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Prosimy o wysyłanie ofert 
na adres e-mailowy:
aukcje@ostoya.pl 
lub zakupy@ostoya.pl

Biuro przyjęć i salon aukcyjny:
ul. Gen. J. Zajączka 8

01-522 Warszawa
tel. 22 839 24 06

Galeria:
ul. Freta 25

00-227 Warszawa
tel. 22 839 24 06

od 1990 roku

Najbliższa aukcja 
16 kwietnia

Terminy pozostałych aukcji w 2016 r.

14 maja, 18 czerwca, 23 lipca, 10 września, 
8 października, 5 listopada, 17 grudnia

Przyjmujemy na aukcje:
• obrazy
• brązy
• zegary

• porcelanę

Poczet Królów Polskich, 16 portretów sprzedanych w rekordowej kwocie 300 tys. zł.

Skupujemy za gotówkę 

monety, medale, odznaczenia, 
białą broń, dokumenty, akcje 

i obligacje, srebra, platery.

22 839 24 06                      aukcje@ostoya.pl www.ostoya.pl
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J
uż od 14 stycznia, czyli ogłoszenia
przez władze akademii nomino-
wanych w 24 kategoriach, w me-
diach spekulowano, kto wygra
i dlaczego. Najwięcej szans da-

wano Leonardo DiCaprio, nominowa-
nemu po raz piąty („Aviator”, „Krwawy
diament”, „Wilk z Wall Street” i „Co gry-
zie Gilberta Grape’a”). Stojąc na czer-
wonym dywanie, aktor powiedział:

– Wszyscy jesteśmy zdenerwowani,
szczególnie jeśli kręci się film tak waż-
ny jak „Zjawa”. Powstawał wiele lat
w trudnych warunkach. Jest bardzo
przemyślany. Jestem dumny, że mo-
głem w nim zagrać. Alejandro Gon-
zález Iñárritu osiągnął coś niezwy-
kłego. To transcedentalny film. Pracu-
ję w tej branży od 25 lat. Rodzice od
dziecka zabierali mnie na castingi

i znali moje marzenia: zawsze chcia-
łem być aktorem, a oni mnie wspierali.
Nie czułem się częścią tej branży, a oni
mnie… wepchnęli. Jak wiadomo
– z dobrym skutkiem.

Na sali i za kulisami
Od 1953 r. oscarowa gala jest

transmitowana przez telewizję. Tego-
roczną należąca do The Walt Disney

OSCARY 2015

Tradycyjnie na czerwonym dywanie rozwiniętym przed wejściem do Dolby Theatre w Hollywood
pojawiły się gwiazdy kina, choć było ich zdecydowanie mniej niż w minionych latach, i celebryci.
Wręczane po raz 88. nagrody założonej w 1927 r. Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy 
Filmowej (A.M.P.A.S.) są najbardziej rozpoznawalnym na świecie znakiem towarowym – trofeum, 
o którym marzy każdy pracujący w tej branży

Jerzy Bojanowicz

Mark Rylance, Brie Larson, Leonardo diCaprio, Alicia Vikander

przedmiot pożądania
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Company ABC
Television Network przesłała do po-

nad 225 krajów (w Polsce pokazywał ją
Canal+). Po raz pierwszy akademia
wpuściła kamery za kulisy wnętrza
Dolby Theatre przed rozpoczęciem
uroczystości, więc mogliśmy obejrzeć
czekające na wręczenie statuetki – wy-
produkowanie 50 trwało trzy miesiące,
a od początku przyznano ich 3001. Jed-
ną prezenter wziął do ręki w białej rę-
kawiczce i powiedział: – Waży około
czterech kilogramów  – mógłbym jej
używać na siłce!

Uroczystość zdominował rasizm,
ale wiele mówiono też o molestowaniu
seksualnym i odpowiedzialnym dzien-
nikarstwie. Mistrz ceremonii, którym po
raz drugi był 49-letni Chris Rock, pro-
ducent, reżyser i aktor, swoje wystą-
pienie zaczął od konstatacji: – Oscary
to nagrody białych ludzi – wśród no-
minowanych nie ma czarnoskórych.
Trzeba utworzyć dla nich specjalną ka-
tegorię! Czy Hollywood jest rasistow-
skie? Dajcie nam szansę, jaką dajecie
innym. Później do tej wypowiedzi na-
wiązywali inni, m.in. Kate Winslet ape-

lowa-
ła: – Daj-

cie czarno-
skórym więcej

nagród, pracują cięż-
ko jak inni. Sasha Baron Co-

hen pytał: – Dlaczego nie ma
Oscara dla ciężko pracujących żółtych
ludzików z małymi przyrodzeniami?
Chodzi mi o… Minionki!, a Cheryl Bo-
one Isaac, prezydent akademii, po-
wiedziała m.in.: – Wspominamy osią-
gnięcia minionego roku. Ale to również
dobry moment, by mówić o przyszło-
ści. Oscary przypadają tym, którzy
mogą pracować w potężnym me-
dium, jakim jest film. Ale razem z tą
szansą idzie odpowiedzialność. Nasza
publiczność jest światowa i różnorod-
na. I każdy aspekt naszej branży po-
winien być różnorodny. Różnorodność
wzmacnia nas wszystkich. I chyba
dlatego krótkometrażowe filmy aktor-
skie zapowiedzieli 9-letni Jacob Trem-
blay i 14-letni Abraham Attah, a nie-
anglojęzyczne – Sofía Vergara, ko-
lumbijska modelka i aktorka, oraz Lee
Byung-hun, południowokoreański ak-
tor. Chris Rock kwestionował też po-
dział na aktorów i aktorki: – To nie lek-
koatletyka. Robert de Niro nie powie-
dział, że musi grać wolniej, by Meryl
Streep mogła go dogonić.

Sama ceremonia przebiegała we-
dług schematu: jeden prezenter lub
dwóch prezenterów przedstawia-
ło pięć nominowanych do nagrody

VIP 7

Kate Winslet i Reese Witherspoon

OSCARY 2015

Chris Rock

Sacha Baron Cohen i Olivia Wilde �
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w danej kategorii osób lub filmów; wyjątkami były filmy an-
glojęzyczne (osiem nominacji) i charakteryzacja (trzy nomi-
nacje). Ale zanim je ogłoszono, crème de la crème 6261 człon-
ków akademii wybierało spośród licznych zgłoszeń, bo o no-
minacje ubiegały się m.in. 124 długometrażowe filmy doku-
mentalne, 112 ścieżek dźwiękowych, 74 piosenki, 305 filmów,
a 81 krajów – w tym Polska („11 minut” Jerzego Skolimow-
skiego) – zgłosiło tytuły walczące o Oscara dla najlepszego
filmu nieanglojęzycznego. Następnie odczytywano werdykt
i na scenę zapraszano laureata. Nowością było wyświetla-
nie na pasku osób i instytucji, którym chciał on podziękować.
Skróciło to jego pobyt na scenie, choć zdarzało się, że or-
kiestra zagłuszała przedłużającą się wypowiedź, na którą
przeznaczono… 45 sek.

Podobała mi się „laudacja” wygłoszona przez Cate
Blanchett: – Kostiumy to coś więcej niż tylko ubrania, to dru-
ga skóra postaci, coś, co definiuje jej rolę. Ta nagroda jest
dla tych, którzy pomagają tę skórę stworzyć. To ich bujnej
wyobraźni zawdzięczamy bajkową modę, postapokalip-
tyczne stroje i odtworzenie historycznych, autentycznych kre-
acji. Zwróciłem również uwagę na słowa Louisa C.K., który
– ogłaszając nominacje za najlepszy film krótkometrażowy
– powiedział, że jego twórcy nie są w stanie zarobić na nim
ani grosza. – Nigdy nie będą bogaci. Oscar jest najbardziej
elegancką rzeczą, jaką kiedykolwiek mieli, i będą bali się trzy-
mać go w swoich malutkich mieszkaniach. Przemówiło do
mnie stwierdzenie Marka Ruffalo: – Dobre dziennikarstwo
może zmieniać świat – musimy walczyć o niezależne dzien-
nikarstwo, i nazwanie przez niego złożoną sztuką dokonań
twórców efektów dźwiękowych, którzy precyzyjnie nimi ma-
nipulują: od lekkich westchnień do potężnych wybuchów.

Kiedy poinformowano o wręczonych 13 lutego w Bever-
ly Wilshire tzw. Oscarach technicznych osobom, które – jak
powiedział Jason Segel – widzą przyszłość kina i starają się,
by szybciej przyszła, na scenie pojawili się BB-8, R2-D2 i C-
3PO 2 – roboty znane z „Gwiezdnych wojen”. Przypomnia-
no też, że w sierpniu 2015 r. decyzją Rady Gubernatorów Aka-
demii Honorowe Nagrody otrzymali Spike Lee i Gena Row-
lands, a Jean Hersholt Humanitarian Award powędrowała
do Debbie Reynolds.

Rekordziści
Interesujący się filmem już znają laureatów. Na wszelki

wypadek ich listę publikujemy na końcu artykułu. Przypomnę,
że „Zjawa” otrzymała dwanaście nominacji, „Mad Max: Na
drodze gniewu” – dziesięć, „Marsjanin” – siedem, „Most szpie-
gów”, „Spotlight” i „Carol” – po sześć, a „The Big Short”
i „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” – po pięć. Steven
Spielberg, współproducent „Mostu szpiegów”, był nomino-
wany w tej kategorii po raz dziewiąty – zdobył dwa Oscary.
Po raz trzynasty o statuetkę ubiegał się Thomas Newman
– tym razem za muzykę do tego obrazu. Jego muzykalna ro-
dzina: Alfred, Lionel, Emil, Thomas, David i Randy otrzyma-
ła w sumie 89 nominacji – więcej niż jakakolwiek inna. Po sie-
dem nominacji mają w dorobku Cate Blanchett (Oscary za
drugoplanową rolę w „Aviatorze” i główną w „Blue Jasmine”)
i Kate Winslet, nagrodzona za rolę w „Lektorze”. Dwie no-
minacje, jakie za montaż dźwięku otrzymała Andy Nelson
(„Na moście szpiegów” i „Gwiezdne wojny: Przebudzenie
Mocy”), sprawiły, że wyrównała dotychczasowy rekord Ke-
vina O’Connella: dwadzieścia nominacji w tej kategorii.
25-letnia Jennifer Lawrence jest najmłodszą aktorką nomi-
nowaną po raz czwarty za najlepszą główną rolę („Joy”).
W kategorii najlepszy reżyser po raz trzeci nominowany zo-
stał Alejandro G. Iñárritu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy-

�

Stacey Dash

Mark Mangini 
i David White

Cate Blanchett
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by nie fakt, iż rok temu otrzymał statu-
etki za najlepszy film, reżyserię i sce-
nariusz („Birdman”). A Sylvester Stal-
lone jest szóstą osobą nominowaną za
tę samą rolę w różnych filmach: po raz
pierwszy zagrał Rocky’ego Balboę
w „Rockym” (1976). W tegorocznej
edycji Złotych Malin, czyli antynagród,
otrzymał Nagrodę Odkupienia.

Owacje na stojąco
Odbierając statuetkę, Leonardo

DiCaprio powiedział m.in. – Kręcenie
„Zjawy” miało powiązać człowieka

z naturą. Pamiętajmy, że ten rok był
najgorętszym w historii. Nie jest łatwo
znaleźć śnieg. A zmiany klimatu to
prawdziwy problem, to największe
zagrożenie, przed którym stoi ludzkość.
Musimy współpracować, by nie nisz-
czyć Ziemi. Publiczność urządziła mu
owację na stojąco. Podobnie jak no-
minowanemu po raz szósty Ennio Mor-
ricone (w 2007 r. otrzymał honorowego
Oscara za wspaniały i wielowarstwo-
wy wkład w sztukę muzyki filmowej),
który podziękował po włosku i po-
zdrowił Johna Williamsa.

Publiczność wstała także podczas
przemówienia Joe Bidena, wicepre-
zydenta USA, który powiedział: – Mimo
znaczących postępów na przestrzeni
ostatnich lat, zbyt wiele osób pada ofia-
rą przemocy na tle seksualnym. Proszę
was, byście dołączyli do milionów
Amerykanów, takich jak ja, prezydent
Obama czy tysiące studentów, których
poznałem w kampusach, obiecując, że
nie będziemy się godzić na sytuacje,
w których ofiara nie udziela zgody lub
nie może jej udzielić. Zmieńmy kultu-
rę. Możemy ją zmienić. Ofiary mole-

Morgan FreemanKate Capshaw i Steven Spielberg Sharmeen Obiad-Chinoy

Lady Gaga



stowania nie mogą zastanawiać się, co takiego zrobi-
ły. To nie one są winne. Nie zrobiły niczego złego. Na-
stępnie prezydent zaanonsował występ swojej przyja-
ciółki… Lady Gaga. Wykonała ona piosenkę „Till It Hap-
pens To You” z dokumentalnego filmu „The Hunting Gro-
und” o seksualnym wykorzystaniu w kampusach ame-
rykańskich college’ów. Ubrana w biały „garnitur”, grała
na fortepianie i śpiewała na ciemnej scenie, oświetlona
punktowym reflektorem. Kiedy skończyła, zza kurtyny wy-
szło kilkadziesiąt młodych osób – ofiar molestowania. Wy-
stęp zakończył się owacją na stojąco, kamery pokazały wie-
lu wzruszonych widzów.

Z nominowanych piosenek wcześniej w oryginalnych
interpretacjach usłyszeliśmy: „Earned It” z „Pięćdziesięciu
twarzy Greya” w wykonaniu The Weeknd w towarzystwie
skąpo ubranych tancerek, z których jedna gibała się na tra-
pezie, a Sam Smith zaśpiewał swój utwór „Writing’s On The
Wall” ze „Spectre”, za który otrzymał też Złotego Globa. Aku-
styczna wersja ballady Beatlesów „Blackbird” w wykonaniu
Dave’a Grohla „akompaniowała” wyświetlanym nazwiskom
ludzi kina, którzy zmarli od ostatniej gali. W „In Memoriam”
wymieniono m.in. nazwiska Christopera Lee, Maureen O’Ha-
ry, Omara Shariffa, Jamesa Hornera i Davida Bowie’ego. Czte-
rogodzinną transmisję zakończył apel Michaela Sugara,
jednego z producentów „Spotlight”: – Ten film dał głos roz-
bitkom, a Oscar go wzmacnia. Mamy nadzieję, że to będzie
chór, który dotrze do Watykanu. Papieżu Franciszku, nadszedł
czas, aby chronić dzieci i przywrócić wiarę. 

Polskie akcenty
Na tegorocznej oscarowej gali nie zabrakło polskich ak-

centów. W napisach końcowych filmu „Spotlight” wśród kilku-
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Luciana Barroso, Matt Damon i Whoopie Goldberg

Jennifer Lawrence i Charlize Theron

Dave Grohl

BB-8, R2-D2 i C-3PO 2, roboty znane z „Gwiezdnych wojen”
The Weeknd
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dziesięciu miejscowości, w których
księża dopuścili się molestowania sek-
sualnego, wymieniono Poznań. Nie
słyszałem o proteście Fundacji Redu-
ta Dobrego Imienia – Polska Liga Prze-
ciw Zniesławieniom, która rok temu
była bardzo zniesmaczona Oscarem
dla „Idy”, uznając film za antypolski.
Polską kropką nad „i” była kreacja Kate
Winslet w biograficznym filmie „Steve
Jobs” – aktorka zagrała tam Joannę
Hoffman, dyrektorkę ds. marketingu
w firmie Apple, córkę znanego reżysera
Jerzego Hoffmana! 

Raj dla piratów
Oscary zwiększają wpływy, bo na-

grodzone tytuły często ponownie tra-
fiają na ekrany. Jak poinformowała
Fundacja Legalna Kultura – zaledwie
kilka dni po ogłoszeniu oscarowych no-
minacji wszystkie najważniejsze no-
minowane tytuły dostępne są w pirac-
kich serwisach internetowych, a „Nie-
nawistna ósemka”, „Joy”, „Dziewczy-
na z portretu” czy „Zjawa” trafiły w ręce
piratów jeszcze przed kinowymi pre-
mierami. Mimo licznych zabezpie-
czeń, władze Amerykańskiej Akademii
Filmowej są bezradne wobec corocz-
nych wycieków kopii wysyłanych do
swoich członków. Jedynym filmem, któ-

rego dotąd nie udało się przechwycić
piratom i udostępnić w dobrej jakości,
są „Gwiezdne wojny: Przebudzenie
mocy”, gdyż krążąca po internecie pi-
racka wersja filmu J.J. Abramsa to na-
grana kamerą w kinie kopia, która tra-
fiła do sieci już dwa dni po światowej
premierze filmu. Pozostałe 36 tytułów to
wysokiej klasy kopie z nośników blu-ray,
kanałów streamingowych jakości HD
oraz DVD Screenerów, udostępnio-
nych wyłącznie członkom akademii!
O czym to świadczy? �

Film: „Spotlight” 
Aktor: Leonardo DiCaprio („Zjawa”)
Aktorka: Brie Larson („Pokój”)
Aktor drugoplanowy: 
Mark Rylance („Most szpiegów”)
Aktorka drugoplanowa: 
Alicia Vikander („Dziewczyna z portretu”)
Film anonimowany: „W głowie się nie mieści” 
Zdjęcia: Emmanuel Lubezki („Zjawa”)
Kostiumy: 
Jenny Beavan („Mad Max: Na drodze gniewu”)
Reżyser: Alejandro G. Iñárritu („Zjawa”)
Pełnometrażowy film dokumentalny: „Amy” 
Krótkometrażowy film dokumentalny: 
„A Girl In The River: The Price of Forgiveness” 
Montaż: Margaret Sixel 
(„Mad Max: Na drodze gniewu”)
Film nieanglojęzyczny: „Syn Szawła” (Węgry)
Charakteryzacja: Lesley Vanderwalt, 
Elka Wardega i Damian Martin („Mad Max: 
Na drodze gniewu”)
Muzyka: Ennio Morricone 
(„Nienawistna ósemka”)
Piosenka: „Writing’s On The Wall” („Spectre”)
Scenografia: Colin Gibson 
(„Mad Max: Na drodze gniewu”)
Krótkometrażowy film animowany:
„Niedźwiedzia opowieść” 
Film krótkometrażowy: „Stutterer” 
Montaż dźwięku: Mark Mangini i David White
(„Mad Max: Na drodze gniewu”)
Efekty dźwiękowe: Chris Jenkins, Gregg Rudloff
i Ben Osmo („Mad Max: Na drodze gniewu”)
Efekty specjalne: Andrew Whitehurst, 
Paul Norris, Mark Ardington i Sara Bennett 
(„Ex Machina”)
Scenariusz adaptowany: Charles Randolph 
i Adam McKay („The Big Short”)
Scenariusz oryginalny: Josh Singer 
i Tom McCarthy („Spotlight”)

Emmmanuel Lubezki, Leonardo diCaprio i Alejandro González Iñárritu
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Wydarzenia

Marka OMEGA świętowała premierę pierwszego na
świecie zegarka o klasie Master Chronometer – modelu
Globemaster. Eleganckie przyjęcie odbyło się w mieście,
w którym rodzą się gwiazdy. Eddie Redmayne, ambasa-
dor OMEGI (zdobywca Oskara w 2014 r. dla najlepszego
aktora pierwszoplanowego za film „Teoria wszystkiego”),
i Stephen Urquhart, prezydent marki OMEGA, zaprezen-
towali gościom zgromadzonym w Mack Sennett Studios
model Globemaster, który jest pierwszym zegarkiem
marki, spełniającym niezwykle rygorystyczne standardy
całkowicie niezależnego Szwajcarskiego Federalnego In-
stytutu Metrologii (METAS).

JA

Premiera w Los Angeles

W Łazienkach Królewskich odbyła się premiera nowej
linii farb do wnętrz Omenaa Kolor, powstałej we współ-
pracy z Termo Organiką. Z tej okazji zaproszone przez
Omenę Mensah gwiazdy namalowały obraz zatytuło-
wany „Wiosna”, który zostanie zlicytowany na cel chary-
tatywny. Jego szkic przygotowała wybitna ilustratorka
Olka Osadzińska. Dochód ze sprzedaży nowej linii farb
zasili projekt budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie,
który jest priorytetem dla Omenaa Foundation. Prezen-
terka pogody w czasie konferencji poinformowała rów-
nież o objęciu roli ambasadorki marki Termo Organika,
producenta styropianu w kropki i kompletnego systemu
ociepleń.

JA

Kolorowe rozpoczęcie 
wiosny

Jarosław Kret i Omenaa Mensah

W warszawskiej hali EXPO XXI miała miejsce najbar-
dziej oczekiwana polska premiera motoryzacyjna.
10 dni po światowej prezentacji w Genewie miłośnicy
Volvo mieli okazję zobaczyć na własne oczy dwa nowe
modele – limuzynę S90 i praktyczne kombi V90. Na uro-
czystość licznie przybyły gwiazdy, m.in. Ewa Kuklińska,
Ewa Gawryluk, Waldemar Błaszczyk, Olga Borys, Woj-
ciech Majchrzak, Robert Gonera oraz Tomasz Barański.
Imprezę poprowadził Maciej Kurzajewski, prywatnie
użytkownik i miłośnik marki. Doskonałe tło muzyczne za-
pewnił Sławek Uniatowski ze swoim zespołem. Volvo
S90 dostępne będzie w polskich salonach od początku
wakacji, a limuzyna V90 około miesiąc później.

JA

Polska premiera Volvo

Fot. materiały prasowe 

Fot. materiały prasowe

Fot. AKPA

Eddie Redmayne 

Volvo S90
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Huawei, światowy lider branży smartfonów i technologii
informatycznych, przedstawił nowego ambasadora
marki. Został nim Lionel Messi, argentyński piłkarz klubu
FC Barcelona. Messi jest uosobieniem wartości marki
Huawei, od lat inspiruje miliony ludzi na całym świecie,
aby wyznaczali sobie ambitne cele, realizowali marzenia
i dążyli do perfekcji. Zaangażowanie Huawei na rzecz
promowania sportu, a w szczególności piłki nożnej, wy-
nika z przekonania, że sport wzbogaca codzienne życie
i kształtuje charakter. Firma znana jest ze współpracy
z takimi klubami, jak Arsenal, Atlético Madryt czy
AC Milan, oraz piłkarzami, którzy są ucieleśnieniem
wartości firmy, m.in. z Robertem Lewandowskim czy
Alexisem Sánchezem.

JA

Odkrywanie światów

Leo Messi, nowy ambasador firmy Huawei

Alina Wajda jest trenerem rozwoju osobistego i mento-
rem. W swojej pracy łączy psychologię, coaching
i astrologię. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieli się
w książce „Pytania do życia”, która ma pomóc zrozu-
mieć i zaakceptować siebie, poprawić relacje między-
ludzkie, odnieść sukces i poznać zapisaną w kosmosie
prognozę pogody na życie. W wydawnictwie można
znaleźć listy od osób, które potwierdzają skuteczność
metod Aliny Wajdy. Są to m.in. modelka Ilona Felicjań-
ska, aktorka Anna Lucińska czy Michał Leszek – twórca
polskiej marki Kruger&Matz. Wszyscy deklarują, że
coach i astrolog pomogła im rozwiązać problemy, odna-
leźć siebie, osiągnąć sukces w życiu zawodowym i pry-
watnym.

JA

Poradnik astrocoachingu

Alina Wajda i Michał Leszek

Fot. Krzysztof Jarosz dla Edipresse Książki

Messi ambasadorem Huawei
Fot. materiały prasowe

Beata Pawlikowska w swojej książce „Między światami”
zabiera czytelników w podróż między wielowymiarowymi
światami, a nawet do świata wirtualnego. Tłumaczy, co
ogranicza ludzki umysł, oraz radzi, jak uwolnić drzemiący
w nim potencjał. Opowiada o swojej drodze ku prawdzie
i szczęściu, której początek odnalazła w dżungli amazoń-
skiej. Właśnie tam zaczęła odkrywać nowe sposoby myśle-
nia i swoje prawdziwe „ja”. Podróżniczka przekonuje, że
ludzie często karmią swoje umysły bezużytecznymi i nie-
weryfikowanymi informacjami, a swoje ciała – używkami
oraz pełnym sztucznych i szkodliwych dodatków jedze-
niem. Dlatego pierwszym i najważniejszym krokiem ku
zmianie jest według autorki oczyszczenie umysłu z uprze-
dzeń, lęków i szkodliwych schematów, które nie pozwalają
zobaczyć świata takim, jaki jest naprawdę.

JABeata Pawlikowska

Fot. materiały prasowe 



14 VIP

Wydarzenia

Znana ze swojej kontrowersyjności malarka i pisarka
Hanna Bakuła oraz dziennikarz i ekspert kulinarny Paweł
Loroch przygotowali niezwykły projekt: grę karcianą
„Kuchnia i seks – flirt towarzyski”. 
Flirt towarzyski – gra znana od wieków – to elegancka
forma zawierania bliższej znajomości. Wystarczy wybra-
nej osobie podać kartę i wskazać numer zdania, a potem
oczekiwać odpowiedzi, która nie jest oczywiście obowiąz-
kowa. Karty pozwalają na kokieteryjne, żartobliwe i nie-
rzadko prowokacyjne dialogi. Hanna Bakuła i Paweł
Loroch na 48 kartach flirtu towarzyskiego umieścili
w sumie 960 różnorodnych zdań, spośród których każdy
znajdzie coś dla siebie.

JA

Flirt towarzyski

W salonie odCzasu doCzasu w Złotych Tarasach odbyła
się konferencja prasowa zawodników z litewsko-pol-
skiego zespołu biorącego udział w Rajdzie Dakar 2016,
w jej trakcie miała miejsce światowa premiera zegarka
marki Vostok Europe „Rally timer by Benediktas Vana-
gas”. Na spotkanie przybyli zawodnicy – Benediktas Va-
nagas i Sebastian Rozwadowski – oraz przedstawiciel
ambasady Litwy – konsul Audrius Aleksandrus Żułys.
Obowiązki gospodarzy pełnili: zespół salonu odCzasu
do Czasu na czele z Władysławem Mellerem i Gocza
Gigauri, właściciel firmy Poljot Euro, która jest dystrybuto-
rem zegarków marki Vostok.

JA

Światowa premiera 
w Polsce

Od lewej: Władysław Meller, Benediktas Vanagas, Sebastian Rozwa-
dowski i Gocza Gigauri

12 wspaniałych polskich artystek stworzyło 12 wyjątko-
wych plansz tegorocznego kalendarza Gedeon Richter,
inspirując się cytatami 12 niezwykłych kobiet. Autorem
koncepcji artystycznej – jak co roku – był Andrzej Pą-
gowski. Zaprosił on do współpracy najbardziej utalento-
wanych i cenionych polskich artystów oraz czuwał nad
przebiegiem prac. Zaproponował, aby w wydawnictwie
opublikować wyłącznie prace artystek inspirowane sło-
wami innych wyjątkowych kobiet, wybitnych postaci
świata polityki i kultury. Jeżeli dodać do tego, że kalen-
darz był wydany przez firmę dbającą o zdrowie kobiet,
to cały projekt nabiera szczególnego wydźwięku.

JA

Kobiety o kobietach

Fot. Krzysztof Jarosz dla Edipresse Książki

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Hanna Bakuła i Piotr Loroch 

Andrzej Pągowski podczas wernisażu
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Ponad rok temu marka G.H. Mumm nawiązała współ-
pracę z Davidem Guettą, w jej wyniku powstała limito-
wana edycja szampana w butelce zaprojektowanej przez
Guettę. Z tej okazji na całym świecie zorganizowano
serię ekskluzywnych imprez klubowych „bubless&beau-
ties”. Pierwsza z nich odbyła się w Monako i tam właśnie
zaprezentowano nową wersję butelki G.H. Mumm. Eks-
kluzywna promocja limitowanej edycji nie mogła ominąć
Warszawy. 
Szampan G.H. Mumm produkowany jest w jednym z naj-
większych Domów Szampana na świecie. Firmę założyli
w 1827 r. trzej bracia z niemieckiej rodziny o winiarskich
tradycjach. Współcześnie marka jest obecna na 100 ryn-
kach świata.

JA

Uskrzydlona kolekcja

Warszawska premiera szampana G.H. Mumm by David Guetta

Zostawić faceta z pieluchami? Wysłać kobietę do pracy
i spędzić czas z dzieckiem? Czy w ogóle jest to moż-
liwe? Michał Będźmirowski, twórca projektu „Modny
Tata”, ojciec niemal 2-letniego Bruna i szczęśliwy mąż,
podpowiada, jak zmierzyć się z nową drogą życia. Autor
udowadnia, że wbrew stereotypom tacierzyństwo może
być doświadczeniem pełnym pasji i radości. „Jak być
fajnym tatą i nie zwariować” to subiektywny poradnik
z przymrużeniem oka i pozycja obowiązkowa dla każ-
dego mężczyzny. Będźmirowski chce przekonać męż-
czyzn, że ojcostwem można – i należy – się cieszyć,
a odpowiedzialność związana z byciem tatą nie zmusza
do rezygnacji z własnych zainteresowań i rozwoju.

JA

Tacierzyństwo jest trendy

Od lewej: Ryszard Kalisz i Michał Będźmirowski

Fot. Krzysztof Jarosz dla Edipresse Książki

Szampańska premiera
Fot. materiały prasowe

Niemiecka firma CYBEX, producent bezpiecznych i inno-
wacyjnych produktów dla dzieci i niemowląt, po raz ko-
lejny połączyła siły z Jeremy’m Scottem, modowym enfant
terrible. Limitowana kolekcja CYBEX by Jeremy Scott zo-
stała zaprezentowana na początku marca podczas eventu
w warszawskim domu handlowym MYSIA 3. Na wózkach
i akcesoriach najnowszej kolekcji CYBEX by Jeremy Scott
pojawiły się złote skrzydełka, będące znakiem rozpoznaw-
czym amerykańskiego projektanta. Limitowana kolekcja
o wdzięcznej nazwie „Adults Suck Then You Are One”
łączy pop-art, modę i humor. Więcej informacji o projekcie
na stronie www.cybex-online.com.

JA

Jeremy Scott
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Gdy pytam rozmówców o motywację wyboru ar-
tystycznej drogi, pojawia się całe spectrum po-
wodów: od dziecięcych marzeń, przez tradycje
rodzinne, po walkę z nieśmiałością. Co panią po-
pchnęło do szkoły teatralnej?

– Zawsze ciągnęło mnie do grzebania
w psychice i w emocjach. Bliskie były mi
obszary zgłębiania ludzkiej natury: psy-
chiatria, psychologia. Potem chciałam
się rozprawić z poważną blokadą, jaką sta-
nowiła moja nieśmiałość. Uświadomi-
łam sobie, że równie dobrze mogę jako ak-
torka analizować psychikę postaci lite-
rackich. Jeszcze lepiej, gdy jest to tylko ilu-
zja, bo nie ma obciążenia, nie zabiera się
problemów do domu, jak w przypadku

pracy z chorym dzieckiem czy człowiekiem,
który zmaga się z jakimś dramatem. Naj-
większa wyobraźnia i empatia w literatu-
rze nijak się bowiem mają do prawdziwych
ludzkich doświadczeń.
Już na etapie zetknięcia się z aktorstwem od stro-
ny teoretycznej i poznawania warsztatu, wie-
działa pani, że to był słuszny wybór?

– Tak, czułam, że czeka mnie fajna
przygoda. Aktorstwo łączy przecież lite-
raturę, muzykę, sztuki wizualne. Oczywi-
ście nie wszystko jest wartościowe i trze-
ba przebierać, żeby brać udział w dobrych
projektach, ale zasadniczo miałam szczę-
ście i do ludzi napotykanych po drodze,
i do propozycji, które przyjmowałam.

Nieśmiałość udało się pokonać już przy pierw-
szych występach?

– Nie, to trwało bardzo długo. Aktor
niejako naturalnie wykonuje na scenie ja-
kieś gesty. Ja podczas moich recitali chy-
ba dopiero po 10 latach odważyłam się
podnieść rękę. Nie miałam tej łatwości, któ-
rą obserwowałam u innych. Myślę, że waż-
na jest powtarzalność doświadczeń, któ-
ra składa się na pewien naturalny proces
ewolucji.
Jakie role najchętniej pani przyjmuje? Decydu-
je gatunek czy po prostu przekonujący scena-
riusz?

– Lubię role, które wydają mi się cie-
kawe, czyli w moim rozumieniu skom-
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Błaszczyk

Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER

Gdy los nas nie oszczędza, trudno przejść do porządku
dziennego. Jednak gdy znajdziemy w sobie siłę, by się
podnieść, a wokół siebie ludzi, którym się chce, to dzięki
wspólnej energii można dokonać rzeczy wielkich. Warto
dać czasowi czas, by umieć cieszyć się z efektów, a przy
tym coraz pewniej kroczyć w przyszłość, widząc pełną
połowę szklanki i jasną stronę życia, które od czasu do
czasu ofiarowuje ciasteczko

Ewa
Załapać się 
na ciastko od życia



plikowane, wielowymiarowe. Najlepiej
czuję się w tragikomedii, bo najbardziej
przypomina życie. Lubię podłubać w po-
staci, poszukać drugiego dna. Poza tym
jestem zadaniowcem. Bywa, że aktor
ma swoje emploi i gra określone role. Za-
biłabym się, gdyby utożsamiano mnie tyl-
ko z jednym typem bohatera. Lubię róż-
norodność, element odkrywania, każ-
dorazowej przygody z zetknięcia się
z nową postacią. Powielanie tego, co już
było, to straszna nuda. Lubię spotkania,
w których o coś chodzi, w których jest
miejsce na kreację.
Czy przy wyborze roli ma znaczenie również ze-
spół i osoba reżysera?

– Jak najbardziej. Jakość pracy akto-
ra zależy od tego, jakie relacje panują mie-
dzy nim a kolegami na planie, reżyserem.
Jeśli chodzi o role kinowe, dużo filmów ro-
biłam z Wieśkiem Saniewskim, który jest
przede wszystkim matematykiem, a także
hazardzistą, grającym na wyścigach kon-
nych. Bardzo dobrze wspominam tę
współpracę ze względu na jego niesamo-
wite otwarcie. W ogóle miałam szczęście
do ludzi niezwykle elastycznych, którzy da-
wali mi swobodę poruszania się w mate-
riale literackim. Mogłam ingerować
w dialog albo stwierdzić, że moja postać
nie powinna tyle gadać, bo lepiej po pro-
stu wyrazić coś spojrzeniem. Tak było np.

Rozmowa VIP-a

Tam, gdzie jest ryzyko,
a mimo to komuś się chce
dorzucić własną cegiełkę,
bo widzi zaangażowanie,
pomysły i wiarę u innych,
uruchamia się pozytywna
wirówka – coś, co nazy-
wam życiem. Osłabia mnie,
gdy ktoś poprzestaje na
niezbędnym minimum
i nie chce dać od siebie
więcej niż to konieczne.
Wtedy od razu widać, że
nic z tego nie będzie.

VIP 17
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z Kieślowskim, z którym długo dysku-
towałam o wypowiadanych kwestiach
i przekonywałam go do cięć.
Widzę, że należy pani do aktorek, które dużo su-
gerują i dodają od siebie.

– Właśnie tak lubię pracować. Naj-
pierw kombinuję z rolą samodzielnie, a po-
tem staram się pokazać reżyserowi swo-
je propozycje, zgodne z moim zamysłem.
Tu szkoda czasu na opowiadanie o swo-
jej wizji, własnym pomyśle. Trzeba się przy-
gotować i pokazać próbkę.
Czy jakieś role szczególnie pani zapamiętała?

– Od razu przychodzi mi na myśl „Mi-
styfikacja” Jacka Koprowicza, gdzie gra-
łam narzeczoną Witkacego, Cześkę Okniń-
ską. Ta rola opiera się na szeregu istotnych
detali, które Jacek natychmiast kupował,
a jak wiadomo, kwitniemy, jeśli odbijamy
się w czyimś wzroku, kiedy widzimy, że to
jest to, że nasza propozycja się podoba, że
jesteśmy doceniani. Wtedy wytwarza się
dobra energia. Ponieważ gram w teatrze,
w filmach, a do tego śpiewam, wszystko to
mnie interesuje. Nie różnicuję aktorstwa
na lepsze i gorsze. Ważne, żeby materiał
był dobry i żeby pracowali nad nim fajni
ludzie. Wtedy nietrudno o właściwą ener-
gię.
Piosenka aktorska zawsze panią interesowała,
czy pojawiła się na pewnym etapie kariery?

– Śpiewam całe życie. Do tego choruję,
palę fajki i w ogóle nie dbam o swój głos.
Nie przykładam wagi do wokalu. Zależy
mi, żeby w moich występach o coś cho-
dziło. Z każdego utworu próbuję stworzyć
trzyminutowy minidramacik. Ale takimi
miniaturami trzeba umieć żonglować, a to
wymaga scenicznej dyscypliny.
Ma pani za sobą wiele recitali, ostatnio reżyse-
rowane przez siebie. Jakie teksty włącza pani do
swoich występów?

– Wybieram utwory, na które akurat
mam zapotrzebowanie, piosenki, które
w danym momencie są mi najbliższe.
Z niektórych tekstów wyrastam, do innych
dojrzewam. Zupełnie jak z ludźmi – jed-

ne odchodzą, pojawiają się inne. Nie
śpiewam wyłącznie Edith Piaf, Marleny
Dietrich, klasyki piosenki aktorskiej. Moje
recitale łączy temat. Teraz, po ośmiu latach
czekania przyszedł czas na Riedla i „Po-
zwól mi spróbować jeszcze raz”. Niby nie
ma powodu, żeby śpiewać to samo gorzej
niż sam Riedel, ale bywa tak, że jakiś utwór
leży cierpliwie i czeka na swoją kolej, aż
w końcu wypełnia mnie tak, że muszę go
popełnić, bo coś się stało z moim życiem.
Tak było tym razem, dlatego dobrze wiem,
o czym śpiewam.
Zawsze filtruje pani materiał przez pryzmat wła-
snych doświadczeń?

– Absolutnie tak. Nie mogę śpiewać
czegoś, co jest dla mnie figurą stylistycz-
ną bez znaczenia. Muzyka musi u mnie
wypływać z autentycznej potrzeby i z głę-
bi duszy. Dlatego przyszedł czas, że mo-
głam sięgnąć po „Pozwól mi spróbować
jeszcze raz” i zaśpiewać o sobie, o Oli…
Piosence towarzyszy teledysk, pokazują-
cy tajgę syberyjską, zwalające się drzewa,
ogień, a w to wszystko wmontowane jest
w oko Oli, co razem stanowi mocny ob-
raz i przekaz.
Czy aktorstwo ma wymiar terapeutyczny? Jest
ucieczką w świat fikcji od osobistej tragedii i pro-
blemów codzienności?

– Rzeczy piękne nas karmią, a te
przecież wnosi sztuka, która jest w życiu
bardzo ważna, bo co innego nam zosta-
je? Nuda i konsumpcja, która mnie nie in-
teresuje. Opakowania, metki, czy – jak pi-
sał Wyspiański – malowany fałsz, obraz-
ki.
Co daje pani siłę i pokłady energii, żeby się nie
poddawać i godzić tyle obowiązków?

– Ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie.
Lubię otaczać się kreatywnymi ludźmi,
którym się chce. Obcowanie z nimi jest jak
zapłon. Wierzę, że energie się mulitipli-
kują, dlatego razem można dokonać
wielkich rzeczy. Tylko to mnie interesuje,
szkoda czasu na zadania „stąd dotąd”.
Tam, gdzie jest ryzyko, a mimo to komuś

się chce dorzucić własną cegiełkę, bo wi-
dzi zaangażowanie, pomysły i wiarę u in-
nych, uruchamia się pozytywna wirówka
– coś, co nazywam życiem. Osłabia
mnie, gdy ktoś poprzestaje na niezbęd-
nym minimum i nie chce dać od siebie
więcej niż to konieczne. Wtedy od razu wi-
dać, że nic z tego nie będzie. Niestety czę-
sto spotykam się z taką postawą, zwłasz-
cza w sprawach urzędniczych, słysząc
koszmarny argument: „To nie zależy ode
mnie”. Tylko gdyby Religa nie pieprznął
przepisów, nie byłoby przeszczepionych
serc.
Jest pani osobą, która widzi szklankę do poło-
wy pełną?

– Im dłużej żyję, tym ta szklanka jest
w moich oczach pełniejsza. Nie ma sen-
su, żeby była pusta. Dla wszystkich jest le-
piej, kiedy jest pełna. Naturalnie zdarza-
ją się momenty zwątpienia, ale mijają. Trze-
ba wtedy usiąść, powiedzieć sobie, że za

Czasem patrzę wstecz i zastanawiam się, co
dziś mogłoby mnie zwalić z nóg. Są takie
rzeczy, ale staram się tak dostosowywać do
życia, żeby się nie pokaleczyć. Dlatego
cały czas pracuję nad jasną stroną życia,
mimo że napotykam masę kłopotów, wręcz
można powiedzieć, że jest fatalnie.

Rozmowa VIP-a  EWA BŁASZCZYK

18 VIP

�



chwilę będzie inaczej i do tego dążyć. Jak
nachodzi mnie zły nastrój, muszę się wy-
grzać. Zamrożony organizm nic z siebie
nie wyda. Na zapaść, załamanie trzeba na-
chuchać i uświadomić sobie, że taki stan
jest nie do przyjęcia.
Czas leczy rany?

– Tak, na pewno bliskie mi są słowa:
„Dajcie czasowi czas”. Czasem patrzę
wstecz i zastanawiam się, co dziś mogło-
by mnie zwalić z nóg. Są takie rzeczy, ale
staram się tak dostosowywać do życia,
żeby się nie pokaleczyć. Dlatego cały czas
pracuję nad jasną stroną życia, mimo że
napotykam masę kłopotów, wręcz można
powiedzieć, że jest fatalnie. Muszę przy-
znać, że to się udaje. Odnajduję w sobie
coraz większą otwartość i coraz większe
pokłady optymizmu. Oczywiście zakła-
dam, że będą się działy straszne rzeczy, że
najgorsze przede mną – spodziewam się
tego, bo nikt nie młodnieje, ale i tak będę

EWA BŁASZCZYK  Rozmowa VIP-a

VIP 19

�



chronić ten mój kawałek światła. Na-
uczyłam się, że każdy kolejny dzień jest
ważny. Dlatego niczego nie zamykam. Żyję
rzeczami, w które się angażuję. W maju do
Olsztyna, gdzie powstanie klinika „Budzik”
dla dorosłych, przyjadą specjaliści z Ja-
ponii, którzy przeprowadzili u siebie po-
nad 200 operacji i wykonają cztery takie
operacje po raz pierwszy w Polsce, a po-
tem w ramach grantów zaplanowanych jest
15 operacji już z polskim zespołem prof.
Maksymowicza. Japończycy mają fanta-
styczne wyniki – ponad 60 proc. ludzi do
35. roku życia po wybudzeniu zaczyna mó-
wić, chodzić, normalnie żyć.
Ile dzieci wybudziło się w warszawskim „Bu-
dziku”?

– 26 osób.
Co pani czuje z każdą kolejną wiadomością, że
znowu się udało?

– Spodziewałam się takich efektów.
Należało po prostu wykonać kawałek ro-
boty, by wypełnić tę lukę w medycynie. To
nie są żadne cuda tylko nauka. Jeśli w porę
pochylimy się nad pacjentem, to dostaje
on szansę, której nie daje odesłanie go do
hospicjum. Ważne, żeby zacząć działać jak
najszybciej, zanim minie półtora roku od
urazu. Obecnie bardzo intensywnie pra-
cuje się na świecie nad systemem nerwo-
wym i mózgiem, postęp naukowy dokonuje
się bardzo szybko. Prof. Berlinger zre-
konstruował w Niemczech korę mózgową
u myszy w ciągu doby. Jeśli to się udało,
może wkrótce da się przeprowadzić po-
dobny zabieg na człowieku? Szereg moż-
liwości dają też komórki macierzyste,
choć wiedza na ten temat jest mocno cha-
otyczna.
Jakie metody są stosowane w klinice stworzo-
nej przez fundację „Akogo”?

– To zbyt skomplikowane, żeby ująć
w pigułce. Trzeba cały czas stymulować pa-
cjenta i patrzeć, co się z nim dzieje. Trze-
ba obserwować zmysły i ciągnąć za to, co
akurat jest na wierzchu. Każdy reaguje na
inne bodźce zewnętrzne – jeden na mu-
zykę, inny na dotyk, a ktoś na wrażenia
wzrokowe. Jeden z lekarzy przemawia
do dzieci, żeby skumulowały w sobie cały
żal. Wie pani, jak te dzieci potrafią krzy-
czeć, kiedy coś się odetka i emocje znajdą
ujście! Fundacja powstała pod wpływem
impulsu, nabrała rozmachu, ale czy mamy
wybór, skoro jest Ola, która trwa i nami
kręci?
Czy druga córka jest dla pani wsparciem w opie-
ce? Na pewno niełatwo jej było oswoić się z tą
trudną sytuacją.

– Na pewno jest przez to skaleczona,
ale myślę, że z czasem nam obu jest łatwiej.
Coraz lepiej ogarniamy rzeczywistość.
Mania wie, że życie nie jest łatwe, ale wi-
dzę w niej jasność. Ja też chcę, żeby wo-
kół nas było widno, dlatego staram się umi-
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Aktorka teatralna i filmowa, pieśniarka, ur. w 1955 r. w Warszawie. W 1978 r.
ukończyła z wyróżnieniem warszawską PWST. Jako studentka zadebiutowała
w 1977 r. na scenie Teatru Współczesnego w Warszawie, a po 2 latach otrzy-
mała nagrodę rektora PWST za pierwsze osiągnięcia sceniczne. Za rolę w fil-
mie Wiesława Saniewskiego „Nadzór” otrzymała główną nagrodę aktorską
na Festiwalu Filmów w Gdańsku. Szeroką popularność zdobyła dzięki po-
dwójnej roli Kasi w serialu „Zmiennicy” S. Barei, a także w serialach „Dom”,
„Na dobre i na złe”, „Samo życie”. Występowała w teatrze telewizji, progra-
mach muzycznych, rozrywkowych i poetyckich, na deskach wielu teatrów
(aktualnie związana z Teatrem Studio) oraz w filmach (m.in. „Dekalog IX”,
„Nic śmiesznego”, „Mistyfikacja”). Występowała w kabarecie „Pod Egidą”,
śpiewała na przeglądach poezji śpiewanej, festiwalach w Opolu i Sopocie.
W 2002 r. założyła z ks. Wojciechem Drozdowiczem Fundację „Akogo?”, ma-
jącą na celu pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często w śpiączce,
i stworzenie od podstaw systemowego rozwiązania na kraj w leczeniu cho-
roby. W 2012 r. fundacja wybudowała
pierwszą w Polsce wzorcową kli-
nikę „Budzik”, działającą przy
Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie.



lać jej codzienność, pozwalam na drobne
i większe przyjemności, wyjazdy.
Dużo podróżują panie razem.

– Tak, bo trzeba zabiegać o to, żeby ży-
cie było fajne, żeby od czasu do czasu za-
łapać się na jakieś ciasteczko.
Czy wspólny wyjazd na Santorini, gdzie spędzili
państwo ostatnie rodzinne wakacje, pomógł
przełamać strach przed przeszłością?

– Tak, to był ważny wyjazd, który po-
mógł nam zamknąć pewien etap. A sko-
ro zamknął, to jednocześnie otworzył
przestrzeń do zrobienia kolejnego kroku.
Ta pełna wspomnień podróż była mi po-
trzebna, żeby ruszyć zdecydowanie do
przodu. Zobaczyłam ruinę, miejsce, gdzie
nie ma życia, ale dzięki temu dostałam czy-
stą kartę na przyszłość. Po powrocie po-
wstał album „Wszystko jest takie kruche”,
potem zrobiłam spektakl „Rok magicznego
myślenia”, a rok temu zabrałam się za Rie-
dla, który to materiał ma już zupełnie inny
tytuł.
Chętnie sięga po teksty męża?

