi

nie mamy przestoju
Polska Samorządowa
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Jak pandemia wpłynęła na sytuację finan-
sową gminy i jej plany rozwojowe?

− Pandemia koronawirusa posta-
wiła nas w nieznanej wcześniej sytuacji,
która wymusiła nowe podejście do
planowanych zadań, imprez, zmianę
procedur oraz wprowadzenie nad-
zwyczajnych środków ostrożności. Sy-
tuacja finansowa gminy w czasie pan-
demii pozostała na porównywalnym
poziomie jak w poprzednich latach,
choć nieco zmieniła się wysokość wy-
datków na określone cele i pojawiły się
nowe wydatki, np. związane z zakupem
środków ochronnych. Jednocześnie
znacznie mniej wydaliśmy na kulturę,
sport, organizację imprez publicznych.

Trudności związane z pandemią na
szczęście nie wpłynęły na tempo in-
westycji realizowanych na terenie gmi-
ny. Wszystkie zaplanowane projekty
mimo trudności zostały zrealizowane.
Dotyczyły one głównie przebudowy
infrastruktury drogowej. Okres pan-
demii był czasem intensywnej pracy,
pozyskane środki pozwoliły na reali-
zację wielu zadań mających na celu
podnoszenie poziomu życia miesz-
kańców. Dziękujemy wszystkim, którzy

przyczynili się do realizacji inwestycji,
za zaangażowanie i pracę na rzecz
rozwoju gminy.
Jak rozwija się przedsiębiorczość w gminie Bi-
skupiec i na jakie inwestycje samorząd jest
najbardziej otwarty?

− Gmina Biskupiec jest gminą ty-
powo wiejską, o charakterze rolniczo-
-przemysłowym. Miejscowe rolnictwo
nastawione jest przede wszystkim na
uprawę zbóż. Przemysł działa głównie
w sferze przetwórstwa rolno-spożyw-
czego i przemysłu drzewnego. Przed-
siębiorstwa te odgrywają ważną rolę
w gospodarce oraz istotnie wpływają na
kształt i funkcjonowanie rynku pracy.

Gmina stale podejmuje działania
sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw,
w tym inwestycje ukierunkowane na
poprawę stanu infrastruktury tech-
nicznej, ponieważ to jeden z ważniej-
szych czynników wpływających na wy-
bór lokalizacji inwestycji. Z kolei po-
wstanie przedsiębiorstw prowadzi do
wzrostu poziomu zatrudnienia i jakości
miejsc pracy. Samorząd najbardziej
sprzyja inwestycjom, które przyniosą
korzyści mieszkańcom i podniosą ja-
kość życia społeczeństwa.

Czy w obliczu wielu priorytetowych zadań
w trudnym czasie pandemii jest miejsce na
zielone inwestycje służące środowisku i lo-
kalnej społeczności?

− Gmina Biskupiec od kilku lat an-
gażuje się w ograniczanie emisji CO2
oraz rozwój odnawialnych źródeł
energii. Większość szkół z terenu gmi-
ny, a także Gminny Ośrodek Kultury,
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
i ratusz w Biskupcu przeszły termo-
modernizacje. Stare systemy grzew-
cze z kotłami węglowymi wymieniono
na ogrzewanie geotermalne lub elek-
tryczne. Pandemia nie przeszkodziła
w realizacji zadań służących środo-
wisku i lokalnej społeczności. W 2020
roku wszystkie lampy na terenie gmi-
ny wymieniono na energooszczędne
oświetlenie LED, a w 2021 roku wy-
konano oświetlenie solarne ciągu
pieszo-rowerowego na odcinku Fito-
wo-Bielice. Trwa budowa farmy wia-
trowej na terenie gminy, a w okolicy
cały czas przybywają nowe farmy fo-
towoltaiczne.

Rozmawiała 
Marlena Szczęsna

Wielotorowy rozwój

Trudności związane z pandemią na szczęście nie wpłynęły na
tempo inwestycji realizowanych na terenie gminy. Wszystkie za-
planowane projekty mimo trudności zostały zrealizowane – mówi
Arkadiusz Dobek, wójt gminy Biskupiec

Miejscowość Biskupiec z lotu ptaka

z pandemią w tle

Dwór w Czachówkach
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F
inałową uroczystość za-
szczycili swoją obecnością
przedstawicieli władz sa-
morządowych oraz podmio-
tów współpracujących z Pol-

ską Izbą Ekologii. Jubileuszowa edycja
była objęta patronatem honorowym Mi-
nisterstwa Klimatu i Środowiska, Mi-
nisterstwa Infrastruktury, Marszałka
Województwa Śląskiego, Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta
Miasta Katowice oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

Polska Izba Ekologii organizuje
ogólnopolski konkurs Ekolaury od 2002
roku, promując w ten sposób najefek-
tywniejsze działania i inicjatywy po-
dejmowane na rzecz ochrony środo-
wiska. Konkurs jest skierowany do

przedsiębiorstw, instytucji, organizacji
pozarządowych oraz samorządów i na
przestrzeni lat zyskał uznanie w wielu
środowiskach.

W ramach 20. edycji konkursu Eko-
laury kapituła przyznała 20 nagród
głównych i 12 wyróżnień w 9 katego-
riach (gospodarka wodno-ściekowa,
gospodarka wodami opadowymi i roz-
topowymi; gospodarka odpadami, go-
spodarka o obiegu zamkniętym; ochro-
na powietrza i przeciwdziałanie zmia-
nom klimatycznym; ekoprodukt, zielo-
ne technologie; edukacja ekologiczna;
ochrona powierzchni ziemi, renatury-
zacja, dekontaminacja terenów zde-
gradowanych; ochrona przyrody,
zwiększanie bioróżnorodności i rozwój
terenów zielonych; efektywność ener-
getyczna, odnawialne źródła energii;

całokształt działalności na rzecz ochro-
ny środowiska). Dodatkowo przyznano
13 nagród specjalnych: Ekolaury XX-le-
cia. Jak mówił Jerzy Swatoń, przewod-
niczący Rady Polskiej Izby Ekologii, kon-
kurs Ekolaury to nie tylko statuetki i dy-
plomy dla najlepszych projektów in-
żynierskich, inwestycji, przedsięwzięć
edukacyjnych w zakresie ekologii na
polskim rynku, lecz także starania ze
strony Izby, aby jak najlepiej wypro-
mować nagrodzone rozwiązania i ini-
cjatywy.

Ponadto podczas jubileuszowej
gali, którą poprowadziła Beata Sma-
ga-Seyboth, wręczone zostały także
Medale Polskiej Izby Ekologii za zasługi
dla zrównoważonego rozwoju, nada-
ne przez Radę Polskiej Izby Ekologii.
Otrzymały je osoby indywidualne i in-

Jubileuszowe Ekolaury 

23 listopada 2021 roku w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach odbyła się gala finałowa 20. ju-
bileuszowej edycji konkursu Ekolaury, organizowanego przez Polską Izbę Ekologii. Nie zabrakło nagród
specjalnych podsumowujących dwie dekady działań prośrodowiskowych

dla zasłużonych na rzecz środowiska
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stytucje, które poprzez całokształt pro-
wadzonej działalności lub realizację po-
szczególnych projektów przyczyniły się
do poprawy stanu środowiska natural-
nego.

Ceremonię wręczenia nagród po-
przedziło wręczenie wyróżnień w kon-
kursie TOPTEN-HACKS Urządzenia
grzewcze na stałe biopaliwa 2021, któ-
rego celem jest promowanie w Polsce
i za granicą najbardziej efektywnych
energetycznie, a zarazem najmniej ob-
ciążających środowisko urządzeń grzew-
czych wytwarzających ciepło użytkowe
ze stałych biopaliw. Konkurs był współ-
organizowany przez Polską Izbę Ekolo-
gii i Fundację na rzecz Efektywnego Wy-
korzystania Energii.

Atrakcyjną oprawę uroczystości za-
pewniły występy artystyczne. Swoje umie-
jętności zaprezentowała Kaja Bielejec,
podwójna Mistrzyni Świata (solo i w du-
ecie) oraz Mistrzyni Polski w Akrobatyce
Powietrznej. Na koniec uczestnicy gali wy-
słuchali koncertu Magdaleny Warmiń-
skiej-Mrozek oraz Darii Kasprzak, ab-
solwentek Akademii Muzycznych w Ka-
towicach i Krakowie, współpracujących
m. in. z Operą Śląską i Filharmonią Bał-
tycką. Artystki występowały podczas
wielu festiwali, także w Opolu i Sopocie,
współdzieląc scenę z takimi wykonaw-
cami, jak Edyta Górniak, Anna Wyszko-
ni, Kuba Badach, Daria Zawiałow. �

Co decyduje o wartości działań proekologicznych we współczesnych 
realiach społeczno-gospodarczych?

Henryk Drzewiecki
prezes zarządu 
Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Koninie
Sp. z o.o.

– Subregion koniński, do-
tychczas znany w kraju
ze znaczącego udziału
w produkcji energii elek-
trycznej opartej na węglu
brunatnym, zwraca się ku
nowoczesnym technolo-
giom. Wiążemy duże na-
dzieje z technologiami
wodorowymi, które zapo-

wiada transformacja
wschodniej Wielkopolski.
Istotny kierunek wyzna-
czają również odnawialne
źródła energii, jakimi
w dużej mierze są odpady
komunalne. Koniński za-
kład termicznego prze-
kształcania odpadów
z odzyskiem energii elek-

trycznej ciepła od 6 lat
spełnia swoją rolę. Strate-
gia firmy przewiduje bu-
dowę kolejnej instalacji.
Towarzyszące tym przed-
sięwzięciom proekolo-
giczne działania
edukacyjne pozwalają zna-
leźć akceptację społeczną
dla naszych planów.

Andrzej Karolski
dyrektor Departamentu
Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miejskim
w Białymstoku

– Mając na uwadze postę-
pujący kryzys klimatyczny
i systematyczny zanik róż-
norodności biologicznej
na świecie, w świadomo-
ści rządzących zaczyna
dominować trend zrówno-
ważonego rozwoju i po-
prawy wrażliwości
społecznej na potrzeby

ochrony środowiska jako
dobra wspólnego. Szcze-
gólnie widać to w prze-
strzeni miejskiej. Rosnące
potrzeby mieszkańców
w zakresie szeroko pojętej
jakości życia prowadzą do
swego rodzaju presji przy-
rodniczej i wymuszają na
lokalnych władzach odpo-

wiedzialną politykę ekolo-
giczną. Tworzenie nowo-
czesnych,
wielofunkcyjnych prze-
strzeni zielonych jest dziś
ważnym wyznacznikiem
rozwoju dużych miast,
które dostrzegają korzyści
płynące z działań prośro-
dowiskowych.
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Ekologia stanowi dziś podwaliny strategii
zrównoważonego rozwoju firm i instytucji. Jak
ważny jest ten wymiar działalności w pracy
samorządu?

