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Wydarzenia

W sierpniu odbyła się premiera chińskiej wersji audiobo-
oka na podstawie powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkie-
wicza w gwiazdorskiej obsadzie, ze znakomitą muzyką
i znakomitymi efektami dźwiękowymi. Audiobook został
zrealizowany przez Audiotekę przy współpracy z Instytu-
tem Książki, China Publishing Group oraz Studia Osorno.
W nagraniach wzięli udział wybitni aktorzy chińscy, spe-
cjalizujący się w nagraniach dubbingowych. Specjalnie
w tym celu powstała nowa aplikacja w chińskiej wersji ję-
zykowej. W ramach premiery odbył się koncert na żywo
z udziałem polskich muzyków i czytaniem pierwszego
rozdziału przez chińskich aktorów.

JA

„Krzyżacy” w Chinach

Jacek Magiera został trenerem piłkarzy Legii Warszawa.
Na stanowisku zastąpił Albańczyka Besnika Hasiego,
z którym stołeczny klub 20 września rozwiązał kontrakt
za porozumieniem stron. Magiera podpisał umowę na
2 lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jest to 4. zmiana
trenera w ciągu ostatniego roku. W październiku ub. roku
zwolniony został Norweg Henning Berg, zastąpił go Ro-
sjanin Stanisław Czerczesow, z którym – mimo zdobycia
przez klub mistrzostwa i Pucharu Polski – nie przedłu-
żono kontraktu. W czerwcu do klubu przyszedł Hasi, a po
nim Magiera. Jako zawodnik 2-krotnie zdobył z Legią mi-
strzostwo kraju, a raz Puchar i Superpuchar Polski. W la-
tach 2006–2015 pracował w sztabie szkoleniowym Legii. 

JA

Nowy trener Legii

Jacek Magiera

Warszawa pod szyldem Lenovo Innovation Roadshow
stała się centrum wielkich innowacji - pojawił się w niej top
management koncernu Lenovo, by spotkać się z przedsta-
wicielami marki w Polsce, mediów, kluczowymi partnerami
handlowymi. Na scenie pojawili się najważniejsi menadże-
rowie, którzy przedstawili strategię firmy oraz zaprezento-
wali najnowsze technologie i produkty. Prezes Lenovo
Yang Yuanqing opowiedział o potencjale rozwojowym
firmy w oparciu o nowe innowacyjne rozwiązania. Andrzej
Sowiński, country general manager Lenovo Polska, mówił
o potencjale rozwojowym marki w naszym kraju, a Daniel
Malak, smartphones sales leader Lenovo Polska zapre-
zentował możliwości nowych modułowych smartfonów
z linii Lenovo Moto Z oraz samych modułów Moto Mods™.

JA

Święto innowacji 

Fot. materiały prasowe 

Fot. materiały prasowe

Fot. Mateusz Kostrzewa/legia.com

Realizatorzy chińskiej wersji „Krzyżaków” na konferencji prasowej 
w Pekinie

Yang Yuanqing, prezes koncernu Lenovo   
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Wydarzenia

„Afryka jest kobietą” to zbiór 16 opowieści i impresji, bo-
haterkami których są afrykańskie kobiety poznane przez
Beatę Lewandowską-Kaftan podczas blisko 15 lat po-
dróży po Czarnym Lądzie. Kobiety te różnią się pocho-
dzeniem, wyglądem, wyznawaną religią czy zwyczajami,
ale łączy je odwaga, piękno i siła. Z historii tych wyłania
się obraz Afryki prawdziwej, a nie tej z katalogów biur po-
dróży. Obecni na premierze wydawnictwa mogli zoba-
czyć pokaz zdjęć i posłuchać afrykańskiej muzyki.
Spotkaniu towarzyszył wyjątkowy wystrój, składający się
z tradycyjnych afrykańskich strojów i wystawy autorskich
fotografii. Uroczystość poprowadził Dariusz Raczko.

DK

Słodki zielnik Lary

Beata Lewandowska-Kaftan

Pod koniec września OMEGA z dumą świętowała bogate
dziedzictwo kobiecego zegarmistrzostwa podczas wyjąt-
kowego dnia w Pekinie, poświęconego zegarkom dla ko-
biet. Gwiazdą wydarzenia była laureatka Oscarów,
aktorka Nicole Kidman – od 2005 r. ambasadorka marki
OMEGA. Podczas wieczoru goście mogli podziwiać wy-
stawę czasomierzy z różnych epok. Wiele uwagi przycią-
gały nowe wersje OMEGA Seamaster Aqua Terra 150M
Ladies, które urzekały efektownymi tarczami z masy per-
łowej w kolorach białym, tahiti, lawendowym i koralowym.
Jak zawsze bardzo popularny był także damski klasyk
OMEGI – model Ladymatic, często noszony przez Nicole
Kidman na czerwonym dywanie.

JA

Święto OMEGI w Pekinie
Fot. materiały prasowe 

Kobiecy obraz Afryki
Fot. Krzysztof Jarosz/Epoka dla Edipresse Książki

Lara Gessler, córka słynnej restauratorki Magdy Gessler,
pasję do gotowania odziedziczyła po mamie i tacie cukier-
niku. Fachu uczyła się od najlepszych mistrzów w Nowym
Jorku, a doświadczenie zdobywała m.in. w restauracji lon-
dyńskiego hotelu Metropolitan. Uwielbia eksperymento-
wać, poszukiwać nowych smaków i łączyć tradycję
z nowoczesnością. W swojej debiutanckiej książce „Słodki
zielnik Lary” prezentuje znane wszystkim zioła, takie jak ty-
mianek, liść laurowy czy kminek w zupełnie nowej roli
– dodatków do deserów. Uroczystą premierę w Studio
Praga uświetnili m.in.: restaurator Piotr Gessler, projek-
tantka Kaja Śródka, kucharka Daria Ładocha, dziennikarz
Krzysztof „Jankes” Jankowski, fotograf Sebasstian Skalski,
prezenter Bartek Jędrzejczak.

JALara Gessler

Fot. Krzysztof Jarosz/Epoka dla Edipresse Książki 

Nicole Kidman



6 VIP

Wydarzenia

Francuzi Sébastien Ogier i Julien Ingrassia z zespołu
Volkswagena (Polo R WRC) zdobyli po raz czwarty
z rzędu tytuł rajdowych mistrzów świata, wygrywając
Rajd Hiszpanii. Dla obu był to 5. wygrany rajd w sezonie.
W sumie podczas 11 tegorocznych rund zawodnicy sta-
wali na podium aż 9 razy. Sébastien Ogier jest dopiero
3. rajdowym mistrzem świata, który w ciągu 4 kolejnych
lat zdobył najważniejszy tytuł w królewskiej klasie sportu
rajdowego i 4. czterokrotnym mistrzem świata w historii
Rajdowych Mistrzostw Świata FIA (WRC). Zajmuje teraz
pozycję w jednym rzędzie z Juhą Kankkunenem
i Tommym Mäkinenem. Jedynie jego rodak – Sébastien
Loeb – zgromadził w mistrzostwach więcej tytułów (9).

JA

Czwarty triumf

Jerzy Stuhr – jeden z najwybitniejszych aktorów i reżyse-
rów – został 1001. Kawalerem Orderu Uśmiechu. Przy-
znawany jest on od 47 lat dorosłym na wniosek dzieci.
Tym razem z prośbą wystąpili najmłodsi ze Szkoły Pod-
stawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej.
Wszystkie dzieci znają głos Jerzego Stuhra z roli filmo-
wego osła w bajkach o Shreku. Uroczyste wręczenie Or-
deru Uśmiechu odbyło się podczas III Festiwalu
Zespołów Dziecięcych „Piosenka, uśmiech i my” w Amfi-
teatrze Bemowo w Warszawie, zorganizowanym przez
Dzielnicę Bemowo i Fundację Muzyczny Krąg. Koncert
tradycyjnie powiązany jest ze Światowym Dniem Orderu
Uśmiechu, który przypada 21 września. 

JA

Jerzy Stuhr 
z Orderem Uśmiechu

Jerzy Stuhr

11 października otwarto jedyny tego rodzaju w Polsce
salon pokazowy urządzeń elektronicznych marki Sam-
sung, stworzony dla klientów i partnerów biznesowych.
Prezentowane w nim będą najbardziej zaawansowane
rozwiązania dla takich branż, jak handel, bankowość,
transport, hotelarstwo czy edukacja. Digital Signage, czyli
nośniki informacyjne oraz oprogramowanie umożliwiające
tworzenie, publikowanie i zarządzanie treściami wizual-
nymi w przestrzeni publicznej, to dziś jedno z najbardziej
perspektywicznych rozwiązań dla biznesu. Samsung jest
zdecydowanym liderem w tym sektorze, z udziałem w glo-
balnym rynku sięgającym 28 proc. Showroom mieści się
w Warszawie przy ul. Postępu 14.

JA

Samsung dla biznesu

Fot. materiały prasowe 

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Od lewej: Julien Ingrassia i Sébastien Ogier
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Wydarzenia

Latem tego roku już po raz 10. odbył się Festiwal Legend
Rocka w Dolinie Charlotty. Obsada tego kultowego już
wydarzenia była tym razem znakomita. Na scenie amfite-
atru wystąpili m.in.: Carlos Santana, Suzi Quatro, Maril-
lion, Deep Purple i The Sisters Of Mercy. Na zakończenie
imprezy widzowie mogli podziwiać występ legendarnego
zespołu Whitesnake. Mimo iż aura nie dopisała i przez
niemal cały ich występ padał siarczysty deszcz, zarówno
widzowie, jak i muzycy bawili się świetnie. Na słowa
uznania zasłużył przede wszystkim lider zespołu David
Coverdale, który solidarnie z publicznością mókł, nie
chowając się pod zakrywający większość sceny dach.

DK

Sceny kuchenne

Członkowie zespołu Whitesnake

Victorinox, producent legendarnych szwajcarskich scyzo-
ryków („Swiss Army Knives”), świętował pierwsze uro-
dziny jedynego w Polsce showroomu. Obok licznych
modeli słynnego na całym świecie noża oficerskiego
w salonie prezentowane są również inne produkty z port-
folio marki – wysokiej klasy noże i akcesoria kuchenne,
zegarki, torby podróżne, odzież oraz perfumy. Wystrój sa-
lonu zaprojektowano tak, by odzwierciedlał wyróżniające
markę cechy. Dąb nawiązuje do jej ponad 130-letniej tra-
dycji, stal do podstawowego materiału wykorzystywanego
w produkcji noży, beton do trwałości i wytrzymałości pro-
duktów, które często towarzyszą swoim właścicielom
przez całe życie, natomiast czerwień, przewijająca się
w detalach, nawiązuje do flagowego scyzoryka Victorinox.

JA

Pierwszy showroom w Polsce
Fot. materiały prasowe

Whitesnake w dolinie
Fot. materiały prasowe

Znana aktorka Maria Pakulnis i kucharz Janusz Mizera
przygotowali książkę, która łączy kuchnię włoską, śląską
i mazurską. Autorzy wykorzystali umiejętność wzajemnego
napędzania swojej kulinarnej kreatywności, by pobudzić
do tego samego czytelników. Synergia dwóch różnych
temperamentów skutkuje kulinarnym happy endem o ape-
tycznym wyglądzie, smakowitym zapachu i bogatym
smaku. „Sceny kuchenne” Pakulnis i Mizery to tytuł, odno-
szący się do mikstury przyrządzonej z dwóch składników
– teatru i kuchni. W teatrze, by osiągnąć najlepszy efekt,
czerpie się z wielu sztuk równocześnie – muzyki, tańca,
aktorstwa. Podobnie jest w kuchni, gdzie wykwintne danie
powstaje dzięki łączeniu różnych składników kulinarnych.
Książka powstała pod patronatem Wojciecha Karola
Iwaszkiewicza, burmistrza Giżycka.

JA
Od lewej: Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Maria Pakulnis i Janusz Mizera

Fot. Maciej Goliszewski/Epoka dla Edipresse Książki
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Wydarzenia

Już po raz 19. do Zakrzowa zjechały
twarze polskiej estrady, które wzięły
udział w Jeździeckich Mistrzostwach
Gwiazd – Art Cup. Wśród nich byli
m.in.: Anna Powierza, Maciej Florek,
Iwona Guzowska, Michał Malinow-
ski, Mariusz Krzemiński, Ewa Kania,
Roch Siemianowski, Henryk Sawka,
Jacek Rozenek, Piotr Polk, Bogusław

Jeździeckie 
Mistrzostwa
Gwiazd

Od lewej: Agnieszka Kwiatkowska z firmy Star Lash Academy, sponsora i partnera mistrzostw,
Anna Powierza, Jerzy Bończak i Monika Jarosińska

Od lewej: Maciej Florek, Iwona Guzowska, 
Mariusz Krzemiński i Roch Siemianowski

Bogusław Linda

Fot. Małgorzata Iwanicka (7)
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Wydarzenia

Linda, Emilia Krakowska,
Jerzy Bończak i Piotr
Szwedes. Wszyscy są
wielkimi miłośnikami koni
i sportów hippicznych.
Poza rywalizacją artystów,
w której – choć była za-
bawą – każdy chciał zwy-
ciężyć, widzowi mogli
obejrzeć pokazy jeździec-
kie i pokazy mody z udzia-
łem finalistek Miss Polski
Opolszczyzny. Zabawa
jak zawsze była przednia.

JA

Jacek Rozenek podczas zawodów

Andrzej Sałacki, organizator
mistrzostw

Anna Powierza i Ryszard Rembiszewski

Od lewej: Piotr Szwedes, Jerzy Bończak, Krzysztof Wakuliński 
i Krystyna Kołodziejczyk-Szyszko

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs to nie tylko zabieg, który ma na celu wydobycie piękna spoj-
rzenia, lecz także ukrycie mankamentów oczu. Wiele kobiet posiada tzw. asymetrię oczu,
a dobry stylista potrafi skorygować tę wadę. Szczególnie zaleca się takie zabiegi w przy-
padku opadających powiek, kącików oczu, lub kiedy rzęsy rosną w dół czy są bardzo rzadkie.
Dobranie odpowiedniej stylizacji rzęs i brwi wymaga konsultacji i wnikliwej analizy stylisty,
który pomoże dobrać jak najlepszą dla danej twarzy technikę. Dobór rzęsy syntetycznej do
rzęsy naturalnej oraz zastosowanie nowoczesnej techniki objętościowej daje wyjątkowe efekty
po zabiegu. Rzęsy muszą wyglądać naturalnie, a nie teatralnie. Co ważne, dla pań w dojrza-
łym wieku dobrze dobrana stylizacja oczu powoduje odmłodzenie twarzy nawet o kilkanaście
lat. 
Przy tego typu zabiegach stosuje się różne metody. Microblading, czyli metodę piórkową, któ-
rej efekt nie odbiega od naturalnego koloru włosa; ma ona szczególne zalety przy proble-
mach z łysieniem lub w innych przypadkach zdrowotnych. Znaną i cenioną metodą jest też
powder effect, tj. łączenie włosa z cieniem. Tu znaczenie ma idealne dobranie cieni do koloru
skóry, tzw. semi permanentne. Zaś półtrwałe to takie metody, które utrzymują się na skórze do
dwóch lat. 

Agnieszka Kwiatkowska, międzynarodowy instruktor i sędzia mistrzostw stylizacji rzęs i brwi
salon Star Flash Academy w Krakowie

Piękno spojrzenia
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Wydarzenia

10 września w warszawskim Schronisku
„Na Paluchu” odbyła się trzecia edycja
imprezy Gwiazdy na Paluchu. Celem
akcji było zachęcenie do adopcji znaj-
dujących się tam psów, do czego nama-
wiali znani z telewizyjnych ekranów:
Patrycja Markowska, Małgorzata
Ostrowska, Agata Pruchniewska, Jo-
anna Opozda, Agnieszka Mrozińska,
Agnieszka Wielgosz, Aleksandra

Pieskie serca 
do kochania

Kostka, Katarzyna Kwiatkowska, Małgorzata Potocka,
Anna Oberc, Stan Borys, Michał Olszański, Tomasz Cia-
chorowski, Arkadiusz Janiczek, Adam Kraśko i Jarosław
Milner. Wiele z gwiazd posiada czworonogi ze schroni-
ska, tym bardziej więc ich głos był tak ważny. 
Dopełnieniem imprezy były: pokaz tresury, spotkania
z behawiorystą i zoopsychologiem, konkursy dla psów
i ich właścicieli, losowanie nagród, a także specjalne pre-
lekcje. Adam Kraśko poruszył temat sytuacji psów na wsi,
Małgorzata Ostrowska opowiadała o swoim pupilu, któ-
rego znalazła – zawiniętego w folię – na śmietniku, zaś
Stan Borys zdradził, co zrobić, aby w podróży zawsze
mieć psa przy sobie.

HG

Joanna Opozda

Patrycja Markowska

Małgorzata Ostrowska

Fot. Mirosław Kalinowski (1), Justyna Zielińska (2)
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21 sierpnia w Ostródzie odbył się Światowy
Dzień Optymizmu. Jego nadrzędnym celem
było przekazywanie i wywołanie pozytywnych
emocji wśród gości za sprawą atrakcji, zgro-
madzonych w strefie sportowej i dziecięcej, na
rozśpiewanym i roztańczonym molo oraz prze-
pełnionym twórczością Zamku Krzyżackim.
W każdym z tych miejsc można było spotkać się
oraz bawić z ludźmi z pierwszych stron gazet. 
Dzień wcześniej
w ostródzkim hotelu Willa
Port Art & Business odbyła
się Gala „Optymista Roku
2016”. Okolicznościowymi
statuetkami nagrodzono
w jej trakcie osoby oraz
firmy, które swoją optymi-
styczną postawą, uśmie-
chem i życzliwością
zarażają innych, a w swo-
jej działalności kierują się

Na imprezie pojawiło się wiele znanych osób, wśród nich
m.in.: Marcin Mroczek, Marek Włodarczyk, Aleksander Doba, 
Mariusz Pujszo i Władysław Kozakiewicz

Któż z nas nie marzy o chwili relaksu w tym zabieganym świecie, w którym
przyszło nam funkcjonować? Z dala od miejskiego zgiełku i obowiązków, bli-
sko natury, w miejscu pełnym luksusu i pod najwyższej jakości opieką, którą
otaczają specjaliści z zakresu wellness i spa. Różana Rezydencja zapewnia
spełnienie w swoich wnętrzach tych wszystkich marzeń. Zaprasza do ma-
gicznego świata, w którym każda spędzona minuta daje ukojenie i niczym
nie zakłócony spokój duszy i ciała. To magiczne miejsce odwiedziła grupa
dziennikarek wraz z ambasadorka Różanej Rezydencji Ewą Pacułą.

LD

Relaks pod znakiem róży

Optymiści górą
Fot. Łukasz Giersz

Fot. materiały prasowe (2)

Od lewej: Joanna Racewicz, Aneta Jóźwiak, Dorota
Goldpoint i Ewa Pacuła

Różana Rezydencja

szacunkiem i kulturą. Łącznie przyznano 20 na-
gród w 3 kategoriach: Optymista Roku, Super
Optymista Roku i Optymistyczna Firma Roku.

MPRafał Maserak
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Dystans przychodzi 

z czasem

Zbigniew

Wodecki



Ostatnio pańska płyta nagrana z Mitch&Mitch
Orchestra and Choir stała się wydarzeniem
– słupki sprzedaży szaleją, bilety na koncerty roz-
chodzą się jak świeże bułeczki, a pan odbiera li-
czące się nagrody rynku muzycznego. Jak się pan
czuje, będąc znów na topie ze swoim debiu-
tanckim, zapomnianym repertuarem, który te-
raz robi furorę?

– Z tym nowym starym repertuarem
czuję się jak na egzaminie. Ilekroć występuję
z materiałem ze swojej płyty z 1976 r. w no-
wym wydaniu, mam wrażenie, że znowu
podchodzę do matury, bo tych piosenek nikt
nie zna. Ja sam musiałem się ich na nowo
nauczyć po 40 latach. Dlatego czuję się, jak-
bym zaczynał od zera. Mam swój stały, lu-
biany przez publiczność repertuar, który lu-
dzie znają, bo występuję z nim od lat, ale
to, co wydarzyło się w ubiegłym roku, kie-
dy nagrałem płytę z Mitch&Mitch, w dal-
szym ciągu mnie zdumiewa.
Co takiego się stało, że album stał się wyda-
rzeniem?

– Do tej pory nie mogę tego zrozu-
mieć, ale Bogu dziękować, że tak się sta-
ło. Dzięki zespołowi Mitch&Mitch moja
muzyka sprzed 40 lat została odkryta na
nowo i podoba się szerokiej publiczności,
łącznie z młodzieżą. To wielkie zaskocze-
nie. Miałem szczęście, że moja debiutancka
płyta przez przypadek wpadła w ręce
Mitch&Mitch i zespół zaproponował mi
współpracę. Wystąpiliśmy wspólnie w Trój-
ce i na Off Festivalu, i okazało się, że to żre.
I oby żarło jak najdłużej.
O tym, jakim fenomenem jest płyta „1976: A Spa-
ce Odyssey”, która pokryła się zlotem, świadczy
choćby fakt, że pokonał pan popularnych wy-
konawców młodego pokolenia w konkursie
Fryderyki, odbierając aż dwie statuetki – za Al-
bum i Piosenkę Roku.

– Nie musiałem ich pokonywać – to nie
w tych kategoriach. Choć inicjatywa mu-
zycznej nagrody branżowej jest bardzo do-
bra, to w paru przypadkach z werdyktem
bym polemizował. Ale to kwestia smaku.
Do tej pory nie ceniłem Fryderyków, zgod-
nie z teorią, że nie ceni się tych nagród, któ-
rych się nie dostało – już cenię. Poszedłem
na ich rozdanie, bo uznałem, że wypada.
Jednak fajnie jest znów debiutować po
40 latach robienia kariery.
Jest pan kojarzony z festiwalami o utrwalonej
renomie, takimi jak Sopot czy Opole. Teraz jest
pan częstym gościem scen offowych. Czy różnica
jest odczuwalna? Jakie znaczenie ma dla pana
miejsce występu i publiczność, którą on przy-
ciąga?

– Formuła festiwalu się zdewaluowa-
ła. Festiwale zostały zastąpione przez
wydarzenia przypominające dyskotekę,
gdzie zupełnie nie chodzi o jakość arty-

styczną tylko o to, by za wszelką cenę przy-
podobać się publiczności i koniecznie za-
prezentować jej hiciora. Te imprezy są
świetne pod względem dźwiękowym, tech-
nologicznym, widowiskowym, ale wrażli-
wi artyści mają znikome szanse, żeby się
przebić przy okazji tego typu imprez, bo
są za mało komercyjni. Zmierzam do
tego, że świetnych artystów próżno szukać
na znanych festiwalach transmitowanych
w telewizji. Oni przenieśli się na sceny
offowe albo wręcz grają po piwnicach, bo
żeby pokazać, co się potrafi, trzeba mieć
więcej niż trzy minuty. W ostatnich latach
świat skomercjalizował się do tego stop-
nia, że im więcej wykonawca umie, tym
bardziej oddala się od publiczności, bo słu-
chacze nie są przygotowani na konfron-
tację z jego umiejętnościami. Publicz-
ność musi uczyć się słuchania muzyki, tak
samo jak jedzenia nożem i widelcem, bo
trzeba mieć wiedzę, żeby odróżnić jelenia
na rykowisku od Bruegela albo „Szła
dzieweczka do laseczka” od Mozarta.
Komercja zabija sztukę. Tak się w dzisiej-
szych czasach porobiło, że tym, którzy
mają status gwiazdy i występują na festi-
walach, często daleko do młodych zdol-
nych, którzy grają w garażach i nie mają

z czego żyć. W radiu zbyt mało jest miej-
sca dla prawdziwych talentów. Na szczę-
ście w Internecie młodzi ludzie mogą po-
kazać, co potrafią, i wielu z nich jest w tym,
co robią, genialnych.
Jak już się uda artyście zaistnieć, a oprócz
umiejętności ma odrobinę szczęścia, musi się
zmierzyć z popularnością. Pana zdaniem ma ona
więcej blasków czy cieni?

– Dziś, żeby cokolwiek osiągnąć, trze-
ba mieć tego szczęścia całkiem sporo. Je-
śli zaś chodzi o popularność, wszystko za-
leży od tego, jak się do niej podchodzi. Je-
śli komuś zależy wyłącznie na sławie,
rozpoznawalności, zdjęciach i całej show-
-biznesowej otoczce, czeka go rozczaro-
wanie i cierpienie, bo za głupotę się pła-
ci. Co innego, jeśli jest się znanym, bo dużo
się umie, a do tego dokonuje się dobrych
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Jestem muzykiem, skrzyp-
kiem i przeszedłem przez
wszystkie etapy popularno-
ści, łącznie z próżnością na
granicy narcyzmu, ale nigdy
nie brakowało mi samokry-
tycyzmu.
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Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER-NIECHAJRynek muzyczny wciąż wy-
pełnia się nowymi wykonaw-
cami, ale prawdziwym
artystom konkurencja nie-
straszna. Są twórcy, którzy
od dziesiątek lat utrzymują
się na scenie i cały czas są
słuchani oraz doceniani.
Niektórzy mają to szczęście,
że po 40 latach kariery znów
debiutują i przeżywają drugą
młodość wraz ze swoimi sta-
rymi piosenkami, które na
nowo zachwycają publicz-
ność i przyciągają na kon-
certy tłumy fanów, a ci
dowodzą, że muzyka łączy
pokolenia. Jaki jest sekret?
Umiejętności i dystans do
popularności
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wyborów artystycznych. Takim artystom nie
zaszkodzi ani popularność, ani jej brak, bo
najgorsze, co może ich spotkać, to fakt, że nie
znajdą się na okładce albo na pierwszym
miejscu listy przebojów. Ci, którzy nie mają
popularności, często mają coś lepszego,
czego brakuje celebrytom, a mianowicie
pasję. Sam jestem muzykiem, skrzypkiem
i przeszedłem przez wszystkie etapy popu-
larności, łącznie z próżnością na granicy nar-
cyzmu, ale nigdy nie brakowało mi samo-
krytycyzmu. Od dziecka miałem poważ-
nych nauczycieli muzyki. Gdy miałem pięć
lat, godzinami przesiadywałem w filhar-
monii, słuchając Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia, bo grał w niej mój ojciec,
a z czasem również ja.
Już w dzieciństwie zaczynał pan od Bacha...

– To była świetna szkoła klasyki. Prze-
robiłem największych kompozytorów: od
Bacha, przez Mozarta, Chopina i Beetho-
vena, po Czajkowskiego. Mówię z goryczą
o tych, którym się wydaje, że coś umieją, bo
widzę, jak nie doceniają artystów muzyków,
którzy siedzą za plecami „gwiazd” i zarabiają
jedną dwudziestą tego, co osoba przy mi-
krofonie, która ma ładnie wyglądać i nauczyć
się śpiewać kilku piosenek – im prostszych,
tym lepiej. Za jej plecami siedzi człowiek, któ-
ry poświęcił dziesiątki lat na wielogodzinne
ćwiczenia i po prostu umie. Jestem z poko-
lenia, któremu bardzo imponowała za-
chodnia muzyka angielskojęzyczna, słucha-
liśmy Radia Luxemburg i aranży wielkich
amerykańskich muzyków – na tym też się
uczyliśmy.
Jest pan wdzięczny rodzicom, że popchnęli pana
w stronę edukacji muzycznej, czy wspomina pan
godziny gry na skrzypcach jako skrócone dzieciń-
stwo?

– Rzeczywiście moje dzieciństwo poszło
się bujać, ale coś za coś, nie ma nic za darmo.
Chłopaki grali w piłkę, a ja ćwiczyłem. Dziś
mam poczucie, że może nie do końca było mi
to potrzebne, bo nie korzystam z tej wiedzy
w takim stopniu, jakbym mógł. Jestem trochę
rogatą duszą z tym moim muzykowaniem, ale
też nikt ode mnie nie wymaga, żebym grał Wie-
niawskiego na koncercie. Jednocześnie zda-
ję sobie sprawę, że miałem masę szczęścia, bo
wielu moich kolegów skrzypków, którzy są
świetnymi muzykami, jest niedocenianych,
mimo ogromnych umiejętności. Szkoda.
Czy trudno było porzucić klasykę na rzecz show-biz-
nesu i muzyki rozrywkowej?

– U mnie właściwie wszystko samo się
potoczyło w naturalny sposób. Los obdarzył
mnie umiejętnością improwizowania, w związ-
ku z czym byłem zapraszany przez starszych
kolegów do nagrywania muzyki do filmu, do
teatru. Byłem młodym muzykiem studyjnym
i byłem z tego dumny, bo nagrywałem z pro-
fesorami, którzy mnie uczyli. Przypadek
sprawił, że Marek Grechuta zaproponował
mi, żebym u niego zagrał, kiedy zakładał ze-
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spół Anawa, i tak miałem udział w po-
wstaniu ich pierwszej płyty. Gdy na jednym
z naszych krakowskich koncertów usłyszała
mnie Ewa Demarczyk, zaprosiła mnie
do współpracy i zacząłem z nią jeździć po
świecie, a były to największe estrady, łącz-
nie z paryską Olimpią. Równolegle kon-
certowałem z Ewą, występowałem z Mar-
kiem, a jednocześnie udało mi się zdać do
krakowskiej orkiestry symfonicznej, gdzie
pracowałem na etacie. Kiedy akurat or-
kiestra miała wolne, w wakacje pojechałem
do Świnoujścia dorobić w lokalu „Parko-
wa”, gdzie odbywały się festiwale stu-
denckie FAMA, w których zresztą braliśmy
udział z zespołem Anawa. Tam dawni ko-
ledzy przychodzili napić się ze mną wód-
ki, a jeden z nich, gdy mnie usłyszał, za-
prosił mnie do audycji „Wieczór bez
gwiazdy”. Po audycji zaproponowano mi
nagranie piosenki w Warszawie. I tak
– przypadkiem, przez splot szczęśliwych
zdarzeń – zaczęło się moje śpiewanie. Po-
tem zacząłem wygrywać ze swoimi pio-
senkami na festiwalach, w tym na pre-
mierach w Opolu. Machina sama mnie
wciągnęła, ja mogę jedynie mieć czyste su-
mienie, że optymalnie wykorzystałem to,
co mi natura dała – smykałkę do muzyki,
nie tylko poważnej.
Czy ma pan dziś poczucie, że wybrał pan dobrą
drogę?

– Robi pani ze mną wywiad, więc się
opłacało. Na pewno był to właściwy kie-
runek, bo nic innego nie potrafiłbym robić.
Publiczność uzależnia?

– Do tej pory pozostała mi przypa-
dłość z dzieciństwa – zawsze denerwuję się
przed występem, ale jak tylko wychodzę do
publiczności, od razu się uspokajam, bo
wiem, że mam misję do spełnienia – prze-
konać ludzi do muzyki, którą im propo-
nuję. Na szczęście mam zróżnicowany re-
pertuar, który trafia zarówno do star-
szych, jak i do młodszych. Moja kariera tak
się ułożyła, że z każdego jej okresu mam
piosenkę, która broni się po latach. Nawet
taki hit jak „Chałupy” broni się jako pastisz.
Ale gram też piosenki, które są po prostu
ładne, i chociaż nie są hitami, mam na-
dzieję, że będą długo słuchane, tak jak pio-
senki pisane sto lat temu, które do dziś lu-
dzie nucą.
Czy teraz, gdy występuje pan na nieco innych
scenach i trafia do młodych ludzi z odświeżonym
repertuarem, trema jest większa?

– Scena jest ta sama, trema jest ta
sama, zmienia się tylko samopoczucie.
W moim przypadku na lepsze. Bogu dzię-
kować. Kariera artysty przebiega trochę
poza nim. Wszystko zależy od tego, jak
człowieka lansują, co puszczą w telewizji,
jednak im więcej artysta włoży serca,
uczucia i umiejętności w swoje dziełko, tym
dłużej ono żyje. Tak zaczyna się twórczość

i rodzi się prawdziwa muzyka. Z drugiej
strony, im szybciej wylansuje się przebój,
który nagle wskakuje na szczyty list prze-
bojów, tym szybciej stamtąd spada – wte-
dy jest po przeboju, a często również po
tak zwanym artyście. Trzeba cierpliwie ro-
bić swoje i czekać na swój czas, a ten
w końcu przyjdzie, jeśli ktoś jest dobry. Wte-
dy nawet kiedy umrze, jego twórczość
jeszcze długo będzie żyć. Albo nie (śmiech).
Powiedział pan, że po chwilowym zachłyśnięciu
się sławą przyszedł dystans.

– Za dużo miałem do czynienia z ge-
nialną muzyką i zbyt wiele razy dostałem
w łeb, żeby popadać w narcyzm. Między
wygraną na festiwalu w Opolu a graniem
największych twórców klasycznych jest
duża przepaść, więc miałem dystans do
tego, co robię. Jednocześnie bez wątpie-
nia chciałem odnieść sukces, być rozpo-
znawalny i lubiany. Istotnie był okres, kie-
dy byłem na tym bardzo skoncentrowany,
ale na szczęście to nastawienie na karie-
rę minęło i teraz mam spokój. Tyle że zdro-
wy dystans przychodzi z czasem, w moim
przypadku całkiem niedawno, a wolał-
bym, żeby nadszedł 20 lat temu. Jednak
– mimo owego dystansu – nawet dziś mam
tremę i to tę gorszą, bo lekko paraliżują-
cą, a nie mobilizującą. Na szczęście nie
muszę już zdawać egzaminów i grać dy-
plomów przed wybitnymi profesorami.
W zamian mogę cieszyć się muzyką. Mój
dystans wynika z tego, że wiem, ile jeszcze
nie wiem. Na tym polega sukces.
Czy teraz, kiedy tyle pan osiągnął, może pan so-
bie pozwolić na więcej luzu, również na scenie,
i zabawę muzyką?

– Tak, w dużej mierze dzięki Mitchom.
To oni wciągają mnie w zabawę, przypo-
minają mi młode lata i okazuje się, że ten
nasz entuzjazm przenosi się na publicz-
ność, która reaguje żywiołowo.
Kariera zwykle wiąże się z wyrzeczeniami. Czy
może pan powiedzieć, że podporządkował pan
życie estradzie?

– To prawda. Ale od tego nie ma
ucieczki. Albo dajemy się wciągnąć w wir
i jesteśmy na topie, albo mamy spokój, ale
nie mamy pracy, a do tego męczy nas po-
czucie zmarnowanego dzieciństwa. Po
tylu latach ćwiczeń i ciężkiej pracy nie war-
to odpuszczać. To tak jakby człowiek całe
życie przygotowywał się do olimpiady, po-
bijał rekordy, a w ostatniej chwili zrezy-
gnował z zawodów, bo musiał odebrać
dziecko z przedszkola. Sam byłem i jestem
kiepskim ojcem, ale może dzięki temu, że
tak często wyjeżdżałem, moje dzieci są
zdrowe psychicznie, bo jestem po ojcu cho-
lerykiem. Cieszę się, że robię to, co robię,
że jestem słuchany na obecnym etapie ka-
riery i mam nadzieję, że za 3–4 lata zno-
wu pani do mnie zadzwoni, żeby zrobić ze
mną wywiad. �
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Muzyk, piosenkarz, kompozytor. 
Z wyróżnieniem ukończył szkołę mu-
zyczną w klasie skrzypiec. Grał m.in. 

z Ewą Demarczyk, Markiem Grechutą,
w zespołach Czarne Perły i Anawa, był

skrzypkiem Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia i Telewizji oraz Kra-
kowskiej Orkiestry Kameralnej. Jako
wokalista zadebiutował w latach 70.
Publiczności znany za sprawą takich
przebojów, jak: „Zacznij od Bacha”,

„Izolda”, „Pszczółka Maja”, „Chałupy”.
Jest laureatem wielu konkursów 

i festiwali. 40 lat od debiutanckiego
albumu zrealizował projekt 

z Mitch&Mitch Orchestra and Choir,
którego efektem jest płyta „1976: 

A Space Odyssey” z nowymi aranża-
cjami utworów nagranych na płycie
„Zbigniew Wodecki”. Był gospoda-

rzem telewizyjnych programów mu-
zycznych TVN „Droga do gwiazd” 
i „Twoja droga do gwiazd” oraz 

jednym z jurorów w polskiej edycji
programu „Taniec z gwiazdami”.

ZBIGNIEW 
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Chcę być zapamiętana
Rozmawia SŁAWOMIR DRYGALSKI

Niekwestionowana dama polskiej piosenki, która śpiewa dla nas 
od 57 lat, a jej repertuar nadal zachwyca i wzrusza publiczność. 
Wydała kilkadziesiąt płyt, singli i pocztówek gramofonowych, grała
w filmach i spektaklach, brała udział w programach telewizyjnych.
Zdobyła nieosiągalne dla wielu ilości nagród. W tym roku również
„Magazyn VIP” postanowił uhonorować ją swoją statuetką za cało-
kształt dokonań artystycznych
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Czym dla pani jest piosenka?
– To jest mój mały intymny świat. Pio-

senka tylko wydaje się czymś małym i ulot-
nym, nieważnym, a jest przecież jak każ-
da aktorska rola. Śpiewanie piosenki po-
równać można do roli – malutkiej, ale jed-
nak roli, która musi mieć początek, roz-
winięcie, ale i zakończenie. To wcale nie jest
takie łatwe. 
Witold Lutosławski – wybitny kompozytor – po-
wiedział kiedyś: „Talent, głos to dobro powie-
rzone”. Co pani zdaniem miał na myśli?

– Pewnie to, że wobec daru losu, któ-
rym zostało się obdarzonym, trzeba być
posłusznym i pokornym. Dbać o to dobro,
nie trwonić go, nie niszczyć. Musimy je
przecież oddać innym. Nie jest ono tylko
naszą własnością. 

Czy zgodzi się pani ze mną, że piosenka „Po-
wrócisz tu” jest najwspanialszym okazem  w pani
dorobku artystycznym? 

– Chętnie się zgodzę, ale muszę dodać,
że w moim repertuarze jest wiele wspa-
niałości.
Co najbardziej panią w życiu inspiruje?

– Samo życie, istnienie na ziemi.
Umiem docenić, że życie jest niepowta-
rzalne.
Jak pani ocenia obecnie polskich wykonawców
– poziom polskiej piosenki?

– Mamy bardzo wiele utalentowanej
muzycznie, wykształconej młodzieży. Więk-
szość z niej chce śpiewać, to mnie trochę
dziwi, bo to trudny i kapryśny zawód. Ci,
którzy w tej dziedzinie osiągnęli zawo-
dowstwo, wytrzymują porównania z za-
granicznymi kolegami. 
Zapewne ma pani swoich ulubionych wyko-
nawców zagranicznych, kto do nich należy?

– Lubię piosenki z czasów Nat King
Cole’a, Franka Sinatry. I choć nie jestem
jazzmanką, gdy śpiewa Ella Fitzgerald,
wszystko rozumiem, wiem, na czym ta mu-
zyka polega, to całe jej piękno i dramatyzm.
Lubię też piosenki Whitney Houston.
Wielki mój podziw budzi Edith Piaf. Ona
jest nieporównywalna, jedyna. Jedyna na
świecie! 
Irytuje mnie obecnie ciągła promocja muzyki di-
sco polo. Czy nie sądzi pani, że młodzi ludzie co-
raz bardziej schlebiają tanim i niskim gustom?

– No cóż… każdemu według po-
trzeb.
Co najbardziej drażni panią we współczesnym
świecie, otaczającej rzeczywistości?

– Nadmiar wszelkiego rodzaju infor-
macji, interpretowanych według jakiś za-
łożeń. 
W jednym z wywiadów dla „Magazynu VIP” ak-
tor Marian Opania mówił tak: „Dziś sztukę wy-
soką przemyca się ukradkiem. Jeżeli się tego nie
zmieni, to wychowamy naród wysportowa-
nych durniów. Społeczeństwo trzeba wycho-
wywać. Dziś promuje się bylejakość i ama-
torszczyznę”. Jak się pani odniesie do słów zna-
jomego z estrady?

– Zgadzam się z jego wypowiedzią
– rzeczywiście każdy, dla kogo wyższa kul-
tura jest ważna, potrzebna, sam – nieste-
ty – musi o nią zabiegać i dbać. Jednak dla
mnie wychowywanie społeczeństwa to
już za trudna sztuka. 
„Jest na mapie świata maleńki znak” – zapew-
ne wielu, zwłaszcza młodych czytelników, nie
wie, co mam na myśli. Jak pani dzisiaj widzi ten
nasz wspólny maleńki znak?

– Pierwsza piosenka, którą nagrałam
w Polskim Radiu, nosiła tytuł „Maleńki
znak” i traktowała właśnie o Warszawie.
Stała się wielkim przebojem, a mnie przy-
niosła popularność. Wszystko, co osią-
gnęłam w moim zawodzie, stało się tu,
w Warszawie. Kocham to miasto tkliwie,

byłam świadkiem jego „zmartwychwsta-
wania”. Szczycę się honorowym obywa-
telstwem Warszawy. 
W 1991 r. wycofała się pani z życia estradowe-
go, by w XXI w. wkroczyć z jakże udanymi no-
wymi dokonaniami artystycznymi…

– Tę ocenę pozostawiam oczywiście
moim miłośnikom, ale faktycznie nagra-
łam kilka płyt i wznowiłam recitale. Jesz-
cze w roku 2000 ukazała się płyta„Santor
Cafe”, która była spełnieniem moich ma-
rzeń, a w roku 2002 owocem – bardzo oka-
załym – mojej współpracy z Romualdem
Lipko stała się płyta „Jeszcze”. Romuald
Lipko okazał się wytrawnym twórcą i bar-
dzo miło to wspominam. W roku 2009
wróciłam do estradowego śpiewania, któ-
rego zwieńczeniem był mój urodzinowo-
-jubileuszowy koncert w Sali Kongresowej
z okazji 50-lecia pracy artystycznej. Waż-
nym wydarzeniem w roku 2010 było wy-
danie płyty „Kręci mnie ten świat” z no-
wymi piosenkami. Pragnę jeszcze dodać,
że w 2013 r. na rynku pojawiło się nie-
zwykle cenne wydawnictwo płytowe „Wa-
sowski Odnaleziony. Ktoś zbudził mnie”.
Dzięki obecnej technice mogłam zaśpie-
wać w duecie z Jerzym Wasowskim, któ-
ry wraz z Jeremim Przyborą stworzył po-
nad pół wieku temu niezapomniany Ka-
baret Starszych Panów. To było napraw-
dę wielkie przeżycie. Dopełnieniem mojej
artystycznej drogi były jeszcze dwie płyty
– „Zamyślenia” i „Punkt widzenia”, któ-
re ukazały się w 2014 r. 
Moja babcia słuchała pani piosenek, rodzice też
je nucili, ja chętnie do nich wracam. Moi znajomi
podczas rejsu na żaglowcu Dar Młodzieży za-
ręczyli się przy piosence „Już nie ma dzikich plaż”.
Na czym polega fenomen pani ciągłej popular-
ności?

– Może wypływa to z równowagi du-
chowej, którą osiągnęłam w moim długim
i ciekawym życiu. Publiczność to wyczu-
wa. Bo prawdą jest powiedzenie: dopóty
żyjemy, dopóki o nas pamiętają, a ja
chciałabym być zapamiętana. Teraz, gdy
mam wspaniałą starość, mogę oddać się
refleksji, spojrzeć wstecz, ocenić swoje błę-
dy i ich nie powtarzać. Mam też czas na
wspomnienia.
Pani Ireno, serdecznie gratuluję statuetki „Ma-
gazynu VIP”. 

– Jakże się ucieszyłam z przyznania mi
tego zaszczytu. Jestem naprawdę wzru-
szona. Dziękuję!
Czy „Piosenka jest dobra na wszystko”, jak po-
nad pół wieku temu śpiewał Kabaret Starszych
Panów?

– To jedno z trafnych i ważnych
uogólnień. Ze skarbca piosenki każdy
może wybrać według siebie najpiękniejszy
klejnot, który ukoi nerwy, wzruszy, doda
energii i odwagi. 
Dziękuję za rozmowę �
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Karierę rozpoczęła w 1951 r. 
w Państwowym Zespole Ludo-
wym Pieśni i Tańca „Mazowsze.
Twórcami jej pierwszych sukce-

sów zawodowych – udziału 
w 1961 r. w festiwalu sopockim
i zdobyciu tam nagród za pio-
senki „Embarras” i „Walczyk na

cztery ręce” oraz ich interpreta-
cję– byli Stefan Rachoń i Włady-
sław Szpilman. Potwierdzeniem
kunsztu estradowego artystki
było wykonanie w 1966 r. pio-

senki „Powrócisz tu” na festiwa-
lach w Opolu (I nagroda) 
i w Sopocie (III nagroda).

Okrzyknięta pierwszą damą 
polskiej piosenki stała się na
przełomie lat 60. i 70. jedną 

z najpopularniejszych piosenka-
rek w kraju. W 1991 r. artystka
postanowiła zakończyć swoją
karierę zawodową związaną 

z występami na estradzie i zająć
się pracą charytatywną i spo-

łeczną. Ale na początku XXI w.,
ku wielkiej radości swoich wiel-
bicieli, nagrała kilka nowych płyt

i powróciła na estradę ze 
swoimi recitalami, którymi 

zachwyca do dziś. Irena Santor
jest laureatką wielu nagród, 

wyróżnień i odznaczeń. 

IRENA SANTOR



Rozmowa VIP-a

18 VIP

Nie dałem
Śląsk w okresie PRL-u nie dawał perspektyw, by rozwinąć skrzydła
w zawodzie dziennikarza. Warto było zaryzykować i bez planu,
wbrew przestrogom przenieść się do Warszawy, bo dziś nazwisko
Ogórek jest znane wszem i wobec. Co więcej, było rozpoznawalne
na długo przed tym, jak kandydatka na prezydenta w ostatnich wy-
borach zaistniała w mediach. Michał Ogórek nie tylko nie dał się
w stolicy zjeść, ale na co dzień zaostrza apetyt czytelników na kąśliwe
komentarze do codzienności, łatwiej strawnej w postaci żartu i ironii

się zjeść

Ogórek
Michał

Fot. KAPiF (3), Zenon Żyburtowicz (1)



Przyjeżdżając ze Śląska do Warszawy, od razu
mierzył pan wysoko i miał wizję swojej kariery?

– Od najmłodszych lat chciałem być
dziennikarzem. Chociaż jeszcze nie do
końca wiedziałem, na czym to polega, już
wtedy podobał mi się ten zawód. Wyjazd
do Warszawy był trochę wymuszony. Nie
miałem żadnych planów odnośnie tego, co
się tu miało wydarzyć, zwłaszcza że na Ślą-
sku, skąd pochodzę, panuje przekonanie,
że nikt stamtąd kariery w Warszawie nie
zrobi. Moje ciotki powtarzały: „Synek,
gdzie ty tam będziesz jechał? Przecież tam
cię zjedzą”, co było całkiem prawdopo-
dobne z takim nazwiskiem. Ostatecznie się
nie dałem. Wprawdzie nikt nie wspierał
mnie w mojej decyzji, ale sytuacja utwier-
dziła mnie w moim postanowieniu, bo
w Katowicach perspektywy dla dzienni-
karzy były fatalne. W głębokim PRL-u wła-
śnie Katowice były centrum najbardziej
twardogłowej rzeczywistości i tępej pro-
pagandy. Nie było mowy o swobodzie
dziennikarskiej. Wiem, że po studiach nie-
którzy moi koledzy jakoś się tam urządzi-
li, ale tylko dzięki temu, że szukali uciecz-
ki od głównego nurtu i zostali np. dzien-
nikarzami sportowymi. Jednak nigdy nie je-
chałem do Warszawy jak do ziemi obie-
canej. Stolica mnie nigdy nie zachwycała,
zresztą do dziś jej nie polubiłem. Oczywi-
ście teraz Warszawa jest europejskim mia-
stem, ale pamiętam ją jako zapyziałe miej-
sce, przywołujące na myśl gubernialne
miasto na rubieżach imperium rosyjskie-
go. Dlatego zawsze irytowały mnie piosenki
o miłości do Warszawy, śpiewane choćby
przez Irenę Santor, której niejednokrotnie
wypominałem ten propagandowy epizod
ze śpiewaniem o „maleńkim znaku na ma-
pie świata”. Nie mogę powiedzieć, że ża-
łuję przeprowadzki, bo na pewno była to
dobra decyzja, zresztą poznałem tu wielu
ciekawych ludzi i wiele miejsc, ale nigdy nie
zostałem patriotą warszawskim.
Zaczynał pan od reportaży w „Przeglądzie Tech-
nicznym”. To była dobra szkoła?

– Bardo dobra, bo dużo jeździłem
wówczas po Polsce, a to dziś najbardziej
omija młodych dziennikarzy. Teraz na
wszystko patrzy się przez pryzmat wy-
datków i oszczędności, a za mojej młodości
redakcje wypychały w teren. Dziennikarze
wręcz się migali, bo bez przerwy trzeba
było być w trasie. Dziś w redakcjach lubi
się korespondentów na telefon, ale to nie
to samo – reportaże robione świeżym
okiem przez dziennikarzy z zewnątrz,
którzy dopiero poznawali materie, o któ-
rej pisali, były żywe, więcej wnosiły. Ja to
miałem aż w nadmiarze – jeździłem po za-
kładach pracy, odwiedzałem inżynierów

i – chcąc nie chcąc – poznawałem różne
regiony, w sumie bardziej chcąc, bo mia-
łem poczucie, że poznaję kraj na własnej
skórze, a nie z telewizji. Paradoksalnie
„Przegląd Techniczny” nie kojarzy się z re-
portażem społecznym, a głównie tym się
zajmował. Jak na ówczesne czasy mieliśmy
dużą swobodę działania, a raczej pisania,
było to swego rodzaju pismo opozycyjne
– krytyczne wobec tego, co się działo. Jed-
nak po pewnym czasie znudziła mi się
przewidywalność mojej pracy, miałem
wrażenie, że wiem, co mi powie kolejny dy-
rektor zakładu, co zastanę w kolejnym od-
wiedzanym miejscu. Dlatego, wbrew ów-
czesnej modzie na długie, szczegółowe re-
portaże, w swoich tekstach poszedłem
w stronę skrótu, wyrzucając wszelkie
zbędne opisy. Postawiłem na lapidarność
i wypracowałem mięsistą formę z mora-
łem – coś na kształt moralitetu. Stąd
było już całkiem blisko do felietonu. Oka-
zało się, że bohaterowie nie są mi do ni-
czego potrzebni (śmiech).
Zatem nie zdobył pan wiedzy technicznej, któ-
ra procentuje do dziś w pracach domowych?

– Zupełnie nie. Zresztą w ogóle
w „Przeglądzie” zgromadziło się mnóstwo
świetnych reporterów, z których żaden nie
miał pojęcia o technice, szczególnie że nie
było to wymogiem. Pamiętam, że jak kie-
dyś na zebraniu redakcyjnym zepsuł się
magnetofon, każdy bał się go dotknąć, co
obrazuje poziom wiedzy technicznej ze-

społu (śmiech). Za to bezsprzecznie ludzie
z zespołu mieli talent do pisania – tam
pierwsze kroki stawiali Teresa Torańska czy
Leszek Balcerowicz, więc chociaż nie-
wiele wiem o naprawianiu sprzętów, to po-
znałem w redakcji wielu wspaniałych lu-
dzi.
Wprawdzie tematyka, którą się pan zajmował,
na to nie wskazuje, ale czy kiedykolwiek miał pan
problemy z cenzurą?