– Tak, mam takie kawałki Jacka, do
których mam sentyment, choć nieko-
niecznie jest to jego sztandarowy Sułek,
którego Mania kiedyś znała na pamięć.
Miał specyficzne poczucie humoru, ostre,
takie na granicy „chamstwa”, ale wiedział,
gdzie postawić kropkę, żeby nie przekro-

czyć tej linii. Taka krawędź brzytwy jest bar-
dzo ciekawa. To rzadka cecha, dlatego bar-
dzo mi brakuje obcowania z humorem Jac-
ka.
Czy związek dwojga artystów przekładał się na
twórczą atmosferę w domu?

– Kiedy siedział nad pustą kartką pa-
pieru i się denerwował, wiedziałam, że
mam zabrać dzieci i pozwolić mu tworzyć.
Tak samo mąż odczytywał moje emocje
przed premierą i dawał mi czas dla siebie.
Wyczuwaliśmy swoje potrzeby i chronili-
śmy się wzajemnie. To bardzo ważne, by
nie trzeba było pewnych rzeczy sygnali-
zować, tylko by odgadywać swoje potrze-
by bez słów. Nie mieliśmy tradycyjnego po-
działu ról i obowiązków przypisanych
kobiecie i mężczyźnie. Dzieliliśmy się za-
daniami, wszystko robiliśmy razem, ze
szczególnym uwrażliwieniem na drugiego
człowieka i na to, czego akurat potrzebu-
je. Było przyjaźnie – to chyba najlepsze
określenie.
Jakie plany zawodowe przed panią?

– Teraz będę skoncentrowana na ope-
racjach w Olsztynie i uruchomieniu „Bu-
dzika” dla dorosłych. W międzyczasie
śpiewam recitale i czytam sztuki, szukam,
ale bardzo trudno o naprawdę dobry
tekst, który się szaleńczo podoba, a tylko
takie jeszcze interesują. �

Śpiewam całe życie.
Do tego choruję,
palę fajki 
i w ogóle nie dbam
o swój głos. Nie
przykładam wagi do
wokalu. Zależy mi,
żeby w moich 
występach o coś
chodziło. Z każdego
utworu próbuję
stworzyć trzyminu-
towy minidramacik.
Ale takimi miniatu-
rami trzeba umieć
żonglować, a to 
wymaga scenicznej
dyscypliny.
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Przygoda ze śpiewaniem zaczęła się u pani już
dawno. Pamięta pani moment, kiedy poczuła, że
śpiewanie to jest to?

– Punktem zapalnym był prezent,
który dostałam jako dziecko – książeczka
z płytą „Pocahontas” z piosenką „Kolo-
rowy wiatr”, którą wciąż nuciłam. Oglą-
dałam regularnie „Szansę na sukces” i ćwi-
czyłam, zastępując mikrofon szczotką do
włosów. Niestety, moi rodzice nie po-
dzielali mojej fascynacji i nie widzieli po-
trzeby, żeby posyłać mnie na lekcje śpie-
wu. To sąsiadka podpowiedziała, żebym
zgłosiła się na konkurs piosenki dziecięcej.
Tak też się stało i w przeciwieństwie do in-
nych dzieci, które śpiewały piosenki ade-
kwatne do wieku, ja zaprezentowałam
„Kolorowy wiatr”. Zaczęłam uczęszczać
na zajęcia do domu kultury, a z czasem
mama zrozumiała, że muzyka jest dla mnie
naprawdę ważna i zapisała mnie do szko-
ły muzycznej, gdzie przez sześć lat uczy-
łam się gry na fortepianie.
Z przyjemnością?

– Z perspektywy dobrze wspominam
ten okres, ale gdy po pierwszym kontak-
cie z instrumentem opadły wielkie emocje,
przyszedł czas na ciężką pracę i mono-
tonne ćwiczenia, a to wiązało się z wy-

rzeczeniami, więc przestało być fajne.
Kiedy koleżanki i koledzy szli się bawić, ja
miałam dodatkowe obowiązki. Po 2–3 la-
tach chciałam zrezygnować, ale rodzice
przykazali mi skończyć szkołę muzyczną,
za co teraz jestem im wdzięczna. Mimo że
już nie gram, na pewno dużo mi to dało
– pomogło ukształtować słuch muzyczny
i się rozśpiewać. 
Ćwiczenie gam nie zniechęciło pani do muzyki.
Przeciwnie, przygoda trwa.

– Trwa, choć śpiewam bardziej dla
przyjemności niż zawodowo. Oczywiście
staram się uczestniczyć w warsztatach wo-
kalnych i wciąż rozwijać swoje umiejęt-
ności, ale po prostu dobrze się przy tym
bawię. Nie traktuję śpiewania jak zajęcia,
które może dać mi chleb, bo o to bardzo
ciężko. 
Udział w programach talent show, takich jak
„Szansa na sukces”, „Bitwa na głosy” czy „Must
be the music” był spełnieniem marzeń czy dro-
gą do realizacji większego celu?

– W „Szansie na sukces” wystąpiłam
w trio z koleżankami. To była przygoda,
na którą czekałam: casting, pierwszy
kontakt z telewizją, ale ponieważ śpie-
wałam na głosy w zespole, nie odczułam
swojego udziału w programie personalnie.

Kiedy przyjechałam na studia do War-
szawy, mama namówiła mnie, żebym
wzięła udział w castingu do „Bitwy na glo-
sy”. Po pierwszym z dwóch precastingów
byłam z siebie zadowolona, ale długo cze-
kałam na werdykt, a czytanie listy nazwisk
osób, którym się udało, trwało w nie-
skończoność. W końcu usłyszałam swo-
je nazwisko i przeszłam do kolejnego
etapu. Musiałam się zmierzyć z osobami,
które śpiewają w teatrze, chodzą na pro-
fesjonalne lekcje – pomyślałam: „Gdzie mi
tam do nich?”, ale mimo obaw weszłam
i zaśpiewałam. Było warto, bo producent
od razu zaprosił mnie na nagrania. Tak
trafiłam do grupy sióstr Przybysz. Jedna
z nich wypowiedziała słowa, które na za-
wsze zapamiętam, mianowicie, że kiedy
śpiewałam, czuła się jak na wakacjach i że
takiego głosu chciałaby słuchać w radiu
dla relaksu.
Zatem wspomnienia związane z programem
przywołują na myśl raczej rozrywkę niż stres?

– Próby i nagrania były męczące, ale
udział w programie był moją największą
życiową przygodą. Na początku uważałam
się za słabszą na tle grupy, ale szybko oka-
zało się, że nie trzeba skończyć najlepszych
szkół, żeby dać się zauważyć. W innych
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Wielu młodych ludzi ma talent, dobre chęci i marzenia o karierze, ale brakuje odrobiny szczęścia i splotu 
okoliczności, które pozwoliłyby w pełni rozwinąć skrzydła. Nie wystarczy bowiem przejść przez sito castingów,
pokonać tłumy rywali i wystąpić na ekranach milionów widzów. Droga do sławy jest znacznie bardziej kręta 
i wyboista. Ważne, by się nie poddawać i z optymizmem czekać na swoje pięć minut

na swoją szansę
Wciąż czekam



grupach gwiazdy nie zawsze uczestniczy-
ły w próbach, naszej grupie któraś z sióstr
zawsze towarzyszyła, mimo że obie były
akurat w ciąży. Czuliśmy ich wsparcie, za-
angażowanie i przyjazną, wręcz rodzinną
atmosferę, jaką tworzyły. Dlatego cieszę się,
że trafiłam do tej grupy, bo choć wcześnie
odpadliśmy, to mogłam zmierzyć się z am-
bitnym repertuarem i poznać fajnych lu-
dzi, z którymi nie rywalizowałam, tylko do-
brze się bawiłam. 
A jak wypadło spotkanie ze znaną z surowych
ocen ekspertką od emisji głosu Elżbietą Zapen-
dowską?

– Akurat panią Zapendowską pozna-
łam na warsztatach wokalnych, które
prowadziła, zanim zetknęłam się z nią jako
jurorką w „Must be the music”, więc nie
bałam się tak bardzo. Oczywiście wie-
działam, że to konkretna osoba, która, bez
owijania w bawełnę powie, co myśli, ale ce-
nię konstruktywną krytykę. Bardziej prze-
rażała mnie ocena Kory, która jest w mo-
ich oczach nieobliczalna. Z kolei najbar-
dziej zależało mi na opinii Adama Szta-
by, którego cenię jako muzyka i dyrygen-
ta. Cieszę się, że w tym programie miałam
wpływ na prezentowany repertuar, co
wcale nie jest oczywiste – często uczestnik
musi wykonać narzucony utwór, nawet je-
śli nie czuje się w nim pewnie i jego głos
nie brzmi w nim dobrze. Miałam świa-
domość, że to program raczej dla zespo-
łów albo wykonawców, którzy mają już
własny materiał, ale cieszę się, że mogłam
zaśpiewać to, co chciałam, i usłyszałam
werdykt: trzy razy „tak”. 
Czy jakieś rady szczególnie zapadły pani w pa-
mięć?

– Nic konkretnego. Zrozumiałam, że
chcąc coś osiągnąć, cały czas trzeba się
rozwijać i wybierać wielu nauczycieli, bo
każdy może wnieść coś innego. Nie ma jed-
nej recepty na sukces. Trzeba umiejętnie fil-
trować to, co przekazują inni, i czerpać to,
co najbardziej może nam się przydać, ale
jednocześnie żadnej opinii nie należy
traktować jak wyrocznię. 
Myśli pani o przyszłości związanej z muzyką?

– Bardzo bym tego chciała, ale wiem,
że żeby poświęcić się w pełni muzyce, trze-
ba rzucić wszystko inne, a z czegoś trze-
ba żyć. Na taki krok nie mam dość odwagi.
Śpiewanie to coś, co kocham i umiem ro-
bić, ale to zajęcie nie gwarantuje stabilnej
przyszłości. Mam taki charakter, że roz-
sądek wygrywa. Właśnie zaczynam pracę
w przedszkolu muzycznym, więc kontakt
ze śpiewaniem będę miała, ale nie w takiej
formie, jaka mi się marzy. Zwłaszcza że
scena ma na mnie zbawienny wpływ. Gdy
wychodzę przed publiczność, przechodzę
metamorfozę: z nieśmiałej dziewczyny
staję się osobą, która na co dzień nie ist-
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W „Szansie na sukces” wystąpiłam w trio z koleżankami.
To była przygoda, na którą czekałam: casting, pierwszy
kontakt z telewizją, ale ponieważ śpiewałam na głosy 
w zespole, nie odczułam swojego udziału w programie
personalnie. Kiedy przyjechałam na studia do Warszawy,
mama namówiła mnie, żebym wzięła udział w castingu
do „Bitwy na glosy”.
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� nieje – odważną, żywiołową, pełną energii i pewną
siebie. 
Może chociaż tworzy pani własne utwory, przynajmniej do
szuflady?

– Na razie tylko teksty. Muzyki nie komponuję,
bo nie mam warunków – pianino zostało u rodzi-
ców, a ja kończę studia, zaczynam pracę, a dodat-
kowo śpiewam na eventach i weselach, więc na two-
rzenie własnej muzyki wciąż brakuje czasu. Czasem
mam poczucie, że występy z coverami są mało am-
bitne, ale z drugiej strony robię to, co lubię, i jesz-
cze dostaję za to pieniądze, zarabiając na swoim ta-
lencie, a w międzyczasie czekam na swoją szansę.
W jakim repertuarze czuje się pani najlepiej? Jak miałaby
wyglądać pierwsza płyta?

– Trudno jest mówić o stylach muzycznych, ale
najbliższe mi jest połączenie soulu i popu. Na pew-
no lepiej czuję się w spokojniejszym repertuarze, zde-
cydowanie daleko mi do rocka. Podoba mi się bar-
wa głosu i styl śpiewania czarnoskórych wokalistek,
raz nawet miałam przyjemność uczestniczyć
w warsztatach gospel. To dla mnie rytmy i brzmie-
nia płynące prosto z serca. Myślę, że dobrze odna-
lazłabym się w akustycznych występach z gitarą albo
pianinem, ale zespół na scenie daje niesamowitą
energię.
Nie czuje pani tremy przy takim występie?

– Nie, raczej nie miewam tremy. Denerwuję się
tylko wtedy, gdy wiem, że mój występ jest oceniany,
jak miało to miejsce w programach, w których bra-
łam udział. Niestety nie mam zbyt wielu okazji, żeby
stawać przed publicznością. Wielu moich znajomych
szuka swojej drogi artystycznej, zakłada zespoły, two-
rzy, ale ich muzyka nie znajduje odbiorców. To przy-
kre. Z drugiej strony, nielicznym się udaje. Przy-
kładem takiej kariery po programie telewizyjnym jest
Dawid Podsiadło, który nagrał płyty zgodne ze swo-
ją wizją, a nie oczekiwaniami producentów.
Ma pani swój muzyczny ideał?

– Trudno mi wskazać jednego twórcę. Mam wie-
le inspiracji, czasem szanuję artystów za cały do-
robek, innym razem podoba mi się jedna płyta da-
nego artysty. Na pewno w mój gust trafiają Jill Scott,
Aretha Franklin, Alicia Keys, a na polskim rynku
Edyta Bartosiewicz. Z młodego pokolenia cenię
wspomnianego Dawida Podsiadło. 
Jeśli nadarzyłaby się okazja, jest pani gotowa wokalnie
i mentalnie, żeby wciągnąć się w machinę show-biznesu?

– Jeśli spotkałabym odpowiednia osobę w od-
powiednim momencie, to pewnie bym zaryzykowała.
Do tej pory jednak trafiałam na ludzi, którzy skła-
dali obietnice bez pokrycia. Mimo to nie załamuję
się i wciąż mam nadzieję, że szczęście się do mnie
uśmiechnie. �

Wokalistka, która swoją muzyczną przygodę rozpoczęła, śpiewając w zespole „Chwilka”, działającym przy Domu Kul-
tury „Piast” w Białej Podlaskiej. Wraz z koleżankami z zespołu wystąpiła w programie telewizyjnym „Szansa na sukces”,

a także gościnnie w „Jaka to melodia?”. Absolwentka szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Uczestniczyła
w licznych warsztatach wokalnych. Laureatka konkursów i festiwali regionalnych, a także ogólnopolskich. Wystąpiła
w programie „Bitwa na głosy”, gdzie wraz z 16-osobową drużyną miała okazję rozwijać muzyczne pasje pod okiem
sióstr Przybysz, znanych z zespołu Sistars. Jej ostatnią telewizyjną przygodą był występ w programie „Must be the

music”, gdzie spotkała się z uznaniem większości jury. Muzyka jest jej największą pasją, a poprzez śpiew chce przeka-
zać słuchaczom najbardziej skryte pragnienia i emocje. Jej ulubionymi gatunkami muzycznymi są soul, pop i gospel.
Mimo iż na tę chwilę śpiewanie jest tylko jej hobby, wierzy, że kiedyś będzie mogła utrzymywać się właśnie z tego, co

kocha i potrafi robić najlepiej.

PAULINA SZAREK



6 lutego, w ostatnią sobotę karnawału, City Center Rooms – hotel położony w samym sercu Łodzi – gościł gwiazdy show-biznesu, które po raz kolejny przyjechały na Europejski
Festiwal Kobiet Aktywnych wesprzeć akcję pomocową dla ofiar przemocy. W ramach festiwalu odbyły się wykłady i warsztaty eksperckie, dyskusje promujące aktywny tryb
życia oraz projekcje filmów, skłaniających do refleksji nad kobietami doświadczającymi przemocy. Ambasadorem i gościem wydarzenia była sędzia Anna Maria Wesołowska.

Główną atrakcję EFKA stanowił bal karnawałowo-charytatywny z udziałem gwiazd. Aktorzy: Sylwia Wysocka, Izabela Trojanowska, Anna Powierza, Andrzej Precigs, Jan
Monczka, Mirosław Jękot i Bartosz Żukowski wystąpili w niezwykłych pokazach mody. Do akcji włączyły się firmy odzieżowe, obuwnicze, galanteryjne i kosmetyczne z całej Pol-
ski. Jako pierwsza została zaprezentowana wieczorowa kolekcja projektantki z Lublina Marzeny Efir. Całokształt dopełniły wyjątkowe fryzury aktorek wykonane w salonie Royal
Hair oraz makijaże – dzieło Izabeli Pietruszki i Katarzyny Grudzińskiej. Kolekcję uzupełniły eleganckie buty firmy IV BUT. Panie wyszły w towarzystwie aktorów, którzy prezento-
wali na sobie najnowszą kolekcję garniturów firmy Ortel, znanej nie tylko w Polsce. Nie dało się nie zauważyć na sylwetkach panów eleganckich koszul łódzkiej firmy De Luxe
i doskonałych skórzanych butów firmy Joker, które stanowiły element uzupełniający kolekcji.

W drugiej odsłonie Izabela Trojanowska, Sylwia Wysocka i Anna Powierza pojawiły się na wybiegu,
pokazując ekskluzywną kolekcję Domu Mody „Skórska” z Łodzi. Szyku całości dodały unikatowe to-
rebki Giulia S.Bags & Belts, będące same w sobie wyrafinowanym dziełem.

Ogromnym aplauzem został przyjęty recital Izabeli Trojanowskiej, która wprowadziła gości w senty-
mentalne czasy lat 80. Nie można pominąć występu Szkoły Project Salsa. Artyści grupy Casi Norma-
les pokazali elegancką odmianę tańca, prekursora popularnej salsy, czyli SON. W klimat karnawału
zgromadzonych wprowadziła zaś ciemnoskóra tancerka z Dominikany – Margaret de la Cruz.

Podczas festiwalu i balu prowadzona była kwesta na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup produktów
żywnościowych dla podopiecznych ośrodka – maltretowanych kobiet i ich dzieci.

Nie można pominąć wielu firm i osób prywatnych, którzy wsparli przedsięwzięcie. Szczególne po-
dziękowania należą się hotelowi City Center Rooms, firmom kosmetycznym Bandi, Delia i Golden
Rose, firmom Alles i EUROCASH, Galerii ES, która przekazała srebrny naszyjnik na aukcję, Galerii
Sherse Art Couture, ULOTKI.NET, TAXI 400 400, Centrum AGABA, Centrum Podologicznemu, restau-
racji Polska, Ma Uri Bodywork, Katarzynie Gołaszewskiej, Remigiuszowi Mielczarkowi, Adriannie Ka-
łużnej, Joannie Czai, Izabeli Nowakowskiej i wszystkim darczyńcom, którzy zapełniali pieniędzmi
puszki kwestujących.

Organizator i pomysłodawca EFKA: Małgorzata Kotwica Makana Art & Business
Współorganizator: Izabela Nowakowska Professional Babs

Gwiazdy charytatywnie przeciw przemocy



W
yróżnienia trafiły do sze-
fów firm, którzy w swej
działalności kierują się
nie tylko zyskiem, lecz
także zasadami etyki

biznesu oraz wykazują troskę o sprawy
państwowe. Najlepsi przedstawiciele pol-
skiego biznesu odebrali statuetki z rąk pre-
zesa BCC Marka Goliszewskiego, prof.
Stanisława Gomułki, głównego ekono-
misty BCC, wicepremiera, ministra roz-
woju Mateusza Morawieckiego, ministra
Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza stanu
w Ministerstwie Rozwoju i prezesa Woj-
ciecha Warskiego, przewodniczącego
Konwentu BCC. Łącznie nominowano
do Złotej Statuetki 27 firm, zaś 16 z nich
uhonorowano tytułami „Liderów Polskie-
go Biznesu”. Dodatkowo Diamenty otrzy-
mali dotychczasowi zdobywcy statuetek
Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymali
bądź poprawili swoją pozycję na rynku.

Ponadto od 1992 r. BCC przyznaje
nagrody specjalne wybitnym osobisto-
ściom spoza środowiska biznesu za
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Po raz kolejny w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala
BCC, będąca jednocześnie finałem konkursu Lider Polskiego Biznesu, 
którego laureaci odebrali Złote Statuetki

Biznesowi 
liderzy 
wybrani

Fot. archiwum organizatora (7)



zaangażowanie w rozwój przedsię-
biorczości i gospodarki rynkowej w Pol-
sce. W tym roku trofeum otrzymał
ksiądz Adam Boniecki za wskazywanie
Polakom zasad i wartości tolerancji, od-
wagi, przyzwoitości, prawości, umiaru
i dialogu społeczno-obywatelskiego.
Laudację na cześć laureata wygłosił
prof. Karol Modzelewski, a sam laureat
mówił: – Kiedyś rozwój kultury i troska
o człowieka były domeną arystokracji
i wielkich rodów. Rolę tych arystokra-
tów, którzy bezinteresownie byli me-
cenasami sztuki, fundatorami szkół, bi-
bliotek, muzeów, instytucji społecz-
nych i charytatywnych, dzisiaj przej-
mują niektórzy ludzie biznesu. Miarą
wielkości biznesu i człowieka nim się
zajmującego jest przestrzeń, którą w tej
aktywności zajmuje bezinteresowne
działanie na rzecz dobra wspólnego. 

Podczas gali nie obyło się bez po-
lityki i wystąpień na temat sytuacji go- spodarczej oraz perspektyw dla śro-

dowiska przedsiębiorców w Polsce.
– Przez wiele lat z tego miejsca apelo-
waliśmy do ówczesnego rządu o nową
wizję rozwoju Polski. Rząd Pis-u przed-
stawił swoją filozofię funkcjonowania
państwa. Głos Polski ma więcej ważyć
w Europie. Gospodarka ma być sil-
niejsza. Obywatele mają być bogatsi.
BCC jest za tym – mówił prezes Marek

Goliszewski. Odwołując się do bieżą-
cej sytuacji i wizji gospodarczej rządu,
nakreślił stanowisko BCC: – Gospo-
darczy Gabinet Cieni BCC uważa, że
gromadzenie pieniędzy przez pań-
stwo poprzez nadmierne opodatko-
wanie nie jest efektywne. Większy do-
pływ pieniędzy widzimy w zmniejsza-
niu biurokracji krępującej kreatyw-
ność Polaka i wyręczaniu go przez
państwo, w uszczelnianiu systemu po-
datkowego, likwidacji szarej strefy.

Galę BCC zaszczycili swoją obec-
nością m.in. były prezydent Bronisław
Komorowski z małżonką, wicemar-
szałek Senatu Adam Bielan, poseł
Adam Szejnfeld, przewodniczący Rady
Wykonawczej SEA, były minister obro-
ny narodowej Janusz Onyszkiewicz,
były wicepremier Janusz Piechociń-
ski, przewodniczący PO Sławomir
Neuman. Prezydent Andrzej Duda
skierował list do laureatów konkursu Li-
der Polskiego Biznesu oraz uczestników
uroczystości. O oprawę artystyczną
wieczoru zadbał Waldemar Malicki
wraz z Filharmonią Dowcipu. �
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Od 1992 r. BCC przy-
znaje nagrody specjalne
wybitnym osobistościom
spoza środowiska biz-
nesu za zaangażowanie
w rozwój przedsiębior-
czości i gospodarki ryn-
kowej w Polsce. W tym
roku otrzymał ją ksiądz
Adam Boniecki.
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Co wyróżnia markę Schiedel na tle innych pro-
ducentów w reprezentowanej specjalizacji?

– Jesteśmy częścią międzynaro-
dowego koncernu Monier. Osiągnięcie
przewagi konkurencyjnej staje się
obecnie niezbędnym warunkiem prze-
trwania na rynku i dalszego rozwoju fir-
my. Nadaje siłę działaniu oraz uru-
chamia mechanizmy potrzebne do
funkcjonowania w środowisku konku-
rencyjnym. Podniesienie jakości ofer-
ty spółki, elastyczne dopasowanie do
rosnących oczekiwań jakościowych
klientów jest pierwotnym i prioryteto-
wym celem naszej działalności. Nasze
dotychczasowe sukcesy to długo-
okresowy wkład w podnoszenie jako-
ści budownictwa jednorodzinnego
w Polsce i z dumą mogę powiedzieć, że
jesteśmy technologicznym motorem
tej branży. Praktycznie w każdym ob-
szarze cechuje nas lepsza jakość, wy-
trzymałość, lepsze bezpieczeństwo
i lepszy komfort użytkowania. Zna-
czący wpływ na pozycję rynkową na-

szej spółki miały dalekowzroczne, stra-
tegicznie trafne decyzje z poprzednich
lat. Swoją pozycję utrzymujemy dzięki
zaawansowanej wiedzy i innowacjom
produktowym, które wyróżniają Schie-
del na tle innych producentów syste-
mów odprowadzania spalin. 
Co oznacza dla pana i firmy otrzymany Dia-
ment do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biz-
nesu?

– Nagroda ta potwierdza utrzy-
manie wysokiej pozycji na rynku i do-
brej kondycji firmy. Cieszymy się, że
– osiągając najlepsze wyniki ekono-
miczne oraz wyróżniając się zaanga-
żowaniem w rozwój gospodarczy kra-
ju – możemy dalej realizować obrany
przez nas kurs na przemianę frag-
mentu polskiego budownictwa, jakim
jest technika kominowa. Oczywiście
ważne są nie tylko wskaźniki ekono-
miczne, lecz także stopień technicz-
nego zaawansowania produktów, po-
ziom alokacji środków inwestycyj-
nych oraz zaangażowanie w działal-
ność charytatywną, klubową i dbałość

o środowisko naturalne. Jury konkur-
sowe brało pod uwagę wszystkie te
czynniki.
Jak ważne jest, aby oferowane przez państwa
systemy kominowe spełniały wszystkie kry-
teria jakości, bezpieczeństwa i nowoczesno-
ści?

– Doświadczenia i praktyka w bu-
downictwie, poparte badaniami na-
ukowymi, sprawiły, że w ostatnim cza-
sie mamy do czynienia z coraz większą
paletą nowoczesnych materiałów bu-
dowlanych. Są one dostosowane do
wymagań stawianych wyrobom czy
obiektom budowlanym. Dzisiaj mate-

riały budowlane muszą być „inteli-
gentne”, czyli dopasowane do indy-
widualnych rozwiązań technologicz-
nych. Te nowoczesne mają swoje za-
stosowanie również w systemach ko-
minowych. W państwach Europy Za-
chodniej w sposób niezwykle precy-
zyjny określa się w normach i przepi-
sach krajowych parametry i właści-
wości, jakie mają spełniać materiały
użyte do budowy kominów. Sankcje za
ich niedotrzymywanie są bardzo do-
tkliwe. Komin to element budowlany,
który jest nierozerwalnie związany
z systemem grzewczym i nie można go
projektować w oderwaniu od podsta-
wowych informacji związanych z ro-
dzajem kotła czy też zastosowanym pa-
liwem. Wynika to z filozofii sprzedaży
wyznawanej przez organizację, reali-
zowanej przez sieć dobrze zorganizo-
wanych przedstawicielstw handlo-
wych. Współpracujemy z szeroko ro-
zumianą branżą budowlaną – z ar-
chitektami, projektantami, instalato-
rami, kominiarzami, firmami budow-

lanymi, deweloperami, jak i z inwe-
storami indywidualnymi, którzy budu-
ją domy jednorodzinne. Komfort i bez-
pieczeństwo dotyczy wszystkich ro-
dzin, niezależnie od działalności za-
wodowej czy też preferencji estetycz-
nych budowanego domu. Schiedel
wnosi bezpieczeństwo i dobre samo-
poczucie do każdego domu także
dzięki utrzymywaniu ścisłych kontaktów
z klientami, co jest niezbędne do pra-
widłowego zidentyfikowania i zrozu-
mienia ich potrzeb.

Rozmawiała Monika Michałowska

Wnosimy bezpieczeństwo

Współpracujemy z szeroko
rozumianą branżą budow-
laną – z architektami,
projektantami, instalato-
rami, kominiarzami, fir-
mami budowlanymi,
deweloperami, jak i z in-
westorami indywidual-
nymi, którzy budują domy
jednorodzinne – mówi 
dr Rudolf Kania, prezes
Schiedel Sp. z o.o.

do domu

Diament do Złotej Statuetki
Lidera Polskiego Biznesu
potwierdza utrzymanie 
wysokiej pozycji na rynku 
i dobrej kondycji firmy.
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Dewizą firmy jest: „Tworzyć silną i zyskow-
ną markę ANKOL” – czy cel został osiągnięty,
czy nadal państwo ku niemu zmierzają? 

Anna Kolisz: – Obrana wizja na-
szego biznesu powiodła się. Stworzy-
liśmy markę uznaną w branży lotniczej
w zakresie dostaw wyrobów, usług re-
montowych i nowych technologii dla lot-
nictwa wojskowego i cywilnego. Nasze
projakościowe podejście do biznesu,
oparte na przestrzeganiu wdrożonych
systemów jakości wymaganych na
konkretnych rynkach, podnosi konku-
rencyjność oferty ANKOLU. Jesteśmy
obecni na 34 rynkach świata, a nasze
działania marketingowe mają na celu
dalszą ekspansją. Współpraca z jed-
nostkami resortowymi wielu państw
oraz potentatami w branży świadczy
o dużym zaufaniu do naszej marki. By
zagwarantować ciągłość działania fir-
my oraz zdobywać nowe kontrakty i za-
mówienia, musimy nieustannie wy-

różniać się na wymagających ryn-
kach. Wizerunek wiarygodnego i rze-
telnego partnera mobilizuje, by nadal
utrzymać osiągniętą rangę i prestiż.
W tym roku kapituła konkursu Lider Polskiego
Biznesu uhonorowała ANKOL Złotą Statuet-
ką. Jakimi działaniami wspięliście się państwo
na to najwyższe podium? 

Czesław Kolisz: – Z rekomendacji
prezesa Business Centre Club Marka
Goliszewskiego przystąpiliśmy do eli-
tarnego klubu BCC, stając się jego
członkiem. W organizowanym przez
BCC konkursie Lider Polskiego Bizne-
su przyznano nam najpierw nominację
do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biz-
nesu, a w następnie 23 stycznia 2016 r.
otrzymaliśmy Złotą Statuetkę. Tym sa-
mym zostaliśmy zakwalifikowani do eli-
tarnego grona liderów przedsiębior-
czości, którzy mimo zawirowań eko-
nomicznym na rynkach potrafią noto-
wać zyski i trwale utrzymywać osią-
gniętą pozycję w oparciu o zasady ety-
ki biznesu, zachowując także troskę
o sprawy państwowe i społeczne.
W bieżącym roku mija 25 lat działal-
ności ANKOLU. Otrzymana Złota Sta-
tuetka wyraża zarówno sukces nasz
osobisty, jak i całej firmy. Wartości
etyczne, którymi kierujemy się w dzia-
łalności, współgrające z wysokim po-
ziomem zarządzania, posiadanej wie-
dzy i doświadczenia, pozwalają nam
szybko reagować na zmiany i potrze-
by rynków, tak dopasowując strategię
i model biznesowy firmy, by zapewnić
jej dalsze sprawne działania. 
Czy po 25 latach prowadzenia firmy nadal
każdego dnia ochoczo przystępują państwo
do działania, czy może przy obecnej pozycji
ANKOLU można nieco – jak to się mówi – od-
puścić, bo koło kręci się samo?

AK: – Tak, zdecydowanie. Jeszcze
bardziej rozumiemy potrzeby współ-
czesnych rynków, śledzenia ich i ana-
lizy zmian gospodarczych. Nasza siła
jest ściśle związana z jakością, rzetel-
nością, etyką i skutecznością. Wiemy,
że sukces nie jest dany raz na zawsze.
Wysoka ocena i znaczenie zbudowa-
nej marki motywuje do podnoszenia so-
bie poprzeczki. Dlatego nadal wyty-
czamy priorytety, by umacniać się i roz-
szerzać ofertę oraz zasięg działania na
światowych rynkach. 

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Zostaliśmy zakwalifikowani do elitarnego grona liderów przedsiębiorczości, którzy mimo zawirowań
ekonomicznym na rynkach potrafią notować zyski i trwale utrzymywać osiągniętą pozycję w oparciu
o zasady etyki biznesu – mówią Anna i Czesław Koliszowie, właściciele firmy ANKOL

W bieżącym roku
mija 25 lat dzia-
łalności ANKOLU.
Otrzymana Złota
Statuetka wyraża
zarówno sukces
nasz osobisty, jak
i całej firmy.

rzetelności i etyce
Siła w jakości,
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P
olska Izba Nasienna jest jedyną w kraju organizacją, która reprezentuje branżę nasienną. W swoich strukturach
skupia podmioty zajmujące się hodowlą nowych odmian roślin uprawnych oraz producentów i dystrybutorów na-
sion rolniczych i ogrodniczych. Celem działania izby jest wspieranie rozwoju branży nasiennej dla zapewnienia
polskim rolnikom stałych dostaw wysokiej jakości materiału siewnego nowoczesnych odmian. Główne kierunki
działania PIN to: wpływanie na kształt prawa dla stworzenia regulacji sprzyjających rozwojowi branży; działa-

nia na rzecz rozwoju hodowli i nasiennictwa przez budowanie programów badawczych i szkoleniowych; popularyzacja
korzyści, jakie wynikają ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. PIN zrzesza obecnie ponad 80 członków re-
prezentujących ok. 80 proc. obrotu nasiennego na rynku polskim. Uczestnictwo w tej organizacji samorządowej jest w peł-
ni dobrowolne, jej działania finansowane są ze składek członków i realizowane dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu we
wspólną aktywność społeczną.

-lecie20 Polskiej Izby Nasiennej

oraz 
150-lecie polskiej hodowli i nasiennictwa
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Początki polskiego samorządu nasiennego da-
towane są na 1919 r. Co stało u podstaw de-
cyzji o „ubraniu” tej części gospodarki w for-
malne ramy?

– Szybki rozwój hodowli roślin i na-
siennictwa, kiedy to w ciągu zaledwie
30 lat powstała nowa gałąź wytwór-
czości rolniczej, uświadomił ich twór-
com potrzebę stworzenia organizacji,
która zajęłaby się dystrybucją wypro-
dukowanych przez hodowców nasion,
sprawdzeniem wartości gospodarczej
nowych odmian, kontrolą ich produk-
cji na plantacjach nasiennych i oceną
laboratoryjną jakości nasion. Tworzy-
ło to skomplikowany związek spraw,
których nie był w stanie załatwić jeden
hodowca, skutkowało zaś wnioskiem
o konieczności powołania organizacji,
która zajęłaby się wszystkimi tymi
sprawami. W ten sposób powstał Zwią-
zek Hodowców, Wytwórców i Kupców
Nasiennych. 
Kolejnym krokiem na drodze formalizacji
było powstanie Związku Polskich Hodowców
Roślin i Wytwórców Nasion. Jaką rolę jego
działalność odegrała w umacnianiu samo-
rządu nasiennego?

– Uświadomienie sobie stopnia
skomplikowania branży skutkowało
powołaniem Związku Hodowców, Wy-
twórców i Kupców Nasiennych. Po-
wołali go ci sami ludzie, którzy stworzyli
Wydziały Nasienne Towarzystw Rolni-
czych i Izb Rolniczych, a mianowicie:
Aleksander Janasz, Edward Kostecki
i Edmund Załęski. Związek ten był
motorem postępu i rozwoju całego
samorządu nasiennego.
Działalność obu podmiotów, o których była
mowa do tej pory, przerwała II wojna świa-
towa i likwidacja ZPHRiWN w 1950 r. przez
władze komunistyczne. Jaki wpływ miało to
na rozwój branży i czy za sprawą tego „prze-
stoju” straciła ona w stosunku do tego typu
gałęzi gospodarki na świecie?

– Najpierw trzeba sobie uświadomić,
że niemal cała hodowla roślin miała miej-
sce w dużej własności rolnej. Skoro tzw.
reforma rolna polegała na usunięciu wła-
ścicieli z ich majątków, tym samym po-
zbawiono hodowlę jego kierownictwa.
Byłym właścicielom zakazano zamiesz-
kania w powiecie, w którym był położo-
ny skonfiskowany majątek. Musiało to się
odbić na prowadzeniu prac hodowla-
nych. Nowe władze przez wiele lat nie in-
teresowały się hodowlą, korzystając z do-
tychczasowego dorobku. 

Dopiero w późnych latach 50. wła-
dze zajęły się hodowlą roślin, zaczęły
ją stopniowo odbudowywać. W ten
sposób powstało wieloletnie zapóź-
nienie polskiej hodowli, a jednocześnie
na świecie wprowadzono nowe meto-
dy, zaczęto tworzyć odmiany mie-
szańcowe, w Polsce nieznane. W nie-
których gatunkach nadrobiono po-
wstałe zapóźnienie, w innych nie. Przy-
kład: polska hodowla buraka cukro-
wego była najlepsza na świecie, a dzi-
siaj właściwie się nie liczy. Dlaczego?
Głównie dlatego, że nie była w stanie

dostatecznie szybko wprowadzić od-
mian mieszańcowych. 
Co działo się z branżą nasienną między li-
kwidacją ZPHRiWN a 1996 r., kiedy to reak-
tywowano działalność Polskiej Izby Nasien-
nej?

– Pyta pani o okres trwający około
60 lat. W czasie okupacji niemieckiej
niektóre hodowle prosperowały nieźle,
inne zostały zniszczone, w jeszcze in-
nych Niemcy zamordowali ich głów-
nych hodowców. Po wojnie następo-
wała dalsza degradacja, o której już
wspomniałem. Dopiero gdzieś w latach
70. władze komunistyczne zaczęły od-
budowywać polską hodowlę, począt-
kowo na „swoją modłę”, później coraz
uważniej przyglądały się zachodniej
hodowli i nasiennictwu, i zaczęły po-
stępować podobnie. 

W chwili oddania władzy sektor
nasienny był już dość zbliżony do
swoich odpowiedników w Europie
Zachodniej. Trzeba jednak pamię-
tać, że polski sektor nasienny nie był
już prywatny, jak to miało miejsce
w całej Europie, i miał państwowy,
scentralizowany charakter, jak to jest
do dzisiaj. Jedynie część produkcji na-
siennej i handel nasionami zostały
sprywatyzowane.
Kiedy zaczęto normować pierwsze przepisy
prawne dotyczące nasiennictwa i na co kła-
dziono w nich nacisk? Czy różnica między nimi
a aktualnymi aktami prawnymi była duża?

– Pierwsze przepisy nasienne po-
wstały już przed wojną i zostały opra-
cowane przez Sekcję Centralną ds. Na-
siennictwa w 1938 r. Obejmowały one
całą działalność związaną z produkcją,
oceną i dystrybucją nasion. Oddzielnie
sformułowano przepisy dotyczące oce-
ny i rejestrów odmian oryginalnych i se-
lekcjonowanych. Ta pierwsza część
nosiła nazwę „Przepisy i regulamin
kwalifikowania materiału siewnego”, li-
czyła 125 stron i była zaopatrzona
w rozmaite wzory i tabele. Można krót-
ko powiedzieć, że przepisy te niewiele
różniły się od obecnego prawa. 

Większe różnice dają się zauważyć
w przepisach dotyczących oceny i re-
jestrów odmian. Wszystkie różnice wy-
nikały głównie z postępów, jakie mia-
ły miejsce w nauce i handlu między-
narodowym. Nie było natomiast żad-
nych regulacji związanych z prawem
do odmiany. Te powstały dopiero
w ostatnich latach. Wszystkie przepisy

Szerokie spojrzenie

Polski sektor nasienny po-
wstał niemal sto lat temu.
Jego burzliwe, uwarunko-
wane politycznie dzieje do
dziś wpływają na kształt, jaki
mam on obecnie. Trzeba
jednak pamiętać, że jego
rozwój jest dynamiczny. 
– Przyszłość rolnictwa to
genetyka i hodowla – mówi
Karol W. Duczmal, wielo-
letni prezes Polskiej Izby
Nasiennej, dziś zasiada-
jący w strukturach dzia-
łającego w niej Sądu
Arbitrażowego
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na nasiennictwo



PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. to polska firma z wieloletnią tradycją.

Naszą główną działalnością
jest twórcza i za-
chowawcza hodo-
wla warzyw i kwia-
tów oraz reprodukcja
i sprzedaż materia-

łu siewnego.
Hodowlę pro-
wadzimy w 3
ośrodkach:   w Zie-
lonkach, Gołębie-
wie i Wagańcu. Dzię-
ki nowoczesnemu sys-
temowi uszlachetniania i konfekcjonowania nasion możemy zaoferować

produkty najwyższej jakości zarówno dla producentów wielkotowarowych, jak
i ogrodników amatorów. Dowodem uznania dla jakości naszych odmian są liczne
nagrody i wyróżnienia, w tym złote medale międzynarodowych targów.

Nasza oferta nasienna obejmuje obecnie ponad 900 pozycji, w tym 265 od-
mian własnych warzyw i kwiatów. Asortyment uzupełniają nasiona ziół, traw
oraz grzybnia. Współpracujemy z kontrahentami na terenie całego kraju głównie
za pośrednictwem sieci handlowych, hurtowni i markerów ogrodniczych. Gwa-
rantujemy wysoką jakość nasion, pewność odmianową oraz atrakcyjne ceny. 

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

tel.: 22 722 90 66, faks: 22 722 95 72, e-mail: plantico@plantico.pl, www.plantico.pl
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miały na celu możliwość identyfikacji
i jakość nasion, aby nabywca mógł być
przekonany, że kupił to, co chciał. Pro-
blem polega na tym, że cech tych nie
można określić wzrokowo.
Mówiąc o krajowym nasiennictwie, nie moż-
na pominąć osób, które je tworzyły. Komu na-
leży oddać hołd i za jakie działania?

– Tu należałoby wymienić całą gru-
pę osób, a zacząć trzeba od Aleksan-
dra Janasza z Dańkowa i całej jego ro-
dziny, twórców i inicjatorów polskiej ho-
dowli zbóż i buraka cukrowego, a tak-
że inicjatorów polskiego samorządo-
wego systemu nasiennego. Robili to
wspólnie z Edwardem Kosteckim, Ed-
mundem Załęskim, Marcelim Różań-
skim, Konstantym Buszczyńskim – rów-
nież twórcą hodowli buraka cukrowe-
go, o jakości uznanej na całym świecie
– oraz z Bolesławem Kleszczyńskim
– hodowcą wielu roślin zbożowych i bu-
raka cukrowego. Do nieco później-
szych, tych najbardziej zasłużonych
osób, należałoby zaliczyć Jerzego Ko-
rohodę – hodowcę wielu odmian roślin
warzywnych, uhonorowanego przez
Akademię Rolniczą w Poznaniu tytułem
doktora honoris causa, czy Eugeniusza
Bilskiego – organizatora Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych, będącego niejako regu-
latorem rynku nasiennego.

Ograniczyłem listę zasłużonych
do niewielu tylko nazwisk, choć zdaję
sobie sprawę, że należałoby wymienić
dużo więcej osób. Jest to jednak dla
mnie zbyt trudne, gdyż musiałaby ona
być bardzo długa, a zrobienie jakiej-
kolwiek selekcji nie jest możliwe.
Przy okazji dwóch dotychczasowych wywia-
dów, które miałam przyjemność z panem
przeprowadzić (w 2009 i 2011 r. – przyp. red.),
wskazywał pan na konieczność zwiększenia
produkcji i sprzedaży kwalifikowanego ma-
teriału siewnego. Czy w ciągu tych pięciu lat,
które minęły od naszej ostatniej rozmowy, po-
stulat ten stracił na ważności?

– Nie, nie stracił. Związek Hodow-
ców, Wytwórców i Kupców Nasiennych
przedstawił strategiczną rolę wymiany
materiału siewnego już w 1938 r. w me-
moriale złożonym na ręce ówczesne-
go ministra rolnictwa i reform rolnych.
Obecnie sytuacja nieco się poprawiła,
przykładowo użycie kwalifikowanego
materiału siewnego dla zbóż zwięk-
szyło się z 10 proc. w 2007 do 18 proc.
w roku 2015. Dla porównania proszę
spojrzeć na dane europejskie, średnio
dla Unii Europejskiej to 50 proc., choć
są kraje, w których użycie kwalifiko-
wanego materiału siewnego sięga
90 proc.! Wynika to z wielu przyczyn;
głównie z mentalności rolników, którzy

uważają, że powinni go dostać za
darmo, a władze rządowe ich w tym
wspierają, oraz z dużego udziału ma-
łych gospodarstw rolnych, w których
kwalifikowany materiał siewny nie daje
większych korzyści. Dzisiaj trudno
określić, ile lat potrzeba dla gruntow-
nej zmiany sytuacji.
Jakie skutki dla branży przyniosły wprowa-
dzone w ostatnich latach regulacje prawne
dotyczące korzystania z materiału siewnego
i obrotu nasiennego oraz należnych właści-
cielom odmian praw? Jeśli dalsze zmiany są
pożądane, to w jakim kierunku powinny
zmierzać?

– Zasadniczą zmianą na korzyść
było wprowadzenie „Ustawy o prawnej
ochronie odmian”, która mówiła, że od-
miana chroniona prawem stanowi wła-
sność hodowcy i można z niej korzystać
tylko za zgodą właściciela i zapłacenia
za nią tzw. opłaty licencyjnej. Natrafia
to na opór świata rolniczego i wrogo
usposabia rolników do hodowców, czy-
li twórców nowych odmian. Warto do-
dać, że nakłady na hodowlę roślin są
podobne do nakładów przemysłu far-
maceutycznego na produkcję nowych
leków, czyli bardzo wysokie. Skoro na
mocy „Traktatu Rzymskiego” rządowi
nie wolno dopłacać do tworzenia no-
wych odmian, to musi je ponosić ich od-
biorca, czyli rolnik, albo nie będzie
nowych odmian. Dodatkowo problem
ten pogłębiają władze rządowe, za-
równo obecne, jak i poprzednie, nie ro-
zumiejąc, że nie ma mowy o unowo-
cześnieniu i modernizacji polskiego
rolnictwa bez nowych odmian i ulep-
szonych nasion, co – niestety – dość
dużo kosztuje. Władze myślały i nadal
myślą, że unowocześnienie rolnictwa to
nawozy i mechanizacja. Niestety, są
w błędzie. Przyszłość rolnictwa to ge-
netyka i hodowla, czyli nowe i coraz lep-
sze odmiany.

Zmiany wprowadzone w prawie
nasiennym trochę usprawniły i ulep-
szyły handel materiałem siewnym, nie
robiąc w nim żadnej rewolucji. Nowe
problemy, które powstały, to ujednoli-
cenie prawa nasiennego w całej Unii
Europejskiej. Wszyscy musimy wie-
dzieć, czy nasi partnerzy działają iden-
tycznie i czy wszystkie definicje są
jednakowo rozumiane w całej wspól-
nocie. Zarysowuje się jeszcze nowy
problem: traktat europejsko-amery-
kański, który nie wiadomo, co wniesie.
Jak w pana mniemaniu polskie firmy z bran-
ży nasiennej radzą sobie z zagraniczną kon-
kurencją?

– Sądzę, że polskie firmy zupełnie
nieźle sobie radzą z zagraniczną kon-
kurencją, mimo że straciły około poło-

wy swojego rynku. Było jednak nie-
możliwe, by mogły zachować niemal
cały polski rynek. Nie ma na świecie ta-
kiej sytuacji, by krajowe firmy posiadały
cały krajowy rynek. Zwykle jest to nie
więcej niż 30 proc. albo mniej. A trze-
ba pamiętać, że polskie firmy weszły na
rynek międzynarodowy nieprzygoto-
wane do tego, źle zorganizowane i, że
tak powiem, z „mentalnością socjali-
styczną”, bez kontaktów handlowych
z zagranicznymi organizacjami i ze sła-
bą pozycją finansową. Będzie im jed-
nak coraz trudniej w przyszłości.
W jakim kierunku powinna zmierzać eduka-
cja rolników, aby zachęcić ich do zakupu więk-
szej ilości klasyfikowanego materiału siew-
nego? Czy ich opór to bariera mentalna, czy
bardziej finansowa?