− W związku z utratą różnorodno-
ści biologicznej oraz kryzysem klima-
tycznym na świecie obowiązują nowe
kierunki i priorytety działań. Ekologia
nie jest już postrzegana jako bariera
dla rozwoju samorządów, lecz jako
szansa. W Białymstoku zielone projekty
są traktowane priorytetowo i dają nam
przewagę konkurencyjną nad innymi
miastami. To wyróżnik, który pozwala
na dalszy rozwój gminy, zachęca do in-
westowania na terenie miasta i wpro-
wadzania innowacyjnych rozwiązań.
Tworząc specjalne programy proeko-
logiczne, można uzyskać na nie wspar-
cie finansowe instytucji zewnętrznych.
Białystok otrzymał w ub.r. wyjątkową na-
grodę − Ekolaur 20-lecia. W czym upatrują
państwo wartości tego jubileuszowego wy-
różnienia?

− Ta ważna i prestiżowa nagroda
podsumowuje 20 lat naszych działań
w zakresie ekologii. To także nagroda
za innowacyjność stosowanych roz-
wiązań i konsekwencję w ich realiza-
cji. Polska Izba Ekologii od 2002 roku or-
ganizuje ogólnopolski konkurs Eko-
laury, promując najefektywniejsze dzia-
łania podejmowane na rzecz ochrony
środowiska. Miasto Białystok otrzy-

mało tę nagrodę za przedsięwzięcia,
które w skali 20 lat znacząco poprawiły
stan środowiska oraz przyniosły wy-
mierne efekty ekologiczne.

Ostatnie 20 lat to bardzo dyna-
miczny czas w transformacji ekolo-
gicznej Białegostoku. Oprócz dużych
inwestycji – m.in. kompleksowej mo-
dernizacji układu drogowego, prze-
budowy Rynku Kościuszki, budowy
spalarni odpadów komunalnych i kom-
pleksowego systemu gospodarowania
nimi, utworzenia podstrefy Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bu-
dowy Stadionu Miejskiego czy Mu-
zeum Pamięci Sybiru − niezwykle
ważny wymiar miały liczne działania na
rzecz poprawy jakości zieleni, rozbu-
dowy błękitno-zielonej infrastruktury
oraz edukacji ekologicznej, wpisujące
się w „Plan adaptacji Miasta Białystok
do zmian klimatu do roku 2030”. Re-
alizacja tych celów to szansa, aby
Białystok w perspektywie 2030 roku stał
się miastem zrównoważonego rozwo-
ju, przygotowanym do wyzwań wyni-
kających ze zmian klimatycznych.
Wszystkie te kierunki uwzględnia Stra-
tegia Rozwoju Miasta do roku 2030.
Jakie najważniejsze działania samorządu,
widoczne w przestrzeni miejskiej, doceniła ka-
pituła konkursu?

− Białystok wdrożył wiele działań,
które doceniła nie tylko kapituła kon-
kursu, ale przede wszystkim miesz-
kańcy. Ważnym obszarem działania
były projekty związane z poprawą ja-
kości zieleni zorganizowanej i ochroną
różnorodności biologicznej miasta
oraz rozbudową błękitno-zielonej in-
frastruktury. Były to głównie przedsię-
wzięcia tworzące nowe miejsca do
rekreacji o wysokich walorach przy-
rodniczych, rewitalizacja zbiorników
wodnych, poprawa jakości wód opa-
dowych i ich retencjonowanie. Warto
wymienić choćby utworzenie wielko-
powierzchniowych łąk kwietnych, od-
stąpienie od koszenia zieleńców w pa-
sach drogowych, założenie pierwsze-
go w Polsce Miejskiego Sadu Eduka-
cyjnego, budowę parków kieszonko-

wych czy instalację zielonych przy-
stanków z funkcją retencjonowania
wód opadowych. Każdy zrealizowany
projekt posiada charakter edukacyjny.
Odrębne wyróżnienie miasto otrzymało za re-
witalizację stawu i zwiększenie bezpieczeń-
stwa hydrologicznego. Co jest największym
atutem tego projektu?

− Wyróżnienie to otrzymaliśmy za
projekt pn. „Rewitalizacja stawu z oto-
czeniem, poprawa jakości wody, zwięk-
szenie bezpieczeństwa hydrologicz-
nego oraz działania proekologiczne-
go”. Dzięki jego realizacji osiągnęliśmy
kilka celów, przede wszystkim: przy-
wrócenie funkcji retencyjnych zbiorni-
ka, zachowanie jego cennych walorów
przyrodniczych oraz utworzenie cie-
kawego miejsca do wypoczynku.

Obiekt podzielono na kilka stref: dla
wędkarzy − z pięcioma przestronnymi
pomostami, dla osób lubiących pikni-
kowanie na trawie, preferujących re-
laks z książką i obserwację przyrody,
oraz dla spacerowiczów. Zachowano
malowniczą wyspę, na której różne ga-
tunki ptactwa wodnego mogą zakła-
dać gniazda. Obok wybudowano
pierwszą w Polsce wieżę dla nietope-
rzy, które są tu obserwowane od lat. Na
powierzchni stawu pojawiły się pły-
wające platformy z funkcją oczysz-
czania wody. Zachowano starodrzew,
a dodatkowo posadzono wiele no-
wych gatunków, np. platany, wierzby
i brzozy. Urządzono też plenerową
motylarnię, a na drzewach zainstalo-
wano budki dla ptaków i wiewiórek.
Jakie efekty ekologicznych projektów miej-
skich najbardziej podbiły serca mieszkańców
Białegostoku?

− Mieszkańcy i turyści z entuzja-
zmem reagują na nasze proekolo-
giczne działania, gdyż są one tworzo-
ne przede wszystkim dla nich. Hitem
i swoistą wizytówką miasta okazały się
białostockie łąki kwietne. Ich sukcesowi
wizerunkowemu towarzyszyło duże
zainteresowanie ze strony mieszkań-
ców Białegostoku, ale też samorzą-
dowców z całej Polski. Nasze działania
znalazły wielu naśladowców, czego

Zielone projekty
Białostoczanie, przyzwyczajeni do zielonych projektów, oczekują nowych rozwiązań w tym zakresie.
Dlatego mimo trudnego finansowo okresu planujemy kolejne inwestycje – mówi Andrzej Karolski,
dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

są naszą wizytówką
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efektem było tworzenie licznych łąk
kwietnych przy placówkach eduka-
cyjnych, instytucjach i na działkach pry-
watnych. Projektowi towarzyszą stałe
działania edukacyjne, w których pod-
kreślamy korzystny wpływ łąk na re-
tencję naturalną wód opadowych, pro-
dukcję tlenu i oczyszczanie powie-
trza, poprawę różnorodności biolo-
gicznej, mikroklimatu oraz estetyki
miasta. Badania naukowe prowadzo-
ne przez Uniwersytet w Białymstoku po-
twierdziły korzystne oddziaływanie
łąk na samopoczucie mieszkańców,
a zwłaszcza kierowców podróżują-
cych po mieście. Zaobserwowaliśmy
też nową modę na sesje zdjęciowe na
tle wielobarwnych kobierców lub pól
słoneczników.

Naturalną konsekwencją utworze-
nia łąk kwietnych było wdrożenie pro-
jektu „Ochrona owadów zapylających
na obszarze Białegostoku”. W mieście
stanęło siedem uli, w tym sześć za-
bytkowych, pochodzących z różnych
rejonów Podlasia. Rozszerzeniem pro-
gramu było założenie naturalnych bar-
ci i kłód bartnych na obszarze Lasu
Zwierzynieckiego. Nasz program za-
inspirował do działania lokalne śro-
dowiska naukowe. Powstała np. uni-
wersytecka pasieka na terenie kam-
pusu.

Innowacyjnym w skali kraju pro-
jektem było utworzenie Miejskiego
Sadu Edukacyjnego, dzięki któremu
przywróciliśmy „stare” odmiany drzew
i krzewów owocowych. Hitem stały się
też zielone wiaty przystankowe z funk-
cją retencjonowania wody. Obiekty te
wyróżniają się lekką konstrukcją i es-
tetycznym wyglądem, dzięki czemu
umilają oczekiwanie na środki trans-
portu, zatrzymują wody opadowe, pro-
dukują tlen i oczyszczają powietrze,
a przy tym stanowią ciekawy element
przestrzenny.

Naszym okrętem flagowym jest
budowa nowych i rewitalizacja istnie-
jących zbiorników wodnych. Poza funk-
cją retencyjną pełnią one funkcje re-
kreacyjne i edukacyjne. W niedostęp-
nych lub mocno zdegradowanych
miejscach wprowadzamy takie ele-
menty, jak pomosty, wieże widokowe,
alejki, wiaty, hamaki, kwietniki, zieleń-
ce i miejsca do plażowania lub węd-
kowania. Stają się one lokalną atrak-
cją i obszarem chętnie odwiedzanym
przez mieszkańców, dającym wy-
tchnienie w otoczeniu przyrody.

Rewolucją w poruszaniu się po
mieście okazał się białostocki system
dróg rowerowych, liczący już ponad
150 km, i towarzyszący mu projekt Bi-

KeR − Białostocka Komunikacja Ro-
werowa. Na co dzień z wypożyczalni ro-
werów korzysta kilka tysięcy miesz-
kańców.
Czy realizując zielone projekty, korzystają pań-
stwo ze wsparcia finansowego?

− Zielone projekty na terenie Bia-
łegostoku realizowane są głównie ze
środków własnych miasta. W miarę
możliwości korzystamy też ze środ-
ków zewnętrznych. Projekt odbudowy
stawów przy ul. Marczukowskiej wraz
z budową obiektów towarzyszących
otrzymał dofinansowanie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Innym przykła-
dem jest realizacja inwestycji zwięk-
szających odporność ekosystemów le-
śnych i ich wartość dla środowiska. Po-
legało to m.in. na nasadzeniach drzew
i krzewów oraz utworzeniu remiz na ob-
szarze lasów miejskich. Pewne możli-
wości zdobycia środków unijnych na re-
alizację projektów z zakresu błękitno-
zielonej infrastruktury daje Miejski Plan
Adaptacji do Zmian Klimatu.

Czy są już pomysły na dalsze działania wpły-
wające na lepszą jakość życia i pozytywny od-
biór Białegostoku przez mieszkańców i tu-
rystów?

− Białostoczanie, przyzwyczajeni
do zielonych projektów, oczekują no-
wych rozwiązań w tym zakresie. Dla-
tego mimo trudnego finansowo okre-
su planujemy kolejne inwestycje. W tym
roku będą to trzy parki kieszonkowe,
dwa ogrody deszczowe, skwer im.
Pawła Adamowicza w centrum miasta,
rewitalizacja ogrodu różanego w za-
bytkowym parku Planty. Rozpoczyna-
my też dużą, zaplanowaną na 3 lata in-
westycję polegającą na rewitalizacji za-
bytkowego Parku Lubomirskich. Biały-
stok ma wiele innowacyjnych pomy-
słów na kontynuację swojej ekolo-
gicznej ścieżki rozwoju. To dla nas
priorytetowe cele na najbliższe lata,
wpływające na jakość życia miesz-
kańców.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Staw na Skwerze im. ks. Henryka Szlegiera

Pole słonecznikowe – Plac Opatrzności Bożej

Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok
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Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi w Koninie ma już ponad 20-let-
ni staż na lokalnym rynku. Jaki był ten okres
i co zaliczyłby pan do najważniejszych dzia-
łań Zakładu?