– Pewne epizody miały miejsce, ale nie
chciałbym robić z siebie kombatanta. To
była cena, którą się płaciło za bycie dzien-
nikarzem w tamtych czasach. Oczywiście
były mniejsze i większe ingerencje, czasa-
mi zdejmowano mi tekst w całości, ale
w zasadzie był to powód do chluby, bo jak
już komuś zdjęli tekst, to musiał napraw-
dę walnąć… Były również przykre sytuacje,
ale bez przesady. Pamiętam też dość cie-
kawy okres, kiedy redakcje ustawowo
miały prawo znaczyć testy nawiasami
w miejscach ingerencji. Większość tytułów
prasowych, zwłaszcza partyjnych, zrzekła
się tego przywileju – tak na wszelki wy-
padek, ale np. prasa katolicka teksty zna-
czyła, co było dla czytelnika dodatkowym
smaczkiem. Do tej pory mam w swoim ar-
chiwum kilka artykułów z zaznaczonymi
ingerencjami. A warto dodać, że na ogół
były to teksty najbardziej komentowane, po
publikacji których rozdzwaniały się telefony
od czytelników, ciekawych, co było w ory-
ginałach. To dość zabawne, zwłaszcza że
te ingerencje często były zupełnie przy-
padkowe – sam nieraz zachodziłem w gło-
wę, dlaczego czegoś nie puścili. Na pew-
no nie było to coś, co wspominam bole-
śnie, raczej jako element przygody.
A w czasach wolności słowa, gdy zadomowił się
pan w „Gazecie Wyborczej”, miał pan pełną swo-
bodę? Wszystko przechodziło?

– Wszystko to nie, ale w ogromnej
większości. Sam się dziwię, że dawano mi
tyle swobody, a że jestem mało sterowal-
nym człowiekiem, wykłócam się o każde
słowo, gdy przychodzi do negocjacji. Po
pierwsze, pracuję nad tekstami, żeby wy-
glądały tak a nie inaczej, a po drugie, zmia-
ny zawsze są dla autora irytujące. W „Ga-
zecie” ingerencje sprowadzały się zwykle
do publikacji w innym terminie ze wzglę-
du na kontekst bieżących wydarzeń. Za-
wsze miałem największego obrońcę
w Adamie Michniku i żałowałem, ilekroć
go nie było w redakcji, a to akurat nie jest
rzadkością. Gdy dochodziło do etapu, kie-
dy on decydował o losie mojego tekstu, pa-
dało: „Puszczać”. Mawiał przy tym, że nie
chce przejść do historii jako ktoś, kto cen-
zurował ogórka (śmiech). Pomagało mi
też, że miałem w redakcji swego rodzaju
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Mam zasadę, że jak coś
mnie wkurzy, a wręcz
wkurwi, to nie piszę od
razu tekstu, bo wiem, że
wtedy będę nazbyt agre-
sywny, a dla czytelnika 
i jakości tekstu jest 
lepiej, gdy powstaje on 
z pozycji luzackiej. Z dy-
stansu wciąż widzę nędzę
albo komizm sytuacji,
którą opisuję, ale robię
to zupełnie innym języ-
kiem, z innymi emocjami.
Wtedy efekt jest o niebo
lepszy, bo szyderstwo za-
wsze wygrywa z napastliwo-
ścią.

�



żółte papiery, a na pewno status wesołka,
któremu wolno więcej niż innym, więc mo-
głem pisać rzeczy, pod którymi poważna
gazeta publicystyczna – ortodoksyjna
w swoich poglądach – by się nie podpisała.
Pokpiwałem sobie nawet z owej orto-
doksyjności poglądów „GW”. O dziwo, te
moje autoironiczne teksty zbierały zwykle
najwięcej pochwał, jak wówczas gdy po-
pełniłem kąśliwy tekst po tym, jak z „Ga-
zetą” w ramach poprawy sprzedaży moż-
na było kupić jako gadżet nóż kuchenny.
Sam bardzo lubiłem te kpiny w „Gazecie”
o jej praktykach.
Gdzie leży granica, której felietonista i satyryk
przekraczać nie powinni?

– Dla mnie to po prostu granice do-
brego smaku, ale to akurat pojęcie względ-
ne. Mam zasadę, że jak coś mnie wkurzy,
a wręcz wkurwi, to nie piszę od razu tek-
stu, bo wiem, że wtedy będę nazbyt agre-
sywny, a dla czytelnika i jakości tekstu jest
lepiej, gdy powstaje on z pozycji luzackiej.
Z dystansu wciąż widzę nędzę albo ko-
mizm sytuacji, którą opisuję, ale robię to
zupełnie innym językiem, z innymi emo-
cjami. Wtedy efekt jest o niebo lepszy, bo
szyderstwo zawsze wygrywa z napastli-
wością. Po jakimś czasie autor sam wsty-
dzi się takich pisanych na gorąco tekstów.
To tak jak z uliczną awanturą, w którą
– sprowokowani – dajemy się wciągnąć,
a potem tego żałujemy. Felieton nie mo-
że przypominać pyskówki, polemika jest
wartościowa, gdy mamy dystans do te-
matu. Oczywiście nie zawsze się to
udaje.
Zdarzało się panu przesadnie reagować na za-
istniałą sytuację i żałować tekstu?

– Oczywiście były takie teksty, chociaż
trudno mi dzisiaj przypomnieć sobie kon-
krety. Z drugiej strony, zdarzało się, że mu-
siałem napisać tekst na już, w 15 min.
– i właśnie te felietony cieszyły się naj-
większą popularnością i były najbardziej ko-
mentowane. Jestem osobą, która potrafi się
zmotywować, gdy trzeba. I chociaż mógł-
bym sobie wtedy odpuścić, bo w redakcji
w takich sytuacjach przyjęliby wszystko, to
zazwyczaj właśnie w te 10 min., pod pre-
sją powstają moje najlepsze teksty.
Wydaje się, że wśród absurdów codzienności
– niezależnie od sytuacji politycznej – inspira-
cji nie brakuje. Trudniej o dobry temat czy o traf-
ną puentę?

– Już tyle lat zajmuję się pisaniem fe-
lietonów, że często mam wrażenie po-
wtarzalności tekstów, mimo zmiany rzą-
dów, realiów itd. Takie poczucie déjà vu
– czy raczej déjà écrit – jest męczące, bo
mam poczucie pewnej rutyny. Czuję się
trochę prowadzony na smyczy przez po-
lityków, którzy oczekują komentarza do
konkretnego zajścia. Dlatego czasem
z przekory, a czasem, żeby udowodnić, że

nie jesteśmy uzależnieni od tego, co dzie-
je się na scenie politycznej, mówię „A figę!
Właśnie że o tym nie napiszę”, i rezygnu-
ję z nośnego tematu.
W czym tkwi fenomen PRL-u, do którego ludzie
wracają z sentymentem, a najmłodsi zgłębiają
z fascynacją? Jakie ma pan z perspektywy
pierwsze skojarzenie z tym okresem?

– U mnie PRL splótł się z młodością,
a oba te okresy wiążą się z brakiem od-
powiedzialności za cokolwiek, bo o wszyst-
kim decydowali za nas inni. Dziś młodzi
ludzie mają poczucie, że ich przyszłość za-
leży od nich samych, że ich życie jest w ich
rękach. W czasie mojej młodości wszyst-
ko działo się poza nami. Była to cudow-
na beztroska, a ustrój był przedmiotem jed-
nego wielkiego żartu. Dziś nie jest już tak
wygodnie.
Patrząc na pana dorobek, PRL wciąż inspiruje
– jest pan współautorem książki „Polska między
wierszami. Życie codzienne w PRL” i albumu
„Z prądem i pod prąd. Ostatnia dekada PRL” ze
zdjęciami Zenona Żyburtowicza.

– Tak naprawdę jesteśmy w stanie do-
brze opisać coś dopiero wtedy, gdy się
skończy. PRL najlepiej można podsumo-
wać z dystansu. To właśnie robię z Zen-
kiem Żyburtowiczem, komentując jego fan-
tastyczne zdjęcia. 
Czy na „kwiatki” naszej codzienności równie ła-
two jest patrzeć z przymrużeniem oka?

– Niestety tzw. bieżączka przesłania to,
co najważniejsze wokół nas. Oczywiście to,
co ktoś palnie w publicznej debacie, jest te-
matem na felieton i nie można takich zajść
ignorować, ale nie należy się do nich
ograniczać. Tak naprawdę kłótnie polity-
ków nie są ani zabawne, ani inspirujące,
nie mówiąc o tym, że do niczego nie pro-
wadzą. Warto wejść na wyższy poziom
i poszukać pewnych prawidłowości w za-
chodzących zmianach. To najtrudniej-
sze, bo trzeba się odciąć od doniesień me-
dialnych, wyłączyć telewizor, zamknąć
się na pyskówki polityków i inne incyden-
talne brednie bez znaczenia. Ostatnio
moją dumą jest tekst, w którym sformu-
łowałem myśl, że współcześnie klasa po-
lityczna umarła. Ministrowie, posłowie,
opozycja – wszyscy na scenie politycznej
przestali się liczyć. Nawet jeśli jeszcze tego
nie wiedzą, już nie rządzą. Ten felieton spo-
tkał się z dobrym przyjęciem, a ja jako au-
tor cieszę się, że odkryłem pewną, wykra-
czającą poza codzienne utarczki prawi-
dłowość. Żart niesie czasem więcej treści
i głębszy przekaz niż analizy, które mało
kto czyta. W tym widzę siłę mojego pisa-
nia.
W ostatniej książce z rysunkami Henryka Saw-
ki „Dobra zmiana grubą kreską” komentują pa-
nowie bieżące wydarzenia. We wstępie pana ko-
lega mówi: „Nigdy nie lubiłem pisać, dlatego
wciąż rysuję. Nie ukrywam, że w czasach galo-
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Sam się dziwię, że dawano mi tyle
swobody, a że jestem mało stero-
walnym człowiekiem, wykłócam
się o każde słowo, gdy przychodzi
do negocjacji. Po pierwsze, pra-
cuję nad tekstami, żeby wyglądały
tak a nie inaczej, a po drugie,
zmiany zawsze są dla autora iry-
tujące.
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pujących zmian tylko żart rysunkowy może za
nimi nadążyć”. Pan zapewne jest obrońcą sło-
wa?

– Wbrew pozorom nie ma opozycji
między tym, co obaj robimy. Tak na-
prawdę on też musi wymyślić felieton,
a potem go narysować. Różnią nas tylko
narzędzia, którymi się posługujemy, więc
dobrze się uzupełniamy.
Jeśli mowa o narzędziach, jest pan tradycjona-
listą, czy aktywnym użytkownikiem mediów spo-
łecznościowych?

– Śledzę dyskusje w Internecie, ale się
w nie nie włączam. Lubię czytać wpisy pod
swoimi felietonami, które niekiedy są pre-
tekstem do ciekawej wymiany zdań, ale nie
uczestniczę w niej, bo w tekście zawarłem
wszystko, co miałem do powiedzenia w da-
nej sprawie. Z kolei hejty są jak splunięcia
– nie warto na nie reagować. W życiu też

wolę rolę obserwatora. Nie jestem uza-
leżniony od Internetu, smartfona i innych
nowinek technologicznych, ale chętnie
z nich korzystam. Nieustająco mnie fa-
scynują nowe możliwości za sprawą
techniki, np. kiedy siedzę w lokalu za gra-
nicą i mogę przesłać tekst do redakcji.
Cały czas jest to dla mnie przedmiot zdu-
mienia, zwłaszcza że w czasach mojej
młodości przez myśl mi coś podobnego
nie przeszło.
Dostaje pan jeszcze listy, jak za dawnych lat?

– Sporadycznie. Kiedyś do redakcji
spływały workami, nie było sposobu, żeby
je przeczytać. Teraz tradycyjne listy prak-
tycznie nie przychodzą. Jeśli coś dostaję
pocztą, to albo pozew do sądu, albo ra-
chunek do zapłacenia. Długo dostawałem
tradycyjne listy, co było przedmiotem
żartów moich kolegów, bo pisały je głów-
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Satyrycy bywają depre-
syjni w życiu prywat-
nym, ale w moim
przypadku nie ma to 
zastosowania, chociaż
oczywiście człowiek ma
zmienną naturę i różne
nastroje. W pracy musi
mnie coś bawić, żebym 
o tym napisał; jestem
odporny na próby 
wymuszenia.



nie starsze osoby, więc śmiali się z moich
podstarzałych fanów, ale nawet oni prze-
rzucili się na maile. Postęp dociera do każ-
dego.
Niektórzy twierdzą, że prawdziwy satyryk jest
zwykle ponurakiem. Pan wydaje się obalać tę
teorię. Zawodowa wesołość przekłada się na tę
życiową?

– Coś w tym jest, satyrycy faktycznie
bywają depresyjni w życiu prywatnym, ale
w moim przypadku nie ma to zastoso-
wania, chociaż oczywiście człowiek ma
zmienną naturę i różne nastroje. W pra-
cy musi mnie coś bawić, żebym o tym na-
pisał; jestem odporny na próby wymu-
szenia – może to mało profesjonalne, ale
na pewno autentyczne i pewnie nieco
egoistyczne, bo piszę, żeby się wprowadzić
w dobry nastrój.
A jak jest ze sztuką konwersacji? Lubi pan sobie
pogawędzić?

– Jest pani blisko, bo właśnie tak po-
wstały nie tak dawno książki, które napi-
saliśmy – a właściwie opowiedzieliśmy so-
bie – z Jerzym Bralczykiem. Ponieważ zna-
my się prywatnie i przyjaźnimy się od lat,
wielokrotnie spotykaliśmy się i rozma-
wialiśmy o różnych sprawach. Tak zrodził
się pomysł na wspólną książkę „Kiełbasa
i sznurek”, która polega na rozmowie. Nie
chcieliśmy, by na wzór wywiadu rzeki je-
den z nas przepytywał drugiego, tylko obaj
wymieniamy poglądy, opowiadamy o so-
bie i swoich doświadczeniach, i żartujemy,
wychodząc z założenia, że nasza poga-
wędka ma być zabawna i wciągająca,
a przy tym ma mieć wartość edukacyjną,
głównie za sprawą Jurka, który na każdą
okazję ma odpowiedni cytat. Chcieliśmy
w ten sposób przywrócić dawną rangę roz-
mowy, która sama w sobie powinna być
przyjemnością. Dziś – niestety – na ogół
rozmowy się przeprowadza, co nie brzmi
dobrze i w niczym nie przypomina salo-
nów, które służyły spotkaniom towarzy-
skim i przyjemności bycia ze sobą. Jeśli coś
z tego wynika, to dobrze, ale nie musi, bo
istota rozmowy nie tkwi w załatwianiu cze-
gokolwiek. Rozmowa wynika po prostu
z naturalnej potrzeby człowieka, którą dziś
coraz częściej zastępują Facebook i inne
komunikatory internetowe. Dobrze też, je-
śli staramy się przenosić rozmowę na
nieco wyższy poziom, zamiast ją spłycać.
Każdy pretekst jest dobry do rozmowy? Waż-
niejsze jest dla pana z kim czy o czym?

– Nie ma tematów, które nie powinny
być przedmiotem rozmów, dlatego sku-
piłbym się na dobrym rozmówcy. Nawet
błahe codzienne sprawy mogą być
wdzięcznym pretekstem do wymiany zdań,
choćby takie jedzenie, o którym Jerzy
uwielbia rozmawiać – pewnie dlatego, że
w tej kwestii ze względów zdrowotnych już
nie może sobie na wiele pozwolić.

A co skłoniło panów do rozmowy o imionach
i wydania książki „Na drugie Stanisław. Nowa
księga imion”?

– Przyznam, że to efekt inicjatywy wy-
dawnictwa, które uznało, że czytelnikom
się ta tematyka spodoba – niebezzasadnie
zresztą, bo kiedyś rozmawialiśmy o imio-
nach w programie telewizyjnym i słupki
oglądalności skoczyły w górę. Sam byłem
zdumiony, że imiona są takim gorącym te-
matem nie tylko wśród młodych matek,
które stają przed wyborem imienia dla
dziecka. To dało nam do myślenia i po-
stanowiliśmy… porozmawiać o imio-
nach, a potem przelać to na papier. Tyle
że podeszliśmy do tematu bardzo trzeźwo,
unikając tonu pochwalnego. Piszemy
o imionach źle, patrzymy na nie przez pry-
zmat osób, które je noszą. Etymologię zo-
stawiłem Jerzemu, ale okazuje się, że w du-
żej mierze bazuje ona na domysłach i przy-
puszczeniach, tym bardziej można po-
traktować te teorie jako zabawę. Sam
wiele się dowiedziałem przy okazji tych na-
szych rozmów.
O Michale również?

– Tak, bo nigdy się tym nie intereso-
wałem. Miałem skojarzenie, że Michał jest
jednym z najbardziej chłopskich imion,
popularnych na wsi, co zresztą w ogóle
mi nie przeszkadza. Jestem wręcz dum-
ny i wolę mieć więcej wspólnego z Mi-
chałem zza miedzy niż z Michałem Anio-
łem.
Na początku rozmowy powiedział pan, że nie
czuje się warszawskim patriotą. A w skali na-
rodowej? Czy w ogóle współcześnie patriotyzm
ma właściwy wydźwięk i pierwotną rangę?

– Bardzo źle reaguję na wszelkie de-
klaracje o sobie samym, bo co myśleć
o kimś, kto mówi o sobie: „Jestem pa-
triotą”, „Jestem szlachetny, przystojny
itd.” albo – jak prezydent Duda – „Jestem
niezłomny”? Co innego myśleć tak o so-
bie, a co innego publicznie obwieszczać.
To może tylko świadczyć przeciwko tej oso-
bie. Dlatego jestem bardzo ostrożny rów-
nież w odniesieniu do deklaracji o posta-
wie patriotycznej i wszelkich haseł, które
stały się modne, jak choćby cytat, który
ostatnio widziałem na koszulce: „Broni nie
złożę, munduru nie zdejmę”. Niektóre są
po prostu absurdalne. Zadziwiające, że lu-
dzie nie widzą w tym nic komicznego ani
niestosownego.
Nigdy nie ciągnęło pana, by wyjechać z kraju,
w którym tyle rzeczy irytuje albo skłania do na-
pisania prześmiewczego felietonu?

– Nie. To mój kraj, w którym znam
każdy kamień, i nikt mi tego nie zabierze.
Nigdy nie miałem takiego pomysłu. Uwiel-
biam jeździć po świecie, ale zawsze wra-
cam i cieszę się, że mam gdzie.
A gdzie pan najlepiej wypoczywa w ramach urlo-
pu?

– Latem co roku spędzam wakacje
w kraju, bo uwielbiam polskie morze.
Natomiast zimą, kiedy pogoda mi dopie-
cze, czy raczej za bardzo mnie zmrozi, wy-
bieram miejsca, gdzie akurat jest ciepło.
W ten sposób odkryłem Amerykę Połu-
dniową, gdzie byłem już kilka razy. Im bar-
dziej ją poznaję, tym bardziej się przeko-
nuję, że mentalnie to odpowiednik Polski
na drugiej półkuli. A do tego kiedy u nas
panuje zima, tam jest ciepło – czego
chcieć więcej? Lubię też europejskie duże
miasta, ale ilekroć je odwiedzam, mam za-
sadę, że omijam muzea, chyba że pod
wpływem chwili zdecyduję, że chcę do któ-
regoś wejść, wiedziony impulsem.
Co jest najlepszą odskocznią od komputera, kie-
dy akurat pan nie pracuje?

– Najgorsze jest to, że po skończonym
pisaniu, żeby zrobić coś dla przyjemności,
zostaję przy komputerze. Niestety Internet
wciąga na długie wieczory, chociaż to chy-
ba i tak bardziej pożyteczne niż telewizja,
bo nie wpatrujemy się w coś, co nam aku-
rat pokazują, tylko sami wybieramy treści,
które nas interesują. Poza tym w wolnych
chwilach pływam i staram się jak najwię-
cej jeździć na rowerze, zwłaszcza że wa-
runki mam ku temu idealne, bo mieszkam
przy lesie. �
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Dziennikarz, felietonista, satyryk
ur. w 1955 r. Studiował nauki poli-
tyczne i dziennikarstwo na Uniwer-

sytecie Śląskim. W latach 80.
pracował w „Przeglądzie Technicz-
nym”, od 1989 r. jest stałym felie-

tonistą „Gazety Wyborczej”. 
W kanale telewizyjnym Kino Polska

komentował kroniki filmowe 
z PRL-u w programie „Na przełaj

przez PRL”, dziś komentuje bieżące
wydarzenia jako gość Marcina 
Mellera w „Drugim śniadaniu 

Mistrzów”. Był jednym z eksper-
tów w teleturnieju „Milionerzy”.

Autor książek, m.in.: „Przewodnik
po Polsce” (1991), „Najlepszy

Ogórek, czyli kalendarz na każdy
rok” (2005), współautor publikacji:

„Polska między wierszami. Życie
codzienne w PRL” z Iloną Morżoł
oraz napisanych z prof. Jerzym
Bralczykiem: „Sznurek i ogórek” 

i „Na drugie Stanisław. Nowa
księga imion”.

MICHAŁ 
OGÓREK
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Przede wszystkim 
nie zgłupieć

Mieczysław Szcześniak

Poprzez unikalne po-
łączenia słów i dźwię-

ków muzyka tworzy wyjąt-
kową nić porozumienia mię-

dzy ludźmi, znosząc wszelkie
bariery. Chwile, gdy twórca dzieli

się ze słuchaczami swoją interpretacją
evergreenów albo autorską opowieścią

z nut i wartościowych treści, czy to podczas
koncertu, czy też oddając w ich ręce płytę, spra-

wia, że podziały i schematy, które tkwią w naszych
głowach, schodzą na dalszy plan. Wtedy najważniej-

sza jest jedność, do której powinniśmy dążyć, i dobro,
do którego piosenki powinny inspirować
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Niedawno można było pana usłyszeć podczas
Światowych Dni Młodzieży. Czy udział w tym wy-
darzeniu miał dla pana znaczenie również w wy-
miarze osobistym?

– W tym czasie Kraków był odmie-
niony, stał się miastem utopijnym. Tłumy
wesołych, otwartych, bezpośrednich mło-
dych ludzi, którzy się pozdrawiali, zacze-
piali mieszkańców i wywoływali uśmiech
u obcych ludzi, stworzyły atmosferę bło-
giej radości. Doskonale oddaje ją piosen-
ka „Jest jeden świat”, którą niedawno na-
grałem z laureatami „Zaczarowanej Pio-
senki” – festiwalu fundacji Anny Dymnej.
Wiersz ks. Twardowskiego mówi, że Zie-
mia chodzi po niebie, a niebo chodzi po
Ziemi, że jest jeden świat – myślę, że to
dobre streszczenie tego, co widziałem
w Krakowie podczas Światowych Dni
Młodzieży.
Wspomniany singiel „Jest jeden świat” promu-
je najnowszą płytę, która nosi tytuł „Nierówni”.
Czy słusznie można tu znaleźć wiele odniesień
do współczesnej sytuacji na świecie o apelu
o solidarność?

– Ta piosenka mówi o tym, że przy-
zwyczailiśmy się dzielić wszystko na pół
– na to co dobre albo złe, na wymiar mi-
styczny i codzienny, na tych, którzy są peł-
nosprawni i niepełnosprawni, tymcza-
sem wszystko jest jednością. Zamiast
dzielić, powinniśmy łączyć, wtedy po-
znajemy prawdziwą strukturę rzeczywi-
stości i możemy odetchnąć od schematów,
które mamy w głowie.
Piosenka zapowiada nowy album z tekstami
ks. Twardowskiego. Co skłoniło pana, by sięgnąć
właśnie po wiersze tego poety?

– Ksiądz Twardowski jest niezwy-
kłym poetą, który obłaskawia trudne chwi-
le jak mało kto i ma wielką wyrozumiałość
dla naszych ludzkich bied. Przez swoje tek-
sty uśmiecha się do nas życzliwie. Jego
wiersze wielokrotnie pomagały mi zrozu-
mieć siebie i innych ludzi, są dla mnie cen-
ne, chciałem się tym podzielić. W moim
przypadku najkrótszą drogą z głowy do
serca i odwrotnie jest śpiewanie, więc do-
konałem wyboru twórczości ks. Twar-
dowskiego i postanowiłem dotrzeć z nią do
ludzi przez muzykę. Specjalnie wybrałem
teksty życiowe, nie najbardziej religijne,
i dodałem do nich lekką formę, która we-
dług mnie pasuje do prostych, a esencjo-
nalnych słów poety, pozbawionych zbęd-
nych „falbanek”. Ambicją każdego artysty
jest opowiadanie rzeczy ważnych w jak naj-
prostszej formie, w czym moim skromnym
zdaniem Twardowski był mistrzem. Po-
stanowiłem dodać do jego treści słonecz-
ne, rytmiczne dźwięki bossa novy i sam-
by. Dobra, lekka forma do esencjonalnych

wierszy. Zresztą już w 2000 r. pierwsza pró-
ba tego, co chodziło mi po głowie, spotkała
się z uznaniem słuchaczy – myślę o pio-
sence „Spoza nas”. Chciałem nagrać całą
płytę z utworami Twardowskiego, ale
wiersze nie chciały stać się piosenkami,
a ja cierpliwie czekałem kilkanaście lat, aż
zechcą. Wreszcie wysypały się któregoś
dnia i którejś nocy jak z rękawa. I oto od-
daję słuchaczom 12 piosenek, nagranych
w Stanach z zaprzyjaźnionymi muzykami
z Brazylii, żeby było prawdziwie i szla-
chetnie, w treści i w formie. Do brzmienia
dorzucili swoje cegiełki Krzysztof Herdzin
i Marcin Pospieszalski z aranżacjami
smyków. Harmonizował Paulinho Garcia,
dźwięk realizował i miksował Rob Hoff-
man, produkowała ten album ze mną
i z Marcinem Pospieszalskim Wendy
Waldman. Cieszę się, że to nie ja gram
pierwsze skrzypce, tylko teksty i ich sta-
ranna muzyczna oprawa. Moje kompo-
zycje są pokłonem dla piękna brazylijskiej
kultury muzycznej i przedwojennych pol-
skich piosenek. 
Czy w pana rozumieniu muzyka zawsze łączy się
z przesłaniem zawartym w tekstach?

– Wychodzę z założenia, że wszystko,
co robimy, może mieć wymiar sztuki, je-
śli tylko przyłożymy do tego należytą
wagę. Piosenka łączy w sobie trzy rodza-
je sztuki: muzykę, literaturę i ich interpre-
tację. Jeżeli wykonawca się przyłoży, z tego
mariażu może powstać małe dziełko. To-
warzyszącą mojemu śpiewaniu ambicją
jest, by moje piosenki inspirowały do rze-
czy ważniejszych niż one same. Jeśli przy-
jąć, że piosenka jest opowieścią, to wo-
kalistom najbliżej do filmowców, tyle że ich
sztuka wymaga od odbiorców większej wy-
obraźni.
W czerwcu odebrał pan Złotą Płytę za album
„Songs from yesterday”, nagrany z Krzysztofem
Herdzinem. Czy takie chwile są dla pana wy-
znacznikiem sukcesu?

– Złota Płyta jest wyrazem uznania pu-
bliczności, a to najcenniejsza nagroda, jaką
może dostać artysta. Nie ma nic lepszego
niż zamieszkać w sercu i wyobraźni tego,
kto zechce towarzyszyć wrażliwości twór-
cy. Dlatego chciałbym podziękować
wszystkim, którzy zwrócili uwagę na na-
sze muzykowanie, chcąc naszą muzykę
mieć w domu.
Na wspomnianej płycie znalazły się utwory ta-
kich twórców, jak John Lennon, David Bowie czy
Stevie Wonder. Jaki był klucz, by wybrać naj-
lepszych z najlepszych, i jaki miał pan pomysł na
nowe interpretacje evergreenów?

– Płyta miała być swoistym hołdem dla
wielkich artystów, oprócz wspomnianych
nazwisk m.in.: Erica Claptona, Marvina
Gaye’a, The Rolling Stones czy The Be-
atles. Kierując się tym, czego uczą mą-
drzejsi od nas, postanowiliśmy opowie-

dzieć własną historię na powszechnie
znany temat. Wybraliśmy tzw. kamienie
milowe muzyki rozrywkowej, nadając im
jazzowy charakter. Aranżacyjnie wybrane
utwory opracował Krzysztof Herdzin,
a Robert Kubiszyn i Cezary Konrad pięk-
nie je zinterpretowali. Nagraliśmy płytę na
żywo – to wielka przygoda, bo w takich wa-
runkach powstaje coś unikalnego, nawet
jeśli nie staje się światowym dziełem.
Przyjemność i stresik towarzyszący na-
graniu live smakują bardzo, szczególnie,
że podlane są emocjami, które zostały do-
cenione Złotą Płytą.
Jakie projekty artystyczne sprawiają panu naj-
większą przyjemność? Czy występy na żywo
i kontakt z publicznością są równie ważne jak
praca w studiu nad każdym kolejnym albumem?

– Nie ma nic lepszego, niż żywa re-
akcja na wokalne poczynania przed pu-
blicznością. Piękne jest to, że można
skupić uwagę wielu głów i serc na dźwię-
kach i słowach. Jeżeli to się udaje, czyli ar-
tystyczny przekaz działa na odbiorców,
wzrusza ich, to jest to wspaniałe przeży-
cie dla obu stron. Każdy powinien choć
raz w życiu czegoś takiego doświadczyć.
Nam taka magiczna interakcja jest dana

na każdym koncercie. Oczywiście za tę
przyjemność trzeba zapłacić, bo praca ar-
tysty okupiona jest stresem i innymi skut-
kami ubocznymi, czasem zdrowiem fi-
zycznym i psychicznym. Rzetelnie wyko-
nana praca zwykle jest długa i żmudna, ale
jeżeli jest pasją, to człowiek nie liczy się
z trudem. Dopiero kiedy zaryje nosem
w ziemię, uświadamia sobie, że jest zmę-
czony. Ja mam szczęście pracować z pa-
sją i mam szczęście do ludzi, którzy też są
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Rzetelnie wyko-
nana praca zwy-
kle jest długa 
i żmudna, ale jeżeli
jest pasją, to czło-
wiek nie liczy się 
z trudem. Dopiero
kiedy zaryje
nosem w ziemię,
uświadamia sobie,
że jest zmęczony.
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pasjonatami. Mogę powiedzieć, że moje
życie jest zadedykowane pracy, i mam
z tego wielką radość, bo mogę się nią dzie-
lić z innymi.
Skąd czerpie pan energię na nagrania, koncer-
ty, występy w mediach? Jaki jest najlepszy spo-
sób na szybką regenerację?

– Od dziewięciu lat jeżdżę regularnie
do Stanów. W Kalifornii mam przyczółek
u amerykańskiej artystki i producentki
Wendy Waldman, z którą w 2011 r. skom-
ponowaliśmy i nagraliśmy po angielsku
płytę „Signs” – ukazała się ona w Polsce
i w Ameryce. Nagrywam też z Los Ange-
les Life Choir pod wodzą H.B. Barnuma,
który od lat jest kierownikiem muzycznym
Arethy Franklin. Mamy już pięć piosenek
na płytę, która będzie połączeniem stare-
go rhythm’n’bluesa, soulu i gospel. Od-
poczywam właśnie przy okazji pracy – ka-
lifornijskie słońce robi swoje. Nagrywanie
w studiu przy domu Wendy jest jak inspi-
rujące wakacje. Wtedy natchnienie przy-
chodzi częściej i powstają dobre rzeczy, bo
nie pracuję pod presją. Taki kalifornijski styl
pracy bardzo mi odpowiada. I są efekty,
bo zwykle skupiałem się na jednej rzeczy,
a w ciągu ostatnich dwóch lat byłem za-
angażowany w cztery projekty. Oprócz wy-
danej płyty „Songs from yesterday” i na-
granego krążka z tekstami ks. Twardow-
skiego, który ukaże się 18 listopada, na-
grywam album z Los Angeles Life Cho-
ir, którego jestem członkiem, a być człon-
kiem czarnego chóru to dla białego nie byle
co. Od jakiegoś czasu wrastam w środo-
wisko amerykańskich muzyków coraz
mocniej i mam za oceanem duchową ro-
dzinę.
Ale nie ucieknie pan z Polski na stałe?

– Mam tu swoją publiczność i ro-
dzinę, ale… mam też zieloną kartę. Nie-
stety polskie media nie bardzo mnie
rozpieszczają, ale nie daję się zbałamu-
cić byle gorzknieniu, Ameryka była dla
mnie otwartym oknem, kiedy zamknię-
te były polskie drzwi, bardzo to dla
mnie cenne. Jednocześnie pracuję nad
jeszcze jednym projektem jazzowym.
Moja koleżanka pianistka jazzowa Jo-
anna Gajda napisała zabawne, inteli-
gentne teksty dla dzieci, które dzięki
temu uczą się jazzowych standardów jak
piosenek dla dzieci – wreszcie! Okazuje
się, że są odbiorcy na utwory dla naj-
młodszych w jazzowym sosie, więc już
niedługo będzie też coś dla nich – ma-
teriał jest w przygotowaniu.
Co chce pan przekazać młodym ludziom, którzy
spotykają się z panem na warsztatach wokal-
nych, marząc o tym, by pójść w pańskie ślady?

– Przede wszystkim proponuję im,
żeby przygotowali piosenki po polsku, bo
– zgodnie z panującą modą – najchętniej
sięgają po utwory po angielsku. Powtarzam

im, że jeśli nauczą się dobrze traktować sa-
mogłoski w ojczystym języku, będą myśleć
o każdym dźwięku i świadomie go z sie-
bie wydobywać, o każdym słowie, to będą
mieli otwartą drogę do dobrego śpiewania
w innym języku. Dopiero wtedy, gdy jest
opanowana dykcja i nie ma się problemów
z technicznymi aspektami śpiewu, można
myśleć, jak zinterpretować utwór i jak sfor-
mułować swoją muzyczną opowieść pro-
sto do ludzi. Mówię im też, że sami mu-
szą wiedzieć, czy muzyka jest tylko hob-
by, czy prawdziwą pasją. Jeżeli uznają, że
to pasja, nie mogą tworzyć pod publicz-
kę, mają szczerze i pięknie opowiedzieć hi-
storie, które ich zachwycają, bolą, cieszą,
dotyczą. Ludzie zawsze pójdą za tym, co
szczere i dobre. W przeciwnym razie mó-
wimy o sztuce użytkowej, na to też moż-
na świadomie postawić, ale to nie moja
droga. Zachęcam młodych ludzi, by teraz,
kiedy mają ideały i nie muszą się martwić
o utrzymanie czy pomnażanie majątku, ro-
bili to, co mają w sercu, żeby byli ambit-
ni, starając się przechodzić samych siebie,
i żeby robili ze swoich twórczości, wysił-
ku i prawdy dobry użytek. 
Wielokrotnie występował pan z innymi artystami,
zaprasza pan gości na swoje płyty. Które spo-
tkanie muzyczne było do tej pory najważniejsze?

– Każdy z moich duetów to spotkanie
z innym światem, z inną wyobraźnią.
Szczególnie, kiedy ktoś interpretuje moje
nuty i słowa. To niezwykle ciekawe. Z ko-
lei jeżeli powstają wspólne rzeczy, są to
świetne doświadczenia zetknięcia się w jed-
nym czasie dwóch spojrzeń na tworzenie.
Traktuję te spotkania z największym sza-
cunkiem i daję z siebie wszystko, by zre-
zygnować ze swojej indywidualnej wizji
i połączyć w całość obie interpretacje. To
bardzo inspirujące chwile.

Czy ma pan swój duet marzeń?
– Marzy mi się wspólny występ z Gra-

żyną Łobaszewską, której muzykalność
i wrażliwość podziwiam. Jeśli mówimy
o polskich wykonawcach, od niej nauczy-
łem się najwięcej.
Czego pan sobie życzy na obecnym etapie życia
i kariery?

– Przede wszystkim chciałbym nie
zgłupieć, bo to zawsze możliwe (śmiech).
Życzyłbym sobie też zdrowia, bo ono
pozwala realizować wszelkie pomysły,
oraz tego, czego życzę wszystkim – miło-
ści prawdziwej. 
Jeśli znajduje pan czas tylko dla siebie, co jest
odskocznią od muzyki?

– Jestem zapalonym dendrologiem
amatorem. Mam duży – przynajmniej dla
mnie – hektarowy ogród w zakupionym
kilkanaście lat temu starym gospodarstwie
niedaleko mojego rodzinnego Kalisza.
Stworzyłem tam kawałek świata, który wy-
gląda tak, jakby zawsze tam był, z czego
jestem bardzo dumny. Gdziekolwiek spoj-
rzę, widzę kompozycje, które zmieniają się
na przestrzeni lat i które ja przez ten czas
usiłuję okiełznać, zaaranżować. Tak na-
prawdę z ogrodem jest tak jak z pracą
– zawsze jest pokusa, żeby coś poprawić.
Jako wielbiciel drzew posadziłem ich
dużo i to bardzo różnych, tworząc od-
rębne kąciki: sadowe, parkowe i leśne.
W okolicy nie ma gór, mórz, jezior, więc
gdy tam przyjeżdżam, jestem pośród pól
sam na sam ze sobą i z przyrodą. To pięk-
ne chwile, inspirujące, bo powstało tam
dużo nie tylko mojej muzyki i sporo ob-
razków – trochę też maluję i właśnie tam
organizujemy plenery. Ale lubię również
dni, kiedy odwiedzają mnie przyjaciele
i rodzina, bo wtedy mamy czas tylko dla
siebie. To esencja. �
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Urodził się w 1964 r. w Kaliszu. Piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, zwią-
zany z jazzem, gospel, soul, nurtem muzyki chrześcijańskiej. Już jako sześciola-

tek śpiewał w zespole Ikary, a jako nastolatek rozpoczął współpracę 
z wrocławskim zespołem Funk Factory, z którym w 1984 r. zarejestrował swoje

pierwsze nagrania dla Polskiego Radia w Szczecinie. Występował w różnych
przeglądach piosenki, a w 1985 r. pojawił się w konkursie debiutów na Festi-
walu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie otrzymał główną nagrodę im. Anny Jan-
tar za piosenkę „Przyszli o zmroku”. Studiował w Katowicach na wydziale jazzu

i muzyki rozrywkowej. Brał udział w wielu festiwalach, m.in. Jazz Jamboree,
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot, Festiwalu Intertalent w Austrii,

Festiwalu Cesme w Turcji, FIDOF w Nashville, reprezentował Polskę na Między-
narodowym Konkursie Piosenki Eurowizja. Laureat licznych nagród. W 1990 r.

wydał swój debiutancki album „Niby nowy”. Od tamtej pory nagrał kolejne
płyty autorskie oraz we współpracy z innymi artystami. Lada dzień wyda naj-

nowszy album „Nierówni” z tekstami ks. Jana Twardowskiego.

MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK 
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W
tym roku laureaci i za-
proszeni przez re-
dakcję „Magazynu
VIP” goście stawili się
7 października w war-

szawskim hotelu Sheraton, by spę-
dzić wieczór w gronie ludzi sukcesu:
przedsiębiorców, samorządowców,
menadżerów ochrony zdrowia oraz
znanych i lubianych osobowości świa-
ta kultury. Nawet prawdziwie jesienna
pogoda nie odstraszyła uczestników
ceremonii i nie zepsuła humorów – te
dopisywały od progu po ostatnie kro-
ki na parkiecie.

W eleganckich wnętrzach mu-
zyczne powitanie zgotowała gościom
ze sceny Paulina Szarek, występ której
zilustrował pokaz tańca. Po nim uda-
nego wieczoru życzył zgromadzonym
zgrany duet dziennikarski Katarzyna
Dowbor i Michał Olszański, który
z dużą swobodą poprowadził uroczy-
stość, prezentując sylwetki laureatów

nagrodzonych w poszczególnych ka-
tegoriach. Słowa powitania skierował
też do gości gospodarz wieczoru re-
daktor naczelny „Magazynu VIP” Ma-
riusz Gryżewski, który – nawiązując do
niesprzyjającej aury – podziękował
wszystkim za przybycie i życzył wielu
wrażeń oraz udanej zabawy.

W pierwszej kolejności statuetki
odebrali ludzie biznesu, czyli ci, którzy
– kierując się zasadami rzetelności
i etyki – odnoszą sukcesy w swojej dzie-
dzinie i z powodzeniem utrzymują wy-
soką pozycję na rynku. Redakcja na-
grodziła tych, którzy umiejętnie za-
rządzają swoimi firmami, stawiają na
nowatorskie rozwiązania i profesjo-
nalną ofertę, a przy tym potrafią ją pro-
mować i budować trwałe relacje z pra-
cownikami, kontrahentami, klientami.
Tegoroczni zwycięzcy reprezentują
różne branże, ale łączy ich przywią-
zanie do jakości i konsekwencja w re-
alizacji wyznaczonych celów bizne-

sowych, będących wyznacznikiem sys-
tematycznego postępu i sukcesu. Od-
rębną kategorię stanowili przedstawi-
ciele najlepszych placówek medycz-
nych, którzy nie tylko wiedzą, jak wy-
korzystać dorobek współczesnej nauki,
lecz także jak stworzyć miejsce przy-
jazne dla pacjenta, które będzie się wy-
różniało zarówno jakością usług, jak
i obsługi. Nie zabrakło też wyróżnień
dla najlepszych samorządowców, któ-
rzy od lat wykazują się kompetencja-
mi i zdobywają cenne doświadczenie
w realizacji kolejnych inwestycji,
uwzględniających potrzeby miesz-
kańców lokalnych społeczności. To
oni dbają o wzorowe warunki do życia
i do pracy, o właściwy odbiór gminy
przez inwestorów i turystów, o możli-
wości rozwojowe dla najmłodszych
i tych, którzy wkraczają na ścieżkę ka-
riery.

Odrębną kategorię laureatów uho-
norowanych statuetką VIP 2016 sta-

Statuetki VIP-a

Choć powiedzenie mówi, że do trzech razy sztuka, redakcja „Magazynu VIP” z powodzeniem
zorganizowała już czwartą Galę VIP, podczas której statuetki odebrali liderzy w swoich dziedzi-
nach – osoby cieszące się szacunkiem, uznaniem środowiska i sympatią społeczną, a przy tym
mające dorobek warty wyróżnienia

Nagrodzeni podczas Gali VIP 2016

dla najlepszych

Partnerzy gali



nowiły osobowości, będące ze sceną
są za pan brat. Wyróżnienia za doko-
nania artystyczne odebrali aktorzy:
Włodzimierz Matuszak, Piotr Zelt,
Agnieszka Warchulska, Tomasz Stoc-
kinger, Elżbieta Romanowska, An-
drzej Seweryn, Piotr Polk, Robert Go-
nera oraz Olga Bończyk, która jest zna-
na również dzięki swoim muzycznym
dokonaniom. Dziedzinę muzyki re-
prezentowali wśród wyróżnionych
przez redakcję Krystyna Prońko i Ro-
bert Gawliński. Obok nich na scenie
stanął również krytyk filmowy Tomasz
Raczek, a Lidia Stanisławska ode-
brała nagrodę w imieniu nieobecnej
z powodu choroby damy polskiej es-
trady – Ireny Santor, dedykując pio-
senkarce utwór „Nocne martini” au-
torstwa Krzysztofa Logana Toma-
szewskiego, którego zasługą jest rów-
nież znany przebój śpiewany przez
laureatkę „Już nie ma dzikich plaż”.
Ostatnim laureatem z dziedziny kultury
był Marek Frąckowiak, znany nie tyl-
ko z ról filmowych i serialowych, lecz
także z zamiłowania do jeździectwa i
rysunku – jego ilustrowane felietony
można od wielu lat śledzić w naszym
magazynie. Nagrody przyznano też
nieobecnym podczas ceremonii ak-

torom: Ewie Kasprzyk, Rafałowi Króli-
kowskiemu.

Po części oficjalnej goście udali się
na poczęstunek przygotowany pod
wodzą szefa kuchni hotelu Sheraton.
W kuluarach zwycięzcy oddawali się
w ręce fotoreporterów i dzielili się
wrażeniami z uroczystości oraz zdra-
dzali swój przepis na sukces przed ka-
merami, a pozostali toczyli nieoficjal-
ne rozmowy i nawiązywali nowe zna-
jomości. Po krótkiej przerwie goście zo-
stali ponownie zaproszeni na salę, by
dać się porwać do zabawy panom
z zespołu Poparzeni Kawą Trzy. Na
pierwszych tancerzy długo nie trzeba
było czekać. Energia kapeli, zabawne
teksty Rafała Bryndala i melodyjne
piosenki na miarę „Kawałka do tańca”
sprawiły, że parkiet w mig się zapełnił,
a goście roztańczyli się na dobre. Po
tak rozpoczętej części rozrywkowej
dalszych wrażeń dostarczyła loteria wi-
zytówkowa, w której do rozlosowania
było wiele atrakcyjnych nagród ufun-
dowanych przez partnerów gali. Szczę-
śliwcy z nieskrywaną radością odbie-
rali ze sceny wartościowe zegarki,
ręcznie robione wazony, vouchery do
spa, na zabiegi kosmetyczne i na
weekendową przejażdżkę Škodą Su-

perb, którą można było podziwiać
w foyer hotelu, ekskluzywne alkohole
i wiele innych upominków, które były
dodatkową korzyścią z udziału w gali.
Po losowaniu na scenie kolejny raz po-
jawiła się Paulina Szarek z coverami
znanych przebojów, którymi porwała
gości do tańca. Zabawa przy muzyce
mechanicznej trwała do samego rana.
Kolejna okazja do świętowania w gro-
nie najlepszych przedstawicieli różnych
sfer życia publicznego już za rok, a do
tego czasu warto nie ustawać w pra-
cy na to, by zyskać status laureata.

O oprawę i atrakcje uroczystości
zadbali partnerzy gali VIP 2016: AMA-
ZIS.NET Quality Food & Drinks, AM-
BRA, AnnEvell, APIS Natural Cosme-
tics, Bajkowy Zakątek Osada War-
mińska, Bielenda, Browar Staropolski,
DEC i Partnerzy Sp. z o.o., elle Clinic,
Karolina, Kompania Piwowarska, Ko-
leje Mazowieckie, Król Plaza**** Spa
& Wellness, magazyn „AMBASSA-
DOR”, „Magazyn Gospodarczy Fakty”,
„Rynek Inwestycji”, „Magazyn VIP”,
Monnari, Nalewki Staropolskie, OLL
Centrum Kultury Tańca, Pałac w Leźnie,
POL-MOT AUTO, Sheraton Warsaw
Hotel, Słoneczny Zdrój Hotel Medical
Spa &Wellness, Wittchen.    �

Gala VIP 2016
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Laureaci kategorii VIP Biznesu 2016 to osoby, które stworzyły wspaniale prospe-
rujące przedsiębiorstwa bądź zarządzają takowymi, stawiając najwyższą jakość i rzetelność na pierw-
szym planie i tym samym budując wzorcowy obraz polskiego przedsiębiorcy zagranicą. Ponadto
priorytetowo traktują dynamiczny rozwój zarządzanych przez siebie jednostek i realizują go z wysoką
kulturą biznesową, opartą o zasady etyki i rzetelność.

Od lewej: Czesław i Anna Koliszowie, Lolita Brzozowska-Roman, Jan Frysztak, pełnomocnik prezesa Hut Szkła ze
Skrzyszowa (odebrał statuetkę w imieniu prezesa Tadeusza Wrześniaka), Gabriela Kośmider, Wojciech Goduński

Mariusz Gryżewski i Wojciech Goduński

Mariusz Gryżewski i Lolita Brzozowska-Roman
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VIP BIZNESU 2016

• Lolita Brzozowska-Roman, 
właścicielka Art-Series Sp. z o.o. z Warszawy

• Władysław Brzozowski, 
dyrektor Gospodarstwa Rolnego 
Produkcyjno-Nasiennego Władysław 
Brzozowski z Mienian k. Hrubieszowa

• Wojciech Goduński, 
prezes PPHU „Wojtex” z Dalikowa Złotników

• Anna i Czesław Koliszowie, 
właściciele firmy ANKOL Sp. z o.o. 
z Chorzelowa

• Gabriela Kośmider, 
właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
-Handlowego GABI-PLAST z Krotoszyna

• Tadeusz Wrześniak, 
właściciel Hut Szkła ze Skrzyszowa

Mariusz Gryżewski i Gabriela Kośmider

Mariusz Gryżewski i Jan Frysztak

Mariusz Gryżewski i Władysław Brzozowski

Anna i Czesław Koliszowie
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Laureaci kategorii VIP Biznesu 2016 to osoby, które stworzyły wspaniale prospe-
rujące przedsiębiorstwa bądź zarządzają takowymi, stawiając najwyższą jakość i rzetelność na pierw-
szym planie i tym samym budując wzorcowy obraz polskiego przedsiębiorcy zagranicą. Ponadto
priorytetowo traktują dynamiczny rozwój zarządzanych przez siebie jednostek i realizują go z wysoką
kulturą biznesową, opartą o zasady etyki i rzetelność.

VIP BIZNESU 2016

• Jan Chorostkowski, 
założyciel i prezes Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. 
z Wrocławia

• Franciszek Jamniuk,
założyciel i właściciel firm PHU Jamniuk oraz 
Stahl-Mont, współwłaściciel firmy FDJ Sun 
Group z Gorzowa Wielkopolskiego

• dr hab. inż. Regina Jeziórska, 
prof. IChP, dyrektor Instytutu Chemii 
Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego 
z Warszawy

• Jan Ossa, 
właściciel Zakładu Budowy Maszyn OSSA 
z Tych

• Eugeniusz Pastuszka i Leszek Woźniak, 
prezes i wiceprezes Radomskich Hal 
Mięsnych Sp. z o.o. z Radomia

Od lewej: Franciszek Jamniuk, Bożena Baier, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego DACH BUD z Wrocławia (odebrała statuetkę w imieniu prezesa Jana Chorostkow-
skiego), Katarzyna Szterk, przedstawicielka Instytutu Chemii Przemysłowej (odebrała statuetkę w imieniu dr hab. inż. Reginy Jeziórskiej), Jan Ossa, Eugeniusz Pastuszka, Leszek Woźniak

Mariusz Gryżewski i Franciszek Jamniuk
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Mariusz Gryżewski i Jan Ossa

Bożena Baier i Mariusz Gryżewski

Eugeniusz Pastuszka, Mariusz Gryżewski i Leszek Woźniak

Mariusz Gryżewski i Katarzyna Szterk



34 VIP

Gala VIP 2016

Laureaci kategorii VIP Biznesu 2016 to osoby, które stworzyły wspaniale prospe-
rujące przedsiębiorstwa bądź zarządzają takowymi, stawiając najwyższą jakość i rzetelność na pierw-
szym planie i tym samym budując wzorcowy obraz polskiego przedsiębiorcy zagranicą. Ponadto
priorytetowo traktują dynamiczny rozwój zarządzanych przez siebie jednostek i realizują go z wysoką
kulturą biznesową, opartą o zasady etyki i rzetelność.