– Myślę, że edukacja rolników idzie
we właściwym kierunku. Być może
należałoby więcej podkreślać, że przy-
szłość rolnictwa i jego modernizacja
nie leży w nawozach i mechanizacji,
ten potencjał został już wyczerpa-
ny. Przyszłość rolnictwa to genetyka,
a więc nowe odmiany i jeszcze raz
nowe odmiany. Opór rolników to głów-
nie bariera mentalna, ale nie tylko. Ko-
rzyści z kwalifikowanego materiału
siewnego w małych gospodarstwach
rolnych są nieduże, mimo że koszt
tego materiału, po uwzględnieniu róż-
nych ulg, jest niewielki. Likwidacja
tych małych kilku- lub kilkunastohek-
tarowych gospodarstw na pewno bę-
dzie skutkować zwiększoną sprzeda-
żą kwalifikowanego materiału siew-
nego.
W dyskusjach na temat rynku nasiennego czę-
sto porusza się sprawę nielegalnego obrotu
i naruszeń w zakresie ochrony prawnej od-
mian. Co jest największym problemem ho-
dowców i odbiorców materiału siewnego, je-
śli wziąć pod uwagę przepisy prawa, regu-
lacje jakościowe, zasady etyki?

– Przyczyn nielegalnego rynku na-
siennego jest wiele. Jego poszczegól-
ni uczestnicy wzajemnie przerzucają
się winą, a wydaje się, że każdy z nich
ma coś za uszami. Każdy z nich coś pu-
ści na bok, coś sprzeda pokątnie, za
dużo wyprodukuje elitarnego materiału
siewnego, a gdy nie może go sprzedać,
zdyskwalifikuje go do niższego stopnia
odsiewu i sprzeda taniej, a przy okazji
powie cicho: „słuchaj, to naprawdę jest
elita, warto ją kupić jako oryginał i bę-
dziesz nią obsiewał swoje pola przez
kilka lat, bez kupowania nowych na-
sion”. Dopóki tego się nie zlikwiduje
i nie zacznie postępować uczciwie, to
będzie tak trwało.

Rozmawiała Justyna Franczuk
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Jak ocenia pan obecną kondycję polskiego
rynku nasiennego?

– Obecna kondycja polskiego ryn-
ku nasiennego jest daleka od satys-
fakcjonującej. Jeżeli mierzyć ją stoso-
waniem nasion kwalifikowanych przez
rolników, to jesteśmy na końcu Europy.
Jednak w kilku ostatnich latach obser-
wujemy wyraźną poprawę, np. użycie
nasion kwalifikowanych zbóż odbiło się
od dna i z poziomu poniżej 10 proc.
w 2007 r. wzrosło do 18–20 proc. obec-

nie. Jest to wyniki-
em kilku czynników,
takich jak dopłaty
de minimis do po-
wierzchni obsianej
materiałem kwalifi-
kowanym, wyraźnie
lepsza jakość nasion, wzrost świado-
mości samych rolników, wiążący się
z wymianą pokoleniową na wsi, oraz
poprawa nadzoru nad obrotem. 

Generalnie można powiedzieć, że
polscy rolnicy mogą bez przeszkód ko-
rzystać z wysokiej jakości nasion, ofe-
rowanych przez liczne lokalne i ogól-
nokrajowe firmy zaopatrzenia w środ-
ki produkcji. Nie ma ograniczeń po
stronie dostawców co do ilości i jako-
ści nasion. Oczywiście zawsze może
się zdarzyć sytuacja katastrofalnych
wymrożeń w niektórych rejonach, jed-
nak zazwyczaj zapasy nasion z innych
części kraju są w stanie pokryć wyższy
popyt. 
Intensywnie pracujecie państwo nad nowe-
lizacją ustawy o nasiennictwie. W jakim kie-
runku idą proponowane przez państwa zmia-
ny i czy widzi pan rzeczywistą szansę na ich
wprowadzenie?

– Ustawa o nasiennictwie jest bar-
dzo dobrym aktem prawnym w obec-
nej formie. Brakuje tylko kilku elemen-

tów, nie mniej na tyle ważnych, że
mogą istotnie wpływać na funkcjono-
wanie całego sektora. Chcemy, aby
przepisom ustawy podlegały niektóre
ważne gospodarczo i poszukiwane
przez rynek krajowy i zagraniczny ga-
tunki, jak np. gryka, proso. Dla tego
pierwszego identyfikacja odmiany
i urzędowo oceniona jakość nasion po-
zwolą na dostarczanie rolnikom no-
wego materiału siewnego o wysokiej ja-
kości, co w konsekwencji da im wyższe
plony i lepszą efektywność ekono-
miczną. Ponadto możliwość wytwo-
rzenia kwalifikowanego materiału siew-
nego umożliwi polskim firmom pokry-
cie rosnącego popytu na nasiona tych

Czas zasiać optymizm
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Udział polskich odmian
w krajowych uprawach
sukcesywnie spada. Stan
taki nie jest zadowala-
jący, a wynika głównie 
z faktu, że dopiero 
budujemy podstawy 
finansowania hodowli 
w oparciu o prawo 
własności odmian.

Nie wołamy o pieniądze. Wnosimy bardzo
istotną wartość do rolnictwa, jakim są na-
siona nowych odmian. Postęp biologiczny
stanowi obecnie źródło największego wzrostu
efektywności produkcji roślinnej – mówi
Karol Marciniak, prezes Polskiej Izby 
Nasiennej



Jesteśmy
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. to wiodąca firma w Polsce w produkcji i sprzedaży nasion roślin rolniczych. Początki jej działalności to lata
pięćdziesiąte ubiegłego stulecia, kiedy w Środzie Śląskiej istniała jedna z wielu Central Nasiennych. W XXI wieku spółka została spry-
watyzowana, a jej większościowym udziałowcem stała się austriacka firma Saatbau Linz. Od tego momentu staliśmy się firmą prywatną
w korporacji jako córka Grupy SAATBAU.
Lokalizacja naszej firmy to południowo-zachodnia Polska z siedzibą główną w Środzie Śląskiej. Na terenie Dolnego Śląska znajduje się
pięć należących do naszych struktur Zakładów Przerobu Nasion oraz jeden magazyn. W ostatnim czasie rozszerzyliśmy działalność na
terenie województwa świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego, gdzie powstały dwa nowe magazyny nasienne. 

Rozwijamy się
Nasz sukces opiera się na ciągłej inwestycji w badania i rozwój. Kluczem do niego jest połączenie wiedzy pokoleniowej z doświadczeniem
i świeżym spojrzeniem. Rozwijamy topowe odmiany roślin gatunków rolniczych na międzynarodowym rynku. Kukurydza, pszenica, rzepak
i soja stanowią serce naszej zróżnicowanej oferty. Posiadamy ponad 50 odmian kukurydzy, 50 odmian zbóż, 11 odmian rzepaku oraz 4 od-
miany soi, które uzyskują parametry wyższe od wymaganych. Stosujemy najlepsze zaprawy oraz innowacyjne rozwiązania produkcji. 

Produkujemy
Dzięki ciągłemu udoskonalaniu technologii przerobu nasion, stosowaniu najnowszych metod suszenia, czyszczenia, zaprawiania czy
pakowania jesteśmy w stanie uzyskać najwyższą jakość produkowanego materiału siewnego. Lokujemy środki w rozbudowę i moderni-
zację technologiczną naszych zakładów, dzięki czemu jesteśmy bardzo innowacyjni i konkurencyjni. 
Jako firma nasienna musimy edukować naszych klientów, a w szczególności zwracać uwagę na to, że każda odmiana wymaga innego
podejścia. Jesteśmy po to, żeby rolnicy uzyskali jak największe możliwe plony, a to nie zależy tylko od nasion, lecz także od konkretnych
działań już na etapie produkcji polowej.

Oferujemy
Przedstawiciele handlowi naszej firmy służą pomocą i fachową poradą, pracując na terenie całej Polski. Działalność nasienną opieramy
o współpracę z rolnikami i na ich polach produkujemy nasiona. Dzięki połączeniu najlepszych, dostosowanych do polskich warunków
odmian z atrakcyjną ofertą cenową jesteśmy w stanie oferować rolnikom najwyższej jakości materiał siewny, wychodzący naprzeciw
oczekiwaniom nowoczesnego rolnictwa. Wysokie plony, najwyższa jakość i satysfakcja naszych klientów to cel naszej produkcji.

NASIONA SAATBAU

– W GRUNCIE NAJLEPSZE!

SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska, ul. Żytnia 1, tel.: 71 399 55 00, faks: 71 317 37 99, polska@saatbau.com, www.saatbau.com
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gatunków w niektórych krajach UE
i zwiększy konkurencyjność Polski na
rynku międzynarodowym. 

W istniejącej ustawie zmieniono de-
finicję materiału siewnego, co auto-
matycznie oznacza, że państwo nie ma
obecnie żadnych narzędzi do spra-
wowania nadzoru nad obrotem na-
siennym. Nie chodzi nam o zmaso-
wane kontrole, nie jest to potrzebne,
jednak w niektórych sytuacjach ko-
nieczne byłoby prowadzenie takiego
nadzoru – wiąże się to z nielegalnym
obrotem nasionami, ale także z za-
pewnieniem skutecznej kontroli bez-
pieczeństwa żywności – GMO, bez-
pieczeństwo fitosanitarne.

Jesteśmy także przeciwni propozycji
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
dotyczącej możliwości wytwarzania
etykiet przez poszczególne firmy. Obec-
nie etykieta z oryginalnym numerem
jest dokumentem ścisłego zaracho-
wania, wydawanym wyłącznie przez
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, i podstawą nadzoru
nad obrotem. 

Dodatkowo w ustawie należy prze-
widzieć możliwość przejścia z papie-
rowej na całkowicie elektroniczną do-
kumentację dotyczącą nadzoru nad
wytwarzaniem, kontrolą jakości i obrotu
materiałem siewnym. Działanie to po-
zwoli na usprawnienie procesów i ob-
niżenie kosztów dla budżetu państwa.
Poza tym hodowcy właściciele od-
mian oczekują jednoznacznych zapi-
sów dotyczących możliwości pozyski-
wania przez nich informacji o zakwa-
lifikowanych partiach nasion ich od-
mian.
Jak w pana mniemaniu polskie firmy z bran-
ży nasiennej radzą sobie z zagraniczną kon-
kurencją? 

– Po otwarciu granic w następstwie
wejścia Polski do Unii Europejskiej na-
stąpił bardzo radykalny napływ odmian
zagranicznych. Wiele z nich to gatun-
ki bardzo cenne, często zweryfikowa-
ne badaniami i rejestracją w Central-
nym Ośrodku Badania Odmian Roślin
Uprawnych. Jednak część tych od-
mian nie jest nigdzie badana pod
względem ich przydatności dla krajo-
wych warunków, więc ich uprawa
może być zawodna, zwłaszcza po ta-
kiej zimie, jaka była w tym roku na Ku-
jawach czy Podlasiu. Najniższy udział
odmian krajowych odnotowujemy
w jęczmieniu ozimym i jarym, i rzepa-
ku, a najwyższy w pszenżycie i owsie.
Kilka krajowych firm hodowlanych
konkuruje z korporacjami światowymi
i całym europejskim przemysłem
nasiennym. Udział polskich odmian

w krajowych uprawach sukcesywnie
spada. Stan taki nie jest zadowalają-
cy, a wynika głównie z faktu, że dopiero
budujemy podstawy finansowania ho-
dowli w oparciu o prawo własności od-
mian. Hodowla roślin jest branżą nie-
zwykle „innowacyjnochłonną”, po-
równywalną jedynie z przemysłem far-
maceutycznym, dlatego też solidne
podstawy prawne w zakresie praw do
odmian są kluczowe dla odzyskiwania
poniesionych nakładów na tworzenie
nowych odmian, celem dalszej ich re-
inwestycji w kolejne odmiany. 
Krajowa hodowla roślin ma m.in. wpływ na
większą niezależność naszego rolnictwa od
międzynarodowych rynków, może być także
czynnikiem hamującym wzrost cen nasion ofe-
rowanych przez zagraniczne koncerny. Jak dziś
wygląda nasza zależność od nich?

– Zależność jest proporcjonalna do
używania do zasiewów nasion wytwo-
rzonych poza Polską w uprawach róż-
nych gatunków roślin, niemniej jednak
podstawą „bezpieczeństwa nasien-
nego” powinny być odmiany zareje-
strowane w Polsce i nasiona tutaj pro-

dukowane. Ponadto istnienie krajowej
hodowli roślin oznacza, po pierwsze,
podaż odmian dobrze dostosowanych
do zmiennych warunków klimatyczno-
-glebowych, a po drugie – wyraźnie niż-
sze ceny na nasiona. I tak np. opłaty li-
cencyjne zawarte w 100 kg nasion
kwalifikowanych zbóż w Polsce wyno-
szą ok. 20 zł, a w Niemczech 10–12
euro. Tylko obecność krajowej hodowli
powstrzymuje drastyczny wzrost opłat
i cen materiału siewnego.  
Jak firmy nasienne radzą sobie ze zdobywa-
niem środków na prace naukowe? Z reguły
nie posiadają one własnego zaplecza ba-
dawczego, jak w związku z tym układa się ich
współpraca z ośrodkami naukowymi w celu
zdobywania środków na finansowanie po-
szczególnych projektów?

– Firmy z branży nasiennej od wie-
lu lat współpracują z całą krajową na-
uką w zakresie tworzenia nowej wiedzy
i opracowywania nowych materiałów
genetycznych. Istnieją różne źródła
projektów badawczych. MRiRW wspie-
ra prace badawcze o charakterze
podstawowym w tym zakresie. Projekty
o charakterze bardziej wdrożeniowym
są dostępne poprzez Narodowe Cen-
trum Badan i Rozwoju, w oparciu
o wspólne – nauka plus przemysł
– przedsięwzięcia. Co jakiś czas NCBiR
ogłasza nowe konkursy na finanso-
wanie projektów badawczych. Ho-
dowcy są bardzo zaangażowani w ta-
kie prace, np. w program POLSOJA po-
święcony opracowaniu soi pod wielo-
ma względami dla krajowych uwa-
runkowań lub program ISOR, którego
celem jest optymalizacja widma oświe-
tlenia LED dla celów roślinnych kultur
in vitro oraz roślin w szklarni. Obiecu-
jące są obecne próby ustanowienia
projektów sięgających po środki unij-
ne w ramach programu „Horyzont
2020”. Środki na badania są bardzo
trudno dostępne, ale krajowa hodow-
la roślin stopniowo coraz lepiej potra-
fi z takich możliwości korzystać.
Czego należy życzyć firmom zrzeszonym w Pol-
skiej Izbie Nasiennej przy okazji jubileuszu?

– Nie wołamy o pieniądze. Wnosi-
my bardzo istotną wartość do rolnic-
twa, jakim są nasiona nowych od-
mian. Postęp biologiczny stanowi obec-
nie źródło największego wzrostu efek-
tywności produkcji roślinnej. To, czego
sobie życzymy, to partnerskie trakto-
wanie branży przez administrację,
zrozumienie dla potrzeb jej rozwoju po-
przez stosowne zmiany prawne, bo to
przekłada się na całe rolnictwo i na
każdego konsumenta.

Rozmawiała Monika Michałowska

DR KAROL MARCINIAK
Doświadczony hodowca, wybitny menadżer,
który z wyjątkowym zaangażowaniem i uczci-
wością zarządza powierzonym mu majątkiem
państwowym. Z oddaniem i pasją od 15 lat
pracuje jako prezes zarządu nad rozwojem
firmy Danko, jednej z najlepszych spółek ho-
dowlanych w Polsce. Pełni funkcje: prezesa
Polskiej Izby Nasiennej, członka zarządu Euro-
pean Seed Association, członka zarządu Inter-
national Seed Federation. Działa ponadto
w strukturach Towarzystwa Agronomicznego
i Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO.
Działa na rzecz rozwoju branży hodowlano-na-
siennej – jest animatorem aktywności nauki
na rzecz postępu biologicznego, organizatorem
wielu seminariów i konferencji na rzecz rozwoju
hodowli i rolnictwa. Współorganizator między-
narodowych kongresów nasiennych krajów
środkowej i wschodniej Europy (EESNET 2002
i 2010), doprowadził do organizacji Europej-
skiego Kongresu Nasiennego w Warszawie
(2013). Wynegocjował przydzielenie Polsce
i zorganizował jako przewodniczący komitetu
organizacyjnego Światowy Kongres Nasienny
Kraków 2015, największy kongres w historii
(ponad 1600 uczestników ze wszystkich kon-
tynentów), został oceniony przez światowe śro-
dowisko nasienne jako najlepszy kongres
w historii. Jako działacz i prezes zarządu PIN
jest liderem wielu zmian i udoskonaleń w ho-
dowli i nasiennictwie. Promuje polską hodowlę
i nasiennictwo na świecie, i pomaga rodzimym
firmom nawiązywać skuteczne kontakty mię-
dzynarodowe z korzyścią dla rozwoju polskiego
eksportu.





42 VIP

Polska Izba Nasienna

P
odstawowym kierunkiem na-
szej działalności jest ho-
dowla buraka pastewnego,
zbóż, kukurydzy, gryki, traw,
roślin motylkowatych drob-

nonasiennych oraz obrót materiałem
siewnym roślin rolniczych. Od 2012 r.
zajmujemy się również hodowlą konia
arabskiego w Stadzie Ogierów w Biał-
ce. Nieprzerwanie od 1872 r. dostar-
czamy na rynek najwyższej jakości
kwalifikowany materiał siewny roślin
rolniczych. Dzięki znakomitej kadrze
hodowców, ogromnej ilości i różno-
rodności materiału genetycznego oraz
nowoczesnym metodom hodowli je-
steśmy właścicielem ok. 80 odmian ro-
ślin rolniczych. Są to odmiany nowej
generacji, wysoko plonujące, odpor-
ne na choroby, przystosowane do
różnych warunków klimatyczno-gle-
bowych, przydatne do przetwórstwa
rolno-spożywczego oraz na pasze
dla zwierząt. Ostatnim, dużym osią-

Nieprzerwane

Małopolska Hodowla
Roślin Sp. z o.o. jest
jedną z wiodących firm
hodowlano-nasiennych
w Polsce. Naszą misją
jest polepszenie efek-
tywności produkcji ro-
ślinnej poprzez ciągłe
dostarczanie nowych
odmian o udoskonalo-
nych cechach rolni-
czych i parametrach
jakościowych ziarna

pasmo sukcesów

Dbamy 
o wysoką jakość 

Niewiele jest profesji, które
wymagają tak ogromnego
zaangażowania, poświęce-
nia czasu, wiedzy, umiejęt-
ności, cierpliwości 
i wytrwałości jak hodowla
roślin – mówi Władysław
Poślednik, prezes zarządu
Hodowli Roślin Smolice

Państwa spółka została nagrodzona
prestiżowym certyfikatem Jakość
Roku®. Gratuluję! Proszę powiedzieć, ja-
kie działania państwo podjęliście, aby
osiągnąć ten cel?

– Działaniem stricte pod ką-
tem uzyskania certyfikatu było
tylko zgłoszenie się do programu
poprzez wypełnienie niezbędnej do-
kumentacji. To co jest istotą progra-
mu, czyli systemy jakościowe, w tym
wewnętrzne i zakładowe, oraz reali-
zacja założeń polityki jakości ze
szczególnym uwzględnieniem dba-
łości o wysoką jakość oferowanych
nasion, zostało wdrożone dawno
temu. Dbamy o nie od samego po-
czątku działalności. Pomyślnie prze-
prowadzony audyt i nadanie certyfi-
katu jest potwierdzeniem wysokich
standardów w naszej działalności,
której efektem są dobre nasiona.
O ich jakość dbamy od pierwszego

ziarenka w hodowli aż do na-
sion oferowanych rolnikowi.
Zatem jakie wyzwania stoją przed
spółką i całą branżą rolniczą?

– Niewiele jest profesji, które
wymagają tak ogromnego za-
angażowania, poświęcenia cza-
su, wiedzy, umiejętności, cier-

pliwości i wytrwałości jak hodowla ro-
ślin. Wraz z coraz głębszymi zmiana-
mi w otoczeniu rynkowym do co-
dziennych wyzwań, nieodłącznie zwią-
zanych z pracą w hodowli, dochodzą
kolejne – hodowca musi być przewi-
dujący, ukierunkować odpowiednio
programy hodowlane i wykazywać
cechy przedsiębiorcze, by przyszła
komercjalizacja odmiany przyniosła
pożądane wyniki i spełniała rynkowe
oczekiwania. Dopiero wtedy hodowlę
można uznać za efektywną. Punktem
wyjścia do tego jest nauka, która peł-
ni niezwykle istotną rolę w nowoczesnej
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gnięciem naszej hodowli są dwie od-
miany zbóż jarych: pszenica zwy-
czajna Harenda o rewelacyjnym po-
tencjale plonotwórczym oraz owies
zwyczajny Harnaś, cechujący się wy-
sokim, stabilnym plonem o dobrych
parametrach jakościowych oraz od-
pornością na choroby. Odmiany te zo-
stały nagrodzone prestiżowymi wy-
różnieniami – Złotymi Medalami MTP
Polagra Premiery 2016.

www.hbp.pl

Postaw 

Spójnia Hodowla i Nasien-
nictwo Ogrodnicze 
Sp. z o.o. w Nochowie 
jest jednym z liczących się
hodowców plennych, 
odpornych odmian i produ-
centów wysokiej jakości
nasion warzyw ze 
100-letnią tradycją

W
ażną zaletą naszej
oferty jest możliwość
zakupu nasion tej sa-
mej jakości odmian
zarówno przez profe-

sjonalistów, jak i amatorów. Dla hob-
bystów – działkowców – to szczególny
przywilej – umożliwia im korzystanie ze
wszystkich nowości, jakie kieruje na ry-
nek nasza firma.

Uprawiający warzywa znajdą u nas
bogatą ofertę nasion różnych gatun-
ków, przede wszystkim ogórków – do
wyboru mają 13 odmian. Najnowsze
z nich to Magnetar F1, Avatar F1 – bar-
dzo plenne z odpornością na choroby
– oraz popularna odmiana Śremski F1.
Z innych gatunków polecamy fasole
szparagowe o żółtym strąku: Uniwer-
sa i Undira, fasole zielonostrąkowe
Paulinera, Arkana, Eliza – bardzo do-
bre do bezpośredniego spożycia, ale
także do mrożenia. Ponadto można
u nas zaopatrzyć się w bardzo dobre,
smaczne odmiany bobu o dużych na-
sionach Bachus, Bolero i najnowszy,
wcześniejszy od nich Rambos. Dla
naszych klientów mamy również do wy-
boru 7 odmian buraka ćwikłowego
o bardzo dobrych walorach smako-
wych i zdrowotnych, 8 odmian cebuli,
11 odmian słodkiego groszku, 12 od-
mian marchwi, 8 odmian rzodkiewki,
4 odmiany sałaty, a także odmiany
szczypiorku, soczewicy i kopru ogro-
dowego. Wejdź na naszą stronę inter-
netową www.nasiona-warzyw.pl i za-
poznaj się szczegółowo z naszą ofertą. 

na solidną hodowlę

hodowli, inicjując procesy twórcze no-
wych odmian, na bazie których w dal-
szej kolejności są udoskonalane tech-
nologie uprawy. Idąc dalej, nauka roz-
wija i wpływa na jakość produkcji ro-
ślinnej, kończąc na zwiększeniu ren-
towności produkcji u rolnika. 
Regularnie uczestniczycie państwo w targach
i wydarzeniach branżowych, świętując przy
tym sukcesy i otrzymując nagrody. Skąd ta-
kie efekty?

– Myślę, że jest to sukces nas
wszystkich, czyli zespołu specjalistów
i fachowców zatrudnionych w spółce.
Obecnie aż jedna czwarta pracowni-
ków angażuje się w hodowlę oraz
kontrolę jakości, czego efektem jest
m.in. certyfikat Jakość Roku®, który
potwierdza stosowaną przez nas po-
litykę jakości przy produkcji nasiennej
ponad 100 odmian zarejestrowanych
na polskim rynku. Ponadto podczas te-
gorocznych targów Polagra Premiery
trzy odmiany naszej hodowli nagro-
dzono Złotymi Medalami, z których od-
miana kukurydzy Rosomak zdobyła aż
dwa wyróżnienia – drugim z nich jest
Złoty Medal – Wybór Konsumentów.

Rozmawiała Monika Michałowska
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Szanowni Państwo,

w 2015 r. polska hodowla i na-
siennictwo buraka cukrowego ob-
chodziły swoje 130-lecie. Jedyną kon-
tynuatorką tych tradycji jest zarzą-
dzana przeze mnie Kutnowska Ho-
dowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
z oddziałami w Straszkowie, Kutnie
i Śmiłowie. Od wielu lat jesteśmy
członkiem Polskiej Izby Nasiennej
– prężnej instytucji, dzięki której we
współpracy z innymi firmami ciągle
możemy udoskonalać funkcjonowanie
rynku nasiennego. 

Wysokiej jakości materiał siewny
dostarczamy zarówno na rynek kra-
jowy, jak i zagraniczny, w tym biało-
ruski, ukraiński, rosyjski, mołdawski.
We współpracy z wiodącymi firma-
mi hodowlanymi na świecie oraz
jednostkami naukowo-badawczymi
w Polsce tworzymy nowe odmiany
buraków cukrowych. W połączeniu
z prawidłową agrotechniką dają one
plantatorom gwarancję osiągnięcia
bardzo dobrych efektów ekonomicz-
nych.  

Obok cech użytkowych, takich jak
plon korzeni czy plon cukru, istotnym
kierunkiem prowadzonych przez nas
prac hodowlanych jest polepszanie
cech jakościowych korzeni, m.in. ogra-

niczenie zawartości szkodliwych me-
lasotworów oraz poprawa kształtu
korzenia. Poprzez wprowadzanie no-
wych genów odporności oraz testo-
wanie materiałów hodowlanych w wa-
runkach dużej presji patogenów osią-
gamy stały postęp w hodowli. Wszyst-
kie nasze odmiany, w tej chwili jest ich
10, są odporne na rizomanię, a nie-
które z nich dodatkowo na chwościk
buraka – Fantazja, Jampol, Jasiek.
Odpowiadając na potrzeby plantato-
rów, pracujemy nad stworzeniem od-
mian odpornych na nicienie i stres su-
szy.

Uszlachetnianiem nasion, których
reprodukcję od 1998 r. prowadzimy we
Włoszech, zajmuje się Zakład Na-
sienny w Kutnie. To nowoczesny od-
dział naszej spółki, pracujący na świa-
towej klasy urządzeniach do czysz-
czenia, otoczkowania i inkrustowania
materiału siewnego. Współpraca
z katedrą fizjologii warszawskiej Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
zaowocowała opracowaniem i wdro-
żeniem technologii pobudzania nasion
buraka cukrowego – Quick Beet.

Doświadczenie zdobyte przez za-
kład podczas 25 lat otoczkowania
nasion buraka umożliwiło nam opra-
cowanie technologii otoczkowania
nasion warzyw i roślin rolniczych. No-
woczesne zaprawiarki pozwalają do-
kładnie zaprawiać i inkrustować na-
siona kukurydzy, rzepaku oraz warzyw.
Oferujemy także otoczkowanie na-
sion facelii, seradeli, lucerny, traw i ro-
ślin warzywnych, w szczególności:
marchwi, pietruszki, cebuli, paster-
naku czy selera. Nad całością prawi-
dłowego przebiegu procesów tech-
nologicznych oraz nad jakością koń-
cowego produktu czuwa przyzakła-
dowe laboratorium. 

Warto pamiętać, że przygotowane
w ten sposób nasiona ułatwiają ich wy-
siew, podwyższają zdolność wscho-
dów, a decydując się na dodanie do
otoczki środków ochrony roślin i na-
wozów, roślina jest chroniona już od
wczesnej fazy wzrostu. Nasza tech-
nologia nie zwiększa zatem kosztów
produkcji, ponieważ obniża normy

wysiewu i przyczynia się do osiągania
wyższych plonów. Uzupełnieniem
usług świadczonych przez Zakład
Nasienny jest czyszczenie hurtowych
ilości nasion oraz ich pakowanie.

Zmiany, których dokonujemy
w spółce, są w największym stopniu
determinowane przez potrzeby plan-
tatorów i dynamicznie ewoluujące
otoczenie rynkowe. Wyzwaniem bę-
dzie zniesienie na obszarze Unii Eu-
ropejskiej kwot produkcyjnych na cu-
kier oraz cen minimalnych na buraki
cukrowe w 2017 r. Dużo zależeć będzie
od cen cukru na rynku światowym, ale
unijny rynek cukrowniczy ma potencjał
rozwojowy. W związku z rocznym
wzrostem konsumpcji cukru na świe-
cie o ok. 2,5 proc. mamy nadzieję, że
wzrośnie też areał uprawy buraków
cukrowych w naszym kraju.

Jako nowoczesne przedsiębior-
stwo podążamy z duchem czasu. Ak-
tualnie prowadzimy prace nad stwo-
rzeniem nowej strony internetowej fir-
my. Serwis ma zostać uruchomiony
w pierwszym kwartale 2016 r. Nowa,
przystosowana do wyświetlania na
urządzeniach mobilnych witryna, bę-
dzie bardziej przejrzysta i łatwiejsza
w użytkowaniu oraz stanie się źródłem
wiedzy o produktach i usługach, jakie
oferujemy naszym klientom. Zapra-
szam państwa także do odwiedzenia
naszych profili w mediach społecz-
nościowych  na serwisach Facebook
i YouTube.

Nacisk na jasno sformułowane
cele jakościowe oraz czuwanie nad
całym procesem powstania gotowe-
go produktu, tj. nasion buraka cukro-
wego, określa nasze podejście do
prowadzonej działalności. Jesteśmy
postrzegani jako rzetelny partner
w biznesie. Za dotychczasową dzia-
łalność zostaliśmy wyróżnieni wieloma
nagrodami, m.in. statuetką Przedsię-
biorstwo Fair Play, przyznaną nam
w listopadzie 2015 r. Dziękujemy na-
szym klientom, którym życzymy sa-
mych sukcesów i wysokich plonów. To
właśnie dzięki ich zaufaniu dalej mo-
żemy budować historię polskiej ho-
dowli buraka cukrowego. 

Józef Stec
Prezes Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego
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O
dmiany roślin rolniczych
wpisywane są do krajo-
wego rejestru (KR) naj-
częściej po dwuletnim
okresie badań urzędo-

wych wartości gospodarczej (WGO)
oraz odrębności, wyrównania i trwa-
łości (OWT). Doświadczenia WGO,
w zależności od ważności gatunku,
prowadzone są w liczbie od czterech do
piętnastu lokalizacji. Zasadniczym wa-
runkiem, uprawniającym do wpisania
nowych odmian roślin rolniczych do KR,
jest ich zadowalająca wartość gospo-
darcza. Jest to możliwe tylko przy sta-
łym ulepszaniu nowych odmian za-
równo pod względem wysokości i ja-
kości ich plonowania, jak i w zakresie
wielu cech gospodarczych, głównie
opornościowych. Dotyczy to przede
wszystkim odporności odmian na stre-
sy biotyczne – choroby, szkodniki – i to-
lerancji na stresy abiotyczne – niskie
i wysokie temperatury, brak i nadmiar
opadów, zakwaszenie gleby itp.

W ostatnich latach znacznie wzra-
stała liczba odmian roślin rolniczych
badanych przed wpisaniem do KR.
W sezonie wegetacyjnym 2013/2014 ba-
dano 804 odmiany, w sezonie 2014/2015
– 848 odmian, w tym 285 krajowych
i 563 zagranicznych, podczas gdy
w poprzednich ośmiu latach badano
od 516 do 676 odmian.

Kukurydza
Jest to gatunek o największej licz-

bie wpisywanych corocznie nowych od-
mian (ok. 20) i o największej liczbie od-
mian w KR (152 na koniec 2015 r.). Uza-
sadnieniem tego stanu rzeczy jest
fakt, że doświadczenia prowadzi się
w dwóch kierunkach użytkowania – na
ziarno i na kiszonkę, a w każdym z nich
w trzech grupach wczesności. W ostat-
nich latach widoczny jest duży postęp
w hodowli polskich odmian kukurydzy,

zarówno przeznaczonych na ziarno,
jak i do produkcji kiszonki. Wiodącym
ośrodkiem hodowlanym jest HR Smo-
lice – Grupa IHAR. Firma ta ma duży
udział w rynku nasiennym w Polsce
oraz w wielu krajach Europy, a nowe
odmiany nie ustępują parametrami
ilościowymi i jakościowymi najlepszym
odmianom zagranicznym. Mimo tego,
w krajowym rejestrze oraz w uprawie
dominują liczebnie odmiany zagra-
niczne z KR oraz ze wspólnotowego ka-
talogu odmian roślin rolniczych (CCA). 

Burak cukrowy
Co roku do krajowego rejestru wpi-

sywanych jest kilkanaście nowych od-
mian buraka cukrowego. Odnotowuje
się systematyczny postęp w plenności
oraz w tych cechach, na które w danym
czasie uwagę zwracają producenci rol-
ni oraz przemysł cukrowniczy. Tak
więc powszechne występowanie w na-
szym kraju rizomanii sprawiło, że od kil-
ku lat wszystkie nowo rejestrowane kra-
jowe i zagraniczne odmiany buraka są
odporne na wirusa powodującego tę
niebezpieczną chorobę. Coraz częściej
w rejonach nasilonej uprawy buraka
cukrowego występuje mątwik bura-
kowy. W ostatnich wśród nowo reje-
strowanych odmian występują poje-
dyncze, cechujące się tolerancją na
tego szkodnika. Niektóre nowe od-
miany cechują się również poprawia-
ną odpornością na chwościka buraka,
najważniejszą chorobę tej rośliny. Dla
przemysłu ważne są głównie para-
metry jakościowe, a wśród nich duża
zawartość cukru i mała zawartość
składników melasotwórczych, zwłasz-
cza azotu aminokwasowego.

Burak pastewny
Powierzchnia uprawy buraka pa-

stewnego w Polsce ma znaczenie mar-
ginalne. Jednak warto zauważyć, że ist-
nieje niewielkie zapotrzebowanie na
nasiennictwo tego gatunku, skiero-
wane głównie na rynki Europy Wschod-
niej (Białoruś, Rosja, Ukraina), a także
w państwach UE w związku z posze-

rzaniem bioróżnorodności w produk-
cji roślinnej.

Ziemniak
W przypadku ziemniaka widoczny

jest postęp hodowlano-odmianowy
szczególnie pod względem plonowa-
nia i jakości bulw. Coraz częściej kra-
jowe odmiany, przeznaczone do bez-
pośredniego spożycia, biorąc pod
uwagę takie cechy, jak: wielkość bulw,
regularność kształtu, głębokość oczek,
gładkość skórki, nie ustępują najlep-
szym odmianom europejskim. Z kolei
rodzime odmiany skrobiowe stano-
wią czołówkę europejską pod wzglę-
dem parametrów jakościowych oraz
dużych walorów odpornościowych.

Rzepak ozimy
Obecnie do KR wpisanych jest 121

odmian rzepaku ozimego. Dwie trzecie
tej liczby stanowią odmiany mieszań-
cowe (80 odmian). Zdecydowaną więk-
szość zarejestrowanych odmian – bli-
sko 90 proc. – stanowią odmiany za-
graniczne. 

W ostatnich latach nastąpił zna-
czący postęp w badaniach i hodowli
rzepaku ozimego. Prace twórcze pro-
wadzone są przez krajową hodowlę
oraz liczne zagraniczne firmy hodow-
lano-nasienne. Wykorzystują one no-
woczesne metody biotechnologiczne,
nowe systemy wytwarzania odmian,
a także prowadzą liczne badania
sprawdzające i adaptacyjne. Jednym
z przejawów postępu odmianowego
rzepaku jest hodowla odmian, w któ-
rych wykorzystywany jest efekt hete-
rozji. Odmiany mieszańcowe cechują
się dużym potencjałem plonowania.
Średnio w wieloleciu, w badaniach pro-
wadzonych w systemie porejestrowe-
go doświadczalnictwa odmianowego
(PDO), odmiany mieszańcowe plono-
wały o 10 proc. wyżej od tradycyjnych
odmian populacyjnych. Ważnym ele-
mentem prac hodowlanych jest ja-
kość nasion, które stanowią surowiec
dla przemysłu olejarskiego. Dąży się do
zwiększenia zawartości tłuszczu, ale

Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych to instytucja, która monitoruje stan hodowa-
nych na terenie naszego kraju odmian poszczególnych gatunków rośli i ich wielkość. W tym
celu prowadzi krajowy rejestr odmian

Prof. dr hab. 
Edward S. Gacek 
dyrektor Centralnego Ośrodka 
Badania Roślin Uprawnych

Odmiany roślin pod kontrolą



także zmiany proporcji udziału poszczególnych
kwasów tłuszczowych w oleju. W 2016 r. została
zarejestrowana unikatowa krajowa od-
miana rzepaku ozimego o nazwie Polka,
o wyraźnie zwiększonej zawartości
kwasu oleinowego i obniżonej zawar-
tości kwasu linolowego. Bardzo ważną
cechą rzepaku ozimego w warun-
kach naszego kraju jest jego zi-
motrwałość. Ujawnione
zimą 2011/2012 różnice
w zimotrwałości od-
mian rzepaku ozime-
go okazały się duże
(38 proc.), co wska-
zuje na możliwość
zwiększenia odpor-
ności nowych odmian
na mróz. Po tegorocznej
zimie także można się
spodziewać zróżnicowa-
nej reakcji odmian na niską
temperaturę. 

Wśród zarejestrowanych odmian
zdecydowaną większość stanowią od-
miany wykazujące średnią odporność
na porażenie przez najczęściej wy-
stępujące choroby. Chorobą coraz
częściej obserwowaną w uprawach
rzepaku w wielu rejonach kraju jest kiła
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kapusty. W ostatnich latach zostało wpi-
sanych do KR pięć odmian o podwyż-
szonej odporności na nią, jednakże
efekty prac hodowlanych, dotyczą-
cych odporności odmian na choroby,
są ciągle niewystarczające.

Reasumując, prowadzone corocz-
nie badania odmian rzepaku w do-
świadczeniach rejestrowych i w ra-
mach porejestrowego doświadczal-
nictwa odmianowego (PDO) pozwalają
stwierdzić, że w rzepaku ozimym nowe
odmiany wnoszą postęp hodowlany,
który wyraża się m.in. poprzez: wzrost
plenności (zwłaszcza odmian mie-
szańcowych), zwiększenie zawartości
tłuszczu w nasionach, zmniejszenie
i ustabilizowanie zawartości glukozy-
nolanów u większości odmian, możli-
wość efektywnej uprawy niektórych
odmian na glebach średnich, zmniej-
szenie podatności roślin na wyleganie
(zmiana pokroju roślin), zwiększenie
odporności na porażenie przez głów-
ne choroby, a zwłaszcza suchą zgnili-
znę kapustnych, zgniliznę twardzikową
i czerń krzyżowych.

Bobowate (strączkowe) 
grubonasienne

Hodowla gatunków bobowatych
nie jest prosta, wymaga wielu wysiłków,
dlatego każda nowa odmiana jest
bardzo cenna. W ostatnich latach wi-
doczne jest ożywienie zakresu prac
w większości gatunków rodzimych,
nawet tych uznawanych za niszowe
(bobik, wyka siewna). Efektem tych sta-
rań są zarówno nowe odmiany wpi-
sane do KR, jak i szybki wzrost liczby
badanych odmian przed wpisaniem do
KR. Obserwuje się zwłaszcza duży
dopływ nowych odmian łubinu wą-
skolistnego o wyraźnie poprawionej
wartości gospodarczej. Motorem na-
pędowym pozytywnych zmian jest za-
równo intensyfikacja prac hodowców,
jak i zainteresowanie samych produ-
centów. Wraz z tym rośnie świadomość
rolników odnośnie znaczenia bobo-
watych w płodozmianie. 

W okresie zaledwie kilku lat w ba-
daniach bardzo wzrosła liczba od-
mian soi, której hodowla i uprawa do
tej pory nigdy nie miała większego zna-
czenia gospodarczego. Obecnie jed-
nak zainteresowanie uprawą tego ga-
tunku dynamicznie rośnie, co po-
twierdza się w rozmiarach kwalifikacji
nasiennej (w roku 2009 – 2 ha, 2015
– 4 tys. ha), a ruch odmianowy jest co-
raz większy, aktualnie w KR znajduje się
sześć odmian soi.

Efektem prac hodowlanych są
nowe odmiany roślin bobowatych, któ-

re szybko zyskują uznanie producen-
tów. Prace badawcze nad nimi dają
szansę powrotu bobowatych na pola,
gdyż w ostatnich latach zdecydowanie
nie wytrzymywały one konkurencji z ro-
ślinami towarowymi. Kwalifikacja ma-
teriału nasiennego w roku 2015 wy-
raźnie wzrosła i wyniosła prawie 23 tys.
ha, gdy rok wcześniej było to 11 tys. ha.
Dostępność materiału siewnego roślin
bobowatych grubonasiennych pozwoli
na wywiązanie się z obowiązku zazie-
lenienia, który dotyczy wielu produ-
centów rolnych.

Bobowate (strączkowe) 
drobnonasienne

Postęp odmianowy można rozpa-
trywać w tej grupie roślin w odniesie-
niu tylko do trzech podstawowych ga-
tunków, tj. koniczyny łąkowej, koniczy-
ny białej i lucerny siewnej. Pozostałe
gatunki są reprezentowane przez po-
jedyncze odmiany, często zarejestro-
wane kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt
lat temu. 

Odmiany koniczyny białej w prak-
tyce nie istnieją. Aktualnie w KR znaj-
dują się cztery polskie odmiany, w tym
trzy zarejestrowane przed rokiem 2000.
Nie ma nasiennictwa tych odmian,
mimo że posiadają one dużą wartość
gospodarczą. Konkurencję stanowi
tani importowany materiał siewny z No-
wej Zelandii i Australii.

W odniesieniu do koniczyny łąko-
wej (czerwonej) należy stwierdzić, że
wartość gospodarcza nowych odmian
jest dobra, chociaż ostatnie rejestracje
miały miejsce osiem lat temu. Nowe od-
miany są przydatne do mieszanek
z trawami do użytkowania jedno- lub
dwuletniego w uprawie polowej. 

Lucerna siewna jest uprawiana
w Polsce na powierzchni kilkudziesię-
ciu tysięcy hektarów w siewie czy-
stym, albo w prostych mieszankach
z trawami. Materiał siewny to prak-
tycznie tylko odmiany zagraniczne,
importowane do Polski przez firmy
handlowo-nasienne. Na naszym rynku
nie reprodukuje się materiału siewne-
go odmian lucerny. W przypadku od-
mian zagranicznych notuje się duży po-
stęp. W krajowym rejestrze znajduje się
18 odmian lucerny siewnej (w tym jed-
na krajowa) i dwie polskie odmiany lu-
cerny mieszańcowej. 

Wiechlinowate (trawy)
Przed hodowcami roślin, także wie-

chlinowatych, stawiane są nowe wy-
zwania, m.in. zmiany klimatyczne,
ochrona zasobów genowych, bioróż-
norodność – stanęło przed nimi całe

rolnictwo. W przypadku roślin wie-
chlinowatych postęp biologiczny moż-
na analizować na podstawie liczby
wpisywanych nowych odmian do KR
oraz ich produkcji nasiennej. Są one
lepsze jakościowo i z reguły dobrze
przystosowane do naszych warunków
przyrodniczych, w tym zwłaszcza bar-
dziej tolerancyjne na susze. Niestety
brak jest postępu w dopływie nowych
odmian gatunków marginalnych. W KR
mamy tylko po dwie odmiany mietlicy
białawej, pospolitej i rozłogowej oraz
po jednej odmianie rajgrasu wynio-
słego, stokłosy uniolowatej, wiechliny
zwyczajnej, kostrzewy nitkowatej i ko-
strzewy owczej. Brakuje zupełnie od-
mian w takich gatunkach, jak: wyczy-
niec łąkowy, wiechlina błotna, mozga
trzcinowata, grzebienica pospolita.
Gatunki te mogłyby posłużyć do re-
naturyzacji trwałych użytków zielo-
nych, położonych w ekstremalnych
(suchych, zbyt wilgotnych) warunkach
glebowych.   

Do końca lat 80. Polska przodowała
w hodowli traw w Europie Środkowej
– nasiennictwo było naszą specjalno-
ścią. Po wejściu Polski do Unii Euro-
pejskiej nastąpiło otwarcie rynku, na
którym działa konkurencja. Niestety
polskim firmom hodowlanym bardzo
trudno wejść na rynek europejski. Bar-
dzo dużą i niekwestionowaną prze-
wagę mają dzisiaj firmy duńskie, nie-
mieckie i holenderskie. Duże firmy
z tych krajów połączyły się i zmono-
polizowały rynek nasienny w Europie
i na świecie. 

Potencjał odmianowy i gatunkowy
polskiej hodowli traw jest jeszcze
znaczny. Obecnie w KR znajduje się
229 odmian traw pastewnych i gazo-
nowych, 126 krajowych i 103 zagra-
niczne. Udział odmian hodowli krajo-
wej stanowi zatem 55 proc. W Polsce
jest niedoskonała struktura odmiano-
wa, a nawet gatunkowa reprodukcji
nasion traw. Spośród 229 odmian z KR
reprodukuje się tylko 40–50 proc. i są
to bardzo często sprawdzone, stare od-
miany krajowe, które od wielu lat funk-
cjonują już na rynku, gdyż wyróżniają
się dużym plonem nasion. Nowe od-
miany hodowli krajowej reproduko-
wane są bardzo rzadko i na niewielkiej
powierzchni. 

O stanie hodowli twórczej i wpro-
wadzeniu postępu biologicznego z no-
wymi odmianami do praktyki może
świadczyć liczba zgłoszeń nowych
odmian do KR. Od roku 2005 obserwuje
się znaczny ich spadek: od 13 do kilku,
a nawet jednej odmiany w trzech latach
tego okresu. �



Hodowla Roślin Snowidza Sp. z o.o.
jest prawnym następcą firm, które kształ-
towały profil nasiennictwa warzywniczego
sięgający 1958 r. Wtedy to na bazie do-
tychczasowego PGR-u utworzono Stację
Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkar-
stwa. Kolejnym etapem było rozpoczęcie
jesienią 1974 r. prowadzenia hodowli
twórczej i zachowawczej roślin warzywni-
czych. Firmą od wiosny 1975 r. kieruje
mgr inż. Eugeniusz Cukrowicz.

Efektem dotychczasowych prac hodowlanych jest fakt utrzyma-
nia i wyhodowania następujących odmian, które są własnością
spółki:
– burak ćwikłowy Okrągły Ciemnoczerwony i Jawor,
– burak ćwikłowy cylindryczny Kier,
– bób Hangdown Biały i Bolko,
– koper Krezus,
– kukurydza cukrowa Złota Karłowa i Złota,
– kukurydza pękająca Płomyk,
– marchew Sukces,
– ogórek polowy Victoria F1,
– rzodkiewka Carmen, Carmesa i Caro,
– szpinak Olbrzym Zimowy.

Odmiany te spełniają oczekiwania działkowiczów i producen-
tów, gdyż oprócz dostosowania do wymogów naszego klimatu
posiadają ważną cechę – są smaczne, zawierają wysoki procent
cennych substancji odżywczych, a warzywa korzeniowe bardzo
dobrze się przechowują. Zdobyły także uznanie poza granicami
naszego kraju.