− MZGOK w Koninie działa od
1999 roku, początkowo jako zakład bu-
dżetowy miasta Konin, a od kwietnia
2011 roku jako spółka z o.o., której
udziałowcami zostało 36 gmin subre-
gionu konińskiego. Dominującym, po-
nad 99-procentowym udziałem w spół-
ce dysponuje miasto Konin. W latach
2012–2015 za ponad 380 mln zł wybu-
dowano Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Koninie
oraz zrekultywowano 14 gminnych
składowisk w ramach projektu „Upo-
rządkowanie Gospodarki Odpadami
Komunalnymi na terenie subregionu
konińskiego”. Realizacja tak ważnej dla
subregionu inwestycji pozwoliła na
domknięcie systemu zagospodaro-
wania odpadów. Od 2015 roku odpa-

dy komunalne z subregionu trafiające
do MZGOK są w pełni zagospodaro-
wane w Zakładzie Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów, w tech-
nologii dostosowanej do wymagań
konkluzji BAT w zakresie środowisko-
wym, oraz w Zakładzie Mechaniczne-
go Przetwarzania Odpadów. W sposób
ciągły prowadzimy bieżącą rekulty-
wację na własnym czynnym składo-
wisku MZGOK.

Do nowych przedsięwzięć należy
zaliczyć przede wszystkim wdrożenie
produkcji certyfikowanego ulepsza-
cza do gleby o handlowej nazwie „Ma-
gno Hortis”, wytwarzanego z odpadów
zielonych. Rozwój produkcji, poza udo-
skonaleniem procesu technologicz-
nego, był możliwy dzięki nowemu par-
kowi maszynowemu. Projekt „Moder-
nizacja istniejącej instalacji odzysku,
w tym recyklingu selektywnie zebra-
nych odpadów komunalnych – kom-
postowni” o wartości 3,4 mln zł netto był

współfinansowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w ramach programu
„Racjonalna gospodarka odpadami
− Instalacje gospodarowania odpa-
dami”.
Jakimi efektami ekologicznymi może się po-
chwalić MZGOK Sp. z o.o. w Koninie?

− Miejski Zakład Gospodarki Od-
padami Komunalnymi w Koninie trzy-
krotnie był uhonorowany przez Polską
Izbę Ekologii Ekolaurem. W 2003 roku
został doceniony w kategorii „rekulty-
wacja terenów zdegradowanych” za
działania proekologiczne na rzecz
regionu konińskiego w zakresie go-
spodarki odpadami. W 2016 roku do-
staliśmy nagrodę w kategorii „ochro-
na powierzchni ziemi, gospodarka
odpadami” za osiągnięcia we wdra-
żaniu rozwiązań i technologii eko-
energetycznych. W ostatniej edycji
konkursu przyznano nam jubileuszo-
wą nagrodę Ekolaur 20-lecia za kom-

Realizujemy wizję

Cieszy nas, że działalność firmy jest wysoko oceniana, o czym
świadczy wiele nagród, jakie otrzymaliśmy w ostatnim czasie.
Wśród nich jest prestiżowa ubiegłoroczna statuetka Ekolaur
XX-lecia − mówi Henryk Drzewiecki, prezes MZGOK Sp. z o.o.

piękniejszego świata
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pleksową i proekologiczną gospo-
darkę odpadami.

Warto w tym miejscu wymienić
niektóre nasze działania, które szcze-
gólnie wpłynęły na wysoką ocenę
efektów naszej pracy. W latach
2016−2020 Zakład przyjął i zagospo-
darował we wszystkich instalacjach bli-
sko milion ton odpadów. Ponad 530 tys.
ton strumienia odpadów skierowano
do termicznego przekształcenia, uzy-
skując ponad 275 tys. MWh energii
elektrycznej i 830 tys. GJ ciepła użyt-
kowego. Efekt ekologiczny dla Zakła-
du Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych, liczony jako
masa odpadów przekazana do skła-
dowania po procesie termicznego
przekształcenia, w odniesieniu do od-
padów przyjętych do unieszkodliwie-
nia wynosi rocznie od 0,09 do 0,16
proc. rocznie, przy zakładanych pro-
jektowo 15 proc.

W latach 2018−2020 wskaźnik
recyklingu sortowni MZGOK wzrósł
z 46,89 do 58,75 proc. Z roku na rok na-
stępuje znaczący wzrost masy przyję-
tych odpadów zielonych. W 2020 roku
ilość odpadów zielonych zwiększyła się
o 37 proc. r/r. Wdrożenie produkcji
ulepszacza gleb przyczyniło się do ich
skutecznego zagospodarowania i do
zmniejszenia opłaty za korzystanie ze
środowiska z tytułu opłat za składo-
wany kompost, niespełniający wyma-
ganych parametrów. Odpady zielone
zostały w pełni zagospodarowane,
a 30 proc. stanowił nowy produkt, któ-
ry zgodnie z zawartym porozumie-
niem wykorzystano na terenie miasta.
Trawniki, skwery i klomby miejskie,
place wokół szkół i przedszkoli, tereny
zielone na osiedlach mieszkaniowych,
tereny spółek miejskich oraz jednostek
samorządowych mogą korzystać
z oferty MZGOK, dbając o estetykę oto-
czenia. Nasz ekologiczny produkt cie-
szy się również powodzeniem wśród
działkowców.

Dodam, że prawidłowość kom-
pleksowej gospodarki odpadami
o charakterze proekologicznym po-
twierdzają badania monitorujące śro-
dowisko. W omawianym okresie nie za-
notowano przekroczeń emisji do po-
wietrza wody i gleby.
Czy Zakład włącza się również w edukację
społeczną?

− Oczywiście. Wychodzimy z za-
łożenia, że edukacja ekologiczna jest
szansą na kształtowanie postaw i po-
prawę jakości środowiska. W ostatnim
czasie działania w tej sferze wzboga-
ciliśmy o nowe przedsięwzięcia współ-
finansowane w 50 proc. w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata
2014−2020, Oś priorytetowa – środo-
wisko, Działanie – Ochrona przyrody,
Poddziałanie – Edukacja ekologiczna.
Projekt o wartości ponad 1,5 mln zł
obejmował kampanię społeczną, w
tym wydanie 8 numerów informatora
ekologicznego „Eko-Gmina”, dopo-
sażenie ośrodka edukacyjnego o na-
miot, amfiteatr mobilny i tablice edu-
kacyjne, wykonanie punktów eduka-
cyjnych w 28 lokalizacjach subregionu
oraz wdrożenie aplikacji mobilnej in-
formującej mieszkańców o terminie od-
bioru odpadów i zasadach ich selek-
tywnej zbiórki.

W 2019 roku na obszarach zielo-
nych MZGOK postawiono pasiekę zło-
żoną z 14 uli, a tereny pod liniami wy-
sokiego napięcia obsiano miododaj-
nymi roślinami. Na terenie zakładu za-
instalowano hotele dla owadów i dom-
ki dla jerzyków. Z kolei w 2020 roku roz-
poczęliśmy uprawę traw ozdobnych na
potrzeby miasta, jednostek organiza-
cyjnych i spółek miejskich. Ponadto
przed budynkiem administracyjno-
-socjalnym została zainstalowana sta-
cja ładowania pojazdów elektrycz-
nych zasilana energią OZE wytwo-
rzoną w ZTUOK.
Czy obecna kondycja spółki oraz nowe po-
trzeby na rynku zagospodarowania odpadów
skłaniają państwa do rozważania kolejnych
projektów?

− Kondycja spółki jest dobra, ale
najważniejsze, że mieszkańcy Konina
za odbiór, transport i zagospodaro-
wanie odpadów w 2020 roku wnoszą
do kasy miasta opłaty w wysokości
19 zł od osoby miesięcznie. Od 2022 ro-
ku będzie to 20 zł. Jest to jedna z niż-

szych opłat w kraju, a system się bi-
lansuje i nie wymaga ze strony miasta
dodatkowych dopłat.

Nasza spółka, nie zmieniając od
2017 roku opłat za przyjęcie odpadów
komunalnych, osiąga coraz lepsze
wyniki finansowe. Pozwala to planować
i podejmować nowe wyzwania inwe-
stycyjne. Znając pojawiające się po-
trzeby, przystąpiliśmy do przygotowa-
nia dokumentacji przedinwestycyj-
nych, obejmujących opracowanie
wstępnego studium wykonalności, ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko
wraz z uzyskaniem decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, programu
funkcjonalno-użytkowego, studium wy-

konalności oraz wniosku aplikacyjne-
go o dofinansowanie budowy Instala-
cji Termicznego Przekształcania
RDF/preRDF z Odzyskiem Energii
dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie, Instalacji Kompostowni Pry-
zmowej dla Miejskiego Zakładu Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. w Koninie oraz Biogazowni
dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie.

Cieszy nas, że działalność firmy jest
wysoko oceniana, o czym świadczy
wiele przyznanych nam nagród. Wśród
nich jest prestiżowa ubiegłoroczna
statuetka Ekolaur 20-lecia. Bardzo
dziękujemy za uznanie i docenienie wy-
siłku naszej załogi, która z dużym za-
angażowaniem realizuje wizję kom-
pleksowej, proekologicznej gospo-
darki odpadami, która wiedzie nas do
czystszego, piękniejszego świata.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Ogród edukacyjny w MZGOK Fot. archiwum MZGOK sp. z o.o., autor: Szymon Kocioruba (3)



44 VIP

Przedsiębiorstwo Fair Play

W
ramach 24. edycji pro-
gramu wyróżnienia te
otrzymało 190 przed-
siębiorstw. Oprócz
certyfikatów przyzna-

wane są statuetki dla przedsiębiorców,
którzy szczególnie wyróżniają się w za-
kresie społecznej odpowiedzialności
biznesu, a także dla tych, którym wy-
jątkowo bliska jest sfera ekologii i dzia-
łań prośrodowiskowych. Ponadto sta-
tuetki uzyskali przedsiębiorcy, którzy
decydują się na coroczne odnowienie
certyfikatu i otrzymują go po raz piąty,
dziesiąty, piętnasty lub dwudziesty.
Najwytrwalsi przedsiębiorcy, którzy od
lat konsekwentnie dowodzą, że inte-
resuje ich wyłącznie biznes zgodny
z zasadami fair play, pozytywnie prze-
chodzą certyfikację od 23 lat.

W regulaminie programu można
przeczytać, co znaczy prowadzić pro-
wadzić przedsiębiorstwo fair play: „(...)
etyka rozumiana jest jako zespół norm
rzetelnego postępowania we wzajem-
nych relacjach przedsiębiorców z klien-
tami, kontrahentami, pracownikami,
wspólnikami oraz społecznością lo-
kalną, władzą lokalną i państwową,

działań zgodnych z obowiązującym
prawem i powszechnie przyjętymi nor-
mami społecznymi”. Jednak to tylko teo-
ria. − Ta krótka definicja dotycząca ety-
ki na co dzień znajduje swoją realiza-
cję w konkretnych działaniach           i
w każdej podjętej decyzji, mającej
swoje konsekwencje, które my wolimy
nazywać korzyściami – przekonuje
dr Mieczysław Bąk, prezes zarządu
i dyrektor generalny Instytutu Badań
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem

Prywatnym, przewodniczący Komisji
Ogólnopolskiej „Przedsiębiorstwo Fair
Play”. Chodzi m.in. o stabilne relacje
z kontrahentami, oparte na zaufaniu,
dobrą opinię o firmie wśród klientów,
właściwą kulturę organizacyjną, która
przekłada się na atmosferę pracy
sprzyjającą rozwojowi i innowacyjno-
ści, łatwiejsze kontakty i lepszą współ-
pracą z partnerami.