Od lewej: Kamil Muskus, Stanisław Romaniuk, Henryk
Kartaszyński, Mariusz Ganita, Teresa Stupnicka, prze-
wodnicząca rady nadzorczej Koszalińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przylesie” (odebrała statuetkę w imieniu
prezesa Kazimierza Okińczyca)

Mariusz Gryżewski i Mariusz Ganita
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• Zbigniew Binienda, 
prezes zarządu SINEVIA Sp. z o.o. 
z Nowego Dworu Mazowieckiego

• Łukasz Cichoń, 
prezes QUEST INVESTMENT Sp. z o.o. 
z Tarnowskich Gór

• Józef Dąbek, 
prezes zarządu Kopalni Wapienia 
„Morawica” SA z Morawicy

• Mariusz Ganita, 
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec” z Rydułtowych

• Henryk Kartaszyński, 
właściciel firmy „PRO-PROJECT” 
Henryk Kartaszyński z Chełma

• Kamil Muskus, 
dyrektor ds. badań i rozwoju Compass Money 
Sp. z o.o. z Legnicy

• Kazimierz Okińczyc, 
prezes zarządu Koszalińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przylesie” z Koszalina

• Stanisław Romaniuk, 
właściciel Firmy Budowlanej Stanisław 
Romaniuk z Białej Podlaskiej

Mariusz Gryżewski i Kamil Muskus

Teresa Stupnicka

Henryk Kartaszyński 
i Mariusz Gryżewski

Mariusz Gryżewski 
i Stanisław Romaniuk
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Od lewej: Agnieszka Warchulska, Tomasz Stockinger, Elżbieta Romanowska, Włodzimierz Matuszak, Olga Bończyk, Tomasz Raczek

Laureaci kategorii VIP 2016 zostali wskazani przez czytelników „Magazynu VIP”.
Są nimi wyjątkowe osobowości ze świata kultury, sztuki, show-biznesu, muzyki, teatru, kina i te-
lewizji, które dzięki wybitnym osiągnięciom i działaniom na rzecz polskiej sztuki głęboko utkwiły
w pamięci widzów.

Olga Bończyk
i Mariusz Gryżewski

Elżbieta Romanowska
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VIP 2016

• Olga Bończyk
• Włodzimierz Matuszak
• Tomasz Raczek
• Elżbieta Romanowska
• Andrzej Seweryn
• Tomasz Stockinger
• Agnieszka Warchulska

Tomasz Raczek

Agnieszka Warchulska
Andrzej Seweryn

Mariusz Gryżewski i Włodzimierz Matuszak

Mariusz Gryżewski i Tomasz Stockinger



38 VIP

Gala VIP 2016

Laureaci kategorii VIP 2016 zostali wskazani przez czytelników „Magazynu VIP”.
Są nimi wyjątkowe osobowości ze świata kultury, sztuki, show-biznesu, muzyki, teatru, kina i te-
lewizji, które dzięki wybitnym osiągnięciom i działaniom na rzecz polskiej sztuki głęboko utkwiły
w pamięci widzów.

Od lewej: Krystyna Prońko, Robert Gonera, Robert Gawliński, Piotr Polk, Piotr Zelt i Mariusz Gryżewski

Krystyna Prońko i Mariusz Gryżewski

Mariusz Gryżewski i Piotr Zelt
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VIP 2016

• Marek Frąckowiak
• Robert Gawliński
• Robert Gonera
• Ewa Kasprzyk
• Rafał Królikowski
• Piotr Polk
• Krystyna Prońko
• Irena Santor
• Piotr Zelt

Robert Gawliński

Mariusz Gryżewski i Robert Gonera

Mariusz Gryżewski i Lidia Stanisławska (odebrała statuetkę w imieniu Ireny Santor)

Piotr Polk

Mariusz Gryżewski i Marek Frąckowiak
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Od lewej: Maciej Trzoch, prezes zarządu Steinbacher Izoterm Sp. z o.o., Krzysztof Pianowski, właściciel spółki ARKOP,
Anna Jankowska, współwłaścicielka PPHU INTER-TECH, Krzysztof Siekański, wiceprezes zarządu spółki AUTOBOX,
Anna Zabrowarna-Klamman, członek zarządu i dyrektor operacyjny PARTNER Systems, Zbigniew Gaca-Richter, pre-
zes SM „Lazurowa”, Sławomir Piątek, prezes spółki Torkol

Laureaci kategorii Firma VIP-a 2016 to przedsiębiorstwa, które odniosły rynkowy
sukces oraz wykazują się stabilnością działania, dzięki czemu są perfekcyjnym partnerem bizneso-
wym dla innych. Wiele z nich obchodzi w tym roku okrągły jubileusz funkcjonowania na rynku.

Anna Zabrowarna-Klamman i Mariusz Gryżewski

Mariusz Gryżewski i Maciej Trzoch
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FIRMA VIP-a 2016

• Steinbacher Izoterm Sp. z o.o. z Warszawy
• Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 

ARKOP Krzysztof Pianowski i S-ka 
Spółka Jawna 
z Wrocławia 

• PPHU INTER-TECH Piotr Jankowski 
z Zambrowa

• AUTOBOX Sp. z o.o. 
ze Starachowic

• PARTNER Systems Sp. z o.o. 
z Człuchowa

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” 
z Warszawy

• Torkol Sp. z o.o. 
z Tych

Anna Jankowska

Od lewej: Sławomir Palma, Anna Palma, Cecylia Pianowska, Krzysztof Pianowski

Sławomir Piątek

Zbigniew Gaca-Richter i Mariusz Gryżewski

Mariusz Gryżewski i Krzysztof Siekański
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Od lewej: Andrzej Anuszkiewicz, właściciel PPHU LOPI, Kazimierz Golec, prezes zarządu spółki ZAMEP, Robert Kułaga, prezes centrum „PREMA”, Jacek Kosa, zastępca prezesa zarządu spółdziel-
ni „DEMBUD”, Justyna Szubert, prezes spółki Welmax

Laureaci kategorii Firma VIP-a 2016 o przedsiębiorstwa, które odniosły rynkowy
sukces oraz wykazują się stabilnością działania, dzięki czemu są perfekcyjnym partnerem bizneso-
wym dla innych. Wiele z nich obchodzi w tym roku okrągły jubileusz funkcjonowania na rynku.

FIRMA VIP-a 2016

• Centrum Produkcyjne Pneumatyki 
„PREMA” SA z Kielc

• PPHU LOPI Andrzej Anuszkiewicz 
z Legionowa

• Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa 
„DEMBUD” z Warszawy

• Welmax Sp. z o.o. Sp. k. 
z Poznania

• Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
z Zabrza

• Zakład Mechaniki Przemysłowej 
„ZAMEP” Sp. z o.o. z Gliwic

Mariusz Gryżewski i Robert Kułaga
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Mariusz Gryżewski i Kazimierz Golec

Mariusz Gryżewski i Justyna Szubert

Mariusz Gryżewski i Andrzej Anuszkiewicz

Od lewej: Katarzyna Kośla, Anna Pichała, Jacek Kos, Agnieszka Rumin
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Laureaci kategorii VIP w Ochronie Zdrowia 2016 to jeden lekarz, jeden dy-
rektor firmy z branży medycznej oraz trzy podmioty ochrony zdrowia. Dwaj pierwsi znakomicie
sprawdzają się w roli zarządców, zaś trzej kolejni to szpitale nowoczesne, innowacyjne i takie, w któ-
rych pacjent jest najwyższym dobrem.

VIP W OCHRONIE ZDROWIA 2016

• Barbara Jerschina, lekarz medycyny
• prof. Ludwik Pokora, właściciel 

i dyrektor Centrum Techniki Laserowej 
LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o. z Warszawy

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
Nr 4 z Lublina

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
z Gdańska

• Wojewódzki Szpital Zespolony z Kielc

Od lewej: prof. Ludwik Pokora, Ewa Książek-Bator, dyrektor Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego, Barbara Jerschina, Marian
Przylepa, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Kliniczne-
go Nr 4 w Lublinie, Kamila Kocańda, koordynator radców praw-
nych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Jacek Ja-
worski, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Prof. Ludwik Pokora i Mariusz Gryżewski



VIP 45

Gala VIP 2016

Od lewej: Jacek Jaworski, Kamila
Kocańda i Mariusz Gryżewski

Mariusz Gryżewski i Marian Przylepa

Barbara Jerschina

Ewa Książek-Bator
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Od lewej: Krzysztof Harmaciński, Mikołaj Pawilcz,
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu
VIP”, Arkadiusz Kosiński

Laureaci kategorii VIP Samorządu 2016 to doskonali włodarze, których zdol-
ności przywódcze i organizacyjne oraz pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celu sprawiają, że
zarządzane przez nich gminy pięknieją, rozwijają się, a jakość życia ich mieszkańców nieustanne
się podnosi.

VIP SAMORZĄDU 2016

• Krzysztof Harmaciński, 
wójt gminy Iława

• Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz gminy Brwinów

• Mikołaj Pawilcz, 
wójt gminy Narewka

Mariusz Gryżewski i Arkadiusz Kosiński

Mikołaj Pawilcz

Krzysztof Harmaciński



Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.
Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów
tel. 14 674 85 20, e-mail: office@glassworks.pl, www.glassworks.pl

Glassworks
piękno w szklanej form

ie
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Od lewej: Zenon Wus, dyrektor działu specjalistycznego LEK-AMU, Danuta Jakubowska, dyrek-
tor PR firmy LEK-AM, Stanisław Dubrow, właściciel firmy KLEWER GROUP zarządzającej hote-
lem SKAL****, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Laureaci kategorii Produkt VIP-a 2016 i Miejsce VIP-a 2016 są pole-
cane przez „Magazyn VIP”. Pierwszy z laureatów pomoże w problemach zdrowotnych mężczyzn,
drugi jest doskonałym celem urlopu lub weekendowego wypoczynku w gronie najbliższych.

PRODUKT VIP-a 2016

• suplement diety PROSTACEUM 
– Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
LEK-AM Sp. z o.o. z Zakroczymia

HOTEL VIP-a 2016

• Hotel Skal**** z Ustronia Morskiego

Danuta Jakubowska i Zenon Wus

Mariusz Gryżewski i Stanisław Dubrow
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piwo Praga
Dark Lager

Praga Dark Lager to
oryginalne czeskie piwo

klasy premium, którego wy-
znacznikiem są głęboko miedziany

kolor, kremowa pianka oraz smak pełen
owocowych akordów o długim zakończeniu.
To jakość potwierdzona niezmechanizowa-
nymi metodami produkcji i długim proce-
sem warzenia oraz nagrodami, w tym złotym
medalem na konkursie Word Beer Awards,
który odbył się w Stanach Zjednoczonych
w 2013 r.

piwo Praga Premium Pils

Praga Premium Pils to długo warzone, orygi-
nalne czeskie piwo premium, które jest
wytwarzane metodą niezmechanizowaną
o 200-letniej tradycji, przy użyciu wody ze
studni artezyjskich oraz słodu jęczmiennego,
wyprodukowanego w browarze. Pils ma złoty,
bursztynowy kolor oraz długi finisz z esencjo-
nalną, lekko goryczkową nutą. To zdo-
bywca złotego medalu na konkursie
Word Beer Awards, który odbył
się w Stanach Zjednoczonych
w 2013 r., oraz brązowego
medalu w X edycji kon-
kursu Perły Rynku
FMCG 2016.

wino Habánské 
sklepy Müller Thurgau

Białe wino wytrawne szczepu
Müller Thurgau o przyjemnie
owocowym aromacie, świeżym
smaku oraz niskiej kwasowo-
ści. Jest ono bardzo mineralne,
dzięki czemu zapewnia wysoką
dawkę orzeźwienia. Świetne
jako aperitif oraz dodatek do
deserów, lekkich sałatek, serów
i delikatnych dań drobiowych.

wino Habánské 
sklepy Zweigeltrebe

Czerwone wino wytrawne szczepu
Zweigeltrebe intryguje granatowym
kolorem z przebłyskami fioletu oraz
korzenno-pikantnym aromatem
z nutami owoców jagodowych. Jest
proste, bezpretensjonalne, harmo-
nijne, z delikatnymi garbnikami. Po-
lecane do: makaronów, serów, ryb
z grilla, wędzonego łososia, kuchni
chińskiej, dań pikantnych i baraniny.

B R Ą Z

2016
RYNKU FMCG

TWÓJ WYBÓ
R

 � TW
ÓJ WYBÓR

PERŁA

Dostępne w polskich sklepach i sieciach 
handlowych. Szczegóły na www.amazis.com
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Szaleństwo podczas koncertu zespołu Poparzeni Kawą Trzy

Goście bawili się znakomicie

Występ tancerzy z OLL Centrum Kultury i Tańca

Humory dopisywały wszystkim gościom

Szaleństwo na parkiecie 
trwało do późnych 

godzin nocnych

Partnerzy gali
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VIP 51

Paulina Szarek

Poparzeni Kawą Trzy

Lidia Stanisławska
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Od lewej: Barbara Jerschina, 
Krystyna Prońko, Tomasz Stockinger

Od lewej: Franciszek Jamniuk, 
Bożena Baier, Katarzyna Szterk,
Jan Ossa

Od lewej: Robert Gawliński, Katarzyna Krawczyk, Piotr Zelt

Tancerki ze szkoły OLL Centrum Kultury i Tańca
Mariusz Gryżewski 
i Karolina Motylewska

Biznesowe rozmowy zakulisowe

Jan Ossa z żoną Janiną

Mariusz Gryżewski i Mikołaj Pawilcz

Krystyna Prońko
Andrzej Seweryn

52 VIP

Agnieszka i Mariusz Gryżewscy
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Od lewej: Maciej Romaniuk z partnerką, Agnieszka Rowicka, Stanisław Romaniuk

Katarzyna Dowbor i Michał Olszański

Marek Frąckowiak i Mariusz Gryżewski Lidia Stanisławska i Krystyna Prońko

Justyna Szubert

Od lewej: Danuta Jakubowska, Tomasz Raczek i Marcin Szczygielski

Eugeniusz Pastuszka i Ewa Książek-Bator

Katarzyna Kubacka i Andrzej Seweryn Rozmowy kuluarowe

Sesja zdjęciowa we foyer hotelu Sheraton

Piękne panie na tle ścianki
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Wojciech Jagielski

Elżbieta Romanowska i Zbigniew Buczyński

Mariusz Gryżewski oraz Maciej Trzoch z partnerką

Podczas wieczoru można było skosz-
tować Nalewek Staropolskich

Andrzej Seweryn

Radość ze
szczęścia 
w loterii 
wizytówkowej

Krystyna Prońko, 
Robert Gonera 
i Robert Gawliński

Hostess prezentuje
srebrne monety,

ufundowane przez
firmę Dec i Partnerzy

Szczęśliwcy, którzy wylosowali 
zegarki Certina

Henryk Kartaszyński i Mariusz Gryżewski Elżbieta Romanowska z walizką firmy Wittchen



SAMODZIELNY PUBLICZNY 
SZPITAL KLINICZNY Nr 4 
w Lublinie
20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8
tel. centrala 81 724 42 26, 81 742 51 49
tel. sekretariat 81 72 44 400, fax 81 747 57 10
e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Marian Przylepa

www.spsk4.lublin.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 to
obecnie największy szpital Lubelszczyzny, za-
trudniający wybitnych specjalistów, kierowników
jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie i konsultantów różnych szczebli.
Z kadry tej wywodzą się prekursorzy nowator-
skich rozwiązań w dziedzinie medycyny, autorzy
wielu publikacji naukowych, organizatorzy pre-
stiżowych konferencji medycznych i warsztatów
praktycznych. Zatrudniamy specjalistów, których
nazwiska wiele mówią w świecie medycyny
i u których pacjenci chcą się leczyć. W 2015
roku co 10. pacjent naszego szpitala pochodził
spoza województwa lubelskiego, a w niektórych
oddziałach pacjenci z innych regionów kraju
stanowili blisko 30 proc. hospitalizowanych.

Szpital dysponuje 823 łóżkami, zgromadzo-
nymi w 30 wysokospecjalistycznych oddziałach
szpitalnych, w których rocznie leczy się ponad
50 tys. pacjentów, a w poliklinice i szpitalnym
oddziale ratunkowym udzielanych jest ponad
180 tys. porad.

Najwyższe kwalifikacje zawodowe, całkowite
oddanie się pacjentom i pełnia zrozumienia dla
ich potrzeb w trudnych chwilach choroby spra-
wiają, że szpital jest placówką przyjazną pa-
cjentom. Potwierdzają to uzyskane certyfikaty,
a także zajmowane wysokie lokaty w plebiscy-
tach i rankingach branżowych.

Szpital wciąż dąży do poprawy warunków loka-
lowych celem zabezpieczenia jak najwyższych
standardów w trakcie leczenia pacjentów oraz
realizacji usług.
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Jak zaczęła się pani droga na biznesowy
szczyt? Czy, podążając za nią, miała pani ja-
sno wyznaczony cel, czy może raczej – jak to
często w życiu bywa – rządziły nią przypad-
ki?

– Pierwsze zawodowe pieniądze
zarabiałam jako modelka w fińskiej fir-

mie Saga Fox, której filia mieściła się
w Brukseli. Dobre to było życie, ale
dość monotonne intelektualnie. Po-
stanowiłam wrócić do Warszawy. Po
ukończeniu Wydziału Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego przez kilka lat byłam dzien-
nikarką, m.in. w telewizji i w magazy-
nie „Cosmopolitan”. Był to czas sza-
leńczo raczkującego polskiego kapi-
talizmu. Na każdym kroku rynek stwa-
rzał mnóstwo okazji na równie cieka-
we zarabianie większych pieniędzy
niż w dziennikarstwie. Postanowiłam
się przebranżowić. Ze wspólnikami
otworzyłam w centrum Warszawy dys-
kotekę, a prezentowane u nas utwory
tworzyły listę przebojów Radia Eska.
Grali u nas najlepsi didżeje. Nie byli-
śmy jednak zwykłą tancbudą. W ciągu
dnia organizowaliśmy różnego ro-
dzaju imprezy kulturalne i dobroczyn-
ne. Mijały lata, dużo podróżowałam po
świecie. W tym czasie do Polski wcho-

dziło coraz więcej firm zagranicznych,
więc postanowiłam stworzyć agencję
reklamową. Ten biznes rozwijał się
całkiem dobrze, ale po błędzie, który
popełnił jeden z naszych grafików,
notabene dzisiaj znany reżyser filmo-
wy, wtedy projektant ekskluzywnych
opakowań dla wielkich międzynaro-
dowych firm, musieliśmy ponieść wie-
lotysięczny koszt naprawienia gra-
ficznego błędu. Wtedy postanowiłam
wrócić do nieco mniej stresującego za-
jęcia – dziennikarstwa, ale tym razem
w piarowym ujęciu. I tak już 16. rok kie-
ruję IMR advertising by PR.
Od 2000 r. pełni pani funkcję dyrektor za-
rządzającej agencji IMR advertising by PR. Na
jakim obszarze skupia się państwa działal-
ność?

– Początki PR-u w Polsce były iście
siermiężne. Mało kto wiedział, o co
w tej rodzącej się branży chodzi. Pod-
jęłam wyzwanie niesienia kaganka
oświaty. Nie czas tutaj na szczegółowe

Nie każdy może odnieść
biznesowy sukces, choć
większość z nas o nim
marzy. Monika Iskandar,
dyrektor zarządzająca IMR
advertising by PR i prezes
Hajoty Press Club, jest do-
skonałym przykładem na to,
że wrodzone zdolności i wy-
pracowane mechanizmy, po-
łączone z chęciami oraz
odrobiną szczęścia, prowa-
dzą na szczyt

PIARU
Lwica



wyjaśnianie zakresu działania i na-
rzędzi, którymi posługuje się publicz-
na komunikacja społeczna. Skróto-
wo rzecz ujmując, zajmujemy się
wszystkim, co wiąże się z promowa-
niem pożądanych, a często nieuświa-
damianych przez konsumentów war-
tości wszelkich dóbr i obywatelskich
postaw. Ważne jest, jak to robimy i ja-
kie osiągamy efekty. A to już jest naszą
zawodową tajemnicą, którą chętnie
dzielimy się z klientami – nie tylko pol-
skimi, mamy bowiem biuro w Wielkiej
Brytanii.
Co uznałaby pani za największy sukces agen-
cji w ciągu 16 lat jej działalności?

– Niewątpliwie największym suk-
cesem jest utrzymywanie się na coraz
bardziej wymagającym piarowym ryn-
ku. A to dlatego, że nasza agencja nie
działa standardowo. Mamy bardzo
klimatyczną siedzibę na Starych Bie-
lanach, tak więc większość konferen-
cji prasowych organizujemy u siebie.
Częstujemy dziennikarzy autorskimi
potrawami, np. komponowanymi
z produktów spożywczych przez nas
promowanych. Mamy spa na dachu
wśród kwiatów i gałęzi starodrzewia.
Stale udoskonalamy nasz ogród na po-
trzeby przyjęć dla dziennikarzy. Tak
przedstawia się niestandardowa otocz-
ka do klasycznych działań wykony-
wanych przy użyciu narzędzi PR. I z ta-
kiego podejścia do pracy jesteśmy
znani w kręgach, na których nam za-
leży.
Drugie pole pani aktywności to Hajoty Press
Club, którego jest pani prezesem. Jakie idee
przyświecały jego powołaniu i czym się pań-
stwo zajmujecie?

– Nasza siedziba mieści się przy uli-
cy o tajemniczej nazwie Hajoty. Jako
dziennikarzom nie sprawiło nam żad-
nego kłopotu jej rozszyfrowanie. Hajota
to jeden z pseudonimów przedwojen-
nej znanej pisarki Heleny Janiny Pajz-
derskiej, tłumaczki i działaczki spo-
łecznej, żony znanego podróżnika i pi-
sarza Stefana Szolc-Rogozińskiego.
Hajota urodziła się w 1862 r. w San-
domierzu, a zmarła w Warszawie
w 1927 r. Jej grób, którym się opieku-
jemy, znajduje się na Powązkach. Ha-
jota napisała kilkanaście książek nie-
znanych powojennym czytelnikom. Po-
myślałam, iż pisarka będzie doskonałą
patronką dla dziennikarskiego klubu.
Każde klubowe spotkanie ma cha-
rakter towarzyski, ale wiąże się ze
zdobywaniem niepowszechnej wie-
dzy, sprawdzaniem umiejętności, de-
gustacją wina i potraw. Oczywiście,
również plotkujemy. Podam tylko trzy
najświeższe przykłady: impreza An-

drzejkowa z wróżką i laniem wosku, wi-
cie wianków pod fachowym okiem
Gabrieli Bilkiewicz i Grażyny Łańcuc-
kiej, założycielek Stowarzyszenia Ak-
tywizacji Polesia Lubelskiego z Ho-
łowna, z przyśpiewkami ludowymi przy
akompaniamencie harmonii czy ma-
lowanie parasolek Laboratorium Ko-
smetycznego „Joanna” pod okiem zna-
nej malarki Małgorzaty Ewy Czernik.
Śmiało można panią określić mianem bizne-
swoman z krwi i kości. Czy w osiągnięciu ta-
kiej pozycji bardziej liczą się wrodzone pre-
dyspozycje, czy umiejętności, których można
nauczyć się wraz z doświadczeniem?

– Każdy człowiek rodzi się z jakimiś
predyspozycjami, ale należy je prze-
kształcić w umiejętności. Moja recep-
ta to pasja i praca połączone z roz-
rywką.
Jaki przepis na sukces podałaby pani kobie-
tom, które dopiero wkraczają na zawodową
ścieżkę? Co jest kluczowe, aby się na niej wy-
bić w świecie zdominowanym przez męż-
czyzn?

– Nie ma jednego uniwersalnego
przepisu. Ale oprócz zdolności i pracy
niezbędne jest szczęście oraz spo-
tkanie we właściwym czasie odpo-
wiednich decydentów. Mimo pano-
szącej się powszechnie, niezwykle
spłycającej życie komunikacji inter-
netowej, uważam, że najważniejsze są
osobiste kontakty, a więc przede
wszystkim rozmowy.
Czego życzyć Monice Iskandar na dalszej za-
wodowej drodze? Czy są szczyty, które chce
pani jeszcze zdobyć?

– Nasza praca to nie tylko PR pro-
duktowy, korporacyjny, kampanie spo-
łeczne, spotkania klubowe, lecz także
edukacyjna praca nad upowszech-
nianiem wiedzy o możliwościach, jakie
dają systematyczne działania piarowe.
Przekonujemy potencjalnych klientów,
że PR to dobra, uczciwa droga dotar-
cia z wiedzą i informacjami do na-
bywców, decydentów, ale także kre-
owanie wizerunku marki firmy oraz jej
właścicieli lub osób zarządzających.
W Polsce nadal pokutuje osobliwa
niechęć prowadzenia biznesu pod
własnym nazwiskiem. Wyłom tworzą
nieliczni, jak choćby Zbigniew Grycan,
który Zieloną Budkę zastąpił swoim na-
zwiskiem. Tak więc życzę sobie klien-
tów rozumiejących sens pracy pia-
rowca. Co więcej, od pewnego czasu
szukam wymarzonej wyspy w Grecji,
którą chcemy kupić wraz ze wszystki-
mi członkiniami Hajoty Press Club.
Znalezienia takiej morskiej enklawy
proszę mi życzyć.

Rozmawiała Justyna Franczuk 
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Nasza praca to nie tylko 
PR produktowy, korpora-
cyjny, kampanie społeczne,
spotkania klubowe, lecz
także edukacyjna praca nad
upowszechnianiem wiedzy 
o możliwościach, jakie dają
systematyczne działania
piarowe. 
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Od kilku miesięcy zasiada pan
w fotelu prezesa zarządu spół-
ki SINEVIA, ale już wcześniej
związał pan z nią swoją ka-
rierę, pełniąc funkcję wice-
prezesa. Na czym opiera się
pańska wizja rozwoju firmy?

– W tym roku działal-
ności spółki przyświeca
hasło „kierunek rozwój”,
co w pełni oddaje moje plany na dal-
sze zarządzanie firmą. Jako prezes
SINEVIA stawiam na efektywniejsze
wykorzystywanie potencjału firmy i – co
najważniejsze – inwestowanie w kapi-
tał ludzki. Skupiamy się na poszerze-
niu portfolio, związanego z inwesty-
cjami komercyjnymi, a także tymi spe-
cjalistycznymi, wymagającymi odpo-
wiednich koncesji. Jednym słowem,
jako firma budowlana chcemy wy-
znaczać nowe horyzonty w branży,
osiągając najlepsze wyniki zarówno
w ujęciu jakościowym, jak i liczbie
zrealizowanych inwestycji. 
Jak przedstawiają się państwa plany na naj-
bliższe miesiące? Do końca roku pozostało nie-
wiele czasu, czy wykorzystacie go państwo
na jakieś szczególne przedsięwzięcia?

– Rok 2016 jest szczególny dla
spółki SINEVIA ze względu na jej pię-
ciolecie. To jednak nie spowoduje, że
firma zwolni tempo, wręcz przeciwnie
– do końca roku pozostało jeszcze
dużo czasu na najdokładniejsze spro-
stanie oczekiwaniom i wytycznym na-
szych klientów. Każda inwestycja jest

dla nas szczególnym przedsięwzię-
ciem, dlatego ciężko jest skupiać się na
jednym. 

Rozmawiała Monika Michałowska

Spółka SINEVIA w tym roku
obchodzi pięciolecie swojego
istnienia. Przez ten czas na jej
koncie znalazło się wiele inwe-
stycji, które cieszą oko klien-
tów i pozwalają im mieszkać
w wymarzonym „M”. O kondy-
cji spółki i planach jej rozwoju
opowiada prezes jej zarządu
Zbigniew Binienda

Rok 2016 jest szcze-
gólny dla spółki SINE-
VIA ze względu na jej
pięciolecie. To jednak
nie spowoduje, że
firma zwolni tempo,
wręcz przeciwnie – do
końca roku pozostało
jeszcze dużo czasu na
najdokładniejsze spro-
stanie oczekiwaniom 
i wytycznym naszych
klientów.

rozwój
Kierunek



Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Ak-
cyjna jest obecnie największym polskim producentem
pneumatyki, która znajduje zastosowanie przy mecha-
nizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu
gałęziach przemysłu. Firma łączy działalność produk-
cyjną, handlową oraz usługową w zakresie serwisu i do-
radztwa technicznego. W bieżącym roku obchodzi
jubileusz 40-lecia swojej działalności. Zdobyte doświad-
czenie, wiedza i nowoczesny park maszynowy pozwa-
lają na ciągłe udoskonalanie i poszerzanie oferty.
Szczególnie atrakcyjną pozycją w portfelu produktów jest
możliwość wykonania urządzeń całkowicie dostosowa-
nych do potrzeb Klienta. 

W stałej ofercie produktowej znajdują się: siłowniki pneu-
matyczne, zawory, cylindry hydrauliczne, bloki przygoto-
wania sprężonego powietrza oraz bardzo szeroka gama
elementów złącznych. CPP „PREMA” SA jest również wia-
rygodnym partnerem w automatyzacji procesów produk-
cyjnych. Od kilku lat z powodzeniem dostarcza rozwią-
zania dla takich gałęzi przemysłu, jak przemysł: spożyw-
czy, papierniczy, metalowy, włókienniczy, drzewny czy two-
rzyw sztucznych. W ofercie znajdują się także nowoczesne
rozwiązania dla meblarstwa, kolejnictwa, górnictwa czy
przemysłu automotive.

Dzięki doświadczonej kadrze inżynierów, konstruktorów
i projektantów, pracowników wydziału produkcji, a także
wyspecjalizowanej Izbie Kontrolno-Pomiarowej Spółka za-
pewnia najwyższą jakość oferowanych produktów. Z po-
mocą rozwiniętej sieci sprzedaży szybko dociera do
Klientów w całej Polsce.

Certyfikaty i wyróżnienia:
• System Zarządzania Jakością, zgodny z wymogami
normy ISO 9001:2008 (od 2001 roku),
• Medale za Produkt HPS w 2012 i 2014 r.,
• Certyfikaty Zgodności z dyrektywą ATEX, wystawione
przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki 
„PREMA” Spółka Akcyjna
ul. Wapiennikowa 90
25-101 Kielce
tel.: 41 361 95 24
faks: 41 361 91 08
prema@prema.pl

www.prema.pl
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25 lat ANKOLU na rynku, w dodatku
w tak trudnej branży, jaką jest lot-
nictwo, to dla państwa bardziej suk-
ces zawodowy czy osobisty?

Anna Kolisz: – Zbudowaliśmy
firmę, która jest kontynuacją na-
szych pasji zawodowych. Nasze
doświadczenia – męża w za-
kresie lotnictwa i moje w zakre-
sie zarządzania ludźmi – znala-
zły wspólny grunt. Oboje speł-
nialiśmy swoje ambicje zawo-
dowe na stanowiskach, które
wymagały nie tylko wysokich
kompetencji, lecz także umie-
jętności menadżerskich. Praca
od zawsze nas pochłaniała. Za-
kładając w 1991 r. własną dzia-
łalność biznesową, widziałam
nowe szanse rozwoju dla siebie,
które z determinacją i pasją re-
alizowałam. Stawiałam sobie
zawsze wysoką poprzeczkę, by
to, co firmuję, wyróżniało się
najwyższą jakością. Efektem
tego jest dziś marka ANKOL,
rozpoznawalna na rynkach na-
szego działania.
Czy jest taki moment w historii firmy,
który uznają państwo za przełomowy,
bo dzięki niemu jej rozwój mógł pójść
we właściwym kierunku?

AK: – Zakładając ANKOL w okre-
sie transformacji ustrojowej, dostrze-
gałam potrzeby rynkowe i możliwości
wymiany handlowej z zagranicą. Z od-
wagą i wiarą w powodzenie zdoby-
wałam pierwsze kontrakty. Odnosi-
łam pierwsze sukcesy, które dodawa-
ły skrzydeł i motywowały do dalszego
intensywnego działania. Wkrótce do
biznesu dołączył mąż Czesław, który
wniósł ogromną energię i potencjał.
Jego bogata wiedza techniczna z za-
kresu lotnictwa, ekonomiczna i znajo-
mość rynków nadały kierunek wspól-
nych działań. Rozpoczęliśmy współ-
pracę z zakładami lotniczymi. Milowym
krokiem w działalności było uzyskanie
w 1995 r. koncesji MSWiA, która ze-
zwalała na obrót krajowy i zagranicz-

ny towarami, usługami i technologia-
mi dla lotnictwa wojskowego i cywil-
nego. Uzyskując rządowe zezwolenie
jako jedni z pierwszych prywatnych
przedsiębiorców, zostaliśmy obdarze-
ni dużym zaufaniem, którego nie moż-
na było stracić. Była to ogromna mo-
tywacja do doskonalenia, by zdecy-
dowanie wyróżniać się w bardzo wy-
magającej branży. Stawialiśmy na
rozwój, by dorównywać światowym
firmom.
Na co mogą liczyć firmy czy instytucje, któ-
re zdecydują się na współpracę z ANKOLEM?
Jakie plusy z niej wynikają i co sprawi, że nie
będzie to jednorazowa współpraca?

Czesław Kolisz: – ANKOL to inno-
wacyjne przedsiębiorstwo. By spro-
stać wysokim wymaganiom rynkowym

i spełniać procedury zwią-
zane z dostawami dla lot-
nictwa, stale podnosimy po-
ziom oferowanych wyrobów
i usług. Jesteśmy czołowym
prywatnym dostawcą wyro-
bów dla lotnictwa wojsko-
wego i cywilnego. Realizuje-
my zamówienia dla depar-
tamentów zamówień MON
Polski oraz krajów od Dale-
kiego Wschodu po kraje
Ameryki Łacińskiej. Posia-
damy uprawnienia do
uczestnictwa w przetargach
państw grupy NATO. Nasza
działalność oparta jest o naj-
wyższe standardy jakości za-
równo oferowanych wyro-
bów, usług remontowych, jak
i dostaw. Stale śledzimy
współczesne rynki i potrafimy
szybko reagować na ich po-
trzeby lub zagrożenia. Po-
siadamy zespół wysoko wy-
kwalifikowanych pracowni-
ków, którzy rozumieją nasze
wspólne cele. Profesjonal-
nie i skutecznie realizujemy
międzynarodowe kontrakty
dla naszych wymagających
odbiorców. Stale dążymy do

podnoszenia jakości i niezawodności
w obsłudze kontrahentów. 

Efektywność naszych działań ope-
racyjnych ułatwiają wdrożone nowo-
czesne technologie, usprawniające
obsługę i realizację skomplikowanych
kontraktów dla jednostek rządowych
w kraju i na świecie. Stworzyliśmy
ogromną bazę danych produktowych
samolotów i śmigłowców, która pro-
wadzona jest w czterech językach i za-
wiera ok. 300 tys. pozycji. Jej aktuali-
zacja ułatwia szybkie ofertowanie i re-
agowanie na zamówienia. Ponadto
dzięki pomyślnej współpracy z zakła-
dami lotniczymi wielu państw udało
nam się stworzyć swoisty pomost tech-
nologiczny w wymianie handlowej
między Wschodem a Zachodem. 

25 lat sukcesów
Nasz plan stworzenia silnej i zyskownej marki powiódł się dzięki po-
siadanej wizji i konsekwentnej realizacji naszej strategii. Marka
ANKOL jest postrzegana jako wiarygodny i rzetelny partner. W dalszych 
założeniach handlowych firmy stawiamy na ekspansję nowych rynków zbytu 
– mówią Anna i Czesław Koliszowie, właściciele firmy ANKOL

Anna i Czesław Koliszowie na Gali Polish Business Queen w Zamku Książ

Fot. Łukasz Jungto



Co stanowi największą wartość fir-
my, która decyduje o jej silnej pozycji
na rynku?

AK: – Od początku działal-
ności dbaliśmy o reputację,
wizerunek i zaufanie naszych
partnerów. W dostawach dla
lotnictwa jakość jest rzeczą
nadrzędną, gwarantującą bez-
pieczeństwo lotów. Poprzez
najwyższą jakość, profesjona-
lizm, rzetelność oraz posza-
nowanie prawa budowaliśmy
przez lata wiarygodność firmy.
Naszą mocną stroną jest po-
siadana wiedza z zakresu
techniki lotniczej czy między-
narodowych rynków. Ponadto
inwestowanie w kształcenie i podno-
szenie kwalifikacji naszych pracow-
ników przyniosło nam wymierne ko-
rzyści. Dlatego uważamy, że ogrom-
nym kapitałem firmy są pracownicy
jako współtwórcy naszych osiągnięć.
Bardzo dobra współpraca z kontra-
hentami, dynamiczny rozwój, rosnące
wyniki ekonomiczne kształtują wize-
runek i pozycję. Z pewnością otrzy-
mywane wyróżnienia, dotyczące nie-
mal wszystkich obszarów zarządzania,
a więc finansów, jakości, innowacji, ka-
pitału ludzkiego, przywództwa czy
marketingu, podnoszą zaufanie i ran-
gę ANKOLU.
Raz zdobyta dobra opinia może procentować,
ale też można ją szybko stracić poprzez nie-
właściwe działania. Jak dbacie państwo
o markę, którą stworzyliście ciężką pracą?

CK: – O przewadze rynkowej de-
cyduje niezawodność, jakość, solid-
ność i terminowość. Ponadto prze-
strzeganie takich wartości jak etyka,
prawo, rzetelność, i odpowiedzialność,
pozwala budować trwałe relacje z na-
szymi odbiorcami oraz kształtować
wiarygodność marki. Nasz osobisty
udział w międzynarodowych forach,
konwencjach czy wystawach branżo-
wych pozwala obiektywnie oceniać
naszą pozycję, nasze szanse i słabe
strony. 

By zasługiwać na nienaganną re-
putację, należy nieustannie doskona-
lić się i podnosić poziom oferty, by
w myśl naszej zasady ,,być przed inny-
mi”. W dobie szybko zachodzących
zmian gospodarczych musimy po-
prawnie szacować pojawiające się
szanse rozwoju oraz ewentualne za-
grożenia. Dynamiczny rozwój, ciągłe po-
szukiwanie nowych rynków, rozszerza-
nie oferty i prowadzone działania mar-
ketingowe zapewniają firmie stabiliza-
cję, ale nie dają jej pełnej gwarancji.
Dlatego posiadane doświadczenie za-

wodowe, wiedza i wyczucie biznesowe
pomagają w nieustannym i wymaga-
jącym procesie budowania przewagi
rynkowej i umacniania marki. 
Jacy prywatnie są Anna i Czesław Koliszowie?
Czy poza pracą znajdujecie państwo czas na
inne pasje?

AK: – Jesteśmy ludźmi bardzo za-
angażowanymi w pracę, tworzenie i roz-
wój. Stawialiśmy sobie konkretne cele,
które z konsekwencją realizowaliśmy.
Optymizm, odwaga i determinacja wpi-
sane są w nasze rodzinne DNA. Uwa-
żamy, że jeśli czegoś się pragnie, to na-
leży bezwzględnie pokonywać trudno-
ści i bariery, by z determinacją dążyć do
realizacji zamierzeń. Nie da się ukryć,
że naszą pasją jest praca. Jednak poza
nią zarówno mąż, jak i ja realizujemy od
lat swoje pasje, które są odskocznią od
pracy biznesowej. Nasze hobby do-
starczają nam wiele pozytywnej ener-
gii i satysfakcji. Czerpiemy z nich ra-
dość, która dodaje nam poweru do dal-
szej aktywności biznesowej.
Czego życzyć państwu na kolejne 25 lat? Ja-
kie plany i marzenia są do zrealizowania i de-
terminują państwa działania?

AK: – Nasz plan stworzenia silnej
i zyskownej marki powiódł się dzięki po-
siadanej wizji i konsekwentnej realizacji
naszej strategii. Marka ANKOL jest po-
strzegana jako wiarygodny i rzetelny
partner. W dalszych założeniach han-
dlowych firmy stawiamy na ekspansję
nowych rynków zbytu, zwiększanie
wskaźników ekonomicznych oraz nie-
ustanne umacnianie wizerunku marki
i jej prestiżu. Kolejne działania to przy-
gotowywanie naszych sukcesorów do
przejęcia zarządzania firmą. Mam tu
na myśli mojego syna Eryka i jego mał-
żonkę Karolinę. Plan sukcesji jest w fa-
zie realizacji. Konsekwencją tego dzia-
łania ma być oddanie przez nas jako
nestorów przywódczej roli naszym
sukcesorom. To im życzymy, by tak jak

my z pasją kontynuowali nasze
dzieło i rozwijali markę AN-
KOL.
Na koniec gratuluję zdobytej po raz
czwarty statuetki VIP Biznesu. Wiem,
że dołączy ona do pokaźnego grona
nagród, które zasłużenie państwo
dostaliście. Czy mają one honorowe
miejsce w siedzibie firmy, cieszą
oko każdego dnia i mobilizują do ko-
lejnych wysokich lotów?

AK: – Tak, mają swoje miej-
sce i są wyeksponowane
w pięknej gablocie. Otrzymana
po raz czwarty statuetka VIP
Biznesu 2016 daje nam ogrom-
ną satysfakcję i potwierdza
utrzymany status VIP-a. Tym

bardziej cenimy sobie to indywidualne
wyróżnienie za całokształt naszych
osiągnięć biznesowych. Ponadto przy-
znane mi w ostatnim czasie, wyróż-
nienie w konkursie Polish Business
Queen w kategorii „The Queen of
Charismatic Leadership” podkreśla
wagę właściwego przywództwa w osią-
ganych sukcesach i jego roli w od-
działywaniu na otoczenie, zwłaszcza że
jako VIP-y czujemy potrzebę budo-
wania harmonii między życiem pry-
watnym a zawodowym. Osiągnięcia
ANKOLU potwierdzają przestrzeganie
przez nas wartości, a także budują
społeczną odpowiedzialność biznesu. 

W realizowanej działalności pro-
społecznej wspieramy akcje charyta-
tywne, fundacje, placówki oświatowe
czy medyczne. W ostatnim czasie oso-
biście zaangażowaliśmy się w reali-
zację projektu artystyczno-charyta-
tywnego, jakim było wydanie książki ar-
tysty Sebasstiana Skalskiego pt. ,,MOJE
MUZY, MOJE ŻYCIE bez retuszu i ta-
jemnic” na rzecz Fundacji Ewy Błasz-
czyk ,,Akogo?”. Świadomość ogromu
potrzeb, jakie dotyczą zwłaszcza cho-
rych dzieci, zawsze traktowaliśmy prio-
rytetowo. Dlatego też zdecydowali-
śmy, by marka ANKOL objęła mece-
natem honorowym i artystycznym pro-
jekt Sebasstiana Skalskiego, chcąc
w ten sposób wesprzeć fundację ,,Ako-
go?” oraz dalszy rozwój Kliniki BUDZIK.
Jako laureaci VIP-a Biznesu chcemy
propagować takie wartości i wrażli-
wość ludzką, które w spójnych działa-
niach niosą pomoc i nadzieję innym
w trudnych momentach ich życia. Po-
przez takie podejście do biznesu re-
alizujemy przyjęte przez nas motto
Arystotelesa: ,,Prawdziwa godność nie
leży w tym, by odbierać zaszczyty – lecz
w tym, by na nie zasłużyć”.

Rozmawiała Monika Michałowska
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W
ojtex jest wiodącym
operatorem franczy-
zowym w Polsce. Fla-
gową marką firmy jest
znana wszystkim sieć

pizzerii Biesiadowo, która rozpoczęła
swoją działalność w 2007 r. Połączenie
polskiego folkloru i tradycji z włoską piz-
zą okazało się strzałem w dziesiątkę,
a sieć w ciągu kilku lat rozrosła się
w błyskawicznym tempie. Obecnie
pod szyldem Biesiadowo z sukcesem
działa 101 lokali. Pizzerie cieszą się
ogromnym zainteresowaniem i z roku
na rok jest ich coraz więcej. 

W portfolio Wojteksu znajduje się
również Crazy Piramid Pizza, spe-
cjalizująca się w produkcji pizzy
w kształcie rożka, oraz marka Western
Chicken. Koncept rodem z Dzikiego
Zachodu przyciąga uwagę klima-
tycznym stylem oraz menu, w którym
królują dania z chrupiącym kurcza-
kiem w złocistej panierce. Niski nakład
finansowy, szybki zwrot z inwestycji
oraz elastyczna oferta współpracy
sprawiają, że Western Chicken jest
jednym z najkorzystniejszych syste-
mów franczyzowych dostępnych na
rynku. 

Co więcej, Wojtex jest właścicie-
lem najmniejszych kawiarni take away
w Polsce. Minikawiarnie Coffeelof-
fee powstają już na 6 mkw. i specja-
lizują się głównie w sprzedaży kawy
na wynos. Oprócz lokali stacjonar-
nych w ofercie Wojteksu znajdują się
także koncepty, inspirowane panują-
cą na rynku modą typu street food.
Mobilne smażalnie Rybkodajnia oraz
lodziarnie Mangatto cieszą się dużą
popularnością w miasteczkach tury-
stycznych. Są coraz bardziej rozpo-
znawalne, a w sezonie letnim ich
liczba wzrasta trzykrotnie. Najmłod-
szym mobilnym systemem franczy-
zowym jest sieć przyczep gastrono-
micznych Western Tortilla. Koncept
oferuje sprzedaż tortilli z chrupią-
cym kurczakiem w różnych warian-
tach smakowych. W menu figurują
wrapy klasyczne i orientalne z nutą

egzotycznych przypraw i ziół.
Dodatkowym atutem jest ni-
ski i przystępny dla każdego
koszt otwarcia mobilnej fran-
czyzy wraz z wyposażeniem,
który wynosi od 38 tys. zł. 

W 2015 r. do portfolio Woj-
teksu dołączył koncept spo-
za branży gastronomicznej.
Zipped to innowacyjny su-
wak, który zamienia but sznu-
rowany w zasuwany na eks-
pres. Inwestycja w pomysł
polskiego innowatora oka-
zała się sukcesem. Pojawie-
nie się produktu podbija ry-
nek, a dostawcy z branży
obuwniczej są zachwyceni
i otwarci na współpracę.

W czym tkwi sekret suk-
cesu firmy Wojtex? Przede
wszystkim w uważności, do-
świadczeniu, determinacji
w działaniu, zorientowaniu
na rynek oraz oryginalności.
Każda oferta franczyzowa
jest dokładnie przemyślana

i opracowywana w najdrob-
niejszym szczególe. Wszyst-
kie produkty oraz dania są
wysokiej jakości, o czym
świadczą uzyskane dotąd
wyróżnienia oraz certyfikaty.
Co roku Wojtex zajmuje wy-
sokie pozycje w renomowa-
nych rankingach bizneso-
wych i gastronomicznych.
Natomiast w 2015 r. firma
otrzymała statuetkę Luksu-
sowej Marki Roku. �
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Wiele pomysłów,
Na swoim koncie posiada już siedem konceptów franczyzowych, od lat sprzedaje spraw-
dzone pomysły na biznes w gastronomii oraz przełamuje schematy i udowadnia, jak
znacząco można obniżyć koszt inwestycji. Mowa o firmie Wojtex

W czym tkwi sekret sukcesu firmy Wojtex?
Przede wszystkim w uważności, doświadczeniu,
determinacji w działaniu, zorientowaniu na rynek
oraz oryginalności. Każda oferta franczyzowa jest
dokładnie przemyślana i opracowywana w naj-
drobniejszym szczególe

jeden sukces



Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.
ul. Komandorska 53H, 53-342 Wrocław, tel.: 71 367 68 11, 367 58 00, 

faks: 71 367 74 80, e-mail: sekretariat@dachbud.com.pl
www.dachbud.com.pl

Wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Waniliowej 44,
46, 46a, 48, 48a i Czarnuszkowej 2, 4, 6 we Wrocławiu

Trzeci etap (teren G) zabudowy mieszkaniowej okolic ul. Kminkowej to wieloro-
dzinny budynek mieszkalno-usługowy, 4-kondygnacyjny, z wielostanowiskowym
garażem podziemnym, liczący 109 mieszkań i 2 lokale usługowe. Kontynuacja
i uzupełnienie zabudowy etapu F i H, razem tworzącej zwartą i nowoczesną zabudowę
o charakterze dynamicznie funkcjonującego, tętniącego życiem osiedla mieszka-
niowego, sąsiadującego z terenami rekreacyjnymi i licznymi ścieżkami pieszo-ro-
werowymi. Dogodne połączenia z głównymi arteriami komunikacyjnymi Wrocławia
oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia. Rozpoczęcie prac: marzec 2016.

Wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Wyszyńskiego 39,
41, 43 we Wrocławiu 

W ścisłym centrum Wrocławia, w pobliżu zabytkowego Ostrowa Tumskiego i ma-
lowniczego ogrodu botanicznego powstaje awangardowa, wielkomiejska kamie-
nica, nawiązująca skalą i detalem do zabudowy z przełomu XIX i XX w., okresu
międzywojennego oraz wielokulturowej zabudowy tej części Wrocławia. Mieścić
będzie 63 apartamenty mieszkalne, 3 lokale usługowe i 67 miejsc postojowych
w 2 wbudowanych garażach. Idealna lokalizacja dla osób pragnących mieszkać
w sercu tętniącego życiem miasta. Rozpoczęcie prac: październik 2015.

Wielorodzinny budynek przy ul. Lotniczej 145 we Wrocławiu

13-kondygnacyjny budynek z podziemnym garażem wielostanowiskowym,
liczący 177 mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych, usytuowany przy jednej
z główniejszych ulic Wrocławia, w pobliżu malowniczego stawu pilczyc-
kiego i parku. Jest on doskonale skomunikowany z autostradową obwod-
nicą miasta, co zapewnia szybki dojazd do większości dzielnic Wrocławia
i centrum. Z okien budynku rozpościera się imponujący widok na panoramę
miasta. Termin realizacji: kwiecień 2015–czerwiec 2016.

PONAD

NA WROCŁAWSKIM RYNKU MIESZKANIOWYM

Jesteśmy jedną z największych firm deweloperskich na Dolnym Śląsku,
a nasze inwestycje świadczą o wieloletnim doświadczeniu,

profesjonalizmie i otwartości na potrzeby klientów.

Zespół wielorodzinnych budynków przy ul. Waniliowej 52 i 54, Czar-
nuszkowej 1, 3, 5, 7 i Gorczycowej 2, 4 oraz 6  we Wrocławiu

Drugi etap (teren H) zabudowy mieszkaniowej okolic ul. Kminkowej to zespół trzech
wielorodzinnych, 4-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych z wielostanowiskowym
garażem podziemnym, liczący 176 mieszkań. Dogodne usytuowanie inwestycji po-
między dwoma głównymi ulicami Wrocławia. Przestronne, jasne i wygodne mieszka-
nia z balkonem lub tarasem. Budynki o ciepłej i nowoczesnej architekturze wyposażono
w windy i rowerownie. Zagospodarowanie terenu z placem zabaw przyjazne rodzinom,
liczne tereny zielone i ścieżki rowerowe w pobliżu inwestycji. Kupujący mieszkania
w sąsiadujących ze sobą etapach zabudowy ul. Kminkowej nabywają miejsce parkin-
gowe gratis! Termin realizacji: styczeń 2015–marzec 2016.
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Morze zwykle kojarzy się z latem i wakacja-
mi, ale coraz więcej osób decyduje się na wy-
jazd poza sezonem. Czy hotel SKAL**** to do-
bry wybór na cały rok, pogodę i niepogodę?