Nasze plantacje nasienne warzyw, jak i plantatorów prowadzą-
cych uprawy na nasze zlecenie, podlegają ciągłemu monitoro-
waniu przez hodowców, co gwarantuje wysoką jakość
oferowanych przez nas nasion, które w systemie sprzedaży hur-
towej docierają do wszystkich firm i tym samym dostępne są na
terenie całego kraju. Szczególnym osiągnięciem w hodowli wa-
rzyw jest zdobyty w 1999 r. Złoty Medal POLAGRA za rzodkiewkę

www.hrsnowidza.pl

Nasza firma, będąca poważnym ho-
dowcą i nasiennikiem, zawsze widziała
potrzebę kontaktów, wymiany poglądów
i obrony interesów tak trudnej działalno-
ści hodowlanej i gospodarczej. Aktyw-
nie działamy od samego początku
procesu tworzenia Polskiej Izby Nasien-
nej, będąc jej członkiem od zebrania za-
łożycielskiego. 

Carmen oraz powiększający się z roku na rok
krąg współpracujących z nami firm i osób fi-
zycznych.

Drugim ważnym działem naszej działalności
jest reprodukcja materiału kwalifikowanego
w stopniu C1 8 odmian pszenicy ozimej, pro-
wadzona na podstawie wieloletnich umów li-
cencyjnych z polskimi hodowlami zbożo-
wymi. Dzięki rozwinięciu i modernizacji linii
czyszczalniczej i do zaprawiania nasion oraz
automatyce pakowania, a także pełnej kon-
troli przebiegu reprodukcji, osiągnęliśmy za-
dowalającą wielkość sprzedaży zbóż na-
siennych i, co ważne, znaczące zaufanie rol-
ników do naszego produktu.
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G
dy w roku 1963 panowie Cor
Beemsterboer i Jacob Jong
spotkali się, aby wspólnie
rozpocząć pionierskie prace
nad otrzymaniem mieszań-

cowych odmian kapust, nie spodziewali
się, że to wspólne przedsięwzięcie będzie
kontynuowane przez jak dotąd czwarte po-
kolenie, a swoim zasięgiem obejmie całą
kulę ziemską. Ale cofnijmy się do roku 1978,
kiedy to dwaj założyciele zdecydowali się na
połączenie wysiłków hodowlanych i założyli
firmę o nazwie wywodzącej się od pierw-

szych liter ich nazwisk, czyli BEJO. Rozwijała się ona dy-
namicznie i wkrótce w Warmenhuizen powstała jej siedziba
– po licznych rozbudowach, efektem których były labora-
toria, centra badawcze i magazyny, stała się ona „sercem”
firmy.

Tymczasem w Polsce trzech producentów warzyw z oko-
lic Ożarowa Mazowieckiego chciało pozyskać do swoich
gospodarstw nowe i wydajne odmiany kapust. Poszuki-
wania zaprowadziły ich aż do Holandii i firmy Bejo Zaden
B.V, a w roku 1979 zaowocowały pierwszymi, niezwykle uro-
dzajnymi plonami. Współpraca rozwijała się efektywnie, zaś

zmiany polityczne w Polsce dały zielone światło, aby w roku 1991
założyć spółkę joint venture pomiędzy Bejo Zaden B.V. a brać-
mi Pytkowskimi, którzy zapewnili pierwszy budynek w Duch-
nicach oraz włożyli serce i wiedzę w tworzenie nowej firmy pod
nazwą Bejo Zaden Poland Sp. z o.o. Następujące po tych wy-
darzeniach lata to ciągły rozwój, zwiększanie udziału w rynku,
a w roku 2000 przeprowadzka do nowej siedziby w Konotopie,
która pozwoliła na zwiększenie powierzchni magazynowej i zlo-
kalizowanie obok niej pól demonstracyjnych. Warto dodać, że
co dwa lata Bejo Zaden organizuje poletka demonstracyjne,
gdzie każdy zainteresowany może zapoznać się z szeroką
gamą oferowanych produktów i podziwiać je w całej krasie. Są
one przygotowywane pod czujnym okiem Marka Pytkowskie-
go i nie pozostawiają wątpliwości, jak plenne i atrakcyjne są
odmiany firmy Bejo, która pod kierownictwem dyrektora Karola
Pytkowskiego rozwinęła skrzydła i przekształciła się w dyna-
miczną firmę rodzinną. Od 2012 r. funkcję jej dyrektora gene-
ralnego pełni Grzegorz Pastuszka, a Karol Pytkowski cieszy się
zasłużoną emeryturą. 

Bejo Zaden Poland z impetem wkracza w XXI w., powsta-
je nowa stacja doświadczalna w Teresinie, a z nią nowe tech-
nologie i rozwiązania, pozwalające kontynuować zarówno pro-
gramy hodowlane, jak i produkcję nasion. Niewątpliwym suk-
cesem jest wprowadzenie oferty nasion do produkcji ekolo-
gicznej, pożądanej zarówno przez klientów, jak i producentów
ze względu na wysoką rentowność takich plonów. Serdecznie
zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy – zarówno nasion
do produkcji konwencjonalnej, jak i ekologicznej, a także do
pogłębiania wiedzy poprzez oferowane przez Bejo aplikacje,
dni otwarte oraz bezpośredni kontakt z doradcami. 

www.bejo.pl

Nasiona
najwyższej
jakości
Bejo Zaden to lider światowego rynku na-
siennego, za którym stoi ponad 100-letnia
tradycja. Firma oferuje ponad tysiąc od-
mian nasion z 50 gatunków, a jej bogata hi-
storia jest gwarancją najwyższej jakości
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Czym kierują się państwo, tworząc nowe od-
miany ziemniaka, i jak często są one wdra-
żane do produkcji?

– Hodowla nowej odmiany ziem-
niaka w naszej spółce trwa 10 lat,
w związku z tym należy poświęcić
dużo uwagi przewidywaniu trendów
i upodobań klientów, planując pro-

gram hodowlany. Obecnie kładziemy
nacisk głównie na hodowlę odmian ja-
dalnych wczesnych i bardzo wcze-
snych oraz odmian wczesnych i śred-
nio wczesnych skrobiowych. W całym
okresie hodowli nowej odmiany oce-
nia się ponad 50 różnych cech jako-
ściowych i ilościowych, a do dalszych
etapów pozostawia się tylko najlepsze
materiały, które spełniają założone
kryteria. W ostatnich pięciu latach za-
rejestrowaliśmy 11 nowych odmian,
które zyskują uznanie naszych od-
biorców, a ich udział w rynku stale się
powiększa.
Jak ocenia pan pozycję firmy na tle innych
spółek hodowlano-nasiennych i co czyni
państwa ofertę konkurencyjna w oczach rol-
ników?

– Przez wiele lat nasza spółka była
wiodącą hodowlą w zakresie ziem-
niaka skrobiowego i ten stan rzeczy
utrzymuje się do dzisiaj. Większość
skrobi ziemniaczanej w Polsce produ-
kowana jest w oparciu o odmiany na-
szej hodowli. Na rynku odmian jadal-
nych też nie mamy się czego wstydzić,
nasze odmiany znajdują uznanie
w oczach konsumentów i są przez
nich poszukiwane, dowodem na to są
uzyskane w ostatnich latach nagrody
i wyróżnienia, m.in. Złoty Medal Pola-
gra Premiery 2016 dla odmiany Tajfun.
Biorąc to wszystko pod uwagę, oce-
niam naszą kondycję bardzo dobrze
i ze spokojem patrzę w przyszłość.

Rozmawiał Igor Korczyński

Tradycja zobowiązuje
Hodowlano-nasienna działalność Pomorsko Mazurskiej Hodowli
Ziemniaka Sp. z o.o. ma strategiczne znaczenie dla gospodarki
narodowej i jej rozwoju

Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno
tel.: 94 316 12 95

Dział marketingu:
kinga@pmhz.pl

531 004 399
radek@pmhz.pl

609 665 225
marek@pmhz.pl

694 494 427

Oddział Strzekęcino
Strzekęcino 11

76-024 Świeszyno
Woj. zachodniopomorskie

tel. 94 316 79 39

Oddział Jezierzyce
ul. Jana Pawła II 3

76-200 Słupsk
woj. pomorskie

tel. 59 811 25 87

Oddział Celbowo
Celbowo 1

84-100 Puck
woj. pomorskie

tel. 58 673 20 85

Oddział Szyldak
Ul. Gdańska 10
14-106 Szyldak

woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 647 66 64

www.pmhz.pl

Sadzeniaki na Twoje pole!!!

ODMIANY JADALNE:
TAJFUN, OWACJA, IGNACY, ALTESSE, 

CEKIN, MAZUR, LASKARA, BRYZA, IRYS, IRGA, AMETYST, GUSTAW

ODMIANY SKROBIOWE:
HINGA, HARPUN, GLADA, JUBILAT, INWESTOR, SZYPER, BORYNA, KASZUB, MIESZKO

Rozmowa 
z Franciszkiem Klimem,

Prezesem Zarządu 
Pomorsko Mazurskiej
Hodowli Ziemniaka 

Sp. z o.o.



nalenia i wdrażania krajowych norm na-
siennych oraz metod oceny jakości ma-
teriału siewnego roślin uprawnych i sa-
dzeniaków ziemniaka zgodnie ze stan-
dardami Unii Europejskiej – prowadzenie
laboratorium referencyjnego. Za kluczo-
we dla rozwoju polskiego nasiennictwa
uznałbym prace badawcze dotyczące
zdrowotności, wartości biologicznej, tech-
nologicznej i przechowalniczej materia-
łu siewnego, w szczególności zbóż i ziem-
niaka.
Od 2015 r. realizują państwo program „Tworze-
nie naukowych podstaw postępu biologicznego
i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem
innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa
oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.
Jakie są jego główne założenia?

– Istotą nowego programu wieloletniego jest
łagodzenie i zapobieganie niekorzystnym efek-
tom zewnętrznym dynamicznego rozwoju rol-
nictwa i niekoniecznie zależnym od człowieka
zmianom klimatu. Program zaplanowany został
na sześć lat i obejmuje pięć kluczowych ob-
szarów badawczych: ochronę zasobów geno-
wych roślin użytkowych, zwiększanie wartości
użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli
genetycznej i wdrażanie postępu biologiczne-
go z przeznaczeniem na różne cele, monitoring
zmian zdolności chorobotwórczych populacji
organizmów szkodliwych i kwarantannowych
roślin uprawnych, zachowanie czystości pro-
dukcji i bezpieczeństwo żywności wobec obec-
ności w systemach rolniczych produktów ge-
netycznie zmodyfikowanych, upowszechnianie
wiedzy o rynku nasiennym, hodowli roślin,
zmianach w przepisach ISTA i nowych tech-
nologiach dla zrównoważonego rolnictwa. Za-
daniem programu jest realizacja prac ba-
dawczo-wdrożeniowych opartych o wykorzy-
stanie naturalnych, występujących w przyrodzie
procesów, a więc naturalnej odporności roślin
na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynni-
ki środowiska. Celem programu jest nie tylko
wypracowywanie nowych rozwiązań, lecz tak-
że ich wdrażanie do praktyki rolniczej i ho-
dowlanej oraz upowszechnianie w społeczeń-
stwie.

Rozmawiał Igor Korczyński
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Na czym opiera się działalność kierowanego
przez pana instytutu?

– IHAR-PIB jest wiodącym w kraju
instytutem w zakresie tworzenia i wdra-
żania do praktyki rolniczej postępu bio-
logicznego. Instytut, realizując pro-
gramy badawcze, rozwojowe i wdra-
żanie innowacji do hodowli i nasien-
nictwa, wnosi liczący się wkład na-
ukowy i hodowlany w utrzymanie na-
rodowego charakteru rodzimej, kon-
kurencyjnej hodowli roślin uprawnych,
opartej o narodowe tradycje i umie-
jętności. W okresie powojennym IHAR-
-PIB jest najdłużej i nieprzerwanie
działającą jednostką naukową w bran-
ży hodowlano-nasiennej i stąd dyspo-
nuje wykształconą i doświadczoną
kadrą badawczo-hodowlaną, która
wykonuje złożone prace na rzecz ho-
dowli i nasiennictwa. Rola i zadania in-
stytutu są także takie, aby nie tylko two-
rzyć i rozwijać, lecz także zabezpieczać
gospodarkę narodową przed pono-
szeniem kosztów z powodu wprowa-
dzania niesprawdzonych pomysłów,
technologii, patentów i wzorów użyt-
kowych, jakimi są odmiany roślin
uprawnych. IHAR-PIB, prowadząc ba-
dania wyprzedzające, „maszeruje krok
przed szeregiem”, co pozwala od-
świeżać starą i tworzyć nową wiedzę,
poszerzającą naukowe podstawy prak-
tycznej hodowli roślin uprawnych.
Które z prowadzonych przez państwa badań
uznałby pan za kluczowe dla rozwoju pol-
skiego nasiennictwa?

– Prace badawcze na rzecz na-
siennictwa roślin rolniczych prowa-
dzone są obecnie w trzech kierunkach:
badań w zakresie postępu odmiano-
wego, ekonomiki hodowli i optymali-
zacji produkcji nasiennej roślin upraw-
nych, badań w zakresie podnoszenia
wartości biologicznej, technologicz-
nej i przechowalniczej produktów ro-
ślinnych, materiału siewnego i sadze-
niaków – prowadzenie laboratorium re-
ferencyjnego oceny jakości – oraz mo-
nitorowania, opracowywania, dosko-

Jesteśmy krok
Za kluczowe dla rozwoju polskiego nasiennictwa uznałbym prace badawcze dotyczące
zdrowotności, wartości biologicznej, technologicznej i przechowalniczej materiału siew-
nego, w szczególności zbóż i ziemniaka – mówi prof. dr Edward Arseniuk, dyrektor
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego
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Jak efekty prac badawczych na rzecz inno-
wacji w hodowli roślin wypadają w zderze-
niu ze światowymi osiągnięciami?

– W wielu ważnych gatunkach ro-
ślin rolniczych zwiększa się udział od-
mian zagranicznych w Krajowym Re-
jestrze oraz często przewyższają one
pod względem wartości gospodar-
czej – głównie plenności – odmiany
krajowe. Duże firmy hodowlane, dys-
ponujące kapitałem, stać również na
szeroki zakres testowania nowych od-
mian nie tylko w kraju wyhodowania,
lecz także w sieci ogólnoeuropejskiej.
Pozwala to na wyselekcjonowanie od-
mian o dużych zdolnościach adapta-
cyjnych do różnych warunków klima-
tyczno-glebowych.

Dzisiaj światowe osiągnięcia to
przede wszystkim nowe technologie
– inżynieria genetyczna i biologia mo-
lekularna, które umożliwiają skrócenie
okresu wyhodowania nowej odmiany.
Dzięki nim można poprawić cechy ja-
kościowe i użytkowe. Dochodzenie do

wytworzenia nowych odmian poprzez
czasochłonne krzyżówki i poprawianie
cech jakościowych i użytkowych wy-
maga bardzo dużo pracy i umiejętno-
ści. Na uczelniach wyższych obserwuje
się niewystarczające systemy na-
uczania, które we właściwy sposób
przygotowywały przyszłe kadry dla
hodowli roślin.
Jaki wymiar ma w praktyce stymulowanie in-
nowacji w nasiennictwie, wpisane w misję
COBORU, i jak ocenia pan podatność gruntu,
na który trafiają państwa działania?

– COBORU, mając regularne kon-
takty z jednostkami rejestrowymi od-
mian we wszystkich państwach człon-
kowskich UE oraz z innymi instytucja-
mi i organizacjami zajmującymi się od-

mianami roślin, na bieżąco uczestniczy
w aktualnie prowadzonych dyskusjach
i innych formach działań, ukierunko-
wanych na potrzeby hodowli roślin. In-
formacje te przekazywane są krajo-
wym hodowcom, zrzeszonym w Polskiej
Izbie Nasiennej, przy okazji corocznych

spotkań z PIN lub w trakcie różnego ro-
dzaju seminariów, sympozjów czy kon-
ferencji. Ważną rolą COBORU w tej
kwestii jest także umiejętność właści-
wej oceny innowacyjnych rozwiązań
zgłaszanych przez samych hodow-
ców. Doświadczenia ostatnich lat wska-
zują, że nie wszystkie nowe właściwo-
ści odmian są jednoznacznie pozy-
tywne, np. Clearfield w przypadku rze-
paku. 

COBORU spełnia bardzo istotną
rolę w ramach stymulowania innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie poprzez
koordynację i współudział w realizacji
krajowego systemu porejestrowego do-
świadczalnictwa odmianowego (PDO)
i rekomendacji odmian do praktyki rol-
niczej. Prowadzi się w nich badania war-
tości gospodarczej odmian wpisanych
do KR i – w mniejszym zakresie – zare-
jestrowanych w innych państwach
członkowskich UE. W sezonie wegeta-
cyjnym 2014/2015, w ramach ogólno-
krajowego systemu PDO prowadzono
prawie 1000 doświadczeń z około 600
odmianami roślin rolniczych. Na pod-
stawie ich wyników we wszystkich wo-
jewództwach tworzy się listy odmian za-
lecanych do uprawy, zwanych też listami
odmian rekomendowanych – są one do-
stępne na stronie www.coboru.pl. PDO
ma charakter ciągły i jest prowadzone
już od 18 lat. 
Co zakładają zmiany w regulacjach dotyczą-
cych materiału siewnego i opłat związa-
nych z badaniem odmian wprowadzone od
początku roku? Z czym wiążą się one dla śro-
dowiska badawczego i hodowców?

– Regulacje wewnętrzne COBORU
zakładają centralne zaprawianie ma-
teriału siewnego przeznaczonego do
badań WGO i jego dystrybucję na
koszt COBORU punktów doświad-
czalnych realizujących doświadczenia.
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Stymulator innowacji 
w hodowli roślin

Dzisiaj światowe osiągnięcia to przede wszystkim nowe technologie – in-
żynieria genetyczna i biologia molekularna, które umożliwiają skrócenie
okresu wyhodowania nowej odmiany. Dzięki nim można poprawić cechy
jakościowe i użytkowe – mówi prof. dr hab. Edward S. Gacek, dy-
rektor Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych



Dla prowadzących doświadczenia oznacza to zwolnie-
nie z obowiązku zaprawiania małych prób nasion ba-
danych odmian, natomiast dla systemu badania WGO
lepszą jakość zaprawiania i stosowanie tej samej zaprawy
we wszystkich doświadczeniach z danym gatunkiem. Dla
dostawców materiału wymierną korzyścią jest zorgani-
zowana dystrybucja materiału siewnego do wszystkich
punktów doświadczalnych.

Efektem dwóch rozporządzeń ministra rolnictwa i roz-
woju wsi, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., jest wzrost
opłat o ok. 50 proc. za badania OWT i WGO przy nie-
zmienionych pozostałych opłatach. Oznacza to wyższe
koszty dla zgłaszających odmiany, związane z wpisaniem
ich do krajowego rejestru lub księgi ochrony wyłączne-
go prawa. Pomimo dokonanej korekty opłat, badania urzę-
dowe i rejestracja odmian w Polsce są nadal znacznie niż-
sze niż w państwach członkowskich UE. Należy się spo-
dziewać, że zagraniczne firmy hodowlane będą nadal
zgłaszać odmiany do badań urzędowych i rejestracji
w COBORU. Natomiast mniejsze firmy, w tym także kra-
jowe, mogą nieco zredukować liczbę zgłaszanych odmian
do rejestracji w naszym kraju. Należy zaznaczyć, że
wszystkie opłaty związane z rejestracją odmian i ich praw-
ną ochroną stanowią dochód budżetu państwa.
Jaka część materiału siewnego, stosowanego przez polskich rol-
ników, spełnia wymogi oceny tożsamości i czystości odmianowej?
Czy przyjęte kryteria jakościowe oraz metody ich egzekwowania
są wystarczające, by kontrolować jakość i legalność obrotu, patrząc
na sytuację w Polsce?

– Istotnym warunkiem efektywnego korzystania z po-
stępu biologicznego jest powszechne stosowanie kwali-
fikowanego materiału siewnego nowych odmian, który jest
wytwarzany w odpowiednich warunkach i objęty urzę-
dowym systemem kontroli jakości. Tylko kwalifikowany ma-
teriał siewny zapewnia tożsamość odmianową, tj. prze-
jawianie się charakterystycznych dla danej odmiany cech,
zarówno morfologicznych, jak i użytkowych. Kwalifikowany
materiał siewny powinien gwarantować także odpo-
wiednią wartość siewną nasion. Przyjęte w Polsce kryte-
ria jakościowe oraz metody ich egzekwowania są wy-
starczające, by kontrolować jakość i legalność obrotu ma-
teriałem siewnym, 

Problemem w naszym kraju jest stopień wykorzysta-
nia kwalifikowanego materiału siewnego przez produ-
centów rolnych. Zakres stosowania kwalifikowanych
nasion jest niewystarczający i różny dla poszczególnych
gatunków roślin. Najlepiej sytuacja ta przedstawia się
w przypadku buraka cukrowego, a także gatunków, w któ-
rych dominują odmiany mieszańcowe oraz wielu ga-
tunków roślin pastewnych. Najmniej kwalifikowanego ma-
teriału siewnego używa się w przypadku zbóż i ziemniaka,
gdyż ten stosowany przez rolników jest najczęściej „ma-
teriałem ze zbioru”. 

Dla jednostek hodowlanych i firm hodowlano-na-
siennych uciążliwym problemem jest także zakres nie-
legalnego obrotu nasionami, w tym zwłaszcza wymiana
sąsiedzka „materiałem ze zbioru”. Dzięki takiemu po-
stępowaniu hodowcy są pozbawieni możliwości pobie-
rania opłat licencyjnych i opłat za stosowanie przez pro-
ducentów materiału ze zbioru jako materiału siewnego.
Pozbawianie podmiotów hodowlanych tych przycho-
dów utrudnia, a wręcz uniemożliwia odtwarzanie i dal-
sze prowadzenie przez nich hodowli innowacyjnych od-
mian roślin.

Rozmawiał Igor Korczyński

W
okresie 70 lat funkcjonowa-
nia toruńskiego PNOS-u
wyhodowano wiele bar-
dzo cennych odmian po-
midorów – jedną z nich

jest nagrodzony Złotym Medalem Targów
Gardenia 2016 koktajlowy „Malinowy Sma-
czek”. Naturalne, obficie występujące w nim barwniki – czer-
wony likopen i żółty ß-karoten – to bardzo silne przeciwutle-
niacze. Drobnoowocowe pomidory z TORSEED zawierają
bardzo duże ilości antyalergicznej kwercetyny. Owoce „Ma-
linowego Smaczka” mogą jeść nawet osoby uczulone na po-
midory. Pomidorki koktajlowe, dzięki wysokiej odporności na
zarazę ziemniaczaną i szarą pleśń, mogą być uprawiane
w ogrodach ekologicznych. Na jednej roślinie może dojrze-
wać nawet 400 owoców zebranych w grona liczące po 65 owo-
ców o wadze ok. 10 g każde. Bardzo smaczne owoce do-
skonale dekorują potrawy, przypadną do gustu dzieciom,
wspaniale wyglądają w sałatkach. Walory estetyczne docenili
posiadacze balkonów i tarasów, którzy upiększają dom
użytkowymi krzewami pomidorów z TORSEED S.A. �

TORSEED Przedsiębiorstwo Nasiennictwa
Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu ho-
duje warzywa dla działkowców, którzy cenią
smak płodów oraz poszukują bogatych w wita-
miny i związki bioaktywne roślin, a równocześnie
nie wymagają ochrony chemicznej

Pomidory drobnoowocowe
z TORSEED S.A.

– dla smaku i zdrowia
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A
gencja Nasienna Sp. z o.o.
została założona w 2003 r.
przez siedem polskich
spółek hodowli roślin, aby
działać jako organizacja

hodowców, kontrolować umowy licen-
cyjne i przeciwdziałać szarej strefie na-
siennej oraz nielegalnym zasiewom
w rolnictwie. Po trzech latach wstrzy-
manie finansowania programów ho-
dowlanych ze środków budżetowych
zmusiło nas do opracowania i wdro-
żenia systemu zbierania opłat od rol-
ników za rozmnożenia własne (tzw. od-
stępstwo rolne – OR). Obok opłat li-
cencyjnych za produkcję kwalifikowa-
nego materiału siewnego są one pod-
stawowym źródłem finansowania pro-
gramów hodowlanych. Było to ważne,
tym bardziej że polscy rolnicy chętniej
sieją materiał własny (90 proc.) niż kwa-
lifikowany materiał siewny (10 proc.).
Oczywiste jest zatem, że z samych
opłat licencyjnych hodowcy nowych od-
mian roślin nie byliby w stanie utrzymać
swojej działalności.

Ochrona odmian 
a innowacyjność

W dużym uproszczeniu można
stwierdzić, że ochrona wyłącznego
prawa do odmian roślin jest istotą in-
nowacyjności. Środki pozyskane
przez hodowcę z tytułu opłat licen-
cyjnych i opłat za OR są istotnym

wkładem w dalszy rozwój ho-
dowli, niezbędnym do opra-
cowywania nowych odmian.
Bez tych funduszy postęp
biologiczny w Polsce drep-
tałby w miejscu, ustępując
pola silnym hodowcom za-
granicznym.

Aby w celach zarobkowych roz-
mnażać, oferować i sprzedawać od-
mianę chronioną wyłącznym prawem
jako materiał siewny, konieczne jest pi-
semne upoważnienie, najczęściej w for-
mie umowy licencyjnej z hodowcą.
Od tego prawa powstał wyjątek, zwa-
ny odstępstwem rolnym. Umożliwia
on rolnikom wysiew materiału odmia-
ny chronionej, pochodzącego z własnej
uprawy, bez wiedzy i pisemnej zgody
hodowcy. Rolnik zobowiązany jest
wówczas w ciągu 30 dni od daty siewu
zapłacić hodowcy połowę opłaty li-
cencyjnej, obowiązującej dla tej od-
miany.

Opłaty za korzystanie z chronio-
nych odmian roślin uprawnych są gło-
sem rolników, wpływającym na kształ-
towanie hodowli. Posiadacze gruntów
rolnych wybierają i uprawiają odmia-
ny, które spełniają ich oczekiwania,
a więc są najlepsze. W ten sposób in-
westują w rozwój wybranych odmian
i hodowli oraz dostarczają hodowcom
wskazówek, jak efektywnie zarządzać
swoją własnością intelektualną. Prawo

rynku buduje silną hodowlę – rol-
nicy jako konsumenci mają
w tym procesie swój nieza-
przeczalny udział. Przez zgod-
ne z prawem korzystanie
z chronionych odmian roślin

rolnicy wskazują kierunek roz-
woju hodowli roślin rolniczych

i w istotny sposób go stymulują. W za-
mian otrzymują możliwość korzystania
z nowych odmian roślin, coraz lepiej
dostosowanych do potrzeb danego
gospodarstwa rolnego oraz środowi-
ska uprawy.

Europejscy hodowcy roślin każde-
go roku odkrywają wiele nowych od-
mian roślin rolniczych, z których nie-
spełna 1 proc. to odmiany rejestrowa-
ne w Polsce. Dla polskiego rolnika
teoretycznie dostępne jest ponad 20 tys.
odmian z katalogu wspólnotowego,
lecz do uprawy w naszym kraju prze-
znaczone są te zarejestrowane w kra-
jowym rejestrze. Rolnik powinien roz-
ważyć, które z odmian nadają się do
wykorzystania w jego gospodarstwie.
Jeśli weźmie pod uwagę jedynie po-
tencjał plonotwórczy odmiany, to jego
wybór może okazać się chybiony. Wie-
lu rolników przekonało się o tym przed
laty, a ponownie w bieżącym roku,
gdy zachwyceni wysokim plonowa-
niem dość pochopnie wysiali odmiany
przywiezione z krajów Europy Za-
chodniej, z łagodniejszego klimatu

Istota ochrony

Rocznica 20-lecia Pol-
skiej Izby Nasiennej (PIN)
jest okazją do wspomnień
i refleksji również nad 
13-letnią historią działal-
ności Agencji Nasiennej
Sp. z o.o. w Lesznie (AN),
jedynej w Polsce organi-
zacji hodowców. Historia
ta rozgrywa się niejako 
u boku PIN-u, która 
reprezentuje całą branżę
nasienną, tak hodowców,
jak też firmy nasienne

Paweł Kochański
wyłącznego prawa



oceanicznego, a więc o niskiej mro-
zoodporności. 

Kwalifikat czy siew ze zbioru?
Obok doboru odmiany ważny jest

wybór materiału do siewu. Najlepiej
siać kwalifikowany materiał siewny. Jest
on droższy od materiału ze zbioru, ale
dzięki selekcji negatywnej czysty i jed-
norodny biologiczne, a parametry jego
kiełkowania i zdrowotności są prak-
tycznie nie do uzyskania w przeciętnym
gospodarstwie towarowym. Natomiast
siejąc materiał niesiewny (sic!), nie-
trudno o naruszenie prawa; szczegól-
nie wyłącznego prawa do odmian ro-
ślin. Wszystko zależy od tego, co zo-
stanie wysiane: materiał z własnego
zbioru czy nabyty materiał niekwalifi-
kowany. W pierwszym przypadku może
dojść do naruszenia wyłącznego pra-
wa, jeśli do siewu będzie wykorzy-
stany gatunek niedozwolony do OR,
np. facelia, gorczyca lub trawy. W dru-
gim przypadku naruszenie wyłączne-
go prawa z całą pewnością będzie
mieć miejsce, gdyż odmiany chronio-
ne można wysiewać albo jako kwalifi-
kowany materiał siewny, albo materiał
zebrany w swoim gospodarstwie w ra-
mach odstępstwa rolnego. Innej le-
galnej opcji nie ma. Rolnicy często

sieją materiał z „wymiany sąsiedzkiej”
lub kupiony na targu. Są to nasiona to-
warowe, które nie są materiałem siew-
nym i jako takie, jeśli pochodzą spoza
gospodarstwa, nie mogą być wyko-
rzystane do siewu. Tego typu działania
są bardzo powszechne i według moich
szacunków dotyczą 35 proc. zasie-
wów w Polsce; nie oznacza to jednak,
że je akceptujemy! Każde stwierdzone
naruszenie prawa jest kierowane na
drogę postępowania cywilnego o za-
płatę odszkodowań, a czasem także na
drogę postępowania karnego.

W przeciwdziałaniu naruszania
wyłącznego prawa pomaga nam moż-
liwość kontroli, czym rolnicy obsiewa-

ją pola. Wysyłamy rolnikom pisemne
wnioski o udzielenie informacji, czy ko-
rzystali z OR. Zapytany rolnik ma obo-
wiązek odpowiedzi, nawet jeśli nie
siał materiału ze zbioru lub nie pro-
wadził żadnych upraw. Rolnicy, którzy
wykonują nielegalne zasiewy, często
uchylają się od udzielenia informacji.
W takich przypadkach informację eg-
zekwujemy sądownie, a następnie od-
bywa się kontrola w gospodarstwie.
W razie wątpliwości rośliny rosnące na
polu są badane w celu ustalenia, czy
jest to odmiana chroniona wyłącznym
prawem. Jeśli tak, rolnik jest proszony
o zapłatę odszkodowania na rzecz
pokrzywdzonego hodowcy.

Uważam, że obecnie krajowe na-
siennictwo ma olbrzymi potencjał,
gdyż jakością nie ustępuje światowym
biznesom. Wiele firm zmodernizowało
linie technologiczne. Brakuje tylko wy-
kwalifikowanej, specjalistycznej młodej
kadry. Miejmy nadzieję, że zachowamy
obecną różnorodność wysokiej jakości
odmian wyhodowanych w naszym
kraju. Przyszłość hodowli i nasiennic-
twa w Polsce leży jednak w rękach rol-
ników. To oni decydują, jakie odmiany
wysieją i kto otrzyma opłatę licencyjną.
To oni decydują, czy na polskich polach
będą rosły rodzime odmiany. �

Przyszłość hodowli i nasiennic-
twa w Polsce leży jednak w rę-
kach rolników. To oni decydują,
jakie odmiany wysieją i kto
otrzyma opłatę licencyjną. To
oni decydują, czy na polskich
polach będą rosły rodzime 
odmiany.

Polska Izba Nasienna



N
ie bez przyczyny, bo spół-
ka gwarantuje materiał
siewny, który spełnia pa-
rametry jakości wymaga-
ne przez Międzynarodo-

we Przepisy Oceny Nasion ISTA, zy-
skując zaufanie klientów i opinię wia-
rygodnego partnera. Dobra znajo-
mość realiów segmentu nasiennego
idzie w parze z wysokim poziomem roz-
woju technologicznego, co pozwala
przedstawić potencjalnym odbiorcom
nowoczesną, a zarazem komplekso-
wą ofertę, dostosowaną do trendów
w nasiennictwie oraz indywidualnych
potrzeb każdego klienta.

Jako wiodący producent mieszanek
nasion traw gazonowych, pastewnych
oraz specjalistycznych PPH „Centnas”
prowadzi szeroko zakrojoną dystry-
bucję w skali kraju, a także w całej Eu-
ropie. Silna pozycja budowana przez
lata motywuje firmę do utrzymania ja-
kości nasion oraz ciągłego rozwoju,
któremu towarzyszy przekonanie, że
wraz z rozwojem rolnictwa i przysto-
sowaniem jego zasad funkcjonowania
do norm UE znaczenie branży na-
siennej również będzie rosło. Dlatego
też inwestycje firmy w profesjonalne za-

plecze technologiczne są nastawione
na dalszy postęp, ciągłe doskonalenie
procesu produkcji i poszerzanie ofer-
ty, a plany uwzględniają nakłady prze-
znaczone na działania związane z nie-
zbędnym rozwojem takich obszarów,
jak magazynowanie, przerób oraz
konfekcjonowanie nasion.

Stawiając sobie za cel zasilanie rol-
nictwa w nowe wartościowe odmiany
o gwarantowanej jakości materiału
siewnego, „Centnas” prowadzi za-
awansowane badania we własnym
laboratorium, uznawanym za jedną
z najlepszych tego typu placówek w re-
jonie. Posiada ono certyfikat akredy-
tacji, potwierdzający kompetencje
w zakresie wykonywanych badań,
a tym samym gwarantuje wiarygodne
i obiektywne wyniki. Akredytacja obej-
muje ocenę nasion zbóż, traw, roślin
oleistych, włóknistych i innych gatun-
ków. Wydawane przez laboratorium
Centnas świadectwa dopuszczają na-
siona do obrotu na terenie UE.

Poza oceną materiału siewnego
(polową, laboratoryjną, cech ze-
wnętrznych) PPH „Centnas” prowadzi
na szeroką skalę rozmnażanie na-
sion, zarówno w kraju, jak i za grani-
cą, poprzez kontraktację w gospo-
darstwach państwowych i indywidu-
alnych. W 2014 r. firma otworzyła no-
woczesne centrum rolno-ogrodnicze,
oferujące szeroką gamę produktów,
skierowanych zarówno do rolników,
jak i działkowiczów. Są to m.in. środ-
ki ochrony roślin, opryskiwacze, na-
wozy, narzędzia rolnicze, sprzęt na-
wadniający i oczywiście nasiona:
zboża, mieszanki dla gołębi, mie-
szanki traw, a od niedawna mie-
szanki poplonowe. �
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Od nasion

PPH „Centnas” Sp z o.o. 
z siedzibą w Krotoszynie
powstało w 1992 r. 
z przekształcenia pań-
stwowej „Centrali Nasien-
nej”. Dziś z bagażem
wieloletnich doświadczeń
na rynku nasiennym firma
jest jednym z liderów
branży i z dumą promuje
swoje usługi hasłem: 
„Na nasiennictwie znamy
się najlepiej”

Stawiając sobie za cel za-
silanie rolnictwa w nowe
wartościowe odmiany 
o gwarantowanej jakości
materiału siewnego,
„Centnas” prowadzi za-
awansowane badania we
własnym laboratorium.

po plony
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Przedsiębiorstwo Fair Play

Jak działania spółki NESTRO wpisują
się w ideę zrównoważonego rozwoju
i kto najbardziej korzysta z oferowa-
nych przez firmę rozwiązań?

– Wszystkie nasze rozwią-
zania spełniają założenia eko-
rozwoju, zgodnie z którymi po-
prawa, a przynajmniej niepo-
garszanie stanu środowiska, jest
jednym z ważniejszych czynni-
ków warunkujących rozwój
przedsiębiorstw, również eko-
nomiczny. Nasza strategia roz-
woju skupia się na trzech pod-
stawowych pytaniach: „W jakich
obszarach będziemy działać za
dwa lata albo nawet pięć lat?”,
„Co nas wyróżnia i w jakich
aspektach jesteśmy lepsi lub
bardziej konkurencyjni?”, „Co
może być długookresową pod-
stawą sukcesu NESTRO w obli-
czu różnych wyzwań i wahań na
rynku?”. Dlatego skupiamy się
na nowych branżach, którym
możemy oferować nasze urzą-
dzenia, np. w zakresie odpylania
w zakładach papierniczych czy
w sortowniach śmieci. W związ-
ku z tym inwestujemy w dział
konstrukcyjno-projektowy, który
jest fundamentem przedsiębior-
stwa. Dlatego wspieramy eko-
rozwojowe rozwiązania w dzie-
dzinie odpylania, pozwalające
uzyskać ergonomiczne stanowiska
pracy w branży meblowej, a tym sa-
mym usprawniające procesy produk-
cyjne.
Oprócz produktów są państwo doceniani za
praktyki biznesowe. Jak na co dzień przeja-
wia się postawa fair play w firmie?

– Staramy się w miarę możliwości
angażować się społecznie w gminie
i powiecie oleskim, realizując z wy-
branymi instytucjami czy stowarzy-
szeniami projekty koncertów, przed-
stawień teatralnych, konkursów dla
dzieci niepełnosprawnych, turniejów
sportowych. W ten sposób NESTRO ak-
tywnie włącza się w życie społeczno-
ści lokalnej, realizując założenia CSR
– Społecznej Odpowiedzialności Biz-
nesu w obszarze współpracy ze śro-

dowiskiem lokalnym. Daje to
ogromną satysfakcję i pozytyw-
nie wpływa na rozwój dzieci
i młodzieży. Korzyść dla przed-
siębiorstwa to przede wszyst-
kim promocja firmy w środowi-
sku lokalnym, oparta na współ-
pracy, wiarygodności i zaufa-
niu. Włączając się w inicjatywy
lokalne, jesteśmy postrzegani
jako dobry partner i atrakcyjny
pracodawca dla przyszłych pra-
cowników z regionu, a to ważne
w kontekście przyszłości i roz-
woju firmy.
W zeszłym roku obchodzili państwo ju-
bileusz 10-lecia firmy w Starym Ole-
śnie. Jak podsumowałby pan ten
okres i jakie cele stawia pan przed fir-
mą na kolejną dekadę?

– Tak, czas mija bardzo szyb-
ko, to było dla wszystkich pra-
cowników grupy NESTRO in-
tensywne 10 lat. Jednak myślę, że
nie czas na podsumowania, lecz
na spojrzenie w przyszłość i za-
stanowienie, w jakim kierunku się
rozwijać i jak najlepiej spełniać
oczekiwania branży meblowej,
zarówno drzewnej, jak i metalo-
wej. Nasze plany skupiają się na
szerokim oferowaniu usług ob-
róbki metali na maszynach CNC,
tj. cięciu stali czarnej, alumi-

nium i stali szlachetnej na laserze
TRUMPF, wykrawaniu rewolwerowym
stali ocynkowanej, gięciu elementów
na krawędziarkach. W planach mamy
również kontynuowanie współpracy
ze szkołami zawodowymi oraz poli-
technikami w zakresie praktyk. Rozwój
to także pracownicy, dlatego już teraz
poszukujemy młodych, dynamicznych,
zdolnych inżynierów konstruktorów do
działu projektowego, jak również elek-
tryków i automatyków do pracy przy re-
alizacji naszych projektów w całej Pol-
sce i zagranicą. W planach rozwojo-
wych na najbliższe lata mamy budowę
hali montażowej z działem B+R, co po-
zwoli nam się rozwinąć i zwiększyć za-
trudnienie.

Rozmawiała Zuzanna Maj

Z planami w przyszłość
Nie czas na podsumowania, lecz na spojrzenie w przyszłość 
i zastanowienie, w jakim kierunku się rozwijać i jak najlepiej spełniać oczekiwania
branży meblowej – mówi Tomasz Balcerzak, dyrektor sprzedaży w firmie NESTRO

Wspieramy ekoro-
zwojowe rozwiązania
w dziedzinie odpyla-

nia, pozwalające
uzyskać ergono-

miczne stanowiska
pracy w branży me-

blowej, a tym
samym usprawnia-

jące procesy pro-
dukcyjne.



Przedsiębiorstwo Fair Play

Jako przewodniczący komisji ogólnopolskiej
programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” miał
pan okazję zapoznać się z różnymi praktykami
stosowanymi w firmach. Czy polski biznes za-
sługuje na pozytywną ocenę pod względem
etyki prowadzonej działalności?

– Biorąc pod uwagę firmy, które
poddają się ocenie w ramach pro-
gramu „Przedsiębiorstwo Fair Play”,
polski biznes na pewno reprezentuje
wysoki poziom etyczny. Ten program
pokazuje, jak wiele firm jest zaintere-
sowanych społeczną odpowiedzial-
nością biznesu, co oznacza gotowość
do budowania poprawnych relacji
z klientami, kontrahentami, społecz-
nością lokalną. Porównując obecny
stan do sytuacji z końca lat 90., kiedy
stawialiśmy pierwsze kroki z progra-

mem, widać, że przedsiębiorstw ukie-
runkowanych na takie działania stale
przybywa. Firmy są również coraz le-
piej przygotowane, by stwarzać opty-
malne warunki pracy i rozwoju dla per-
sonelu. Udział w certyfikacji jest dla
nich sposobem na potwierdzenie słusz-
ności obranej strategii i wyraźne za-
komunikowanie preferowanych w fir-
mie wartości. Myślę, że to zdecydo-
wanie większa grupa niż firmy, które nie
chcą przestrzegać zasad etyki i skła-
dających się na rzetelność wartości.
Jakie działania ze strony zarządu i pracow-
ników są fundamentalne, by można było mó-
wić o odpowiedzialnym biznesie?

– Sprawdzamy rzetelność firm
w czterech obszarach, w zakresie relacji
z rynkiem, pracownikami, społeczno-
ścią lokalną i środowiskiem. Duże zna-
czenie mają inicjatywy zmierzające do

tego, by włączać pracowników w za-
rządzanie firmą. Są one pożądane
z punktu widzenia rozwoju firmy i in-
dywidualnej ścieżki kariery każdego
pracownika, wpływają na umacnianie
więzi pracowników z firmą, dlatego sta-
nowią istotny element w procesie cer-
tyfikacji w programie „Przedsiębiorstwo
Fair Play”. Ważne jest też postępowa-
nie firmy wobec innych podmiotów
rynkowych, w tym sposób rozliczania
z kontrahentami. Ponadto sprawdzamy,
jak przedsiębiorstwo zachowuje się wo-
bec społeczności lokalnej, np. czy ma
w swojej strategii elementy wsparcia
mieszkańców. Bierzemy też pod uwa-
gę działania z zakresu ekologii, które
pokazują, jak dany podmiot traktuje
środowisko naturalne.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Wiele dróg do sukcesu
Rozmowa z Mieczysławem Bąkiem, prezesem 

zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG

PROJEKTOWANIE, HANDEL, MONTAŻ, SERWIS FABRYCZNY

• POMPY CIEPŁA
• INSTALACJE SOLARNE
• KOTŁOWNIE GAZOWE, OLEJOWE

• INSTALACJE C.O.
• SYSTEMY UZDATNIANIA WODY
• KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

CIEPŁOWNICTWO, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, UZDATNIANIE WODY

NIEWIADOMSCY FIRMA GODNA ZAUFANIA

LAUREAT KONKURSULAUREAT KONKURSU

ul. Działowa 9
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 14 00
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Najnowsza premiera spektaklu „Wiosna” jest efektem wizyty Leonardo Mo-
reiry w Teatrze Studio. Była ona okazją do stworzenia razem z aktorami sto-
łecznego teatru koncepcji sztuki opartej o autorskie teksty Moreiry. W drugiej
połowie roku spektakl zostanie zaprezentowany brazylijskiej publiczności
w ramach projektu prezentacji polskiej kultury w Brazylii, przygotowanej przez
Culture.pl wraz z polskimi i brazylijskimi partnerami. 

L. Moreira jest jednym z najbardziej obiecujących i utalentowanych dra-
maturgów i reżyserów brazylijskich. Jego działalność teatralna to nieustają-
ce poszukiwania nowych środków wyrazu i form scenicznych, stojących za py-
taniami o odmienność, sposoby postrzegania rzeczywistości, język oraz wie-
lość perspektyw tworzących naszą świadomość. 

W 2007 r. Moreira założył grupę teatralną Companhia Hiato, w której wraz
z zespołem stałych współpracowników tworzy swoje przedstawienia, bada-
jące różnorodnymi sposobami postrzegania rzeczywistości. – Jeśli przeszłość
jest ulicą jednokierunkową, to teraźniejszość można niekiedy określić jako roz-
widlenie drogi, która jest jeszcze przed nami – mówi reżyser. – „Wiosna” może
być czytana jako dwie równoległe sztuki, dziejące się w tym samym miejscu.
Jak wyglądałyby chwile, które mogliśmy przeżyć, ale których nie przeżyliśmy?
Mieliśmy koncepcję dwóch paralelnych żywotów, które rozgrywają się w tym
samym czasie. Dużo rozmawialiśmy z zespołem o wyborach, jakich dokonu-
jemy w życiu. „Wujaszek Wania” Czechowa posłużył jako inspiracja do stwo-
rzenia nowej historii, opartej na biografiach aktorów i ich doświadczeniach oso-
bistych. Fikcja, sen, życzenie, prawda, wszystko to jest u Moreiry kwestią per-
spektywy. To samo dotyczy relacji między przeszłością a teraźniejszością, wspo-
mnieniem a urojeniem, biografią a biologią. Akcja utworu rozgrywa się w dwóch
przestrzeniach, oddzielonych od siebie na scenie . To świeże spojrzenie au-
tora na zawiłe meandry ludzkiej psychiki. To rozważania na temat kondycji ludz-
kiej, upływu czasu, podejmowanych w życiu decyzji i ich skutkach.

Anna Arwaniti

„Laboratorium ciał roślinnych” Katarzyny Proniewskiej jest wysta-
wą żyjących i martwych form rzeźbiarskich, dokumentacją procesu po-
wstawania kształtów, w których żywe rośliny stały się częściami proce-
su powstawania monstrualnych ciał zwierzęco-ludzkich. Wpływ człowieka
na środowisko jest tak znaczny, że można uznać, iż żyjemy w epoce geo-
logicznej, w której przyroda i tworzona przez człowieka kultura nie na-
leżą do odrębnych światów, tylko współtworzą jedno środowisko. Ob-
serwacja i dokumentacja cierpienia kształtowanych ciał roślinnych, bę-
dącego częścią procesu powstawania nowej formy, stanowi wewnętrz-
ne doświadczenie artystki i staje się jej mocą twórczą. W wykonanych
w procesie laboratoryjnym rzeźbach zapisany jest ból żywej materii ro-
ślinnej, który stanowi pierwotną pamięć nowoczesnych ciał skonstru-
owanych z żywych i martwych elementów. Artystka zadaje pytanie o cie-
lesność doświadczenia duchowego i odsłania kondycję bycia w ciele jako
dwoistości odczuwania siebie w porządkach niematerialności i mate-
rialności „ja”. Symbolem duchowej doskonałości jest ciało jako całość,
a także jego nieskazitelna czystość. „Laboratorium ciał roślinnych” to sym-
bioza świata roślin i świata człowieka.