− Ambasadorami Fair Play są
wszyscy, dla których etyka i zasady fair
play to nie górnolotne hasła dobrze
wyglądające na stronach interneto-
wych i w segregatorach z nazwami ko-
lejnych wdrożonych systemów, pro-
gramów itp., lecz decyzje dotyczące
każdego zakresu działalności firmy
oraz tej prywatnej, osobistej części
życia. Czy jest to łatwa droga? Nie. Czy
można ją przejść bez dylematów, po-
tknięć, pomyłek i błędów? Nie. Czy
warto? Z całą pewnością tak. Pomija-
jąc bowiem aspekt finansowy oraz eli-
minujący problemy natury formalnej
związanej z organami kontroli i nad-
zoru, zostaje jeszcze pytanie o dzie-
dzictwo. O to, co po sobie zostawimy
nie tylko w sferze społecznej, bizneso-
wej, lecz również tej ludzkiej – podsu-
mowuje Mieczysław Bąk.

Uroczystość podsumowująca ostat-
nią edycję programu „Przedsiębiorstwo
Fair Play”, afiliowanego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej, odbyła się 26 li-
stopada 2021 roku pod patronatem Mi-
nisterstwa Funduszy i Polityki Regio-
nalnej. Swoim autorytetem program
wsparli też marszałkowie oraz woje-
wodowie, obejmując go patronatem
honorowym, co dowodzi dużego za-
ufania ze strony władz państwowych
i samorządowych dla idei etycznego
biznesu, działań podejmowanych
przez organizatora oraz samych lau-
reatów, którzy współtworzą standardy
kultury biznesu w Polsce. Na finał gali
zaplanowano koncert Roberta Janow-
skiego oraz bankiet, będący godnym
zwieńczeniem święta rzetelnej przed-
siębiorczości. �

Jeśli biznes,
Wielka Gala Finałowa programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” łączy tych, którzy w biznesie kierują
się zasadami etyki. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznaje wów-
czas certyfikaty firmom, które dowiodły, że uczciwość na gruncie prowadzonej działalności nie jest
im obca

to z zasadami

Fot. archiwum Biura Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” (2)
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Przedsiębiorstwo Fair Play

W tym roku po raz pierwszy Biuro Optima
walczyło o certyfikat Przedsiębiorstwo Fair
Play. Z sukcesem, bo otrzymali państwo na-
grodę specjalną Debiut Roku 2021. Jak od-
biera pani to wyróżnienie?

− Na początku było zdziwienie.
Praca księgowych, choć tak ciężka,
zwykle jest niedoceniana. Nikt nie wie,
jak bardzo mogą boleć nogi, plecy
i kręgosłup po 18 godzinach non stop
przy biurku, gdy trzeba intensywnie my-
śleć. Potem doszła ogromna radość
z wyróżnienia. Dzięki nagrodzie mój ze-

spół i ja zrozumieliśmy, jak ważna jest
nasza praca. Wielu klientów osobiście
mi gratulowało i dziękowało, łącznie
z władzami Pszczyny.
Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla gospo-
darki, za to podmioty zajmujące się księgo-
wością miały pełne ręce roboty. Jakiej pomocy
oczekiwali przedsiębiorcy?

− W marcu 2020 roku, po pierw-
szym szoku spowodowanym pande-
mią, postanowiliśmy za wszelką cenę
ratować przedsiębiorców dotkniętych
skutkami lockdownu. Nauczyliśmy się
wszystkich kolejnych tarcz antykryzy-
sowych, programów, a przede wszyst-
kim subwencji Polskiego Funduszu
Rozwoju. Dość szybko opanowaliśmy
sytuację, nasi klienci otrzymali od nas
wypełnione wnioski na wszystkie pro-
gramy. Osobiście zajęłam się sub-
wencją PFR, wypełniając ponad 1300
wniosków. Wkrótce mnóstwo klientów
dzwoniło do mnie z całej Polski. Do dzi-
siaj nie wiem, kto zgłosił mnie do kon-
kursu Solidarni Zwyciężymy, organi-
zowanego przez PFR. Okazało się, że
zostałam laureatką, przeprowadzono
z nami wywiad, odwiedziła nas ekipa
z programu i nagrano o nas film.
Otrzymałam także list gratulacyjny od
prezesa PFR Pawła Borysa. Pocztą
pantoflową rozniosło się po całej Pol-
sce, iż zajmuję się wnioskami o sub-
wencję PFR. Każdy zadowolony przed-
siębiorca przysyłał do nas swoich zna-
jomych. Przez naszą firmę od rana do
nocy przewijało się mnóstwo klien-
tów. To samo powtórzyło się w roku
2021, gdy ogłoszono program PFR 2.0.

Nie przesadzę, gdy powiem, że
w ciągu 2 lat swoim zaangażowa-
niem uratowaliśmy prawie 2 tysiące
przedsiębiorstw lub pomogliśmy im
przetrwać. Lubię ludzi, a przy tym sza-
nuję przedsiębiorców, bo wiem, jak
ciężko pracują. Moja praca jest moją
pasją. Pracowników nauczyłam, że
oprócz rzetelności w naszym zawodzie
konieczna jest empatia. Nie księguje-
my firmy, lecz dokumenty człowieka,
który tę firmę stworzył i często po-
święca jej cały swój czas. Nie księgu-

jemy martwych cyferek, tylko cudze pie-
niądze. To uczy szacunku i prawdziwej
pracy.

Gdy zaczęła się pandemia, wpro-
wadziliśmy usługi online. Posługujemy
się programem w chmurze, który za-
pewnia klientom dostęp do dokumen-
tów 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu. W systemie umieszczamy
deklaracje i rejestry, wyniki finansowe,
bilanse i rachunki wyników naszych
przedsiębiorców, dzięki czemu są ab-
solutnie niezależni od godzin pracy na-
szego biura. Nie ma tygodnia, by kilku
nowych przedsiębiorców nie prosiło
nas o stałą obsługę. To rodzi koniecz-
ność powiększania zespołu. Z uśmie-
chem wspominam czas, gdy wynaję-
łam malutki lokal, bez ogrzewania,
z piecem na węgiel, a ja, człowiek
z bloków, nawet nie potrafiłam go
otworzyć. Zaczynałam od pustego
biurka, 2 komputerów na kredyt i książ-
ki telefonicznej.
Dziś sytuacja wraca do normy?

− Poznałam siłę Internetu, portali
społecznościowych. Odkryłam grupy
zrzeszające tysiące przedsiębiorców
i księgowych. Pomagałam tam lu-
dziom, których nigdy nie poznałam.
I nie żałuję ani jednej nocy, ani jedne-
go weekendu przy biurku, bo wiem, że
zrobiliśmy wiele dobrego. Rodzina wy-
trzymała moją wieczną nieobecność,
odwiedzali mnie w pracy, dbali, żebym
czasem spała i jadła. Znajomi się jed-
nak wykruszyli, nie wszyscy zrozu-
mieli, że jeśli ktoś mnie prosi o pomoc,
to nie potrafię odmówić. Ale wiem jed-
no: generałowie nigdy się nie podda-
ją. Jak każdy, czasem się potykam, upa-
dam, ale zawsze wstaję i biegnę dalej.
W firmie nazywają mnie robocopem
lub wiewiórką z ADHD. Mój mąż na-
uczył mnie zasady: „Chcesz pokoju?
Szykuj się na wojnę”. Wciąż jestem
czujna, staram się jak najwięcej szko-
lić siebie i zespół. I zawsze doradzam
wszystkim spokój.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Pomogliśmy 
przetrwać
tysiącom firm

Nie przesadzę, gdy powiem,
że w ciągu 2 lat swoim za-
angażowaniem uratowali-
śmy prawie 2 tysiące
przedsiębiorstw lub pomo-
gliśmy im przetrwać – mówi
Katarzyna Burkowska-
-Mazurek, właścicielka
Biura Usług Księgowych
Optima
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Przełomowa wydajność

Mi Smart Projector 2 to nowe urządzenie przeznaczone dla
inteligentnych domów. Ma rozdzielczość 1920 x 1080 Full
HD i Dolby Audio w kompaktowej obudowie. Mi Smart Pro-
jector 2 jest poręcznym, przenośnym urządzeniem typu plug
and play, którego oczekują użytkownicy. Wyposażone w wie-
lokątową automatyczną korekcję geometrii obrazu i auto-
matyczne ustawianie ostrości, urządzenie może szybko wy-
świetlać idealnie geometryczny ekran na większości ścian.
Działa również na certyfikowanym systemie Android TV
z wbudowanym Asystentem Google, więc nie tylko zapew-
nia użytkownikom rozrywkę zaraz po wyjęciu z pudełka, lecz
także przyjmuje polecenia głosowe.

Do rodziny urządzeń klasy premium marki Mo-
torola dołączyła motorola edge 30 pro. Smar-
fton wprowadza nową jakość na rynku urządzeń
mobilnych dzięki przodującemu w branży pro-
cesorowi (Snapdragon® 8 Gen 1), niezwykle za-
awansowanemu systemowi aparatów foto-
graficznych oraz imponującemu wyświetla-
czowi (OLED Max Vision o przekątnej 6,7” i od-
świeżaniu 144 Hz). Najnowszy edge ma apara-
ty i oprogramowanie w pełni przystosowane do
robienia imponujących zdjęć oraz nagrań wideo.
Kinowe wrażenia wzmacniają technologia Do-
lby Atmos oraz dwa duże głośniki stereo. No-
wemu smartfonowi towarzyszy wyczekiwane ak-
cesorium: pierwszy inteligentny rysik Motoro-
li z wszechstronnym etui. Motorola edge 30 pro
(12/256 GB) dostępna będzie w sprzedaży
w dwóch kolorach: białym oraz granatowym.

Wraz z pierwszym modelem DS-2
Powermatic 80 z 1968 roku firma
Certina otworzyła nowy rozdział w
produkcji zegarków wyróżniających
się wyjątkową niezawodnością. DS-
2 charakteryzuje się beczułkowatą
kopertą, miękkie krawędzie są po-
łączone z okrągłą tarczą i szkłem sza-
firowym. Nowy DS-2 jest dostępny w 4 wersjach − oferuje tarcze
w kolorze czarnym matowym, srebrnym, niebieskim oraz czarnym
satynowym. Prostokątne wskazówki i indeksy z powłoką Super-
LumiNova® podkreślają charakter zegarka w stylu vintage. Koper-
ta ze stali szlachetnej o szerokości 40 mm i długości 38 mm jest
osadzona na bransolecie o splocie mediolańskim lub pasku NATO
wykonanym z #tide ocean material® na bazie tworzyw sztucznych
wyławianych z mórz i oceanów.