– Z pewnością. SKAL**** to nowy
obiekt, stworzony z dbałością o każdy
szczegół, aby jak najlepiej podjąć każ-
dego gościa. Jego dużym atutem jest lo-
kalizacja w centralnej części wybrze-

ża, co zapewnia dobry dojazd. Jedno-
cześnie obiekt znajduje się w zacisznej
dzielnicy Ustronia – uzdrowiska i ku-
rortu w pigułce o dobroczynnym dzia-
łaniu zdrowotnym, dzięki czemu goście
mogą liczyć na spokój i komfortowy wy-
poczynek. Hotel leży zaledwie 100 m od
morza, a plaża, przy której się znajduje,
została wyróżniona Błękitną Flagą.
Pobyt w hotelu doskonale uzupełnia
zdrowotne walory nadmorskiego kli-
matu, choćby za sprawą rozbudowa-
nej sfery wellness oraz naszej nowej in-
westycji – groty solnej z zastosowaniem
soli z Morza Martwego. Z myślą o wy-
godzie naszych gości pokoje są prze-
stronne, klimatyzowane, wyposażone
w sejf i minibar, zaś ściany zostały spe-
cjalnie wyciszone, żeby nic nie zakłó-
cało ich spokoju. Pomyśleliśmy też
o dobrych materacach oraz przyjaznej
kolorystyce wnętrz.
A do tego pokój z widokiem?

– Tak, apartamenty wychodzą na
morze, natomiast w bliskim sąsiedztwie
hotelu jest park leśny, więc do woli moż-
na się napatrzeć na zieleń. W pobliżu
hotelu jest aquapark z boiskiem, ple-
nerową siłownią, kortem. Sąsiedztwo
szczególnie doceniają kluby sportowe,
które korzystają z zakwaterowania
w naszym hotelu i pobliskiego zaplecza
rekreacyjnego. 

Co mają państwo do zaproponowania go-
ściom, kiedy pogoda nie sprzyja kąpielom
i spacerom?

– W cenie pobytu goście mogą bez
ograniczeń korzystać z kompleksu
saun i łaźni parowych ze słoneczną
łączką oraz jacuzzi i sali fitness. Do-
datkowo mogą zdecydować się na
zabiegi kosmetyczne. Jesteśmy dumni,
że mamy grono stałych gości, którzy
znają różne hotele, a z nami postano-
wili związać się na dłużej i chętnie tu
wracają przy okazji pobytu nad mo-
rzem. Są wśród nich klienci biznesowi,
dla których mamy sale konferencyjne
wyposażone w profesjonalny sprzęt do
prowadzenia prezentacji czy szkoleń.
Na wszystkich o każdej porze roku cze-
kają dwie restauracje: „Cynamon” z do-
brze zaopatrzonym barem i menu
opartym na kuchni lokalnej, łączącym
tradycję z trendami nowoczesnej ga-
stronomii i – pasująca do „Cynamonu”
– „Szarlotka”, oferująca dania równie
słodkie jak jej nazwa. To prawdziwy raj
zarówno dla dzieci, jak i dużych łasu-
chów, na których czekają placki, na-
leśniki, gofry i owsianki – idealne miej-
sce na wyjątkowe śniadanie, ale rów-
nież na obiadokolację z pyszną rybką
lub grillowanym mięsem w roli głównej.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj

Dla każdego 
na każdą porę

Jesteśmy dumni, że mamy
grono stałych gości, 
którzy znają różne hotele, 
a z nami postanowili zwią-
zać się na dłużej i chętnie
tu wracają przy okazji po-
bytu nad morzem – mówi 
Stanisław Dubrow, wła-
ściciel firmy KLEWER
GROUP zarządzającej
hotelem SKAL****
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I
deą działalności firmy jest two-
rzenie przestrzeni dla ludzi, któ-
rzy chcą żyć inaczej, cenią kom-
fort, zdrowie, prawdziwy smak.
Obecnie jej szefostwo i pracow-

nicy realizują te założenia, wprowa-
dzając na rynek wiele innowacyjnych
produktów. Jako że o naszym co-
dziennym samopoczuciu decydują
głównie dwa czynniki – dieta i sen, We-
lmax inwestuje w promocję produktów,
które służą tym właśnie celom. Po-
cząwszy od zdrowego gotowania, po-
przez bezpieczne sprzątanie, aż po
głęboki sen. Ich dodatkowym atutem
jest także swoista ekskluzywność – pro-
dukty są projektowane i produkowane
w najlepszy sposób, żeby trwać i cie-
szyć właścicieli przez lata. W dobie
wszechobecnej produkcji seryjnej to
najlepsza droga do zdobycia serc i lo-
jalności klientów.

Welmax to wszechstronna orga-
nizacja, działająca w wielu krajach
Europy. Poza wyżej wymienionymi
działaniami zajmuje się wspieraniem
i rozwojem nowych firm, wspieraniem
realizacji nowatorskich pomysłów
i kreowaniem nowych trendów na
rynkach międzynarodowych. Swoim
partnerom umożliwia wzajemną wy-
mianę cennych doświadczeń oraz
wielostronne wsparcie.

Odpowiedzialność wobec innych
ludzi oraz nieustanna potrzeba roz-
woju sprawiają, że do zespołu pra-
cowników trafiają jedynie osoby, któ-
re nie boją się wyzwań związanych
z szybkim tempem makroekonomicz-
nego otoczenia, które inwestują we
własny rozwój i dodatkowo potrafią

wnieść niepowtarzalną cząstkę siebie,
by klienci i partnerzy rozwijali się
wraz z nami.

Niezależnie od stanowiska, wszy-
scy mają pragnienie wywierania po-
zytywnego wpływu na społeczności,
w których funkcjonujemy. Zespół nie-
ustannie szuka coraz nowszych i lep-
szych metod działania, które pomogą
jeszcze sprawniej realizować wyzna-
czone cele. Dzięki temu może on przy-
czyniać się do realizacji wspólnie

ustanowionej misji, wizji i do osiągania
strategicznych celów.

Od kilku miesięcy Welmax wdraża
nowe kierunki rozwoju poprzez inwe-
stowanie w innowacyjne rozwiązania
technologiczne, wspieranie star up’ów
i współpracę z instytutami badaw-
czymi. Firma czyni to również poprzez
fundację, której zadaniem jest wspie-
ranie i inwestowanie w młodych, szcze-
gólnie uzdolnionych, dotkniętych przez
los ludzi. �

Welmax z Poznania od kilkunastu lat zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia wśród Polaków.
Działalność ta po raz kolejny została nagrodzona, tym razem statuetką Firma VIP-a 2016

Zdrowie – nasz największy 
kapitał

Produkty firmy Welmax są projek-
towane i produkowane w najlep-
szy sposób, żeby trwać i cieszyć
właścicieli przez lata. W dobie
wszechobecnej produkcji seryjnej
to najlepsza droga do zdobycia
serc i lojalności klientów.
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Branża budowlana, w której państwo dzia-
łają, jest dość obszerna. Na jakim jej wycin-
ku skupia się państwa działalność i czego kon-
kretnie dotyczy?

– Nasza działalność skupia się
głównie na obszarze budownictwa in-
żynieryjnego – kolejowego. Realizując
ten zakres, który jest bezpośrednio
związany z ruchem pociągów, a więc:

nawierzchnią kolejową, podtorzem,
przejazdami kolejowymi, urządzenia-
mi sterowania ruchem kolejowym, cały
czas przygotowujemy się do rozsze-
rzenia zakresu prac o tramwajowe
budownictwo inżynieryjne, którego
specyfika jest w dużej mierze zbieżna
z budownictwem kolejowym.
Co zapewnia wysoki poziom oferowanych
usług i tym samym stanowi dużą konkuren-
cję dla innych podmiotów z segmentu bu-
downictwa kolejowego i inżynieryjnego?

– Nasza firma to przede wszystkim
doświadczony, a zarazem nowator-
ski kolektyw, który od początku do
końca realizacji każdego zadania sku-
pia się na każdym aspekcie, by speł-
nić oczekiwania klienta, jednocześnie
budując stabilną pozycję na rynku.
Czy wszystkie realizacje, jakie macie państwo
na swoim koncie, charakteryzował ten sam

stopień trudności, czy któraś z nich wymagała
spełnienia szczególnych warunków tech-
nicznych i technologicznych?

– Budownictwo kolejowe jest spe-
cyficzną dziedziną, którą realizuje się
w oparciu o szczegółowe wytyczne
i uwarunkowania, lecz nie ma dwóch
dokładnie takich samych projektów.
Choćby ze względów terenowych
– gruntowych – czy eksploatacyjnych
każde zadanie to nowa szkoła trud-
ności, wymagająca spełnienia ściśle
określonych warunków technicznych
i technologicznych.

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Silna pozycja

Budownictwo kolejowe
jest specyficzną dzie-
dziną, którą reali-
zuje się w oparciu 
o szczegółowe wytyczne
i uwarunkowania, 
lecz nie ma dwóch 
dokładnie takich 
samych projektów.

Torkol Sp. z o.o. w obecnym kształcie
działa na rynku kolejowym od kilku lat.
Stanowiąca trzon firmy kadra to wyso-
kiej klasy specjaliści z dużym doświad-
czeniem. Dotychczas spółka rozwinęła
i nadal z powodzeniem dynamicznie
rozwija swoją działalność, realizując
szereg kontraktów w budownictwie ko-
lejowym, zarówno samodzielnie, jak
i we współpracy z wieloma partnerami,
którzy od wielu lat stanowią czołówkę
firm wykonawczych tej branży.
TORKOL Sp. z o.o. realizuje zadania
związane z:
– budową i remontami stacji, szlaków
i odcinków linii kolejowych,
– usuwaniem szkód górniczych w infra-
strukturze kolejowej,
– budową i remontami urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym,
– rewitalizacją skarp i nasypów kolejo-
wych,
– budową i remontami przejazdów ko-
lejowych,
– układaniem wielokilometrowych od-
wodnień torowiska,
– budową i remontami obiektów inży-
nieryjnych związanych z infrastrukturą
kolejową.

Władzom firmy zależy na ugruntowaniu
jej pozycji w świadomości klientów jako
synonimu przedsiębiorstwa o najwyż-
szym stopniu rzetelności i profesjonali-
zmu, dlatego też nieustannie koncen-
truje swoje działania na udoskonalaniu
usług przy jednoczesnym uwzględnia-
niu potrzeb i oczekiwań klienta. Dzięki
temu kontrahenci spółki mogą czerpać
wymierne korzyści m.in. dzięki oszczęd-
ności czasu i obniżeniu kosztów.

Wysoką jakość wykonywanych zdań
oraz krótkie terminy realizacji Torkol uzy-
skuje dzięki kreatywnemu i dynamicz-
nemu zarządzaniu zarówno przez za-
rząd, jak i kadrę inżynierską spółki,
a także dzięki rzetelnej pracy całej za-
łogi. Każdy pracownik ma poczucie
swojej wartości zawodowej, a tworzenie
monolitycznego zespołu zdecydowanie
pomaga w osiągnięciu celu, jakim jest
rozwój i budowanie pozycji spółki
w branży.

Nasza firma to przede
wszystkim doświad-
czony, a zarazem nowa-
torski kolektyw, który od
początku do końca reali-
zacji każdego zadania
skupia się na każdym
aspekcie, by spełnić
oczekiwania klienta 
– mówi Sławomir Piątek,
prezes Torkol Sp. z o.o.

Sławomir Piątek ze statuetką Firma VIP-a 2016

i ambitne plany



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” została założona przez
mieszkańców osiedla jako autonomiczne zrzeszenie, mające na celu
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, społecznych i kulturalnych jej
członków na zasadzie współposiadania i demokratycznego zarzą-
dzania.

Działalność spółdzielni opiera się na wspólnym zarządzaniu. Tra-
dycyjnie, wzorem pierwszych założycieli ruchu spółdzielczego, nasi
członkowie wyznają takie wartości, jak uczciwość, otwartość, odpo-
wiedzialność społeczna, a także troska o innych mieszkańców osie-
dla.

Spółdzielnia nie ogranicza się jedynie do zarządzania istniejącymi
nieruchomościami – stawiamy na rozwój. Prowadzimy kolejne in-
westycje mieszkaniowe zarówno dla członków, jak i osób, które nie
są członkami spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa”
ul. Rozłogi 8, 01-310 Warszawa

tel. 22 532 29 61
www.smlazurowa.pl
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Co sprawia, że kierowana przez pana spół-
dzielnia nosi miano największego tego typu
podmiotu na środkowym Pomorzu?

– Pomimo zmian gospodarczych
w Polsce i niesprzyjających warun-
ków, kreowanych dla spółdzielczości
mieszkaniowej, od roku 1990 rozwijali-
śmy działalność gospodarczą naszej
spółdzielni na bazie jej majątku, a wy-
pracowaną nadwyżkę – zysk – w dużym
stopniu przeznaczaliśmy na rozwój
i nowe inwestycje, w tym budownictwo
mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-
-usługowe. W trakcie tego sukcesyw-
nego rozwoju utworzyliśmy własną
spółkę remontową, ale też zainwesto-
waliśmy w udziały w innych spółkach
prawa handlowego, takie jak telewizja
kablowa, przedsiębiorstwo gospodar-
ki komunalnej itp., które corocznie
przynoszą dywidendy. Corocznie wy-
pracowujemy nadwyżkę w wysokości
6–8 mln zł netto. Znaczną jej część prze-
znaczamy na remonty zasobów. 
Czy trudno jest zarządzać tak wielką jed-
nostką? Co jest kluczowe w tym procesie, aby
przebiegał on sprawnie i dawał pozytywne
efekty?

– Aby skutecznie zarządzać spół-
dzielnią, która ma tak szeroką dzia-
łalność, niezbędna jest współpraca jej
wszystkich organów z innymi, kompe-
tentnymi instytucjami, jak też profe-

Nagrodzony

Uznanie za osiągnięte wyniki zawsze motywuje 
do dalszej i bardziej efektywnej pracy, ale też skłania
do poszukiwania nowych rozwiązań, które mogą
przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkań-
ców. Przyznane wyróżnienia wykorzystujemy 
w marketingu, promując świadczone usługi – mówi
Kazimierz Okińczyc, prezes zarządu Koszaliń-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”

wysiłek



sjonalnie przygotowana kadra zarzą-
dzająca. Posiadanie takiej kadry, jak
i jasno określona wizja i strategia roz-
woju przynoszą widoczne efekty. Od
dawna tworzymy w naszej spółdzielni
wieloletnie plany i programy, oparte na
analizie potrzeb i stanu technicznego
zasobów. Determinacja w realizacji
programów termomodernizacyjnych,
poprawiających bezpieczeństwo
mieszkania, oraz inicjatywa w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych za-
owocowały bardzo dobrym stanem
kilkudziesięcioletnich już zasobów. Bu-
dynki każdego roku ulegają dekapi-
talizacji, niezbędnym jest więc syste-
matyczne podnoszenie ich walorów
technicznych i estetycznych. 

Regularnie realizujecie państwo kolejne in-
westycje, oddając do użytku lokale miesz-
kalne i użytkowe. Co sprawia, że cieszą się
one zainteresowaniem wśród klientów? 

– Przede wszystkim atrakcyjne po-
łożenie blisko kompleksu zieleni i tra-
sy wylotowej z Koszalina nad morze,
ale też pełna infrastruktura techniczna
i socjalna w otoczeniu, tj. szkoły, przed-
szkola, sklepy, apteki, komunikacja
miejska. Nabywców lokali przycią-
gają jakość oddanych do użytku bu-
dynków i niskie koszty eksploatacji.
W pierwszej kolejności lokale sprze-
dajemy, pozostałe wynajmujemy – za-
interesowaniem cieszą się obie te for-
my współpracy. 
Poczesne miejsce w państwa działalności zaj-
muje strefa kulturalna. Jaka oferta w tym za-
kresie czeka na zainteresowanych?

– Planując działalność kulturalną
w trzech naszych placówkach, stara-
my się odpowiedzieć na oczekiwania
i potrzeby mieszkańców – od opieki
nad najmłodszymi, po zajęcia dla se-
niorów; od sekcji rozwijających pasje

i zainteresowania, po zwykłe zajęcia
gimnastyczne. Organizujemy festyny
integracyjne dla mieszkańców spół-
dzielni, a tym samym również dla du-
żej części koszalinian. Świadczymy
usługi komercyjne, takie jak organi-
zacja imprez okolicznościowych, jubi-
leuszowych czy rodzinnych. Staramy
się dopasować do aktualnych realiów,
ale też do panującej mody na różnego
typu zajęcia. 
Od wielu lat spółdzielnia „Przylesie” jest na-
gradzana w różnego rodzaju konkursach i ple-
biscytach. To bardziej powód do dumy, czy
motywacja do dalszego rozwoju i podno-
szenia jakości usług?

– Uznanie za osiągnięte wyniki za-
wsze motywuje do dalszej i bardziej
efektywnej pracy, ale też skłania do po-
szukiwania nowych rozwiązań, które
mogą przyczynić się do poprawy ja-
kości życia mieszkańców. Przyznane
wyróżnienia wykorzystujemy w mar-
ketingu, promując świadczone usługi. 
Każda działalność to sukcesy, ale ich osią-
gnięcie nie zawsze jest łatwe. Z jakimi pro-

blemami musicie się państwo zmagać w co-
dziennej działalności? 

– Największym utrudnieniem w co-
dziennej pracy jest niestabilne prawo
i brak długoterminowych progra-
mów mieszkaniowych lub nieefek-
tywne realizowanie już istniejących.
Nie ma też w naszym kraju posza-
nowania spółdzielczości mieszka-
niowej w dotychczasowych rozstrzy-
gnięciach prawnych. Liczymy na
uchwalenie narodowego programu
mieszkaniowego, uwzględniającego
potencjał i możliwości spółdzielni
mieszkaniowych, oraz skuteczną jego
realizację.
Czego życzyć panu jako prezesowi i świeżo
upieczonemu posiadaczowi statuetki VIP Biz-
nesu 2016? 

– Przede wszystkim zdrowia, ale też
stabilnego prawa, które da szansę na
dalszy rozwój spółdzielni, a miesz-
kańcom satysfakcję z usług, które
świadczymy.

Rozmawiała Monika Michałowska
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Aby skutecznie zarzą-
dzać spółdzielnią, która
ma tak szeroką działal-
ność, niezbędna jest
współpraca jej wszyst-
kich organów z innymi,
kompetentnymi insty-
tucjami, jak też profe-
sjonalnie przygotowana
kadra zarządzająca.
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Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

P
owołana w 1991 r. Izba Prze-
mysłowo-Handlowa w Bia-
łymstoku jest najstarszą
i największą izbą samorzą-
du gospodarczego w regio-

nie. Zrzesza ok. 150 członków, wśród
których są zarówno firmy, zatrudnia-
jące kilka osób, jak i duże podmioty,
których zespół stanowi kilka tysięcy
osób. Główne cele, jakie stawia sobie
IPH, obejmują integrację lokalnego
biznesu, promowanie przedsiębior-
czości, mediacje gospodarcze. Przez
ćwierć wieku izba podjęła szereg ini-
cjatyw, które zmierzały do ożywienia
gospodarki w regionie, m.in. była ini-
cjatorem powołania Podlaskiego Fo-
rum Gospodarczego, a także założy-
cielem Krajowej Izby Gospodarczej.

Podczas uroczystości jubileuszowej,
która odbyła się w Operze i Filharmo-
nii Podlaskiej, prezes IPH Witold Kar-
czewski, pełniący funkcję gospodarza
spotkania, podsumował, czego do-
tychczas udało się dokonać, a obecni
na gali goście rozmawiali w kuluarach
o tym, co można zrobić lepiej, żeby da-
lej się rozwijać. Przy okazji obchodów
25-lecia w obecności licznie zgroma-
dzonych przedstawicieli władz pań-
stwowych i samorządowych, firm człon-
kowskich oraz instytucji współpracu-
jących z izbą przyznano honorowe
odznaki za zasługi dla gospodarki
Podlasia, listy gratulacyjne i wyróż-
nienia IPH. Ponadto izbie nadano
sztandar, a w jej szeregi przyjęto no-

wych członków. – Współ-
praca między samorządem
terytorialnym i samorzą-
dem gospodarczym w na-
szym województwie rozwi-
ja się wzorcowo. Wspólnie
działamy w różnych obsza-
rach – gospodarczym, ale
także społecznym i kultu-
ralnym. Wspieramy się,

współdziałamy, czego przykładem jest
m.in. działająca przy marszałku Rada
Przedsiębiorczości – mówił podczas
gali marszałek województwa podla-
skiego Jerzy Leszczyński.

Obchody jubileuszowe uświetnił
występ zespołu Golec Orkiestra, a ob-
sługę cateringową wydarzenia za-
pewniły restauracja Forma i Dwór
Czarneckiego. �

lat minęło
9 września Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku świętowała
25-lecie działalności. Uroczystość była doskonałą okazją do podsu-
mowania dotychczasowych dokonań i rozmów o przyszłości regionu25

Fot. archiwum organizatora (3)



Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego na rynku firm au-
dytorskich działa od 1990 r. Jest wpisana:

• na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów, pod numerem 297,

• do rejestru osób prawnych, uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, prowadzonego przez Krajową 
Radę Doradców Podatkowych, pod numerem 423.

Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” jest jedną z niewielu tego typu firm w kraju, uprawnioną zarówno do
prowadzenia audytu sprawozdań finansowych, jak i wykonywania doradztwa podatkowego. Swoją markę na rynku firm audytor-
skich buduje od ponad 26 lat. Jest kierowana przez ekspertów o bogatym, praktycznym doświadczeniu zawodowym z dziedziny
rachunkowości, podatków, prawa gospodarczego, finansów, ekonomiki przedsiębiorstw: 

• Edwarda Kosakowskiego (biegły rewident, doradca podatkowy) – Prezesa Zarządu,
• Teresę Sołowińską (biegły rewident) – Członka Zarządu.

Zarząd skutecznie wspierają – poprzez fachowe doradztwo podatkowe, rachunkowe i ekonomiczno-finansowe – biegli rewi-
denci i doradcy podatkowi, zatrudnieni w Kancelarii Księgowo-Audytorskiej „BUCHALTERIA”, którzy skutecznie po-
trafią przeciwdziałać zagrożeniom, jakie wynikają ze skomplikowanego otoczenia gospodarczego oraz niejasności przepisów
prawnych i częstotliwości ich zmian. Wszystko to tworzy różnorodne ryzyka i „pułapki podatkowe”, zagraża bezpieczeństwu pro-
wadzenia firmy, poważnie utrudniając jej funkcjonowanie i budowanie jej wartości, wywołując przy tym ujemne skutki, często
trudne do odwrócenia.

Naszą mocną stroną, oprócz profesjonalnego badania sprawozdań finansowych firm różnych branż, wspomaganego progra-
mem informatycznym, który zwiększa wiarygodność badania i doradztwa podatkowego w szerokim zakresie, w tym ukierunko-
wanego na udział w postępowaniach kontrolnych i podatkowych oraz rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami
cen transferowych, są także bardzo specjalistyczne usługi wyceny przedsiębiorstw i udziałów spółek. Wspólnie ze współ-
pracującymi z nami kancelariami prawnymi świadczymy ponadto kompleksowe usługi, związane z różnorodnymi procesami prze-
kształceń firm, służąc fachową radą przy podejmowaniu przez Klienta ważnych decyzji strategicznych.

Specjalizujemy się też w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla firm praktycznie z każdej branży, przy wykorzystywa-
niu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych, ułatwiających i przyśpieszających kontakt z klientem.

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego i usług biegłych rewidentów na terenie całego kraju.

Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego jest członkiem Izby
Przemysłowo Handlowej w Białymstoku oraz członkiem wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Sygnatariuszem Ko-
deksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.

Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego
15-077 Białystok, ul. Warszawska 34, tel./faks: 85 732 12 64, 732 12 74

e-mail: buchalteria@buchalteria.eu, www.buchalteria.eu

Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA”
Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Sąd Rejonowy w Białymstoku KRS nr 0000008530; NIP 542-030-13-89
Kapitał zakładowy: 130 000 zł



72 VIP

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
obchodzi w tym roku swoje 25-lecie, podobne
okrągłe jubileusze obchodzą inne izby go-
spodarcze w Polsce, a także wiele firm. Pol-
ska gospodarka wolnorynkowa ma ćwierć
wieku, czy to dużo czy mało, czy dobrze wy-
korzystaliśmy ten czas?

– 25 lat polskiej gospodarki wol-
norynkowej to wciąż bardzo mało.
Można śmiało powiedzieć, że nasza
gospodarka w dalszym ciągu dopiero
się tworzy. Nie zapominajmy, że mamy
wiele do nadrobienia względem Eu-
ropy Zachodniej, która wyprzedza nas
o blisko 45 straconych lat socjali-
stycznej gospodarki centralnie plano-
wanej – uniemożliwiła ona zrówno-
ważony rozwój Polski w każdym aspek-
cie, również – a może przede wszyst-
kim – gospodarczym. Czy dobrze wy-
korzystaliśmy minione ćwierćwiecze?
Zawsze można zrobić więcej, inaczej,
ale czy skutek byłby lepszy? Nie umiem
jednoznacznie odpowiedzieć na to
pytanie. Uważam, że dziś powinni-
śmy zastanawiać się nad naszą przy-
szłością, będąc świadomymi naszych
dotychczasowych porażek i sukce-
sów. Niemiej jednak uważam, że tych
drugich było znacznie więcej. W ciągu
minionych 25 lat powstało wiele firm,
z których możemy być naprawdę dum-
ni. Niektóre działają na rynku lokalnym,
inne stały się europejskimi czy świa-
towymi potentatami. Sama Izba Prze-
mysłowo-Handlowa w Białymstoku
zrzesza dziś ponad 150 podmiotów go-
spodarczych.
Tworzenie jak najdogodniejszych warunków
rozwoju życia gospodarczego na terenie wo-
jewództwa podlaskiego to zasadniczy cel izby.
Jakich działań stymulujących, czy też uła-
twiających funkcjonowanie na rynku, może
spodziewać się zrzeszony w izbie przedsię-
biorca?

– Izba Przemysłowo-Handlowa
w Białymstoku jest naturalnym so-
jusznikiem ludzi biznesu. Wspólny, sil-
ny głos w sprawach związanych
z działalnością gospodarczą, artyku-
łowany przez izbę, ma większą siłę

i szansę dotarcia do decydentów. Ra-
zem możemy więcej. Dla wielu firm,
nastawionych na ekspansję rynków
zagranicznych, wyszukiwanie zagra-
nicznych partnerów stanowi kłopot
i jest kosztowne. Izba poprzez swoje
rozbudowane kontakty z siecią roz-
sianych po całym świecie izb gospo-
darczych może na zasadach partner-
skich gromadzić informacje o danym
rynku i pozyskiwać bazy danych po-
tencjalnych kooperantów. Firmy, kon-
centrujące się na rynku lokalnym,
mogą liczyć na propagowanie w spo-
sób szczególny ich możliwości pro-
dukcyjnych i ofertowych. Izba jest or-
ganizatorem różnorakich spotkań z po-
litykami, decydentami, wpływowymi,
funkcjonującymi w otoczeniu biznesu
osobowościami. Podczas takich spo-
tkań można poznać stanowiska i po-
glądy osób tworzących naszą rzeczy-
wistość gospodarczą, jak również
przekazać własną opinię i własne
spostrzeżenia w tej sprawie. Izba sta-
nowi także doskonałe, neutralne miej-
sce do aranżacji i powoływania ze-
społów branżowych. Każdy może być
animatorem zespołu, który będzie
mógł angażować się w rozwiązywanie
problemów dotyczących danej branży,
czy zagadnienia związanego z wa-
runkami prowadzenia biznesu. Możli-
wości jest wiele, wystarczy tylko chcieć.
Jako prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
w Białymstoku, a także wiceprezes Krajowej
Izby Gospodarczej, jest pan od wielu lat zwią-
zany z samorządem gospodarczym. Czym dla
pana jest ruch izbowy, jaka jest kondycja sa-
morządu gospodarczego w Polsce i co w tym
zakresie może, względnie powinno, wydarzyć
w najbliższym okresie?

– Rok 1989 przyniósł demokrację
i transformację gospodarczą, która
miała w krótkim czasie przywrócić w
Polsce gospodarkę wolnorynkową. Po-
jawiły się oczekiwania, iż przez ana-
logię do okresu międzywojennego od-
rodzi się w Polsce silny samorząd go-
spodarczy. Tymczasem uchwalona
30 maja 1989 r. „Ustawa o izbach go-

Ćwierć wieku biznesu
Niech nigdy nie zabraknie nam cierpliwości. Pamiętajmy, że codzienna praca przy-
bliża nas do realizacji celów. Nigdy nie można wątpić w to, co się robi, ani poddać
się, mimo piętrzących się problemów – mówi Witold Karczewski, prezes Izby
Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Białym-
stoku jest naturalnym
sojusznikiem ludzi biz-
nesu. Wspólny, silny
głos w sprawach zwią-
zanych z działalnością
gospodarczą, artykuło-
wany przez izbę, ma
większą siłę i szansę
dotarcia do decyden-
tów. Razem możemy
więcej.

na Podlasiu



spodarczych” daleka była od idei two-
rzenia silnej, samorządnej struktury
środowiska gospodarczego. Zanie-
dbań, mimo licznych prób, nie udało
się odrobić do dzisiaj. Nieznowelizo-
wana jak dotąd przed chwilą wymie-
niona ustawa nie daje przedsiębiorcom
oczekiwanych przywilejów i możliwo-
ści związanych z samorządnością go-
spodarczą. W polskich realiach sa-
morząd gospodarczy stanowi dziś ra-
czej uśpiony potencjał, niż faktyczną
siłę. Żeby to zmienić, konieczne jest
uchwalenie nowej ustawy o samorzą-
dzie gospodarczym.
Wręcz nie wypada nie zapytać prezesa Izby
Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku o ko-
niunkturę gospodarczą w województwie
podlaskim, pytam w kontekście różnic eko-
nomicznych, jakie są dostrzegalne w naszym
kraju. Czy firmy tu działające mają pomysł na
swój rozwój i zrównanie się z krajową, a może
nawet międzynarodową konkurencją?

– Różnice ekonomiczne owszem
są, ale coraz wyraźniej widać, że się
one zacierają. Wraz z rozwojem in-
frastruktury drogowej, kolejowej czy
lotniczej w naszym regionie te różni-
ce znikną zupełnie, a z czasem – nie
mam co do tego żadnych wątpliwości
– Polska Wschodnia przejmie rolę
i znaczenie Polski Zachodniej. Brzmi

jak bajka? Proszę pamiętać o wiel-
kości i potencjale wschodniego ryn-
ku. Czy podlaskie firmy mają pomysł
na swój rozwój? Oczywiście. Mamy
w regionie przynajmniej kilkunastu
potentatów branż metalowej, spo-
żywczej, budowlanej, którzy nie mają
sobie równych zarówno w Polsce,
jak i w Europie. Ich produkty kupo-
wane są na wszystkich rynkach świa-
ta. Czasem po prostu nie wiemy, nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że
dana marka, dany produkt pochodzi
właśnie z Podlasia.
Jakie jubileuszowe przesłanie może pan
przekazać podlaskim przedsiębiorcom?

– Niech nigdy nie zabraknie nam
cierpliwości. Pamiętajmy, że codzien-
na praca przybliża nas do realizacji ce-
lów. Nigdy nie można wątpić w to, co
się robi, ani poddać się, mimo pię-
trzących się problemów. Mając na
uwadze naszą wspólną przyszłość,
zachęcam również do współtworzenia
izby i przystąpienia do niej. W kre-
owaniu polskiej rzeczywistości go-
spodarczej jest jeszcze wiele do zro-
bienia. Przedsiębiorcy powinni za-
dbać o to, aby nie decydowano o nich
bez nich.

Rozmawiała Barbara Michorowska
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Stworzona przez pana firma zajmuje się
produkcją katamaranów. Co świadczy o ich
wysokiej jakości i stanowi zachętę dla po-
tencjalnych klientów?

– Firma Holiday Boat istnieje od
2011 r., a powstała w Augustowie ze
względu na długoletnie tradycje
w dziedzinie przemysłu stoczniowe-
go. Nasze projekty i realizacje speł-
niają wszystkie wymagania znaku
bezpieczeństwa CE, a jako jedyni
w Europie uzyskaliśmy certyfikat CE
na pokład słoneczny! Nasze kata-
marany zostały poddane wszelkim
niezbędnym badaniom, które po-
twierdziły ich bezpieczne użytkowa-
nie, zostały także dopuszczone do
zastosowania w żegludze pasażer-
skiej przez PIP, SANEPiD, PRS i Że-
glugę Polską. 
Załóżmy, że wymarzyłam sobie katamaran.
W jaki sposób możecie mi państwo pomóc
w urzeczywistnieniu tego pragnienia?

– Szanując doświadczenie, nie-
ustannie podążamy ścieżką innowacji.
Zaoferujemy pani szeroki pakiet
sprawdzonych rozwiązań. Spełnimy
pani pragnienie, wykorzystując nasz
nieprzeciętny potencjał twórczy. My za-
wsze działamy z pasją i precyzją.
Każdy nasz produkt jest w najwyższym
stopniu spersonalizowany. Oferuje-
my naszym klientom fachowe do-
radztwo i kontakty z firmami, które po-

magają pisać projekty o dofinanso-
wanie. 
Co określiłby pan mianem największego do-
tychczasowego sukcesu firmy?

– Historia Holiday Boat to przykład
spełnienia marzeń o niemożliwym,
o luksusie i przygodzie jednocześnie.
Doświadczenia zawodowe oraz wni-
kliwa analiza rynku pozwoliły realizo-
wać plan rozległej sieci usług rejsów
pasażerskich, oferowanych przy wy-
korzystaniu luksusowo wykończonych
katamaranów. Nasze pragmatyczne
i analityczne podejście do zjawiska że-
glugi pasażerskiej pozwoliło przygo-
tować katamaran o niezmiernie
wszechstronnym zastosowaniu – może
on służyć jako statek pasażerski i au-
tobus wodny, można na nim prowadzić
szkolenia, prezentacje oraz eventy dla
firm, spotkania biznesowe, ale także
imprezy okolicznościowe. W ciągu
dwóch lat z uporem i konsekwencją
tworzyliśmy podwaliny dużej firmy.
Obecnie nasi klienci mogą popłynąć
w rejs  za granicą – na Litwie – w:  Tro-
kach, Druskiennikach, bądź świętować
na pokładzie ekskluzywnego katama-
ranu w Polsce, w:  Warszawie, Wro-
cławiu, Ślesinie, Elblągu, Świnoujściu,
Szczecinie, Augustowie, Krakowie,
Bydgoszczy, Kołobrzegu. 

Rozmawiała Justyna Franczuk

Dryfujące

Historia Holiday Boat to
przykład spełnienia ma-
rzeń o niemożliwym, 
o luksusie i przygodzie
jednocześnie. Doświad-
czenia zawodowe oraz
wnikliwa analiza rynku,
pozwoliły realizować
plan rozległej sieci usług
rejsów pasażerskich, ofe-
rowanych przy wykorzy-
staniu luksusowo
wykończonych katama-
ranów – mówi Daniel
Wałamaniuk, prezes
Holiday Boat

marzenie
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Mam świadomość trudności, z jakimi borykają się
nasi przedsiębiorcy, i zdaję sobie sprawę, że wyni-
kają one nie tylko z ogólnych trudności gospodar-
czych, lecz także ze specyfiki zielonego regionu.
Dlatego też inicjujemy rozmaite przedsięwzięcia
– mówi Jerzy Leszczyński, marszałek woje-
wództwa podlaskiego

Podlaskie bramą

Fot. Urząd Miejski w Białymstoku (3), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (1)



Zgodnie ze „Strategią rozwoju województwa podlaskiego na lata do
roku 2020” cele, jakie do osiągnięcia postawiliście państwo przed sobą,
to konkurencyjna gospodarka, powiązania krajowe i międzynarodo-
we oraz jakość życia. Co dokładnie kryje się za tymi ogólnikami?

– Strategia wytycza kierunki, w jakich ma się rozwijać re-
gion, i cele, jakie powinien osiągnąć. Co oznaczają kon-
kretnie? Między innymi rozwój przedsiębiorstw, wzrost eks-
portu, inwestycji zagranicznych, a także lepsze miejsca pra-
cy i wyższe zarobki. Podstawą rozwoju regionu musi być kon-
kurencyjna gospodarka, bo to ona tworzy miejsca pracy,
a posiadanie pracy i dochodów stanowi fundament wysokiej
jakości życia. Tylko w ten sposób można zatrzymać ludzi
w regionie. Jeśli wzrośnie poziom ich życia, będą wiedzieli,
że warto tu pozostać. Jednocześnie strategia zwraca wyraźnie
uwagę, że w oparciu jedynie o wewnętrzny rynek nie ma

mowy o dynamicznym rozwoju, dlatego ważne jest, abyśmy
sprzedawali swoje produkty i usługi poza województwo. Mu-
simy zdobywać zewnętrzne rynki. Pieniądze mają napływać
do regionu, a nie z niego odpływać. 

U podstaw powodzenia trzech głównych celów leżą dwa
inne: dbałość o nasze środowisko i dobre połączenia drogowe
czy kolejowe. Pozornie bez związku, bo co mają piękne lasy,
czyste powietrze i dobre drogi do rozwoju przedsiębiorstw
czy uzyskania lepszych zarobków? Otóż wiele. Przyroda jest
wielkim atutem naszego regionu. Bez niej nie rozwiniemy tzw.
zielonych przemysłów, czyli nowoczesnych i nieingerujących
w naturę, nie zapewnimy też dobrej jakości życia. A drogi?
Kolejne kilometry asfaltu nie stanowią impulsu do rozwoju go-
spodarki, ale są niezbędne. Nimi będą bowiem wyjeżdżać
towary na eksport i przyjeżdżać inwestorzy, którzy ulokują
u nas swój kapitał. Tylko region dostępny może być konku-
rencyjny.
Strategia została uaktualniona w 2013 r. Jakimi przedsięwzięciami, zre-
alizowanymi do tej pory, udało się wcielić ją w życie? 

– Jednym z wielu narzędzi wdrażania strategii jest Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Już
w jego poprzedniej edycji został zrealizowany szereg pro-
jektów, które wpisują się w założenia i cele strategii. Budo-
waniu konkurencyjności podlaskiej gospodarki służyły in-
westycje w innowacyjne projekty przedsiębiorstw, m.in. spe-
cjalizujących się w produkcji implantów medycznych – firmy
Medgal czy ChM, projekty badawczo-rozwojowe, m.in. w fir-
mie Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego, która jest jednym
z wiodących producentów w branży spożywczej w Europie.
W 11 gminach zostało też utworzonych 114 ha terenów in-
westycyjnych, które przyciągają do regionu nowych inwe-
storów. Z kolei na poprawę jakości życia wpływa np. możli-
wość korzystania przez obywateli z e-usług, które udało się
wdrożyć dzięki projektowi realizowanemu w ramach RPO
przez administrację rządową i samorządową. Duży wkład
w realizację tego celu mają także inwestycje w energetykę
odnawialną, czyli m.in. montaż kolektorów na dachach do-
mów mieszkańców naszego województwa. Skorzystało z tego
ponad 30 gmin. Regionalny Program Operacyjny obecnej
edycji w jeszcze większym stopniu będzie realizował to, co
zapisaliśmy w strategii rozwoju województwa podlaskiego.
Stawiamy w nim przede wszystkim na zwiększanie konku-
rencyjności regionu, gospodarkę niskoemisyjną, ale też
zwiększenie kompetencji mieszkańców województwa i wyż-
szą jakość edukacji, dostosowaną do potrzeb lokalnego ryn-
ku pracy. 
Na rozwój jakich branż kładziecie państwo nacisk? 

– Wiodące branże w województwie podlaskim zostały
określone w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu
o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata
2015–2020+ (RIS3)”. Dokument uzyskał akceptację Komisji
Europejskiej, co jest niezbędnym warunkiem uzyskania do-
stępu do funduszy strukturalnych w obszarze badań, rozwoju
i innowacji. RIS3 zakłada wspieranie inteligentnych specja-
lizacji regionu, czyli innowacyjnego rozwoju poszczególnych
obszarów, czerpiącego z naszych naturalnych zasobów, tra-
dycyjnych przemysłów itp., to jest z tego wszystkiego, co sta-
nowi o naszej specyfice i wyjątkowości. Chcemy wykorzystać
w największym stopniu już wykształcone i silne obszary na-
szej gospodarki, do których zaliczyliśmy: przemysł rolno-
-spożywczy, przemysł metalowo-maszynowy, usługi me-
dyczne oraz ekoinnowacje. Poza tym liczymy na specjaliza-
cje wschodzące – czyli wszystkie rodzaje działalności, któ-
re albo są specjalizacjami krajowymi, albo charakteryzują
się w województwie wysoką dynamiką wzrostu.
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Jak ocenia pan konkurencyjność podlaskich
firm na tle podmiotów krajowych i europej-
skich? Czy zdają one ten egzamin, czy wciąż
muszą gonić czołówkę? Jakie znaczenie w tej
kwestii mają fundusze unijne? 

– Budowanie konkurencyjności go-
spodarczej podlaskich firm opiera się
w głównej mierze na umiejętnym go-
spodarowaniu wyjątkowym środowi-
skiem przyrodniczym. Szczególnie do-
bre efekty takiego wykorzystania natury
zauważamy w branży rolno-spożyw-
czej. Podlaskie ma ok. 30 proc. udzia-

łu w krajowej produkcji mleka płynne-
go przetworzonego, a także masła, se-
rów i twarogów. Część wyproduko-
wanego mleka trafia na eksport i z ok.
11-procentowym udziałem w eksporcie
tego produktu województwo podla-
skie znajduje się w czołówce. 

Także z uwagi na swoje walory śro-
dowiskowe – lesistość 30,6 proc., po-
wierzchnię użytków rolnych – 1083,4 tys.
ha – oraz niską gęstość zaludnienia
– 59 os/km kw. możemy poszczycić się
wyjątkowymi możliwościami do pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych.
Mamy też wyjątkowe warunki do pro-
dukcji energii z biogazu, przede wszyst-
kim przy zagospodarowaniu odpa-
dów z produkcji zwierzęcej i spożyw-
czej, energetyki wiatrowej, wykorzy-
stania energii słonecznej. 

Podlaskie, z racji swoich zasobów
oraz położenia przy granicy i korzyst-
nego połączenia komunikacyjnego
z Białorusią, Ukrainą i państwami bał-
tyckimi, które są głównymi dostawca-
mi drewna, stało się idealnym miej-
scem dla rozwoju branży meblarskiej,
budowlanej i przetwórstwa drewna.
Oprócz naszych rodzimych, podla-
skich firm, eksportujących swoje
wyroby na dużą skalę m.in. do państw

Europy Zachodniej i Skandynawii,
w podlaskim swoją inwestycję zreali-
zowała szwedzka firma Swedspan,
należąca do grupy IKEA. Uwarunko-
wania przyrodnicze naszego woje-
wództwa, które spowodowały rozwój
przemysłu spożywczego i rolniczego,
zaowocowały także dynamicznym
wzrostem branży maszynowej – jeste-
śmy liderem w produkcji maszyn
i urządzeń rolniczych. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te
elementy, związane z unikatowymi wa-
runkami przyrodniczymi, naturalną
konsekwencją musi być także rozwój
turystyki. Na obszarze województwa
podlaskiego znajdują się przecież jed-
ne z najcenniejszych przyrodniczych
obszarów Europy – Puszcza Białowie-
ska, Puszcza Augustowska, Puszcza
Knyszyńska oraz biebrzańskie i na-
rwiańskie bagna, tak więc oferta tury-
styczna naszego regionu to rzecz jasna
turystyka wypoczynkowa, agrotury-
styka, aktywna turystyka rowerowa, ka-
jakowa i kulturowa oraz zdrowotna.

Oczywiście mam świadomość trud-
ności, z jakimi borykają się nasi przed-
siębiorcy, i zdaję sobie sprawę, że
wynikają one nie tylko z ogólnych trud-
ności gospodarczych, lecz także ze
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Budowanie konkurencyjno-
ści gospodarczej podlaskich
firm opiera się w głównej
mierze na umiejętnym go-
spodarowaniu wyjątkowym
środowiskiem przyrodni-
czym. Szczególnie dobre
efekty takiego wykorzysta-
nia natury zauważamy 
w branży rolno-spożywczej.
Podlaskie ma ok. 30 proc.
udziału w krajowej produk-
cji mleka płynnego przetwo-
rzonego, a także masła,
serów i twarogów.
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specyfiki zielonego regionu. Dlatego
też, mając na względzie promocję po-
tencjału gospodarczego wojewódz-
twa, inicjujemy rozmaite przedsię-
wzięcia, które mają na celu wsparcie
przedsiębiorców nie tylko poprzez fun-
dusze unijne. Do najważniejszych dzia-
łań tego typu zaliczyłbym organizację
Wschodnich Kongresów Gospodar-
czych czy też, niejako w innej skali, po-
wołanie Grupy Roboczej ds. opraco-
wania Długofalowej Strategii Promocji
Przedsiębiorczości oraz specjalnego
zespołu, który pracuje nad wykorzy-
staniem możliwości, jakie może nam
dać powstanie Nowego Szlaku Je-
dwabnego. 
Jaką rolę w rozwoju województwa podla-
skiego ogrywa położenie w sąsiedztwie Li-
twy i Białorusi oraz w niedużej odległości od
Ukrainy? Czy stwarza ono dodatkowe moż-
liwości współpracy gospodarczej i bizneso-
wej? Czy takie inicjatywy jak Wschodni Kon-
gres Gospodarczy sprzyjają jej rozwojowi? 

– Przygraniczne położenie woje-
wództwa podlaskiego należy traktować
jako atut. Relacje z naszymi sąsiada-
mi – zwłaszcza z Białorusią, ale też Li-
twą, Ukrainą czy Rosją – są dla nas
bardzo ważne. Chcemy, zgodnie z tym,
co zapisaliśmy w „Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku

2020”, stać się „Bramą na Wschód”,
a więc pośrednikiem między Unią Eu-
ropejską a Europą Wschodnią. Aby jed-
nak osiągnąć ten cel, musimy wyko-
rzystać naszą unikalną wielokulturo-
wość i doświadczenie w kontaktach go-
spodarczych i kulturalnych ze Wscho-
dem. 

Zbliżeniu z naszymi wschodnimi
partnerami służą takie inicjatywy, jak
Wschodni Kongres Gospodarczy, któ-
ry po raz trzeci odbył się w Białymsto-
ku. Z tej okazji chcę podkreślić że sło-
wa podziękowania należą się preze-
sowi Witoldowi Karczewskiemu oraz
całej Izbie Przemysłowo-Handlowej
w Białymstoku, którzy – jak co roku
– mieli swój ogromny wkład w kon-
gresowej dyskusji o przyszłości regio-
nu. W tym roku na zaproszenie izby do
naszego województwa przyjechało kil-
kunastu radców handlowych ambasad
akredytowanych w Polsce, którzy bra-
li udział w panelach dyskusyjnych, co
znacznie podniosło ich rangę i miało
– moim zdaniem – niebagatelny wpływ
na promocję naszego regionu.

Na szczególne podziękowania za-
sługują nasi przedsiębiorcy, którzy
bardzo licznie reprezentowali sektor
biznesowy podczas dwóch dni obrad.
To właśnie ich głos był najbardziej

słyszalny podczas wystąpień. Wiele
z ich pytań było niezwykle trafnych i od-
ważnych, bo dotykały drażliwych, a na-
wet nieprzyjemnych tematów. Kon-
gres jest jednak miejscem, gdzie takie
pytania należy zadawać, i wspólnie się
zastanawiać nad rozwiązywaniem
problemów. My bardzo dokładnie te
pytania i sugestie przeanalizujemy,
a część z nich znajdzie się w oficjalnych
stanowiskach, które otrzyma strona
rządowa. 

Ogromne znaczenie dla rangi wy-
darzenia, jakim jest Wschodni Kongres
Gospodarczy, było i jest wsparcie na-
ukowców. Warto zauważyć, że uczest-
nikami kongresu byli profesorowie i wy-
kładowcy z wielu państw całego świa-
ta. Przykładem jest tu choćby wykład
wprowadzający w tematykę panelu
o Nowym Jedwabnym Szlaku, przygo-
towany przez zespół naukowców z Wy-
działu Zarządzania Politechniki Biało-
stockiej pod przewodnictwem prof. Jo-
anicjusza Nazarki. Wątek chiński był
także jednym z najbardziej zauważa-
nych i omawianych tematów, jakie po-
jawiły się podczas tej edycji kongresu.
Nowy Jedwabny Szlak, zaproponowa-
ny przez władze Chińskiej Republiki Lu-
dowej, może się bowiem przyczynić do
zmiany układów sił gospodarczych �



� w wielu regionach Europy i Azji. Już w niedługiej przyszłości
może okazać się, że Daleki Wschód będzie motorem napę-
dowym gospodarek wielu krajów, w tym regionów bezpo-
średnio lub pośrednio wpisujących się w planowany szlak
handlowy. Podlaskie nie może przespać najważniejszych prze-
mian i szans gospodarczych, do jakich dochodzi na naszych
oczach. Niespełna 300 km od naszej granicy, pod Mińskiem

tworzy się największa chińska inwestycja w Europie. Chiń-
sko-Białoruski Park Technologiczny „Great Stone” powsta-
je od zera pod ścisłym nadzorem i jurysdykcją partnerów azja-
tyckich. Powstają tam nowe miejsca pracy, a giganci świa-
towej produkcji, tacy jak np. Mercedes-Benz, już inwestują
tam swój kapitał. Być może rozwój takiego ośrodka przyczyni
się do większej współpracy naszych przedsiębiorców re-
gionalnych, którzy są w stanie wyprodukować wysokiej jakości
podzespoły, półprodukty, mogące być wykorzystywane w pro-
cesie produkcji w parku. Rozmowy na te tematy toczyły się
podczas spotkań naszych przedsiębiorców z delegacją
chińską. Na ich rezultaty musimy poczekać, ale powinniśmy
inicjować kolejne działania. 

W obradach uczestniczyli też przedstawiciele z Litwy, Bia-
łorusi i Ukrainy, z którymi rozpoczęliśmy już współpracę przy
tworzeniu wspólnych projektów do programów transgra-
nicznych. W województwie podlaskim wsparcie unijne uzy-
skujemy z takich programów, jak Litwa-Polska, na który jest
przeznaczonych obecnie 53 mln euro, Polska-Białoruś-
-Ukraina z pulą środków w wysokości 183 mln euro oraz Pol-
ska-Rosja, gdzie dostępne dofinansowanie ze środków unij-
nych i Federacji Rosyjskiej wynosi prawie 62 mln euro. To wła-
śnie dzięki współpracy z sąsiadami znacząco poprawia się
np. stan i przepustowość naszych przejść granicznych.
Wspólnie zrealizowane projekty z poprzedniej perspektywy
finansowej mają bardzo często ciąg dalszy, a partnerstwa za-
wiązane na czas ich realizacji bywają niezwykle trwałe. 