Anna Arwaniti

Laboratorium
ciał roślinnych
– nowa wystawa
w Galerii Studio

Wiosna
w Teatrze Studio 
i Galerii Studio



P
atronem i bohaterem wydarzenia jest Ludwig van
Beethoven, kompozytor, człowiek genialny i nie-
pokorny, walczący o nowe oblicze sztuki. „Beetho-
ven chodził mocno po ziemi, choć z głową w ob-
łokach. Należał do kompozytorów zaangażowa-

nych w to, co się działo tu i teraz. To on pierwsze miejsce
w kulturze dźwięków przyznał uczuciu i ekspresji.” – pisze prof.
Mieczysław Tomaszewski, członek rady programowej festi-
walu. 

Jak co roku festiwalowe wydarzenia rozwijały się w trzech
nurtach: na koncertach, wystawach i na sympozjum. Taka jest
od samego początku formuła festiwalu – muzyka znajduje
swoje oparcie w źródłach, na wystawie rękopisów i pierwo-
druków w Bibliotece Jagiellońskiej, a dopełniona zostaje po-
przez analizę i interpretację w refleksji muzyczno-humani-
stycznej podczas sympozjów muzykologicznych, organizo-
wanych we współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie.
– Muzykę można zatem i zobaczyć, obserwując jej począt-
ki w postaci szkiców i manuskryptów, i zbadać szkiełkiem oraz
okiem podczas obrad sympozjalnych, i przeżyć w kontakcie
bezpośrednim – w doświadczeniu na żywo. Sam kompozy-
tor pisał, że pragnieniem każdego artysty jest oddanie się bez
reszty ważnym dziełom, a potem przedstawienie ich pu-
bliczności – mówi Elżbieta Penderecka, dyrektor generalna
festiwalu.

Jubileuszową edycję zainaugurowała „IX Symfonia d-moll”
Beethovena pod kierunkiem Jacka Kasprzyka, niosąca po-
nadczasowy przekaz tworzenia wartości dobra, prawdy
i wzniosłego piękna. „Międzynarodowy festiwal muzyczny jest
naturalnym miejscem zetknięcia się najrozmaitszych oso-
bowości i tradycji, ludzi wyrosłych w duchu różnych religii.
Tu piękna nie mierzy się wiekiem czy kolorem skóry” – pisze
w magazynie „Beethoven” Andrzej Giza, dyrektor Stowa-
rzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. Bohaterami 20. edy-
cji festiwalu były znakomite orkiestry: Tonhalle z Zurychu
z wirtuozem fortepianu Yefimem Bronfmanem, NDR Sinfo-
nieorchester Hamburg z okrzykniętym gwiazdą klasyki dy-
rygentem Krzysztofem Urbańskim i legendarnym barytonem
Thomasem Hampsonem oraz powstałą niedawno Santan-
der Orchestra, która wystąpiła pod batutą Jerzego Maksy-
miuka, z jedynym polskim finalistą XVII Międzynarodowego
Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie Szymonem
Nehringiem. Niespodzianką dla melomanów był koncert „Eve-
ning in New York” z musicalowymi przebojami „West Side Sto-
ry” Leonarda Bernsteina i „Porgy and Bess” George’a Ger-
shwina.

Zgodnie z trwającym od lat festiwalowym cyklem pre-
zentacji mało znanych bądź zapomnianych oper zapre-
zentowano wersję dwóch jednoaktówek: tragedii „Jeźdźcy ku
morzu” Ralpha Vaughana Williamsa oraz komedii „Oberża

pod dzikiem” Gustava Holsta. Podobnie jak w latach ubie-
głych koncertowe wykonania oper poprowadził znakomity pol-
ski dyrygent Łukasz Borowicz. 

Niezwykłe wydarzenie to sam finał festiwalu beethove-
nowskiego – „Pasja według św. Łukasza” Krzysztofa Pende-
reckiego skomponowana z okazji 1000-lecia Chrztu Polski,
w 50. rocznicę prawykonania utworu w katedrze w Münster.
Koncert realizowany był w ramach projektu „1050-lecie
chrztu Polski – nadzwyczajne wykonanie Pasji”, dofinanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Chrzest 966”.

Tegoroczny festiwal tak jak i jego poprzednie edycje do-
starczył wielu niezapomnianych przeżyć, emocji i wzruszeń.
– Mam nadzieję, że muzyka Ludwiga van Beethovena oraz
kompozytorów tworzących dla niej rozmaite konteksty i oświe-
tlenia pobudziła do myślenia, stała się zaczynem dyskusji,
poruszyła, przyniosła ze sobą bogatą paletę emocji, na cze-
le z radością ze wspólnego przeżywania piękna – podsu-
mowuje Elżbieta Penderecki. �

Muzyczna uczta

„Beethoven i nowe drogi” to myśl przewodnia 20. edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van
Beethovena – jednego z największych i najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym kraju

Kultura

Anna Arwaniti

przed Wielkanocą
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Jakie zastosowanie mają filtry ofe-
rowane przez PARTNER Systems,
skierowane głównie do służb mun-
durowych?

– Nasze urządzenia mają
zastosowanie przede wszystkim w przy-
padku konieczności awaryjnego do-
starczenia czystej wody, będącego
wynikiem skażeń biologicznych, che-
micznych lub radioaktywnych. Są mo-
bilne, posiadają niezależne źródła za-
silania, a ich maksymalna wydajność
to 12 000l/h. Co istotne, stosujemy
w nich innowacyjne, dodatkowo akty-
wowane węgle, które występują w na-
szej ofercie pod nazwą Carbo Systems. 

Nasze filtry są rozwiązaniem uni-
wersalnym, które może sprawnie funk-
cjonować zarówno jako specjalistycz-
ny element wyposażenia służb mun-
durowych, jak i jako integralny system
cywilny, zaprojektowany według po-
trzeb klienta.
Jak duża jest konkurencja rynkowa w tak wą-
skiej specjalizacji i co pozwala uzyskać prze-
wagę, a tym samym zyskać kontrakty na wy-
roby o przeznaczeniu specjalnym?

– Konkurencja jest duża. Elemen-
tem decydującym o wyborze oferty
zgodnie ze specyfikacją przetargową
jest cena. W postępowaniach coraz
częściej biorą udział firmy, które po-
siadają niewielki dorobek w tej dzie-
dzinie. Paradoksalnie nasi konkuren-
ci to podmioty, składające oferty na
urządzenia, które były wdrażane przez
nasz dział rozwoju. 
Co poza wyrobami przemawia za wyborem
firmy jako wiarygodnego partnera, któremu
warto zaufać? 

– Jakość oferowanych
przez nas produktów i usług
potwierdzają posiadane
normy ISO 9001:2008,
AQAP 2110:2009. Ponadto

nasza działalność została uhonoro-
wana nagrodą Lidera Bezpieczeń-
stwa Państwa oraz certyfikatem Ja-
kość Roku w kategorii „innowacja” i ty-
tułem „VIP Biznesu 2015”, który jest wy-
razem uznania ze strony środowisk cy-
wilnych. 

Dynamika spółki oraz szeroka dzia-
łalność badawczo-rozwojowa powo-
dują, że wzmacniamy swoją pozycję
rynkową. W myśl strategii odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa wspiera-
my podmioty i indywidualne inicjatywy,
stając się częścią systemu, którego
mianownikiem jest budowanie wza-
jemnego zaufania i realizacja stawia-
nych sobie celów.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer

Wzmacniamy
swoją 
pozycję 
rynkową

PARTNER Systems 
Sp. z o.o. jest obecna na
polskim rynku od roku 2000.
Swoją działalność opiera na
produkcji urządzeń filtracyj-
nych przeznaczonych do
uzdatniania wody w sytu-
acjach kryzysowych oraz
sprzętu do magazynowania
wody w warunkach polo-
wych

Rozmowa z Dariuszem 
Zabrowarnym, 
prezesem PARTNER 
Systems Sp. z o.o.



Kieruje pan spółką, która od lat odnosi suk-
cesy na kilku polach, m.in. w działalności na
rzecz wojska i rynku cywilnego. Co decydu-
je o takich wynikach?

– Odpowiadając na to pytanie,
należy nie tylko sięgnąć do historii
spółki, która liczy nieco powyżej pięciu
lat, lecz także do czasów sprzed kil-
kudziesięciu lat, kiedy wojsko posia-
dało własne zakłady remontowe, trud-
niące się realizacją niewielkich zadań
budowlanych na rzecz polskich sił
zbrojnych. To właśnie na ich bazie
powstała nasza spółka, której działal-
ność skupiona jest przede wszystkim
na budowie od podstaw nowych obiek-
tów oraz głębokiej modernizacji bu-
dynków już istniejących. 

Stan infrastruktury wojskowej się-
ga często PRL-u, dlatego też spółka ma
dość szerokie pole do popisu. Od mo-
mentu powstania zrealizowała inwe-

stycje budowlane za ponad miliard zło-
tych – to świadczy o ogromnej skali jej
działalności. Obszar budownictwa
specjalistycznego, którym SINEVIA się
zajmuje, uzupełniają inwestycje miesz-
kaniowe, realizowane na potrzeby żoł-
nierzy zawodowych na zamówienie
Agencji Mienia Wojskowego. We wspo-
mnianym pięcioletnim okresie spółka
oddała do użytku ponad tysiąc miesz-
kań do wykorzystania przez żołnierzy.
Dodam także, że bywały takie lata, kie-
dy realizowała w roku około 150 zadań,
a ich wymiar finansowy był bardzo
zróżnicowany, tj. od kilkudziesięciu ty-
sięcy do kilkudziesięciu milionów zło-
tych, stąd tak wysoka kwota ogólna
wszystkich dotychczas zrealizowanych
inwestycji. Dlatego też śmiało mogę po-
wiedzieć, że sukcesy, które firma odnosi
w tej chwili, są w pewnym sensie
pochodną doświadczeń zdobytych

w dawnych zakładach remontowo-
budowlanych. Istotną rolę odgrywa
także wykwalifikowana kadra, która
w wielu przypadkach zatrudniona była
w ich strukturach. 

Spółka, sięgając do tradycji woj-
skowych w celu kontynuacji działal-
ności na rzecz polskich sił zbrojnych,
już na początku swojej działalności po-
zyskała świadectwo bezpieczeń-
stwa przemysłowego drugiego stopnia
o klauzulach „tajne” i „poufne” oraz
świadectwo bezpieczeństwa przemy-
słowego pierwszego stopnia o klauzuli
„poufne”. Dzięki nim zapewnia pełną
ochronę informacji niejawnych, co jest
kluczowe w przypadku realizacji in-
westycji specjalnych na potrzeby sił
zbrojnych. Warto również wspomnieć
o posiadanych przez SINEVIA konce-
sjach Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na wykonywanie

Sukces
Na markę pracuje się ciężko, a przede wszystkim zespołowo. Z pozoru wygląda to bar-
dzo prosto – spółka zdobywa dyplomy, wyróżnienia, certyfikaty, które odbiera Prezes
Zarządu, występujący w glorii i chwale jako ten, który osiągnął sukces. Jest to mylne
spostrzeżenie – mówi Robert Kościelny, Prezes Zarządu SINEVIA Sp. z o.o.
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działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz obro-
tu technologią o takim przeznaczeniu;
działalność gospodarcza w zakresie
usług ochrony osób i mienia, realizo-
wanych w formie bezpośredniej ochro-
ny fizycznej oraz zabezpieczenia tech-
nicznego. Reasumując, doświadcze-
nie, koncesje, świadectwa oraz kadra
przekładają się na sukcesy w działal-
ności spółki na rzecz wojska. 

Natomiast jeśli mówimy o sukce-
sach na rynku cywilnym, to spółka
rozpoczyna dopiero ekspansję. Jednym
z większych osiągnięć jest duże osie-
dle mieszkaniowe w Poznaniu, które
spółka realizuje dla zewnętrznego de-
welopera. W najbliższym czasie za-
kłada budowę kolejnych
mieszkań. Zamierza tak-
że poszerzyć ofertę na
rynku cywilnym o bu-
downictwo wielkogaba-
rytowe – przemysłowe,
np. hale, hangary. 
Jak pracuje się na markę,
która cieszy się dobrą opinią
i wciąż przyciąga nowych
klientów?

– Na markę pracuje
się ciężko, a przede
wszystkim zespołowo.
Z pozoru wygląda to
bardzo prosto – spółka
zdobywa dyplomy, wy-
różnienia, certyfikaty,
które odbiera Prezes
Zarządu, występujący
w glorii i chwale jako
ten, który osiągnął suk-
ces. Jest to mylne spostrzeżenie. Na po-
wyższe pracuje zespół – w naszym
przypadku jest to około tysiąc osób.
Każdy pracownik ma inną rolę do
spełnienia – inną rolę odgrywa w spół-
ce stolarz, cieśla, murarz na budowie,
inną pełnią główny księgowy, dyrek-
torzy poszczególnych pionów czy też
pozostała kadra kierownicza, a jeszcze
inną rolę ma prezes, którego zadaniem
jest w szczególności spinanie wszyst-
kich działań pracowników, a przy tym
podejmowanie słusznych decyzji. Prze-
kładają się one na dobrą opinię o fir-
mie, za co jest ona nagradzana. 

Warto dodać, że praca na markę
SINEVIA nie odbywa się wyłącznie na
polu prowadzonej przez nią działal-
ności budowlano-usługowej. W spo-
łeczności lokalnej angażuje się ona
w promocję sportu. W czerwcu 2015 r.
zorganizowała w Gnieźnie turniej te-
nisowy, a w styczniu 2016 r. wzięła
udział w 6. Noworocznym Turnieju Ha-

lowej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza Nowego
Dworu Mazowieckiego,
od tego roku zwanym
również SINEVIA CUP.
Reprezentantów spółki
można spotkać również
na współorganizowa-
nych biegach podczas
takich imprez, jak Bieg
Czterech Generałów,
Bieg Marszałka oraz
na innych ogólnopol-
skich trasach biego-
wych, np. EKIDEN. Spół-
ka udziela się także cha-
rytatywnie poprzez czyn-

ny udział w życiu społecznym regionu,
czego dowodem jest m.in. współpraca
z Fundacją „Nikt nie zostaje” i wspar-
cie finansowe organizowanych przez
nią warsztatów terapeutycznych. Po-
moc na rzecz fundacji obejmuje rów-
nież wsparcie dla weteranów. Powia-
towemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim SI-
NEVIA pomaga zaś podczas organi-
zacji Powiatowego Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego. Spółka odpowiedziała
również na prośbę pomocy Fundacji
„Nowy Świat”, która dzięki darowiźnie
od niej sfinansowała przeniesienie
platformy dla osób niepełnospraw-
nych w Siemianowicach Śląskich. In-
westycję zrealizowano w ramach akcji
pomocy dla byłego żołnierza zawodo-
wego, który uległ wypadkowi podczas
przygotowań do wyjazdu na misję do
Afganistanu. SINEVIA zaangażowała
się ponadto w 23. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 

Jak widzi pan przyszłość kierowanej przez sie-
bie firmy? Czy maluje się ona w kolorowych
barwach?

– Jeśli prezes firmy budowlanej
mówi optymistycznie o przyszłości kie-
rowanej przez siebie firmy, to rzeczy-
wiście musi być albo wielkim optymi-
stą, albo nie bardzo świadomym tego,
na jakim rynku funkcjonuje jego firma.
Ja należę do pierwszej wymienionej
przeze mnie grupy. Wiem, jak trudny
jest rynek usług budowlanych. Jed-
nak działania, które są podejmowane
w SINEVIA, mają na celu stałe posze-
rzanie spektrum jej oferty, chodzi głów-
nie o nowe zadania inwestycyjne, do-
tąd nie realizowane przez inne firmy
budowlane, dzięki którym pozycja
spółki jest stale umacniana na rynku.
Odpowiadając zatem na państwa py-
tanie, powtórzę słowa, które wspomi-
nałem na początku – jestem optymistą
i zrobię wszystko co w mojej mocy, aby
przyszłość SINEVIA malowała się wy-
łącznie w kolorowych barwach. 
Jakie cechy powinien posiadać prezes, aby
być nie tylko dobrym zarządcą, lecz także sze-
fem o tzw. ludzkiej twarzy?

– Czuję się zażenowany, gdyż to py-
tanie powinni państwo zadać moim
współpracownikom, a nie mi. Po pierw-
sze, należałoby ustalić, że jestem do-
brym zarządcą oraz szefem o „ludzkiej
twarzy.” Cokolwiek powiem na ten te-
mat, nie będzie brzmiało obiektywnie,
aczkolwiek uważam, że byłoby bliskie
prawdy, gdybym potwierdził auten-
tyczność wyżej wymienionych cech
(śmiech).

Rozmawiała Monika Michałowska

Praca na markę
SINEVIA nie od-
bywa się wyłącz-
nie na polu
prowadzonej
przez nią działal-
ności budow-
lano-usługowej.
W społeczności
lokalnej angażuje
się ona w promo-
cję sportu.

Bieg Czterech Generałów

�
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Co składa się na pozytywne postrzeganie za-
rządzanego przez pana szpitala i jak stara się
pan ukierunkować jego rozwój z myślą o po-
zycji i konkurencyjności placówki oraz zado-
woleniu pacjentów?

– Wojewódzki Szpital Zespolony
w Kielcach to jeden z największych, wie-
loprofilowych, wysokospecjalistycznych
podmiotów leczniczych w kraju. W za-
rządzanej przeze mnie placówce dzia-
łają jedyne w województwie: neuro-
chirurgia, kardiochirurgia, a także kli-
nika chirurgii dziecięca, anestezjologii
i intensywnej terapii dziecięcej, onko-
logia dziecięca i oddział endokrynolo-
giczno-diabetologiczny. Oddziały pe-
diatryczne mieszczą się w nowym
obiekcie, którego wyposażenie jest no-
woczesne w porównaniu do innych
placówek. Przodujemy w kraju m.in.
w innowacyjnych metodach leczenia
udarów niedokrwiennych mózgu czy
w liczbie wykonywanych w klinice or-
topedii zabiegów z zastosowaniem no-
woczesnych technik miniinwazyjnych.
Nasza placówka posiada klinikę po-
łożnictwa i ginekologii, w której jest naj-
więcej porodów w województwie świę-
tokrzyskim – w 2015 r. było ich około
1900. Wspólnie z kliniką neonatologii
położnictwo i ginekologia tworzą ośro-
dek, w którym opiekę na bardzo wy-
sokim poziomie mają zapewnione za-
równo matka, jak i jej dziecko. Empa-
tia, którą personel wykazuje w opiece
nad rodzącą i noworodkiem, jest wręcz
namacalna. Troskę, zaangażowanie
i wrażliwość widać również na od-
działach, na których leczeni są dorośli

pacjenci. Dysponujemy ponadto no-
woczesnym laboratorium diagno-
stycznym, które posiada certyfikaty:
Centralnego Ośrodka Badania Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz
międzynarodowe Tiqon i Lab Quality. 
Jakie dotychczasowe inicjatywy zarządu
szpitala wskazałby pan jako przykłady dzia-
łań, które wpływają na ocenę świadczeń, bez-
pieczeństwa i obsługi pacjentów? 

– Polityka szpitala jest ukierunko-
wana na spełnianie wymogów pa-
cjentów. Remonty oddziałów i syste-
matyczne ich doposażanie wpływają
na lepszą jakość leczenia i wzrost za-
dowolenia chorych. W naszej placów-
ce monitorowane jest przestrzegania
kart praw i obowiązków pacjenta. Za-
trudniamy pełnomocnika ds. praw pa-
cjenta, który na bieżąco wyjaśnia
wszystkie kwestie sporne i pomaga
chorym oraz ich rodzinom. 
Jakie wydarzenia i inwestycje, wpisujące się
w strategię rozwoju szpitala, będą miały miej-
sce w placówce w bieżącym roku?

– Plany mamy bardzo ambitne.
Chcemy m.in.: wyremontować pawilon,
w którym mieści się oddział onkologii
i hematologii dziecięcej, oraz wykonać

elewację budynku głównego szpitala
i znajdującego się w jego sąsiedztwie
Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.
Bardzo poważne inwestycje, które
chcemy zrealizować w najbliższych
miesiącach, to stworzenie w struktu-
rach szpitala pierwszych w regionie
centrów urazowych dla dorosłych i dla
dzieci oraz centrum perinatologii. 
Medycyna to słuszne założenia i cele, ale tak-
że ogromne potrzeby finansowe. Jak dbają
państwo o ten aspekt działalności, by pogo-
dzić dążenia z możliwościami budżetowymi? 

– Mimo że za nami bardzo trudny
rok 2015, w trakcie którego w struktu-
ry szpitala włączone zostały oddziały
pediatryczne, nasza placówka, przy
uwzględnieniu amortyzacji, ma do-
datni wynik finansowy. Pomoc otrzy-
mujemy również systematycznie od
naszego organu prowadzącego, czy-
li Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Liczymy, że
przy wsparciu nie tylko regionalnym,
lecz także centralnym dalej będziemy
zmieniać się i rozwijać dla dobra na-
szych pacjentów. 

Rozmawiała Kornelia Jankowska

ambitne plany
Bardzo poważne inwestycje, które chcemy zrealizować w najbliż-
szych miesiącach, to stworzenie w strukturach szpitala pierw-
szych w regionie centrów urazowych dla dorosłych i dla dzieci
oraz centrum perinatologii – mówi Andrzej Domański, dyrek-
tor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Liczymy, że przy wsparciu nie
tylko regionalnym, lecz także
centralnym dalej będziemy
zmieniać się i rozwijać dla
dobra naszych pacjentów.

Biznes

Mamy
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J
esteśmy instytucją ukierunkowa-
ną na zaspokajanie potrzeb fi-
nansowych mazowieckiej spo-
łeczności. Naszym atutem jest
dobre rozeznanie i znajomość lo-

kalnego środowiska. Jesteśmy jedno-
cześnie bankiem i spółdzielnią, których
podstawowym celem działania jest
świadczenie pomocy i wysokiej jakości
usług. Oferujemy szeroki wachlarz
usług: od standardowych produktów fi-
nansowych, takich jak rachunki bie-
żące, lokaty, kredyty i karty płatnicze,
po elektroniczny dostęp do kont. Pa-
miętając o tym, że potrzeby klientów
wyznaczają standardy obsługi, stale
dążymy do wzbogacania i unowocze-
śniania oferty produktowej i usługowej,
a także rozbudowujemy infrastrukturę
techniczną i bankomatową.

Wizja, jaka przyświeca naszej co-
dziennej działalności, sprowadza się
do tego, aby nasz bank był instytucją

finansową uniwersalną, z jednej stro-
ny godną zaufania i wiarygodną,
a z drugiej odważnie konkurującą z in-
nymi tego typu podmiotami, tak by
być jednym z najważniejszych na
rynku lokalnym dostawców usług
bankowych przy zachowaniu warto-
ści godnych przyjaznej instytucji fi-
nansowej.

Nasz bank to instytucja będąca
w 100 proc. własnością lokalnej spo-
łeczności, dlatego postrzegany jest
jako „swój bank”. Czynników tego
sukcesu na pewno należy upatrywać
w konsekwentnym poszukiwaniu roz-
wiązań, które odpowiadają potrze-
bom rynku i, co najważniejsze, ich
skutecznemu wdrażaniu. Gospoda-
rujemy wyłącznie polskim kapitałem,
zapewniając w ten sposób dopływ
profitów do lokalnych budżetów sa-
morządowych. Zdobyte doświadczenie
i wieloletnia tradycja pomogły nam bez

przeszkód dotrzymać kroku przemia-
nom gospodarczym wprowadzonym
w ostatnich latach. Co niezwykle istot-
ne, nie zatraciliśmy przy tym swej pier-
wotnej statutowej roli sprzed ponad 100
lat. Obecność na białobrzeskim rynku
od wielu lat jest potwierdzeniem, że sta-
liśmy się godnym zaufania partne-
rem. Szerokie grono klientów, którzy
nam zaufali, świadczy o tym, iż jeste-
śmy w stanie sprostać bardzo dużej
konkurencji, charakterystycznej dla
tego sektora usług. Jesteśmy zawsze
blisko naszych klientów, w pełni goto-
wi zaoferować obsługę finansową na
najwyższym poziomie, a zarazem bez-
pieczną. Kładziemy szczególny na-
cisk na jakość świadczonych przez nas
usług, ponieważ dbałość o jej syste-
matyczne podnoszenie to jedno z prio-
rytetowych założeń strategii rozwoju,
konsekwentnie realizowanej przez nas
od wielu lat. �

Bank Spółdzielczy w Biało-
brzegach działa nieprzerwa-
nie od ponad 100 lat. Swoje
usługi świadczymy w dziesię-
ciu placówkach położonych na
terenie województwa mazo-
wieckiego: centrali, sześciu
oddziałach i trzech punktach
kasowych

Kładziemy szczególny nacisk
na jakość świadczonych przez
nas usług, ponieważ dbałość
o jej systematyczne podno-
szenie to jedno z prioryteto-
wych założeń strategii
rozwoju.

Instytucja z tradycjami
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Co decyduje o stabilnej po-
zycji kierowanej przez pana
spółdzielni oraz pozwala
cieszyć się przychylnością
jej członków?

– Przede wszystkim
pozytywny wynik finan-
sowy, który potwierdza-
ją przeprowadzone kon-
trole biegłych rewiden-
tów oraz lustracje zle-
cone przez Ministerstwo
Infrastruktury i Budow-
nictwa czy Ministerstwo
Finansów. Rok 2015 był
dla naszej spółdzielni
ważny nie tylko z powo-
du 20-lecia działalno-
ści. Zostaliśmy wyróż-
nieni prestiżową i ce-
nioną nagrodą Orły Pol-
skiego Budownictwa
m.in. za pozyskiwanie
środków z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na
cele termomoderniza-
cyjne, zmianę koncepcji
zaopatrywania w cie-

pło spółdzielczych nieruchomości
przez wykupienie od dostawcy ciepła
nieefektywnych stacji wymienników,
a następnie ich sukcesywne unowo-
cześnianie, wdrożenie alternatywnych
form pozyskiwania energii z kolektorów
słonecznych oraz przeprowadzenie
termomodernizacji znacznej części
budynków. Działania te udało się zre-
alizować dzięki pozyskaniu bezzwrot-
nych dotacji w kwocie 693 648 zł

z WFOŚiGW w Katowi-
cach oraz wypłacie
bezzwrotnych premii
termomodernizacyjnych
z Banku Gospodarstwa
Krajowego w wysokości
1 075 465,75 zł. Jestem
przekonany, że wybra-
liśmy dobry kierunek
rozwoju, co nie znaczy,
że spoczywamy na lau-
rach. Wciąż poszuku-
jemy nowych pomysłów
i form działania, by
spełnić statutową mi-
sję, a tym samym za-
spokoić potrzeby mie-
szkańców. Najwięk-
szym kapitałem spół-
dzielni są jej członko-
wie. Dokonujące się
zmiany na lepsze nie
miałyby miejsca bez
udziału działaczy sa-
morządowych, praco-
wników, podmiotów i in-
stytucji współpracują-
cych z nami. To dzięki
nim SM „Orłowiec” osią-
ga dobre wyniki ekono-
miczne, organizacyjne,
techniczne i wizerun-
kowe.

Jak przedstawiają się główne oczekiwania
mieszkańców i w jaki sposób stara się pan im
sprostać?

– Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, dbamy o ich
portfele, czyli doprowadzamy do ob-
niżek opłat czynszowych lub przy-
najmniej utrzymujemy je na tym samym
poziomie. Zapewniamy też odpo-
wiednią estetykę naszych osiedli.
W celu poprawy bezpieczeństwa oraz
przeciwdziałania wandalizmowi mon-
tujemy na naszych osiedlach nowo-
czesny system monitoringu wizyjnego
oraz współpracujemy z odpowiednimi
służbami. Ponadto prowadzimy róż-
norodne formy działalności społecznej,
oświatowej i kulturalnej: wspieramy
działalność świetlic, współpracujemy
z Klubem Sportowym „Bielik”, organi-
zujemy coroczne festyny, które integrują
społeczność spółdzielni. Rodziny
z dziećmi, znajdujące się w trudnej sy-
tuacji, uzyskują wsparcie w postaci
świątecznych paczek żywnościowych.
Na czym aktualnie skupia się zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”?

– Nasze plany wiążą się z konty-
nuacją dotychczasowych działań.
Chcemy dalej wsłuchiwać się w głos
naszych mieszkańców, pochylać się
nad ich koncepcją oraz wizją funkcjo-
nowania naszych osiedli i cały czas
zmierzać w kierunku wdrażania no-
watorskich, funkcjonalnych oraz
oszczędnościowych rozwiązań, które
mają na celu poprawę jakości życia
mieszkańców, a także estetyki osiedli.

Rozmawiała Justyna Franczuk

Wsłuchujemy się

Chcemy dalej wsłuchiwać się
w głos naszych mieszkańców,
pochylać się nad ich koncep-
cją oraz wizją funkcjonowa-
nia naszych osiedli.

Wychodząc 
naprzeciw 
oczekiwaniom
mieszkańców,
dbamy o ich
portfele, czyli
doprowadzamy
do obniżek opłat
czynszowych 
lub przynajmniej
utrzymujemy je
na tym samym
poziomie 
– mówi Mariusz
Ganita, prezes
zarządu 
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Orłowiec”

w głos mieszkańców
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J
ako jedyny w regionie duży szpi-
tal wielospecjalistyczny, zatrud-
niający ponad 1600 osób, za-
pewniamy opiekę nie tylko miesz-
kańcom miasta i okolic, lecz tak-

że turystom, którzy licznie przyby-
wają w okresie letnim nad morze.
Odbiorcami naszych świadczeń me-
dycznych jest populacja około 800
tys. osób, która w procesie leczenia
może skorzystać z usług realizowa-
nych w: 24 oddziałach szpitalnych
z 582 łóżkami, 13 salach operacyjnych,
3 zakładach, 18 pracowniach i 40 po-
radniach. W 2015 r. w oddziałach
szpitalnych leczonych było 31 564
osoby, udzielonych zostało ponad 230
tys. porad. Szpitalny oddział ratunko-
wy przyjął 35 tys. chorych. 

Ostatnie lata działalności to czas
przeobrażania naszej jednostki w szpi-
tal na miarę XXI w. Olbrzymim wy-
zwaniem było pozyskanie środków na
modernizację i budowę nowych pawi-
lonów. Brak pomieszczeń ograniczał
możliwości rozwoju nowych specjal-
ności oraz wdrażanie nowych stan-
dardów. Modernizację udało się prze-
prowadzić bez ograniczania przyjęć
pacjentów. Jest to bardzo istotny aspekt
ze względu na brak drugiego wielo-

specjalistycznego szpitala w okolicy.
W ramach pozyskanych na moderni-
zację środków wybudowaliśmy od
podstaw nowe pawilony: szpitalnego
oddziału ratunkowego, internistycz-
nego oraz wielosalowego zespołu ope-
racyjnego. Jednocześnie na terenie
szpitala prywatni inwestorzy wybudo-
wali i otworzyli Międzynarodowe Cen-
trum Onkoterapii oraz pawilon dla
potrzeb laboratorium diagnostyczne-
go, stacji dializ, pracowni gamma ka-
mery i banku krwi.

Modernizacji podlegają także od-
działy zlokalizowane w dotychczas
istniejących budynkach szpitalnych.
Nowy wizerunek zyskały już m.in.
oddziały: położniczy, patologii ciąży
i neonatologiczny, urologii oraz gine-
kologii. Rozpoczęta została także mo-
dernizacja pomieszczeń w celu po-
większenia oddziału onkologii i che-
mioterapii. Nową lokalizację i większe
pomieszczenia uzyska również pra-
cownia leku cytotoksycznego. Ostatnie
lata zaowocowały ponadto wybudo-
waniem lądowiska dla śmigłowców ra-
tunkowych oraz termomodernizacją
najstarszych budynków szpitala.
Wszystko wskazuje na to, że to nie ko-
niec zmian na lepsze. �

rozwój
Szpital Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika w Ko-
szalinie po raz kolejny
otrzymał nagrodę w Ogól-
nopolskim Konkursie Me-
dycznym „Perły Medycy-
ny”, co stanowi potwier-
dzenie, że zmiany jako-
ściowe, jakie są wprowa-
dzane w naszej jednostce,
idą w dobrym kierunku

Andrzej Kondaszewski, dyrek-
tor Szpitala Wojewódzkiego im. Miko-
łaja Kopernika w Koszalinie

– Szybki rozwój szpitala i wdrażanie no-
wych procedur wymaga też pozyskania
specjalistów, których ilość w naszym regio-
nie jest ograniczona. Musiałem przekonać
specjalistów z innych miast w Polsce, że
nasz szpital daje duże możliwości rozwoju
i stabilizacji. W ostatnich latach zatrudnie-
nie w naszej jednostce zwiększyło się
o prawie 15 proc., co jest związane
z otwieraniem nowych oddziałów, podod-
działów i poradni. Wszystkie te aspekty
zarządzania wiążą się z koniecznością po-
zyskiwania środków finansowych i nego-
cjowania kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Uważam, że dzięki dobrej
współpracy z samorządami oraz przychyl-
ności decydentów udało mi się stworzyć
dobry szpital, co znalazło odzwierciedlenie
w otrzymaniu wielu wyróżnień i nagród.

Kierunek
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Czynniki wywołujące stres są wpisane w na-
sze życie, ale poczucie stresu może być świa-
dome lub nieświadome.

– Nieświadomość roli, jaką odgry-
wa stres w naszym życiu, i praw, jakie
nim rządzą, opóźnia moment rozpo-
znania negatywnych skutków, jakie
wywołuje. Stres to nie tylko napięcie,
pobudzenie fizyczne, lecz także infor-
macja, która się z nim wiąże. Nie jest
obojętne dla zdrowia i skutecznego
działania uświadomienie znaczenia
stresowych sytuacji. Radzenie sobie
w trudnych chwilach wymaga umie-
jętności panowania nad reakcją stre-
sową, kierowania jej przebiegiem.
Wszystkie ukryte, nieświadome, ner-
wowe przeżycia gromadzą się jako
ogólna pula stresu, uogólnione na-
pięcie, a często także ogólny niepokój,
który zamienia się w trwałą postawę lę-
kową. Poczucie stresu nie ma wtedy
konkretnej przyczyny, a czynniki wy-
wołujące wzrost napięcia są niespe-
cyficzne. Możemy się wówczas spo-
dziewać reakcji stresowej bez okre-
ślonego powodu na zasadzie skoja-
rzeń, domysłów, podejrzeń. Wyobraź-
my sobie, jak wiele osób spotkanych na
ulicy, pracujących w firmach, zwłasz-
cza w korporacjach, gdzie codzienne
warunki pracy stanowią podprogowy
„złośliwy” stres, to ludzie nadmiernie
naładowani negatywnym napięciem.
Podobnie w wielu rodzinach stres, fru-
stracja i konflikty przekraczają roz-
sądne granice. 

Poczucie i uświadomienie sobie
stresu pozwala na zatrzymanie jego
błędnego koła. Odłożony na później
stres zamienia się w przeżywane spon-
tanicznie negatywne emocje, które
staramy się stłumić. Z psychologii głę-
bi wiemy, że ludzka psychika niczego
nie zapomina, zapamiętuje fakty, ale

odgradza je od emocjonalnego do-
świadczenia. Tak działa wyparcie.
Niebezpieczna granica w przeżywaniu
stresowych napięć i negatywnych emo-
cji polega na tym, że przestajemy od-
różniać, co jest obiektywnym, ze-
wnętrznym powodem, a co naszą su-
biektywną reakcją na stresujące zda-
rzenie.  
W kontakcie ze światem musimy jakoś sobie
radzić, wiedząc, że w naszym odbiorze czyn-
niki obiektywne i subiektywne mieszają się.
Te same trudności obiektywne u osób z po-
dobnym doświadczeniem życiowym i po-
dobną wiedzą będą powodowały różne po-
czucie stresu.

– Zdrowej odpowiedzi na stres
i podstawowej odporności psychicznej
uczymy się tak samo jak chodzenia,
prowadzenia auta, języka obcego czy
sztuki gotowania. Opanowanie me-
chanizmów radzenia sobie ze stresem
to ważna lekcja, jaką powinniśmy od-
być, aby prowadzić dobre i zdrowe ży-
cie, i mieć dobre relacje. W technicz-
nej cywilizacji sztuka radzenia sobie ze
stresem szwankuje na dwu polach:
w sferze ciała i życiu emocjonalnym.
Emocje są powiązane z relacjami, za-
równo rodzinnymi, jak i zawodowymi
oraz społecznymi, a także jakością ży-
cia wewnętrznego. Niewłaściwe za-
rządzanie stresem zawsze przekłada
się na ciało i zdrowie fizyczne, jak też
stosunki z ludźmi oraz podejście do sa-
mego siebie. 

Trening odporności na stres obej-
muje wszystko, co robimy z ciałem, wy-
rażanie emocji i uczuć, kontakty mię-
dzyludzkie oraz życie wewnętrzne. We
wszystkich tych obszarach nasza cy-
wilizacja zostawia negatywne piętno.
Nerwowy, nastawiony na sukces ze-
wnętrzny styl życia sprawia, że na star-
cie w dorosłe życie występują skrajne

postawy wobec stresu – albo jest to
nadmierna stymulacja, próba „za-
krzyczenia” jednego stresu innym lub
większym pobudzeniem, albo są to
wysiłki, zmierzające do wyłączenia się
z wszelkich bodźców, szukanie sztucz-
nego komfortu i spokoju poprzez izo-
lację, „wyciszanie” za pomocą alkoholu,
narkotyków, gier komputerowych, „za-
mulenia” muzyką. W obu przypad-
kach nie rozwija się indywidualna świa-
domość stresu i odporność na różne
jego formy.  Osoby naładowane stre-
sem stają się nieznośne dla otoczenia,
wybuchowe, nie wytrzymują zwykłych
obciążeń w szkole, na studiach, w pra-
cy, w końcu wpadają w fobie, wycofu-
ją się, zamykają w sobie, wpadają w de-
presję. Podobnie osoby, które izolo-
wały się od świata i zagłuszały stres,
w końcu wybuchają pod wpływem wy-
zwań codzienności, stają się proble-
mem dla rodziny lub otoczenia.
Liderzy i menadżerowie powinni uczyć się doj-
rzałej odpowiedzi na stres. Jakie popełniają
błędy?

– Wśród ludzi biznesu obserwujemy
oba skrajne wzorce treningu streso-
wego. Nie brakuje wśród nich osób sta-
le spiętych i nerwowych, które są cho-
dzącą „bombą stresu”. Zarażają swym
napięciem otoczenie, gdy pełnią funk-
cje kierownicze. W okresie wolnym od
pracy – w życiu osobistym i rodzinnym
– nie potrafią wyregulować się we-
wnętrznie, działają na wysokim pozio-
mie pobudzenia, dawkując sobie in-
tensywny trening fizyczny, hałaśliwe ży-
cie towarzyskie, nerwową atmosferę
wśród najbliższych, wyczerpujące ży-
cie seksualne itp. Są wśród liderów rów-
nież osoby preferujące styl „zimnego”
zarządzania stresem, pełnej kontroli
emocji i ciała, sztywnego spokoju.
Wszystko jest u nich poukładane i ska-

Zdrowej odpowiedzi na stres i podstawowej odporności
psychicznej uczymy się tak samo jak chodzenia, prowadze-
nia auta, języka obcego czy sztuki gotowania
– mówi dr Zenon Waldemar Dudek

Lekcja poskramiania
stresu



talogowane jak w muzeum. Nic
ich nie wzrusza, a ludzkie emocje
i zmiany w otoczeniu odbijają się od
nich jak groch od ściany. Ten rodzaj
samokontroli zamienia ludzi w ma-
nekiny. Stają się oni bezwzględny-
mi graczami w biznesie, potrafią
doprowadzić do wyczerpania psy-
chicznego niejednego pracownika
czy współpracownika. Kiedy po-
pełnią fatalne błędy biznesowe,
załamują się, popadają w samot-
ność i kryzys psychiczny. Osoby, które
uczą się różnych form doświadczania
stresu, pracują nad inteligencją emo-
cjonalną i komunikują swoje uczucia,
rzadziej popełniają błędy, a ich skutki
są mniejsze. Na bieżąco transformują
energię psychiczną, tworząc osobisty
wzorzec kierowania stresem. 

Świadome poczucie stresu w róż-
nych sferach pozwala na elastyczną
odpowiedź na konflikty i problemy.
Tak tworzy się kompleksowy wzorzec
odporności na stres. Jest to funda-
ment sztuki życia. W praktyce tera-
peutycznej i szkoleniach biznesowych
zwracam uwagę na integralny tre-
ning w oparciu o integralną teorię
stresu.  Zdolność indywidualnego ra-
dzenia sobie ze stresem i kryzysami jest
umiejętnością podstawową. 
Kiedy nie jesteśmy świadomi źródeł stresu,
nie jesteśmy w stanie wypracować zdrowe-
go wzorca zarządzania nim i wtedy po-
trzebna jest nam pomoc.

– Rozpoznawania źródeł psy-
chicznych napięć oraz radzenia sobie
z nimi w sytuacjach kryzysowych i pod-
czas realizacji trudnych projektów
uczymy się od dziecka. Dziś wystawieni
na stres cywilizacyjny i zawodowy li-
derzy mogą korzystać z najróżniej-
szego typu treningów rozwoju osobi-
stego, jogi, medytacji, mogą szukać wy-
ciszenia w podróży do cichych miejsc.
W programie linii życia trening ra-
dzenia sobie ze stresem obejmuje
dwa etapy. Pierwszy jest skoncentro-
wany na zrozumieniu zasad działania
stresu i uświadamia złożoność tego za-
gadnienia. Efektem jest przyswojenie
integralnego modelu stresu, który obej-
muje czynniki fizyczne – ciało; psy-
chiczne – emocje, wyobraźnię, myśle-
nie, pamięć; społeczne – relacje, role
grupowe; kulturowe – wzorce, wierze-
nia. Wszystkie czynniki wzajemnie się
dodają lub odejmują. Drugi etap sku-
pia się na praktyce i zmierza do wy-
pracowania indywidualnego programu
odpowiedzi na stres. Inaczej mówiąc,
polega on na pracy nad stworzeniem
czy skorygowaniem indywidualnego
wzorca zarządzania stresem. 

Na czym polega jego budowanie?
– Zbudowanie takiego wzorca po-

lega na praktycznym wdrożeniu inte-
gralnej teorii stresu w swoje życie za-
wodowe, osobiste, towarzyskie. Jego
podstawy opierają się, po pierwsze, na
rozpoznaniu i opanowaniu źródeł stre-
su związanego z ciałem. Pomaga
w tym analiza jakości naszego wypo-
czynku po pracy, snu, rodzaju aktyw-
ności fizycznej, życia seksualnego,
diety i stylu spożywania posiłków, po-
siadania nałogów, dbania o zdrowie fi-
zyczne itp. Wszystko to składa się na
podstawy „inteligencji stresowej” zwią-
zanej z ciałem. Ważnym punktem w tej
sferze jest zdolność relaksacji w wa-
runkach zmęczenia i stresu oraz bez-
pośrednio po ciężkiej pracy i trud-
nych wydarzeniach. 

Po drugie, indywidualny wzorzec
zarządzania stresem wymaga rozpo-
znania, opanowania lub rozładowania
napięć związanych z funkcjonowa-
niem psychiki. Zależy od świadomości
skutków aktywności emocjonalnej, pra-
cy wyobraźni, używanych schematów
myślenia, intuicji, sposobów przeży-
wania i komunikowania stresu w róż-
nych sytuacjach i w relacji ze sobą. 
To jest duże wyzwanie dla liderów i mena-
dżerów, którzy są mocno zaangażowani
w problemy zawodowe i muszą jakoś łączyć
pracę w życiem rodzinnym i osobistym. Jaka
jest dalsza praca nad wzorcem stresu?

– To etap pracy nad rozwiniętym
wzorcem indywidualnego doświad-
czania stresu. Opiera się on na two-
rzeniu dwu wersji modelu, prefero-
wanego zależnie od predyspozycji
psychicznych. Jest to poziom eksperta
stresu. Obejmuje umiejętność kon-
centracji na stresie związanym z cia-
łem i życiem psychicznym, a także tre-
ning sposobu funkcjonowania w rela-
cjach społecznych. Taki trening po-
winny przejść osoby aktywne spo-
łecznie. W tym modelu szybciej od-
najdują się osoby o cechach ekstra-
wertywnych, ludzie lubiący kontakty
społeczne i towarzystwo.

W drugiej wersji modelu rozwinię-
tego na etapie eksperta obok ciała

i sfery psychicznej większą wagę
niż bieżące życie społeczne
przykuwają wzorce kulturowe, fi-
lozofia życia, problemy uniwer-
salne. W tej dziedzinie również
spotykamy wartości frustrujące
bądź relaksujące, dezintegru-
jące bądź integrujące. Taki styl
jest charakterystyczny dla osób,
które prowadzą wewnętrzny,
nieco wyizolowany styl życia,
czyli dla introwertyków.

Jest jeszcze dalszy etap rozwijania indywi-
dualnego wzorca stresu, o którym była
mowa wcześniej.

– To jest mistrzowski etap, na któ-
rym lider uczy się łączenia drogi in-
trowertyka z drogą ekstrawertyka.
Tworzy się wtedy umiejętność dojrza-
łego radzenia sobie w relacjach spo-
łecznych z drogą bardziej zdystanso-
waną do spraw bieżących, czyli sferą
uniwersalną, duchową, kulturową. Do-
bry lider jest wzorcem dobrej drogi ży-
cia, w której poczucie stresu jest za-
symilowane, a jego znaczenie jest
świadome zarówno w aspekcie we-
wnętrznym, jak i zewnętrznym. Życie
ze sobą, dla siebie i dla wartości uni-
wersalnych oraz życie z innymi i dla in-
nych to dwie strony tego samego me-
dalu. Osiągamy równowagę w obliczu
wszelkich form stresu, gdyż nasz ob-
raz rzeczywistości jest spójny z oso-
bistą drogą życia. Subiektywne po-
czucie integralnego wzorca stresu
uzupełnia świadomość, jak nim za-
rządzać w świecie społecznym i w kul-
turze, częścią której jesteśmy. Zarzą-
dzanie stresem na najwyższym po-
ziomie obejmuje wszystkie cztery wy-
miary doświadczeń stresowych: ciało,
sferę psychiczną, relacje rodzinne,
zawodowe i społeczne, jak też wzorce
kulturowe. Budowanie integralnego
wzorca zarządzania stresem polega
w praktyce na łączeniu modelu ukie-
runkowanego na harmonijne życie
wewnętrzne, harmonijne relacje spo-
łeczne i harmonijną kulturę. 

Rozmawiała Anna Arwaniti

Biznes

Dr Zenon Waldemar Dudek 

Psychoterapeuta, autor i redaktor
licznych publikacji i książek 
naukowych, redaktor naczelny
pisma „Albo albo – Problemy psy-
chologii i kultury”, twórca terapii
kreatywnej i programów rozwojo-
wych dla instytucji i biznesu.
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Co oznacza jakość usług w przypadku dealera,
który stanął na najwyższym stopniu podium
rankingu TOP50?

– Dla nas pod pojęciem jakości
usług kryje się spełnienie w jak naj-
większym stopniu oczekiwań klienta na
każdej płaszczyźnie jego kontaktu z na-
szą firmą. Zdajemy sobie sprawę, że
oczekiwania są rzeczą bardzo su-
biektywną, u każdego przedstawiają
się inaczej i dotyczą innych rzeczy, dla-
tego też każdym działaniem staramy
się im sprostać w jak największym za-
kresie, pamiętając, że zawsze nad-
rzędnym celem jest zadowolenie klien-

ta i budowanie z nim długotrwałych re-
lacji. Wymiernym wyznacznikiem jest
wynik ankiety zadowolenia, w której
najwyższa nota określana jest jako
„klient szczególnie zadowolony”. Dla-
tego też nasza firma przywiązuje ol-
brzymią wagę do kwalifikacji i umie-
jętności pracowników, czasu trwania
procesu usługowego, doradztwa
w procesie zakupowym przy współ-
udziale klienta, terminowości oraz do
dotrzymania obietnic.
Jakie znaczenie ma dla państwa zdobyta po-
zycja i jakie działania są nastawione na jej
obronienie?