Powrót legendy

Unikalny design
Huawei P50 Pocket to
pierwszy smartfon Huawei,
który można złożyć syme-
trycznie na pół w wygod-
ną, smukłą kieszonkową
formę. Smartfon wyróż-
nia się na rynku nie tylko
unikalnym designem, lecz
także innowacyjnymi roz-
wiązaniami technologicz-
nymi i potężnym apara-
tem. Smartfon obsługuje
zupełnie nowy poziom ja-
kości obrazu i odwzoro-
wania kolorów dzięki ulep-
szonemu rozwiązaniu Huawei XD Fusion Pro z technologią Ultra
Spectrum Image. Mechanizm składania nowej generacji i kon-
strukcja Multi-Dimensional Lifting sprawiają, że urządzenie jest smu-
kłe, a ekran po rozłożeniu idealnie gładki. Huawei P50 Pocket jest
niezwykle kompaktowy – mierzy zaledwie 15,2 mm grubości po
złożeniu i 7,2 mm grubości po rozłożeniu.

Przenośne kino domowe

Styl VIP-a



Nowa seria, 
nowe możliwości

XXI wiek stawia czasomierzom wysokie wymagania. Wysokiej jakości zegarki na rękę
muszą dzisiaj oferować jednocześnie imponujące parametry w trzech obszarach:
stylu, odporności i precyzji. Wraz z najnowszą wersją popularnego modelu DS
Action Diver szwajcarski producent zegarków Certina włącza do rywalizacji mo-
del, który wyróżnia się zwycięskimi cechami we wszystkich tych aspektach. Ze-
garek do nurkowania o średnicy 43 mm zachwyca ponadczasowym, eleganckim
designem, wodoszczelnością do 300 m i nowoczesnym mechanizmem auto-
matycznym, wyposażonym w antymagnetyczną sprężynę włosową. Zegarek jest
noszony na bransolecie ze stali szlachetnej ze zintegrowanym przedłużeniem do
nurkowania. Do wyboru są różne wersje kolorystyczne: niebieska, zielona, tyta-
nowa lub bikolor.

Xiaomi przedstawiło serię smartfonów Redmi
Note 11: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note
11 Pro, Redmi Note 11S i Redmi Note 11. Seria
wprowadza potężne ulepszenia w aparatach, wy-
świetlaczu oraz szybkości ładowania i działania.
Rozdzielczość głównego aparatu (poza Redmi
Note 11 – 50 MP) wynosi 108 MP. Tworzy on nie-
samowite obrazy o powiększonym zakresie dy-
namiki i wierności kolorów, z doskonałymi re-
zultatami nawet w słabym świetle. Ultraszero-
kokątny aparat 8 MP rozszerza perspektywę dzię-
ki kątowi widzenia 118 stopni, a aparat makro
2 MP pozwala uchwycić najdrobniejsze szczegóły
z bliska. Piękny wyświetlacz (6,67 i 6,43”) został
zamknięty w stylowej obudowie o płaskich kra-
wędziach.

Marka Somfy zaprezentowała swój
najnowszy produkt, który oferowa-
ny jest zarówno oddzielnie, jak i w ze-
stawach z napędami do bram. To
centrala Connectivity kit do samo-
dzielnej instalacji i konfiguracji, dzię-
ki której sterowanie rozwiązaniami
smart home staje się jeszcze prost-
sze. Pozwala ona zarządzać 20 pro-
duktami z napędami w technologii io-homecontrol i RTS oraz oświe-
tleniem wyposażonym w odbiorniki radiowe. I to wszystko z pozio-
mu aplikacji w smartfonie. Connectivity kit to nowe smart rozwią-
zanie dla domu od Somfy. Centrala została zaprojektowana w taki
sposób, aby każdego dnia dbała o komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców. Łączy ona różne urządzenia domowe oraz pomaga ste-
rować ich pracą w ekonomiczny i efektywny sposób.

Kabel jeszcze bardziej elastyczny

Wybierając przewodową myszkę,
najczęściej skupiamy się na jej kształ-
cie, żywotności przełączników czy za-
stosowanym sensorze. Zdarza się, że
kabel jest pomijany lub po prostu nie
myśli się o nim priorytetowo. Pro-
jektanci MSI udowadniają jednak, że
przewód jest równie istotny jak inne
wymienione wcześniej elementy.
On również wpływa na osiąganie
jeszcze lepszych wyników na wirtu-
alnych arenach.

W MSI Clutch GM41 Lightweight V2 zastosowano ulepszoną wer-
sję przewodu MSI FriXionFree. Oplot kabla wykonano z materia-
łu, który ma za zadanie minimalizować tarcie o podkładkę pod mysz
lub biurko, co jest szczególnie istotne u osób, które nie używają
mouse bungee na przykład ze względu na brak miejsca na biur-
ku. Autorskie rozwiązanie MSI w tym zakresie sprawia, że kabel nie
pogarsza płynności ruchów i ich precyzji w trakcie grania.

VIP 47
Przygotował Jarosław Adkowski
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Nowa odsłona bestsellerowego modelu

Smart home dla każdego
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P
olska znajduje się w nie-
chlubnej czołówce krajów
Unii Europejskiej pod wzglę-
dem zanieczyszczenia po-
wietrza. Może nam się wy-

dawać, że „w nowych czasach”, kiedy
wiele osób pracuje zdalnie, problem ten
dotyczy nas nieco mniej. To niestety nie-
prawda. Drobinki pyłów zawieszonych
w atmosferze i tak przedostają się do
mieszkań. Cierpi na tym nasze zdrowie.

Z rozwiązaniem tego problemu
przychodzi Xiaomi. Producent, który zy-
skał popularność, dostarczając na ry-
nek świetnie wycenione, solidne smart-
fony, posiada w ofercie także oczysz-
czacze powietrza. Niedawno gigant
technologiczny zaprezentował nową,
najbardziej zaawansowaną serię
oczyszczaczy, a dziś przyjrzymy się jej
„środkowemu” modelowi – Xiaomi
Smart Air Purifier 4.

Nowy sprzęt od Xiaomi to istna
„maszyna do oczyszczania”. W sto-
sunku do poprzednich wersji mamy tu
zwiększoną żywotność filtrów, wyższy

komfort użytkowania oraz zdecydo-
wanie lepsze parametry. Dzięki po-
trójnemu filtrowi Xiaomi Smart Air Pu-
rifier 4 zatrzymuje cząstki stałe PM2.5
i PM10, uznawane za najbardziej szko-
dliwe dla organizmu, i brzydkie zapa-
chy. Ma przy tym świetną wydajność
– zdolność oczyszczania producent
oszacował na 400 m3/h, przy czym
najlepsze wyniki osiąga na obszarze
do 48 mkw. Skuteczność oczyszczacza
to 99,97 proc. dla cząsteczek do wiel-
kości 3 μm!

Urządzenie posiada kilka bardzo
przydatnych funkcji. Po pierwsze − jo-
nizator, który uwalnia do powietrza ko-
rzystne dla naszego organizmu jony
ujemne. Po drugie mamy tu dotykowy
ekran OLED wykorzystywany do pre-
zentowania ważnych danych (tem-
peratura i wilgotność powietrza, stę-
żenie pyłów, stopień jakości powietrza,
wilgotność czy wskaźnik wspomnia-
nych jonów ujemnych). Po trzecie
dane te możemy na bieżąco prze-
glądać z poziomu wygodnej aplikacji
Xiaomi Home, która służy także do
zdalnego zarządzania oczyszcza-
czem.

To nie wszystko. Do dyspozycji
użytkownika jest aż 6 trybów pracy,
m.in. nocny oraz wysokiej wydajności.
Filtr w urządzeniu starczają nawet na
24 miesiące, a do tego bardzo łatwo je
wymienić. No i ta cena… Za Xiaomi
Smart Air Purifier 4 zapłacimy 1049 zł.
Jak na jeden z najnowocześniejszych
oczyszczaczy powietrza na rynku to do-
prawdy uczciwa cena. �

z najnowocześniejszym 
oczyszczaczem Xiaomi

Do sprzedaży trafił najbardziej
zaawansowany dotychczas oczy-
szczacz powietrza od Xiaomi.
Smart Air Purifier 4 to już
w zasadzie „odkurzacz powie-
trza” – i chodzi tu o wydajność
działania, a nie hałas

„Odkurz” powietrze w swoim mieszkaniu
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I
nteligentne maszyny sprzątające
Xiaomi to czołowe urządzenia
w swojej klasie na rynku – tak było
od początku wejścia w ten seg-
ment przez chińskiego produ-

centa. Teraz jednak Xiaomi może roz-
bić bank, bo nowa seria bezobsługo-
wych odkurzaczy − z Mi Robot Vacu-
um-Mop 2 Pro na czele − jest po pro-
stu znakomita. 

Inżynierowie marki zamiast w re-
wolucję zdecydowali się pójść w kie-
runku ewolucji. Mi Robot Vacuum-
Mop 2 Pro nie zmienił się wizualnie
w stosunku do swojego poprzednika,
a nowości w rozwiązaniach technolo-
gicznych jest niewiele. Jednocześnie
Xiaomi w najdrobniejszych szczegó-
łach dopieściło wszystko to, co po-
przednie modele robiły dobrze, i po-
prawiło elementy, które przeszkadza-
ły użytkownikom.

W modelu oznaczonym jako „Pro”
producent montuje najdokładniejszą
możliwą technologię mapowania po-
mieszczeń, opartą o laser LDS. Rozpo-
znawanie obiektów zostało zdecydo-

wanie poprawione. Mało tego, teraz ro-
bot potrafi tworzyć mapy dla wielu pię-
ter budynku, czego nie potrafiła po-
przednia wersja. W porównaniu ze swo-
im „starszym bratem” ma także zdecy-
dowanie większą baterię. Z 3200 mAh
wskakujemy na pułap 5200 mAh. Od-
czuwalnie silniejsza jest też siła ssania
– poprawiono ją z 2100 Pa do 3000 Pa. 

Jedną z zaimplementowanych no-
wości jest wspomaganie sprzątania wi-
bracjami akustycznymi o wysokiej czę-
stotliwości. Pełnowymiarowy mop aku-

styczny drga 10 000 razy na minutę, co
pomaga w usuwaniu uporczywych
plam, np. po kawie czy winie. To bo-
lączka, z którą potrafią poradzić sobie
tylko nieliczne urządzenia sprzątające
na rynku.

Oprócz tego mamy tu m.in. 3 tryby
odkurzania, 4 ustawienia mocy ssania
i zaawansowane zarządzanie sprzą-
taniem z poziomu aplikacji Xiaomi
Home. Dzięki niej możemy ustawić
różne tryby pracy dla różnych po-
mieszczeń, zaplanować kolejność „wy-
cieczki” odkurzacza po pomieszcze-
niach, a nawet „zamówić” sprzątanie
na konkretną godzinę. Co ciekawe,
producent deklaruje możliwość insta-
lacji aktualizacji OTA, dzięki czemu
funkcjonalność odkurzacza będzie
z czasem rozwijana.