Czy wobec powyższego kongres jest potrzebny? Z całą
pewnością stwierdzam, że tak. Jest to właściwe miejsce na
szeroką dyskusję, a fakt, iż to właśnie przedsiębiorcy byli głów-
nymi uczestnikami tego wydarzenia, przekonuje mnie o słusz-
ności tych argumentów. Dlatego jeszcze raz serdecznie dzię-
kuję wszystkim uczestnikom kongresu, w tym również stro-
nie rządowej i samorządowej, za aktywny i merytoryczny
udział w wielu panelach, a także za otwartość w poszukiwaniu
rozwiązań praktycznych dla naszego regionu, nie tylko
Podlasia, lecz także całej Polski Wschodniej. 

Rozmawiała Zuzanna Maj

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku





82 VIP

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Możliwość zorganizowania spotkania biz-
nesowego w Puszczy Białowiejskiej w pierw-
szej chwili może wydać się pomysłem nieco
egzotycznym, tymczasem jednak to doskonałe
połączenie naturalnych warunków i stwo-
rzonego komfortu daje ogromne możliwości.
Dlaczego warto z nich skorzystać?

– Hotel Białowieski Conference,
Wellness & Spa to doskonałe miejsce
na organizację wydarzeń bizneso-
wych. Puszcza Białowieska zapewnia
kameralną atmosferę i dyskrecję, tak
potrzebną podczas ważnych spotkań.
Wysokiej klasy sprzęt audiowizualny,
restauracja serwująca wyśmienite po-
trawy kuchni myśliwskiej oraz naj-
większy kompleks spa & wellness na
Podlasiu pozwalają na profesjonalną
organizację szkoleń, seminariów, na-
rad oraz prezentacji.
Jak duże audytorium najlepiej sko-
rzysta ze stworzonej przez pań-
stwa bazy konferencyjnej i co spra-
wi, że spędzone na szkoleniu czy in-
nym spotkaniu godziny nie będą dla
niego uciążliwe?

– Możemy obsłużyć wyda-
rzenia do 300 uczestników.
Dysponujemy własnym ogro-
dem i wiatą biesiadną na po-
nad 300 osób z pełnym wę-
złem sanitarnym, 4 nowocze-
snymi salami konferencyjny-
mi. Przestronna i największa

z nich – sala Dębowa – pozwala na zor-
ganizowanie wydarzeń biznesowych
do 260 osób, takich jak duże konfe-
rencje, kongresy czy sympozja. Ela-
styczność kreowania przestrzeni za-
pewnia system przesuwanych i dźwię-
koszczelnych ścian, dzięki któremu
jesteśmy w stanie bezkolizyjnie zor-
ganizować dwa odrębne wydarzenia.
Obie części wyposażone są w nowo-
czesne projektory, nagłośnienie, za-
pewniają dostęp do światła dziennego,
jak również całkowite zaciemnienie po-
przez elektrycznie sterowane rolety
okienne.
Jak wiadomo, nie samymi obowiązkami
człowiek żyje, a po intensywnym dniu każdy
zasługuje na chwilę relaksu. Jakie oblicze
może on przybrać w Hotelu Białowieskim?

– Nie ulega wątpliwości, że jedną
z głównych, dostępnych w naszym
obiekcie atrakcji jest nowoczesny ba-
sen. Goście hotelowi mogą bez ogra-
niczeń korzystać z kompleksu wodne-
go ze strefą saun, łaźni parowych i ja-
cuzzi zewnętrznego. Dodatkowo do-
stępność 9 gabinetów, które oferują
zróżnicowane zabiegi, sprawia, że po-
siadamy najlepsze spa w regionie.
Kolejne atrakcje stanowią egzotyczne
ceremonie i rytuały na ciało. Dzięki nim
po intensywnym dniu można się zre-
laksować i odprężyć. Szeroki wybór
masaży oraz najwyższa jakość świad-
czonych usług sprawiają, że jest to naj-

lepsze spa w Białowieży. Nie-
zależnie od preferowanych
przez państwa zabiegów,
z pewnością uda nam się do-
brać idealnie dopasowaną
opcję. Bez dwóch zdań tak
kompleksową obsługę za-
pewni państwu tylko nasz ho-
tel. Jeśli więc chcą państwo
skorzystać z najlepszego spa
w Białowieży, serdecznie za-
praszamy do naszego hotelu. 

Rozmawiała 
Justyna Franczuk

Praca i relaks w Puszczy Białowieskiej, gdzie rano
budzi śpiew ptaków, a podczas popołudniowego spa-
ceru można spotkać żubra? Czemu nie. O walorach
takiego wyjazdu opowiada Justyna Lubowicka, kie-
rownik działu marketingu i rezerwacji grupowych
Hotelu*** Białowieski Conference, Wellness & SPA

Hotel na skraju puszczy





Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swo-
jego istnienia. Jaki wpływ na rozwój lokal-
nego biznesu mają organizacje samorządo-
we tego typu? 

– Rozwój Białegostoku zawdzię-
czamy przede wszystkim przedsię-
biorcom. Jestem dumny z ich pracy na
rzecz promocji i rozwoju gospodar-
czego miasta. Jako władze współpra-
cujemy z izbą przemysłowo-handlową
od początku jej istnienia. Staramy się
nawiązywać relacje ze wszystkimi or-

ganizacjami samorządowymi, które
działają na rzecz rozwoju biznesu.
W ostatnim roku podczas Dni Miasta
Białegostoku we współpracy z Podla-
skim Forum Gospodarczym zorgani-
zowaliśmy wystawę podlaskich firm.
Trzydzieści rodzimych podmiotów za-
prezentowało m.in. znane marki wę-
dliniarskie, takie jak Lech, Kabo, Net-
ter, Pelikan, a także młode i szturmem
podbijające rynek przedsiębiorstwa,
np. Olejowy Raj. Swoje stanowiska
miały firmy związane z branżą bu-
dowlaną i mleczarską. Dzięki takiej
współpracy przedsiębiorcy mają oka-
zję zaoferować swoje produkty i pod-
kreślić fakt, że są one wytworem ro-
dzinnych firm, które tworzą potencjał
gospodarczy naszego regionu. 
Co stanowi swoiste białostockie magnesy dla
biznesu, które powodują, że to właśnie tu

warto ulokować swoją działalność gospo-
darczą?

– Można powiedzieć, że niemal
wszystko w Białymstoku sprzyja przed-
siębiorcom i jest to nie tylko moje zda-
nie. W 2015 r. eksperci Banku Świato-
wego zbadali 18 polskich miast i od-
powiedzieli na pytanie, gdzie najłatwiej
prowadzić biznes. Białystok znalazł
się na trzecim miejscu w rankingu
Doing Business. Znacznie wyprzedził
Kraków, Warszawę i Gdańsk, u nas ła-
twiej można założyć spółkę, uzyskać
pozwolenia na budowę, wpis do księ-
gi wieczystej i dochodzić należności. 

Atutem Białegostoku jest też jego
położenie geograficzne – blisko
wschodniej granicy państwa, a zara-
zem granicy Unii Europejskiej, na prze-
biegu strategicznych szlaków komu-
nikacyjnych o znaczeniu transgra-
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Można powiedzieć, że niemal wszystko w Białymstoku
sprzyja przedsiębiorcom i jest to nie tylko moje zdanie. 
W 2015 r. eksperci Banku Światowego zbadali 18 pol-
skich miast i odpowiedzieli na pytanie, gdzie najłatwiej
prowadzić biznes. Białystok znalazł się na trzecim miej-
scu w rankingu Doing Business – mówi Tadeusz 
Truskolaski, prezydent Białegostoku 

Białystok
– miasto atutów



Dodatkowo zajmujemy się organizacją konferencji, spotkań biz-
nesowych, pobytów spa oraz spotkań rodzinnych.

Hotel Knieja Medical Spa
Sanatorium Uzdrowiskowe w Supraślu

Aleja Niepodległości 6, 16-030 Supraśl
tel. 85 710 83 94, recepcja.knieja@halgen.com.pl

www.hotelknieja.pl

Hotel Knieja z Sanatorium Uzdrowiskowym, położony na skraju
Puszczy Knyszyńskiej, to idealne miejsce do wypoczynku i po-
wrotu do zdrowia. Nasze gabinety wyposażone są w profesjonalny
sprzęt do kompleksowej rehabilitacji. Zatrudniamy wykwalifiko-
waną kadrę fizjoterapeutów i lekarzy.

Specjalizujemy się w leczeniu:
– schorzeń narządu ruchu,
– chorób reumatologicznych,
– chorób neurologicznych,
– chorób dolnych dróg oddechowych.

Organizujemy:
– pakiety rehabilitacyjne 3-, 8-, 15-dniowe,
– wczasy odchudzające i oczyszczające,
– badania żywej kropli krwi.

Dodatkowo do dyspozycji
gości:
– pokoje z widokiem 

na Puszczę 
Knyszyńską,

– kryty basen 
z hydromasażem, 
jacuzzi,

– sauna sucha 
i na podczerwień,

– łaźnia parowa,
– rowery stacjonarne.

„po zdrowie w cieniu sosen”

nicznym. Planowana trasa kolejowa Rail Baltica stanowi ele-
ment transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego
Berlin, Warszawę, Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki. Planowany
szlak drogowy Via Carpatia częściowo pokrywa się na Pod-
lasiu z trasą S-19 i S-8, połączy on kraje Europy Południowej
ze Skandynawią. Istniejący układ dróg krajowych i woje-
wódzkich łączy Białystok ze wszystkimi ważniejszymi ośrod-
kami w kraju.

Inną, ale bardzo istotną sprawą, są tereny inwestycyjne,
czyli obszar Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Obejmuje ona tereny o powierzchni ponad
94 ha. Warunki prowadzenia biznesu w strefie powodują, że
rokrocznie przybywa nam przedsiębiorców. W tym roku
sprzedaliśmy kolejne trzy działki. 

Wygodne i szybkie załatwianie formalności, ekonomiczne
miejsce do prowadzenia biznesu to jednak nie wszystko. W Bia-
łymstoku przedsiębiorcy mają dostęp do wykwalifikowanej ka-
dry pracowniczej. Na terenie miasta funkcjonuje 13 uczelni wyż-
szych, na których kształci się prawie 31 tys. studentów. 
W jakim kierunku będzie zmierzał rozwój Białegostoku w najbliższych
latach i co stanowi jego priorytety? 

– Białystok jest miastem aspirującym do miana kreatora
przestrzeni, w której żyjemy. Jego zrównoważony rozwój prze-
kłada się na rozwój społeczno-ekonomiczny – opieramy go na
inteligentnych rozwiązaniach gospodarczych, uwzględniając
troskę o otoczenie społeczne i środowisko przyrodnicze. Pro-
ces godzenia ekologicznych, społecznych i ekonomicznych ce-
lów rozwoju miasta wymaga aktywnego wdrażania inteli-
gentnych rozwiązań w zakresie zarządzania i gospodarowa-
nia jego przestrzenią. 

Staramy się rozwijać na każdym polu. Na terenie miasta
wybudowano lub wyznaczono buspasy, które przyspieszają
transport komunikacją miejską. W centrum powstały dwa wę-
zły przesiadkowe, służące do obsługi komunikacji miejskiej �

Fot. Urząd Miejski w Białymstoku (3)
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i regionalnej. W ubiegłym roku wzbo-
gaciliśmy się o inteligentny system
zarządzania ruchem, którym objęte jest
całe miasto. Centrum Zarządzania
Ruchem steruje m.in. sygnalizacją
świetlną na 120 białostockich skrzy-
żowaniach. System generuje infor-
macje, określa prognozy ruchu i na bie-
żąco optymalizuje zarządzanie sy-
gnalizacją świetlną. Jesteśmy też na
etapie przekształcenia lotniska Biały-
stok-Krywlany do pełnienia funkcji
LUPOC – lotniska użytku publicznego
o ograniczonej certyfikacji. 

Jeżeli zaś chodzi o inwestorów, to
działamy na bazie opracowanej przez
nas „Strategii Rozwoju Miasta Białe-
gostoku na lata 2011–2020 plus”, zgod-
nie z którą preferowany profil przy-
szłych inwestorów to inwestycje opar-
te o innowacyjne i nowoczesne tech-
nologie, generujące wysokiej jakości
miejsca pracy. Ten sektor przezna-
czony jest dla nowoczesnych usług, któ-
re w Białymstoku dynamicznie się roz-
wijają. Związane jest to przede wszyst-
kim z dostępnością wysoko wykwalifi-
kowanej kadry oraz ze zrealizowany-
mi i powstającymi powierzchniami
biurowymi klasy A. Dodatkowym atu-
tem Białegostoku jest duży stopień
pokrycia powierzchni miasta planami
zagospodarowania przestrzennego
– obowiązuje 111 planów miejsco-
wych, które pokrywają 47,2 proc. po-
wierzchni całego miasta.

Nie zapominamy też o mniejszych
gestach, skierowanych bezpośrednio
do mieszkańców, sprawiających, że
w Białymstoku panuje wyjątkowy kli-
mat. Dużą popularnością cieszy się
BiKeR – Białostocka Komunikacja Ro-
werowa, która daje możliwość wypo-

życzenia 500 rowerów w 46 stacjach na
terenie miasta i w trzech gminach
ościennych. W Białymstoku jest obec-
nie ok. 110 km dróg rowerowych. Ja-
kość szlaków i ścieżek doceniło PTTK,
przyznając miastu w 2015 r. certyfikat
„Gmina Przyjazna Rowerzystom”. 
Jak oceniłby pan współpracę przedstawicie-
li biznesu z lokalnymi władzami? Czy wspól-
ne inicjatywy przynoszą rezultaty i korzyści
dla rozwoju Białostocczyzny?

– Przede wszystkim to współpraca
oparta na zaufaniu. Myślę, że biało-
stoccy przedsiębiorcy zdążyli przeko-
nać się do tego, że traktujemy ich
priorytetowo, bo dzięki nim miasto się
rozwija. Mamy wiele dużych firm, takich
jak: Promotech Sp. z o.o., SaMASZ
Sp. z o.o., AC SA, Rosti Bianor Polska,
APS Automatyka Pomiary Sterowa-
nie, i wszystkie one pracują na rzecz
miasta, a naszym zadaniem jest im tę
pracę ułatwiać. Korzyści z tych relacji
są ogromne, miasto w ostatnich ośmiu
latach zmieniło się nie do poznania.
Wymiernym tego skutkiem jest spadek
stopy bezrobocia. W czerwcu tego
roku w mieście osiągnęliśmy jednocy-
frowe bezrobocie. Aby wspierać przed-
siębiorców, podpisujemy z samorzą-
dami z rożnych krajów umowy o part-
nerstwie lub współpracy, dzięki czemu
nasi przedsiębiorcy zyskują większą
wiarygodność w oczach potencjal-
nych partnerów.
Jak ocenia pan dzisiejszy poziom życia Bia-
łostoczan? Które jego sfery wymagają po-
prawy, a co za tym idzie – inwestycji?

– Myślę, ze Białystok to najlepsze
miasto do życia w Polsce i chyba nie je-
stem w tym poglądzie odosobniony. Na
początku roku Komisja Europejska przy-
gotowała ranking, na podstawie które-

go wyłoniono najlepsze miasto do życia.
Okazał się nim Białystok. Według przy-
gotowanego przez Komisję Europej-
ską Eurobarometru 96 proc. miesz-
kańców naszego miasta zadeklaro-
wało wysoki stopień satysfakcji z życia,
a to oznacza, że żyje się nam lepiej niż
w Krakowie, Gdańsku czy Warszawie. 

Motywem rankingu było „Postrze-
ganie jakości życia w miastach euro-
pejskich”. Analizie poddano stopień za-
dowolenia mieszkańców z życia w eu-
ropejskich miastach. Pod uwagę bra-
no: jakość infrastruktury i usług, moż-
liwości zatrudnienia, sytuację miesz-
kaniową, integrację cudzoziemców,
poczucie bezpieczeństwa, zanie-
czyszczenie powietrza, obszary zielo-
ne i czystość. To duża satysfakcja,
kiedy czytam, że mieszkańcy Białego-
stoku są dumni i usatysfakcjonowani
z poziomu życia. 

Na początku września ranking
Eurobarometru potwierdził tygodnik
„Wprost”, oceniając nas jako najlepsze
miasto do życia w Polsce. Uwadze
autorów rankingu nie umknęła wyso-
ka jakość edukacji. Białystok znalazł się
w pierwszej dziesiątce ośrodków z naj-
lepszymi wynikami egzaminów gim-
nazjalnych. Dodatkowo, doceniono
nas w kategorii „najbezpieczniejsze
miasto”. W tej części rankingu Białystok
uplasował się na czwartej pozycji, bę-
dąc najwyżej notowanym miastem
spośród członków Unii Metropolii Pol-
skich. Wpływ na wysoką lokatę miała
duża wykrywalności sprawców prze-
stępstw – jej poziom to 59, proc.

Innym atutem, który podkreślają re-
daktorzy, jest duży udział mieszkańców
Białegostoku w tworzeniu jego budże-
tu. Budżet Obywatelski Białegostoku
obejmuje 0,81 proc. całego budżetu
– średnia dla polskich miast wynosi
ok. 0,6 proc. Wrześniowe wyniki ran-
kingu „Wprost” potwierdzają po-
przednie badania. 
Czy trudno jest walczyć z mitem Polski
Wschodniej jako Polski B, będącej na niższym
poziomie rozwoju niż pozostałe części kraju?
Czy takie kategoryzowanie Białegostoku
wpływa na świadomość i decyzje potencjal-
nych inwestorów? 

– Podczas Wschodniego Kongresu
Gospodarczego, który odbył się w ze-
szłym roku, jeden z przedstawicieli
organizatora Grupy PTWP powiedział:
„Za kilka lat inne miasta będą musia-
ły gonić Białystok”. Myślę, że mogę się
utożsamić z tymi słowami. To dosko-
nale podsumowuje mój stosunek do
mitu Polski B. 

Rozmawiała Justyna Franczuk 

86 VIP

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku





88 VIP

Kultura

Dlaczego wyobraźnia jest tak ważna w pani
twórczości?

– W swoich pracach staram się po-
kazywać coś więcej aniżeli fotografia,
coś więcej niż widzi ludzkie oko, opo-
wiadać o czymś, co nosi w sobie jakiś
pierwiastek duchowy, ezoteryczny, ko-
smiczny… Staram się, aby moje obrazy
nie grzęzły zbytnio w prozaicznej rze-
czywistości, ale aby pokazywały jakieś
inne subiektywne spojrzenie na ota-
czające nas świat, przyrodę, człowie-
ka. 

Moim zdaniem, w czasach wszech-
obecnej dzisiaj fotografii wierne od-
wzorowanie rzeczywistości przestało
mieć jakikolwiek sens, jest pewnego ro-
dzaju stratą czasu. Jedyne, co – według
mnie – liczy się w sztuce i co może być
dla kogokolwiek interesujące, to jest
właśnie owo subiektywne spojrzenie,
jakaś oryginalność wizji. Dzięki wy-
obraźni mogę tworzyć swoje własne
światy, które rządzą się takimi zasa-
dami, jakich tylko zapragnę; tam kró-
lują ogromne przeskalowane kwiaty,
monstrualnie przewyższające roz-
miarem nosorożce. Tam niebo może
mieć dowolny kolor. W ogóle kolory
mogą być bardziej… barwne, a nie tyl-
ko takie, które obserwujemy w naturze,
ponieważ świat wyobraźni po prostu
nie ma granic i dlatego tak interesujące
jest eksplorowanie jego rubieży.
Pani prace są przepełnione surrealistyczną at-
mosferą?

– Ponieważ często czerpię ze świa-
ta marzeń sennych, świata halucyna-
cji, świata wizji medytacyjnych, ezote-
rycznych, w niektórych pracach rze-
czywiście unosi się surrealistyczna at-
mosfera, która przenosi nas w trochę
inny, ponadnaturalny wymiar. Zresztą
ja uwielbiam surrealizm! Wielu twórców
tego nurtu fascynuje mnie od dziecka
i to on w zasadzie sprawił, że w ogóle
postanowiłam zająć się sztuką! Ta po-
etyka jest mi po prostu jakoś bardzo bli-
ska, nie umiem wyrazić tego inaczej…
Po prostu mój umysł cały czas też
tworzy takie różnego rodzaju surreali-
styczne żarty i skojarzenia. Innym

aspektem jest też to, że czasem ten ota-
czający świat bywa tak przygnębiają-
cy, iż sama alternatywa ucieczki
w światy imaginacyjne i wyobrażone
jest czymś niesłychanie atrakcyjnym
i mam nadzieję, że również i taką rolę
moje prace spełniają dla oglądających,
a nie tylko dla mnie.
Skąd fascynacja kulturą Dalekiego Wschodu?

– Daleki Wschód zawsze przycią-
gał europejskich artystów swoją od-
miennością, tajemniczością, a także
pewną aurą mistyki i duchowości.
Szczególnie bliska jest mi, mająca
odzwierciedlać uniwersalne prawa
kosmiczne, ornamentyka starożytnej
Persji, ale też i dzisiejszego Bliskiego
Wschodu, oraz pełna baśniowości
i erotyki kultura Indii. Jak już wspomi-
nałam, mnie w sztuce interesuje wła-
śnie duchowość i myślę, że gdzieś tu-
taj spotykają się te wszystkie „światy”,
gdyż właśnie sztuka indyjska ma
przede wszystkim odzwierciedlać
w sposób symboliczny sprawy po-
nadnaturalne i duchowe. Takie po-
dejście jest mi dużo bliższe, aniżeli ty-
powo europejska, akademicka ten-

Dzięki wyobraźni mogę
tworzyć swoje własne
światy, które rządzą się
takimi zasadami, jakich
tylko zapragnę; tam kró-
lują ogromne przeskalo-
wane kwiaty,
monstrualnie przewyż-
szające rozmiarem noso-
rożce. Tam niebo może
mieć dowolny kolor. 
W ogóle kolory mogą być
bardziej… barwne 
– mówi malarka 
Eva Chełmecka

Pokolorujmy
swój świat



dencja do rozsmakowywania się w sa-
mej formie, niuansach światłocienia
i kompozycji, bez znaczenia treści.
Kolejnym powodem, dla którego kul-
tura Dalekiego Wschodu, a szczegól-
nie Indii, jest mi bliska, jest to, że od lat
praktykuję jogę i medytację, zgłębiam
filozofię hinduistyczną i jest to dla
mnie również źródłem nieskończonej
inspiracji.
A pani artystyczny guru?

– Guru to naprawdę duże słowo,
gdyż ja rozumiem, że to jest ktoś taki,
kto – gdy coś powie – to jest to nie-
podważalne i ze wszystkim człowiek,
jego „wyznawca”, musi się bez-
sprzecznie zgodzić. Natomiast – może
zabrzmi to cynicznie – z czasem, z wie-
kiem traci się autorytety w tym sensie,
że coraz trudniej jest podporządkować
się czyjejś woli, szczególnie jeśli ma się
samemu silną osobowość, więc przy-
znam, że z żyjących twórców chyba ni-
kogo swoim guru bym nie nazwała.
Oczywiście są takie postacie, które im-
ponują i inspirują w takim sensie, że
chciałoby się być jak one. I tutaj nie
ograniczam się i czerpię wzorce od ar-
tystów z najwyższej półki, od Salvado-
ra Dali czy Niki de Saint Phalle, która
jest dla mnie niedościgłym wzorem
działania na szeroką skalę, w dodat-
ku w pokrewnej mi stylistyce. Natomiast
w praktyce, na co dzień niewątpliwie
rodzajem mojego mistrza i mentora jest
mój mąż Faustyn Chełmecki – malarz
o nieco większym artystycznym do-
świadczeniu i stażu. W pracowni czy
w domu zawsze wymieniamy się po-
glądami, dyskutujemy na temat na-
szych prac, tego, co na bieżąco two-
rzymy. Jest to niesamowicie wzboga-
cające doświadczenie. Niewątpliwie
bardzo cenię jego zdanie, co jednak
nie oznacza, że to, co powie, jest świę-
te (śmiech).

Nie chciałabym, aby zabrzmiało to
zbyt pyszałkowato, ale tak naprawdę
to tym artystycznym guru dla siebie
chyba jestem… ja sama, w tym sensie,
że największe znaczenie np. w podję-
ciu decyzji czy praca jest skończona,
albo czy tak właśnie chcę, aby wyglą-
dała, ma moje o tym przekonanie.
Moje, a nie kogoś innego.
Co najbardziej drażni panią w dzisiejszej rze-
czywistości? 

– Myślę, że w dzisiejszej rzeczywi-
stości najbardziej drażni mnie prze-
sadny konsumpcjonizm z towarzyszą-
cym mu coraz większym odwrotem od
tego, co naprawdę w życiu ważne.
Również brak poszanowania dla na-
szej planety, z czego zresztą wynika po-
średnio bardzo wiele różnych proble-

mów ekologicznych,
gospodarczych, spo-
łecznych czy wręcz
politycznych. Irytuje
mnie też powierz-
chowność dzisiej-
szych relacji między-
ludzkich. To, jak no-
we media, szczegól-
nie te tzw. społecz-
nościowe, paradok-
salnie zamiast zbli-
żać ludzi do siebie,
w pewnym sensie
nas oddaliły, wypie-
rając kontakt osobi-
sty. O tym też w dużej
mierze opowiadam
w cyklu moich prac
pt. „Miłość w cza-
sach cyberkultury”
czy też „Cyberrebel”.
Pogoń za kolejnym
gadżetem, kolejnymi
modelami elektro-
nicznych zabawek
sprawia, że tak naprawdę zapomina-
my o rzeczach ważnych, gubimy
gdzieś sens życia, harmonię z plane-
tą, z kosmosem, z innymi ludźmi, co
powoduje narastające frustracje, agre-
sję, depresję i tym podobne zjawiska.
Bardzo smuci mnie też, a nawet draż-
ni, to, że w dziedzinie sztuki np. wideo
art wypiera malarstwo, rzeźbę i inne
tradycyjne środki wyrazu, ponieważ
jest łatwy do przewożenia, tani, kom-
paktowy. Szczególnie w Polsce rzad-
ko która instytucja publiczna, dedy-
kowana sztuce nowoczesnej, prze-
znacza swoją przestrzeń na prezen-
tację malarstwa. Na Zachodzie nie ob-
serwuję aż tak bardzo tego trendu wy-
kluczania malarstwa z salonów arty-
stycznych.
Posługuje się pani intensywnymi kolorami.
Jaką rolę one pełnią?

– Intensywne barwy są przede
wszystkim sposobem do wyrażania
intensywnych emocji, ale ja wierzę też
w terapeutyczną moc koloru. Dzięki fi-
zyce wiemy przecież, iż każdy kolor po-
siada fale o określonej długości i to one
mają określone oddziaływanie również
na nas. Nie da się temu zaprzeczyć
i chociaż na co dzień może nie doce-
niamy roli koloru, to jednak zapew-
niam, że to działa. Dlatego uważam, że
warto otaczać się intensywnymi, na-
syconymi i pięknymi barwami, gdyż
wówczas nie grozi nam depresja,
nuda i przygnębienie.

Rozmawiał Sławomir Drygalski
Współpraca Cyprian Nikodem Hypko
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EVA CHEŁMECKA 

Studiowała w Europejskiej Akademii
Sztuk po kierunkiem m.in. Jerzego Du-
dy-Gracza, Franciszka Starowieyskiego
i Wiktora Zina. Dyplom z malarstwa
(z aneksem z architektury wnętrz) obro-
niła w roku 2001 pod kierunkiem prof.
Andrzeja Sadowskiego, jednego z czoło-
wych przedstawicieli polskiego hiperre-
alizmu. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Jej obrazy znajdują się w prywatnych ko-
lekcjach w Austrii, Chorwacji, Francji, Ho-
landii, Kanadzie i Polsce. Obok malarstwa
Eva Chełmecka tworzy również rzeźby
oraz barwne mozaiki. Ciągłe poszukiwa-
nia twórcze doprowadziły artystkę do
tworzenia instalacji łączących malarstwo,
assamblage, mozaikę i rzeźbę. Motywem
przewodnim tych prac są cytaty z cyber-
rzeczywistości – układy scalone, mikro-
procesory, fragmenty telefonów komór-
kowych czy zużyte opakowania, czyli
wszystko to, co jest pozostałością funk-
cjonowania człowieka i elementem kul-
tury konsumpcji. W twórczości Evy
Chełmeckiej stają się one symbolami na-
szych czasów i wchłaniającej nas cyber-
kultuty. Artystka ma na swoim koncie
wiele wystaw indywidualnych, m.in. Cy-
berrebel w Galerii Kunstraum Ewigkeit-
gasse (Wiedeń, 2015), w Galerii 31,
Winosfera – Where Wine Meets Culture
(Warszawa, 2014) i w Pure Sky Club
(Warszawa, 2014), oraz zbiorowych,
m.in. Self Identities-Laura Haber Gallery-
Buenos Aires (Argentyna, 2016), Future
Memories, Self Memories i Fractal Identi-
ties w Venice Art House (Wenecja,
2015), Unlimited Art Space, Art Space
(Warszawa, 2013).
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La Scala jest jedną z najsłynniej-
szych scen operowych na świecie
i jednym z miejsc, które wypada i trze-
ba odwiedzić, przybywając do Me-
diolanu. Cieszy się niezwykłą reno-

mą. Każdy kompozytor pragnie, żeby jego dzie-
ło pojawiło się wśród wystawianych na tej sce-
nie. arcydzieł. W historii muzyki europejskiej rola
La Scali była i jest decydująca w kulturze.

Nazwa teatru pochodzi od kościoła San-
ta Maria alla Scala, który został tak nazwany
na cześć włoskiej szlachcianki Beatrice Re-
gina della Scala – to z jej inicjatywy kościół
został wybudowany. Zburzono go pod koniec
XVIII w., aby zrobić miejsce dla Teatro Regio
Ducale. Nowy Teatr alla Scala został zbudo-
wany na zgliszczach Teatro Ducale na proś-
bę grupy bogatych mediolańczyków, którzy po-
siadali loże w spalonym teatrze. Została ona
skierowana do arcyksięcia Ferdynanda, który
sprawę przekazał cesarzowej Marii Teresie
Habsburg. W 1776 r. rozpoczęto prace bu-
dowlane. Gmach opery projektu architekta Giu-
seppe Piermariniego nie robi takiego wrażenia

jak np. Opéra Garnier w Paryżu czy Teatr Wiel-
ki w Warszawie, ale wnętrze jest bardzo bo-
gate i wspaniałe.

3 sierpnia 1778 r. nastąpiło otwarcie te-
atru, na inaugurację wystawiono operę „Eu-
ropa Riconosciuta”, skomponowaną na tę oka-
zję przez Antonia Salieriego. La Scalę oświe-
tlały 84 zamontowane w żyrandolu lampy naf-
towe i jeszcze tysiąc umiejscowionych w po-
zostałej części teatru. Żeby zapobiec niebez-
pieczeństwu pożaru, kilka pokoi było wypeł-
nionych setkami wiader wody. Teatr mógł po-
mieścić ponad 3 tys. osób. Podobnie jak
w większości scen w tamtym czasie La Sca-
la była używana nie tylko jako miejsce rozrywki,
lecz także jako miejsce do organizowania ży-
cia społecznego. Właściciele lóż przyjmowa-
li w nich gości, jedli, a nawet uprawiali hazard,
a wszystko to podczas występów na scenie.
Pisano w ówczesnych pismach, że La Scala
była bawialnią dla całego społeczeństwa Me-
diolanu. 

Przez pierwsze sezony, aż po lata 20.
XIX w. na tej mediolańskiej scenie można było

podziwiać dzieła najlepszych kompozytorów
tamtych czasów: Mozarta, Pucciniego, Ros-
siniego. W 1839 r. rozpoczął się sezon Ver-
diego, ale na skutek konfliktów z orkiestrą, któ-
ra nie spełniała jego oczekiwań i – jak twier-
dził – psuła jego muzykę, zaprzestał z nią
współpracy. Poprawa stosunków nastąpiła do-
piero w 1869 r. i Verdi zgodził się na wysta-
wienie w La Scali nowej wersji „Mocy prze-
znaczenia”. 

W 1943 r., podczas wojennych bombar-
dowań La Scala została poważnie uszkodzo-
na. Teatr odbudowano, a 11 maja 1946 r. za-
inaugurowano jego otwarcie „Koncertem Od-
budowy” pod batutą słynnego Artura Tosca-
niniego. Od 1951 r. z inicjatywy Victora de Sa-
bata teatr La Scala otwiera sezon 7 grudnia,
w dzień św. Ambrożego, patrona Mediolanu.
W tym właśnie roku zatryumfowała Maria Cal-
las, która stała się primadonną opery, odno-
sząc wielkie sukcesy.

W latach 2002–2004 teatr został grun-
townie odnowiony według innowacyjnego
projektu architekta Maria Botty. Podczas in-

Teatro alla Scala
„Wychodzę właśnie z „La Scali” – dla mnie jest to pierwszy teatr na świecie, gdyż to w nim
słuchanie muzyki sprawia największą przyjemność” – pisał we wrześniu 1816 r. Stendhal.
To prawda, niesamowita atmosfera, niezwykli artyści, niepowtarzalne i niezapomniane prze-
życia towarzyszą wizycie we wspaniałych wnętrzach opery

Anna Arwaniti

Fot.: Brescia/Amisano
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P
ierwsza premiera to „Goplana” Wła-
dysława Żeleńskiego. – To tytuł rzad-
ko przywoływany, ale bardzo ważny
w naszej literaturze – mówi dyrektor Te-
atru Wielkiego Opery Narodowej Wal-

demar Dąbrowski, i dodaje: – „Goplana” jest też
niezwykle istotnym elementem szeroko zakrojonego
planu artystycznego, który konstruujemy i reali-
zujemy w perspektywie roku 2018, rocznicy 100-
lecia odzyskania niepodległości. To baśń okrutna,
w której rządzi zło. W muzykę wplótł Żeleński pol-
skie motywy: poloneza, kujawiaka, mazura i obe-
rka. Ludomił German jest autorem libretta, osnu-
tego na tekście „Balladyny” Słowackiego. Boha-
terką uczynił boginkę jeziora, postać fantastycz-
ną o głosie liryczno-koloraturowym. Opera będzie
transmitowana na żywo na uruchomionej niedawno
platformie video On Demand i na The Opera Plat-
form. Jest to projekt stowarzyszenia Opera Euro-
pa, w ramach którego kilkanaście znaczących eu-
ropejskich teatrów operowych współtworzy wir-
tualną bibliotekę spektakli. 

Kolejne dwie premiery operowe sezonu to
„Czarodziejski flet” Mozarta, „Turek we Wło-
szech” Rossiniego (koprodukcja z festiwalem
D’Aix-en-Provence) i „Umarłe miasto” Ericha Korn-
golda, kompozytora nominowanego do Oscara. Na-
tomiast Polski Balet Narodowy przygotowuje trzy
premiery baletowe: „Jezioro Łabędzie” Czajkow-
skiego, wieczór baletowy Krzysztofa Pastora i pra-
premierę „Darkness” Izadory Weiss.

Warto odnotować, że Teatr Wielki Opera Na-
rodowa jest też w tym sezonie obecny w nowo-
jorskiej Metropolitan Opera. Wszystko za sprawą
„Tristana i Izoldy” Richarda Wagnera w reżyserii
Mariusza Trelińskiego – pierwszej premiery tej je-
sieni na najlepszej operowej scenie świata. Tym
samym artysta przeszedł do historii jako pierw-
szy polski reżyser, inaugurujący nowy sezon
Metropolitan. Przedstawienie zostało przyjęte
entuzjastycznie przez publiczność i zakończyło się
kilkuminutowymi owacjami na stojąco. Opera za-
pełniła się przedstawicielami i miłośnikami kul-
tury i sztuki z całego świata, takimi jak: Placido
Domingo, Adrien Brody, Christine Baranski czy Pa-
tricia Clarkson. W tym samym czasie na Times

Square przybyły tłumy fanów przedstawienia,
którzy obejrzeli jego transmisję na ustawionym
specjalnie na tę okazję ekranie. W przemówieniu
na uroczystej gali dyrektor generalny Metropoli-
tan Opera Peter Gelb zaznaczył, że: – Dzisiejsze
przedstawienie było niezwykle poruszające. Takie
otwarcie jubileuszowego sezonu pozwala przy-
puszczać, że będzie to jeden z najlepszych sezo-
nów w historii  naszej sceny.

Polską premierę spektaklu mieliśmy okazję
oglądać w Teatrze Wielkim w czerwca bieżącego
roku. Inscenizacja Trelińskiego powstała na za-
mówienie Metropolitan po sukcesie, jaki reżyser
odniósł w Nowym Jorku, realizując w 2015 r. „Jo-
lantę / Zamek Sinobrodego”. To jednak nie jedy-
ny sukces mijającego roku, bowiem Opera Na-
rodowa została nominowana do International
Opera Awards (kategoria „najlepszy teatr opero-
wy”) – operowych Oscarów, przyznawanych
przez wybitne osobowości świata muzycznego
i teatralnego.

„Zapraszamy do wspólnego doświadczanie
piękna” – pisze w książce na nowy sezon dyrek-
tor Dąbrowski. „Niech nas inspiruje do refleksji,
niech otwiera nowe perspektywy. W tym bowiem
zawiera się sens sztuki, a jej obecność w naszym
życiu jest naprawdę niezbywalna. �

Wspólne 

Nowy sezon w Teatrze Wielkim Operze Narodowej za-
powiada się bardzo ciekawie i różnorodnie, zoba-
czymy cztery premiery operowe i trzy baletowe. 
Ta narodowa instytucja jest też obecna w tym sezonie
na nowojorskiej scenie Metropolitan Opera
Anna Arwaniti

doświadczanie piękna
auguracji „nowej” La Scali Riccardo Muti wy-
stawił tę samą operę „Europa Riconosciuta”
Antonia Salieriego, którą zainaugurowano La
Scalę w 1776 r. Opera ma swoją orkiestrę, chór
oraz balet.

To otoczone legendą i niezwykłą atmos-
ferą miejsce przyciągało kompozytorów i śpie-
waków z całego świata. Polscy mistrzowie ba-
tuty, kompozytorzy i śpiewacy również gościli
na mediolańskiej scenie. Pierwszym naszym
dyrygentem (zaproszono go w 1955 r.) był Ar-
tur Rudziński, który z wielkim sukcesem
przygotował „Fausta” Gounoda. Drugim był Je-
rzy Semkow – 1967 r. poprowadził premierę
„Borysa Godunowa”. Pod batutą Krzysztofa
Pendereckiego zabrzmiały „Polskie Requiem”
i „Raj utracony”. Na scenie La Scali gościł też
Teatr Pantomimy Jerzego Tomaszewskiego,
który razem z Konradem Swinarskim i dyry-
gentem Nino Sanzogną zrealizowali na scenie
La Scali włoską premierę jednoaktowej ope-
ry „I Bassaridi” Hansa Wernera Henzego. Jako
pierwsza śpiewaczka w La Scali debiutowa-
ła w 1975 r. Zdzisława Donat, a potem Tere-
sa Żylis-Gara, występowali tam też m.in.
Wiesław Ochman, Ewa Podleś, Mariusz Kwie-
cień i Marcin Bronikowski. 

Jednym z największych wydarzeń w roku
jest w La Scali inauguracja sezonu. Na galę
zjeżdżają się osobistości z życia politycznego
i kulturalnego Włoch i Europy. Wystawiono
w niej ponad 400 operowych tytułów, ostat-
nio operą sezonu stała się „Simon Boccane-
gra” Verdiego z Plácido Domingo w roli doży
Genui. Nowy sezon 7 grudnia zainauguruje
„Madame Butterfly” Pucciniego. La Scala
dla artystów to wielka nobilitacja, zaś dla od-
wiedzających niezapomniane przeżycia arty-
styczne.
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Jaka jest historia festiwalu i jego droga do sła-
wy?

– Festiwal ma swój początek
w Trzęsaczu, rozsławionym przez słyn-
ne ruiny kościoła, którego ostatnia
ściana dzielnie walczy o miejsce na
nadbałtyckim klifie. W tym uroczym ku-
rorcie spotkałem w roku 2000 księdza
Andrzeja Dymera. Dowiedziałem się od
niego, że w urokliwej wiosce rybackiej
jest jeszcze jedna, stojąca na gruzach
świątynia i kapłan ma w planie jej od-
budowę. Widząc ogrom zniszczeń,
z przekąsem powiedziałem, że w tym
przybytku wiary zorganizuję festiwal
muzyczny, i to międzynarodowy… 

Kiedy po dwóch latach zobaczyłem
odrestaurowany kościółek, oniemiałem
ze zdziwienia. Ksiądz przypomniał mi
wtedy o danej obietnicy i upomniał się
o festiwal. Mając nadzieję, że uda mi
się go odwieść od „szaleńczego” po-
mysłu, dodałem, że bez organów fe-
stiwalu nie da się zorganizować. Mój
wymóg spełniono, więc musiałem do-
trzymać słowa. W roku 2005 odbył się
pierwszy festiwal w Trzęsaczu.
W tym roku festiwal zorganizowano w Ber-
linie, Szczecinie i Trzęsaczu po raz 12. 

– Od początku starałem się tak do-
bierać program, by przybywające na
imprezę osoby znalazły w niej dla sie-
bie coś ciekawego. Potem, mówiąc pół
żartem pół serio, koncepcję na formułę
wydarzenia podsunął mi sam Fryderyk
Chopin. W roku 2010 obchodzono 200.
rocznicę urodzin kompozytora, dlate-
go właśnie jemu dedykowałem całą

edycję. Muzycy wykonali wówczas
wszystkie dzieła mistrza na fortepian
z towarzyszeniem orkiestry. To okaza-
ło się być przysłowiowym strzałem
w dziesiątkę i odbiło się szerokim
echem na świecie do tego stopnia, że
dostaliśmy propozycję przeniesienia
trzęsackiego festiwalu do prestiżo-
wych sal Carnegie Hall i Lincoln Cen-
ter na zamknięcie obchodów jubileuszu
w Nowym Jorku. Festiwal nabrał roz-
głosu i zyskał prawdziwy, międzyna-
rodowy wymiar. W naturalny sposób
zrodziła się więc idea, by następne od-
słony dedykować jednemu twórcy,
a jego dzieła przeplatać z popularny-
mi utworami innych wybitnych kom-
pozytorów różnych epok. Kolejne lata
były zatem hołdem dla twórczości
Marka Jasińskiego, Henryka Mikołaja
Góreckiego, Krzysztofa Pendereckie-
go, Wojciecha Kilara, Karola Szyma-
nowskiego i Witolda Lutosławskiego. 
Czy samorząd gminy Rewal, w której leży
Trzęsacz, wykorzystuje festiwal do promocji
nadbałtyckiego regionu?

– Wójt już dawno przekonał się
o tym, że za sprawą dobrej muzyki i
przyjeżdżających na festiwal wybit-
nych artystów zachęcić można turystów
i wczasowiczów do przyjazdu nad mo-
rze. Za tym mogą iść przecież pienią-
dze dla gminy oraz praca i zyski dla jej
mieszkańców. Uważam, że m.in. dla-
tego działania promocyjne gminy na
rzecz festiwalu są chętnie realizowane.
Wydarzenie wspierają również przed-
stawiciele innych samorządów, np. re-

prezentujący Pomorze Zachodnie wła-
dze Szczecina, a wcześniej robiły to
także Świnoujścia i przygranicznego
Heringsdorfu. Ich pomoc finansowa
i życzliwość dla przedsięwzięcia za-
wsze były i są bezcenne. Dostrzegając
kulturotwórczą rolę przedsięwzięcia,
panowie Piotr Gliński, minister kultury
i dziedzictwa narodowego, i Olgierd
Geblewicz, marszałek województwa
zachodniopomorskiego, a także arcy-
biskup Andrzej Dzięga, metropolita
szczecińsko-kamieński, zdecydowali
się objąć wydarzenie honorowym pa-
tronatem. 
Na festiwal trafiają nie tylko wytrawni znaw-
cy muzyki, lecz także nie mający wiele wspól-
nego z szeroko rozumianą sztuką turyści. 

– Nie muszę dla nich przygotowy-
wać odrębnych programów (śmiech).
Na dobrej muzyce nie trudno się prze-
cież poznać. Jeśli interpretują ją zna-
komici artyści, oklaskiwani wcześniej
na estradach świata, to sukces jest mu-
rowany. Tacy właśnie twórcy i odtwór-
cy przyjmują zaproszenia na „Sacrum
Non Profanum”, a ich mistrzowskich in-
terpretacji słucha z roku na coraz
większa rzesza melomanów.
Czego należy życzyć dyrektorowi artystycz-
nemu międzynarodowego festiwalu?

– Festiwal bez słuchaczy nie ma ra-
cji bytu, zatem to oni są najważniejsi!
Chciałbym się z nimi spotykać przez
kolejne lata i sprawiać im wiele rado-
ści z odbioru świetnie interpretowanej
muzyki. Wykonawcom pragnę stworzyć
doskonałe warunki do satysfakcjonu-
jącego muzykowania, a jeśli się to uda
również w kolejnych latach, to będę
szczęśliwy. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

*Pozostali patroni medialni 12. edycji festiwalu
„Sacrum non Profanum” to: Polska Agencja Pra-
sowa SA, „Kurier Szczeciński”, TVP3 Szczecin,
TVB 24, Polskie Radio Szczecin SA, „FAKTY Ma-
gazyn Gospodarczy”.

Z małego Trzęsacza Rozmowa z prof. Bohda-
nem Boguszewskim, dy-
rektorem artystycznym
Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzycznego
„Sacrum non Profa-
num”, nad którym „Ma-
gazyn VIP” sprawuje
patronat medialny*

w wielki muzyczny świat 
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Portret Adama Sapiehy – studium do postaci Witolda 

w Bitwie pod Grunwaldem
Cena wywoławcza 75 000 zł

Rekordowa cena sprzedaży 210 000 zł
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La Folle Journée to w świecie kultu-
ry wydarzenie bezprecedensowe.
Poprzez atrakcyjną formę, różno-
rodność koncertów, wysokiej klasy
artystów, a przy tym symboliczne

ceny biletów festiwal przyciąga tłumy od-
biorców na całym świecie. Zapoczątkowany
w 1995 r. we Francji przez René Martina, wkrót-
ce pojawił się w Hiszpanii, Japonii, Rosji,
a w 2010 r. także w Polsce. Organizatorami ro-
dzimej edycji imprezy są orkiestra Sinfonia Var-
sovia, francuskie Centre de Realisations et
d’Etudes Artistiques à Nantes oraz Fundacja
Ogrody Muzyczne. W tym roku festiwal odbył
się już po raz siódmy, a jego poprzednie edy-
cje: „Chopin Open” (2010), „Les Titans”
(2011), „Rosja” (2012), „Muzyka francuska
i hiszpańska” (2013), „Ameryka” (2014) oraz
„Pasje serca i duszy” (2015) spotkały się
z ogromnym zainteresowaniem publiczności.

Tegoroczne Szalone Dni Muzyki miały bar-
dzo bogaty i różnorodny program – 950 mu-
zyków z 10 krajów: Chin, Japonii, Korei Połu-
dniowej, Singapuru, Rosji, Francji, Holandii,
Luksemburga, Stanów Zjednoczonych i Pol-
ski, 182 utwory, 2915 minut muzyki. O zawrót
głowy może przyprawiać droga, jaką w sumie
przebyli artyści, aby zagrać na warszawskim
festiwalu – 267 132 km, czyli mniej więcej tyle,
ile potrzeba, aby siedmiokrotnie okrążyć zie-
mię. Na widzów czekało mnóstwo atrakcji: nie-
konwencjonalne spektakle dźwiękowe, inte-
raktywne projekty, klasyka w wersji orkiestrowej
i kameralnej, muzyka dawna i współczesna,
elektronika, jazz, a także brzmienia Dalekiego
Wschodu, a wszystko za sprawą tematu
przewodniego tegorocznego festiwalu, czyli na-
tury – niewyczerpanego źródła inspiracji dla
kompozytorów.

Organizatorzy podzielili koncerty na na-
stępujące kategorie: klasyka, klasyka inaczej,
prezentująca muzykę w oryginalnych, często
zaskakujących aranżacjach, koncerty rodzin-
ne, dla dzieci oraz występy młodych wyko-

nawców. W programie festiwalu znalazły się
utwory, stanowiące muzyczne ilustracje czte-
rech pór roku – kultowe „Cztery pory roku” An-
tonia Vivaldiego i ich uwspółcześniona wersja
Maksa Richtera, fortepianowy cykl Piotra
Czajkowskiego, argentyńska wizja pór roku
Astora Piazzolli oraz amerykańskie „Four Se-
asons” Philippa Glassa, a także utwory w sym-
boliczny bądź metaforyczny sposób nawią-
zujące do poszczególnych okresów w życiu
przyrody, jak np. balet „Święto wiosny” Igo-
ra Strawińskiego, walc „Odgłosy wiosny”
Johanna Straussa II), czy zbiór pieśni „Podróż
zimowa” Franza Schuberta. Na festiwalu za-
prezentowano także ogromny wachlarz kom-
pozycji, które oddały hołd pięknu naturalnych
krajobrazów: rzek (m.in. walc „Nad pięknym
modrym Dunajem” Johanna Straussa II), je-
zior (suita z baletu „Jezioro łabędzie” Piotra
Czajkowskiego), gór („Symfonia alpejska”
Richarda Straussa), lasów („Sceny leśne” Ro-
berta Schumanna). Piękno polskich krajo-
brazów ilustrowały utwory Zygmunta No-
skowskiego, Władysława Żeleńskiego, Michała
Spisaka i Wojciecha Kilara.

Festiwal oferował swoim słuchaczom
także kilka wyjątkowych atrakcji – interaktywne
show z udziałem francuskiego beatboxera Ezry,
koncert tradycyjnej muzyki chińskiej, wyko-
nanie symfonii „Pieśni Przemijania” Krzysztofa
Pendereckiego, a także występ fenomenalne-
go Motion Trio. Do dzieci natomiast adreso-
wane były koncerty „Smykofonii”, prowadzone
przez doświadczonych animatorów, m.in.
metodą Edwina Gordona, oraz Szalone Bajki
Operowe, czyli pokazy filmów animowanych
według znanych oper – „Cyrulika sewilskiego”
i „Carmen” – z muzyką na żywo.

Szalone Dni Muzyki 2016 to łącznie
58 koncertów w ciągu trzech dni w samym
centrum Warszawy oraz cała gama oryginal-
nych utworów z różnych epok w wykonaniu
światowej klasy polskich i zagranicznych ar-
tystów. To niepowtarzalna okazja dla wszyst-
kich na niezapomniane przeżycia z muzyką na
żywo. �

Szalone Dni Muzyki, któ-
rych głównym organizato-
rem jest orkiestra Sinfonia
Varsovia, to polska wersja
międzynarodowego festi-
walu La Folle Journée. 
W tym roku impreza 
odbyła się po raz siódmy,
a przyświecał jej motyw
natury

Anna Arwaniti
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P
remiera sztuki odbyła się w 1956 r.
w Zurychu i okazała się światowym suk-
cesem. Autor, korzystając z klasycznego
motywu, pokazuje mechanizm działa-
nia pokusy i pyta, jak daleko można po-

sunąć się dla pieniędzy. – „Wizytę” nazwałbym
absurdalną, formalną komedią z elementami dra-
matu – mówi reżyser Wawrzyniec Kostrzewski.
– W lekkiej formie zostały w niej podjęte trudne i nie-
śmiertelne tematy: zemsta, moralność, mechanizm
ulegania pokusie. Sztuka pyta o cenę systemu war-
tości i na ile jest on prawdziwy, a na ile deklarowa-
ny. Odzwierciedla problemy niezwykle aktualne. Jak
szybko społeczeństwo pod wpływem obietnic i ma-
nipulacji ulega degradacji moralnej? Jak łatwo za-

ciera się granica pomiędzy spra-
wiedliwością a zemstą? 