– Rankingi same w sobie nie są na-
szym celem, są jedynie pochodną re-
alizacji strategii, którą przyjęliśmy w na-
szej firmie. Zdobycie po raz kolejny za-
szczytnego pierwszego miejsce w ran-
kingu TOP50 oraz pobicie rekordu
sprzedaży nowych samochodów
w roku 2015 z wynikiem 15 702 sztuk
utwierdza mnie jako prezesa w słusz-
ności obranego kierunku rozwoju. Dla
naszego całego zespołu, który mozol-
nie pracował na osiągnięcie tego celu,
to silna motywacja do dalszej pracy.
Sukces ten jeszcze bardziej uwiary-
gadnia naszą pozycję na rynku jako

Sukces

Plany rozwojowe na ten rok
mamy bardzo ambitne, to
m.in. budowa nowego salonu
Audi w Łodzi, który będzie
naszym drugim obiektem
w tym mieście. Przymie-
rzamy się również do nowych
inwestycji w Szczecinie oraz
Poznaniu, a także do otwar-
cia autoryzacji Das Welt Auto
– samochodów używanych
marki VW z gwarancją – w Ło-
dzi, czy kompleksowej prze-
budowy salonu VW w Na-
darzynie.

Grupa Krotoski-Cichy
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rzetelnego partnera. Jako największa
sieć dealerska w Polsce jesteśmy od-
powiednio przygotowani do obsługi du-
żych kontraktów, mamy do tego zaso-
by i doświadczenie. Nie spoczywamy
na laurach i sami podnosimy sobie po-
przeczkę zarówno w zakresie rozwo-
ju firmy, jak i podwyższania standardów
obsługi, a tym samym satysfakcji na-
szego klienta.
Jaki jest państwa sposób na utrzymanie
przewagi konkurencyjnej? Co oprócz dobre-
go produktu pozwala osiągnąć tak dyna-
miczny wzrost sprzedaży i imponujące wy-
niki?

– Jako zarząd inwestujemy w ludzi,
którzy są najważniejszym zasobem
firmy. Nasza kadra cieszy się zaufa-
niem zarówno wśród klientów indywi-
dualnych, flotowych, jak i partnerów in-
stytucjonalnych. Nasza marka posia-
da dobrą opinię na rynku, jest znana
i poważana w branży. Wieloletnie do-
świadczenie, wiarygodna i stabilna
pozycja, kompleksowa obsługa, duża
dostępność dzięki rozbudowanej sie-
ci sprzedaży w całej Polsce – to wszyst-
ko według mnie wpływa na sukces, któ-
ry osiągnęliśmy.  
Jak ocenia pan krajowy rynek pod względem
nasycenia, oferowanej jakości, warunków
funkcjonowania oraz stosunku ceny do ja-
kości?

– Od jakieś czasu zauważam na
polskim rynku trend w zmianie men-
talności. Jeszcze do niedawna więk-
szym zainteresowaniem cieszyły się sa-
mochody sprowadzane, natomiast
obecnie tendencję wzrostową odno-
towujemy wśród aut nowych lub sa-
mochodów używanych, ale pocho-
dzących z wiarygodnego źródła, np. ta-
kiego jak dealer. Niewątpliwie nieba-
gatelny wpływ na to mają nowe oferty

finansowania. Dzięki możliwości ofer-
ty finansowej VW Bank, czyli Audi Per-
fect Lease w przypadku Audi czy Easy
Drive dla VW, nasze samochody stały
się jeszcze bardziej dostępne dla szer-
szej klienteli. Powyższe rozwiązania
VW Bank zmieniły warunki funkcjono-
wania na rynku.

Polski rynek motoryzacyjny jest
obecnie bardzo trudny, istnieje na nim
bardzo duża konkurencja, ale naszy-
mi działaniami staramy się poradzić
sobie z tymi przeciwnościami. Myślę,
że czeka nas jeszcze sporo wyzwań,
zanim osiągniemy poziom rynków za-
chodnich.
Jak przybliżyłby pan markę Krotoski-Cichy
tym, którzy dopiero o niej usłyszą?

– Krotoski-Cichy to ponad 25 lat do-
świadczenia w branży motoryzacyjnej,
renoma i uznana pozycja na rynku. Je-
steśmy największą siecią dealerską
w Polsce, posiadając obecnie 30 sa-
lonów. Firma to ponad tysiąc pracow-
ników z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy parę tysięcy nowych sa-
mochodów na stoku oraz kilkaset aut
używanych, dostępnych od ręki. Za-
pewniamy kompleksowe usługi w każ-
dym zakresie związanym z użytkowa-
niem samochodu: począwszy od sprze-
daży samochodów nowych Audi, VW,
VW użytkowych, Seat i Škoda dla
klientów indywidualnych i flotowych,
skończywszy na serwisie, ubezpie-
czeniach, dogodnych formach finan-
sowania, naprawie powypadkowej,
serwisie blacharsko-lakierniczym, au-
topomocy, odkupie samochodów
wszystkich marek i sprzedaży aut uży-
wanych do stacji demontażu pojazdów. 
Jak kształtują się plany rozwojowe firmy i jaki
udział w strategii ma zwycięstwo w marco-
wym rankingu TOP50 firm dealerskich?

– Zwycięstwo w TOP50 oprócz mo-
tywacji nie ma bezpośredniego wpły-
wu na nasze plany rozwojowe. Utwier-
dza mnie jedynie w przekonaniu, że
idziemy w dobrym kierunku.

Plany rozwojowe na ten rok mamy
bardzo ambitne, to m.in. budowa no-
wego salonu Audi w Łodzi, który będzie
naszym drugim obiektem w tym mie-
ście. Przymierzamy się również do no-
wych inwestycji w Szczecinie oraz Po-
znaniu, a także do otwarcia autoryza-
cji Das Welt Auto – samochodów uży-
wanych marki VW z gwarancją – w Ło-
dzi, czy kompleksowej przebudowy
salonu VW w Nadarzynie. Osiągnięcie
po raz kolejny pierwszego miejsca
w TOP 50 daje mi i całej załodze więk-
szą motywację do dalszej, jeszcze
bardziej wzmożonej pracy.
Jakie zmiany zauważają państwo w trendach
i potrzebach zachodzących obecnie na rynku? 

– Z moich obserwacji wynika, że
klienci stają się coraz bardziej wyma-
gający, oczekują coraz wyższego po-
ziomu obsługi oraz bardziej sperso-
nalizowanego podejścia. Staramy się
wsłuchiwać w potrzeby naszych klien-
tów, by wyjść im naprzeciw. Przykładem
może być usługa door 2 door, którą
świadczymy, zapewniając i gwaran-
tując naszym klientom mobilność.
Oczywiście nowym i jeszcze raczku-
jącym w Polsce trendem jest użytko-
wanie auta za relatywnie niską opłatę,
a nie jego posiadanie, czyli klasyczny
zakup. W uproszczeniu chodzi tutaj
o niską ratę za użytkowanie auta i moż-
liwość jego zwrotu po umówionym
wcześniej okresie, co przybliża klien-
tów do możliwości jeżdżenia wyma-
rzonym samochodem.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer
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Jakie ostatnie działania PWK „Legionowo”
warto wskazać jako istotne dla rozwoju fir-
my i mieszkańców?

– Nasza najnowsza inwestycja to
modernizacja stacji uzdatniania wody,
której towarzyszy hasło promocyjne:
„NOWA ERA UZDATNIANIA”. Będzie
ona zasilać 35 z 54 tys. mieszkańców
Legionowa. Wszystkie stacje uzdat-
niania PWK mają odrębne źródła za-
silania, ale tworzą jeden system, co po-
zwala płynnie przejść na inną stację
w razie modernizacji którejkolwiek
z pozostałych, tak żeby mieszkańcy nie
odczuli niedogodności związanych
z brakiem wody. Tak pomyślany system
powstał z myślą o bezpieczeństwie lu-
dzi. Jednocześnie systematycznie ba-
damy wyrywkowo jakość i czystość
wody. Warto wspomnieć, że wszystkie
nasze obiekty są bezobsługowe. Pro-
szę się jednak nie obawiać – pracow-
ników nie zwolniłem, a jedynie prze-
kwalifikowałem, by mogli realizować
inne prace, mam tu na myśli budowę
przyłączy wodociągowych i kanaliza-
cyjnych dla naszych mieszkańców.
Trudno jest przekonać mieszkańców, by przy-
łączali się do sieci?

– Staram się używać argumentu
ekonomicznego, żeby cena była roz-
sądna z punktu widzenia potencjal-
nego użytkownika korzystającego
z wody czy odprowadzającego ścieki.
Przemawia za tym też cyfrowy odczyt
wodomierzy – bardzo wygodne roz-
wiązanie dla obu stron. Pomiary są do-
konywane w czasie rzeczywistym,

a więc są rzetelne i dokładne, a płat-
nik dostaje tradycyjną fakturę.
Na ile branża wodociągowa w Polsce jest zin-
tegrowana i chętna do współpracy?

– Istotną rolę w tym zakresie od-
grywa Izba Gospodarcza „Wodociągi
Polskie”. Jej członkowie dobrze się
znają, uczestniczą w szkoleniach, wy-
mieniają się doświadczeniami. Po-
nadto bierzemy udział w targach kra-
jowych i międzynarodowych, co rów-
nież sprzyja umocnieniu branży i sze-
roko pojętym kontaktom. To poszerza
horyzonty, pozwala zapoznać się
z trendami i zastosować optymalne
technologie dostosowane do potrzeb
lokalnego rynku i działalności firmy. Na
przykład w ciągu 2 lat wdrożyliśmy

w legionowskich szkołach podpatrzo-
ną za granicą ideę poidełek oraz prze-
syłu danych z wszystkich obiektów do
Centralnej Dyspozytorni za pomocą
GPRS. Jednak żeby członkowstwo
w izbie gospodarczej albo uczestnic-
two w targach przyniosło oczekiwane
rezultaty, na stanowisku prezesa fir-
my wodociągowej musi być człowiek
z branży – doświadczony, znający
dostępne technologie i możliwości,
a przy tym zaangażowany w wykony-
waną pracę, jednym słowem inżynier.
Osoba o wykształceniu ekonomicz-
nym dobrze rozrysuje słupki, ale nie
stworzy strategii, bo nie ma wizji roz-
woju. Podobnie jest w przypadku prób
zatrudnienia osób z innych branż, cza-
sem humanistycznych, na stanowi-
skach zarządczych, zawsze kończy
się to nieporozumieniami i porażką dla
firmy wodno-kanalizacyjnej.
Jak polskie wodociągi wypadają na tle po-
zostałych państw UE?

– Dobrze. To zasługa inżynierów,
którzy przez lata zarządzali wodocią-
gami i potrafili skorzystać ze wsparcia
finansowego UE, dlatego dziś ta bran-
ża jest łakomym kąskiem. Jednak myli
się ten, kto myśli, że wszystko jest go-
towe i nic już nie zostało do zrobienia.
Jeśli nie będziemy dbać o zasoby, roz-
budowywać ich i modernizować, mo-
żemy zaprzepaścić to, co zostało zro-
bione, i zapomnieć o postępie.

Rozmawiali 
Mariusz Gryżewski i Sławomir Gmaj

Postęp wymaga 
ciągłej pracy

Rozmowa z Grzegorzem Gruczkiem, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.

Myli się ten, kto myśli, że
wszystko jest gotowe i nic
już nie zostało do zrobienia.
Jeśli nie będziemy dbać 
o zasoby, rozbudowywać 
ich i modernizować, możemy
zaprzepaścić to, co zostało
zrobione, i zapomnieć 
o postępie.



ARKOP – marka godna zaufania, 
firmująca najwyższą jakość usług, 

wiarygodność i rzetelność 
dobrego partnera.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 
ARKOP i S-ka i Spółka Jawna

ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław
tel. 71 310 03 01, arkop@arkop.com.pl,

www.arkop.com.pl

Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1990 roku.
Przez ten okres zdobywaliśmy doświadczenie, zaufanie i lojalność
wielu naszych klientów. Wybudowaliśmy w Polsce ponad 100 sta-
cji paliw dla największych koncernów paliwowych, 40 hal przemy-
słowych różnego przeznaczenia, liczne obiekty mieszkalne
− jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, kilome-
try dróg oraz infrastruktury podziemnej. Naszym klientom oferu-
jemy usługi w kompleksowym wykonawstwie w zakresie
budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego oraz
robót specjalistycznych. Zatrudniamy ponad 120 pracowników,
w tym około 50-osobową grupę wysoko wykwalifikowanych, do-
świadczonych specjalistów kadry inżynieryjno-technicznej i admi-
nistracyjnej. Pracujemy przy użyciu najnowszych technologii
i rozwiązań technicznych. 

Certyfikaty i wyróżnienia

Od początku swojej działalności kładziemy nacisk na jakość, fa-
chowość, staranność i doskonałość wykonywanych usług. Taka
polityka zarządzania doprowadziła do uzyskania przez nas miana
dobrego wykonawcy i wiarygodnego partnera. Potwierdzeniem ja-
kości naszych działań są:
• certyfikat jakości ISO 9001, posiadany od 2002 roku,
• Złoty Medal za najlepszy produkt na Międzynarodowych 

Targach Paliw (1999 rok),
• wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa (2009 rok),
• nagroda III stopnia w konkursie Budowa Roku 2009,
• liczne referencje i listy motywacyjne.
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S
zybki rozwój Kopalni Wa-
pienia „Morawica” i zmia-
ny, jakie w niej zachodziły,
sprawiły, że w czerwcu
2001 r. przedsiębiorstwo

zostało przekształcone w spółkę ak-
cyjną z całkowitym udziałem polskie-
go kapitału. Pomimo różnorodnych
trendów i zmian na rynku gospodar-
czym, ma ustabilizowaną i satysfak-
cjonującą pozycję. Ogromna w tym za-
sługa strategicznych odbiorców fir-
my, którzy reprezentują różne gałęzie
przemysłu. Dzięki nim produkcja sys-
tematycznie wzrasta. Wiąże się to rów-
nież z modernizacją i uzbrajaniem
zakładu w nowoczesne maszyny
i urządzenia, przez co udaje się obni-
żać koszty produkcji.

Zarząd kopalni zawsze ukierun-
kowuje działania na nowe, przyszło-
ściowe rozwiązania technologiczne
oraz podnoszenie kwalifikacji pra-

cowników. Józef Dąbek – prezes za-
rządu KW „Morawica” – od wielu lat
jest związany z górnictwem skalnym.
Dzięki umiejętnie wykorzystanej wiedzy
i doświadczeniu oraz otwartości na
zmiany rynkowe i potrzeby klientów
stworzył silną firmę o dużym znaczeniu
dla Kielc, regionu świętokrzyskiego
i Polski. 

Kamień z morawickiej kopalni ma
szerokie zastosowanie. Wytwarza się
z niego wiele wyrobów, takich jak ka-
mień przemysłowy, kruszywa drogowe
i budowlane, nawozy i marmury. Głów-
nymi odbiorcami kamienia wapien-
nego są przedsiębiorstwa przemysłu
hutniczego, cukrowniczego i energe-
tycznego. Kruszywa drogowe i bu-
dowlane służą do produkcji betonów
w budownictwie, budowy placów i fun-
damentów oraz jako stabilizator pod
drogi. Inną gałęzią produkcji jest gru-
pa nawozów rolniczych, które są na-
turalnym źródłem węglanu wapnia
pochodzenia osadowego, nie zawie-
rają zanieczyszczeń ani metali cięż-
kich, szybko i bez skutków ubocznych
odkwaszają glebę. Odrębnym seg-
mentem działalności kopalni jest ob-
róbka i sprzedaż marmuru, który jest
stosowany we wnętrzach kościołów
i obiektów sakralnych, banków i hote-
li na terenie całego kraju. 

O sukcesie Kopalni Wapienia „Mo-
rawica” świadczą nagrody, które ma
ona na swoim koncie, m.in.: Złoty Ko-
wal, Złota Firma Regionu Staropol-
skiego, Diamentowa Odznaka dla naj-
lepszej firmy  gminy Morawica, Skrzy-
dła, Euro Firma, Lider Regionu, Naj-

popularniejszy Produkt Świętokrzyski,
Pracodawca Przyjazny Pracownikom
– wyróżnienie prezydenta RP, Diament
Świętokrzyski, Gazele Biznesu, Platy-
nowa Kielnia z Diamentem, Święto-
krzyskie Perły i wiele innych. �

Kopalnia Wapienia „Mo-
rawica” SA położona
jest w województwie
świętokrzyskim. Przez
prawie 50 lat funkcjo-
nowania na rynku zdo-
była ogromne
doświadczenie i zaufa-
nie klientów, o czym
świadczy jej rozbudo-
wane portfolio

Kopalnia Wapienia „Mora-
wica” SA to gwarancja jako-
ści i dobra świętokrzyska
marka. Posiada certyfikat ja-
kości ISO 9001:2000 na wszyst-
kie wyroby, zaspokaja
oczekiwania odbiorców 
i gwarantuje pełną satysfak-
cję dotychczasowym i przy-
szłym klientom.

Dobra marka



Gmina Narewka 
– raj dla turystów i inwestorów

Gmina Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, tel.: 85 682 98 80, faks: 85 682 98 85, e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl, www.narewka.pl

OFERTA TURYSTYCZNA

• Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny 
i Kulturalny na Starym Dworze nad 
Zbiornikiem Wodnym Siemianówka 
(w trakcie budowy).

• Stanica kajakowa z bazą noclegową 
w Narewce, tel. 85 685 80 62, 
e-mail: stanica-narewka@o2.pl.

• Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Siemianówce, tel. 85 685 71 69, 
685 70 03, 
e-mail: oee-siemianowka@wp.pl.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina Narewka posiada szeroką ofertę inwestycyjną.
Zainteresowani nią mogą nabyć atrakcyjnie położone
i uzbrojone w pełną infrastrukturę komunalną nieru-
chomości, przeznaczone na inwestycje turystyczne
– budownictwo hotelarskie i pensjonatowe. Są one po-
łożone nad brzegiem Zbiornika Wodnego „Siemia-
nówka”, w sąsiedztwie kompleksu leśnego Puszczy
Białowieskiej. W samym jej centrum, również nad
zbiornikiem wodnym, znajdują się natomiast tereny
przeznaczone pod budownictwo letniskowe – uzbro-
jone w infrastrukturę komunalną działki o powierzchni
ok. 1 tys. mkw. To oferta skierowana przede wszystkim
do miłośników ciszy, wędkarstwa i ptactwa. 

Na terenie gminy Narewka znajduje się kompleksowo
wyposażone kolejowe przejście graniczne, łączące UE
z Białorusią. W jego sąsiedztwie położone jest 29,31
ha terenów inwestycyjnych, które należą do Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stanowią
one idealną lokalizację dla przedsiębiorców, którzy
współpracują gospodarczo ze wschodnimi sąsiadami
Polski lub zamierzają to robić.

POŁOŻENIE

Gmina Narewka położona jest w południowo-
-wschodniej części województwa podlaskiego
przy granicy z Białorusią – dwie trzecie jej po-
wierzchni zajmuje Puszcza Białowieska. Ponadto
na jej terenie zlokalizowane jest 50 proc. po-
wierzchni Białowieskiego Parku Narodowego.
Przez narwiańską ziemię przepływają rzeki Narew
i Narewka. W górnym biegu tej pierwszej znaj-
duje się Zbiornik Wodny „Siemianówka” o po-
wierzchni 3250 ha. Bogactwo cennych walorów
przyrodniczych spowodowało, że dwie trzecie
powierzchni gminy jest objętych obszarami
ochrony Natura 2000.



D
o realizacji tych zadań
zobowiązuje nas pozycja
największego szpitala
w Polsce oraz status szpi-
tala klinicznego. Dlatego

też w poczuciu troski o zdrowie na-
szego społeczeństwa czujemy się
w obowiązku stałego rozwoju we
wszystkich obszarach związanych z na-
szą działalnością. 

W latach 2008–2012 zrealizowali-
śmy inwestycję Centrum Medycyny
Inwazyjnej. Do dyspozycji naszych pa-
cjentów są m.in.: 15 klinik wraz 17 sa-
lami operacyjnymi, Kliniczny Oddział
Ratunkowy, Zakład Radiologii oraz
poradnie specjalistyczne. Kolejnym
etapem inwestycyjnym jest rozpoczę-
ta we wrześniu 2015 r. budowa Cen-
trum Medycyny Nieinwazyjnej, zakoń-
czenie prac planowane jest na 2020 r.
W nowym obiekcie zostanie zlokalizo-
wanych 20 klinik z bazą 688 łóżek. Koszt
inwestycji to ok. 600 mln zł.

Wraz z inwestowaniem w infra-
strukturę pracujemy nad coraz lepszą
i sprawniejszą opieką oraz bezpie-
czeństwem naszych pacjentów. Służą
temu wdrażane w naszym centrum
działania organizacyjne i procedury za-
rządcze. Jako duży sukces w tej dzie-

dzinie traktujemy zdobycie w marcu
br. roku Certyfikatu Centrum Monito-
rowania Jakości w Ochronie Zdrowia
dla pełnego zakresu działalności UCK.
Wśród niewielkiej liczby certyfikowa-
nych szpitali klinicznych jesteśmy
największym ośrodkiem medycznym
w Polsce. 

Współpraca z lekarzami-bada-
czami implikuje konieczność zapew-
nienia odpowiedniego zaplecza tech-
nologicznego i organizacyjnego dla wy-
korzystania tego potencjału nauko-
wego. Stąd starania kierownictwa Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego
o pozyskanie środków na inwestycje
w nowoczesną aparaturę i technologie
(radiologia, medycyna nuklearna, sala
hybrydowa kardiologii).

Bez wątpienia jednak najwyższą
wartością w prowadzeniu działalności
leczniczej jest wysoko wyspecjalizo-
wana kadra medyczna. Efektem pasji
i zaangażowania naszego personelu
w pracę jest pozycja UCK jako wiodą-
cego ośrodka w wielu dziedzinach
medycyny, m.in.: 
• transplantologii – przeszczepy nerek,
zaawansowane przygotowania do
przeszczepów wątroby i wysepek trzust-
kowych oraz przeszczepy rogówek; 

• onkologii – w 2015 r. w 16 klinikach
zdiagnozowano 4819 pacjentów z roz-
poznaniem onkologicznym, 1689 pa-
cjentów było leczonych w ramach Pa-
kietu Onkologicznego; 
• nowatorskie technologie biome-
dyczne – autotransplantacje w lecze-
niu cukrzycy u dzieci (TREGS), prze-
zskórne implantacje zastawek u dzie-
ci i dorosłych, zabiegi chirurgii naczy-
niowej i kardiochirurgii, wykonywane
w najnowocześniejszej w Polsce sali hy-
brydowej; 
• chirurgii – Ośrodek Wiodący w Pol-
sce (High Volume Center) w licznych
dziedzinach operacyjnych i zabiego-
wych, zastosowanie metod Fast Track
Surgery i metodologii Fixed Teams; 
• medycynie spersonalizowanej (np.
Zintegrowany Program Opieki nad
Pacjentami z przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc, współpraca Poradni
Genetycznej z klinikami, Ośrodek Cho-
rób Rzadkich i wiele innych). �
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Efektywnie lecząc,

Nowoczesne leczenie, dobre przygotowanie nowych kadr
medycznych oraz wnoszenie wkładu naukowego i techno-
logicznego w rozwój medycyny – to wiodące zadania Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

dobrze uczyć i służyć nauce





86 VIP

Biznes

T
o niezwykłe wydarzenie każ-
dego roku przyciąga ponad
20 tys. odwiedzających,
w tym przedstawicieli
państw, gwiazdy i media.

Targi to wyjątkowa możliwość zakupu
i obejrzenia jedynych w swoim rodza-
ju eksponatów jubilerskich oraz mi-
neralogicznych. Części komercyj-
nej towarzyszą dodatkowe atrakcje,
przygotowane dla odwiedzających.
– Z entuzjazmem obserwujemy wzrost
popularności branży jubilersko-mine-
ralogicznej w Polsce i staramy się, by
każda kolejna edycja Warsaw Mineral
Expo była ciekawsza od poprzedniej.
Rodziny zapraszamy do specjalnie
przygotowanej strefy edukacyjnej dla
dzieci, w której maluchy pod opieką
pedagogów mają szansę w kreatyw-
ny sposób poznać świat geologii. Z ko-
lei wielbicielom trendów proponujemy
strefę młodych projektantów biżuterii,
w której zdolni twórcy prezentują swo-
je oryginalne prace. To właśnie tam
dowiedzieliśmy się, co będzie modne
w 2016 r. – mówi Grzegorz Sobieszek,
organizator targów. 

Warsaw Mineral Expo to miejsce
spotkań największych firm jubilerskich
z całego świata, artystów, rzemieślni-
ków, złotników, wielbicieli geologii i nie-
zwykłych osobowości. Wśród wystaw-

ców można spotkać sprzedawców
najdroższych kamieni w Europie,
których wartość sięga nawet kilkuset

Warsaw Mineral Expo to największa w Europie Środkowo-Wschodniej giełda minerałów i biżuterii,
licząca ponad 400 wystawców z kilkunastu krajów. Jej szósta edycja odbyła się na początku
marca w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki

Warsaw Mineral Expo to miej-
sce spotkań największych firm
jubilerskich z całego świata, 
artystów, rzemieślników, 
złotników, wielbicieli geologii 
i niezwykłych osobowości.

W świecie minerałów
oraz jubilerskich trendów

�
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K
onkurs Lodołamacze organizowany
jest corocznie od 2006 r. W tym roku
realizowana jest XI edycja kampanii,
która już na trwałe wpisała się w biz-
nesowo-gospodarczy krajobraz Polski.

Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje,
które angażują się w rozwiązywanie problemów
osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze
warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę per-
sonalną, stają się symbolem etyki w biznesie
i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełno-
sprawny może być doskonałym pracownikiem, za-
angażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Celem konkursu jest przełamywanie stereo-
typów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych; integracja osób niepełno-
sprawnych i stworzenie im szansy na pełne
uczestnictwo w życiu społecznym; promocja
przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną
polityką personalną, otwartą na problemy osób nie-
pełnosprawnych; zachęta do tworzenia nowych
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz
podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Inicjatywa Fundacji Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Pol-
ska Organizacja Pracodawców Osób Niepełno-
sprawnych, w szczególności skierowana jest do
tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość,
iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu przy-
nosi korzyści ich firmom, oraz jak duże znacze-
nie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i nie-
pełnosprawnych ma praca. Organizatorzy chcą, by

idea konkursu zainteresowała również tych pra-
codawców, którzy z problematyką zatrudniania osób
niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by po-
przez wymianę doświadczeń mogli się przekonać,
że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi
pracownikami, zaangażowanymi w sprawy firmy.
Więcej informacji o konkursie znajdą państwo na
stronie www.lodolamacze.info.pl. �

Lodołamacze 2016

J
uż po raz 12. konsumenci
wybrali najlepsze ich zda-
niem produkty z branży
FMCG, jakie pojawiły się
na polskim rynku w mi-

nionym roku. 16 marca 2016 r.
w Warszawie uhonorowani zostali
laureaci polskiej edycji projektu
marketingowego „Produkt Roku.
Wybór Konsumentów – Innowacja
2016”. Zwycięzców wyłoniono na podstawie
badania, przeprowadzonego za zlecenie firmy Pro-
dukt Roku Polska przez Instytut Badawczy Ipsos.

W badaniu marketingowym wzięło udział
5 tys. polskich konsumentów, którzy na podsta-
wie panelu CAWI wskazali ich zdaniem najlepsze

i najbardziej innowacyjne produk-
ty rynkowe. Produktami Roku 2016
zostały te, które w badaniu mogły
pochwalić się najwyższymi wskaź-
nikami atrakcyjności i zadowole-
nia w swoich kategoriach. Zwy-
cięzcy wyróżnieni w danych kate-
goriach będą mogli posługiwać się
znakiem „Produkt Roku. Wybór
Konsumentów – Innowacja 2016”

we wszystkich kanałach komunikacji w odniesieniu
do nagrodzonego produktu lub jego linii. Czerwone
logo to znak jakości i gwarancja zadowolenia z użyt-
kowanego produktu, potwierdzona przez tysiące
konsumentów.

MP

Znamy najlepsze produkty
2016 roku

tysięcy złotych, pozyskiwaczy
i sprzedawców meteorytów, słyn-
nych polskich poławiaczy bursz-
tynu, czy światowych potentatów
w obróbce minerałów. Każdy od-
wiedzający tegoroczną edycję gieł-
dy miał również możliwość wzięcia
udziału w losowaniu wyjątkowej
nagrody – diamentu o wartości
3 tys. zł. Dodatkową atrakcją był
prezentowany po raz pierwszy
w Polsce, unikatowy eksponat ska-
mieniałego krokodyla dyrosaurus
phosphaticus, który żył w eoceń-
skim morzu około 55 mln lat temu!
Okaz pochodził z Maroka i miał
ponad 1,5 m długości. 

Dla większości wystawców pra-
ca to również największa pasja,
która zajmuje większość życia.
Każdy przedmiot ma swoją histo-
rię, niepowtarzalny charakter i in-
dywidualny proces obróbki. To za-
angażowanie przekłada się na
zupełnie inne relacje sprzedawca
–klient, przypominające momen-
tami wizytę w pracowni wybitnego
znawcy i miłośnika tej branży.
– Warsaw Mineral Expo to możli-
wość poznania fantastycznego
świata minerałów, kamieni szla-
chetnych i unikalnej biżuterii – do-
daje Grzegorz Sobieszek .          �

Fot. materiały prasowe

Fot. archiwum organizatora
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Jak założenia twórcy spółdzielni DEM-
BUD wypadły w zetknięciu z rzeczy-
wistością i jak ocenia pan swoje
dzieło z perspektywy czasu?

– Od transformacji ustrojo-
wej 1989 r. zmieniło się wszyst-
ko: sposób finansowania inwe-
stycji, trendy, technologie, a także mentalność ludzi, w tym robot-
ników, którzy dziś na budowie nie sięgają po wódkę, co dawniej
było na porządku dziennym. Mam świadomość, że przez ten czas
zostało popełnionych wiele błędów, pewne rzeczy można było zro-
bić lepiej, ale – patrząc w szerszej perspektywie – jestem zado-
wolony, bo gdy jadę przez Warszawę, widzę obiekty, które powstały
przy moim udziale. Czuję się odpowiedzialny za spółdzielnię. Lu-
dzie wokół mnie zmieniali się, a ja dotrwałem, i mimo że mam so-
bie trochę do zarzucenia, to z wielu budynków – np. przy ul. Bo-
nifraterskiej, Franciszkańskiej, Oboźnej – jestem dumny, bo wiem,
że zostaną częścią warszawskiego pejzażu na lata. Za sukces
DEMBUDU uważam fakt, że nawet w ciężkich chwilach nie mie-
liśmy problemów finansowych, wpadek inwestycyjnych ani spraw
sądowych.
W portfolio mają państwo liczne inwestycje w wielu dzielnicach. Czy łączy je
wspólny mianownik?

– Zrealizowaliśmy obiekty we wszystkich dzielnicach poza
Pragą Południe. Jako dziecko chłonąłem topografię Warszawy lat
50., z opowieści wiem, jak wyglądała przed wojną i, wybierając ko-
lejne lokalizacje inwestycji, kieruję się znajomością miasta. Urodziłem
się i chodziłem do szkoły przy ul. Żelaznej. Za swój sukces uważam,
że udało mi się uporządkować budynki przy ulicy, którą przemie-
rzam od 1946 r. Na nowe inwestycje wybieram miejsca kultowe dla
rdzennych warszawiaków, do których sam mam sentyment. Zawsze
zadawałem sobie pytanie, co łatwiej sprzedać: tysiąc Daewoo czy
jedno BMW. Odpowiedź jest prosta i ilustruje moje podejście do sprze-
daży nieruchomości. Do końca ubiegłego wieku w Śródmieściu wła-
ściwie nie mieliśmy konkurencji. Mimo że zmieniliśmy sposób bu-
dowania, nadal nie musimy walczyć o klienta.
W najbliższych planach DEMBUDU jest odbudowa historycznej Panoramy Tatr
na skarpie przy ul. Oboźnej. Rekonstrukcja będzie chyba dużym wyzwaniem?

– Tak, ale zarazem dużą przyjemnością. Chcę zacząć ten pro-
jekt, żeby zamknąć pewien fragment zabudowy. Walczyłem o ten
grunt 12 lat, musieliśmy odnaleźć projekt budynku z 1901 r. – uda-
ło się to na Ukrainie i wreszcie widać światełko w tunelu. Zostały ostat-
nie formalności i jeszcze w tym roku planujemy zacząć odbudowę.
Budynek będzie odpowiadał oryginałowi, tyle że będzie pełnił funk-
cję mieszkalną, a do tej pory był siedzibą teatru, garażami UB, ma-
gazynem. Takie projekty to prawdziwe perełki, bo są naszą cegiełką
w historyczną zabudowę Warszawy, ale realizujemy też inwestycje
typowo komercyjne, których sukces również nas cieszy. Niektóre
obiekty budujemy bez zysku, ale zmieniamy sto-
licę i dyktujemy deweloperom poziom.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer

Zawsze zadawałem sobie pytanie, co łatwiej sprzedać: tysiąc Daewoo
czy jedno BMW. Odpowiedź jest prosta i ilustruje moje podejście do
sprzedaży nieruchomości – mówi Witold Romanowski prezes za-
rządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD

Zmieniamy pejzaż stolicy
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Loton ma długą tradycję w two-
rzeniu kosmetyków do włosów.
Jak udaje się firmie utrzymać
konkurencyjność i docierać do
nowych nabywców?

– Otwarcie granic ćwierć
wieku temu sprawiło, że za-
chłysnęliśmy się wszystkim
co zachodnie. Nasz pod-
stawowy brand – płyny do
włosów LOTON®2 i LO-
TON®4 – ma unikalną pro-
teinową naturalność i do-
stosowaną do tego tech-
nologię. Polki swoimi decy-
zjami zakupowymi pozwoliły
nam przetrwać. Zadziałał
etnocentryzm, spodobały
się też cechy naturalności
i prozdrowotności produk-
tów. W minionych latach
dopracowaliśmy się atrak-
cyjnego wzornictwa kolej-
nych serii kosmetyków, uda-
ło się nam dostać na dobre
półki dużych sieci droge-
ryjnych, polubiły nas nie-
które kręgi młodych ludzi,
zdobywamy przyczółki zagraniczne. Do dzisiaj wprowa-
dziliśmy na rynek ponad 50 mln sztuk produktów marki
LOTON®. 

Esteci powiadają, że piękny wizerunek produktu zwia-
stuje wysoką jakość zawartości. Życie jednak uczy, że
pierwsze wrażenie bywa zwodnicze. W czasach słusznie mi-
nionych szarość codzienności skrywała czasem diamenty.
Wieloletni klienci bez wahania mówią dzisiaj o naszej mar-
ce jako renomowanej. Panie używające naszych LOTONÓW®

nie pozwalają nam na zmiany. Tak więc receptura, tech-
nologia i nazwa filarów serii LOTON®2 i LOTON®4 pozostają
niezmienne.

Rozmawiała Monika Michałowska

Eliksir życia

Panie używające naszych LOTONÓW®

nie pozwalają nam na zmiany. Tak więc
receptura, technologia i nazwa filarów
serii LOTON®2 i LOTON®4 pozostają
niezmienne – mówi Wiesław Daroń,
prezes firmy Loton

DLA WŁOSÓW

Z
wiązek Lustracyjny Spółdzielni Pracy prowadzi
ranking niemal od początku swego istnienia,
a biorą w nim udział zarówno zrzeszone, jak i nie-
zrzeszone w ZLSP spółdzielnie pracy. Ta cy-
kliczna inicjatywa służy wyłonieniu tych spół-

dzielni, które dobrze gospodarują majątkiem, a zarazem wzo-
rowo wypełniają swoje społeczne posłannictwo. Głównym
celem rankingu jest ustalenie społecznych i ekonomicznych
efektów działalności spółdzielni pracy w Polsce. Jednocze-
śnie na przykładzie najbardziej efektywnych jednostek pro-
mowane są dobre praktyki.

Podstawą oceny i sporządzenia corocznego rankingu jest
badanie ankietowe, bazujące na kryteriach ekonomicznych,
takich jak rentowność, wydajność pracy i produktywność ma-
jątku, oraz społecznych, uwzględniających m.in. takie ele-
menty, jak średnia płaca, wysokość funduszy socjalnych.
Ocena działalności spółdzielczej i publikowanie ostatecz-
nych wyników rankingu stanowi bodziec mobilizujący po-
zostałe jednostki do bardziej efektywnej działalności. Mo-
tywacją jest też nagroda dla najlepszej spółdzielni – udział
w europejskich spółdzielczych konferencjach bądź se-
sjach organizacji międzynarodowych.

W podsumowanej ostatnio edycji zwyciężyła Spółdziel-
nia Pracy „Muszynianka”. Tuż za nią znalazła się Wytwór-
cza Spółdzielnia Pracy „Społem” w Kielcach, a pierwszą trój-
kę rankingu zamknęły ex aequo Chemiczno-Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy „ESPEFA” z Krakowa i „MPW MED.
INSTRUMENTS” Spółdzielnia Pracy z Warszawy. �

na podium
24 listopada 2015 r. zarząd Związku Lustra-

cyjnego Spółdzielni Pracy ogłosił wyniki
Rankingu Najlepszych Spółdzielni Pracy za
rok 2014, w którym ocenie poddało się 41

spółdzielni pracy

Spółdzielnie pracy
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25 lat temu, gdy powstała firma Pro-Project,
innowacyjność miała zupełnie inny wymiar
i nie była tak popularnym tematem jak dziś.
Jakie cele postawił pan sobie wówczas, by
efektywnie rozwijać i z pożytkiem wykorzy-
stywać myśl techniczną?

– Według Michael Portera strategia
jest budowaniem unikalnej i cennej po-
zycji rynkowej przy użyciu specyficz-
nego zestawu czynności. Od założenia
w 1991 r. Pro-Project moje działania
miały charakter proinnowacyjny – wie-
działem, że w dłuższej perspektywie in-
nowacyjna oferta, dostosowana do
potrzeb klientów, zapewni firmie suk-
ces. Na początku działalności opra-
cowałem i rozwijałem kilka aplikacji
w zakresie higieny pracy i ochrony śro-
dowiska, służących do oceny m.in.
zapylenia, poziomu hałasu, substancji
toksycznych, oświetlenia na stanowi-
skach pracy czy emisji pyłowej i ga-
zowej do środowiska naturalnego. Na
tamte czasy programy te były bardzo
innowacyjne i w zasadniczy sposób
wspierały działania laboratoriów, naj-
większych zakładów przemysłowych
w naszym regionie. 

Nowe prawo atomowe wprowa-
dziło od 2006 r. obowiązek wykonywa-
nia testów aparatów rentgenowskich,
co wytworzyło niszę na polskim rynku
m.in. w zakresie produkcji fantomów.

Właśnie ten fakt był impulsem rozpo-
częcia przeze mnie prac nad opraco-
waniem fantomu do testowania sto-
matologicznych aparatów rentge-
nowskich. Po przetestowaniu prototy-
pu zgłosiłem ten fantom do Urzędu Pa-
tentowego RP i rozpocząłem jego pro-
dukcję. Kolejne lata zaowocowały
opracowaniem dalszych przyrządów
oraz wspomagającego oprogramo-
wania do testowania medycznej apa-
ratury diagnostycznej. W ciągu 10 lat
z małej jednoosobowej firmy z Polski
Wschodniej staliśmy się jednym z głów-
nych graczy, jak nie wiodącym gra-
czem na rynku wyrobów do kontroli
diagnostycznej aparatury medycznej.
Uważam, że zawdzięczamy to przede
wszystkim naszej strategii i innowa-
cyjności.
Mówiąc najogólniej, państwa rozwiązania słu-
żą kontroli jakości w medycynie. Jakie jej dzie-
dziny czerpią najwięcej z narzędzi państwa
autorstwa i jakie obszary wciąż mają po-
tencjał, by mogli państwo wpływać na więk-
szą precyzję diagnostyki?

– Aktualnie projektujemy i produ-
kujemy rozwiązania do testowania
aparatury diagnostycznej, wykorzy-
stywanej w stomatologii, radiografii, flu-
oroskopii, angiografii, mammografii, to-
mografii komputerowej, rezonansie
magnetycznym, medycynie nuklearnej

oraz radioterapii. W tym roku wpro-
wadziliśmy do oferty pierwszy fantom
do kontroli jakości ultrasonografów.
Rozwiązanie cechuje się prostotą użyt-
kowania oraz przystępną ceną. W naj-
bliższym czasie będziemy rozwijać
naszą ofertę sprzętu do testowania
USG.
Co oprócz jakości oferty pomogło firmie
stać się cenionym producentem w skali glo-
balnej i z powodzeniem prowadzić dystry-
bucję w 78 krajach?

– W dużym stopniu sukces firmy za-
wdzięczamy przemyślanej długofalo-
wej strategii oraz oferowaniu innowa-
cyjnych rozwiązań, które trafiają wprost
w potrzeby klientów i partnerów. Wy-
starczy powiedzieć, że są fantomy,
których jesteśmy jedynym producen-
tem w Europie czy na świecie. Pragnę
nadmienić, że w skali światowej jeste-
śmy najmłodszym producentem sprzę-
tu do kontroli jakości. Inne firmy są na
tym rynku od kilkudziesięciu lat. W tym
czasie zdobyły one bardzo silną po-
zycję i zaufanie wielu klientów. Fakt, że
udało nam się wejść na tak dojrzały ry-
nek i uzyskać na nim silną pozycję, naj-
lepiej świadczy o innowacyjności i do-
pasowaniu naszych rozwiązań do po-
trzeb rynku. 

Rozmawiała Zuzanna Maj

Grunt to dobra strategia

W ciągu 10 lat z małej jednoosobowej firmy z Polski Wschodniej staliśmy 
się jednym z głównych graczy, jak nie wiodącym graczem na rynku 
wyrobów do kontroli diagnostycznej aparatury medycznej 
– mówi Henryk Kartaszyński, właściciel firmy „PRO-PROJECT”
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M
edycyna estetyczna
jako ruch naukowy na-
rodziła się we Francji
w 1973 r., a jej twórcą
jest francuski endo-

krynolog J.J. Legrand. Nazwano ją me-
dycyną dobrego samopoczucia, do-
brego wyglądu bez użycia skalpela.
Nowocześni ludzie dbają o swój wy-
gląd. Chcą jak najdłużej wyglądać
młodo i nie rezygnować z aktywności.
Każdy z nas marzy o zachowaniu
wiecznej młodości. Współczesne życie
wymaga, żeby dbać o swoje zdrowie
i swoją skórę. – Medycyna poszukuje
coraz to nowych i bardziej bezpiecz-
nych rozwiązań, aby spełnić te ocze-
kiwania – mówi dr Barbara Jerschina,
internistka, lekarz medycyny estetycz-
nej. – Proces starzenia się skóry i tkan-
ki możemy powstrzymać na wiele
sposobów. Program zabiegów należy
dostosować indywidualnie, po szcze-
gółowym wywiadzie i diagnozie skó-
ry pacjenta. Nowoczesna aparatura,
profesjonalne podejście do każdej oso-
by to sukces, który pozwala cofnąć
czas o 10–15 lat. Najważniejsze jednak
to holistyczne podejście do proble-
mów każdego badanego.

Lifting bez skalpela
Zabiegi z użyciem aparatury naj-

nowszej generacji oraz światowej kla-
sy preparaty i kosmetyki pozwalają na
spektakularną, bezpieczną i inten-
sywną regenerację skóry. Gwarantu-
ją także trwałość i efektywność zabie-
gów. Medycyna estetyczna pozwala
bez użycia skalpela „cofnąć czas”. Po-
wstają coraz to nowe, doskonalsze
przyrządy, które przywracają piękny,
naturalny wygląd. Przełomowe osią-
gnięcie nowoczesnej medycyny este-
tycznej, które niezwykle szybko zysku-
je na popularności, to Ultraformer III.
– To jedna z najefektywniejszych me-
tod przeprowadzania liftingu bez skal-

pela, czyli ultradźwiękowe odmła-
dzanie skóry – mówi dr Jerschina. – To
nowoczesne urządzenie, emitujące
fale ultradźwiękowe z wykorzysta-
niem technologii HIFU (High Intensi-
tyFocusedUltrasound – Wysokoe-
nergetyczna Fala Ultradźwiękowa
– przyp. red.). Początkowo ultradź-
więkowy lifting wykonywany był przy
użyciu technologii HIFU przede wszyst-
kim w obrębie twarzy, dlatego też
najczęściej metoda zalecana jest do
ujędrniania szyi, czoła i policzków.
Obecnie jednak technologia ta ma za
sobą okres bardzo intensywnego roz-
woju, dlatego może być stosowana do
modelowania dowolnych części ciała.
Najkorzystniejsze efekty daje wyko-
rzystanie urządzenia Ultraformer III do
liftingu twarzy, odmładzania dekoltu,
ud, ramion, pośladków i brzucha, a tak-
że do ujędrniania skóry zwiotczałej po
zbyt intensywnej kuracji odchudzają-
cej lub ciąży. Zabieg ten – można po-
wiedzieć – zmienił oblicze medycyny
estetycznej, nie ma równego sobie
w kwestii bezinwazyjnego liftingu. Za-
pewnia komfort i bezpieczeństwo pa-
cjenta.

Naturalne piękno
Modny stał się naturalny, świeży wy-

gląd. Nieruchome czoło, wielkie prze-
rysowane usta, twarz maska wyglądają
sztucznie. Zabiegi z użyciem aparatury
najnowszej generacji pozwalają unik-
nąć takich rezultatów. – Kolejne osią-
gnięcia nauki w medycynie estetycz-
nej to lasery – dodaje dr Jerschina.
– Bardzo popularny jest laser VPL,
używany do likwidacji przebarwień,
rumienia, trądziku różowatego. Dużym
uznaniem cieszy się też  depilacja la-
serowa, polegająca na trwałym usu-
waniu owłosienia. I kolejny popularny
zabieg – SilkPeel. Jest to połączenie mi-
krodermabrazji diamentowej oraz in-
fuzji, czyli wtłoczenie w głąb skóry od-

Medycyna

W medycynie estetycznej w ostatnich latach nastąpił olbrzymi postęp, który zawdzięczamy
nowym technologiom, rozwojowi nauki, coraz doskonalszej aparaturze, osiągnięciom firm
farmaceutycznych i kosmetycznych. Wszystko po to, żeby sprostać marzeniom każdego
człowieka o dobrym wyglądzie i wiecznej młodości

Zabiegi z użyciem apa-
ratury najnowszej ge-
neracji oraz światowej
klasy preparaty i ko-
smetyki pozwalają na
spektakularną, bez-
pieczną i intensywną
regenerację skóry.
Gwarantują także
trwałość i efektywność
zabiegów.

Anna Arwaniti

Dr Barbara Jerschina

dobrego samopoczucia
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P
sychologia stała się w XX w.
dyscypliną ważną i popu-
larną – mówi dr Waldemar
Dudek założyciel i redaktor
naczelny pisma. – Wielu

psychologów minionego stulecia
i w czasach współczesnych to myśli-
ciele, których dzieła mają wpływ na
kulturę. Wśród nich ważne miejsce zaj-
mują twórcy psychologii głębi, Zyg-
munt Freud, Carl Gustav Jung, Erich
Fromm, a także tacy postjungiści, jak
Arnold Mindell czy James Hillman. Za
jednego z najbardziej wpływowych
psychologów i psychiatrów XX w.
poza Freudem uchodzi twórca tzw.
psychologii analitycznej Carl Gustav
Jung (1875–1961), którego idee pro-
paguje od 1991 r. redakcja pisma
„ALBO albo”. Ukazało się już jego
60 numerów tematycznych, publiko-
wane są artykuły naukowe i eseje, tek-
sty literackie, grafika, recenzje wy-
darzeń kulturalnych i naukowych. Jest
to jedyne tego rodzaju wydawnictwo
na naszym rynku.