Brzmi to jak godny następca i tak
udanego już inteligentnego odkurza-
cza. Godna jest również cena – Xiaomi
Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro wyce-
niono na 1999 zł. W tej kategorii próż-
no szukać solidniejszego asystenta
sprzątania. �

Xiaomi zrobi to za ciebie
Xiaomi zaprezentowało naj-
nowszą serię inteligentnych
odkurzaczy. Mi Robot Va-
cuum-Mop 2 Pro robi to, co
modele z poprzedniej serii,
tylko lepiej, dokładniej i jesz-
cze bardziej bezobsługowo

Możesz zapomnieć o sprzątaniu podłogi!
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D
elfiny już na pierwszy rzut oka wydają nam się sympatyczne. Ich cha-
rakterystyczne ułożenie pyska sprawia wrażenie, jakby cały czas się
uśmiechały. Samo to sprawia, że ma się ochotę skorzystać z tej nie-
codziennej atrakcji. Jednak okazuje się, że delfinoterapia przynosi znacz-
nie więcej pozytywnych efektów niż dobra zabawa. Doskonałe rezul-

taty daje w przypadku takich schorzeń, jak ADHD, depresja, zaburzenia żywienia
czy problemy natury hormonalnej. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że aby przy-
niosła oczekiwane rezultaty, konieczne jest regularne stosowanie, czego raczej na
wakacjach nie będziemy mogli zrealizować. Jednak nawet krótka sesja pływania
z delfinami sprawi, że poczujemy przypływ energii i radości. 

Turecki hit w Bodrum
Okazuje się, że niedługi lot z Polski pozwoli nam doświadczyć pływania z del-

finami na własnej skórze. Turcja jest idealnym ku temu miejscem. Bardzo popularne
jest tutaj delfinarium w Bodrum – Bodrum Dolphin Park, gdzie można obcować
z tymi uśmiechniętymi ssakami w ich naturalnym środowisku. Pływanie z delfina-
mi odbywa się bezpośrednio w Morzu Egejskim, w specjalnie do tego wytyczonym
akwenie. To zdecydowanie ciekawsza opcja niż pływanie z delfinami w basenie, po-
nieważ w dynamicznym środowisku wodnym delfiny mogą nas niejednym zaskoczyć.

Wiele hoteli w Bodrum i okolicy oferuje fakultatywne wycieczki do delfinarium
– ich ceny oscylują w granicach 80−100 euro za osobę dorosłą. Dzieci do 5. roku
życia mają szansę popływać za darmo. Wprawdzie taka przyjemność trwa zaled-
wie 5−6 minut, ale w tym czasie można pobawić się z delfinami, nakarmić je albo
nawet ukraść całusa – warte każdych pieniędzy. 

Poznaj Morze Czerwone z delfinami
Kolejnym kierunkiem, gdzie możemy popływać z delfinami w ich naturalnym śro-

dowisku, jest Egipt. Na rafach koralowych Morza Czerwonego, w okolicach Hurghady
baraszkują butlonosy indyjskie. Nie ma więc problemu, aby podczas wakacji w Egip-
cie popływać razem z nimi. Także tutaj organizowane są, zarówno przez hotele, jak
i przez miejscowe biura podróży, wycieczki, dzięki którym dostaniemy się na miej-
sce bezpośrednio spod hotelu, a następnie łodzią wypłyniemy w morze, aby szu-
kać delfinów, z którymi moglibyśmy popływać.

Ceny są tu zdecydowanie niższe, jednak pamiętajmy, że może się okazać, że
delfiny w danym dniu nie będą miały ochoty na bliższe kontakty z ludźmi. Jeśli chce-
cie mieć pewność, że pływanie z delfinami będzie możliwe, warto wybrać się do
delfinarium w Hurghadzie. Tutaj, za cenę około 70−80 dol., mamy zagwarantowaną
10-minutową zabawę z butlonosami pod okiem instruktorów. 

W Portugalii też popływasz z delfinami
Parę godzin lotu i meldujesz się w zjawiskowej Portugalii, która oprócz feno-

menalnej architektury, zabytków i krajobrazów oferuje pływanie z delfinami. Naj-
popularniejszym miejscem, aby zrealizować tę zachciankę, jest delfinarium Zoo-
marine w Algarve. Na turystów spragnionych kontaktu z delfinami czeka około
1,5-godzinny program, w skład którego wchodzi czas na przebranie, część edu-
kacyjna i zabawa z delfinami. 

Ceny zaczynają się od 97 euro, a program jest przeznaczony dla osób od 8. roku
życia. Dla młodszych dzieci przewidziany jest godzinny program w płytszych ba-
senach, za który trzeba zapłacić od 83 euro za osobę. Oczywiście podczas poby-
tu w Portugalii można wybrać się w okolice Azorów, aby spotkać delfiny w naturalnym
środowisku. �
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Pływanie z delfinami
– marzenie, które łatwo spełnić
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Kto z nas nie snuł marzeń o kąpieli z najsympatyczniejszymi ssakami? Okazuje się, że realiza-
cja pomysłu jest w zasięgu ręki. Aby odhaczyć to niezwykłe doświadczenie na swojej liście
marzeń, nie trzeba udawać się w odległą podróż do Meksyku Brazylii albo na Bali. Z delfinami
możemy popływać także zdecydowanie bliżej. Warto uwzględnić to, planując urlop, bo kiedy
najlepiej spełniać marzenia, jeśli nie na wakacjach?
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Hakuna matata

Piosenka śpiewana przez sympatycznego Pumbę w kultowej bajce „Król Lew” to optymistyczny
tekst, który mówi, że nie ma co się martwić na zapas, że życie jest piękne. Jej przekaz jest cały
czas aktualny, zwłaszcza na Zanzibarze, gdzie tubylcy na co dzień posługują się tym powiedze-
niem. Warto przyjechać tu na wakacje, aby poczuć ten luz i spędzić urlop życia

– to naprawdę tu brzmi
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N
a archipelag na Oceanie
Indyjskim, który przeżywa
teraz prawdziwy rene-
sans popularności, skła-
dają się dwie najwięk-

sze wyspy: Unguja i Pemba oraz kil-
kadziesiąt mniejszych wysepek. Kie-
dy powinno się wybierać na wakacje
Zanzibar? Prawda jest taka, że po-
goda jest tutaj praktycznie cały czas,
jednak dwa razy w roku występują
pory deszczowe, kiedy ulewne desz-
cze mogą padać nieprzerwanie przez
kilka dni. Dlatego lepiej omijać po-
czątek wiosny i koniec jesieni na Zan-
zibarze.

W pozostałych miesiącach jest
bardzo ciepło – ekstremalne tempe-
ratury trafiają się w styczniu i lutym

– nierzadko przekraczają one 40°C.
Przyjemniej jest od czerwca do paź-
dziernika – wtedy występuje pora su-
cha, z temperaturami dochodzącymi
„zaledwie” do 30°C.

Zanzibarskie hity
Z czym przede wszystkim kojarzy

się Zanzibar? Z turkusowym, przej-
rzystym oceanem, z białym piaskiem,
z hotelami zlokalizowanymi tuż przy
plaży. Jednak myli się ten, kto uważa,
że na rajskiej wyspie przypraw – bo
tak nazywany jest Zanzibar – pobyt
ogranicza się do leniuchowania
na plaży. Miejsce to oferuje wiele cie-
kawych form aktywnego spędzenia
urlopu.

Przede wszystkim, ze względu na
doskonałą przejrzystość wody wyspa
jest prawdziwym rajem dla tych, któ-
rzy lubią podziwiać podwodną florę

i faunę – snorkeling jest tutaj bardzo
popularny. Z pewnością niesamowite
wrażenie zrobi także przejażdżka
konna wzdłuż plaży – to niezwykle ro-
mantyczne przeżycie i możliwość zo-
baczenia wyspy z innej perspektywy
niż z poziomu leżaka.

Stown Town 
– UNESCO na Zanzibarze

Stown Town to jedno z najważ-
niejszych miejsc na Zanzibarze. Jest
to stara część miasta Zanzibar, bę-
dącego stolicą archipelagu. Wąski la-
birynt uliczek, nad którymi wznoszą się
kamienne budowle, wpisany został na
listę Dziedzictwa Kulturowego UNE-
SCO. Podczas spaceru obowiązko-
wym punktem jest katedra anglikań-
ska, która powstała na miejscu daw-
nego targu niewolników, związanego
z niechlubną częścią historii Zanzi-
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baru, gdzie proceder niewolniczy kwitł przez
wiele wieków.

Do ciekawych miejsc w Stone Town moż-
na zaliczyć jeszcze Arab Fort, jak również Dom
Cudów – pałac wybudowany dla sułtana,
który przez tubylców był tak określany z racji
nowinek technicznych, takich jak bieżąca
woda czy elektryczność. Obecnie mieści się
tam Muzeum Historii i Kultury Zanzibaru.
Podczas zwiedzania stolicy Zanzibaru ko-
niecznie trzeba zobaczyć także Forodhani
Gardens – to właśnie tutaj odbywa się nocny
targ oferujący bogactwo lokalnych smaków.

Wycieczka ze smakiem
Zanzibar jest nazywany wyspą przypraw,

ponieważ słynie z ich eksportu, przede wszyst-
kim goździków, ale nie tylko. Wyspę rozsławia-
ją także inne aromaty. Oryginalny zapach
i smak gałki muszkatołowej, cynamonu, trawy
cytrynowej, kardamonu, wanilii można poznać
nie tylko na kolacji, lecz także podczas wy-
prawy na plantację, gdzie od podstaw zoba-
czycie hodowlę i poznacie właściwości do-
brodziejstw Zanzibaru. Hitem podczas zwie-
dzania plantacji przypraw jest drzewo szmin-
kowe – jego liście zabarwią usta jak najlepsza
szminka.

Z fauną za pan brat
Inną atrakcją dla turystów, którzy spę-

dzają wakacje na Zanzibarze, jest wizyta na
wyspie żółwi olbrzymich. Od lat można je spo-
tkać na Prison Island – najstarszy osobnik ma
już 190 lat! Podczas spaceru po wyspie moż-
na gady nie tylko oglądać, ale także karmić,
ponieważ nie mają one oporów, żeby witać go-
ści. Podczas wakacji na Zanzibarze można zo-
baczyć także jedyne w swoim rodzaju małp-
ki gerezy rude, których naturalnym środowi-
skiem jest Park Narodowy Jozani.

Zanzibar ma naprawdę wiele do zaofero-
wania, jednak wszystkiego nie sposób opisać
– o wiele lepszym rozwiązaniem jest po pro-
stu odwiedzenie wyspy przypraw i doświad-
czenie jej luzu, aromatów oraz atrakcji. �
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Podczas zwiedzania stolicy Zanzibaru
koniecznie trzeba zobaczyć Forodhani
Gardens – to właśnie tutaj odbywa
się nocny targ oferujący bogactwo
lokalnych smaków
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O
d pewnego czasu spo-
rą popularnością cie-
szą się śluby w plene-
rze. Można iść o krok
dalej i zamiast ślubu

w ogrodzie czy w parku wybrać ślub
na plaży. Aby sprawić, by ten dzień był
naprawdę wyjątkowy, można zaszaleć
i pokusić się na zorganizowanie ślu-
bu na egzotycznej wyspie.