Mieszkańcy niegdyś świetnie
prosperującego, a od pół wieku zu-
bożałego miasteczka Güllen ocze-
kują wizyty miliarderki Claire Za-
chanassian, która spędziła w nim
swoje młodzieńcze lata. – To
współczesna businesswoman
światowego formatu, polityk, ko-
bieta niemal nieśmiertelna, twarz
wielkiej korporacji – mówi reżyser.
– Przyjeżdża po latach i rozpoczy-
na swoistą kampanię wyborczą
w amerykańskim stylu. Miesz-
kańcy mają nadzieję na wsparcie
finansowe, nie wiedzą, że Claire
szuka zemsty za wyrządzone jej
z przeszłości krzywdy. Ta poważana
starsza pani składa mieszkańcom
Güllen szokującą propozycję: ofe-
ruje im miliard w zamian za zabi-
cie Alfreda, który upokorzył ją i do-
prowadził do opuszczenia przez nią
miasteczka. Claire, pozostawiona
bez środków do życia, znalazła się
w burdelu. Czeka 45 lat na zemstę,
sama chce wymierzyć sprawie-
dliwość. Czy mieszkańcy zgodzą

się na propozycję za cenę dobrobytu? – Pojęcie,
które jest wspólnym mianownikiem z polską rze-
czywistością, to „sprawiedliwość” – dodaje Ko-
strzewski. – Zarówno w sztuce Dürrenmatta, jak
i dziś odmieniane przez wszystkie przypadki i co-
raz częściej utożsamiane z zemstą. Mam poczu-
cie, że dziś też żyjemy w społeczeństwie odwetu.
W Polsce trudno o wybaczenie, a zemsta często
staje się lekko zakamuflowanym elementem po-
litycznej strategii, narzędziem modelowania pań-
stwa, społeczeństwa, narodu. Ten znakomicie skon-
struowany dramat kryminalny pokazuje naturę ludz-
ką, pełną chciwości, zakłamania i obłudy. Minę-
ło 60 lat od premiery, a tematyka sztuki jest cią-
gle żywa i wyjątkowo aktualna. �

Zemsta

„Wizyta starszej pani” Friedricha Dürrenmatta to wy-
śmienity dramat z elementami czarnego humoru z do-
borową obsadą, którą tworzą Halina Łabonarska,
Małgorzata Niemirska i Adam Ferency. Można go oglą-
dać w warszawskim Teatrze Dramatycznym

D
wa lata po wydaniu de-
biutanckiego krążka „All
Around”, nominowanego
do nagrody Fryderyk 2015,
Ola Trzaska – kompozy-

torka, aranżerka, wokalistka i flecistka
jazzowa – dzieli się kolejnym autorskim
projektem. Płyta ukaże się w listopadzie
2016 r. Nowe kompozycje bogate są
w niekonwencjonalne warstwy brzmie-
niowe, co owocuje wielowymiarowo-
ścią aranżacji i nieszablonowym kształ-
tem składu instrumentalnego. Kom-
pozytorka, kontynuując idee wy-
brzmiewające na debiutanckim „All
Around”, nietypowo zestawia brzmie-
nia instrumentów dętych: fletu, flugel-
hornu, puzonu. W jej twórczości, obok
sentymentu do zróżnicowanej barwo-
wo groove’owej amerykańskiej muzy-
ki lat 70. ubiegłego stulecia, wyraźnie
zarysowuje się oryginalny styl kompo-
zytorski – linearnie rozwijająca się for-
ma, w której rytm, harmonia i linie me-
lodyczne stanowią równoważne ele-
menty. Na nowej płycie znajdzie się
12 utworów: dziewięć autorskich oraz
dwa rzadko wykonywane standardy.
W nagraniach udział wzięli najwybit-
niejsi polscy muzycy. �

Anna Arwaniti
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W tym roku odbyły się 25. zawody triathlo-
nowe w Suszu. Czy ze względu na jubileusz
wydarzenie miało szczególny charakter?

– W czerwcu obchodziliśmy 25-le-
cie suskich zawodów triathlonowych,
które na przestrzeni lat stopniowo się
zmieniały się i nabierały rozmachu.
Główna zmiana nastąpiła w 2011 r., kie-
dy to skromne jednodniowe zawody zo-
stały podniesione do rangi dwudnio-
wych rozgrywek. Rozszerzona formu-
ła triathlonu zmieniła charakter wy-
darzenia i wpłynęła na jego markę.
W tym roku – w ramach wyjątkowej, ju-
bileuszowej edycji – odnotowaliśmy re-
kordową liczbę uczestników – we
wszystkich biegach łącznie wzięło
udział ponad 1,8 tys. zawodników. Wy-
darzeniu towarzyszyła znakomita opra-
wa artystyczna, a dodatkowo pogoda
była naszym sprzymierzeńcem. Do

tego typu imprezy przygotowujemy
się prawie cały rok, żeby wszystko
było zapięte na ostatni guzik, jednak są
efekty, bo wydaje mi się, że wszyscy wy-
jechali zadowoleni. Nawet niepytani,
zawodnicy zapewniali mnie, że stawią
się w Suszu za rok, a takie deklaracje
są dla nas zapewnieniem, że warto
było podjąć trud organizacji wyda-
rzenia, oraz motywacją, by utrzymać
jego wysoki poziom. Zawodnicy zo-
stawili za sobą wspaniały klimat pro-
fesjonalnej imprezy sportowej, która
licznie przyciąga lokalną społeczność.
Nasi mieszkańcy wyczekują zawodów,
spotykają się z zawodnikami, kibicują
im w rywalizacji, a niektórzy nawet
goszczą sportowców w swoich do-
mach, oferując im nocleg. Rangę im-
prezy podkreśla fakt, że najbardziej
rozpoznawalną uczestniczką triathlo-

nu była reprezentantka Polski na Igrzy-
skach Olimpijskich w Rio Agnieszka Je-
rzyk.
Jak ważny w kalendarzu wydarzeń gminy
Susz stał się triathlon i jak rozwijała się for-
muła tej dużej sportowej imprezy na prze-
strzeni lat?

– Po raz pierwszy zorganizowaliśmy
triathlon w 1991 r. z inicjatywy lokalnych
sportowców. Wtedy jeszcze niewielu lu-
dzi wiedziało, co kryje się pod tym po-
jęciem, dopiero stopniowo poznawali
tę dyscyplinę. Z czasem podobne im-
prezy, wzorowane na naszej, zaczęły
rozwijać się w innych miastach, ale
to my byliśmy pomysłodawcą tego
ciekawego wydarzenia sportowego.
W ostatnich latach Susz Triathlon stał
się na tyle popularny, że musieliśmy
zmienić jego formułę. Inaczej zawody
nie wyróżniałyby się niczym na tle po-

Staramy się zrównoważyć realizowane inwestycje, żeby nie były
skoncentrowane w centrum gminy, lecz także w jej mniejszych,
rozproszonych ośrodkach, aby wszyscy mieszkańcy mogli korzy-
stać z oferty sportowej – mówi Krzysztof Pietrzykowski, bur-
mistrz gminy Susz, organizatora imprezy sportowej Susz
Triathlon, która jest dumą gminy i całego 
regionu oraz magnesem dla fanów sportu

Sportowe oczko w głowie



dobnych imprez, a my pozostali-
byśmy jako organizator w cieniu.
Przez 25 lat w gminie ukształ-
towała się renoma imprezy,
a mieszkańcy stali się znawcami
tematu – nie tylko z zapałem ki-
bicują sportowcom, ale coraz
częściej sami decydują się na
udział w zawodach. Wydarzenie
ma zatem również wymiar edu-
kacyjny. Gminne kluby krzewią
w dzieciach od najmłodszych lat
kulturę sportową, a samorząd or-
ganizuje dla młodzieży aquathlon.
Czy zawody można zaliczyć do działań
promocyjnych samorządu? Jak ocenia
pan efekty triathlonu w tym kontekście?

– Po rozszerzeniu formuły tria-
thlonu zawody przestały być wy-
darzeniem gminnym. Nasza im-
preza zaczęła być zauważana
na zewnątrz i to nie tyle w powie-
cie czy w województwie, ile na
szczeblu krajowym. Od 2011 r. zin-
tensyfikowaliśmy działania pro-
mocyjne, co zaowocowało wielo-
ma nagrodami, wśród których
najważniejsze miejsce zajmuje
uzyskany certyfikat „Produkt War-
mii i Mazur 2014”, wręczony nam pod-
czas ubiegłorocznej gali. To czytelne
potwierdzenie rangi naszego triathlo-
nu w kontekście promocji całego re-
gionu. Okazuje się, że stworzony w gmi-
nie Susz produkt promuje wojewódz-
two warmińsko-mazurskie w skali ca-
łego kraju.
Jak wiele osób przyciąga Susz Triathlon,
atrakcyjny zarówno dla sportowców, jak i dla
obserwatorów, nie tylko z lokalnej społecz-
ności?

– Wszystkie hotele w promieniu
60 km są pozajmowane na długo
przed triathlonem – to najlepszy dowód
popularności imprezy wśród przy-
jezdnych. W tym roku w zawodach
wzięło udział ponad 1,8 tys. osób, z któ-
rymi przyjechały rodziny, a często rów-
nież grupy znajomych. Oprócz tego od-
wiedzają nas też kibice z różnych re-
gionów. Poza rozgrywkami sportowy-
mi atrakcją dla gości jest na pewno bo-
gaty program wydarzeń towarzyszą-
cych. W tym roku gwiazdą był znany
zespół rockowy COMA. Szacujemy, że
podczas trwania imprezy przez gminę
przewinęło się ok. 8 tys. osób z ze-
wnątrz.
Czy organizacja takiego wydarzenia jest
opłacalna, biorąc pod uwagę możliwości fi-
nansowe gminy i rezultaty przedsięwzięcia
w wymiarze promocyjnym?

– Największym organizatorem i be-
neficjentem jest Urząd Gminy Susz.
W przygotowaniu triathlonu samorząd

gminy jest wspierany przez organiza-
tora wspomagającego, której to funk-
cji w tym roku podjął się klub UKS,
skupiający zawodników startujących
w triathlonie. Początkowe edycje tria-
thlonu były całkowicie finansowane
przez gminę, w tej chwili 80 proc. za-
inwestowanych środków pochodzi z ze-
wnątrz: z wpłat zawodników i sponso-
rów, których wraz z rozwojem imprezy
wciąż przybywa. W głównej mierze są
to duże firmy o szerokim zasięgu dzia-
łalności, które chcą zaistnieć przy oka-
zji triathlonu, ale również lokalni przed-
siębiorcy, którzy chcą nas wesprzeć.
Czyli jubileuszową edycję triathlonu może pan
uznać za sukces?

– Zdecydowanie tak, jednak w tym
miejscu muszę zaznaczyć, że w związ-
ku z napiętym harmonogramem 25. edy-
cji triathlonu gala jubileuszowa zosta-
ła przeniesiona na Galę Sportu i na
spotkanie noworoczne, więc najlepsze
jeszcze przed nami.
W jaki sposób na co dzień władze gminy dba-
ją o rozwój fizyczny mieszkańców?

– Takich działań prowadzimy wie-
le. Drugą po triathlonie dużą imprezą
sportową, jaką organizujemy, jest MTB.
Ponadto z każdym rokiem w gminie
przybywa obiektów sportowych, na
których można trenować. W tym roku
oddaliśmy profesjonalną bieżnię, jakiej
nigdy w gminie nie było. Stale budu-
jemy nowe boiska, zarówno w mieście,
jak i na obszarach wiejskich. Staramy

się zrównoważyć realizowane in-
westycje, żeby nie były skoncen-
trowane w centrum gminy, lecz tak-
że w jej mniejszych, rozproszonych
ośrodkach, aby wszyscy miesz-
kańcy mogli korzystać z oferty
sportowej i prowadzić aktywny
tryb życia. 
Czy te inwestycje odpowiadają zapo-
trzebowaniu mieszkańców i spotykają
się z ich zainteresowaniem?

– W 2011 r., kiedy objąłem
urząd burmistrza, rozpocząłem
budowę pierwszego w gminie Or-
lika. Inwestycja wyniosła ponad mi-
lion złotych, przy czym z budżetu
gminy wyłożyliśmy jedynie nieco
ponad 200 tys. zł, resztę stanowi-
ło dofinansowanie. Koszt dla gmi-
ny był niewielki, a prowadzone
statystyki bez cienia wątpliwości
pokazują, że była to trafna decyzja
i opłacalna inwestycja. Z boiska,
które jest czynne od kwietnia do li-
stopada, korzysta w tym okresie
1,5–2 tys. osób miesięcznie. To
wynik, który przerósł najśmielsze
oczekiwania. Mam poczucie, że
środki z budżetu gminy są rzetel-

nie wydawane na dobre cele i myślę,
że mieszkańcy też są tego zdania.
Co oprócz ugruntowanego triathlonu w Su-
szu może być magnesem dla turystów i jakie
walory przemawiają za odwiedzeniem gmi-
ny?

– Gmina Susz jest pięknie położo-
na w otoczeniu pałaców i zamków,
wśród których perłą są ruiny zamku
w Kamieńcu, gdzie przebywał Napo-
leon Bonaparte z panią Walewską.
Nasz teren jest ciekawy zarówno dla
osób, które interesują się historią, jak
i dla miłośników przyrody. W okolicy
Susza znajduje się niezwykły rezerwat,
zamieszkiwany przez wiele gatunków
zwierząt, w tym orła bielika. 
Czy ten potencjał również jest wykorzysty-
wany przez samorząd?

– Tak. Przykładem naszych działań,
ukierunkowanych na promocję tury-
styczną gminy, są szlaki rowerowe, wy-
budowane stanice na trasie szlaków
rowerowych wzdłuż Kanału Elbląskie-
go. Na dzień dzisiejszy największe po-
trzeby gminy skupiają się wokół infra-
struktury drogowej, zwłaszcza miej-
skiej. Obecnie prowadzimy stosowne
prace, więc mam nadzieję, że w przy-
szłym roku problem ten zostanie roz-
wiązany. To ważne zarówno dla miesz-
kańców, jak i inwestorów, których przy-
bywa w imponującym tempie.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Wydarzenie, które odbędzie się
w warszawskim Hotelu She-
raton, poprzedzi czwar ta,
ostatnia w tym roku konfe-
rencja z cyklu „Elite Leadership

Program” – projektu stworzonego z myślą
o menadżerach wyższego szczebla, którzy
szczególnie wysoko cenią sobie nieustający
rozwój. Gościem specjalnym gali będzie
dr Bernd Schmitt – światowej sławy autory-
tet w dziedzinie zarządzania doświadczeniem
klienta. Podczas swojego szkolenia: „Wykra-
czaj poza proste zadowolenie klientów, za-
chwycaj i wygrywaj z konkurencją” zapre-
zentuje nowe ścieżki rozwoju biznesu, które po-
zwolą firmom na zwinne dopasowanie się do
pragnień i wymagań kupujących. Prelegent, od-
wołując się do najnowszych badań z zakresu
psychologii behawioralnej oraz doświadcze-
nia zdobytego w trakcie współpracy przy
projekcie Possible Future World, przedstawi klu-

czowe rozwiązania biznesowe, które prowa-
dzą do osiągania zysków, a w które nie war-
to dłużej inwestować.

ICAN Institute wspiera liderów w rozwijaniu
umiejętności biznesowy. Ideą konkursu jest wy-
różnienie najlepszych przedsiębiorców i do-
cenienie ich pracy. Organizatorzy pragną uho-
norować tych, którzy od co najmniej trzech lat
zarządzają firmami zarejestrowanymi w Pol-
sce lub mają tu swoją centralę. Ponadto
przedsiębiorstwa te powinny osiągać obroty
na poziomie powyżej 400 mln zł. 

W połowie listopada poznamy werdykt ka-
pituły i dowiemy się, kto okazał się najlepszy
w danej kategorii: strategia wzrostu (nagroda
przyznawana za wypracowanie ponadprze-
ciętnego wzrostu dochodów firmy w porów-
naniu z innymi reprezentantami branży), eks-
pansja zagraniczna (nagroda przyznawana li-
derom organizacji, które w ciągu ostatnich
trzech lat odniosły sukces w ekspansji mię-
dzynarodowej, przecierając szlaki lub budując
pozycję silnego gracza na rynkach zagra-
nicznych), innowacje (nagroda przyznawana

za wdrożenie innowacji, która wytyczyła nowe
standardy w branży i przyczyniła się do dy-
namicznego rozwoju firmy), lider zmiany (na-
groda przyznawana liderom, którzy z sukce-
sem przeprowadzili swoją organizację przez
trudną i wymagającą zmianę), model bizne-
sowy (nagroda przyznawana liderom, których
firmy w ciągu ostatnich trzech lat utrzymują wy-
sokie tempo rozwoju dzięki wykorzystaniu uni-
kalnych narzędzi). Dodatkowo na podstawie re-
komendacji ekspertów „Harvard Business Re-
view Polska” wybrany zostanie laureat w kate-
gorii specjalnej lider przyszłości, czym uhono-
rowane zostaną jego wybite osiągnięcia w biz-
nesie. – Nagroda i uroczysta gala jej wręcze-
nia będą wyjątkową okazją do integracji śro-
dowiska biznesowego, wymiany spostrzeżeń
i wzajemnej inspiracji. Już teraz zapraszam na
podwójne święto – i dla naszej firmy, i dla pol-
skich liderów – mówi dr Witold Jankowski, pre-
zes zarządu ICAN Institute oraz redaktor naczelny
„Harvard Business Review Polska”. Więcej in-
formacji na temat konkursu znaleźć można na
stronie www.liderzyjutra2016.pl. �

Liderzy
Jutra 2016

17 listopada odbędzie się finał konkursu Liderzy Jutra 2016, zor-
ganizowanego z okazji 20-lecia istnienia ICAN Institute – wydawcy
prestiżowego magazynu „Harvard Bussines Review Polska”. Pod-
czas uroczystej gali zostaną uhonorowani przedsiębiorcy, którzy
dzięki nowatorskim wizjom, podejmowaniu śmiałych decyzji oraz
konsekwencji w realizowaniu marzeń zmieniają oblicze rynku

ICAN Institute od dwóch dekad prowa-
dzi unikalną w skali Europy Środkowej
i Wschodniej działalność, łącząc m.in.
wydawanie krajowej edycji „Harvard
Bussines Review” z działalnością execu-
tive education, doradztwem, realizacją
wiodących projektów konferencyjnych
dla menadżerów wysokiego szczebla,
a także przygotowaniem i prowadze-
niem programów partnerskich oraz opra-
cowywaniem portali wiedzy dla organi-
zacji biznesowych. Więcej na stronie in-
ternetowej: www.ican.pl.



Coraz więcej firm i osób prywatnych decyduje
się na organizację przyjęć w lokalach. Z cze-
go to wynika i jaki jest państwa wzór na uda-
ną imprezę na miarę potrzeb gości?

PS: – Organizacja uroczystości
kosztuje sporo czasu, wysiłku i pienię-
dzy. Znacznie wygodniej jest pozosta-
wić to nam, a tym samym zaoszczę-
dzić, nie martwiąc się o zakupy, sprzą-
tanie, oprawę muzyczną itd. Różni go-
ście i różne uroczystości nie pozwala-
ją podać uniwersalnego wzoru. Waż-
ne jest indywidualne podejście do każ-
dej uroczystości. Zawsze trzeba pa-

miętać, aby przykładać się do pracy
i nigdy nie odpuszczać w staraniach
o zadowolenie gościa.

NK: – Każdy z naszych gości ma
inne upodobania i wyobrażenia o im-
prezie, jaką chce zorganizować. My
staramy się maksymalnie dostosowy-
wać ofertę do tych wizji, dzięki czemu
jesteśmy w stanie sprostać bardzo
szerokiemu gronu potencjalnych gości,
w tym przedsiębiorców zlecających
nam organizację spotkań bizneso-
wych i wigilii firmowych..
Rynek gastronomiczny zmienia się dyna-
micznie. Statystyki mówią, że na 1,5 otwar-
tych restauracji jedna się zamyka. Jak państwu
udaje się przyciągnąć i zatrzymać klientów?

NK: – Cieszymy się, że większość
nowych gości trafia do nas z polecenia.
Przykładamy dużą wagę zarówno do
poziomu obsługi, jak i do jakości ser-
wowanego jedzenia, bazując na pro-
duktach najwyższej jakości, z których

komponujemy unikalne propozycje.
Takie dania owocują pochlebnymi opi-
niami na temat restauracji i licznymi
wyróżnieniami, takimi jak „Złoty wide-
lec” WIP, czy nagrodami dla szefa
kuchni w akcjach „Weź się za wołowi-
nę” czy „Gęsina na świętego Marcina”.

PS: – Kolektyw naszego zespołu
współpracuje ze sobą niezmiennie od
3 lat. W tym czasie dotarliśmy się jak
sprawnie działający silnik, co znaczą-
co przekłada się na sukces Waniliowej.
Kolejna ważna rzecz to rotujące sezo-
nowo, autorskie menu, które sprawia,
że zawsze warto do nas wrócić i spró-
bować dań, których nie znajdzie się
nigdzie indziej.

Na jaką kuchnię państwo postawili, by wy-
różnić się na tle konkurencji?

BR: – Moją kuchnię z powodzeniem
można nazwać autorską. Lubię łą-
czyć mięsa z sosami owocowymi i nie
oszczędzam na jakości.
Czym właściwie jest kuchnia autorska?

BR: – Kuchnia autorska to najczę-
ściej połączenie pasji i fascynacji sze-
fa kuchni. To jego unikalna forma eks-
presji, niedająca się sklasyfikować.
Marką każdej restauracji z kuchnią au-
torską jest jej szef kuchni, który musi wy-
kazać się niezwykłym kunsztem i sze-

roką wiedzą przy tworzeniu każdej
potrawy według własnego pomysłu.
Wśród dań kuchni autorskiej znaj-
dziemy elementy nowoczesnej kuchni
międzynarodowej, jak również trady-
cyjne potrawy polskie.

NK: – W dzisiejszych czasach, gdy
nie sposób policzyć restauracji w samej
Warszawie, jedyną słuszną drogą jest
tworzenie autorskiego menu. Niespo-
tykane nigdzie indziej pozycje w karcie,
ciekawe połączenia smakowe i uni-
kalne składniki to klucz do sukcesu.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.waniliowa.pl

Perfekcja

Rozmowa z Natalią Krupińską 
i Przemysławem Stelągowskim 
– menadżerami restauracji 
Waniliowa – oraz Bartłomiejem
Rogowskim – szefem kuchni

Od lewej: Bartłomiej Rogowski, Natalia Krupińska, Przemysław Stelągowski

na talerzu
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„Kultura dostarcza gotowych programów
kształtowania cech lidera jako bohatera.
(…) Bohatera spotyka zawsze taka przygo-
da, do jakiej jest gotowy. Przygoda jest
symbolicznym ujawnieniem jego charakteru”
– to słowa J. Campbella. 

– Świadomość lidera jest wielo-
warstwowa, inspirowana dwoma kul-
turowymi wzorcami matki i ojca. Ten
pierwszy cechują: nastawienie na
wsparcie podwładnych i pracowni-
ków, działanie w interesie wspólnoty
i wspólnego dobra, znaczny margines
tolerancji na błędy, wady i niedocią-
gnięcia, a z drugiej strony – kontrola,
nadzór, pilnowanie jakości wykonanej
pracy w połączeniu z wyręczaniem
w trakcie realizacji zadań. Kulturowy
wzorze ojca cechuje respekt dla indy-
widualnych talentów oraz autonomii
podwładnych i pracowników, stawia-
nie konkretnych wymagań i wyzna-
czanie kierunku rozwoju, a z drugiej
strony – nastawienie na rozliczanie na
końcowym odcinku prac, pilnowanie
efektów wykonanej pracy w czasie
zaplanowanych podsumowań. 

Od czasów starożytnych stosowa-
ny jest trójpoziomowy model zarzą-
dzania, w którym najwyższy stopień zaj-
muje odpowiedzialność, środkowy wła-
dza wykonawcza, a najniższy realiza-
cja konkretnych zadań i obowiązków.
Zastąpienie tradycyjnych wzorców za-
rządzania nowoczesną, eksperymen-
talną lub przypadkową administracją
naraża firmy, instytucje i wspólnoty

naturalne, takie jak rodzina, na kryzys.
Każdy eksperymentalny schemat za-
rządzania, odbiegający od tradycyj-
nego, np. system międzynarodowych
korporacji, wymaga odrębnej cywili-
zacji, która potrzebuje innego typu
człowieka, dopasowanego do sztucz-
nego, wymyślonego projektu.  
W warunkach współczesnej cywilizacji, w li-
nii życia bohatera mężczyzny i bohatera ko-
biety przeplatają się oba wzorce – ojcowskie
i macierzyńskie, ale są one korygowane
w działaniu.

– Wraz z odsuwaniem roli ojca
i matki na późniejszą fazę życia wzor-
ce matki i ojca są zastępowane przez
wzorce męskie nieojcowskie – mło-
dość, indywidualizm i heroizm – i ko-
biece wzorce niemacierzyńskie – fe-
minizm, erotyzm jako narzędzie władzy.
Ważnym trendem, który rodzi określo-
ne problemy psychologiczne i prak-
tyczne, jest wybieranie drogi męskiej
w zarządzaniu przez kobiety i drogi ko-
biecej przez mężczyzn. Twarde roz-
wiązania stosują kobiety, choć często
robią to z tylnego siedzenia, np. żony
polityków i biznesmenów, natomiast
niezdecydowane, manipulacyjne, ko-
kieteryjne i miękkie formy zarządzania
mężczyźni. Jest to wynik postępujące-
go mieszania się wzorców męskich
i kobiecych w sferze kultury. Te zmie-
szane wzorce przenikają do sfery biz-
nesu i zarządzania 
Wzorce lidera bohatera mają swoje korzenie
w historii i kulturze, i można je odnaleźć we
współczesnym działaniu.

– Mitologiczne i historyczne wzor-
ce drogi bohatera zawierają bogaty ze-
staw przykładów do pełnienia roli li-
dera, które mogą dostarczyć inspira-
cji w pełnieniu ról menadżerskich w no-

woczesnych firmach i instytucjach na
podstawowym, średnim, jak też wyż-
szym poziomie zarządzania. W kręgu
mitów greckich znajdujemy kilka wzor-
ców pełnienia roli lidera, które są dziś
realizowane jako powszechne style
zarządzania. 
Na jakich wzorcach mitycznych opierają się
kobiety?

– Atena – wzór kobiety mądrej,
sprawiedliwej, ale surowej w rozlicze-
niach, która wspiera zdolnych pod-
władnych, lepiej współpracuje się jej ze
zdolnymi i utalentowanymi  mężczy-
znami – wojownikami. Poświęca swo-
je dobro osobiste i szczęście dla spra-
wy publicznej – firmy, instytucji. 

Medea – wzór kobiety władczej, ale
uległej mężczyźnie, jest jego szyją,
potrafi być bezwzględna, aby wraz ze
swym partnerem zdobyć władzę, na-
wet nieuczciwymi i nieetycznymi dzia-
łaniami. Nie umie przegrywać, kiedy
traci władzę, mści się i unieszczęśliwia
innych, nawet niewinnych. 

Demeter – kobieta matka, opóźnia
rozwój samodzielności u dzieci i pra-
cowników, ponieważ je wyręcza i uwa-
ża, że ona wie najlepiej; poświęci
wszystko dla „swoich”, wpada w szał,
kiedy ktoś z zewnątrz wejdzie jej w pa-
radę, nie umie współpracować z męż-
czyznami, zwłaszcza typu wojownika
i macho, manipuluje podwładnymi
kobietami i mężczyznami o miękkich,
kobiecych cechach. 

Hera – lubi rządy partnerskie
z mężczyzną, buduje swoje królestwo
powoli i systematycznie, aby jak naj-
większą władzę skupić w swoich rę-
kach, władcza, zazdrosna i podejrzli-
wa, myśli perspektywicznie, snuje in-
trygi, przekupuje, potrafi zmienić zda-

Lider kreatywny wyczuwa i ocenia znaczenie negatywnych
zjawisk, jakie wynikają z przyjęcia określonych schematów
i modeli zarządzania. Pod jego okiem wykształca się ry-
tuał i ceremoniał, tworzą się ważne symbole, które łączą
zespół i jego zadania w czasie, ale dają też poczuć więk-
szości indywidualność – mówi dr Zenon Waldemar Dudek

Umysł lidera
i droga bohatera



nie, kiedy ofiara jej prześladowań udo-
wodni swoją rację lub siłę. 
Jakie postacie mityczne są męskimi wzorca-
mi?

– Należy wyróżnić figurę naczel-
nego boga Zeusa, tytana Promete-
usza, króla Lajosa, ojca Edypa oraz Mi-
nosa. 

Zeus – typ władcy/lidera autory-
tarnego, reprezentanta władzy skost-
niałej, ale racjonalnej, którego sła-
bością są zwykłe ludzkie namiętności:
lenistwo, pycha, romansowanie, zdra-
dy, utrata kontaktu z ludem, najpierw
niższym personelem, a potem ka-
drami wyższymi, zastępcami i do-
radcami.

Prometeusz – typ lidera empa-
tycznego, wizjonera, przewidującego
bieg zdarzeń, lider zarządzania trans-
formacyjnego dostosowującego me-
tody do nowych wyzwań. To lider soli-
daryzujący się z niższymi kadrami,
a nie głównym zarządem. 

Lajos – lider konserwatywny, który
koncentruje się na zachowaniu władzy,
usuwa i tłamsi nawet zdolnych młod-
szych menadżerów, którzy mogą prze-
jąć po nim władzę, nie kryje się z tym,
że zniszczy każdego, kto zechce go za-
stąpić. Nawet nieuczciwe metody to
esencja zarządzania, liczy się sku-
teczność. Typ wystraszonego tyrana,
który zwykle źle kończy, albo prowadzi
do upadku firmy/instytucji, projektu,
albo ginie z rąk tego, który był naj-
bliższym współpracownikiem. 

Minos – król przedsiębiorczy i zor-
ganizowany, typ administratora, który
docenia specjalistów i ekspertów, daje
im dobre warunki do pracy, ale wyko-
rzystuje ich do szpiku kości. Wymaga,
aby poświęcili dla firmy, idei i wyższych
celów siebie i życie rodzinne. 

Na modelu władzy Minosa zbudo-
wany jest system władzy korporacyjnej.
To zorganizowane luksusowe stano-
wiska pracy, z których nie ma uciecz-
ki bez poniesienia dużych kosztów.
Tylko najbardziej doświadczeni mogą
się wyrwać, ale swoje niezależne życie
muszą budować od podstaw. Mniej do-
świadczeni ucieczkę przypłacają groź-
nym upadkiem na skały realności. 
Każdy lider musi być zaopatrzony w wiele
umiejętności psychologicznych, które będą go
wyróżniać.

– Niezależnie od stylu zarządzania,
każdy lider musi sobie przyswoić szcze-
gólne umiejętności psychologiczne.
Wymieńmy kilka podstawowych z nich. 

Decyzyjność – decyzja jest wnio-
skiem poprzedzonym wielowymiarową
interpretacją, jaka wynika z analizy fak-
tów – dane, wizji – możliwości, do-

świadczenia i określonych kompeten-
cji w danym obszarze – profesjonalizm.

Integracja i rozwój – lider kre-
atywny monitoruje życiową bazę firmy,
ale zajmuje się głównie konstruowaniem
wskazówek, które prowadzą do wszech-
stronnego rozwoju. Aby zadbać o sta-
bilność, taki lider musi w trudnych
i przejściowych okresach zachować
się konserwatywnie, gdyż odpowiada
również za procesy integracji zespołu,
grupy, zapewnienie status quo i bez-
pieczeństwo długoterminowe. 

Kreatywność – umysł lidera kształ-
tuje kreatywność, wykuwaną w wielu
sytuacjach, w których nie można oszu-
kiwać rzeczywistości. Trzeba się
wznieść ponad nią dzięki wyobraźni, in-
teligencji, empatii. Kreatywność to uni-
wersalne narzędzie do rozwiązywania
kryzysów i nieprzewidywanych oko-
liczności. 
Na podstawie stylu działania możemy też wy-
różnić lidera kreatywnego i lidera tradycyj-
nego.

– Lider tradycyjny – w małej firmie,
instytucji czy wielkiej korporacji – sku-
pia się zwykle na wynikach, władzy
i kontroli. Kontrola, kary i nagrody
oraz procedury mają zapewnić inte-
grację, a liczbowe wskaźniki świadczą
o tym, czy kadra pracuje świetnie, czy
działa zbyt opieszale. Taki lider widzi
rozwój przez pryzmat wyników ilo-
ściowych, wskaźników, faktów wy-
miernych. Często naśladuje utarte
schematy zarządzania, jakie wyniósł ze
szkoły, studiów czy profesjonalnych
szkoleń. Dużą rolę odgrywają głębokie
uwarunkowania rodzinne. Staje się
więźniem wyuczonych instrumentów,
schematów i autorytetów. 

Inaczej jest, jeśli lider przechodzi na
indywidualny styl kierowania i potrafi
patrzeć całościowo, a jednocześnie dy-
namicznie. Potrafi zintegrować różne
wskaźniki na osi horyzontalnej, czyli
np. relacje między równorzędnymi
działami i osobami, jak też relacje na
osi wertykalnej, czyli w hierarchii wła-
dzy, podejmowania decyzji i zarzą-
dzania oraz w hierarchii celów, planów,

a także zadań krótko- i długotermino-
wych. Zarządzanie dynamiczne obej-
muje różne wymiary czasu na linii ży-
cia lidera i składników struktury firmy
– teraźniejszość, przeszłość i przy-
szłość, oraz różne elementy struktury
firmy, w tym jej misję i centralne idee. 

Lider kreatywny doskonali się
w kreatywnym rozwiązywaniu dyle-
matów, które wynikają z opozycji. Każ-
da osoba ma swój kompleks indywi-
dualny, może wchodzić zbyt sztywno
w rolę zawodową i może zbyt silnie pod-
kreślać swą indywidualność. Istotne jest
nie tylko to, co dana osoba robi, lecz
także to, jak do tego podchodzi. Lider
kreatywny promuje kreatywność pod
warunkiem, że nie „rozwala” ona ca-
łego systemu, nie jest destrukcyjna
dla otoczenia i firmy. Zarządza więc nie
tylko umiejętnościami zespołu, lecz
także jego kompleksami, które spoty-
kają się w symbolicznym centrum firmy.
Jakie fazy rozwoju towarzyszą liderowi tra-
dycyjnemu na drodze do przejścia w fazę li-
dera kreatywnego?

– Ten pierwszy wykształca w sobie
umiejętności kreatywne, przechodząc
wcześniej kolejne fazy: lidera autory-
tarnego – zdolność skupiania w swo-
ich rękach władzy i posłuszeństwa, li-
dera demokratycznego – zdolność
skupiania się na komunikacji z ze-
społem i traktowania go podmiotowo
nie tylko w realizacji zadań, lecz także
w aspekcie decyzyjnym, lidera trans-
formacyjnego – zdolność skupiania
się na rozwoju i dynamice, tworzeniu
i realizowaniu nowych projektów, wy-
zwalaniu potencjału i wykorzystywaniu
najlepszych stron firmy. 

Lider kreatywny korzysta ze wszyst-
kich narzędzi, uprawnień i możliwości,
jakie wynikają z jego roli. Pozwalają
one uchronić program firmy od naj-
gorszych sytuacji i działań destrukcyj-
nych procesów i jednostek w firmie
oraz w jej otoczeniu, i tworzą bez-
pieczną bazę do podążania nakre-
śloną linią życia firmy i lidera jako jej
gwaranta.

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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Biznes

G
alę oficjalnie rozpoczę-
li Kazimierz Karolczak,
członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego,
Zygmunt Frankiewicz,

prezydent Gliwic, oraz Wiktor Pawlik,
prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Gliwicach, który przy-
witał gości. Kilka słów do nich skiero-
wali również metropolita katowicki ar-
cybiskup Wiktor Skworc oraz sekretarz
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michał Wójcik. Odznaczenia pań-
stwowe w imieniu prezydenta RP wrę-
czył Jarosław Wieczorek, wojewoda ślą-
ski. Srebrnym Krzyżem Zasługi za
działalność na rzecz społeczności lo-
kalnej odznaczony został Grzegorz
Nowak, zaś Brązowym Krzyżem Za-
sługi uhonorowano Jacka Gawry-
chowskiego, doceniając tym samym
jego zasługi na rzecz ochrony zdrowia. 

Nagrody jubileuszowej edycji kon-
kursu Marka-Śląskie wręczyli Kazi-
mierz Karolczak i Wiktor Pawlik. Spo-
śród zgłoszonych wniosków jego ka-
pituła wyłoniła nominowanych, na-

grodzonych i wyróżnionych w katego-
riach: gospodarka, nauka, kultura,
dziedzictwo kulturowe regionu, sport,
turystyka i rekreacja, produkt, usługa,
zdrowie, organizacje pozarządowe,
społeczna odpowiedzialność bizne-
su, media, osobowość roku. Odzna-
czono także Ambasadorów Marki Ślą-
skie oraz tych, którzy mają szczególne
zasługi dla województwa śląskiego
(przyznano im Odznaczenia Honoro-
we za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego). Zwieńczeniem nagród były Ho-
norowa Złota Odznaka Krajowej Izby
Gospodarczej, Medal Izby oraz tytuł
Honorowego Członka Izby.

Tegoroczna gala to nie tylko roz-
strzygnięcie konkursu czy spotkanie
biznesowe, lecz także czas spędzony
w miłym gronie oraz wiele atrakcji: wy-
stęp Zespołu Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”, koncert Kacpra Kuszewskiego
z zespołem Leszcze, pokaz sztucz-
nych ogni, show taneczne Rafała Ma-
seraka i Alesji Surowej, aukcja chary-
tatywna „Wspieramy górnośląskie
szkoły, przedszkola i żłobki”. �

Śląski biznes
uhonorowany
3 września już po raz 22. odbyła się Gala Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, w której
uczestniczyło ok. 500 osób. Od siedmiu lat podczas
niej rozstrzygany jest konkurs Marka-Śląskie, promu-
jący region śląski

Fot. Grzegorz Słowiński, WeSAY Sp. z o.o.

W blasku
jubileuszu

Proszę nam po prostu ży-
czyć, abyśmy nadal byli
potrzebni dla środowiska
gospodarczego, aby ist-
niało zapotrzebowanie na
nasze usługi, abyśmy na-
dążali za oczekiwaniami
naszych przedsiębiorców 
– mówi Tomasz Łasow-
ski, prezes Regionalnej
Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Lesznie

Na jaką pomoc ze strony Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Lesznie mogą
liczyć jej członkowie? Czy działalność w myśl
zasady „razem możemy więcej” przynosi
oczekiwane efekty?

– Oferta Regionalnej Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Lesznie jest bardzo



szeroka. Obejmuje ona m.in. szkolenia z zakresu finansów,
prawa, podatków, marketingu, funduszy pomocowych,
BHP, zarządzania zasobami ludzkimi, usługi informacyjne
i doradcze, wsparcie w zakresie pozyskiwania środków po-
mocowych, legalizację dokumentów, organizację targów
i misji handlowych. Katalog usług zmienia się wraz z ocze-
kiwaniami przedsiębiorców, to oni tak naprawdę określa-
ją, kształtują i modyfikują naszą ofertę. Kierunek działania
izby najtrafniej opisuje dewiza: „Nasz biznes to pomóc To-
bie w biznesie”. Nasi członkowie aktywnie działają i wspie-
rają przedsiębiorców w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
konwentach leszczyńskich uczelni wyższych, kierujemy też
pracami lokalnej Rady Biznesu. Blisko współpracujemy
z Urzędem Miasta Leszna, urzędem skarbowym, zakładem
ubezpieczeń społecznych oraz powiatowym urzędem pra-
cy. 

Przed kilkoma laty współuczestniczyliśmy w utworzeniu
w leszczyńskiej państwowej wyższej szkoły zawodowej no-
watorskich w skali całego kraju studiów dualnych najpierw
na kierunku mechatronika, a następnie budownictwo.
Studenci łączą studia z pracą w lokalnych firmach, tak więc
po ich ukończeniu mają spore doświadczenie i umiejętności
praktyczne. 

W naszych działaniach nie chodzi o spektakularne suk-
cesy, niemniej jednak dewiza „razem możemy więcej”
sprawdza się w 100 proc. W latach 90. zapadła decyzja
o likwidacji miejscowego urzędu celnego. Izba jako lider
skupiła wówczas wobec siebie lokalnych przedsiębiorców,
przekonała decydentów do pozostawienia tej instytucji oraz
zebrała środki, niezbędne na modernizację obiektu, w któ-
rym znajdowała się jej siedziba. Przed pięcioma laty otrzy-
maliśmy informację o planowanej likwidacji Sądu Go-
spodarczego w Lesznie. Wspólna akcja oraz lobbing izby,
władz miasta i parlamentariuszy zakończyła się sukcesem
– sąd pozostał w mieście.
Czego życzyć państwu na kolejne 25 lat?

– To bardzo dobre pytanie. 25 lat to długi okres, myślę,
że swoją pracą, a przede wszystkim jej efektami, izba po-
twierdziła potrzebę swojego funkcjonowania. Nie ma więk-
szej satysfakcji, niż widok firm, które „raczkowały” w izbie
przed laty, a dziś cieszą się uznaną pozycją rynkową. 

Dziś funkcjonowanie w ramach zrzeszeń i instytucji nie
jest w modzie, stajemy się coraz bardziej hermetyczni, nie
chcemy dzielić się z innymi swoimi sukcesami i doświad-
czeniami. Kluczową sprawą staje się znalezienie następ-
ców – młodych przedsiębiorców, którym będziemy mogli
„przekazać” naszą izbę, którzy zechcą przejąć od nas pa-
łeczkę i poprowadzić ją przez kolejne ćwierćwiecze. Może
w nim ustawa o samorządzie gospodarczym przestanie być
pustym hasłem i przedsiębiorcy doczekają się swojego sil-
nego reprezentanta, tak jak w innych cywilizowanych kra-
jach Europy. Nie chodzi mi wcale o kwestie obligatoryjno-
ści, ale potrzebę funkcjonowania firm w ramach silnej or-
ganizacji, będącej reprezentantem środowiska w stosun-
ku do władzy państwowej oraz samorządowej. Ale w tym
temacie jestem raczej bardzo umiarkowanym optymistą.

Proszę nam po prostu życzyć, abyśmy nadal byli po-
trzebni dla środowiska gospodarczego, aby istniało za-
potrzebowanie na nasze usługi, abyśmy nadążali za ocze-
kiwaniami naszych przedsiębiorców oraz aby pokolenie
młodych lokalnych biznesmenów chciało i potrafiło wyko-
rzystać markę, jaką izba wypracowała w ostatnich 25 la-
tach.

Rozmawiała Justyna Franczuk
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Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

D
o 1982 r. huty pozbawio-
ne były samodzielności
– odgórnie ustalano pla-
ny produkcji, kierunki
sprzedaży, inwestycje itp.

W 1986 r. zlikwidowano struktury po-
średniego zarządzania przemysłem,
a przedsiębiorstwa przemysłowe uzy-
skały znaczną samodzielność, jednak
dobrowolne zrzeszenie Wspólnota
Przedsiębiorstw Hutnictwa Żelaza
i Stali nie spełniło pokładanych w nim
nadziei i w 1989 r. zostało rozwiązane.
Początki gospodarki rynkowej zaini-
cjowały istotne zmiany w zakresie
powiązań organizacyjnych między
hutami, które w dużej mierze zyskały
niezależność. Jednocześnie na po-
czątku lat 90. sektor stalowy uległ
rozproszeniu, a następstwem tego
stanu rzeczy oraz świadomości jego
negatywnych skutków była potrzeba
integracji działających w branży pod-
miotów. Odczuwalna w środowisku
hutniczym konieczność pilnego ure-
gulowania współpracy przedsię-
biorstw z otoczeniem w 1991 r. do-
prowadziła do powołania Hutniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej jako
branżowej organizacji samorządu
gospodarczego typu non profit. Ofi-
cjalnym inicjatorem powołania HIPH
była Huta Pokój, zaś jej współzałoży-
cielami było 51 innych podmiotów,
w tym: 27 hut żelaza i stali oraz przed-
siębiorstw związanych z branżą,
11 przedsiębiorstw z obszaru hutnic-
twa metali nieżelaznych oraz
13 przedsiębiorstw innych branż.

Izba z siedzibą w Katowicach
zrzesza huty żelaza i stali oraz meta-
li nieżelaznych, a także firmy z branż
pracujących na potrzeby hutnictwa,
zwłaszcza producentów materiałów
ogniotrwałych i zakłady koksowni-
cze, oraz przedsiębiorstwa remonto-
we i spółki handlowe, biura projekto-
we, wyższe uczelnie techniczne, a tak-
że instytuty naukowo-badawcze. Po
zebraniu założycielskim, które miało
miejsce 12 lipca, oficjalnie izba została
zarejestrowana 27 sierpnia 1991 r. Od
tego czasu funkcjonuje w oparciu
o „Ustawę z dnia 30 maja 1989 r.
o izbach gospodarczych”, realizując
postanowienia statutu izby. Jako je-
dyna zorganizowana reprezentacja
przemysłu stalowego w Polsce od-
grywa istotną rolę pomostu pomiędzy
podmiotami członkowskimi a wła-
dzami zarówno na szczeblu regio-
nalnym, jak i państwowym. W 1995 r.
ze struktur organizacyjnych HIPH wy-
odrębniła się Izba Gospodarcza Me-
tali Nieżelaznych.

Działalność Hutniczej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej obejmuje gro-
madzenie i przetwarzanie danych
sektorowych, przygotowywanie ra-
portów branżowych, opiniowanie no-
wych i nowelizowanych aktów praw-
nych, promowanie stali i krajowego
hutnictwa, dbając o interesy dużych
i małych podmiotów członkowskich,
dla których systematycznie prowadzi
też szkolenia i wydaje szereg publi-
kacji. Ponadto w strukturach izby wy-
odrębniono zespoły eksperckie
ds. energetyki, ochrony środowiska,
spraw socjalnych, fora dyrektorów
handlowych, finansowych, technicz-
nych oraz komisje problemowe de-
dykowane poszczególnym obszarom,
co ułatwia rozwiązanie wielu spraw
i przyspiesza przebieg postępowania.
Jednocześnie izba utrzymuje stałą
współpracę międzynarodową i uczest-
niczy w pracach komitetów proble-
mowych EUROFER-u, World Steel
Association i European Steel Tube As-
sociation.

Aktualna sytuacja w branży po-
zwala na optymizm. Mimo stagnacji na
rynku Unii Europejskiej, ubiegły rok był
dla Polski kolejnym czasem poprawy
koniunktury i wzrostu PKB. Globalne
nadwyżki zdolności produkcyjnych
stali surowej w połączeniu z rekordo-
wo niskimi cenami surowców i zale-
wającym rynek UE tanim importem wy-
robów stalowych z krajów trzecich
sprawiło, że europejska branża sta-
lowa traciła swoją konkurencyjność,
a niedoskonałe unijne instrumenty
ochrony rynku i kosztowna dla unij-
nych producentów stali polityka śro-
dowiskowa UE istotnie przyczyniły się
do utraty dużej części wspólnotowego
rynku wyrobów stalowych na rzecz to-
warów importowanych. Na tym tle
Polska pozostała dobrze rozwijają-
cym się rynkiem stali z najwyższą w UE
dynamiką wzrostu produkcji stali su-
rowej w 2015 r. Dzięki dynamicznemu
rozwojowi głównych sektorów zuży-
wających stal i kontynuowanym in-
westycjom infrastrukturalnym rosną-
cy popyt na rynku stali w Polsce wpły-
nął na poprawę rekordowego w mi-
nionym 25-leciu wyniku zużycia wyro-
bów stalowych z 2014 r., tyle że jego
głównym beneficjentem byli zagra-
niczni producenci stali. Przed izbą
wciąż stoją zadania i wyzwania, by po-
konać bariery w rozwoju hutnictwa
krajowego, zwłaszcza wyższe niż w in-
nych krajach ceny energii elektrycznej
i gazu oraz wysokie koszty spełnienia
wymagań unijnych w zakresie ochro-
ny środowiska. �

Długi staż to wpisane 
w działalność wzloty 

i upadki. W tym roku
Hutnicza Izba Przemy-

słowo-Handlowa, nieza-
leżnie od wyników 

i aktualnej sytuacji, ma
powody do świętowania,
obchodzi bowiem jubile-

usz 25-lecia istnienia

Ćwierć
wieku
hartowania
izby
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H
ERMEX od lat specjalizu-
je się w recyklingu odpa-
dów metalurgicznych
oraz produkcji materiałów
pomocniczych dla hut-

nictwa i odlewnictwa, głównie odtle-
niaczy w postaci granulatów i gąsek
aluminium, zasypek izolujących i eg-
zotermicznych oraz granulowanego
żużlu syntetycznego do rafinacji stali.
Początkowo działalność firmy ograni-
czała się do skupu i sprzedaży złomów
metali. Kolejny etap rozwoju był zwią-

zany z przerobem zgarów: aluminium,
mosiężnych i brązowych, czyli odpa-
dów powstających na powierzchni
ciekłego metalu w procesie termicz-
nego przetwarzania metali. Z czasem
przedsiębiorstwo wyspecjalizowało
się w przetwarzaniu zgarów aluminium
opartym na bezodpadowej opatento-
wanej technologii przyjaznej dla śro-
dowiska, co stało się podstawą jego
sukcesu. Efektem nastawienia firmy na
rozwój i innowacyjność, która zapew-
nia konkurencyjność, jest współpraca
z wieloma jednostkami badawczo-
-rozwojowymi i naukowymi, takimi jak
Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, Instytut Metalurgii Żelaza w Gli-
wicach, gliwicki oddział Materiałów
Ogniotrwałych Instytut Ceramiki i Ma-
teriałów Budowlanych, Politechnika
Śląska, Politechnika Częstochowska.
W wyniku wspólnych prac została

opracowana autorska technika prze-
robu odpadów. – Kluczowym celem na-
szych działań jest spełnienie oczekiwań
klienta i zdobycie jego zaufania poprzez
oferowanie najwyższej jakości pro-
duktów oraz świadczonych usług
– mówi Adam Czech, prezes firmy
HERMEX, i dodaje: – Najważniejsza
rzecz to wyszukanie niszy rynkowej
w odpowiednim czasie, dopasowanie do
niej swojego produktu lub swo-
jej usługi, a przede
wszystkim kon-

sekwencja i upór
w realizacji swoich
pomysłów.

Opracowane przez HERMEX tech-
nologie, których głównym pomysło-
dawcą jest prezes firmy Adam Czech,
znacznie redukują ilość odpadów ge-
nerowanych w procesie przeróbki
zgarów metali kolorowych i zmniej-
szają koszty produkcji oraz zużycia
energii. W Polsce w większości zakła-
dów produkujących aluminium stosu-
je się niekorzystne rozwiązania tech-
nologiczne, co powoduje bezpowrot-
ną utratę cennego aluminium zawar-
tego w zgarach. Hermex posiada
możliwości odzyskiwania aluminium
nawet z ubogich zgarów, rozwiązania
proponowane przez firmę gwarantu-
ją lepszy odzysk aluminium oraz cał-
kowite zagospodarowanie pozosta-
łości powstałych z przerobu zgarów.