Na konferencji „Dzieło Junga. Lu-
dzie, idee, kultura” jeden z wykładów

podejmował rolę Sabiny Spielrein,
najpierw pacjentki, a potem współ-
pracowniczki Junga i Freuda, której
wpływ na rozwój psychoanalizy był do-
tychczas mało znany. Po odnalezieniu
jej listów wiedza o jej roli stała się in-
spiracją do dalszych poszukiwań,
a także wydania książki „The Most
Dangerous Method” Johna Kerra. Po-
wstał też film Davida Cronenberga
„Niebezpieczna metoda”, ukazujący
nieznane wątki współpracy Junga
z Freudem, które miały związek z Sa-
biną Spielrein. W ubiegłym roku w Te-
atrze Dramatycznym premierę miała
sztuka „Niebezpieczna metoda”. Opo-
wiada ona o początkach psychoana-
lizy, która ukształtowała dzisiejsze
myślenie o człowieku. – Jung wskazał,
że centralnym elementem psychote-
rapii jest dialog, intymna relacja face
to face, co stało się ważną inspiracją
rozwoju różnych nurtów psychotera-
pii w XX i XXI w. – podkreśla twórca
pisma.

O znaczeniu myśli Junga w kulturze
europejskiej, także masowej, może
świadczyć fakt, że konsultantem kul-
towego filmu „Gwiezdne wojny” Ste-
vena Spielberga był przyjaciel reży-
sera, antropolog Joseph Campbell,
uczestnik seminariów „Eranos”, sku-
pionych wokół Junga, propagator jun-
gowskiej teorii archetypów i metody
analizy drogi bohatera jako procesu
wewnętrznych inicjacji. – W XXI w. dzie-
ło Junga jest podstawą lub inspiracją
dla rozwoju wszelkich typów trenin-
gów rozwojowych, coachingu, do-
radztwa biznesowego i politycznego,
edukacji dorosłych, jak też edukacji
dzieci i młodzieży, w której centralnym
założeniem jest wspieranie indywi-
dualnej kreatywności – dodaje dr Du-
dek. �

okół
Forum Inspiracji Jungowskich
„Dzieło Junga. Ludzie, idee,
kultura” to już 21. konferen-
cja interdyscyplinarna po-
święcona problemom
psychologii i kultury, zorgani-
zowana przez redakcję
pisma „ALBO albo”

powiednio dobranego preparatu. Tech-
nologia DermalInfusion zapewnia jed-
noczesne kontrolowane złuszczenie
naskórka oraz wprowadzenie dosto-
sowanego do potrzeb skóry prepara-
tu. Zabieg ten oczyszcza cerę, stymu-
luje fibroblasty do syntezy kolagenu
oraz pobudza odnowę komórkową.
Dzięki odpowiednim preparatom moż-
na również dogłębnie nawilżyć, roz-
jaśnić skórę oraz zredukować drobne
zmarszczki. Wszystkie te zabiegi z uży-
ciem najnowszej generacji aparatów
są bezpieczne, a ich spektakularne
efekty utrzymują się przez długi czas. 

– Starzenie się skóry to proces
nieunikniony, uwarunkowany postę-
pującym wraz z wiekiem starzeniem
się całego organizmu – podsumowu-
je dr Jerschina. – Zmiany te zachodzą
nie tylko pod wpływem mijającego
czasu, lecz także wskutek działania
różnego rodzaju czynników ze-
wnętrznych. Rozwój medycyny prze-
ciwstarzeniowej daje nam w dużej
mierze kompleksową poprawę jakości
życia, możliwość odzyskania satys-
fakcji, przedłużenia pełnej aktywności
zawodowej i osobistej. Ważne jest,
żeby korzystać z całej gamy nowo-
czesnych zabiegów rozważnie, w opar-
ciu o konsultacje z profesjonalnie
przygotowanymi specjalistami. Tylko
wtedy możemy bezpiecznie podkreślić
nasze naturalne piękno. �

Urządzenie Ultraformer III

Anna Arwaniti

W Junga
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W tym roku kierowana przez panią placów-
ka obchodzi 100-lecie istnienia. Czy zostanie
to uczczone w jakiś specjalny sposób?

– Istotnie, Instytut Chemii Przemy-
słowej istnieje od 1916 r., kiedy to z ini-
cjatywy prof. Ignacego Mościckiego
powstała we Lwowie pierwsza w Pol-
sce placówka naukowo-badawcza
związana z przemysłem chemicznym
– spółka METAN, przekształcona na-
stępnie w 1922 r. w Chemiczny Instytut
Badawczy. W 1926 r. jego siedzibę
przeniesiono do Warszawy. Działania
podejmowane przez jednostkę w ostat-
nich latach są ściśle związane z ciągle
aktualną podstawową misją instytutu,
sformułowaną przez jego głównego ini-
cjatora – prof. Ignacego Mościckiego
– i zapisaną 100 lat temu w statucie
jako główny cel jego działania: „dzia-
łalność pionierska w kierunku pracy
naukowo-twórczej nad budową
przemysłu chemicznego w Pol-
sce”. Ten piękny jubileusz jest
ważny nie tylko dla instytutu,
lecz także dla całego przemysłu
chemicznego w Polsce, dlatego
nie sposób go pominąć. Z tej
okazji planujemy zwiększenie
aktywności medialnej, która bę-
dzie miała na celu pokazanie
wkładu instytutu w opracowanie
wielu technologii o podstawo-
wym znaczeniu dla rozwoju
przemysłu chemicznego w Pol-
sce, oraz zorganizowanie sesji
poświęconej temu jubileuszowi
w trakcie 9th International Con-
ference on Modification, De-
gradation and Stabilization of
Polymers, którą właśnie przy-
gotowujemy. Odbędzie się ona
w dniach 4–8 września w Kra-
kowie. 
Jubileusz to dobry moment na pod-
sumowania. Które momenty w dzia-
łalności IChP uznałaby pani za kluczowe dla
osiągnięcia pozycji i renomy, jaką jednostka
cieszy się dzisiaj?

– W całej 100-letniej historii instytutu
nie brak istotnych działań ukierunko-
wanych na rozwój przemysłu che-
micznego. W okresie międzywojen-
nym doniosłe znaczenie dla gospo-
darki miała opracowana tu metoda
otrzymywania czystego tlenku glinu do
wytwarzania aluminium z glin krajo-
wych oraz technologia syntezy kau-
czuku syntetycznego KER®, dla której

zbudowano fabrykę w Dębicy. Tech-
nologię tę sprzedano w czasie II woj-
ny światowej do Włoch i USA, a przy-
chody z niej miały istotny udział w bu-
dżecie rządu polskiego w Londynie.
W tamtych latach badano również
możliwość półkoksowania węgla ka-
miennego, co miało zapewnić bez-
pieczeństwo surowcowe polskiego
przemysłu stalowego. Dorobek powo-
jenny instytutu obejmuje ponad 2 tys.
patentów, setki oryginalnych opraco-
wań technologicznych i aparaturo-

wych zastosowanych na skalę prze-
mysłową w kraju i za granicą. Warto
wymienić tu technologie otrzymywania
kaprolaktamu i polioksymetylenu wdro-
żone nie tylko w polskim przemyśle
azotowym, lecz także sprzedane li-
cencje tych technologii do Hiszpanii, In-
dii, Chin, Tajwanu i na Białoruś. Ostat-
nie lata to opracowanie komplekso-
wych technologii poli(tlenku fenyle-
nu), kwasu akrylowego i jego estrów
oraz wielu innych technologii innowa-
cyjnych materiałów. 
Jakie wyzwania stawiacie sobie państwo na
przyszłość i w jakim kierunku będzie szedł roz-
wój instytutu?

– W instytucie prowadzone są pra-
ce naukowe i rozwojowe o znaczeniu
strategicznym, dotyczące technologii
i przetwórstwa polimerów, proekolo-
gicznej modernizacji technologii, tech-

nologii organicznej i procesów
rozdziału, nowych technologii
oczyszczania ścieków przemy-
słowych, elektrochemicznych
źródeł energii, chemii gospo-
darczej oraz kosmetyków i pół-
produktów farmaceutycznych.
Działalność instytutu jest ukie-
runkowana na innowacyjne ba-
dania rozwojowe i przemysłowe,
które wspomagają rozwój prze-
mysłu chemicznego, co wpływa
na przezwyciężenie istotnych
barier rozwoju polskiej gospo-
darki. Instytut prowadzi aktyw-
ne działania na rzecz admini-
stracji rządowej oraz gospo-
darki i społeczeństwa poprzez
wspomaganie Ministerstwa
Rozwoju w dziedzinie legislacji
w zakresie zapobiegania po-
ważnym awariom, a także po-
przez prowadzenie punktu kon-
sultacyjnego ds. REACH oraz
szkoleń dla przedsiębiorstw

w zakresie rozporządzenia REACH
– współpraca z Ministerstwem Roz-
woju, działalność Biura Ochrony War-
stwy Ozonowej i Klimatu – współpraca
z Ministerstwem Środowiska i Mini-
sterstwem Rozwoju, działalność nor-
malizacyjną, prace dotyczące wpro-
wadzenia Światowego Zharmonizo-
wanego Systemu Klasyfikacji Chemi-
kaliów – Global Harmonised System
– GHS. 

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Działalność instytutu jest
ukierunkowana na innowa-
cyjne badania rozwojowe 
i przemysłowe, które wspo-
magają rozwój przemysłu
chemicznego, co wpływa
na przezwyciężenie istot-
nych barier rozwoju pol-
skiej gospodarki – mówi
dr hab. inż. Regina 
Jeziórska, dyrektor 
Instytutu Chemii 
Przemysłowej

Sukces zamknięty w cząsteczkach
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Zajmujemy się techniką/technologią połączeń śrubowych, tzn. urządzeniami do zakręcania i odkręca-
nia śrub z regulowanym momentem obrotowym do 40 tys. Nm, w tym: projektowaniem, produkcją, do-
radztwem technicznym, sprzedażą, serwisem, usługami. Jesteśmy jedynym w Polsce producentem
i wiodącym usługodawcą w zakresie techniki połączeń śrubowych, takich jak: zakrętarki elektryczne
i pneumatyczne, akumulatorowe, klucze hydrauliczne, przekładnie planetarne, napinacze hydrauliczne.
Szeroka gama naszych urządzeń pozwala nam na udział w pracach łączeniowych przy użyciu prawie
wszystkich rozmiarów śrub, dzięki czemu możemy współpracować z przedsiębiorstwami z całej Europy. 

Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, w którym od podstaw tworzymy autorskie urządzenia – znaj-
dują one klientów nie tylko w kraju, lecz także poza jego granicami. Ich głównymi odbiorcami są podmioty
z branż: petrochemicznej, energetycznej, stoczniowej, budowlanej, rafineryjnej, maszynowej, wydobyw-
czej. Od wielu lat współpracujemy z firmą POWER TEM, której jesteśmy wyłącznym reprezentantem na
polskim rynku. 

Stworzyliśmy szeroką sieć dystrybucji naszych urządzeń. Jej trzon stanowią: przedstawicielstwo han-
dlowe w Rosji, obejmujące swym zasięgiem cały rynek wschodni – m.in. Rosję, Ukrainę, Kazachstan,
Białoruś, i agencja handlowa w Libii. Ostatnia bezpośrednia dostawa zakrętarek z kontrolowanym mo-
mentem obrotowym na rynek bliskowschodni (Emiraty Arabskie) miała miejsce w grudniu 2015 r. 

OSIĄGNIĘCIA

• rozbudowa infrastruktury Grupy LOTOS SA – „program 10+”, skręcenie/napinanie ponad 10 tys. 
połączeń,

• stały kontrakt na remonty z PKN ORLEN SA – Płock, Możejki, Włocławek, 
• wieloletni kontrakt z ArcelorMittal Poland SA,
• remont instalacji przetwarzania frakcji ciężkiej STATOIL (Dania),
• uczestnictwo w budowie Stadionu Śląskiego i Stadionu Narodowego,
• rozbudowa elektrowni Moritza (Bułgaria), 
• udział w budowie Tłoczni Gazu „Zambrów” i „Włocławek” – gazociąg Jamał-Europa,
• odkręcanie i sprężanie bloku kotła dla Hitachi oraz Simens w Gent (Belgia).

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

• realizacja projektu w ramach III konkursu INNOTECH pt. „Inteligentna Zakrętarka Elektromechaniczna 
Smart Electric Torque Tool” (umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie), 

• realizacja projektu Programu Badań Stosowanych pt. „Bezszczotkowa wysokomomentowa 
zakrętarka elektromechaniczna – Brushless electric torque tool” (umowa z Instytutem Napędów 
i Maszyn Elektrycznych KOMEL i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie), 

• realizacja projektu w ramach dużego bonu finansowanego przez PARP pt. „Zaprojektowanie 
specjalistycznego stanowiska badawczego do pomiarów i kalibracji wysokomomentowych 
zakrętarek elektrycznych oraz kluczy hydraulicznych” (zakończono),

• nowy wniosek do PARP-u o dofinansowanie projektu badań i budowy mimośrodowej przekładni 
cykloidalnej aplikowanej do naszych urządzeń (aktualnie budowa prototypu). 

CERTYFIKATY

• systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009,
• systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N  18001:2004,
• systemu zarządzania środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005,
• deklaracja zgodności CE.

REKOMENDACJE

• ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.,
• Energomontaż Północ SA,
• Freyssinet Polska Sp z o.o.,
• Mostostal Pomorze SA.
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W styczniu nagrodzili państwo firmy w ra-
mach 15. edycji konkursu Jurajski Produkt
Roku. Jak podsumowałby pan jubileusz oraz
dotychczasowy okres realizacji projektu?

– Jestem bardzo zadowolony z te-
gorocznej edycji Jurajskiego Produktu
Roku i myślę, że uczestnicy również. To
właśnie z myślą o nich powstał ten kon-
kurs i tylko dzięki nim tak dynamicznie
rozwijał się na przestrzeni lat. Ser-
decznie zachęcam do uczestnictwa
w kolejnych edycjach, bo naprawdę
warto. Zdobycie tytułu „Jurajskiego
Produktu Roku” jest potwierdzeniem
najwyższej jakości i pomaga budować

Konkurs Jurajski Produkt Roku
jest dużym osiągnięciem i wy-
darzeniem, które wpisało się na
listę najważniejszych wydarzeń
gospodarczych w subregionie
północnym województwa ślą-
skiego – mówi Zbigniew
Miszczyk, prezes Regional-
nej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Częstochowie

wyróżnienia

Ju(rajskie) 

P
lebiscyt adresowany jest
do przedsiębiorców, którzy
mogą zaprezentować swo-
je produkty i usługi, wyróż-
niające się wysoką jakością,

innowacyjnością, nowoczesną tech-
nologią, estetyką, funkcjonalnością
itp. Jest on znakomitą szansą dotarcia
z własnym produktem lub usługą do
szerokiego grona odbiorców. Wyróż-
nienie nagrodą pozytywnie wpływa
na wizerunek przedsiębiorstwa
w oczach klientów. Jej dotychczasowi
laureaci czerpią korzyści z atutów,
które gwarantuje im prestiż i logo kon-
kursu, rozpoznawalnego nie tylko na lo-
kalnym rynku krajowym, lecz także
zagranicznym jako symbol najwyż-
szej jakości. 

Poza możliwością otrzymania sta-
tuetki bądź wyróżnienia JPR jest rów-
nież okazją konfrontacji wyobrażenia
o atrakcyjności własnych produktów czy
usług z opinią ekspertów i środowiska.
Laureaci wybierani są w następujących
kategoriach: e-technologie, e-usługi,
produkt bądź usługa budowlana, pro-
dukt przemysłowy, produkt rolno-spo-
żywczy, produkt w dziedzinie ekologii,
ochrony środowiska, odnawialnych źró-
deł energii, produkt inny, usługa. Do-
datkowo przyznawana jest nagroda
dla Najlepszego Samorządu Teryto-
rialnego Roku, która ma na celu wyło-
nienie najlepszej jednostki samorządu
terytorialnego, stwarzającej na swoim
terenie wzorowe warunki dla prowa-
dzenia działalności gospodarczej. �

Konkurs Jurajski Produkt Roku to największe wydarzenie

gospodarcze subregionu północnego województwa ślą-

skiego. Za nami jego XV edycja

Fo
t.

 A
nd

rz
ej

 W
os

zc
zy

na

Liderzy wybrani



zaufanie wśród odbiorców nagrodzo-
nych produktów i usług.

Na przełomie lat konkurs ewolu-
ował. Początkowo wyłanialiśmy lau-
reatów w jednej kategorii, potem
w dwóch kategoriach – w latach 2002–
2006, następnie w czterech – lata
2007–2008, w pięciu – 2009–2012. Od
2013 r. mamy już siedem kategorii
dla produktów i usług, a także spe-
cjalną kategorię dla najlepszego sa-
morządu terytorialnego. Ponadto od
2010 r. wyróżniamy instytucje i osoby
zasłużone dla rozwoju i promocji re-
gionu.
Jakie kryteria są najistotniejsze z punktu wi-
dzenia osób oceniających zgłoszenia?

– Zgodnie z regulaminem konkur-
su jury, w skład którego wchodzą spe-
cjaliści z różnych dziedzin, wyróżnia
produkty i usługi charakteryzujące się
wysoką jakością, innowacyjnością, no-
woczesną technologią, estetyką, funk-
cjonalnością, transferem wiedzy i tech-
nologii, osiągnięciami we współpracy
z przedsiębiorcami regionu, a także in-
nymi elementami wyróżniającymi na tle
konkurencji.
Jak zmienia się zainteresowanie udziałem
w konkursie oraz poziom przygotowania
kandydatów do nagrody, patrząc na począt-
kowe i ostatnie edycje?

– Z roku na rok obserwujemy coraz
większe zainteresowanie chęcią udzia-
łu w konkursie. Przedsiębiorcy, zgła-
szający do rywalizacji swoje wyjątko-
we produkty i usługi, z każdą kolejną
edycją wykazują się coraz większym
zaangażowaniem w przygotowaniu
zgłoszeń. Dostarczają szczegółową

charakterystykę produktów i usług,
kopie atestów, certyfikatów, świadectw
i opinii, zdjęcia lub eksponat produk-
tu, jeżeli jego wymiary i cechy na to po-
zwalają. W ostatnich latach przedsię-
biorcy do zgłoszenia dołączają także
profesjonalny materiał filmowy.
Jakie przełożenie na gospodarkę północne-
go subregionu Śląska ma inicjatywa RIPH
w Częstochowie?

– Konkurs Jurajski Produkt Roku jest
dużym osiągnięciem i wydarzeniem,
które wpisało się na listę najważniej-
szych wydarzeń gospodarczych
w subregionie północnym wojewódz-
twa śląskiego. Udział w konkursie sta-
nowi znakomitą okazję dla przedsię-
biorców z naszego regionu do promocji
i wyróżnienia najlepszych oraz naj-
bardziej unikatowych produktów
i usług regionalnych wobec szerokie-
go grona odbiorców. Myślę, że przed-
siębiorcy doceniają możliwość uczest-
nictwa w naszym konkursie i promocję,
jaką dzięki niemu uzyskują. Wyróż-
nienie nagrodą Jurajski Produkt Roku
świadczy o prestiżu, jest umocnieniem
marki produktów oraz pozytywnie
wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa
w oczach nabywców. 

Rozmawiał Igor Korczyński

Zgodnie z regula-
minem konkursu

jury, w skład którego
wchodzą specjaliści z róż-
nych dziedzin, wyróżnia
produkty i usługi charak-
teryzujące się wysoką ja-
kością, innowacyjnością,
nowoczesną technologią,
estetyką, funkcjo-
nalnością.

Jurajski Produkt Roku
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N
asi klienci decydują się na
własne elektrownie foto-
woltaiczne ze względu na
niezależność i oszczęd-
ności. Rozumiemy wy-

zwania nowoczesnej gospodarki, dla-
tego naszym klientom oferujemy naj-
nowsze rozwiązania. Zapewniamy im
także atrakcyjne ceny. Chcemy, żeby

byli zadowoleni z użytko-
wania alternatywnych roz-
wiązań. 

Miło nam poinformo-
wać, że w XV edycji Juraj-
skiego Produktu Roku, or-
ganizowanego przez Re-
gionalną Izbę Przemysło-
wo-Handlową w Często-
chowie, nasza firma zdo-
była I nagrodę w katego-
rii „produkt w dziedzinie
ekologii, ochrony środo-
wiska, odnawialnych źró-
deł energii”. To ważne wy-
różnienie otrzymaliśmy za inwestycje
zrealizowaną dla firmy Polontex S.A.
Elektrownia fotowoltaiczna, którą za-
projektowaliśmy i wybudowaliśmy na
dwóch dachach zakładów przemy-
słowych, jest największą tego rodzaju
instalacją w kraju. Jesteśmy przeko-
nani, że naszą wiedzę i doświadczenie
możemy wykorzystać dla równie wy-
magających przedsięwzięć. Elektrow-
nia, o której mowa, powstała na da-
chach dwóch hal produkcyjnych o łącz-
nej powierzchni 8500 mkw. System fo-
towoltaiczny składa się z 1539 paneli fo-
towoltaicznych o łącznej mocy 400 kW
(kilowat). 

Obecnie prowadzimy rozmowy
z kolejnymi firmami przemysłowymi,

które są zainteresowane wytwarza-
niem energii na własne użytek. Nale-
ży dodać, że impulsem do inwestycji
w odnawialne źródła energii nie są wy-
łącznie względy finansowe. Przedsię-
biorcy rozumieją, że nowoczesna firma
to firma ekologiczna, która potrafi wy-
korzystywać innowacyjne rozwiąza-
nia i jest otwarta na zmiany. Na insta-
lacje fotowoltaiczne decydują się rów-
nież osoby fizyczne. W tej grupie moż-
na znaleźć zarówno klientów, którzy ko-
rzystają z dofinansowań, jak i takich,
którzy inwestują w przedsięwzięcie
własne środku. Jako członkowie ruchu
„Więcej niż energia” jesteśmy zado-
woleni, że możemy wspierać rozwój
energetyki obywatelskiej. �

Odnawialne źródła energii
spotykają się z coraz więk-
szym zainteresowaniem
zarówno wśród klientów
indywidualnych, jak i firm.
Cieszę się, że SOLAR-
PROJEKT Construction
może poprzez swoje usługi
projektowe i realizacje ko-
lejnych inwestycji przyczy-
niać się do rozwoju OZE
w Polsce – mówi Paweł
Wieczorek, prezes 
SOLARPROJEKT 
Construction

Paweł Wieczorek, prezes SOLARPROJEKT Construction, odbiera statuetkę 
Jurajski Produkt Roku

Dlaczego fotowoltaika?

Fotowoltaika to dobre rozwiązanie dla
firm, które chcą zmniejszyć koszty i być
bardziej niezależne. W rozmowach
z klientami właśnie najczęściej mowa
o niezależności. Część z nich doskona-
le pamięta przerwy w dostawie prądu
z sierpnia ubiegłego roku – wielu zostało
wówczas narażonych na straty. Instala-
cje fotowoltaiczne coraz częściej są rów-
nież zakładane na budynkach uży-
teczności publicznej, aby zmniejszyć
koszty ich eksploatacji. To dobrze, że je-
steśmy coraz bardziej świadomi zmian,
które zachodzą, i umiemy na nie odpo-
wiadać.

Energia na własny użytek



Polontex S.A. jest wiodącym produ-
centem tkanin i dzianin dekora-
cyjnych oraz tkanin technicznych,
w tym obiciowych, trudnopalnych
i zaciemniających. Najnowszym in-
nowacyjnym projektem firmy są tka-
niny przeznaczone na poszycia
wózków dziecięcych. 

Tkaniny produkowane przez Polon-
tex spełniają wszystkie normy, są
bezpieczne, wodoodporne i wodo-
szczelne, a przy tym wyróżniają się
atrakcyjnym i nowoczesnym wzor-
nictwem.

Polontex zapewnia indywidualne
przygotowanie kolekcji tkanin na
wyłączność dla zainteresowanych
producentów wózków dziecięcych.
Oferuje możliwość produkcji krót-
kich i różnorodnych wzorniczo serii,
ponadto gwarantuje kompleksową
obsługę w zakresie projektowania
i bezpośredniej współpracy z wła-
snym działem projektowym.

Polontex S.A. w Poraju
Zakład produkcyjny w Częstochowie

Tkaniny przeznaczone 
na poszycia wózków 
dziecięcych

POLONTEX S.A. 
ul. Rejtana 25/35
42-200 Częstochowa
tel.: 34 369 20 00
polontex@polontex.com.pl

www.polontex.com.pl



100 VIP

Badania, innowacyjność, rozwój

W
edług raportu KPMG
ponad połowa (57 proc.)
średnich i dużych firm
deklaruje, że prowa-
dzi lub zleca prace

badawczo-rozwojowe. Ich właściciele,
decydując o uruchomieniu projektu
B+R, biorą pod uwagę przede wszyst-
kim prawdopodobieństwo sukcesu
i korzyści finansowe, wartość możliwej
do pozyskania dotacji oraz koszt pro-
jektu. Z kolei dla dużych przedsię-
biorstw najistotniejsza jest możliwość
podniesienia poziomu technologicz-
nego, zaś dla małych i średnich przed-
siębiorstw kluczowe okazuje się praw-
dopodobieństwo powodzenia i suk-
cesu projektu. Potencjał polskiego sek-
tora badawczo-rozwojowego jest
znaczny. Kwestią otwartą pozostaje, ja-
kie działania należy podjąć, aby go od-
powiednio wykorzystać. 

Co motywuje? 
Według danych pochodzących

z raportu firmy PwC 28,4 proc. bada-
nych do czynników najbardziej za-
chęcających do intensyfikacji działań
badawczo-rozwojowych zalicza pozy-
skanie większej możliwości w zakresie
bezzwrotnych dotacji na projekty B+R.
Jako drugi najczęściej podawany czyn-
nik przedsiębiorcy wskazywali na ulgi
podatkowe z tytułu prowadzenia prac
B+R (21,2 proc.). Na dalszych miej-
scach znalazły się takie bodźce, jak:
większa elastyczność i dynamika

w działaniu jednostek naukowych i ba-
dawczych (16,9 proc.), większa do-
stępność kadry zdolnej do realizacji
i zarządzania projektem B+R (13,6
proc.), krótsze i tańsze procesy pozy-
skiwania praw własności przemysło-
wej, tj. patenty, wzory użytkowe i prze-
mysłowe (11,4 proc.). 

Co decyduje? 
Jak pokazują dane zawarte w ra-

porcie KPMG, elementarnym źródłem
finansowania prac B+R są środki wła-
sne przedsiębiorstw – korzysta z nich
aż 98 proc. firm przemysłowych, które
prowadzą lub zlecają projekty badaw-
czo-rozwojowe. Większość średnich
i dużych przedsiębiorstw przeznacza na
tę działalność między 1 a 5 proc. swo-
ich przychodów. Drugim najczęściej
wykorzystywanym źródłem finansowa-
nia jest pomoc publiczna – korzysta
z niej 48 proc. firm, które angażują się
w B+R. Przedsiębiorstwa otrzymują
głównie dotacje na inwestycje oraz na
działalność badawczo-rozwojową. Sto-
sunkowo często do finansowania prac
B+R (część inwestycyjna) wykorzysty-
wane są także kredyty i leasing urzą-

dzeń. Co zatem przeważa o zainicjo-
waniu prac badawczo-rozwojowych?
Według danych pochodzących z ra-
portu PwC ważnym determinan-
tem jest prawdopodobieństwo sukce-
su samego projektu, na co wskazało
14 proc. ankietowanych. Za równie
ważne przyczyny podjęcia tego typu
działalności uznano koszt projektu
(13 proc.), możliwość podniesienia po-
ziomu technologicznego spółki (12,7
proc.) czy możliwość wejścia na nowe
rynki z celu pozyskania nowych klien-
tów (11,9 proc.). 

Zwiększenie nakładów w działal-
ność badawczo-rozwojową jest ko-
nieczne dla wzrostu konkurencyjności
krajowej gospodarki, a także rozwoju
innowacyjnych rozwiązań i produk-
tów. Stworzenie odpowiednich wa-
runków do szerokiego rozwoju sekto-
ra B+R to jedno z największych wy-
zwań państwa. Z kolei implemento-
wane zmiany powinny odnosić się do
zagwarantowania pewnych ulg po-
datkowych, prawa własności przemy-
słowej oraz szkolnictwa wyższego. 

Źródło: materiały prasowe

Jak zintensyfikować prace

Wzrost innowacyjności to jedno z największych wyzwań
krajowej gospodarki. W związku z tym potrzebuje ona
odpowiednich bodźców, które przyczynią się do intensy-
fikacji prac w obszarach badawczo-rozwojowych. Co
zatem należy zrobić, aby zmotywować przedsiębiorców
do zwiększenia działań w tych obszarach?

w obszarach B+R?
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W pierwszych dniach marca Polwax opubli-
kował wyniki za 2015 r. Wzrosły przychody
i zysk. Sprzedano co prawda mniej wyrobów
do produkcji zniczy i świec, ale zdecydowa-
nie więcej wysokomarżowych, specjali-
stycznych produktów dla przemysłu. Czy
wszystko przebiega zgodnie z przyjętą przez
państwa strategią?

– Absolutnie tak. Jesteśmy przeko-
nani, że za każdym sukcesem stoi
planowanie, dyscyplina kosztowa i sys-
tematyczne wdrażanie nowych pro-
duktów, i to jest właśnie nasza strate-
gia. Różnorodność produkcji powo-
duje, że musimy szybko, ale i właściwie,
podejmować decyzje dotyczące tego,
co produkować, na jakie rynki sprze-
dawać, gdzie i w jakich obszarach mo-
żemy generować największą marżę.
Przy czym nie tylko dziś, lecz także za
miesiąc czy za rok. To wymaga, z jed-
nej strony, bardzo głębokich analiz
rynkowych, co do pozyskiwania no-
wych klientów, a z drugiej – uwzględ-
niania bieżących i tych projektowanych
przez nich potrzeb. To ważne. Warto
bowiem zauważyć, że wiele z wyko-
rzystywanych przez nich technologii
opiera się na naszych półproduktach.
Nie zmienia to jednak faktu, iż w pla-
nowaniu najważniejsza jest stałe pod-
noszenie efektywności i uzyskiwanie
satysfakcjonujących marż.
W 2015 r. Polwax zrealizował kilka inwesty-
cji na łączną kwotę ponad 9,5 mln zł. Po za-
kupie wielokrotnie już opisywanych labora-
toriów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach
sporo wydano na sprzęt analityczny. Jaki
w tym względzie będzie ten rok? 

– Przygotowując się do budowy
instalacji odolejania rozpuszczalniko-
wego w Czechowicach-Dziedzicach,
musieliśmy zadbać o zabezpieczenie
operacyjnego funkcjonowania spółki
od strony analityki. To już się dzieje. Za-
kupiliśmy i rozpoczęliśmy również mo-
dernizację zbiorników o łącznej po-

jemności 4,9 tys. m3. W przyszłości
będą one współpracować z projekto-
waną instalacją odolejania. To nie-
zbędny element przyszłej infrastruktury
produkcyjnej. Natomiast co do wydat-
ków w tym roku, poziom nakładów in-
westycyjnych bez planowanej budowy
nowej instalacji to 3,5 mln zł. 

Kiedy możemy się spodziewać osta-
tecznej decyzji w sprawie budowy in-
stalacji odolejania rozpuszczalniko-
wego i biznesplanu inwestycji, w tym
określenia jej kosztu?

– Future to najważniejsza
inwestycja, która wyznaczy przy-
szłość spółki. Od samego po-
czątku postawiliśmy przed sobą
dwa cele do zrealizowania
przed przystąpieniem do wła-
ściwej budowy. Po pierwsze, ry-
nek sprzedaży „przyszłych” pro-
duktów, a po drugie – dywersy-
fikacja zaopatrzenia w surowce.
Oba zadania zrealizowaliśmy.
W konsekwencji już dziś dosta-
jemy konkretne propozycje dłu-
goterminowych umów na wiele
produktów, jakie powstaną z no-
wej instalacji. Podobnie jest
zresztą z dostawami surowców.
Polwax stał się bardzo atrak-
cyjnym partnerem dla wielu firm
z całego świata. To nas utwier-
dza w przekonaniu, że dokona-
liśmy właściwej analizy i oceny
rynku. 

Rozmawiał 
Igor Korczyński

Po udanym roku

Jesteśmy przekonani,
że za każdym sukce-
sem stoi planowanie,
dyscyplina kosztowa 
i systematyczne
wdrażanie nowych
produktów, i to jest
właśnie nasza strate-
gia. Różnorodność
produkcji powoduje,
że musimy szybko
podejmować 
decyzje.

Badania, innowacyjność, rozwój

Już dziś dostajemy konkretne propozycje długotermi-
nowych umów na wiele produktów, jakie powstaną 
z nowej instalacji. Staliśmy się bardzo atrakcyjnym
partnerem dla wielu firm z całego świata. To nas
utwierdza w przekonaniu, że dokonaliśmy właściwej
analizy i oceny rynku – mówi Dominik Tomczyk,
prezes zarządu Polwax SA

czas na przyszłość 
pełną wyzwań 
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Bezpieczny Szpital

CMJ oceniło szpitale
Z końcem 2015 r. CMJ
opracowało dwunasty
ranking „Bezpieczny
szpital”, opublikowany
w dzienniku 
„Rzeczpospolita”. 
W tej edycji na ankietę
odpowiedziały 
223 szpitale, które 
umiejscowiono 
w trzech zestawieniach



C
entrum Monitorowania
Jakości od lat przygoto-
wuje ranking „Bezpiecz-
ny szpital”, który daje ob-
raz poziomu lecznictwa

szpitalnego w skali ogólnopolskiej. Ini-
cjatywa służy systematycznej ocenie ja-
kości usług medycznych oraz propa-
gowaniu ciągłości pracy nad poprawą
bezpieczeństwa w szpitalach na przy-
kładzie najlepszych placówek w kraju.

Szpitale klasyfikowane są w trzech
rankingach. Pierwszy z nich – tzw.
„Złota setka” – obejmuje sto wielo-
specjalistycznych szpitali zabiego-
wych i onkologicznych. W tym zesta-
wieniu najlepsze na koniec 2015 r.
okazały się: Szpital PCM
w Pleszewie, Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Bia-
łej Podlaskiej oraz Woje-
wódzki Szpital Specjalistycz-
ny w Zamościu. Drugi ranking
klasyfikuje 12 monospecjali-
stycznych szpitali zabiego-
wych. W tej kategorii najwię-
cej punktów zdobyła gdańska
placówka Swissmed Vascular
Sp. z o.o., za którą uplasowa-
ły się Instytut Hematologii
i Transfuzjologii z Warszawy
oraz Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii
Urazowej im. dra Janusza Da-
aba w Piekarach Śląskich.
Trzecie zestawienie dotyczy-
ło szpitali niezabiegowych
– znalazło się w nim 10 jed-
nostek, wśród których za wzo-
rową może uchodzić Szpital
Chorób Płuc im. Błogosła-
wionego Ojca Rafała Chyliń-
skiego w Łodzi. Pierwszą trój-
kę zamykają Wojewódzki
Szpital Rehabilitacyjny im. dr.
S. Jasińskiego w Zakopanem
i Szpital Wojewódzkiego Spe-
cjalistycznego Zespołu Neu-
ropsychiatrycznego im. św.
Jadwigi. Oddzielnie sporzą-
dzono rankingi wojewódzkie.

W XII edycji rankingu ze-
spół CMJ ocenił 223 szpitale,
które odpowiedziały na an-
kietę. Na zajętą pozycję zło-
żyły się punkty uzyskane za
trzy główne obszary działal-
ności: zarządzanie, jakość
opieki i opiekę medyczną.
Bardziej szczegółowa punk-
tacja uwzględniała takie
aspekty, jak: finanse, personel
i jego kwalifikacje, certyfikaty,
jakość usług, polityka lekowa,
diagnostyka, systemy infor-

matyczne, system sterylizacji, zaopa-
trzenie w media, zarządzanie mająt-
kiem, komfort pobytu pacjenta czy
analiza zdarzeń i skarg. Maksymalnie
szpitale miały do zdobycia tysiąc punk-
tów, przy czym lider uzyskał 917,82. Zło-
tą setkę zamyka Szpital „Olmedica”
Spółka z o.o. w Olecku z wynikiem
753,86 pkt.

Przedstawiciele najlepszych szpitali
odebrali dyplomy i statuetki podczas
gali finałowej, która odbyła się 17 grud-
nia w warszawskim hotelu Radisson.
Uroczystość poprowadziła Iwona Schy-
malla, a wśród gości znaleźli się m.in.
wiceminister zdrowia Piotr Warczyński
oraz partnerzy wydarzenia. �

W XII edycji rankingu
zespół CMJ ocenił 223
szpitale, które odpo-
wiedziały na ankietę.
Na zajętą pozycję zło-
żyły się punkty uzy-
skane za trzy główne
obszary działalności:
zarządzanie, jakość
opieki i opiekę me-
dyczną.

Bezpieczny Szpital
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Co oznacza dla państwa bez-
pieczeństwo, które zaowoco-
wało tytułem „Bezpiecznego
szpitala”?

– Ta sfera jest w kar-
diochirurgii szczególnie
ważna, dlatego że tu po-
wikłania mogą mieć
znacznie poważniejsze
konsekwencje niż w in-
nych dziedzinach medy-
cyny. Stąd trzeba stwo-
rzyć takie warunki, które
nie odbiegają od świato-
wych standardów, bo tego
wymaga bezpieczeństwo
pacjenta. Mówię tu o wy-
posażeniu oddziału, bo
umiejętności kadry są
oczywiste. Na samym po-
czątku założyliśmy, że
operacje wykonywane we
Wrocławiu muszą być tak

samo bezpieczne jak te przeprowadza-
ne w Paryżu, Londynie, Berlinie czy      ja-
kiejkolwiek zachodniej metropolii.
W kardiochirurgii dysponujemy niezwy-
kle precyzyjnym narzędziem oceny kli-
nik. Jako jedyna dyscyplina medyczna
w Polsce prowadzimy tak dokładny sys-
tem raportowania wyników, tzw. Krajowy
Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych.
Niewątpliwie jest to czynnik motywujący,
by porównywać się ze światem i dążyć
do wyrównania poziomu świadczeń.
I jak wypada to spojrzenie na własne prakty-
ki przez pryzmat światowych standardów?

– Nie powinniśmy mieć żadnych
kompleksów, zarówno pod względem
przygotowania kadry, jak i wyposażenia
szpitala.
Jak szybko dokonuje się postęp w dziedzinie
kardiochirurgii, zwłaszcza od czasu przełomo-
wego zabiegu prof. Religi?

– Moje pierwsze poważne spotkanie
z kardiochirurgią było porażające. Prof.
Religa, mój ówczesny szef, wysłał mnie
na staż do Stanów Zjednoczonych. Aku-
rat w tym czasie odbywał się doroczny
zjazd Amerykańskiego Towarzystwa
Kardio- i Torakochirurgii, której prezy-
dentem był wówczas John Kirklin – le-
genda i współtwórca kardiochirurgii.
Byłem świadkiem, jak ogłosił z mównicy

Choć nasza klinika po 9 miesiącach osiągnęła pełną
zdolność operacyjną, 3 lata trwało, zanim w środowisku
quasi-politycznym pojawił się zalążek zaufania. Polska
mentalność jest często najtrudniejszą barierą do poko-
nania – mówi dr hab. n. med. Romuald Cichoń, prezes,
dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca
„Medinet” Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wszystko 

w naszych 
rękach



koniec etapu pionierskiego w kardio-
chirurgii i przejście do oceny staty-
stycznej działań. Na szczęście prof. Kir-
klin mylił się sromotnie i mówię to
z ogromną satysfakcją. Od tego czasu
kardiochirurgia poczyniła gigantyczne
postępy. Gdybyśmy zatrzymali się na
ówczesnym etapie wiedzy i stosowa-
nych technologii, śmiertelność wyno-
siłaby dziś 50–60 proc. Przez ostatnie
25 lat jednym z głównych wyznaczni-
ków rozwoju kardiochirurgii – ale rów-
nież medycyny w ogóle – jest osiąga-
nie takich samych lub lepszych wyni-
ków przy mniejszej inwazyjności, co
wiąże się z szybszym powrotem pa-
cjenta do normalnego życia. Dzięki
temu możemy dać szansę na nowe ży-
cie również pacjentom obciążonym
innymi chorobami, co w tamtych cza-
sach było praktycznie niemożliwe.
Rozwinęła się cała małoinwazyjna
kardiochirurgia, a postęp cały czas się
dokonuje. Jestem przekonany, że przed
tą dziedziną świetlana przyszłość.
Oprócz zaawansowanej minimalizacji
inwazyjności przed nami wciąż stoi
otworem inżynieria genetyczna. To
będzie niesłychanie ciekawa batalia,
na samą myśl o niej bardzo się cieszę.
Medinet był pierwszą niepubliczną placów-
ką tego typu w Polsce. Jakie były jej począt-
ki i jak państwa osiągnięcia mają się do pier-
wotnych założeń?

– W szpitalu, w którym do dziś
prowadzimy działalność, już wcze-
śniej istniał oddział kardiochirurgii
dziecięcej, którego zespół kształcił się
w Zabrzu, a my przyjeżdżaliśmy do
Wrocławia pomagać. Kiedy w okresie
przemian ustrojowych w Polsce za-
cząłem pracować w klinice w Niem-
czech, przyjechali do mnie koledzy
z Wrocławia, donosząc, że przy obec-
nej liczbie wykonywanych zabiegów
oddziałowi ze względów ekonomicz-
nych grozi zamknięcie. Zapropono-
wałem, że znajdę inwestorów i nie
dopuścimy do zamknięcia. Przejęli-
śmy placówkę we własne ręce, żeby
stworzyć od podstaw oddział, o ja-
kim marzyliśmy. Szpital jest prywatny
w sensie tytułu własności, natomiast
pacjenci nie płacą ani złotówki, bo pra-
cujemy w 100 proc. na podstawie kon-
traktów z NFZ. Wydaje mi się to uczci-
we wobec osób starszych, które całe
życie płacą składki i zasługują na
bezpłatny zabieg. Jesteśmy jedynym na
Śląsku ośrodkiem kardiochirurgii dzie-
cięcej, w którym operujemy rocznie ok.
150 pacjentów. W naszym szpitalu od
początku działa oddział rehabilitacyj-
ny, bo dużą wagę przywiązujemy nie
tylko do wyniku operacji, lecz także do
szybkiego powrotu pacjenta do zdro-
wia i do jego poczucia, że nie jest po-
zostawiony sam sobie. Stworzyliśmy też

klub pacjenta, w którym spotykają się
pacjenci po operacjach i dzielą się co-
dziennymi problemami.
Jakie działania i inwestycje sprzyjają pod-
noszeniu jakości usług?

– Tworząc prywatny ośrodek, za-
łożyliśmy, że musimy być uczciwi wo-
bec pacjenta, gwarantując mu warunki
leczenia na światowym poziomie, ale
też wobec personelu, ponieważ to lu-
dzie o wysokich kwalifikacjach, mają-
cy za sobą lata doświadczenia, a więc
należący do nielicznej grupy – jestem
im winien głęboki szacunek za zaufa-
nie i ryzyko związane z przeniesieniem
do innego miasta i podjęciem pracy
w nowym tworze, który nie dawał gwa-
rancji powodzenia. Czuję się w obo-
wiązku, by zapewnić im perspektywy
na życie. I chyba nam się to udaje, bo
fluktuacja w naszym zespole właściwie
nie istnieje. Wreszcie postawiliśmy so-
bie za cel uczciwość wobec inwesto-
rów, którzy wyłożyli na klinikę pienią-
dze. Udowodniliśmy, że szpital jest
w stanie samodzielnie się utrzymać
i odnotowuje pozytywne bilanse.
Z pana wypowiedzi wynika, że sukces szpi-
tala w dużej mierze opiera się na ludziach.

– Jest takie angielskie powiedzenie:
„Walls don’t work”, czyli „Ściany nie
pracują”, które mówi wszystko. Co
z tego, że będę stał na czele hiperno-
woczesnej placówki, jeśli nie będę
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miał zgranego zespołu fachowców?
Wszystko sprowadza się do znalezie-
nia zdolnych ludzi, chętnych do pracy
i stale głodnych nowej wiedzy i kolej-
nych doświadczeń. Sądzę, że w Me-
dinecie udało nam się stworzyć od-
powiedni klimat – zespół przyjaciół, któ-
rzy mają taką wiedzę, że chylę przed
nimi czoła. Najważniejsze w drodze do
sukcesu jest jasne określenie ram,
w których się funkcjonuje, i celów, do
których się dąży. Trzeba uwierzyć, że
wszystko leży w naszych rękach, a po-
tem pozostaje cieszyć się wynikami.
Czy brak fachowców w środowisku jest du-
żym problemem dla dalszego rozwoju kar-
diochirurgii?

– Tak, to problem naszej dziedziny
praktycznie na całym świecie. W Pol-
sce jest jedynie 35 ośrodków kardio-
chirurgicznych, kształcimy wciąż zbyt
mało specjalistów.
Jakie są możliwości rozwoju i doszkalania
w przypadku państwa placówki?

– U nas ścieżka dokształcania
przebiega wielopoziomowo. Mamy
wszelkie certyfikaty Ministerstwa Zdro-
wia, które uprawniają nas do kształ-
cenia lekarzy specjalizacji kardiochi-
rurgicznej. Ponieważ postęp naukowy
jest naszą ambicją, pracując u nas,
członkowie zespołu doktoryzują się, re-

gularnie publikujemy artykuły nauko-
we, prowadzimy koło studenckie, któ-
re należy do największych w kraju, nasi
studenci odbywają praktyki w klinice
kardiochirurgicznej w Niemczech. Na-
uczony własnym doświadczeniem, za-
prosiłem kolegów z innych krajów, au-
torytety w wąskich dziedzinach, którzy
w ramach kontraktu operowali w na-
szym szpitalu, by nasz zespół mógł po-
znać kardiochirurgię jak najszerzej, bo
w tej dziedzinie stosuje się różne na-
rzędzia czy anestezję i nie zawsze
wszystko się zazębia.
Co najbardziej przeszkadza państwu w dal-
szym rozwoju?

– Nasza historyczna przeszłość,
której konsekwencje odczuwamy do
dziś. W efekcie w urzędach cały czas
patrzy się na szpital prywatny jak na
ośrodek drugiej kategorii – niepewny,
oferujący gorszą jakość. Choć nasza
klinika po 9 miesiącach osiągnęła
pełną zdolność operacyjną, 3 lata
trwało, zanim w środowisku quasi-po-
litycznym pojawił się zalążek zaufania.
Polska mentalność jest często naj-
trudniejszą barierą do pokonania.
Co czuje człowiek, który na co dzień ratuje in-
nym życie?

– Specyfika tego zawodu polega na
tym, że każdy z nas codziennie zdaje

egzamin. Jeśli się udaje, oczywiście
czuje się przyjemne ciepełko, ale prze-
żywanie tych radości blednie w po-
równaniu z tym, ile znaczą dla nas po-
rażki, kiedy nie zdołaliśmy pomóc pa-
cjentowi. Te zostają w pamięci znacz-
nie dłużej. Do tej pory nie mogę się
przyzwyczaić do śmierci moich pa-
cjentów.
Jak odebrał pan film „Bogowie”, którego hi-
storię zna pan od podszewki?