Plenerowy ślub w najpiękniejszych
miejscach na świecie

Jak wyczarować bajeczny ślub
w egzotycznej scenerii? Można oczy-
wiście spróbować zorganizować

wszystko samodzielnie, jednak to
dość złożony i czasochłonny proces.
O wiele lepiej powierzyć to zadanie
specjalistom i skorzystać z usług
firm, które zajmują się na co dzień
organizacją egzotycznych ślubów
w plenerze. Dzięki temu unikniemy
zbędnego stresu i zyskamy pewność,
że wszystkie formalności zostały do-
pięte na ostatni guzik, dokumenty
są odpowiednio przetłumaczone, ter-
min zarezerwowany itp. A przecież
ślub to wyjątkowa okazja, kiedy to
szczególnie zależy nam, aby wy-
eliminować ryzyko jakichkolwiek
wpadek.

Kogo stać na ślub 
na egzotycznej wyspie?

Oczywiście spełnianie marzeń
kosztuje – organizacja ślubu w tak nie-
codziennej oprawie również nie należy
do tanich, ale czy wyjątkowe wspo-
mnienia nie są tego warte? 

Decydując się na ślub na egzo-
tycznej wyspie, musicie liczyć się
z kosztami nie tylko za organizację ce-
remonii, gdzie pakiety zaczynają się
od 1800 euro od pary, lecz także za
przelot, zakwaterowanie i wyżywienie
gości. Można założyć, że jeśli już de-
cydujecie się na ślub w egzotycznym
miejscu, to zostaniecie tam wraz z go-
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wyspy na ślub
Kto powiedział, że najważniejszy dzień w życiu macie spędzić w niewątpliwie pięknej, ale mało orygi-
nalnej sali weselnej? Przecież ten dzień ma być zapamiętany na zawsze. Może warto więc pomy-
śleć o ślubnej scenerii, która będzie spełnieniem waszych marzeń? Przecież to wy jesteście w tym
dniu najważniejsi

Najpiękniejsze egzotyczne



śćmi przez jakiś czas. Zwłaszcza że
w niektórych miejscach, np. na Mau-
ritiusie, ślub można zawrzeć dopiero
po 3 dniach od przybycia na wyspę.

Z drugiej strony skoro obecnie
przyjęcie weselne na kilkadziesiąt
osób w restauracji w Polsce kosztuje
kilkadziesiąt tysięcy złotych, to dla-
czego by nie przeznaczyć tej sumy na
ślub marzeń? Poniżej przedstawiamy
kilka najpiękniejszych miejsc na ślub
w plenerze poza granicami naszego
kontynentu.

Ślub na Mauritiusie 
– pamiętaj o formalnościach

Mauritius to piękna wyspa poło-
żona na Oceanie Indyjskim, nazy-
wana przez niektórych małym Ma-
dagaskarem. Cudowne plaże, osza-
łamiająca przyroda, gwarantowana
pogoda – to kilka elementów, które
przesądzają o tym, że wiele par de-
cyduje się na ślub  w tej niezwykłej
scenerii. Wybierając Mauritius na
miejsce swojego najważniejszego
dnia w życiu, pamiętajcie, że bę-
dziecie mogli pobrać się dopiero po
3 nocach spędzonych tutaj, przy czym
śluby nie odbywają się w dni wolne od
pracy i w weekendy.

I ważna informacja dla kobiet,
które wstępują w kolejny związek
małżeński – na Mauritiusie jest to
możliwe w terminie minimum 10 mie-
sięcy od rozwodu, chyba że poten-
cjalna panna młoda jest w ciąży, co
potwierdzi lekarz na Mauritiusie – wte-
dy można wziąć ślub wcześniej.

Jeśli chodzi o koszty, to za pakiet
obejmujący ślub cywilny na Mauritiu-
sie trzeba zapłacić od 1650 euro. Je-
śli młoda para chce wziąć na Mauri-
tiusie ślub konkordatowy, ceny pa-
kietów zaczynają się od 19950 euro.

Zanzibar czeka na 
zakochanych przez okrągły rok

Kolejnym pięknym miejscem, któ-
re kusi przyszłych małżonków egzo-
tyką, jest Zanzibar. Ta popularna wy-
spa na Oceanie Indyjskim, należąca
do Tanzanii, bije rekordy popularno-
ści. Piękna plaża, błękitna toń oceanu
w tle, obecność rodowitych Masajów
podczas ślubu na plaży – czy nie
brzmi to jak magia?

Ponieważ pogoda na Zanzibarze
przez cały rok jest idealna, możecie
wybrać dowolny termin na organiza-
cję swojej uroczystości. Jeśli chodzi
o ceny, to podstawowe pakiety ślubne
dla pary młodej zaczynają się od
2300 dolarów. Nie jest to mała kwota,
ale wrażenia, jakie wiążą się ze ślu-

bem na zanzibarskiej plaży, są do-
prawdy bezcenne.

Powiedz „tak” na Bali
Indonezyjska wyspa Bali kojarzy

się z pocztówkowymi widokami, na
których królują plaże z delikatnym,
białym piaskiem, gdzie fale lekko roz-
bijają się o brzegi, a słońce praży
z nieba. Trudno się dziwić, że coraz
częściej pary decydują się na ślub
w tym sielskim otoczeniu. 

Najlepsze miesiące na ślub na Bali
to okres od kwietnia do października
– wtedy słońce świeci bez przerw
i deszcz raczej nie popsuje waszej ce-
remonii. Jednak za niezapomniane
wspomnienia ze ślubu na tej wyspie
trzeba zapłacić jeszcze więcej – pod-
stawowy pakiet dla młodej pary za-
czyna się od 2900 dolarów. Oczywiście
do tego trzeba doliczyć jeszcze pobyt
gości.

Plusem dla panów może być fakt,
że z racji na wysokie temperatury
można postawić na mniej formalny
strój niż garnitur. Panie też nie będą
musiały wydawać kroci na suknię
ślubną, ponieważ w plażowej scene-
rii doskonale sprawdzą się mniej ele-
ganckie, zwiewne kreacje.

Malediwy – bajkowy ślub 
bez mocy prawnej

Kolejnym miejscem na Oceanie
Indyjskim, które idealnie nadaje się na
ślub w plenerze, są Malediwy. Tylko
na wstępie od razu wyjaśnijmy – ślub
na Malediwach jest jedynie ślubem
symbolicznym, bez żadnej mocy
prawnej. Aby go uprawomocnić, ko-
nieczna będzie druga ceremonia
w Polsce. Alternatywą, proponowaną
przez firmy zajmujące się organizacją
ślubów, jest połączenie symbolicz-
nego ślubu na Malediwach z podró-
żą na Sri Lankę, gdzie odbędzie się
ślub cywilny.

Wybierając termin ślubu na Ma-
lediwach, decydujcie się na okres
między kwietniem a październikiem
– wtedy panuje tam najlepsza pogo-
da. Warto również wiedzieć, że jest to
kraj, w którym dominuje islam, dlate-
go od turystów wymaga się uszano-
wania zwyczajów religijnych panują-
cych na wyspie. 

A jak cenowo przedstawia się
oferta ślubu na Malediwach? Jeśli
nie zdecydujecie się na podróż na Sri
Lankę, to pakiet podstawowy, obej-
mujący makijaż i fryzury, eskortę pa-
na młodego, poczęstunek kokosowy
i ceremonię ślubną z wymianą obrą-
czek, będzie kosztować od 1550 do-

larów, a więc znacznie mniej niż
w miejscach opisanych powyżej.

Ślub w hawajskiej scenerii
Nie tylko Ocean Indyjski słynie

z miejsc, w których warto przysięgać
sobie dozgonną miłość. Coraz popu-
larniejszym kierunkiem, aby sforma-
lizować związek w niepowtarzalnym
otoczeniu, są Hawaje. Stan położony
na Oceanie Spokojnym słynie z za-
chwycających widoków. Tutejsza przy-
roda zapiera dech w piersiach, nic
więc dziwnego, że w takiej scenerii
wiele par chce wypowiedzieć słowa
przysięgi małżeńskiej.

Ślub na Hawajach wiąże się z kil-
koma pięknymi ceremoniami, cho-
ciażby ceremonią piasku, która pole-
ga na wsypaniu dwóch porcji piasku
o różnych barwach do jednego na-
czynia – ich wymieszanie się symbo-
lizuje połączenie dwóch kochających
się osób. Bardzo istotna jest także wy-
miana Lei – tradycyjnych, hawajskich
wieńców ślubnych. Młodzi nakładają
je sobie podczas uroczystości na
znak oddania, miłości i wzajemnego
zaangażowania.

Za te wyjątkowe chwile, które przy-
wołają mnóstwo pięknych wspomnień,
trzeba zapłacić minimum 2250 dola-
rów za pakiet ślubny dla pary młodej.
Kwota obejmuje oczywiście wszelkie
formalności, jakie muszą być dopeł-
nione przed ceremonią.

Czy warto wziąć ślub 
na egzotycznej wyspie?

Jeśli tylko jest to wasze marzenie,
to jak najbardziej tak. Powodów jest kil-
ka. Przede wszystkim nie musicie się
obawiać, że pogoda zepsuje wam naj-
piękniejszy dzień w życiu. Po drugie
nie trzeba rezerwować sali i terminu
uroczystości z kilkuletnim wyprze-
dzeniem – przeważnie wystarczy za-
cząć przygotowania 2–3 miesiące
przed ślubem. Wreszcie − spędzicie
ten dzień z tymi, z którymi naprawdę
chcecie, a nie z tabunem dalekich
krewnych, których ostatni raz widzie-
liście na komunii, ale wypadałoby
ich zaprosić. 

Co więcej, w przypadku egzo-
tycznego ślubu odpada stres zwią-
zany z wszystkimi ustaleniami i zała-
twianiem niekończącej się listy spraw,
bo załatwi je za was firma organizu-
jąca zagraniczne śluby plenerowe.
I ostatni, chyba najważniejszy argu-
ment – taki ślubbędzie wymarzonym
początkiem pięknego, wspólnego
życia. A to jest warte każdych pie-
niędzy. �

VIP 57

Podróże VIP-a



58 VIP

K
ażda kobieta ma-
rzy, aby dzień ślubu
był wyjątkowy, i czę-
sto latami nosi
w głowie wizję tej

jedynej kreacji, która sprawi, że
wszystkie spojrzenia będą
skierowane na nią. Idealna
suknia powinna być dopaso-
wana do figury, typu urody,
a nawet charakteru, bo tylko
wtedy będzie jak druga skóra

i pomoże lśnić jak żadnego innego dnia. Pozostaje zatem
wybór tej najpiękniejszej sukni, która pomoże nam poczuć
się w dniu ślubu wyjątkowo. Księżniczka, syrena, zwiewna
nimfa? Różnorodne modele z kolekcji Wedding Dream Iza-
bela Janachowska 2022, oferowanej przez Izabela Jana-
chowska Concept Store, nadchodzą z pomocą.