Z pozostałości tych produkowane są
zasypki izolujące i egzotermiczne,
upłynniacze oraz żużle syntetyczne słu-
żące do rafinacji stali. Firma wciąż po-
dejmuje kolejne prace badawcze, by
opracować i wdrożyć nowe technolo-
gie oraz rozszerzyć ofertę o produkty,
które wypełnią niszę i znajdą zasto-
sowanie w przemyśle.

Oprócz odpadów metali lekkich fir-
ma przetwarza metale bar-

dzo ciężkie, w tym
m.in.wolfram.

Mimo tego, że ma-
teriały z jego zawartością

są bardzo twarde i wytrzymałe, firma
opracowała i wdrożyła unikalną tech-
nologię ich mielenia na proszki o wiel-
kości ziarna poniżej 100 mikronów.
Dzięki opracowaniu unikalnych tech-
nologii firma może pozwolić sobie na
ekspansję i trafiać do klientów z wie-
lu regionów świata, m.in. z Niemiec,
Włoch, Czech, Szwajcarii, USA, którzy
doceniają polskie rozwiązania, istotnie
ograniczające koszty produkcji. Dużą
wartość firmy stanowią pracownicy,
którzy wnoszą swoją wiedzę z zakre-
su prawa podatkowego, finansów,
ochrony środowiska, handlu, a także
kierowcy, operatorzy maszyn i pra-
cownicy wydziału mechanicznego,
którzy wdrażają nowatorskie rozwią-
zania. �

Innowacyjnie
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi HERMEX działa na rynku od 1990 r.
Na przestrzeni 25 lat firma nie tylko rozwinęła działalność przetwórczą, lecz także
postanowiła na badania i innowacje

Firma wciąż podejmuje ko-
lejne prace badawcze, by
opracować i wdrożyć nowe
technologie, a tym samym
rozszerzyć ofertę o produkty,
które wypełnią niszę i znajdą
zastosowanie w przemyśle.

i skutecznie
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Severstal Distribution jest firmą o dosyć
szerokiej strukturze, na którą składa się kil-
ka organizacji tworzących sieć dystrybucyj-
ną. Czy taka forma nie utrudnia jej funkcjo-
nowania?

– Nie, nie utrudnia. Wręcz prze-
ciwnie – nadaliśmy naszej organizacji
taki charakter, by uprościć proces za-
rządzania oraz podnieść poziom efek-
tywności wewnętrznej i jakość obsługi
klientów. U podstaw grupy Severstal Di-
stribution znajduje się model zarzą-
dzania funkcjonalnego. Po pierwsze,
zdefiniowaliśmy funkcje podstawowe,
w zakresie których jesteśmy eksper-
tami. Są to: sprzedaż, logistyka i prze-
twarzanie stali. Koncentrujemy się na
rozwoju właśnie tych funkcji. Pozosta-
łe procesy – finanse, marketing, HR
i inne – mają charakter wspomagają-
cy funkcje podstawowe. Po drugie,
utworzyliśmy centra kompetencji wszyst-
kich funkcji, co obniżyło poziom biuro-
kracji i zapewniło maksymalnie efek-
tywną i jakościową pracę wszystkich od-
działów. Po trzecie, dzięki podniesieniu
wskaźnika czynników wytwórczych
zwiększyliśmy wewnętrzną efektyw-
ność firmy: w ciągu 4 lat obniżyliśmy
koszty kontrolowane sprzedaży każ-
dej tony z 39 na 11 dolarów. Wszystkie
trzy działania realizujemy w trosce o in-
teresy klientów. W efekcie możemy za-
pewnić im optymalną ofertę przy jed-
noczesnej szybszej obsłudze.
Państwa asortyment obejmuje wiele pro-
duktów i usług. Czy któryś z nich stanowi pod-
stawę państwa działalności, czy każdy z tych
elementów ma swój udział w rozwoju dzia-
łalności firmy?

– Chciałbym od razu zaznaczyć, że
nie sprzedajemy stali. Przedsiębiorstwa
Severstal Distribution dostarczają klien-
tom stal, ale sprzedajemy im serwis
– klienci płacą nam za dostawę, cięcie,

Sami budujemy przyszłość
W ciągu 25 lat pracy na europejskim rynku nauczyliśmy się dostrzegać w trudno-
ściach możliwości. Jestem przekonany, że nasz zespół znajdzie dla siebie nowe wy-
zwania i poradzi sobie z nimi odnosząc sukces – mówi Andrejs Aleksejevs, szef
sieci dystrybucyjnej dywizji Severstal Russian Steel
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przechowywanie, rozwiązywanie pro-
blemów technicznych i finansowych itd.
Zapewniamy usługę dostawy stali do
15 krajów, na ogromnym terytorium
– od Niemiec po Ural, od Morza Ba-
rentsa po Morze Czarne, wysyłamy do
klientów ponad 1,5 mln ton stali rocz-
nie. Jednocześnie gwarantujemy klien-
tom we wszystkich regionach jednoli-
te standardy obsługi, zbudowane
w oparciu o realne potrzeby klientów,
zgodnie z którymi tworzymy i rozwija-
my swoje możliwości. Każdego roku
poszerzamy katalog naszych usług.
Nawiasem mówiąc, właśnie odpo-
wiadając na potrzeby klientów w Pol-
sce w 2011 r. rozpoczęliśmy produkcję
rur przewodowych pod wodę i gaz, od
2012 r. oferujemy także ich cynkowanie,
w 2013 r. rozwinęliśmy produkcję tych
rur zgodnie z nowym standardem,
w 2014 r. uruchomiliśmy linię do cięcia
arkuszy o grubości do 12 mm, a od
tego roku oferujemy ich znakowanie.
Sprzedaż oferowanych przez państwa wy-
robów stalowych z roku na rok rośnie. Jakie
są efekty takiej tendencji? Czy perspektywy
na przyszłość są równie barwne? Jakie są
główne atuty firmy, którą pan zarządza, i co
wyróżnia ją na tle konkurencji?

– Sukces zbudowany jest na wierze
w swoją firmę, w swoich klientów
i w swoich pracowników. Sprzedajemy

klientom „ich szczęście”. Dajemy na-
szym pracownikom możliwość dołą-
czenia do odnoszącej sukcesy i na-
prawdę znakomitej drużyny – firmy Se-
verstal. Nie można sprzedać konsu-
mentowi – bez względu na to, czy to
klient czy pracownik – produktu lub
usługi, które są mu niepotrzebne. Za
ofertę, którą konsument nie jest zain-
teresowany, nie można dostać emo-
cjonalnej informacji zwrotnej od klien-
tów czy od kolegów z pracy. Dlatego
oceniamy swoje sukcesy i porażki
przez pryzmat tego, jak naszą dzia-

łalność odbierają nasi kupujący, part-
nerzy, koledzy i akcjonariusze i tego, na
ile chcą oni z nami współpracować. Ze
wszystkich sił staramy się nie rozcza-
rowywać naszych klientów. Czytelny
przykład: nie zważając na wprowa-
dzone przez Komisję Europejską cła
antydumpingowe na import stali zim-
nowalcowanej z szeregu krajów, w tym
z Rosji, kontynuujemy dostawy tego
asortymentu. W Polsce przez 10 lat pra-
cowaliśmy na to, aby mieć prawo do
nazywania się solidnym dostawcą, co
dziś są gotowi potwierdzić nasi liczni
klienci, którzy mogą na nas polegać.
Szczerze informowaliśmy naszych
partnerów o zaistniałej sytuacji, mó-
wiliśmy, że szukamy rozwiązania.
I znaleźliśmy je – oferujemy towar od
innych dostawców, nasze centrum se-
wisowe tak jak dotychczas realizuje za-
mówienia klientów z Europy. Wierzę, że
perspektywy są wyraźne i barwne.
Czasy bywają różne. W ciągu 25 lat
pracy na europejskim rynku nauczyli-
śmy się dostrzegać w trudnościach
możliwości. Jestem przekonany, że
nasz zespół znajdzie dla siebie nowe
wyzwania i poradzi sobie z nimi, od-
nosząc sukces.
Obecnie w biznesie liczą się tylko zyski,
osiągane na różne sposoby, często nie do koń-
ca uczciwie. Z drugiej strony, wiele organizacji
i inicjatyw obywatelskich popiera wartości
fair play w działalności biznesowej. Która
z nich jest panu najbliższa? Czy uczciwość
w biznesie się opłaca? 

– Uważam, że długotrwały biznes
może zostać zbudowany tylko na uczci-
wym podejściu do wszystkich intere-
sariuszy – pracowników, partnerów, ak-
cjonariuszy, państwa, konkurentów.
Czy będzie pani współpracować
z kimś, kto już raz panią oszukał? Prze-
strzeń informacyjna jest otwarta, klien-
ci i współpracownicy posiadają szereg
możliwości, aby wyrazić swoje zdanie,
kontaktują się ze sobą. Przedsiębior-
stwa same budują swój wizerunek – jest
on tworzony przez różne działania i ich
rezultaty. Reputacja to bardzo cenny za-
sób, który jest tworzony latami. Łatwo
ją zniszczyć nieprzemyślanymi działa-
niami, które przynoszą tymczasową
korzyść. To zdecydowanie nie nasz
przypadek, bo zawsze jesteśmy szcze-
rzy wobec naszych partnerów i gotowi
na otwarty dialog. Długotrwały biznes
przedsiębiorstwa, podobnie jak go-
spodarka kraju lub grupy krajów, np.
Unii Europejskiej, budowany jest na za-
sadach uczciwego partnerstwa. Po-
dwójne standardy są niedopuszczalne
– nie da się zdiagnozować aktualnej sy-
tuacji ani prognozować rozwoju.

Dochodzenie antydumpingowe wobec im-
portu stali zimnowalcowanej z szeregu kra-
jów zakończyło się wprowadzeniem ceł im-
portowych, w tym producentów rosyjskich,
włączając Severstal. Co może pan na ten te-
mat powiedzieć?

– Nigdy nie stosowaliśmy dumpin-
gu. Bez względu na okresowe wzrosty
popytu i krótkoterminowe okresy wzro-
stu cena rynkowa stali spadała na
przestrzeni ostatnich lat – są to dane
niezależnych analityków. Jak już mó-
wiłem, sprzedajemy klientom serwis,
starając się przy tym ze wszystkich sił
obniżyć koszty kontrolowane. W zasa-
dzie nie rozumiem, jak w takiej sytuacji
można pozwolić sobie na dumping i nie
zamknąć firmy z powodu jej nieren-
towności. Poza tym firma Severstal nie
zgadza się z podjętą przez Komisję Eu-
ropejską decyzją z uwagi na fakt, że na-
szym zdaniem w trakcie dochodzenia
doszło do złamania zasad WTO i znie-
kształcenia ekonomicznej logiki sprze-
daży, co miało wpływ na jego wyniki, np.
w wyliczeniach przyjęto kurs rubla na
dzień zakończenia umowy, podczas
gdy normy WTO mówią o konieczności
przyjęcia kursu na dzień sprzedaży.
W efekcie w rzeczywistości transakcje
były zawierane po kursie 70–80 rubli za
euro, a Komisja przyjęła kurs 40 rubli za
euro. Korekty kosztów z przyjętą formułą
rozdźwięku wyniosły do 50 proc. bez-
pośrednich kosztów surowców. Jedno-
cześnie firma Severstal brała aktywny
udział w dochodzeniu, dostarczała
niezbędną dokumentację i przepro-
wadziła wizyty weryfikacyjne człon-
ków Komisji, zgodnie z wymaganiami
regulaminu. Należy też podkreślić, że
fala protekcjonistycznych działań, któ-
ra zalała rynki światowe, do niczego do-
brego nie doprowadzi. Przykładowo
wskutek walki krajów bloku zachod-
niego UE przeciw krajom trzecim jako
pierwsze ucierpią nowe państwa człon-
kowskie UE. Z powodu ceł importowych
koszty produkcji miejscowych odbior-
ców stali wzrosną i utracą oni konku-
rencyjność na rynku krajowym i eks-
portowym. Za kilka lat na rynku zapa-
nuje równowaga, tyle że nie wszystkie
przedsiębiorstwa przetrwają. Jaką dro-
gę wybrać – o tym każdy z nas, każde
przedsiębiorstwo i każdy kraj muszą
zdecydować samodzielnie. Osobiście
chciałbym wierzyć, że decyzje na po-
ziomie ludzkich, partnerskich i mię-
dzynarodowych relacji będą podej-
mowane w sposób uczciwy i wyważo-
ny. To obiektywna korzyść dla wszyst-
kich stron.

Rozmawiała Justyna Franczuk

Sukces zbudowany jest na
wierze w swoją firmę, 
w swoich klientów 
i w swoich pracowników.
Sprzedajemy klientom „ich
szczęście”. Dajemy naszym
pracownikom możliwość
dołączenia do odnoszącej
sukcesy i naprawdę znako-
mitej drużyny.



108 VIP

AgroLiga 2015

W
ramach etapu woje-

wódzkiego i krajowe-
go wybierane są firmy
z największym dorob-
kiem i imponującymi

wynikami, które w pełni zasługują na
prestiżowy tytuł „Mistrzów Krajowych
AgroLigi” w dwóch konkursowych ka-

tegoriach: rolnicy i firmy. Podczas uro-
czystej Gali AgroLigi 2015, która odbyła
się w ogrodach Pałacu Prezydenckie-
go, prezydent RP Andrzej Duda mówił
do zgromadzonych tegorocznych lau-
reatów: – Produkcja rolna, ten ogrom-
ny polski rynek to kwestia naszego bez-
pieczeństwa, podstawowego, egzy-

stencjalnego, bezpieczeństwa żywie-
niowego i można śmiało powiedzieć,
że państwo jesteście tego bezpie-
czeństwa strażnikami.

Prezydent Duda dziękował zwy-
cięzcom za ich wkład w rozwój pol-
skiego rolnictwa i krajowej gospodar-
ki, zwłaszcza że w ocenie jurorów

Konkurs AgroLiga, objęty patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, prezesa
ARiMR i prezesa ARR, od ponad 20 lat wyłania i promuje najlepszych polskich rol-
ników oraz liderów branży rolno-spożywczej
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kandydaci w tej edycji reprezentowa-
li szczególnie wysoki poziom. Ponieważ
wybór mistrza AgroLigi był bardzo
trudny, tym razem wyłoniono nie jed-
nego, lecz dwóch mistrzów w katego-
rii rolnictwa i jednego w kategorii firmy.
Mistrzami Krajowymi AgroLigi 2015
wśród rolników zostali: Anna i Sylwe-
ster Jaszczołtowie oraz Sylwia i Zdzi-
sław Wawrzyńczykowie, prowadzący
Gospodarstwo Specjalistyczne Upra-
wa Warzyw Gruntowych w Nowym
Miasteczku. W kategorii firmy bez-
konkurencyjny okazał się Janusz Dra-
miński, prezes firmy Dramiński SA
z Olsztyna. Zwycięzcy odebrali listy gra-
tulacyjne i puchary od prezydenta RP
oraz od ministra rolnictwa i rozwoju wsi,
które wręczył sekretarz stanu Jacek Bo-
gucki, a także dyplomy od prezesów
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego.
Podczas ceremonii finałowej miało
miejsce jeszcze jedno ważne wyda-
rzenie. Prezydent odznaczył Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej obywatela Stanów
Zjednoczonych z polskimi korzeniami
Jimmy’ego Mazurkiewicza, docenio-
nego za wybitne zasługi w rozwijaniu
polsko-amerykańskiej współpracy go-
spodarczej, naukowej i uczelnianej
oraz za działalność polonijną. Mazur-
kiewicz, którego dziadkowie pochodzili
z Wielkopolski i w XIX w. osiedlili się
w Teksasie, prowadzi gospodarstwo
rolne i zajmuje się hodowlą bydła mię-
snego, a jednocześnie jest profesorem
jednej z największych uczelni w USA
– Texas A&M University, organizuje wi-
zyty studyjne polityków, przedsiębiorców,
rolników i naukowców amerykańskich
w Polsce, przez co promuje ją w USA.

Jak mówił prezydent, rolnictwo jest
specyficzną branżą produkcyjną, któ-
ra cały czas potrzebuje wsparcia ze
strony państwa, choćby z tego wzglę-
du, że jest wrażliwe na koniunkturę
oraz na nieprzewidywalne działanie
natury. Tym bardziej należy podkreślić
dokonania rolników, którym udaje się
prosperować, mimo tych przeciwności.
– Jesteście państwo przykładem, że
można na wsi odnieść sukces. Można
mieć piękne gospodarstwo, świetną
produkcję i poradzić sobie w trud-
nych czasach – mówił z uznaniem
prezydent Andrzej Duda i podkreślał,
że polska żywność – smaczna i bez-
pieczna – może podbić świat. Wie-
czorem podczas gali zorganizowanej
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego z laureatami AgroLigi spotkał
się minister Krzysztof Jurgiel, gratulu-
jąc im sukcesu. �
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Jesteście państwo
przykładem, że
można na wsi 
odnieść sukces.
Można mieć
piękne gospodar-
stwo, świetną pro-
dukcję i poradzić
sobie w trudnych
czasach.

prezydent 
Andrzej Duda



D
o szkółki, która znajduje
się w Lipnicy Górnej, war-
to zajrzeć, przejeżdżając
trasą nr 966 Wieliczka–
Tymowa. Dobrze zarezer-

wować na tę wizytę trochę czasu, bowiem
w punkcie sprzedaży detalicznej, któ-
ry się tam znajduje, jest spora ofer-
ta roślin. W ich wyborze nikt z pań-
stwa nie zostanie sam – fachową
pomoc zapewniają pracujący tam
ludzie. Na miejscu można się też za-
opatrzyć w odpowiednie narzędzia
i materiały, pomocne przy tworzeniu przy-
domowego ogrodu marzeń, który dopełnią
altany czy ławki, również dostępne w asor-
tymencie firmy. Jeśli ktoś z państwa uzna, że
tworzenie zielonej enklawy woli powierzyć pro-
fesjonalistom, trafił idealnie. Założenie oczka

wodnego, ogrodu, stawu kąpielowego czy in-
stalacja oświetlenia to tylko niektóre z możli-
wości, jakie stwarza współpraca z państwem
Grzesikami. Szkółka zajmuje się również
kompleksowym zaopatrzeniem firm ogrod-
niczych w materiały potrzebne do zagospo-
darowania i rekultywacji terenów zieleni na te-

renie całego kraju – tj. rośliny, podłoża,
kora, kamień, nawozy itp.

Szkółka Roślin Ozdobnych Eko-Gar-
ten to dziś ok. 30-hektarowy obszar.
2,5 ha z niego stanowi produkcja konte-

nerowa, na pozostałej części prowadzona
jest uprawa gruntowa drzew i krzewów igla-
stych oraz liściastych, z czego na 5 ha drzew
alejowych, zaś na 6 ha plantacja choinek. Jej
właściciele nie powiedzieli jednak jeszcze
ostatniego słowa i są otwarci na poszerzenie
działalności. �

Bogactwo zieleni
Szkółka Roślin Ozdobnych Eko-Garten istnieje od 1999 r.
Od tego czasu produkuje rośliny o wysokiej jakości, a jej
właściciele – Barbara i Ryszard Grzesikowie – dokładają
wszelkich starań, aby nieustannie poszerzyć oferowany
asortyment
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dla każdego

D
ziałalność związana z pro-
dukcją tradycyjnych wyro-
bów wędliniarskich pro-
wadzona była w niewiel-
kim przydomowym zakła-

dzie na Podkarpaciu, jednak wymaga-
nia dotyczące zakładów przetwórstwa
mięsnego, zawarte w rozporządzeniu
ministra rolnictwa i gospodarki żywno-
ściowej z 1999 r., przyczyniły się do bu-
dowy nowego zakładu, spełniającego
wszelkie normy. W 2002 r. otrzymano po-
zwolenia na budowę masarni z ubojnią
i przyłączami, gdzie od razu po odda-
niu budynku rozpoczęto produkcję.

Po śmierci Czesława Stopy dzia-
łalność przejęła jego żona Kazimiera

Stopa i zaczęła prowadzić ją pod na-
zwą „Kazimiera Stopa Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego Czesław Stopa”.
Zakład zajmuje się głównie ubojem
trzody chlewnej, przetwórstwem mięsa
oraz sprzedażą wyrobów własnych.
Do uboju trafiają tuczniki z własnego go-
spodarstwa, które prowadzi syn wła-
ścicielki. Produkcja oparta jest na tra-
dycyjnych procesach technologicznych
uwzględniających potrzeby konsu-
mentów. Wyroby są dostarczane do
sklepów i hurtowni z okolicznych woje-
wództw oraz sprzedawane w skle-
pach firmowych w Tarnowie,
Mielcu, Tarnobrzegu i Dę-
bicy. Firma co roku bierze
udział w Podkarpackim
Dniu Wędliniarza, pod-
czas którego jest wyróż-
niana.                              �

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Czesław Stopa z siedzibą w Dulczy Wiel-
kiej istnieje od 1998 r. Do 2015 r. jego właścicielem był Czesław Stopa
– rolnik z dużym doświadczeniem w branży oraz szeroką wiedzą o chowie

Ceniona marka Podkarpacia



D
ziałpol gospodaruje na
powierzchni około 1,5 tys.
ha użytków rolnych. Pro-
wadzi na nich zrównowa-
żoną gospodarkę rolną

w oparciu o racjonalne wykorzystanie
zasobów naturalnych, co ogranicza ne-
gatywny wpływ na środowisko natu-
ralne. Stosuje prawidłowy dobór i suk-
cesję roślin dla ograniczenia wzrostu
organizmów szkodliwych dla upraw, w
celu produkcji najwyższej jakości mle-
ka, zbóż, rzepaku i kukurydzy, przy jed-
noczesnej trosce o zachowanie walo-
rów środowiska naturalnego. Obok
podstawowej działalności, jaką jest
produkcja mleka i płodów rolnych,
dodatkowo prowadzi odchów zwie-
rząt do dalszej hodowli, doradztwo
rolne oraz usługi na rzecz producen-
tów rolnych. 

W gospodarstwie aktualnie utrzy-
mywanych jest około 650 sztuk bydła
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej,
z czego 300 to krowy dojne, które za
2015 r. osiągnęły wydajność ponad
12,5 tys. litrów mleka od sztuki w laktacji
przy znakomitych parametrach mleka.
Takie wyniki już po raz trzeci plasują
gospodarstwo w czołówce producen-
tów mleka zarówno w regionie, jak
i w kraju (I miejsce w Wielkopolsce

w 2015 r. oraz II w Polsce w klasie stad
od 150 do 300 krów dojnych).

Od 2012 r. w gospodarstwie funk-
cjonuje innowacyjna technologia bio-
logizacji obór przy pomocy EM-ów
(efektywne mikroorganizmy), którą
wprowadzono w postaci zamgławiania
budynków inwentarskich, jako pro-
biotyk do mleka i wody dla cieląt oraz
profilaktykę w zapobieganiu różnych
chorób u bydła – metabolicznych, skór-
nych, mastitis. Zastosowanie tej meto-
dy pozwoliło na prawie całkowite wy-
cofanie „ciężkiej” chemii z produkcji
zwierzęcej, przy jednoczesnej poprawie
zdrowotności całego stada, znacznie
zwiększając efektywność odchowu
oraz zmniejszając brakowanie, co po-
zwoliło w 2015 r. na sprzedaż ponad 80
jałówek cielnych bez uszczerbku na
produkcji. Oprócz tego wielkie zna-
czenie na osiąganie tak wysokich wy-
ników ma zracjonalizowane zarzą-
dzanie stadem i żywieniem, zwalczanie
IBR i BVD oraz sumienność i dbałość
wszystkich pracowników spółki. 

Prawdziwą dumą gospodarstwa
są innowacyjne inwestycje. W czerwcu
2014 r. nastąpił rozruch biogazowni
rolniczej o mocy 1 MW, zasilanej obor-
nikiem, gnojowicą oraz kiszonką z ku-
kurydzy, z której energia elektryczna

przekazywana jest do sieci ogólnokra-
jowej oraz wykorzystywana do zasilania
gospodarstwa. W maju 2015 r. oddano
do użytku nowoczesny kompleks silo-
sów zbożowych na 6 tys. ton wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą w postaci
wagi elektronicznej, rakorafu, labora-
torium, wialni sitowej z aspiratorem
oraz suszarnią przepływową, która zo-
stała wyposażona w unikalny na rynku
krajowym hybrydowy system susze-
nia, składający się z radiatora wodne-
go zasilanego ciepłem z kogeneratorów
usytuowanej obok biogazowni.

Dotychczasowe działania firmy
Działpol Sp. z o.o., polegające na mo-
dernizacji technologii produkcji i za-
plecza technicznego, połączonej z wy-
jątkową dbałością o dobro środowiska
naturalnego, pozwoliły jej na uzyska-
nie tytułu „Symbol Działań Proekolo-
gicznych 2015”, nadanego przez ka-
pitułę programu prowadzonego przez
Monitor Rynkowy, Monitor Biznesu
oraz na zostanie wicemistrzem krajo-
wym Agroligi 2015, organizowanej
przez ośrodki doradztwa rolniczego
– wyróżnienia od prezydenta Rzeczy-
pospolitej oraz ministra rolnictwa. �

Sukces dzięki innowacjom

Gospodarstwo rolne w Działyniu powstało w 2000 r.
w wyniku przekształcenia byłego Kombinatu Pań-

stwowych Gospodarstw Rolnych w Działyniu 
w spółkę pracowniczą Działpol Sp. z o.o. Jest ono ak-

tywnym członkiem Grupy Producentów Ziarna Zbóż 
i Nasion Roślin Oleistych w Działyniu Sp. z o.o. oraz

Spółdzielni Producentów Mleka Działyń Sp. z o.o.
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Otrzymał pan tytuł „Wicemistrza Krajowego
AgroLigi 2015” w kategorii „rolnicy”. Jak się
pan czuł, odbierając nagrodę w scenerii Pa-
łacu Prezydenckiego?

– Byłem dumny z przyznanego mi
wyróżnienia i zaszczycony, że ktoś do-
cenił naszą ciężką pracę rolniczą,
którą osobiście kontynuuję od mło-
dych lat.
Jakie osiągnięcia zaprocentowały nagrodą
w konkursie AgroLiga?

– Od początku założenia gospo-
darstwa znacznie zwiększyłem po-
wierzchnię uprawną, dokupując ziemię
zarówno od prywatnych właścicieli, jak
i agencji. Zaczynałem od 5 ha, a teraz
mam ich około 90. Jestem dumny, że do
wszystkiego doszedłem sam. Zaczy-
nałem od uprawy tytoniu i hodowli
zwierząt, ale z czasem wyspecjalizo-
waliśmy się w hodowli, produkcji ro-
ślinnej i uprawie wikliny. Zakres naszej
działalności obejmuje takie gatunki, jak
szpinak, fasola szparagowa, kukurydza
cukrowa, mieliśmy też bób, kalafior,
brokuły. W tym roku mamy nadpro-
dukcję, ale ogólnie czas dla rolnictwa
jest korzystny. Mamy za sobą susze
i straty plonów, wreszcie cieszymy się
urodzajem. Gospodarujemy głównie
na ziemiach klasy 3A i w mniejszym
stopniu 4B. Tereny na Podkarpaciu są
dobre pod uprawę, większym proble-
mem jest logistyka, bo odległości do
dużych zakładów wymagają pokona-
nia długich tras, a transport jest kosz-
towny. Nie wykluczam dalszego roz-
szerzenia powierzchni gospodarstwa
i wprowadzenia nowych upraw, mimo
że prowadzę gospodarstwo rodzinne
i nie ma zbyt wielu rąk do pracy – pra-
cuję z żoną i trzema synami, a do po-
mocy mamy tylko kilku pracowników
sezonowych, głównie do pracy przy wi-
klinie.
Jak duży jest popyt na wiklinę?

– Ten segment działalności trak-
tujemy jako dodatkowe zajęcie na

zimę, kiedy nie ma pracy na polu, bo
mamy ku temu dobre warunki. Gorsze
pola obsadzamy wikliną, a potem
dostarczamy ją na tereny w okolicy
Rudnika, gdzie wyplatane są z niej ko-
szyki.
Jak dbają państwo o jakość upraw? Czy wy-
mogi stawiane rolnikom bardzo wzrosły na
przestrzeni lat?

– Wymagania są coraz wyższe,
chociażby względem kontroli i nawo-
żenia gleby dopuszczonymi środkami
ochronnymi. Zakłady restrykcyjnie
sprawdzają próbki surowca przed za-
mówieniem dostawy, ustawiając po-
przeczkę coraz wyżej. W swoim go-
spodarstwie stale sprawdzam jakość
gleby i szukam nowych rozwiązań
w zakresie pielęgnacji roślin. W tej
chwili ograniczamy użycie nawozów
sztucznych, stawiając na szersze za-
stosowanie obornika. 

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Wszystkiego

Nie wykluczam dalszego rozszerzenia powierzchni gospodarstwa i wprowadzenia no-
wych upraw, mimo że prowadzimy gospodarstwo rodzinne i nie ma zbyt wielu rąk do
pracy – mówi Adam Kowal, właściciel gospodarstwa rolnego w Futorach, nagro-
dzonego w konkursie AgroLiga

Od lewej: Adam i Danuta Kowalowie, Andrzej Duda, Mateusz Kowal

dokonaliśmy sami

Byłem
dumny 
z przyzna-
nego mi 
wyróżnienia 
i zaszczy-
cony, że
ktoś docenił
naszą ciężką
pracę rolni-
czą, którą
osobiście
kontynuuję
od młodych
lat.
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Jakie osiągnięcia na tle innych rolników
przyniosły państwu tytuł „Mistrza krajowe-
go AgroLigi 2015”?

– Wydaje mi się, że nagroda zo-
stała przyznana za całokształt naszej
pracy. Mąż przez lata pracował na
obecne wyniki, modernizując gospo-
darstwo i wprowadzając kolejne in-
nowacje. Metodą prób i błędów sam
wypracował najlepsze techniki uprawy
i zyskał wiedzę, która dziś procentuje.
Jednocześnie sukcesem gospodar-
stwa dzielimy się z innymi, wspierając
różnego rodzaju akcje charytatywne
i cele społeczne. W tym roku włączyli-
śmy się w akcję „Śniadanie daje moc”,
dostarczając nasze produkty do szkół,
dwa lata z rzędu podczas Święta
Rzodkiewki zbieraliśmy pieniądze na
zabieg dziewczynki chorej na neuro-
blastomę, bierzemy udział w inicjaty-
wach lokalnych, które służą lokalnej
społeczności. Myślę, że takie podejście
do biznesu też stawia nas w dobrym
świetle.
Rzodkiewka od początku była specjalnością
gospodarstwa?

– Początki były skromne, bo na 5 ha
ziemi niewiele można było zrobić. Mąż

próbował wszystkiego: hodowli, po-
tem różnych warzyw, ale to rzodkiew-
ka ostatecznie okazała się strzałem
w dziesiątkę. Ma krótki cykl, dzięki cze-
mu można ją wysiać na tym samym
gruncie 3 razy w ciągu sezonu. Mąż
podpatrywał uprawy w Niemczech
i Holandii, aż sam doszedł do najlep-
szych metod, dostosowanych do lo-
kalnych warunków.
Czy mają państwo do pokonania dużą kon-
kurencję w uprawie rzodkiewki?

– Coraz większą. Pojawia się wie-
lu drobnych producentów, rynek jest
nasycony, ale my bronimy się jakością
naszego produktu, którą potwierdza-
ją stosowne certyfikaty. Ponieważ
współpracujemy z dużymi sieciami,
co wiąże się z regularną kontrolą, nie
możemy sobie pozwolić na żadne
uchybienia i obniżenie poprzeczki.
Chcemy dbać o stałych klientów, by
nie musieli szukać innych dostaw-
ców, a możemy ich zatrzymać
przy sobie wyłącznie towarem,
który jest smacz-
ny, estetycz-
ny i zgodny
z norma-

mi. Dzięki doświadczeniu wiemy, jak to
osiągnąć.
Jak ważne są jako uzupełnienie tej wiedzy sys-
tematyczne inwestycje?

– Jeśli człowiek nie inwestuje, za-
czyna się cofać. Rolnictwo nie jest wy-
jątkiem od tej reguły – inwestycjom nie
ma końca, zwłaszcza jeśli chce się być
postrzeganym jako nowoczesne go-
spodarstwo, oferujące dobry produkt.
Od ponad 20 lat inwestujemy w wodę.
Najlepsze nasiona, maszyny i środki
ochronne na nic się zdadzą, gdy przyj-
dzie susza. Dlatego przezornie do-
prowadziliśmy pod uprawy 12 km pod-
ziemnych wodociągów, zwłaszcza że
rzodkiewka bardzo potrzebuje obfite-
go nawadniania. Podejmowane przez
nas działania zmierzają w dobrą stro-
nę, co potwierdzają zbiory i nagrody,
ale wciąż myślimy o rozwoju. W pla-

nach mamy budowę hali, co spra-
wi, że będziemy mogli wydłużyć

handel rzodkiewką na cały
rok.

Rozmawiała 
Monika Michałowska

Sukces
Ponieważ współpracujemy z dużymi sieciami, co wiąże się z regularną kontrolą, nie
możemy sobie pozwolić na żadne uchybienia i obniżenie poprzeczki – mówi Sylwia
Wawrzyńczyk, współwłaścicielka Gospodarstwa Specjalistycznego Uprawa Wa-
rzyw Gruntowych Sylwia i Zdzisław Wawrzyńczyk

Sylwia i Zdzisław Wawrzyńczykowie

rzodkiewką usiany
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Liderzy branży spirytusowej

Jak ocenia pan poziom wiedzy Polaków na te-
mat alkoholu? Czy dziś spożywamy go bar-
dziej świadomie, niż robiono to w czasach
młodości naszych rodziców?

– Jak pokazują badania, zdecydo-
wana większość Polaków – 90 proc.
– korzysta z alkoholu w sposób odpo-
wiedzialny. Widać to równie wyraźnie
w zmianie postaw – nie ma już przy-
zwolenia społecznego na spożywanie
alkoholu przez kierowców, kobiety
w ciąży czy nieletnich. Istnieją jednak
grupy, które piją nadmiernie lub ryzy-
kownie. Często przyczyną jest niewie-
dza. Niedawno przeprowadziliśmy ba-
dania, których wyniki były dość za-
skakujące. Okazało się, że Polacy nie
wiedzą, ile alkoholu spożywają. Re-
spondentom zaprezentowano osiem
różnych, zawierających alkohol na-
pojów i poproszono o uszeregowanie
ich pod względem ilości czystego al-
koholu. Każdy napój prezentowany
był w najpopularniejszej dostępnej na
rynku objętości, np. 500 ml piwa, 50 ml
wódki, 150 ml wina. Nikomu z tysiąca
badanych nie udało się poprawnie wy-
konać zadania. Najczęściej respon-
denci zaniżali zawartość alkoholu w pi-
wie czy w drinkach, a przeszacowywali
w wódce, whisky czy brandy. To po-
kazuje, że w zakresie edukacji na temat
alkoholu jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. Skoro nie wiemy, ile alkoholu za-
wierają poszczególne napoje, trud-
niej nam zachować umiar i nie prze-
kraczać limitów bezpiecznej kon-
sumpcji. 
Czy zmiana kultury picia alkoholu pociągnęła
za sobą zmianę gustów? Co dziś Polacy piją
najczęściej? Czy są otwarci na nowości?

– Zmieniły się gusta konsumentów,
a wraz z nimi oferta producentów.
Wpływ na zmianę struktury miały rów-
nież nierówne warunki prawne, obo-
wiązujące na rynku napojów alkoho-
lowych, faworyzujące producentów
napojów o niskiej zawartości alkoholu.
W efekcie staliśmy się krajem piwoszy.
Statystyczny Polak spożywa rocznie
6,3 litrów wina, 8 litrów napojów spiry-
tusowych i… ponad 99 litrów piwa. To
duża zmiana. Należy jednak pamiętać,
że ogólnie konsumpcja alkoholu w Pol-
sce jest zbliżona do średniej dla Unii
Europejskiej. Wbrew obowiązującym
stereotypom, nie jesteśmy jako kraj li-
derem konsumpcji alkoholu.

Polscy konsumenci, sięgając dziś
po alkohol, poszukują nowości i róż-
norodności. Więcej podróżują, ekspe-
rymentują w kuchni, przygotowują
drinki – to wszystko sprawia, że chęt-
nie sięgają po nowe trunki. Polacy są
bardziej otwarci na nowości niż nasi
południowi sąsiedzi Czesi czy Słowa-
cy. Coraz częściej decydują się też na
napoje o niższej zawartości alkoholu,
np. likiery smakowe na bazie wódki lub
gotowe koktajle. 
Od wielu lat branża kładzie duży nacisk na od-
powiedzialne picie alkoholu, co ma przeło-
żenie na przeróżne kampanie społeczne. Z ja-
kim odbiorem się one spotykają i czy widzą
państwo ich pozytywne skutki?

– Branży spirytusowej zależy, aby
Polacy korzystali z alkoholu w sposób
odpowiedzialny. To oznacza absty-
nencję w przypadku kobiet w ciąży, kie-
rowców czy osób nieletnich, a w po-
zostałych przypadkach umiar i zdrowy
rozsądek. Często pojawiają się wąt-
pliwości, czy warto prowadzić kolejne
kampanie, ale dane i przykłady z in-
nych krajów pokazują jednoznacznie
– mądra edukacja działa. Podam jeden

przykład. W 2008 r. wraz z partnerami
zainicjowaliśmy kampanię „Piłeś? Nie
jedź”, pierwszą w Polsce dużą akcję
edukacyjną poświęconą problemowi
nietrzeźwych kierowców. W ramach
kampanii przez kilka lat prowadziliśmy
działania informacyjne we współpra-
cy m.in. z Policją, która w tym czasie
zwiększyła liczbę kontroli. Statystyki po-
kazują, że w ciągu ostatniej dekady
liczba wypadków i ofiar spadła o blisko
połowę. Tym samym zbliżyliśmy się do
średniej UE. Co więcej, hasło kampa-
nii „Piłeś? Nie jedź!” zakorzeniło się na
dobre w dyskursie publicznym. Pojawiły
się kolejne niezależne inicjatywy, czę-
sto o zasięgu lokalnym, które obrazu-
ją ten sam problem. Oczywiście chcie-
libyśmy, aby wypadków było jeszcze
mniej, ale postęp jest ewidentny. Zatem
warto inwestować w podnoszenie świa-
domości społecznej.
Kampanie, o których mówiliśmy, mają na celu
nie tylko edukowanie społeczeństwa, lecz tak-
że wytwarzanie pozytywnego wizerunku
branży. Czy trudno go kreować, i czy w ogó-
le jest to możliwe?

– Kampanie mają szerzyć wiedzę
i pomóc zapobiegać szkodliwej kon-
sumpcji alkoholu. Oczywiście mamy
nadzieję, że przy okazji społeczeń-
stwo doceni, że branży zależy na od-
powiedzialnych klientach, ale nie to jest
najważniejsze. Nie ulega natomiast
wątpliwości, że – niestety – mamy w Pol-
sce ambiwalentny stosunek do wyro-
bów spirytusowych. Z jednej strony, wi-
dać dumę z polskiej wódki jako naro-
dowego alkoholu, przejawiającą się
m.in. w wyborach zakupowych kon-
sumentów czy przy podejmowaniu go-
ści z zagranicy, z drugiej – wciąż bo-
rykamy się z negatywnym wizerunkiem
wódki z okresu PRL-u. Najwyższy czas
skończyć z niesprawiedliwymi stereo-

Dobry konsument 
to świadomy konsument
Branży spirytusowej zależy, aby Polacy korzystali z alko-
holu w sposób odpowiedzialny. To oznacza abstynencję 
w przypadku kobiet w ciąży, kierowców czy osób nielet-
nich, a w pozostałych przypadkach umiar i zdrowy rozsą-
dek – mówi Leszek Wiwała, prezes Związku
Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy



typami. Każdy alkohol może być pity
z umiarem, każdego można naduży-
wać. Dlatego trzeba uczyć odpowie-
dzialności, ale jednocześnie zacząć
myśleć o polskich wyrobach spirytu-
sowych przez pryzmat ich potencjału
eksportowego, kulturowego, promocji
i rozwoju regionów, tak jak to zrobili
Szkoci w przypadku whisky. Z dumą
promują ją za granicą jako dobro na-
rodowe m.in. członkowie rodziny kró-
lewskiej i mam nadzieję, że do takich
postaw dojdziemy w Polsce. Przyniesie
to korzyści całemu społeczeństwu. 
Historia polskiego przemysłu spirytusowego
została zapoczątkowana w XV w., a większość
receptur sięga XVI i XVII w. Na ile te trady-
cyjne metody produkcji alkoholu są dziś ak-
tualne i czy nie zagrażają im nowe techno-
logie?

– Branża łączy tradycję z innowa-
cyjnością. Warto pamiętać, że jesteśmy
pierwszym w UE i czwartym na świe-
cie producentem wódki. Przedsię-
biorcy korzystają z lokalnych dostaw-
ców, opierają się na historycznych re-
cepturach, ale jednocześnie inwestu-
ją w park maszynowy, poprawiają wy-
dajność pracy, transportu, logistyki,
optymalizują zużycie wody czy wdra-
żają najwyższe standardy ochrony
środowiska. Największe zakłady pro-
dukcyjne w Lublinie, Białymstoku i Sta-
rogardzie to jedne z najnowocześniej-
szych tego typu fabryk w UE. Rów-
nocześnie firmy, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom

konsumentów w Polsce i na świecie,
wprowadzają na rynek wiele nowych
wersji produktów. Przykładem mogą
być likiery smakowe o niższej zawar-
tości alkoholu czy ekskluzywna seria
wódki, przygotowana z wyselekcjono-
wanych surowców, niekiedy nawet
z konkretnego rocznika. Dzięki temu
nasze wyroby znajdują uznanie na
rynkach zagranicznych. Sprzedaje-
my tam finalny, markowy produkt o du-
żej wartości dodanej dla gospodarki. 
Jak ocenia pan obecną kondycję branży spi-
rytusowej i perspektywy jej rozwoju?

– Branża spirytusowa pozostaje
ważną częścią polskiej gospodarki.
Rocznie wpłaca ponad 11 mld zł danin
publicznych. Po dwóch trudnych la-
tach, związanych z podwyżką akcyzy
wyłącznie na napoje spirytusowe
w 2014 r., możemy powiedzieć, że sy-
tuacja powoli się stabilizuje, a rynek
wraca do poziomów sprzed podwyżki.
Perspektywy rozwoju branży tkwią
głównie w eksporcie, premiumizacji
i innowacyjności produktowej. Te dzia-
łania wymagają inwestycji, o które ła-
twiej w stabilnych czasach i sprzyja-
jącym otoczeniu regulacyjnym. Dlate-
go z nadzieją patrzymy na realizację
Planu Odpowiedzialnego Rozwoju,
w którym nacisk został położony na
zwiększenie sprzedaży zagranicznej.
Branża spirytusowa wysyła dziś
w świat ok. 20 proc. produkcji, chcie-
libyśmy, by było to kilkakrotnie więcej.
Potrzebne są instrumenty, które po-

zwolą mniejszym producentom na roz-
poczęcie lub zwiększenie ekspansji za-
granicznej. Tu znów dobrym odniesie-
niem jest Szkocja i dobra współpraca
administracji z branżą przy promocji
whisky. Liczymy również, że rząd zre-
alizuje postulat skuteczniejszej walki
z szarą strefą, która w przypadku
branży alkoholowej dotyka najbar-
dziej właśnie produktów spirytuso-
wych.
Jakie sfery wymagają dziś prawnego ure-
gulowania, aby producenci alkoholu mogli
spać spokojnie?

– Podstawową sprawą pozostaje
zniesienie dyskryminacji napojów spi-
rytusowych zarówno w kwestii obcią-
żeń podatkowych, jak i komunikacji z
konsumentem. Podatki stanowią dziś
ok. 70 proc. ceny popularnych wódek.
Nadmierny fiskalizm zaburza uczciwą
rywalizację na rynku wewnętrznym, ob-
niża zyski i utrudnia producentom na-
pojów spirytusowych skuteczną walkę
o zagraniczne rynki. Na świecie kon-
kurują oni często z firmami wywodzą-
cymi się z krajów o bardziej przyjaznym
otoczeniu legislacyjnym.

Rozmawiała Justyna Franczuk
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Liderzy branży spirytusowej

Zmieniły się gusta konsu-
mentów, a wraz z nimi oferta
producentów. Wpływ na
zmianę struktury miały rów-
nież nierówne warunki
prawne, obowiązujące na
rynku napojów alkoholowych,
faworyzujące producentów
napojów o niskiej zawartości
alkoholu.



Nalewki Staropolskie od lat cieszą się uzna-
niem. Jaki jest sekret powodzenia w branży
i renomy wśród konsumentów?

– Nasi klienci doceniają przede
wszystkim jakość, która tkwi w niepo-
wtarzalnym smaku oraz estetyce bu-
telek i etykiet. Na polskim rynku domi-
nują nalewki przemysłowe, które           z
prawdziwymi nalewkami mają nie-
wiele wspólnego. Nasze Nalewki Sta-
ropolskie – zgodnie z nazwą – bazują
na tradycyjnej recepturze, sprawdzo-
nej przez nasze babcie i ciocie. Noszą
znamiona domowego trunku – two-

rzymy ciekawe smaki w małych ilo-
ściach i – co ważne – nie dodajemy do
nich żadnych konserwantów, barwni-
ków ani wzmacniaczy smaku. Ponie-
waż zajmuję się wyrobem nalewek
od ponad 40 lat, korzystam z surowca
od dobrze znanych rolników, dzięki cze-
mu owoce są zbierane wtedy, kiedy
osobiście je obejrzę i uznam, że to wła-
ściwy moment. 
Na przestrzeni lat firma zapewne się rozro-
sła. Czy cały czas osobiście dogląda pan pro-
dukcji i kontroluje jakość?

– Firma rozwija się w sposób cał-
kowicie kontrolowany, bo nie zależy
nam na produkcji masowej. Stawiamy
na jakość, a nie ilość, w związku z czym
łatwo nam kontrolować produkcję,
zwłaszcza że w firmie pracuje prawie
cała moja rodzina. Taki pomysł na biz-
nes sprawdza się od lat i niczego nie
chcę zmieniać. Nasi odbiorcy doce-
niają jakość i oczekują limitowanych,
ekskluzywnych serii, a my szanujemy
ich sugestie, bo są wśród nich naj-
większe firmy i instytucje w Polsce, łącz-
nie z ministerstwami i Kancelarią Pre-
zydenta.
Oferta jest stała, czy cały czas eksperymen-
tuje pan z nowymi smakami?

– Zaczynaliśmy od pięciu sma-
ków, teraz oferujemy 20 i wciąż po-
szukujemy nowych wariantów. Nie-
które – np. nalewka na rajskich ja-
błuszkach, na zielonych orzechach
włoskich, z mniszka lekarskiego oraz
z dzikiej róży – już leżakują i trafią do
sprzedaży za minimum trzy lata, bo
szlachetne trunki muszą spełniać
określone warunki. Produkujemy nie-
duże ilości, ale chcemy trafić w róż-
ne gusta. Niektórzy lubią próbować
nietypowych smaków, inni wolą to, co
dobrze znają – stąd niebywała po-
pularność tradycyjnej nalewki wi-
śniowej, która najlepiej się sprzeda-
je. Właśnie ona jako pierwszy trady-
cyjny wyrób w historii otrzymała go-
dło Teraz Polska. Przewidujemy, że tej
jesieni przebojem okaże się nasza
nowość – nalewka na jarzębinie i tar-
ninie, bo już teraz wzbudza ogromne
zainteresowanie. Wszystkie nasze
propozycje mają wspólny mianownik:
są smaczne, a nalewka jest trun-
kiem, który ma smakować. Jest bo-
wiem przeznaczona do picia w ma-
łych kieliszkach i służy do celebro-
wania posiłku, delektowania się sma-
kiem. Do szybkiego wprowadzenia
się w stan upojenia są inne trunki,
zwykle przezroczyste.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Liderzy branży spirytusowej

Mimo że mamy różne propozycje, to mają one wspólny
mianownik: są smaczne, a nalewka jest trunkiem, który
ma smakować. Jest bowiem przeznaczona do picia 
w małych, eleganckich kieliszkach i służy do celebrowa-
nia posiłku, delektowania się smakiem – mówi Karol 
Majewski, prezes firmy Nalewki Staropolskie 
Karol Majewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

musi smakować
Nalewka
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M
iędzynarodowy Dzień
bez Samochodu to
doskonały pretekst, by
– oferując darmowe
przejazdy – skusić

mieszkańców miast do skorzystania
z autobusu i tramwaju. Firmy odpo-
wiedzialne za transport publiczny dwo-
ją się i troją, żeby zawalczyć o pasa-
żerów, a i tak znaczna część społe-
czeństwa jest nieprzejednana i pozo-
staje wierna własnej limuzynie. Co
może ich przekonać do komunikacji
miejskiej? Z pewnością jednym z ar-
gumentów jest koszt przejazdów, ale to
tylko wierzchołek góry, bo na ocenę
usługi transportu publicznego składa
się szereg kryteriów, które kryją się pod
pojęciem jakości.

Najbardziej oczywistym krokiem
ku poprawie jakości ze strony zarząd-
ców firm przewozowych są inwestycje
w nowoczesny tabor. Coraz to nowsze
modele pojazdów zapewniają większy

komfort podróży dzięki przestronnym
wnętrzom, wygodnym siedzeniom, kli-
matyzacji, udogodnieniom w postaci
podjazdów dla osób niepełnospraw-
nych czy biletomatu na wyposażeniu
pojazdu. Kolejne modele są też cichsze
i bardziej ekologiczne. Z myślą o wy-
godzie pasażerów do gry wkraczają
też coraz to nowe aplikacje do zakupu
biletów przez urządzenia mobilne.
Jednak nawet najbardziej nowator-
skie rozwiązania nie wpłyną na punk-
tualność, a – niestety – nie zawsze go-
dziny przyjazdów pokrywają się z roz-
kładowymi. Tu potrzebne są poważ-
niejsze zmiany – albo infrastrukturalne,
albo zakorzenione w mentalności i wy-
magające interwencji w sferze polity-
ki jakości i większej kontroli pracow-
ników.