– Poza tym, że zrobiono w nim ze
mnie pajaca – takie prawo reżysera
– odebrałem ten obraz bardzo oso-
biście. Dla mnie był to bardziej wzru-
szający dokument niż fabuła, bo tak
rzeczywiście było. Tomasz Kot fanta-
stycznie zagrał postać prof. Religi.
Uczestniczyłem w przedstawionych
wydarzeniach, widziałem i podziela-
łem pokazany entuzjazm oraz wiarę
w to, że ten facet ma wizję i warto
pójść za nim tak daleko, jak będzie
trzeba. Zresztą m.in. na tym polega-
ła wielkość prof. Religi, że potrafił nam
tę wizję sprzedać i nas nią zarazić,
mimo że wywrócił nam życie do góry
nogami i film powinien nosić tytuł
„Niewolnicy Boga” – byłoby to bardziej
zgodne z prawdą.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

VIP w Ochronie Zdrowia 2016

Wielka Gala 
już 

w październiku.

www.galavip.pl



S
zpital w Nysie jest jednost-
ką wielospecjalistyczną,
posiadającą 17 oddziałów,
zabezpieczającą nie tylko
powiat nyski, lecz także

mieszkańców województw: opolskiego,
śląskiego i dolnośląskiego. Jego filię
stanowi szpital w Paczkowie, w skład
którego wchodzą oddział reumatolo-
giczny oraz zakład opiekuńczo-lecz-
niczy. 

Budynek główny szpitala to nowo-
czesny 5-kondygnacyjny obiekt, od-
dany do użytku w 2011 r., wybudowa-
ny ze środków Unii Europejskiej. Na
jego dachu znajduje się pierwsze
w kraju lądowisko dla helikopterów sa-
nitarnych, odpowiadające wymogom
unijnego systemu „od łóżka do łóżka”.
Jest ono czynne przez całą dobę i sta-
nowi ważne centrum ratownictwa w po-
łudniowo-zachodniej części woje-
wództwa opolskiego. 

W 2001 r., w dobudowanej po po-
wodzi części szpitala uruchomiono
jako pierwszy w kraju szpitalny oddział
ratunkowy wraz z blokiem operacyj-
nym, oddziałem anestezjologii i inten-
sywnej terapii oraz centralną steryli-
zacją. Do SOR-u należy również dia-
gnostyka obrazowa z tomografią kom-
puterową i rezonansem magnetycz-
nym, diagnostyka laboratoryjna z pra-

cownią koagulopatii oraz diagnostyka
endoskopowa z możliwością leczenia
krwawień z przewodu pokarmowego.
Pracownie są czynne całodobowo,
a usługi świadczą w nich pracownicy
medyczni posiadający odpowiednie
kwalifikacje i certyfikaty. 

Od kilku lat szpital jest nieustannie
rozbudowywany i doposażony w no-
woczesny sprzęt diagnostyczny i ope-
racyjny, w większości endoskopowy,
odpowiadający najwyższym standar-
dom europejskim, zapewniający tym
samym pacjentom poczucie bezpie-
czeństwa, komfort pobytu oraz usługi
na najwyższym poziomie. W 2014 r. ze
środków własnych ZOZ-u za ponad
2,5 mln zł zakupiono m.in. aparaty do
znieczulenia, respirator noworodkowy,
laser ultrasonograficzny, sprzęt endo-
skopowy i laparoskopowy, mikroskop
laryngologiczny, pompy infuzyjne i ży-
wieniowe, aparaty ekg i ktg, ambulans

medyczny z defibrylatorami i do tele-
transmisji jako wyposażenie oddziału
kariologii inwazyjnej. 

Szpital w Nysie to także jednostka
dydaktyczna, w której odbywają się
specjalizacje lekarzy i rezydentów oraz
praktyki studentów akademii medycz-
nych i wydziałów wychowania fizycz-
nego. Placówka jest również bazą dy-
daktyczną dla Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nysie, która kształ-
ci studentów na 9 kierunkach, również
magisterskim, a w systemie dziennym
i zaocznym jest to ok. 5 tys. osób. 

Doskonałe funkcjonowanie szpi-
tala zapewniają wdrożone certyfikaty
jakości: ISO 9001:2008, ISO 14001,
ISO 22000. Na jego terenie działają dia-
lizoterapia DIAVERUM (ok. 70 dializo-
wanych) oraz Polsko-Amerykańskie
Kliniki Serca z kardiologią inwazyjną
i chirurgią naczyniową. W nyskim szpi-
talu przy współpracy z Polsko-Amery-
kańskimi Klinikami Serca od 2016 r. na
oddziale udarowym wprowadza się za-
biegi endowaskularne, udrażniające
tętnice szyjne i mózgowe u pacjentów
hospitalizowanych z powodu udaru
mózgu. Warto wspomnieć, że pla-
cówka jest członkiem Europejskiej Sie-
ci Szpitali Promujących Zdrowie, co
niewątpliwie podnosi jej prestiż i dzia-
ła na korzyść pacjentów. �

Szpital na miarę

Transgraniczne położenie
szpitala umożliwia współ-
pracę z jednostkami me-
dycznymi zlokalizowanymi
w Czechach. Opiera się ona
na wspólnym pozyskiwa-
niu środków unijnych,
szkoleniach białego perso-
nelu i zabezpieczaniu sta-
nów zagrożenia życia 
w pasie transgranicznym.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie to największy zakład w 150-tysięcznym powiecie nyskim. 
Od 10 lat bez zobowiązań wymagalnych. To nowocześnie zarządzana placówka ochrony zdrowia,

uznana zarówno przez pacjentów, jak i środowisko medyczne

XXI wieku

VIP 107

Bezpieczny Szpital



Royal Jet Club współpracuje z elitarną grupą niezależnych
operatorów, którzy muszą przejść obszerny proces certyfi-
kacji Royal Jet Club, zapewniając najwyższy poziom bez-
pieczeństwa i obsługi. Ten wyjątkowy model biznesowy
pozwala nam w szczególny sposób skupić się na naszych
klientach, dzięki czemu są oni priorytetem naszych dzia-
łań. Starannie wybrana sieć operatorów zapewnia zaufanie
naszych klientów, umożliwiając nam jednocześnie dostęp
do floty 4000 samolotów i ponad 1000 helikopterów,
dzięki czemu nasze usługi są niezwykle elastyczne. Nasi
klienci płacą za faktyczny czas podróży – nie płacą za czas
dolotu samolotu do miejsca startu! 



Nasz flagowy program ROYAL JET CLUB VIP CARD jest
gwarancją: 
• blokady cen za 1h lotu na dwa lata,
• podstawienia samolotu lub helikoptera w ciągu 2h,
• 10 lub więcej godzin do wylatania (Platinum 

lub Black VIP Card),
• braku opłaty za dolot do miejsca startu,
• dostępu do salonikoẃ VIP i Executive na lotniskach 

całego świata,
• darmowej personalizacji pokładu (menu i wnętrze),
• dostępu do strefy VIP z najlepszymi ofertami, która 

znajduje się na naszej stronie internetowej,
• dostępu do odrzutowców nie starszych niż 7 lat,
• korzystania z usług asystenta, dostępnego 24h/dobę,
• braku opłat za członkostwo.

Obecne promocje 
(dla klientów, którzy nie posiadają VIP Card):  
SMALL I MEDIUM JET (każdy w naszej flocie): 
• 1h lotu – 2100 euro
• pax: do 9 osób
• zasięg: do 3000 km 

Royal Jet Club
polska@royal-jet.club
+48 22 300 52 40

www.royal-jet.club
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Trwa dobra passa polskiego przemysłu jachtowego. Na jego koncie są nagrody, miano
europejskiego lidera w produkcji łodzi motorowych z silnikiem zaburtowym do 9 m.
Jeżeli zaś chodzi o inne kierunki, to powoli się rozpędzamy, zaczynamy wypływać na
szersze wody – mówi Sebastian Nietupski, prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachto-
wego i Sportów Wodnych

z prądem
Płyniemy



Jak oceniłby pan aktualny potencjał przemysłu
jachtowego? Czy już udało mu się wypłynąć na
szerokie międzynarodowe wody, czy dalej jest
on na kursie zmierzającym w ich kierunku?

– Kondycja polskiego przemysłu jach-
towego jest bardzo dobra. Po kryzysowym
roku 2009 sukcesywnie odnotowujemy
wzrost. Dotarła do nas moda z segmen-
tu motoryzacyjnego – łódki przyjmują
coraz większe rozmiary, dlatego też jakiś
czas temu zrezygnowaliśmy z mierzenia
kondycji branży w oparciu o sztuki, a sku-
piliśmy się na obrocie, jaki przynosi ich
sprzedaż. Z naszych szacunków wynika,
że w 2015 r. powinien on wynieść około mi-
liarda złotych, natomiast w 2016 r. kwota
ta zwiększy się o 5, 10 proc. 

Należy podkreślić, że Polacy bez-
względnie są numerem jeden w Europie
w produkcji łodzi motorowych z silni-
kiem zaburtowym do 9 m oraz drugim
graczem na świecie w tym segmencie
– plasujemy się zaraz za Stanami Zjed-
noczonymi, mamy więc czym się chwalić. 

Jeżeli chodzi o inne jednostki, takie jak
jachty żaglowe, jachty motorowe, kata-
marany, również istniejemy na rynku.
Naszymi wizytówkami w tym segmencie
jest – jak ja ich nazywam – wielka trójka,
czyli Sunreef Yachts, Galeon i Delphia
Yachts. Ogromny sukces odniosła stocz-
nia Galeon, która otrzymała tzw. żeglar-
skiego Oscara, czyli nagrodę European
Powerboat of the Year 2016 za jednostkę
Galeon 500 Fly. Jest to najważniejsze wy-
różnienie w branży jachtowej, po raz
pierwszy przyznano je polskiej stoczni,
która produkuje polski produkt.
Czy produkowane w Polsce łodzie to jednostki
„szyte na miarę” oczekiwań klientów, czy raczej
produkty masowe?

– Nasza branża jest zindywidualizo-
wana. Łodzie motorowe do 9 m to oczy-
wiście produkcja masowa, natomiast
wiele jachtów żaglowych czy katamara-
nów jest tworzonych pod wymagania
klienta. Firma Sunreef Yachts ostatnio
chwaliła się planami wypuszczenia na ry-
nek linii bardzo luksusowych katamara-
nów, które będą miały dalece posunięte
możliwości personalizacji. Ich cena bę-
dzie wysoka, ale są na rynku klienci, któ-
rzy wyrażają chęci zakupu tego typu
luksusowych jednostek. 
Jak silną konkurencję stanowimy dla innych kra-
jów?

– Jesteśmy silni na rynkach europej-
skich, przedstawiciele których wiedzą, że
muszą się z nami liczyć. Jeżeli zaś chodzi
o inne kierunki, to powoli się rozpędzamy,
zaczynamy wypływać na szersze wody.
Oczywiście te trzy wielkie stocznie, o któ-
rych mówiłem, są już obecne na ryn-
kach międzynarodowych, w przypadku
mniejszych stoczni pojawia się problem

VIP 111

Jesteśmy konkurencyjni
cenowo, mając know-how.
Patrząc na niektóre pro-
dukty z Europy Zachodniej,
uważam, że nasze mają 
o wiele lepszą jakość 
i atrakcyjniejszą cenę. Pro-
dukujemy nie tylko własne
wyroby, ale przyciągamy
też zagranicznych inwesto-
rów, którzy otwierają u nas
swoje fabryki i montownie.
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logistyczny. Żeby jak najwięcej osób do-
wiedziało się o produktach danej stocz-
ni, musi ona prezentować je na tar-
gach, co z kolei pociąga za sobą ko-
nieczność przetransportowania łodzi
do odległych krajów, jak np. Stany
Zjednoczone, Turcja czy Australia
– koszty takich operacji są ogromne
i stanowią główną barierę do wejścia
na międzynarodowe rynki. 

Warto jednak podkreślić, że jeste-
śmy konkurencyjni cenowo, mając
know-how. Patrząc na niektóre pro-
dukty z Europy Zachodniej, uważam,
że nasze mają o wiele lepszą jakość
i atrakcyjniejszą cenę. Produkujemy nie
tylko własne wyroby, ale przyciągamy
też zagranicznych inwestorów, którzy
otwierają u nas swoje fabryki i mon-
townie. Należy również nadmienić, że
obok produkcji łodzi mamy dobrze
rozwiniętą sieć dostawców, którzy mają
znaczący wpływ na rozwój tego sek-
tora. W praktyce wygląda to tak, że na-
wet jeśli łódź nie jest produkowana
w Polsce, to prawie na pewno znaj-
dziemy w niej powstałe u nas kompo-
nenty, np. elementy metalowe, żagle.
Nie mówi się o tym za dużo, ale zdy-
wersyfikowaliśmy możliwości tej bran-
ży: tam gdzie możemy, wchodzimy z ło-
dziami, a tam, gdzie możemy, z po-

szczególnymi elementami, tworząc
w ten sposób konkurencję dla za-
chodnich podmiotów. 
Branża jachtowa jest jedną z kilku, którą Mi-
nisterstwo Rozwoju wybrało do objęcia unij-
ną perspektywą finansową na lata 2016–
2023. Czy to nie doskonała szansa, aby wy-
korzystać ją do promocji polskich stoczni na
arenie międzynarodowej?

– Jak najbardziej się z panią zga-
dzam i to jest właśnie główny cel na-
szej współpracy. Jesteśmy już po
pierwszych konsultacjach społecz-
nych i mamy nadzieję, że wspólnie
uda nam się znaleźć rozwiązania
problemów związanych z międzyna-
rodową ekspansją polskich jedno-
stek pływających. Opracowujemy
strukturę targów, które razem bę-
dziemy wspierać – my jako izba
i urzędnicy, skupiając się głównie na
imprezach odbywających się poza te-
rytorium UE. Dzięki stosunkowo nie-
wielkiej odległości, jaka dzieli pol-
skie firmy od Düsseldorfu, rokrocznie
jesteśmy obecni na największych i naj-
ważniejszych targach przemysłu jach-
towego na świecie. Pozostaje tylko wy-
chylić się dalej, bo to, że idziemy w do-
brym kierunku, jesteśmy silni i za-
uważalni na arenie międzynarodowej,
nie podlega dyskusji. 

BALT-YACHT K.A. i B. Kozłowscy Sp.J. 16-300 Augustów, Żarnowo Pierwsze 9b, tel.: 87 643 18 00, faks: 87 643 68 08, e-mail: balt-yacht@post.pl, www.balt-yacht.com.pl

Półślizgowy jacht spacerowy – Polski Jacht Roku 2015!

Wyróżnij się na wodzie!

wyłączny dystrybutor producent

Osobiście życzyłby
sobie, abyśmy sprze-
dawali w Polsce
coraz więcej jachtów.
Jesteśmy świetnym
miejscem do produk-
cji, do zbytu już nie-
koniecznie. Polski
klient staje się jed-
nak coraz bogatszy,
kupuje coraz więcej
nowych łodzi, wciąż
jednak niewiele. Na
dzień dzisiejszym
eksportujemy 
95 proc. wyrobów, 
a tylko 5 proc. sprze-
dajemy na rodzimym
rynku.



Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

Na razie skupiamy się na sukcesach i bardzo
dobrze, że je mamy, ale – niestety – jest też
tak, że żadna działalność nie jest wolna od
problemów. Z jakimi zmagają się prezesi
stoczni?

– O głównym, czyli znalezieniu
drogi na pozaunijne rynki, już powie-
działem. W nim zawiera się m.in. za-
istnienie w USA, co jest jakby odręb-
nym tematem. Aktualnie pracujemy
nad dyrektywą, która ma umożliwić
handel pomiędzy naszymi rynkami. Pa-
radoks polega na tym, że Amerykanom
jest dużo łatwiej wejść na europejski ry-
nek, niż Europejczykom na rynek ame-
rykański. Dla przykładu, nie są tam ho-
norowane nasze certyfikaty CE, które
są bardziej wymagające niż tamtejsze
certyfikaty NMMA – paradoksalnie są
one honorowane przez Europejczy-
ków. Amerykanie bronią więc swojego
rynku, ale jednocześnie chcą być
obecni w Europie. 
Wiele branż utyskuje na problemy legisla-
cyjne…

– Nas dotyczy to w niewielkim stop-
niu. Oczywiście pojawiają się bariery
administracyjne, ale wszystkie wyja-
śniamy na bieżąco dzięki ciągłemu
kontaktowi z odpowiednimi minister-
stwami. Od tego m.in. jest izba, aby po-
magać swoim członkom i ich wspierać.

Udaje nam się także bronić polskich in-
teresów na arenie europejskiej, na
której mamy swoich przedstawicieli. Są
nimi Piotr Jesionowski, wiceprezes izby
oraz wiceprezes European Boating
Industry, czyli organizacji lobbującej
w Brukseli na rzecz całego sektora
jachtowego. Ponadto Philip Scott, dru-
gi wiceprezes naszej izby, jest również
członkiem zarządu International Co-
uncil of Marine Industry Associations
– światowej organizacji, która zrzesza
wszystkie krajowe organizacje bran-
żowe.
Rok 2016 to jubileusz 10-lecia Polskiej Izby
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych.
Urzeczywistnienia jakich marzeń życzyć panu
z tej okazji?

– To bardzo fajne pytania. Osobi-
ście życzyłby sobie, abyśmy sprzeda-
wali w Polsce coraz więcej jachtów. Je-
steśmy świetnym miejscem do pro-
dukcji, do zbytu już niekoniecznie. Pol-
ski klient staje się jednak coraz bo-
gatszy, kupuje coraz więcej nowych ło-
dzi, wciąż jednak niewiele. Na dzień
dzisiejszym eksportujemy 95 proc. wy-
robów, a tylko 5 proc. sprzedajemy na
rodzimym rynku – marzy mi się, aby
w najbliższym 10-leciu odmienić te
proporcje, tak jak ma to miejsce na Za-
chodzie. 

Myśli pan, że to realne? Do europejskich za-
robków dużo nam jeszcze brakuje.

– Myślę, że tak. Mój optymizm po-
twierdza się za każdym razem, kiedy
idę wzdłuż najbardziej luksusowej ma-
riny w Polsce, czyli sopockiego molo.
Jeszcze kilka lat temu większość za-
cumowanych tam jednostek miała
bandery rosyjskie, holenderskie czy
niemieckie, teraz zaś widać coraz
więcej drogich, luksusowych łodzi z pol-
ską banderą. To potwierdzenie, że
polski klient staje się coraz zamoż-
niejszy. 

Zależy nam również na tym, aby
propagować łodzie motorowe, w pro-
dukcji których jesteśmy najsilniejsi,
czyli te o długości 9 m. Z tym wiążę się
jednak problem z dostępnością wód.
Nie ma co ukrywać, że nasze jeziora są
mocno zapchane, stąd wizja, żeby
zbudować na Wybrzeżu sieć marin.
Proces ten już się zresztą rozpoczął
– powstaje zachodnio-pomorski szlak
żeglugowy z siecią marin od Szczeci-
na, Świnoujścia, Kołobrzegu, aż po Ust-
kę i Łebę. Dzięki niej polski czy nie-
miecki turysta w ciągu jednego dnia
będzie mógł przepłynąć jachtem ża-
glowym z jednej mariny do drugiej. 

Rozmawiała Justyna Franczuk

SM Europe LTD
ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk, tel./faks: 58 303 80 57, e-mail: boat@boat.com.pl

Jesteśmy producentem jachtów, cenionym zarówno przez klientów krajowych, jak i zagranicznych. Wysoka jakość, niezwykła estetyka, komfort
oraz innowacyjność to atuty naszych wyrobów. Budujemy jachty żaglowe i motorowe oraz superjachty o długości 10–70 m dla klientów z całego
świata. Naszą specjalnością są szybkie jachty pełnomorskie, które charakteryzują kadłuby wykonane z najlżejszych, a zarazem najbardziej wy-
trzymałych stopów aluminium i stali okrętowej. Na naszą ofertę składa się szeroki zakres usług: budowa jednostek morskich od podstaw lub od
różnych etapów ich produkcji, kompleksowe wyposażenie jachtu – od kadłuba przez zabudowę wnętrza, siłownię, wyposażenie wnętrza po wy-
posażenie pokładowe, nawigację, malowanie kadłuba, maszty, żagle. Nasze żagle można podziwiać na największych żaglowcach świata – ża-
glowcach SY Sedov i SY Kruzensztern, co stanowi najlepszą rekomendację naszych usług, do korzystania z których państwa zapraszamy.
W sprzedaży posiadamy również nowe i używane jachty.

www.boat.com.pl
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Albańska
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Zenon Żyburtowicz poleca
www.zenonzyburtowicz.com

mozaika



Podróże VIP-a ALBANIA

Albania to kraj, który jest na początkowym
etapie turystycznego biznesu, ale coraz szerzej
otwiera się na świat i ma czym kusić. Ciepłe mo-
rze, długi pas wybrzeża z pięknymi szerokimi pla-
żami i dobrze przygotowaną infrastrukturą po-
zytywnie zaskakują turystów. W górach, gdzie za-
chowały się tradycja, kuchnia i klimat, obraz dzi-
kiej przyrody uświadamia nam, że jest to ostat-
nie takie miejsce w Europie. To także dawny te-
ren świata antycznego. Jego miłośnicy mogą zo-
baczyć wiele zabytków z piękną i bogatą histo-
rią, jak np. założone w 625 r. p.n.e. miasto Dur-
rës z dobrze zachowanym amfiteatrem lub ru-
iny antycznego miasta Butrinti, które od 20 lat fi-
guruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Albanię coraz liczniej odwiedzają turyści.
Jest tam jeszcze dość tanio, ciekawie i orygi-
nalnie, więc warto do niej zawitać, zanim stanie
się bardziej popularnym wakacyjnym kierun-
kiem.

Tekst i zdjęcia Zenon Żyburtowicz
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Albania to kraj, który 
jest na początkowym 
etapie turystycznego 
biznesu, ale coraz 
szerzej otwiera się na 
świat i ma czym kusić.
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www.sunfun.pl
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Solne



Dzisiejsza kopalnia soli jest

atrakcję turystyczną na skalę

światową. To jedyny górniczy

obiekt czynny bez przerwy od

XIII w. Leży pod

miastem na 9 poziomach

(na głębokości od 63 do

327 m).
VIP 119
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BOGACTWO
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Wieliczka to cen-
trum najstarszego
w Polsce ośrodka so-
larskiego, który ist-
niał na kilka tysięcy
lat przed pojawie-
niem się państwa
polskiego. Sól była
tu eksploatowana
najpierw z solanek
pochodzących ze
słonych źródeł, póź-
niej ze studzien,
a dopiero w XIII w.
odkryto w Wieliczce
sól kamienną. Dzi-
siejsza kopalnia soli
jest atrakcję tury-
styczną na skalę światową. To jedyny górniczy obiekt
czynny bez przerwy od XIII w. Leży pod miastem na
9 poziomach (na głębokości od 63 do 327 m). Orygi-
nalne wyrobiska liczą 2040 komór i ok. 300 km chod-
ników. Wnętrzami o szczególnym charakterze są ka-
plice solne. Najwspanialsze jest wnętrze kaplicy św.
Kingi – patronki górników. Powstawało od XIX w.,
a elementy jej wyposażenia wykonane są z soli, włącz-
nie z posadzkami i oryginalnymi żyrandolami. Naj-
starsza kaplica św. Antoniego pochodzi z XVII w.
W unikatowym mikroklimacie podziemnych komór sol-
nych leczy się także osoby ze schorzeniami górnych
i dolnych dróg oddechowych. W zabytkowych pod-
ziemiach urządzono ponadto sale konferencyjne
i bankietowe, gdzie organizowane są różnego typu
imprezy: od kameralnych spotkań biznesowych po



Trasa turystyczna w kopalni

obejmuje najpiękniejsze komory

i chodniki, podziemne kaplice

i jeziorka oraz wyjątkowe za-

bytki sztuki.

VIP 121

WIELICZKA Podróże VIP-a

koncerty dla kilkuset osób. Trasa turystyczna w kopalni obej-
muje najpiękniejsze komory i chodniki, podziemne kaplice i je-
ziorka oraz wyjątkowe zabytki sztuki. Na III poziomie mieści się
Muzeum Żup Krakowskich, gdzie w 14 komorach prezentowane
są m.in. urządzenia i sprzęt do wydobywania soli. Najcenniej-
szym eksponatem jest wyrób rzemiosła artystycznego – róg
Bractwa Kopaczy, wykonany w 1534 r. Rocznie kopalnię od-
wiedza ponad milion osób.

Tekst i zdjęcia: Monika Maraczyńska
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Smartfony klasy premium

Legendarna precyzja

Księżycowa OMEGA
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Samsung Electronics wprowadził nowe urządzenia z ro-
dziny Galaxy: Samsung Galaxy S7 (5,1”) i Galaxy S7 Edge
(5,5”). Zaprojektowano je z uwzględnieniem stylu ży-
cia współczesnych użytkowników. Charakteryzują się
wyrafinowanym wzornictwem, bardziej zaawansowa-
nym aparatem fotograficznym, usprawnionym opro-
gramowaniem i bezkonkurencyjnymi możliwościami
współpracy z innymi produktami i usługami, które skła-
dają się na ekosystem Galaxy. Bez uszczerbku dla wzor-
nictwa smartfony charakteryzują się zwiększonymi wa-
lorami użytkowymi oraz wodo- i pyłoszczelnością na po-
ziomie IP68. Galaxy S7 będą sprzedawane z darmowym
pakietem usług Samsung GUARD S7. Więcej informa-
cji na stronie www.samsung.pl.

Speedmaster był pierwszym zegarkiem, który odwiedził sa-
telitę Ziemi. Nowy zegarek o klasie Master Chronometer ce-
lebruje także inny pionierski projekt
OMEGI: to jeden z pierwszych mo-
deli, spełniający nowy standard
jakości, ustanowiony przez Szwaj-
carski Federalny Instytut Me-
teorologiczny (METAS). Speed-
master Moonphase ma jesz-
cze wiele innych zachwyca-
jących rozwiązań: wspaniałą
niebieską tarczę ze słonecz-
nym szlifem, ceramiczny
pierścień lunety i klasyczną
kopertę ze stali szlachetnej.
Skalę tachymetru wykonano
w technologii liquid metal. To
również unikalna cecha linii Spe-
edmaster. Całość dopełnia orygi-
nalny niebieski pasek ze skóry
z bransoletowym zapięciem.

Pełny klasy, stylowy, ale nie pretensjonalny – zupełnie taki jak wiel-
ki sportowiec, któremu go zadedykowano. Zegarek DS-2 Ole Einar
Bjørndalen Limited Edition to hołd dla wspaniałych osiągnięć naj-

bardziej utytułowanego biathlonisty olimpijczyka w historii.
Precyzja, wytrzymałość i osobowość norweskiego mistrza

idealnie pasują do fundamentalnych zasad marki Cer-
tina. Na deklu czasomierza widnieje dumny gra-

werunek poświęcony Ole Einarowi Bjørndaleno-
wi i złota sylwetka tego wspaniałego zawodnika.
Ponadto na tarczy zegarka na czerwono nanie-

siono napis „Limited Edition O.E.B.”. Edycja jest li-
mitowana do 2016 szt. 

Huawei Mate 8 przeznaczony jest dla osób wiele wyma-
gających od swojego urządzenia, które musi nadążyć za
tempem ich zawodowego i prywatnego życia. Smartfon
funkcjonuje w oparciu o Android
Marshmallow 6.0 i oferuje ogrom-
ną ilość biznesowych usprawnień.
Łączności biznesowej sprzyjają nie
tylko rozbudowane funkcje, lecz
także możliwość obsługi wie-
lu pasm połączeń – (4), 3G(9)
i 4G(18), które działają w 217
krajach i są kompatybilne
z wymaganiami 1334 opera-
torów w różnych rejonach
świata. Projektanci Mate 8
przywiązali ogromną wagę
do bezpieczeństwa, sto-
sując nową generację
czytnika linii papilarnych,
który posiada trzy pozio-
my ochrony.

Smartfon dla biznesu



Firma Vostok Europe za-
prezentowała dwa zupeł-
nie nowe, należące do linii
Ałmaz zegarki – Rally Timer
by Benediktas Vanagas.
Zostały one stworzone
specjalnie dla zespołu Ge-
neral Financing – Auto-
paslauga by Pitlane i jego kierowcy Benediktasa Vanagasa,
biorących udział w Rajdzie Dakar 2016. Mechanizm
tych wyjątkowych czasomierzy został zaprojektowany
przez doskonale znanego w zegarkowym świecie szwaj-
carskiego producenta – firmę ISA SWISS. Wytyczne dla
jego konstrukcji przekazał wytwórcy ambasador i współ-
pracownik marki Vostok Europe – litewski kierowca Be-
nediktas Vanagas. Dzięki użyciu rozwiązania elektro-
nicznego udało się zrealizować wskazania dodatkowego
czasomierza, bardzo przydatne w czasie samochodowych
rajdów. Zegarki zostały wykonane w limitowanych seriach
– po 500 egzemplarzy w każdym z obydwu wzorów. 

Gadżety Styl VIP-a

Rajdowe zegarki

Firma LG Electronics zaprezentowała swój wielce
wyczekiwany smartfon LG G5. Jego nowa kon-
strukcja zapewnia nie tylko elegancką, jednolitą,
metalową obudowę z wysuwaną baterią – wy-
różnia się przede wszystkim modułową kon-
strukcją, która zapewnia użytkownikom większe
możliwości. W połączeniu z kolekcją akcesoriów LG
Friends smartfon G5 może być przekształcony
w cyfrowy aparat fotograficzny czy odtwarzacz
Hi-Fi. 5,3” wyświetlacz IPS o rozdzielczości Quad
HD pozwala na korzystanie z funkcji „zawsze
włączony”, która po raz pierwszy jest dostępna dla
głównego ekranu smartfona. LG G5 jest wyposa-
żony w dwa tylne aparaty: jeden z obiektywem
standardowym o kącie widzenia 78º, drugi z obiek-
tywem o kącie widzenia 135º – najszerszym z do-
stępnych w jakimkolwiek smartfonie.

Corel to flagowe rozwiązanie do projektowania grafiki, przyśpiesza i ułatwia two-
rzenie profesjonalnych projektów oraz edycję obrazów, jednocześnie posze-
rzając opcje kontroli. Projektanci, artyści i użytkownicy biznesowi mogą w kre-
atywny sposób realizować swoje pomysły i przygotowywać prace graficzne nie-
zależnie od formy publikacji. Nowe funkcje przyśpieszają i usprawniają proces
twórczy – szczególnie podczas pracy z czcionkami, obrazami i obiektami. Co-
relDRAW Graphics Suite X8 to optymalne środowisko dla użytkowników pro-
jektujących grafikę w systemie Windows 10 (pakiet pozwala uzyskać doskona-
łe rezultaty także w systemach Windows 7 i Windows 8.1).

Nowa odsłona Corela
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Zegarek miłośników lotnictwa

Modułowy smartfon od LG

Kolekcja Airboss jest inspirowana zawodem kontrolera ru-
chu lotniczego, który odpowiada za czas każdego startu
i lądowania. Jego praca wymaga doskonałej precyzji i nie-
zawodności. Właśnie te cechy, które wzbogacono o naj-
wyższą funkcjonalność, czytelność i wyrazisty design, re-
prezentuje najnowszy model Victorinox Swiss Army. Ory-
ginalne wzornictwo i dbałość o detale zachwyci zarówno
wielbicieli lotnictwa, jak i szwajcarskiego zegarmistrzostwa.
Zegarek Airboss
Mach 9 Limited
Edition posiada
tytanową kopertę
o średnicy 45 mm,
dzięki czemu jest
lekki i wytrzyma-
ły. Ta limitowana
edycja obejmu-
je zaledwie 250
numerowanych
sztuk.



Styl VIP-a Smaki

Czy istnieje wzór na doskonałe komponowanie
smaków? Szefowie kuchni twierdzą, że poznali
tę tajemnicę. Polega ona na dobieraniu skład-
ników dania na podstawie ich wspólnych cech,
przede wszystkim aromatu. Wśród restauratorów
i pasjonatów kuchni rośnie szaleństwo foodpa-
ringu.
Metoda „parowania” ze sobą smaków czy skład-
ników pozwala na osiąganie niesamowitych
efektów, wydobywa aromaty i smaki potraw na
poziomie dotąd niedostrzeganym. To sposób na
udoskonalanie dań i łączenie ich w czasami bar-
dzo niestandardowe zestawienia smakowe. Sze-
fowie kuchni na całym świecie mają bzika na
punkcie wydobywania smaków potraw za po-
mocą eksperymentalnych połączeń. To obecnie
najgorętszy trend w kuchni.
Ostatnio hitem stało się parowanie potraw z nie-
co mocniejszymi alkoholami – owocowymi lub
czystymi. Paradoksalnie jednak jest to powrót do
znakomitych polskich tradycji kulinarnych. Za-
pomniane smaki są „odkurzane” i odkrywane na
nowo. Istnieją ponadczasowe mariaże produk-
tów, takie jak śledzik i kieliszek czystej wódki czy
ciemna, słodka nalewka i dziczyzna. Te klasycz-
ne połączenia przypomina marka Saska, której
pięć wariantów smakowych uzupełnia przyjem-
ność jedzenia.

DNA
Smakowe

Mięsa, ryby, desery, uzupełnione delikatnie rozlewającym
się po języku smakiem Saskiej, odkrywają warstwy sma-
kowe, które inaczej nie dałyby się wyczuć. A jeśli do dys-
pozycji są takie warianty smakowe, jak Śliwka Węgierka,
Dzika Róża czy Czarny Bez nie sposób powstrzymać się
od smakowania, łączenia i szukania par doskonałych. Oka-
zuje się, że możliwości zestawiania smaku potrawy i al-
koholu są nieograniczone. Na przykład róża idealnie ze-
stawia się z kaczką, wędlinami dojrzewającymi czy mięk-
kimi serami. Saska Czarny Bez doskonale smakuje z de-
serami i jogurtem, serami pleśniowymi i dzikim ptac-
twem, a Śliwka Węgierka z mięsem wieprzowym, kur-
czakiem i twardymi serami. Saska Dębowa podbije smak
białego drobiu i znakomicie skomponuje się z dziczyzną
oraz owocami morza. Tak więc smacznego.
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Elegancja
na czerwonym 

dywanie

Fot. Valerie Durant, Mark Suban, Aaron Poole, Scott Diussa/A.M.P.A.S. (14)

Kate Winslet

Eva von Bahr
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G
ala oscarowa to
już tradycyjnie
święto kina i mo-
dy. Na efektowne

przejście wzdłuż czerwo-
nego dywanu gwiazdy
przygotowują się przez
wiele miesięcy. Każda chce
zachwycić kreacją, fryzują
i dodatkami. Krytycy mody
twierdzą, że tegoroczne
stroje nie zachwyciły. Na
łatwiznę poszli podobno
zarówno styliści gwiazd
z dorobkiem, jak i debiu-
tantek. Podobno, bo tak
naprawdę wszystko to
rzecz gustu, najlepiej więc
samemu wyrobić sobie
opinię.
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Olivia Wilde

Rachel McAdams

Lara Spencer

Cate Blanchett
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Kerry Washington Sophie Turner

Robin Roberts

Andrea Berloff
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Dorith Mous

Jennifer Garner

Sian Grieg

Jennifer Jason Leigh



Auto VIP-a MINI COOPER

P
rojektanci odpowiedzialni
za design Mini nie zmienili
stylistyki auta – nie są po-
trzebne zmiany tam, gdzie
wygląd wyróżnia i przycią-

ga od wielu lat. Dach jest niemalże
płaski, szyby pochylone są pod nie-
wielkim kątem, a reflektory okrągłe
– to chyba najbardziej charaktery-
styczne elementy Mini. 

Wersja pięciodrzwiowa została
zbudowana na nowej płycie podło-
gowej, rozstaw osi jest większy o 7 cm,
przez co nowy model ma dłuższe
o 16 cm i wyższe o 1,1 cm nadwozie.
Zmiany te powiększyły drugi rząd sie-
dzeń zarówno pod względem miejsca
na nogi i nad głową, jak i szerokości. 

Wnętrze auta jest bardzo komfor-
towe, wygodne fotele oraz system
iDrive sprawiają, że nawet długie po-
dróże są przyjemne, mimo twardego
zawieszenia. Kokpit jest bardziej in-
tuicyjny i lepiej zmontowany niż w po-
przedniej wersji, ale nadal ma swój
unikalny styl. Zegary są zespolone
z kolumną kierownicy, do włączenia
silnika służy czerwony przełącznik
za dźwignią biegów, atutem są liczne
schowki. Opcjonalny system multi-
medialny bazuje na BMW iDrive,
działa intuicyjnie i bardzo sprawnie.
W dość małym aucie istotny jest ba-
gażnik, nowa wersja Mini Coopera
może pochwalić się pojemnością 211

litrów, jeżeli złożymy tylnią kanapę, to
łącznie otrzymamy aż 731 litrów. 

Co znajdziemy po podniesieniu
maski? Najmocniejsza w gamie jed-
nostka wysokoprężna to dwulitrowy
diesel, generujący 170 KM przy obro-
tach 4 tys. na minutę i 360 Nm w prze-
dziale 1500–2750 obrotów na minutę.
Przednia oś napędzana jest dzięki sze-
ściobiegowej skrzyni automatycznej.
Mini Cooper SD potrafi osiągnąć set-
kę w 7,3 sekundy, rozpędza się do 223
km/h. Takie osiągnięcia modelu bliskie

są konkurentom z segmentu B, jednak
jeżeli przyjrzymy się zużyciu paliwa, to
Mini Cooper jest niepokonany.

Samochód idealnie sprawdzi się
w mieście, a także poza nim, mała ro-
dzina bez problemów zmieści bagaże
na weekendowy wyjazd. Mini Cooper
SD jest proporcjonalny, zgrabny, wnę-
trze auta jest starannie wykończone.
Natomiast sportowo zestrojone za-
wieszenie, dynamiczny silnik oraz au-
tomatyczna skrzynia biegów świetnie
odczytują intencje kierowcy. �

Retro nigdy nie wyj-
dzie z mody, ponadto
zawsze będzie alterna-
tywą dla przemijają-
cych trendów.
Charakterystyczny
styl nie jest jednak je-
dyną zaletą Mini. 
W 2015 r. na rynku 
pojawiła się pierwsza
pięciodrzwiowa wersja
Mini Coopera 
– co oferuje?

Mariusz Gryżewski
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VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK Auto VIP-a
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AUTO na każdą okazję

N
owy model – podobnie
jak poprzednik – został
skonstruowany na bazie
Passata w wersji kombi.
Co wyróżnia auto spo-

śród innych modeli z tego segmentu?
Z pewnością masywne zderzaki i osło-
ny progów, stały napęd na cztery
koła – 4Motion – oraz wysokość za-
wieszenia, podwyższona o 27,5 mm
w stosunku do prześwitu standardo-
wego Passata. W nadkolach zamon-
towane są 18-calowe alufelgii. Przy-
czepność Alltracka potwierdza wspo-
mniany napęd 4x4, który współpracuje
ze specjalnym trybem jazdy
Offroad. Głównym elementem
systemu jest sprzęgło typu Hal-
dex piątej generacji. Elektro-
niczny mechanizm różnicowy
EDS spełnia rolę poprzecznych
blokad dla wszystkich kół, jest to
element elektronicznego układu
stabilizacji.

Kabina Alltracka jest prze-
stronna i elegancka, oferuje
sporo możliwości. Poza licznymi
systemami bezpieczeństwa, któ-

re wspomagają auto, takimi jak Front
Assist, który wyposażony jest w funk-
cję awaryjnego hamowania w mieście
oraz rozpoznawania pieszych, kie-
rowca ma do dyspozycji wyświetlacz
head-up oraz systemy multimedialne
nowej generacji, np. Google Android
Auto czy MirrorLink. W wyposażeniu
nowego Passata znajdziemy system,
który daje kierowcy możliwość wybo-
ru trybu jazdy. Poza znanymi ze stan-
dardowej wersji modelu trybami Eco,
Normal, Sport i Individual w Alltracku
kierowca ma do wyboru dodatkowy
tryb Offroad do jazdy terenowej.

Model w ofercie otrzymał pięć sil-
ników z bezpośrednim wtryskiem pa-
liwa, dwa benzynowe z turbodołado-
waniem – 2.0 TSI 150 KM i 2.0 TSI 220
KM – oraz trzy turbodiesle – 2.0 TDI
o mocach 150 KM, 190 KM i 240 KM.
Wszystkie spełniają normę emisji spa-
lin Euro 6. System Start-Stop, a także
system odzyskiwania energii hamo-
wania należą do wyposażenia stan-
dardowego. Najsłabsze silniki są ofe-
rowane w połączeniu z sześciobie-
gową ręczną skrzynią biegów, nato-
miast pozostałe jednostki napędowe
seryjnie współpracują z dwusprzę-

głową sześciobiegową skrzynią
DSG.

Volkswagen przygotował
bardzo uniwersalne auto, na co
dzień znakomicie sprawdzi się
jako komfortowa limuzyna, po-
radzi sobie w miejskich woja-
żach oraz w dalszej podróży
autostradą. Dzięki napędowi
na cztery koła i prześwitowi
wynoszącemu prawie 18 cm
jest również idealne do jazdy
w terenie. �

Niemiecki koncern rozszerzył swoją ofertę aut w segmencie D – ósma gene-
racja w porównaniu do standardowego Passata została mocno zmieniona.
Alltrack charakteryzuje się niepowtarzalną stylistyką oraz prawie nieograni-
czonymi możliwościami, sprawdzi się perfekcyjnie w mieście i w terenie

Mariusz Gryżewski
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T
alisman idealnie wpisuje się
w klasyczną stylistykę pre-
stiżowego sedana. Auto ma
smukłą i elegancką sylwet-
ką, wzbogaconą o desi-

gnerskie elementy. W przedniej części
od razu zwróciliśmy uwagę na ma-
sywny grill z pionowo usytuowanym
znaczkiem Renault, który łączy się z re-
flektorami. Ich charakterystycznym
elementem są światła do jazdy dzien-
nej w kształcie litery C, zachodzące aż
na zderzak. Nadwozie auta dostępne

jest w dziesięciu kolorach, z czego
dziewięć lakierów to odmiany metali-
zowane. W nadkolach zamontowano
felgi w rozmiarach od 16 do 19 cali.
Istotny jest także wspierający jazdę
system kamer oraz mechanizm wspo-
magania parkowania Easy Park Assist.

Producent obiecuje, że komfort
i przyjemność jazdy będą najwyższe
w klasie, pomóc ma w tym duża ilość
miejsca dla wszystkich pasażerów.
Przednie siedzenia to jednak najwyż-
szy standard w tej kategorii – świad-

czy o tym podgrzewanie, wentylowa-
nie, elektryka i pamięć ustawień oraz
szeroki zakres regulacji samego fotela
i zagłówków. Bagażnik ma imponu-
jącą pojemność, bo aż 608 cm3, czyli
zgodnie z normą VDA. W konsoli cen-
tralnej pojawił się 4,2-calowy wy-
świetlacz do obsługi funkcji auta. Plu-
sem lepszych wersji wyposażenia jest
siedmiocalowy ekran. Nad zegarami
wpasowano wyświetlacz Head-Up,
a o jakość dźwięku zadba Surround
BOSE.

Imponujące wymiary Talismana doskonale komponują się
z nowoczesnym i wyraźnym dresingiem, ponadto przy-
ciąga on bogato wyposażonym wnętrzem. Zdaniem eksper-
tów nowy model Renault ma zastąpić dwa auta – Lagunę
oraz Latitude, czy tak się stanie?

Mariusz Gryżewski

Talisman
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Dzięki technologii Multi-Sense,
która umożliwia wybór trybu jazdy, Re-
nault Talisman pozwala na dostoso-
wanie stylu jazdy do upodobań kie-
rowcy. W konstrukcji wykorzystano
system czterech kół skrętnych 4Con-
trol z układem Electronic Damper
Control – sterowanym zawieszeniem.
Pod maską kierowcy znajdą diesel
Energy dCi o mocy 110 KM lub dCi 130
KM ze skrzynią manualną lub auto-
matyczną EDC do wyboru. Najmoc-
niejszy dCi 160 KM będzie łączony tyl-
ko z automatem EDC. Jednostki ben-
zynowe TCe o mocach 150 KM i 200
KM zostaną spięte z siedmiobiegową
skrzynią zautomatyzowaną EDC. 

Francuska marka niewątpliwie
chce zdobyć klientów w segmencie
Premium – nowy model jest większy,
bardziej przestronny i luksusowy od
Laguny. Wyróżnia się oryginalnym
wyglądem oraz nowatorskimi roz-
wiązaniami technicznymi. Segment D
w ostatnim czasie został zepchnięty na
drugi pas, a to za sprawą ogromnej
popularności SUV-ów oraz crossove-
r’ów w Europie. Talisman może prze-
łamać złą passę i przynieść szczęście
– prognozy są obiecujące.              �

Auto trafiło do polskich salonów 
w styczniu tego roku. Dostępne

jest w pięciu różnych wariantach
wyposażeniowych: Life, Zen, Busi-
ness, Intens oraz Initiale Paris.

przyniesie szczęście
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Marek Frąckowiak komentuje

Veni, vidi... i co z tego?

W lutym Hotelu Inter Continental
odbyła się gala wręczenia Srebr-
nych Jabłek, przyznawanych przez
miesięcznik „PANI” najbardziej do-
branym parom polskiego show-bizne-
su. W tym roku trofeum trafiło
m.in. w ręce moich serdecznych
przyjaciół Doroty Palmowskiej 
i Michała Urbaniaka. Och, jak 
ja się ucieszyłem. Gratuluję!!!

Srebrne Jabłka

Zygmunt Stępiński sprawuje funkcję dy-
rektora Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN od momentu powstania tego wspa-
niałego przybytku. Godne aplauzu jest
to, że w swej działalności nie zamyka
się tylko w kręgu gromadzenia i opieki
nad zbiorami muzeum, lecz także otwie-
ra tę perłę architektury na bardzo
wiele różnorakich projektów i wydarzeń
kulturotwórczych. Przykładem Festiwal
Era Schaeffera, który dwukrotnie go-
ścił w nieprawdopodobnych wnętrzach
POLINU. Wiele lat owocnej pracy życzę
Panie Dyrektorze!

Profesorskie namaszczenie

Era Schaeffera

Na firmamencie polskiej nauki medycznej
i onkologii pojawiła się nowa gwiazda.
Tytułem profesora został uhonorowany
wspaniały lekarz i naukowiec Paweł
Wiechno. Życzę wielu, wielu lat pracy
dla dobra pacjenta.



URBAN Jarosław, ul. Tarnowskiego 20a, tel.: 16 621 33 61, 16 621 64 21, e-mail: urban@pkpoczta.pl

Stylowe i klasyczne
meble amerykańskie

Firma URBAN jest przedstawicielem na Europę Środkowo-Wschodnią 
kilku amerykańskich producentów mebli. Na dzień dzisiejszy strategicznymi

dostawcami są 2 firmy:
ASHLEY FURNITURE – jest jednym z największych na świecie 

producentów mebli w średniej klasie cenowej,
AICO – AMINI – to meble ekskluzywne, zaprojektowane we współpracy 

właściciela firmy Michaela Amini ze znaną aktorką Jane Seymour.

Firma URBAN zaprasza do współpracy handlowej salony meblowe, które
chcą wzbogacić swoją ofertę o ekskluzywne meble stylowe. 

Ekspozycja około 2 tys. mkw. tylko w Jarosławiu, w salonie przy 
ul. Tarnowskiego 20a.

www.mebleurban.pl



SOLARPROJEKT 
Construction
ul. Kościuszki 6/3
97-500 Radomsko
tel.: 691 982 066, 44 680 95 94
biuro@solarprojekt.pl

Kompleksowe usługi z zakresu projektowania, pozwoleń oraz budowy 
elektrowni fotowoltaicznych (instalacje dachowe i naziemne).

Zapraszamy do współpracy

www.solarprojekt.pl