Oto kilka inspirujących po-
mysłów, które pomogą podjąć
właściwą decyzję, zachwycić się
swoim wizerunkiem i oczarować
wszystkich wokół. Tiule zdobione
haftem i koralikami, gorsety z ce-
kinami, koronkowe akcenty, efek-
towne kroje z bogatym dołem lub
dopasowane modele z trenem,
zwiewny szyfon, a do tego cała
gama roślinnych motywów i sub-
telnych barw od eleganckiego
odcienia ivory po twarzową brzo-
skwinię. Przy takim wyborze każ-
da kandydatka na żonę wybierze
suknię w swoim stylu, w której bę-
dzie błyszczeć. �

Wymarzona
suknia

na wyjątkowy
dzień

Moda VIP-a

model 21017 − cena: 6990 zł

model 22037 – cena: 7990 zł
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model 22045 – cena: 5990 zł

model 22048 – cena: 6990 zł

model 22056 – cena: 7990 zł

Fot. materiały prasowe (10)
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S
ay Yes in Zień Dress
− pod tym hasłem
promowana jest nowa
kampania kolekcji
ślubnej Macieja Zie-

nia, zachęcająca, aby przyszłe
panny młode w swój wyjątkowy
dzień powiedziały „tak” w kreacji
polskiego projektanta. W sezonie
2022/23 do wyboru jest 10 modeli
sukni oraz klasyczny garnitur.

Suknie Boho − zwiewne, ro-
mantyczne i niezwykle kobiece
− doskonale prezentują się pod-
czas ceremonii odbywających się
w rustykalnej przestrzeni lub pod
gołym niebem. Dzięki lekkości de-
likatnie powiewają w drodze do oł-
tarza, a następnie podczas pierw-
szego tańca i zabawy.

Powiedz „tak”
w kreacji Zienia

Moda VIP-a

Fot. Materiały Macieja Zienia (4)

model Chérie – cena: 9 800 zł

Z myślą o miłośniczkach klasyki i minima-
lizmu Maciej Zień zaprojektował sukienki wy-

różniające się prostym, ponadczasowym krojem i subtelny-
mi elementami ozdobnymi. Atutami tych sukienek są przede
wszystkim pięknie podkreślona talia i elegancko wyekspo-
nowany dekolt.

Wiele kobiet marzy o tym, by
w dniu ślubu czuć się i wyglądać
wyjątkowo, a przy tym przycią-
gać spojrzenia innych rzucają-
cą się w oczy, zmysłową kreacją.
Klientkom, które stawiają na
wyszukane stylizacje, projek-
tant poleca szczególnie mode-
le Diamond i Mind Energy.

W atelier Macieja Zienia
przy ul. Belwederskiej 9 w War-
szawie oprócz kobiecych sukni
panie szukające niepowtarzal-
nych kreacji na tak wyjątkową
okazję dobiorą także okrycia
wierzchnice, choćby bolerko
(pelerynę) ze strusich piór bądź
muślinowy szal. Ślubną styliza-
cję doskonale dopełnią do-
stępne na miejscu dodatki: we-
lon, szpilki, biżuteria, które spra-
wią, że wszystko będzie har-
monijnie dobrane, a całość bę-
dzie prezentować się olśnie-
wająco. �model Feather – cena: 10 900 zł

model Dream − cena: 9 800 zł

model Rose – cena: 10 500 zł
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Deni
Cler

Kolorowy
manifest

Moda VIP-a

Fot. materiały prasowe (5)

N
ajnowsza kolekcja marki
modowej Deni Cler, łą-
czącej włoski design
z polskim rzemiosłem, to
propozycja na sezon wio-

sna/lato 2022, prezentowana pod ha-
słem: „Manifesto del Colore”. Już sama
nazwa działa na wyobraźnię i przy-
wołuje na myśl feerię barw. – Moda jest
sztuką niezwykle bliską człowiekowi,
pozwala na ekspresję samego sie-
bie. Planując tę kolekcję, wiedzieliśmy,
że chcemy, żeby była optymistyczna
i energetyczna. Koncentrujemy się na
klientce i jej potrzebach. Wiemy, dla
kogo projektujemy – mówi Iwona
Kossmann, prezes Deni Cler. 

Manifesto del Colore jest jedną
z najodważniejszych kolekcji Deni Cler
ostatnich lat. Nawiązuje do pierw-
szych projektów marki prezentowanych
w Polsce lat 90. Deni Cler słynęła wów-
czas z garniturów w niespotykanych
wówczas barwach, które wnosiły po-
wiew świeżości do świata biznesu.
Stawiając kolor w centrum uwagi, dziś
znów projektanci marki zwracają uwa-
gę, jak ważne jest, by mimo sytuacji na
świecie odważnie i z nadzieją patrzeć
w przyszłość. 

Kolorami wiodącymi kolekcji, łą-
czącej kroje formalne i casualowe,
będą czerwień, fuksja i błękit Al Aqua.
− Prognozująca trendy Worth Global
Style Network ogłosiła fiolet orchidei
kolorem tego roku. To nasz motyw
przewodni – mówi Jan Kosieradzki, dy-
rektor artystyczny marki. Tegoroczna
kolekcja stworzona jest z myślą o śro-
dowisku, w duchu slow fashion, a więc
z wykorzystaniem wysokiej jakości bio-
degradowalnych tkanin. To w połą-
czeniu z ponadczasowym krojem spra-
wia, że ubrania służą dłużej niż jeden
sezon. �
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Aston Martin Valhalla
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A
ston Martin od dawna jest
kojarzony jako ulubiona
marka Jamesa Bonda.
Najsłynniejszy agent Jej
Królewskiej Mości poru-

szał się różnymi modelami tego pro-
ducenta, jednak zawsze były to nie-
zwykle stylowe propozycje dla ele-
ganckich dżentelmenów.

Niedawno Aston Martin postanowił
powrócić do swoich korzeni i zapre-
zentował ekstremalny model Valkyrie.

Marka ta słynęła dawniej ze znakomi-
tych samochodów sportowych, które od-
nosiły liczne sukcesy w zawodach.

Nowy model Valhalla 
i wnęrze owiane tajemnicą

Aston Martin Valhalla to pojazd
tańszy niż zaprezentowany wcześniej
model Valkyrie. Wygląd obydwu ma-
szyn jest zbliżony, aczkolwiek Valhal-
la prezentuje się mniej ekstremalnie.
Ma ona przede wszystkim zmieniony

przód i tył. Jej sylwetka jest typowa dla
samochodów z silnikiem zamonto-
wanym centralnie. Oznacza to sto-
sunkowo krótką maskę, niewielką ka-
binę oraz wydłużony tył. Na uwagę za-
sługują drzwi otwierane do góry.

Do tej pory Aston Martin nie po-
kazał wnętrza pojazdu. Ma ono być
utrzymane w minimalistycznym stylu,
nawiązującym do samochodów wy-
ścigowych. Przede wszystkim będzie
więc ono podporządkowane kierow-

– kolejna sportowa hybryda

Aston Martin Valhalla to kolejna propozycja w segmencie hybrydo-
wych supersamochodów. Pod względem technologicznym czerpie
garściami z bolidów Formuły. Pojazd ten jest wprost wymierzony
w Ferrari SF90 Stradale, które obecnie uchodzi za najlepszy samo-
chód tej klasy z napędem hybrydowym. Czym dokładnie zamierzają
go pokonać Brytyjczycy?



cy. Na pokładzie nie zabraknie jednak
najnowszych rozwiązań technolo-
gicznych, które można znaleźć w zde-
cydowanie mniej ekstremalnych po-
jazdach, np. klimatyzacji oraz syste-
mów Apple CarPlay i Android Auto.

Co oferuje nowe superauto 
pod maską?

Za napęd odpowiada ośmiocy-
lindrowy silnik o mocy 750 KM, wspie-
rany przez dwie jednostki elektryczne
o łącznej mocy 204 KM. Systemowa
moc układu hybrydowego wynosi
950 KM. Deklarowane przez produ-
centa osiągi to sprint od 0 do 100 km/h
w 2,5 s oraz prędkość maksymalna na
poziomie 330 km/h. Brytyjczycy nie
ukrywają jednak, że ważniejsze są dla
nich czasy przejazdów na poszcze-
gólnych torach. Chodzi głównie o wy-
nik na niemieckim Nürburgringu, któ-
ry zgodnie z założeniami powinien wy-
nieść poniżej 6,5 min.

Samochód o tak wielkiej mocy
potrzebuje odpowiednio zestrojonego
podwozia. W przypadku Valhalli wy-
konano je z włókna węglowego, przez
co charakteryzuje się ono większą
sztywnością oraz wytrzymałością. In-
żynierowie brytyjskiego producenta
zastosowali również węglowo-cera-
miczne hamulce, aby kierowca mógł
zatrzymać tego potwora.

Valhalla i ekologia
Aston Martin Valhalla to samochód

z napędem hybrydowym, a więc bar-

dziej przyjazny dla środowiska niż
tradycyjne pojazdy. Zasięg w trybie
elektrycznym nie jest jednak duży
− wynosi zaledwie 13 km, a prędkość,
jaką można rozwinąć na prądzie, to
130 km/h. Co ciekawe, w trybie elek-
trycznym samochód jest napędzany
na przednią oś.

Aston Martin Valhalla to kolejny sa-
mochód sportowy z napędem hybry-
dowym. Producent zapowiada, że bę-

dzie to najlepsze auto w cenie do mi-
liona funtów. Żeby faktycznie tak się
stało, konieczne jest pokonanie Ferrari
oraz McLarena. Zgodnie z zapowie-
dziami Brytyjczyków pierwsze eg-
zemplarze nowego modelu mają
trafić do nabywców w 2023 roku.
Łącznie ma zostać wyprodukowa-
nych 150 sztuk.

AutoVIPek

VIP 65

Auto VIP-a





Kopalnia Wapienia „Morawica” SA funk-
cjonuje na rynku już ponad 55 lat i ma bardzo
duże znaczenie nie tylko dla regionu, ale dla ca-
łego kraju, ponieważ jest jedną z największych
kopalni odkrywkowych w Polsce.

Przedsiębiorstwo jest znanym i ważnym produ-
centem wysokiej jakości kamienia dla Hutnic-
twa, Cukrownictwa oraz Energetyki, a także
kruszyw dla Budownictwa i Drogownictwa.

Znaczną częścią działalności jest produkcja Na-
wozów Wapniowo-Węglanowych dla Rolnictwa.

Marmur Morawica można podziwiać w wielu
reprezentacyjnych i historycznych budynkach, ta-
kich jak Zamek Królewski w Warszawie, Pałac
Prezydencki, Sejm, Senat, Teatr Narodowy, AGH
czy Wawel.

Największe atuty Kopalni: 
• doświadczenie, 
• rzetelność, 
• jakość
• innowacyjność.

Zapraszamy do współpracy!

�413670200 | www.kopalniamorawica.pl



BIURO HANDLOWE

MEDORA Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24

58-200 Dzierżoniów

bezpłatna infolinia:
+48 730 33 99 99

biuro@medora.pl
e-sklep@medora.pl

elegancja w pracy