Podobnie czynnik ludzki jest nie do
przecenienia tam, gdzie w grę wcho-
dzi bezpieczeństwo. To człowiek dba
zarówno o to, by pojazd, który zjeżdża
z taśmy produkcyjnej, spełniał wszel-
kie normy, jak i opuszczał zajezdnię w

dobrym stanie, po uprzedniej kontroli
stanu technicznego. To człowiek od-
powiada za to, by na ulicę wyjechał po-
jazd, który gwarantuje niezawodność
użytkowania i bezpiecznie dowiezie po-
dróżnych do celu. Jednocześnie istnieje
szereg zmian, które są wyznaczni-
kiem – z jednej strony – postępu tech-
nicznego, a z drugiej – rosnącego
bezpieczeństwa podróży. Przykładem
mogą być metalowe kasowniki i tabli-
ce z numerami pojazdu, wyparte przez
plastikowe zaawansowane urządzenia,
które obsługują karty miejskie, wy-
świetlają godzinę i pozwalają spraw-
dzić termin ważności biletu, oraz elek-
troniczne tablice, które nie tylko po-
kazują trasę przejazdu, lecz także na
bieżąco aktualizują jej przebieg i po-
kazują planowy czas dotarcia do po-
szczególnych przystanków. Bezpie-
czeństwu służy również monitoring in-
stalowany w środkach transportu, by
przestrzegać przed kradzieżami i prze-
mocą, a w razie zaistniałych prze-
stępstw odnaleźć sprawcę. To nie-

Przynęty

Co jakiś czas zewsząd docierają do nas zachęty, by porzucić własne auto i przesiąść się
do środków publicznego transportu. Skuteczność tego typu akcji to jedno, ale ważniej-
sze wydaje się pytanie, jak przyciągnąć pasażerów na dłużej, a najlepiej na stałe

na pasażera

Marlena Szczęsna



zwykle ważny czynnik kreowania ja-
kości usług przewozowych i wizerun-
ku transportu miejskiego, gdyż pasa-
żerowie będą korzystać z komunikacji
miejskiej pod warunkiem, że będą
czuli się bezpiecznie.

Skoro mowa o wizerunku komuni-
kacji miejskiej, nie można pominąć jed-
nego z kluczowych elementów – przed-
stawiciela firmy przewozowej, czyli
kierowcy. Ten ma szerokie pole do
popisu, by zrobić dobre wrażenie i zjed-
nać sobie pasażerów lub skutecznie
ich zniechęcić do przejazdów pu-
blicznymi środkami lokomocji. O ileż
przyjemniej podróżować, gdy za kie-
rownicą wita nas uśmiech, a na pyta-
nie o drogę lub o bilet odpowiada
uprzejmy głos, a nie zirytowane od-
burknięcie. Na odbiór kierowcy składa
się schludny strój i kultura osobista,
dzięki której pasażer może liczyć na
otwarcie drzwi, gdy biegnie w stronę
przystanku, dowie się, gdzie powinien
wysiąść, gdy nie zna okolicy, kupi bilet,
gdy nie ma równo odliczonej kwoty.
Osoby niepełnosprawne mogą liczyć
na pomoc przy wsiadaniu do pojazdu
i wysiadaniu z niego. To drobne gesty,
które nic nie kosztują, a bardzo wiele
znaczą i wpływają na wrażenie z prze-
jazdu komunikacją.

Kolejna sprawa to kompetencje
pracowników, które powinny być we-
ryfikowane w procesie rekrutacji, a na-
stępnie regularnie kontrolowane na
każdym szczeblu. Oczywiście bezpo-
średnia odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo, czas i atmosferę podczas
przejazdu spoczywa na kierowcy, ale
nie można zapominać o mechani-
kach, pracownikach technicznych,
wreszcie ludziach, którzy decydują
o przeglądach, naprawach i zaku-
pach pojazdów, bo ich wiedza i umie-
jętności zarządcze wpływają – z jednej
strony – na opłacalność inwestycji i pro-
sperity przewoźnika, a z drugiej – na
komfort podróży i bezpieczeństwo pa-
sażerów. Warto, by menadżerowie
firm przewozowych nie oszczędzali

na jakości, w tym na szkoleniach dla
pracowników. Jak w każdej innej dzie-
dzinie tak i tu nie należy umniejszać roli
działań prewencyjnych, ale w razie za-
istnienia jakiegokolwiek wypadku lub
innego odstępstwa od normy należy
odpowiednio zareagować i szybko
usunąć skutki awarii.

Na jakość usługi wpływają też czyn-
niki niezależne od przewoźnika, takie
jak korki, roboty drogowe, stan infra-
struktury, jednak przedsiębiorstwo ko-
munikacyjne powinno dołożyć wszel-
kich starań, aby poprzez wzorowe po-
dejście do jakości zniwelować ich
wpływ na zadowolenie pasażerów
z transportu publicznego. Nowoczesny,
czysty i dobrze utrzymany tabor to po-
czątek drogi do celu, jakim jest cenio-
na marka przedsiębiorstwa. Dopeł-
nieniem jego wizerunku jest przedsta-
wiciel firmy, którego zadanie nie ogra-
nicza się do przejechania z punktu A do
B. Warto, by kierowcy pamiętali, że
swym zachowaniem mogą umilić lub
zepsuć pasażerom podróż, a tym sa-
mym znacząco wpłynąć na ocenę
i konkurencyjność transportu publicz-
nego. Jeśli ów obraz będzie pozytywny,
może więcej osób pomyśli o tym, by
przesiąść się z auta nie tylko w dzień
ogłoszony dniem bez samochodu. �
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Najbardziej oczywi-
stym krokiem ku po-
prawie jakości ze
strony zarządców firm
przewozowych są in-
westycje w nowocze-
sny tabor. 
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Co decyduje o jakości usług ZTM w Rzeszo-
wie i zadowoleniu pasażerów?

– Efektywne okazało się wdrożenie
współfinansowanych ze środków unij-
nych projektów, które obejmowały:
rozbudowę układu komunikacyjnego
wraz z wprowadzeniem buspasów
i priorytetu dla autobusów komunika-
cji zbiorowej na skrzyżowaniach, zakup
nowoczesnego taboru autobusowe-
go oraz podawanie na tablicach przy-
stankowych aktualnej informacji dla
pasażerów. Wprowadzono e-bilet i bi-
letomaty. Bieżąca analiza i prognozo-
wanie potrzeb w oparciu o ocenę ich
zasadności skutkuje upłynnieniem ru-
chu autobusów i zapewnieniem do-
godnych przesiadek poprzez lepszą
koordynację przewozów. Poprawa ja-
kości funkcjonowania komunikacji
miejskiej sprawiła, że w Rzeszowie
rośnie liczba pasażerów.

Warto dodać, że 29 września Rze-
szów otrzymał przyznaną przez Komi-

sję Europejską nagrodę CIVITAS w „ka-
tegorii I” jako jedno z najlepszych w Eu-
ropie miast, które mają realny wpływ
na dobrobyt obywateli europejskich.
Składa się na niego również komuni-
kacja miejska.
Jakie cele stawiają sobie państwo w związ-
ku z dalszym rozwojem?

– Zakup kolejnych autobusów wpły-
nie na zwiększenie częstotliwości po-
łączeń. Po najbardziej obciążonych li-
niach będą kursować autobusy elek-
tryczne. Dalszą poprawę komfortu pa-
sażerów zapewnimy, zwiększając licz-
bę wiat, w których zainstalowane będą
urządzenia grzewczo-chłodzące, zasi-
lane w oparciu o fotowoltaikę. Bierzemy
udział w pracach nad systemem kolei
aglomeracyjnej, który pozwoli pasa-
żerom dojeżdżać do miasta i przesiadać
się do autobusów miejskich, korzysta-
jąc z jednego zintegrowanego biletu.

Rozmawiała Monika Michałowska

Rozmowa 
z Anną Kowalską, 
dyrektor Zarządu 
Transportu Miejskiego 
w Rzeszowie

Jakość
podstawą zadowolenia



120 VIP

Komunikacja miejska

Aby prowadzić nowoczesne przedsię-
biorstwo, nie wystarczy dziś do tego tyl-
ko pakiet socjalny dla pracowników. Li-
czą się przestrzeganie zasad fair play,
ekologiczne działania, społeczna od-
powiedzialność biznesu. Jak w te idee
wpisuje się zarządzany przez pana
podmiot?

– Tak, pakiet socjalny to nie
wszystko. Dzisiaj każde nowo-
czesne przedsiębiorstwo powin-
no być odpowiedzialne nie tylko
biznesowo, tzn. spełniać wymo-
gi formalne, ale winno też inwestować
w zasoby ludzkie i ochronę środowi-
ska, działać etycznie. Istotne jest tak-
że wspieranie lokalnych inicjatyw,
celów społecznych. Dlatego też nasza
firma stara się te założenia realizo-
wać. Utrzymujemy właściwe relacje
z interesariuszami, tj. z klientami,
pracownikami, kontrahentami i spo-
łecznością lokalną. W tym miejscu na-
leży podkreślić bardzo dobrą współ-
pracę z władzami miasta, która jest
podstawą naszych sukcesów.

W 2015 r. w ramach Programu Re-
gionalnego Narodowa Strategia Spój-
ności władze Inowrocławia zakupiły
na potrzeby MPK 10 autobusów hy-
brydowych i 2 autobusy elektryczne,
dzięki czemu uplasowaliśmy się w ści-
słej czołówce krajowej w zakresie
stosowania ekologicznych napędów
niskoemisyjnych. Należy wspomnieć,
że nasza spółka eksploatuje także au-
tobusy napędzane sprężonym ga-
zem ziemnym CNG. Te i inne działa-
nia, jak np. inwestycja w ekologiczną
myjnię z 80-procentowym odzyskiem
wody, spowodowały, że staliśmy się

laureatami wielu nagród: Przedsię-
biorstwo Fair Play 2011, 2015 – w 2015
wyróżnienie za szczególną działal-
ność proekologiczną, Władysław 2012
i 2015 za działalność na rzecz ochro-
ny środowiska w regionie. W ogólno-
polskich rankingach, organizowa-
nych przez Polską Agencję Przedsię-
biorczości, zajmowaliśmy kolejno miej-
sca: 9. – w 2011 r., 8. – 2012 r., 5. – 2016 r.,
które świadczy dobitnie o ciągłym
progresie naszego przedsiębiorstwa.
Czy ten ekologiczny kierunek będą państwo
kontynuować przy kolejnych inwestycjach?
Jeśli tak, to czego będą one dotyczyć?

– Oczywiście w przyszłych inwe-
stycjach będziemy kontynuować eko-
logiczny kierunek, mając na względzie
uzdrowiskowy charakter miasta. Naj-
ważniejsze działania będą dotyczyły in-
westycji w tabor autobusowy bezemi-
syjny lub niskoemisyjny. 

Początki komunikacji miejskiej
w Inowrocławiu sięgają 1912 r., kiedy
to uruchomiono pierwszą linię tram-
wajową – była ona użytkowana do
1962 r. Dzisiaj chcielibyśmy z powrotem
zelektryfikować linie komunikacyjne,

ale już za sprawą autobusów
elektrycznych. Dlatego wspólnie
z władzami miasta przygotowu-
jemy się do udziału w programie
unijnym, który umożliwi zakup
nowoczesnego taboru bezemi-
syjnych autobusów elektrycznych.
Choć MPK kojarzy się głównie z prze-
wozem osób, co jest podstawą dzia-
łalności spółki, to w rzeczywistości
jest ona o wiele szersza – w państwa
przypadku to bogata oferta usług
warsztatowych, takich jak chociażby

wymiana i serwis ogumienia, serwis klima-
tyzacji, sprzedaż paliw czy mycie pojazdów.
W jakim stopniu wpływają one na ogólną
kondycję firmy?

– Zakres dodatkowych usług sta-
ramy się cały czas poszerzać. Oczy-
wiście działalność ta ma wpływ na kon-
dycję ekonomiczną firmy, która jest
w chwili obecnej bardzo stabilna. Uwa-
żam jednak, że największą wartością
prowadzonych działalności dodatko-
wych jest to, że pracownicy spółki
mają zatrudnienie. Jak wcześniej wspo-
mniałem, przedsiębiorstwo wyposa-
żane jest w coraz nowocześniejszy ta-
bor, a więc i pracy w zapleczu warsz-
tatowym jest coraz mniej. Uruchomie-
nie usług dodatkowych pozwoliło nam
uchronić się od redukcji zatrudnie-
nia. Dodam, że potwierdzeniem wy-
sokiej jakości świadczonych przez nas
usług będzie system zarządzania ja-
kością ISO. Obecnie jesteśmy na eta-
pie wdrożenia ISO 9001, ISO 14001 i PN
N 18001 w zakresie transport publicz-
ny oraz usługi zewnętrzne.

Rozmawiał Igor Korczyński

Wozimy ekologicznie
W przyszłych inwestycjach będziemy kontynuować ekologiczny kierunek, mając na wzglę-
dzie uzdrowiskowy charakter miasta. Najważniejsze działania będą dotyczyły inwestycji
w tabor autobusowy bezemisyjny lub niskoemisyjny – mówi Mariusz Kuszel, prezes
zarządu MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu

i ekonomic
znie





Kierowany przez pana związek obchodzi
w tym roku jubileusz 25-lecia. Jak pan oce-
nia skalę zmian, które zaszły w tym czasie na
terenie objętym jego działaniem? 

– 25 lat to, z jednej strony, długo,
ćwierć wieku, ale z drugiej wydaje się
niebywale krótko. Mamy poczucie pra-
cowicie spędzonego czasu, ale zara-
zem świadomość, jak wiele przed

nami jeszcze do zrobienia. Najwy-
mowniejszym przykładem, który ob-
razuje istotę naszej działalności, jest
batalia o kształt „Ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i ad-
ministracji morskiej” oraz „Ustawy
o portach i przystaniach morskich”. Ta
pierwsza, trwająca wiele miesięcy i za-
kończona sukcesem, udowodniła, że
determinacja zjednoczonych wspól-
nym celem gmin nadmorskich jest li-
czącą się siłą i nie można rezygnować
z posiadanego oręża. Jak powiedział
wtedy przed laty prof. Przemysław
Smolarek: „Nie jest to maksymalnie ko-
rzystny wariant, ale (…) stwarza moż-
liwości prowadzenia działalności go-
spodarczej i nie obciąża gmin koszta-
mi utrzymania pasa technicznego, jest
to nasze wspólne, zbiorowe osiągnię-
cie”. To poczucie doprowadziło do
powstania w 1991 r., na zrębach ro-

dzącej się samorządności Związku
Miast i Gmin Morskich. Jego idea od-
woływała się wprost do koncepcji wiel-
kiego Eugeniusza Kwiatkowskiego,
który twierdząc, iż „miasta muszą zro-
zumieć, że ulokowanie nad morzem
nakłada na nie specjalne obowiązki
i daje im specjalne możliwości rozwo-
ju”, utworzył w 1946 r. Związek Go-
spodarczy Miast Morskich. Ówcze-
sny centralizm gospodarczy i poli-
tyczny unicestwił go niemal natych-
miast po jego narodzinach, my dzia-
łamy już ćwierć wieku. 

Wracając do wspomnianych aktów
prawnych, od pierwszych dni działa-
nia związku koncentrowaliśmy wysiłek
na batalii o kształt „Ustawy o portach
i przystaniach morskich”. Najpierw
walczyliśmy o jej uchwalenie, a potem
niekończący się proces jej nowelizacji.
Dzisiaj, po 25 latach nadal proponu-
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Związek Miast i Gmin Morskich

Nadmorskie położenie
Obecne lata będą bez
wątpienia charakteryzo-
wały się dynamicznym
rozwojem turystyki – to
efekt sytuacji na świecie,
ważne więc, żebyśmy po-
trafili to wykorzystać 
i zbudować pomysł na
przyszłość, który powi-
nien być bardzo dobrze
postrzegany przez insty-
tucje finansowe. Bu-
dujmy więc rozsądne
pomysły, bierzmy kredyty
i dalej modernizujmy in-
frastrukturę – mówi 
Andrzej Bojanowski,
prezes Związku Miast 
i Gmin Morskich i wice-
prezydent Gdańska

– specjalne obowiązki 
i możliwości



jemy nowe zapisy, bowiem w obliczu
zachodzących zmian ustawa także
powinna ewoluować. Niestety, do
zmian, szczególnie ustawowych, po-
trzeba konsensusu politycznego. Na-
wet liberalne poprzednie władze nie
były gotowe na decyzję o usamo-
rządowieniu strategicznych portów.
A przecież kto ma najlepszą wiedzę co
do ich potrzeb i sposobu ich realiza-
cji? Patrząc na zrealizowane przez sa-
morządy inwestycje, takie jak tunel pod
kanałem portowym, Trasa Suchar-
skiego w Gdańsku, Trasa Wiśniew-
skiego czy Kwiatkowskiego w Gdyni,
trudno zakwestionować „mobilność”
samorządów, a potencjał portów może
podźwignąć nasze metropolie i wy-
kreować je ponownie na stolice re-
gionalne. Mamy więc co robić przez
następne dziesięciolecia.
Nie oznacza to jednak chyba braku postępu
w dziedzinach, którymi zajmował się związek?

– Oczywiście wskazałem tylko na
permanentność pewnych procesów,
ale – obserwując chociażby taką sfe-
rę, jak turystyka i jej rozwój – z satys-
fakcją możemy oceniać minione lata.
Z siermiężnych ośrodków pracowni-
czych wykształciła się sieć przyja-
znych hoteli, pensjonatów popartych
bogatą ofertą, dotyczącą form spę-

dzania wolnego czasu. Podobnie tu-
rystyka morska – jak zmieniła się ofer-
ta polskiego wybrzeża w kontekście ilo-
ści oraz jakości przystani i marin mor-
skich! Wiele wysiłku włożyliśmy w pro-
pagowanie tej dziedziny, opracowując
i wydając m.in. przewodnik po wszyst-
kich portach i przystaniach polskiego
Wybrzeża, upatrując w jej rozwoju
model życia i pracy mieszkańców
gmin, które są naszymi członkami.
Czy to oznacza, że nic już nie ma do
zrobienia w tej materii? Byłem ostatnio
w jednej z nadmorskich miejscowo-
ści, w której – nie zważając na rze-
czywistych i potencjalnych turystów
– o godz. 21.00 życie niemal zamarło.
Poza tym poprawy wymaga promocja
naszej oferty. Budujmy wspólne pro-
jekty, produkty turystyczne i spróbujmy
pomyśleć o wspólnych regionalnych
kanałach informacyjnych, czyli pro-
mocji. Zainteresujmy gdańszczanina
ofertą Szczecina, a mieszkańca El-
bląga tym, co ma do zaproponowania
Darłowo… Obecne lata będą bez wąt-
pienia charakteryzowały się dyna-
micznym rozwojem turystyki – to efekt
sytuacji na świecie, ważne więc, że-
byśmy potrafili to wykorzystać i zbu-
dować pomysł na przyszłość, który
powinien być bardzo dobrze postrze-

gany przez instytucje finansowe. Bu-
dujmy więc rozsądne pomysły, bierzmy
kredyty i dalej modernizujmy infra-
strukturę. 
Nie obawia się pan zatem braku zadań dla
Związku Miast i Gmin Morskich?

– Przed laty członkowie związku
podjęli trudny temat, związany z ochro-
ną brzegu morskiego. Dzięki naszym
staraniom został opracowany i wdro-
żony wieloletni program – czy można
zaryzykować tezę, że „temat jest za-
łatwiony”? On przecież wymaga bez-
ustannej troski, podobnie jak wiele in-
nych spraw, związanych z ochroną śro-
dowiska, programem Natura 2000,
czy choćby rozwojem infrastruktury. Bu-
dujemy autostrady, a zapomnieliśmy
o via Baltice, i nie tylko jako o drodze
między Berlinem, Warszawą a Wil-
nem, lecz także Szczecinem, Gdań-
skiem i Braniewem czy Olsztynem,
może nawet Białystokiem. Dodajmy
przy tym, że o kolei na tych obszarach
zapomniano całkowicie. Poza Pomor-
ską Koleją Metropolitalną od ponad
40 lat nie wybudowano żadnej nowej li-
nii. A to przecież zaledwie kilka przy-
kładów problemów oczekujących na
rozwiązanie…

Rozmawiał Roman Kolicki

Związek Miast i Gmin Morskich
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Zenon Żyburtowicz poleca
www.zenonzyburtowicz.com
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jest piękne
Małe



Na Minorce życie toczy się kompletnie ina-

czej niż w rozrywkowo-turystycznych miej-

scach Archipelagu Balearów – to jedno

z ostatnich takich zakątków Europy. By

chronić przyrodę, władze wyspy zdecydowały,

że nie może przebywać na niej jednocześnie

więcej niż 145 tys. osób

Podróże VIP-a MINORKA
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Minorka, druga co do wielkości wyspa Ba-
learów, nie jest tak znana jak Majorka czy Ibi-
za. Jest oazą spokoju z dzikimi plażami i wspa-
niałą przyrodą, ma też w sobie urok, którego
próżno szukać na innych rozsławionych wy-
spach. Na Minorce życie toczy się kompletnie
inaczej niż w rozrywkowo-turystycznych miej-
scach Archipelagu Balearów – to jedno
z ostatnich takich zakątków Europy. Są tu nie-
zniszczone współczesnością naturalne kra-
jobrazy, które dla odwiedzających zwykle
śródziemnomorskie rozrywkowe kurorty tu-
rystów stanowią dużą niespodziankę. 

By chronić przyrodę na Minorce, władze
wyspy zdecydowały, że nie może przebywać
na niej jednocześnie więcej niż 145 tys. osób
(w tym 75 tys. mieszkańców). Na sąsiedniej
Majorce taka ilość turystów pojawia się co ty-
dzień. Natomiast tutaj nawet w szczycie se-
zonu nie ma tłumów. Większość tutejszych te-
renów to rezerwat biosfery pod szczególną
ochroną. Dwa największe miasta na wyspie
to jej dawna stolica Ciutadella i obecna Maó
(Mahón). Oddalone od siebie o 45 km przy-
pominają o dawnych waśniach między ka-
tolikami i wyznawcami anglikanizmu. W Ciu-
tadelli można nacieszyć oko pięknem archi-
tektury zabytkowych pałaców, średniowiecz-
nych kościołów i urokliwych uliczek. Maó
natomiast szczyci się drugim co do wielkości
naturalnym portem świata, największym na
Morzu Śródziemnym. Miasto ma wiele cie-
kawych rozwiązań architektonicznych, które
pozostawili po sobie Anglicy, oraz teatr, któ-
ry ma 180 lat i ciągłe stoją przy nim kolejki po
bilety. 

Jednym z miejsc krajobrazowych, które
robi niesamowite wrażenie, jest najbardziej
wysunięty przylądek wyspy Cap de Cavalle-
ria z latarnią morską, która znajduje się pra-
wie na krawędzi 100-metrowego klifu. Ogrom
tego pejzażu z pięknem wyrzeźbionym w ka-
mieniu i jego niesamowitymi formacjami za-
tyka dech w piersiach. 

Minorkę można zwiedzać w różny sposób,
także konno, pieszo i na rowerach, ale war-
to zobaczyć jej urodę również od morza.

MINORKA Podróże VIP-a

Wycieczki kajakami lub statkami wokół wy-
spy są bardzo popularne. Podczas nich
w pełnej krasie można zobaczyć piaszczyste
plaże, których Minorka ma 120 (od lądu są
one zasłonięte wzgórzami), bajkowe za-
toczki oraz brzeg w pięknych formach, któ-
ry jest dostępny dla wszystkich. Miejscowe
prawo zabrania budowy prywatnych terenów.
W głębi wyspy znajdują się zielone wzgórza,
małe osady pasterskie i gaje oliwne. Klimat
tej wyspy niemal od zawsze sprzyjał osad-
nictwu. Ludzie pozostawili tutaj ślady budowli
sprzed 3 tys. lat. 

Sezon turystyczny na Minorce trwa od
maja do października. Letnia bryza daje dużo
przyjemności nie tylko plażowiczom, lecz tak-
że surferom i żeglarzom. Kuchnia na wyspie
to przede wszystkim różne gatunki ryb i owo-
ce morza, które codziennie są dostarczane
przez rybaków. Miejscowa specjalność to gu-
lasz z homara lub langusty. Cenione są też
sery. Niektóre ich gatunki dojrzewają nawet
kilka miesięcy. Na Minorce każdy znajdzie
coś dla siebie i – zauroczony jej pięknem
– zechce tu wrócić.

Tekst i zdjęcia 
Zenon Żyburtowicz
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Skarby
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Egiptu



Po zdobyciu go przez Arabów w VII w. n.e.
zaczęto interesować się dawnymi zabytkami
pod kątem znalezienia w nich skarbów. Wy-

dano nawet rodzaj przewodnika,
który informował, gdzie znajdują
się miejsca bogate w zabytki.

Podróże VIP-a EGIPT

Zainteresowanie Egiptem sięga
czasów starożytnych, gdyż jego od-
mienna cywilizacja już wtedy wzbu-
dzała ciekawość cudzoziemców. Po
zdobyciu go przez Arabów w VII w. n.e.
zaczęto interesować się dawnymi za-
bytkami pod kątem znalezienia
w nich skarbów. Wydano nawet rodzaj
przewodnika, który informował, gdzie
znajdują się miejsca bogate w zabyt-
ki. W średniowieczu wspominali
o nich uczestnicy wypraw krzyżo-
wych, podążający przez Egipt do Pa-
lestyny. W okresie odrodzenia obser-
wacje i przekazy, pozostawione przez
starożytnych Greków, również wzbu-
dzały duże zainteresowanie tym kra-
jem. Wzrosło ono szczególnie w XIX w.
Rozpoczęły się poszukiwania arche-
ologiczne na dużą skalę. Po II wojnie
światowej badania prowadzą Egip-
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EGIPT Podróże VIP-a

www.sunfun.pl

cjanie i misje naukowe z wielu krajów. Dzięki nim odkrywane są nowe zabyt-
ki i skarby, ale – jak twierdzą egiptolodzy – dotychczas znaleziono niewiele po-
nad 30 proc. z nich. Nadal leżą one po obu stronach Nilu pod piaskami pustyni.
Wielką sensacją było znalezienie grobowca Tutanchamona, w którym znaj-
dowało się ponad 3 tys. przedmiotów. Jedną z tajemniczych budowli, które znaj-
dują się w Gizie na przedmieściach Kairu, jest gigantyczny posąg sfinksa z gło-
wą Chefrena. Mierzy 74 m dł. i 20 m szer. Niektórzy badacze twierdzą, że po-
wstał ok. 10500 lat p.n.e. W jego pobliżu znajduje się także piramida Cheop-
sa, najstarsza i najwyższa z trzech piramid w Gizie. Należy ona do najwięk-
szych kamiennych budowli na świecie. Z piramidami może jedynie konkuro-
wać najpiękniejsza i robiąca wielkie wrażenie świątynia Abu Simbel – dzieło
faraona Ramzesa II Wielkiego. Sanktuarium poświęcono Amonowi-Ra (bóg słoń-
ca), Ptahowi (bóg stworzyciel), Harmakhisowi (strażnik Wrót Zaświatów) oraz
samemu Ramzesowi. Cztery kolosalne posągi, każdy o wysoki 20 m, przed-
stawiają samego faraona siedzącego na tronie, a u jego stóp miniaturowe po-
stacie królowej i córek. Ten niezwykły fronton wyrzeźbiły w litej skale po środ-
ku pustyni Nubijskiej rzesze niewolników. Kiedy rozpoczęto budowę Wielkiej
Tamy pod Asuanem i świątynia miała znaleźć się pod wodą, zdecydowano
o jej przeniesieniu 90 m wyżej, co zrobiono z wielką precyzją. Wśród popular-
nych i licznie odwiedzanych zabytków Luxoru znajdują się kolosy Memnona.
Są to dwa monumentalne, bardzo zniszczone przez trzęsienia ziemi, wylewy
Nilu i upływ czasu posągi faraona Amenhotepa III. Na prawym brzegu Nilu znaj-
duje się kompleks świątynny w Karnaku i miasto Luxor z jego świątynią i za-
bytkami. W Biban al-Harim główną atrakcję stanowią Świątynia Milionów Lat
Królowej Hatszepsut – pierwszej kobiety faraona – oraz zespół antycznych gro-
bów królewskich. Sprawy ostateczne to również Dolina Królów, w której odkryto
62 grobowce. Część z nich udostępniono zwiedzającym, włącznie ze słynnym
grobowcem Tutanchamona. Wszystko to trzeba zobaczyć, żeby móc poznać
chociaż trochę państwo faraonów.

Tekst: Monika Maraczyńska
Zdjęcia: Monika Maraczyńska, Zenon Żyburtowicz
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Klasyka i nowoczesność

Wyrafinowany smartfon
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Nowy Davosa Neoteric Pilot Automatic to reinterpretacja
klasycznego modelu zegarka dla pilotów. Marka z dumą pre-
zentuje nowy model, który zrywa z tradycją, jednocześnie
pozostając jej trochę wiernym i zachowując wysokie stan-
dardy funkcjonalności oraz nowoczesne wzornictwo. Śred-
nica tarczy to 42 mm, obudowa ze stali nierdzewnej. Czy-
telne arabskie cyfry na tarczy, ręcznie umieszczone wskaź-
niki i trójkąt na godz. 12.00 oraz zaokrąglone narożniki
wzmacniają charakter tego unikatowego zegarka. Wska-
zówka minutowa występuje w kolorach pomarańczo-
wym, czerwonym i żółtym. Model posiada wysokiej klasy me-
chanizm automatyczny DAV2824, kopertę ze stali nie-
rdzewnej, przezroczysty dekiel i szafirowe szkło. Charakte-
rystyczna dla Davosy jest koronka, która doskonale wkom-
ponowuje się w całą obudowę zegarka. Oczywiście piloci
mogą polegać na modelu Neoteric Pilot Automatic Davo-
sa nawet w zupełnych ciemnościach.

ASUS Zenfone 3 dostępny będzie w 2 wersjach kolory-
stycznych – białej i ciemnogranatowej. Ten wypełniony naj-
nowszymi rozwiązaniami smartfon sprawia, że najwyższej kla-
sy design i wydajność są dostępne dla każde-
go użytkownika. 5,2-calowy wy-
świetlacz Super IPS (1920x1080)
dostarcza niezwykle wyraźny ob-
raz. PixelMaster 3.0 i sprawia, że
możliwości fotograficzne se-
rii ZenFone 3 są na nowym,
jeszcze wyższym poziomie.
Piękna obudowa ZenFo-
ne 3 skrywa ogrom-
ną moc: 64-bitowy,
8-rdzeniowy proce-
sor Snapdragon™
625 2.0 GHz, 4 GB
pamięci RAM
i moduł graficz-
ny Andreno™.

Lenovo TAB3 A8 LTE to
idealny multimedialny
kompan długich podróży,
ale zarazem niezawodny
w zastosowaniach do-
mowych. Wyposażony
w 8-calowy wyświetlacz
o rozdzielczości HD, wy-
konany w technice IPS,
oraz 2 przednie głośniki
z technologią kinowego
dźwięku Dolby Atmos® zaspokoi potrzeby wszystkich
członków rodziny dzięki trybowi multi-user. Za płynność
działania odpowiada 4-rdzeniowy procesor MediaTek™
o taktowaniu 1.0 GHz, wspierany przez 2 GB pamięci RAM
i 16 GB przestrzeni na dane z opcją powiększenia do
64 GB za pomocą karty microSD. Tablet posiada slot na
2 karty SIM, odbiornik GPS i radio FM, 2 kamery 5 MP i 2MP
oraz przydatne czujniki – żyroskop zbliżeniowy, oświetle-
nia i wibracji, a także baterię o pojemności 4290 mAh.

Tablet dla całej rodziny

Czy można cieszyć się kinową jakością dźwięku w zaciszu
własnego domu? Dzięki soundbarowi Samsung HW-K950
jest to możliwe! Urządzenie wykorzystuje bowiem roz-
wiązanie Dolby Atmos, znane z najlepszych kin. Model
HW-K950 to system audio, działający w systemie 5.1.4,
w którym cztery kanały skierowane są… ku górze! Ozna-
cza to, że ścieżka dźwiękowa odbija się od sufitu i otacza
widza, zapewniając przestrzenne oraz bardzo realistyczne
brzmienie. Elegancka forma kryje w sobie aż 15 głośników
o łącznej mocy 500W, a 6 trybów odtwarzania dźwięku po-
zwala na wybór optymalnej opcji. HW-W950 jest mode-
lem, w którym poszczególne elementy – listwa głośniko-
wa, subwoofer oraz tylne głośniki – łączą się ze sobą bez-
przewodowo, pozwalając na ich dowolne rozmieszczenie,
bez konieczności podpinania szeregu kabli.

Kinowy dźwięk w Twoim domu



Intel zaprezento-
wał Project Alloy,
zestaw wirtualnej
r zeczyw i s tośc i
typu all-in-one.
Project Alloy to
nowa jakość na
rynku platform VR
i krok w kierunku
realizacji idei tzw.
rzeczywistości połączonej (merged reality), w której za-
ciera się granica pomiędzy światem realnym a rzeczy-
wistością wirtualną. Zastosowanie kamer z technologią
Intel RealSense pozwala użytkownikowi na bezpośrednią
interakcję z wirtualną, wyświetlaną w okularach rzeczy-
wistością. Project Alloy nie wymaga podłączenia do kom-
putera, ponieważ moc obliczeniowa znajduje się we-
wnątrz zestawu – w ramach tzw. Alloy Head-Mounted De-
vice (HMD). Project Alloy trafi na rynek w 2017 r. jako
otwarta platforma deweloperska.

Gadżety Styl VIP-a

Rzeczywistość połączona

W dostarczeniu energii na nadchodzący dzień pomoże
elegancka Nivona CafeRomantica 858, wyjątkowy
express z frontem ze stali nierdzewnej, z chromowanymi
dodatkami i tekstowym wyświetlaczem TFT DuoDialog.
Urządzenie posiada 3-stopniowy wariant wyboru tem-
peratury parzenia kawy, indywidualnie regulowany sto-
pień mielenia ziaren oraz opcję zaprogramowania i za-
pisania aż 9 dowolnie skomponowanych przepisów. Urzą-
dzenie ma również możliwość spieniania kawy za pomocą
jednego przycisku OneTouch Spumatore, która w tym
modelu dostępna jest w wersji dla dwóch filiżanek jed-
nocześnie.

Na polskim rynku zadebiutował pierwszy konwertowalny laptop znanej
i cenionej za wyjątkowo elegancki wygląd linii ZenBook – model ASUS Zen-
Book Flip UX360CA. Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 13 cali możemy
ustawić w dowolnej pozycji i korzystać z urządzenia jak z laptopa lub ta-
bletu. Elegancką, jednolitą konstrukcję UX360CA stworzono z aluminium,
a laptop ma jedynie 13,9 mm wysokości i waży 1,3 kg. Wyposażony jest
w panel dotykowy FHD (1920x1080). To jeden z pierwszych laptopów
na rynku, który wyposażono w mocny, ale jednocześnie energoosz-
czędny procesor Intel® Core™ M szóstej generacji (zapewnia do 12
godz. pracy na jednym ładowaniu). Oferuje też 8GB pamięci RAM oraz
szybki napęd SSD 512GB.

Innowacyjny ZenBook

VIP 133

Piękno i styl

Porcja energii

Honor 8, najnowszy flagowiec od Huawei, jest już dostępny
na polskim rynku. Smartfon, sygnowany marką Honor, to
wyjątkowa propozycja wśród urządzeń
dostępnych w swojej klasie. To pierwszy
smartfon z linii Honor z podwójną ka-
merą. „8” idealnie wpasuje się w trend fo-
tografii mobilnej z głównym aparatem
o matrycy 12MPx i szeroką przysłoną
f/2.2. Kamera ma dwa oddzielne, umiesz-
czone obok siebie obiektywy. Dzięki po-
dwójnemu sensorowi aparat podczas
fotografowania łapie dużo więcej światła
i robi dwa zdjęcia – jedno kolorowe dla
uzyskania bogatej palety kolorystycznej,
a drugie w czerni i bieli, skupiające się na
jak największej ilości detali. Smartfon
posiada ekran 5,2” (1920 x 1080 px) Full
HD, pamięć RAM 4GB, 8-rdzeniowy pro-
cesor i pamięć ROM 32GB, z możliwością
rozszerzenia do 128 GB.
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Ararat

C
hcąc zrozumieć głębię smaku brandy Ararat,
warto odbyć podróż do kraju, gdzie dojrze-
wają winogrona, z których produkowane
jest to legendarne armeńskie brandy. 300 sło-
necznych dni w roku oraz różnorodność

gleb sprawiają, że w tym doskonałym klimacie rodzi się
dojrzały smak szlachetnego trunku. 

Moc, piękno i prostota smaku
Sposób produkcji, rodzaje użytych winogron, mi-

nimalny okres leżakowania, jak również wymagania
techniczne są dokładnie określone i regulowane nor-
mami Republiki Armenii. Dzięki temu smak brandy Ara-
rat jest niezmienny, na stałe goszcząc w tamtejszej kul-
turze i stając się symbolem tego kraju na świecie. 

Na polskich półkach sklepowych znajdziemy
3- i 5-letnią brandy Ararat. Ta pierwsza zachwyca żywym,
pikantnym aromatem z kwiatowymi i owocowymi nu-
tami oraz subtelnym posmakiem oliwy i dębu. Zapewnia
silny i intensywny smak. Drugą charakteryzują nuty owo-
ców i świeżego drewna, które delikatnie rozwijają się
w odcienie wanilii i cynamonu. W smaku rozpoznamy
orzeźwiający aromat śliwki, brzoskwini i suszonych owo-
ców z nutą gorzkiej czekolady. 

Ararat – część kultury i symbol Armenii 
Historia produkcji armeńskiej brandy sięga 1887 r.,

kiedy to kupiec i filantrop Nerses Tairyan jako pierwszy
zastosował w swojej fabryce klasyczną francuską tech-
nologię. Otwierając nowe perspektywy, sprawił, że
w ciągu zaledwie ćwierć wieku brandy Ararat zyskała
uznanie na świecie. W 1899 r. fabryka została sprzedana
rosyjskiej kompanii Shustov and Sons, gdzie pod
okiem najlepszych ekspertów powstał pierwszy rocz-
nik brandy Fine Champagne Select (Otborny). Rok 1953
przyniósł zmianę nazwy na Yerevan Brandy Company
oraz nowy monumentalny budynek, w którym to Mar-
kar Sedrakyan, wiodący ekspert, kreator i mistrz pro-
dukcji brandy, stworzył takie odmiany, jak Akhtamar,
Nairi czy Dvin. 

Ważną datą we współczesnej historii marki Ararat
jest rok 1998, kiedy to Yerevan Brandy Company sta-
ła się częścią Pernod Ricard Group, światowego lidera
produkcji alkoholi Premium, a w 2016 r. brandy weszła
w skład portfolio grupy Wyborowa Pernod Ricard.

Znana i ceniona marka Ararat wraca na polski rynek w szerszej
dystrybucji, by dostarczać niezapomnianych doznań miłośnikom
szlachetnych trunków. Armeńska brandy, słynąca z bogatego 
i dojrzałego smaku, jest tworzona od 1887 r., zachowując nie-
zmiennie swój oryginalny i niepowtarzalny aromat

Jarosław Adkowski

Styl VIP-a Smaki

– brandy do spróbowania
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Moda VIP-a MACIEJ ZIEŃ

I
nspiracją do stworzenia kolekcji,
której pokaz odbył się 19 wrze-
śnia w warszawskim klubie
NIEBO, były podróże projektan-

ta po Ameryce Południowej, Afry-
ce i Europie. Różnorodność barw,
szlachetne tkaniny i ręcznie tkane
wzory to tylko niektóre elementy
wykorzystane w kolekcji. „Sweet
Dreams” to połączenie fantazji,
snów i symboli, które tworzą eklek-
tyczną koncepcję estetyki artysty.
Ponadto zaprezentowane kreacje
wyróżniały się niekonwencjonal-
nym wykończeniem w postaci ele-
mentów 3D i różnorodnych ha-
ftów rodem ze snów – od ważek,
przez gwiazdy i księżyce, aż po
węże i smoki, a także motywy in-
spirowane nowelą Antoine de Saint-
Exupéry’ego „Mały Książę”.

Do projektów jak z sennych
marzeń, lekkich i ulotnych idealnie
pasowała musująca Cisowiaka Per-
lage, która była partnerem pokazu.
Błękit butelki idealnie współgrał
z pastelowymi kolorami sukien,
a delikatne bąbelki Perlage nawią-
zywały do będących elementem
scenografii lekkich obłoków.

MP
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Słodki sen
Macieja Zienia

Aneta Kręglicka

Fot. AKPA (6)

Maciej Zień



GOSIA BACZYŃSKA Moda VIP-a

VIP 137

G
osia Baczyńska po raz
kolejny przełamała
reguły i zaprezento-
wała dwie kolekcje

jednocześnie. Główną inspi-
racją pierwszej z nich – SS16,
zatytułowanej „Into the for”
był modernizm oraz kon-
struktywizm lat 60. Minima-
lizm oczami projektantki prze-
jawia się zrównoważeniem
klasycznych tkanin, takich jak
biała wełna, przezroczyste
koronki i lekkie jedwabie
z tkaninami nowej generacji,
będących mieszanką plasti-
kowych włókien i jedwab-
nych nici. 

Druga kolekcja – FW16/17
„Boho, gypsy, disco – out of
the form” – czerpie z kultu-
ry disco lat 70. Wspomnienia
z przeszłości zostały wyrażo-
ne przez użycie luksusowych,
nowoczesnych tkanin, takich
jak ręcznie malowane koron-
ki, drukowane holograficzne
cekiny i dwukolorowe plisy,
zamawiane w najlepszych
manufakturach na świecie. 

Na pokazie Gosi Baczyń-
skiej nie mogło zabraknąć Ci-
sowianki Perlage, której mu-
sowanie idealnie wpisywało
się w atmosferę imprezy. 

MP

do przyszłości
Powrót

Kamila Baar Tomasz Ossoliński i Gosia Baczyńska

Fot. AKPA (5)



T
omasz Olejniczak obchodził 5-lecie marki TOMAOTOMO pokazem kolekcji
#BAROQ&ROLL. Z pewnością nie można nazwać jej minimalistyczną. Wręcz
przeciwnie, doskonale wpisuje się ona w modny tej
zimy nurt maksymalizmu. Klasyczne i proste w swo-

jej konstrukcji formy kontrastują z przepychem tkanin i bo-
gactwem ornamentów. Projektant, zainspirowany baroko-
wymi wpływami, odważnie wykorzystuje tkaniny zdobione

błyszczącymi nićmi, kamieniami Swa-
rovskiego oraz cekinami, udowadniając,
że błysk, złoto czy srebro to już nie tyl-
ko domena wyjściowych kreacji, lecz
także tych na co dzień. 

Partnerem urodzinowego pokazu
marki TOMAOTOMO była Cisowianka
Perlage. Ponadczasowy styl pro-
jektów Tomka Olejniczaka bardzo
pasuje do klasycznej elegancji
Perlage. Projektantowi życzymy
jeszcze wielu lat twórczej pracy
i co najmniej 50. rocznicy istnie-
nia marki.

MP

Moda VIP-a TOMAOTOMO
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na wybiegu

Fot. AKPA (5)

Błyski

Barbara Kurdej-Szatan

Weronika Książkiewicz 
i Tomasz Olejniczak





Auto VIP-a HYUNDAI IONIQ

P
ierwsza wersja nowego mo-
delu to wersja elektryczna
(EV), którą wyposażono
w bardzo wydajne baterie li-
towo-jonowe. Kolejna to wa-

riant hybrydowy typu plug – in (PHEV)
– tu wydajne baterie współpracują
z jednostką benzynową, można je ła-
dować w gniazdku. Trzeci napęd to ty-
powa wersja hybrydowa (HEV), gdzie
elektryczny silnik wspomaga pracę
swojego benzynowego odpowiednika
i jest doładowywany podczas jazdy,
np. w trakcie hamowania. 

Jako pierwszy w salonach pojawił
się testowany przez nas Ioniq Hy-
bryd – to odpowiedź na zapotrzebo-
wanie współczesnych klientów, którzy
poszukują wyróżniających się mode-

li hybrydowych. Auto jest bardzo kom-
fortowe w użytku, posiada również
atrakcyjną stylistykę, a – co istotne
– jest jednym z najoszczędniejszych
modeli w swojej klasie. Ioniq Hybrid
jest napędzany 4-cylindrowym silni-
kiem 1.6 GDI Kappa o mocy 105 KM
(77 kW) oraz silnikiem elektrycznym
o mocy 43,5 KM (32 kW), zasilanym za-
awansowanymi akumulatorami litowo-
jonowo-polimerowymi. Auto wyposa-
żono w 2-sprzęgłową skrzynię biegów
6DCT, dlatego jest niezwykle dyna-
miczne. Zmiany biegów odbywają
się płynnie, kierowcy mają do dyspo-
zycji trzy tryby pracy: Sport, Komfort
oraz Eco.

Na uwagę zasługują akumulatory
litowo-jonowo-polimerowe, których

gwarancja obejmuje okres 8 lat lub dy-
stans 200 tys. km. Nie mają one efek-
tu pamięci, co oznacza, że przez cały
czas dostępna jest początkowa po-
jemność; schowane są one pod tylną
kanapą, przez co środek ciężkości po-
łożony jest centralnie. Takie rozwią-
zanie poprawia komfort jazdy i oczy-
wiście pozwala wykorzystać całą po-
jemność bagażnika, czyli 550 litrów.

Sylwetka nowego Hyundaia ma
opływowe kształty, przez co nieco
przypomina model typu coupe. Ioniq
oferuje wiele funkcji zwiększających
wygodę oraz bezpieczeństwo, np.
Android Auto lub interfejsy Apple
CarpPlay (integracja smartfonów z sa-
mochodem staje się po prostu ba-
nalna). Zaletą jest także wyświetlacz
o przekątnej 7 cali, którego wysoka
rozdzielczość gwarantuje przejrzy-
stość cyfrowych wskaźników. Dodat-
kowo na komfort jazdy wpływają
2-strefowa automatyczna klimatyzacja
z jonizatorem, aktywny tempomat,
czujnik deszczu oraz tylna kamera. Io-
niq Hybrid spełnia wszystkie stan-
dardy bezpieczeństwa, uzyskał mak-
symalną liczbę 5 gwiazdek w testach
bezpieczeństwa Euro NCAP �
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alternatywa
Koreańska

Hyundaia Ioniq za-
prezentowano na
Geneva Motor Show
2016. To pierwszy
na świecie model,
który oferowany jest
z trzema różnymi
napędami do wy-
boru. Powstał na
nowej platformie
podłogowej Hyun-
daia, zaprojektowa-
nej specjalnie dla
modeli wykorzystu-
jących alterna-
tywne i nowoczesne
napędy. Jej zada-
niem jest odpowied-
nie prowadzenie
przy efektywnym
wykorzystaniu eko-
logicznego napędu



PEUGEOT 308 Auto VIP-a

VIP 141

S
tylistyka zewnętrzna auta
jest bardzo „konserwa-
tywna”, ale zarazem nie-
zwykle elegancka. Reflek-
tory o dynamicznych i cha-

rakterystycznych kształtach oraz linia
dachu i okien, a także muskularna li-
nia nadwozia czynią model dość efek-
townym. We wnętrzu wyróżnia go kie-
rownica, która jest wyraźnie mniejsza
niż u konkurencji, lekko ścięta u dołu
i wykończona miękką skórą. Nie tylko
ona zasługuje na uwagę – cały kokpit
charakteryzuje się intuicyjnym roz-
mieszczeniem elementów, zegary zlo-
kalizowano na wysokości oczu kie-
rowcy, w stronę którego zwrócony jest
też duży i łatwy w obsłudze ekran. De-
ska rozdzielcza jest bardzo prosta sty-

listycznie – umieszczono na niej nie-
wielką liczbę przycisków i przełączni-
ków. Elegancja i nowoczesna techno-
logia zdominowały wnętrze nowego
Peugeota 308. Pojemność i przestron-
ność to także atuty francuskiego lwa,
w przedniej części kabiny i w bagaż-
niku ma więcej miejsca niż konkurenci. 

W roku 2014 r. 308 wyposażono
w nowe, oszczędne, ale dynamiczne
i niezwykle wydajne silniki, które speł-
niają normę emisji Euro 6. To jednostki
wysokoprężne o pojemności 2,0 l Blu-
eHDi oraz jednostki benzynowe. Mo-
del 308 jest pierwszym autem marki
Peugeot, w którym umieszczono nowy,
turbodoładowany silnik 1,2L Pure-
Tech 130 S&S. Takie rozwiązanie wraz
z manualną skrzynią biegów zapew-

nia ogromną przyjemność z jazdy
oraz obniża poziom zużycia paliwa
i emisji zanieczyszczeń. 

Peugeot z pewnością należy do aut
komfortowych, a to za sprawą ele-
mentów resorujących zawieszenia,
które świetnie tłumią nierówności,
a duży rozstaw osi zapewnia stabil-
ność. Należy jednak pamiętać, że auto
nie zostało stworzone do jazdy po krę-
tych drogach, a raczej do wygodnego
podróżowania. Nowy model Peugeota
oferuje pełne wyposażenie, które za-
pewnia bezpieczną jazdę. W jego
skład wchodzi m.in. Pakiet Aktywny
Tempomat – aktywny regulator pręd-
kości, system ostrzegania przed koli-
zją (ARC) oraz system automatyczne-
go hamowania awaryjnego. �

Peugeot 308 nowej generacji zadebiutował pod koniec 2013 r. i bardzo
szybko zyskał uznanie wśród klientów na całym świecie. W 2014 r. nagro-
dzono go prestiżową nagrodą Car of the Year. Od tego czasu został nieco
ulepszony. Czy jego nowe oblicze jest równie interesujące dla klientów?

Nowy sedan spod znaku lwa

Peugeut 308 pozuje 
na tle biura sprzedaży 
osiedla Ventana



SsangYong zaprezento-
wał nowy model, który ma jeszcze

więcej przestrzeni pasażerskiej i bagażowej niż
jego poprzednik. Mowa o SsangYongu XLV. Auto to rozbu-

dowana wersja crossovera Tivoli, jego sprzedaż w Europie wystarto-
wała w maju tego roku. Dzięki atrakcyjnym cenom SUV ma szansę pokonać
konkurencję w Europie, także w Polsce

M
odel zaprojektowano
jako wielozadaniowy
SUV, a jego wydłużony
rozmiar zwiększa we-
wnętrzną przestrzeń

bagażową, co podnosi atrakcyjność
auta. XLV wykorzystuje konstrukcję
znaną z crossovera Tivoli, posiada ten
sam rozstaw osi – 2,6 tys. mm, wy-
różnia się wydłużonym o 238 mm
nadwoziem za słupkiem C. Imponu-
jąca jest także przestrzeń bagażowa,
powiększona do 720 litrów. 

Do wyboru przewidziano 1.6-litro-
wy silnik benzynowy o mocy 128 KM,
A także 1.6-litrową jednostkę wyso-
koprężną, która dostarcza 115 KM
mocy. Obia typy współpracują z 6-bie-
gową ręczną skrzynią biegów; stan-
dardem modelu jest napęd na koła
przednie oraz system start/stop, re-
dukujący zużycie paliwa.

Wyposażenie i wnętrze XLV jest
bardzo bogate i komfortowe, w aucie
zamontowano m.in. 2-stopniową funk-
cję wentylacji fotela kierowcy, pod-
grzewane fotele z przodu i z tyłu,
podgrzewaną kierownicę, 2-strefową
klimatyzację, a także 7-calowy wy-
świetlacz dotykowy i złącze USB/AUX. 

Koreańska marka, żeby przeko-
nać do siebie klientów, proponuje

także korzystne warunki gwarancji.
W przypadku XLV wynosi ona 5 lat
i jest ograniczona przebiegiem 100 tys.
km. Natomiast ochrona przed korozją
nadwozia wynosi 6 lat. Importer za-
pewnia też, że klienci mają prawo do
pomocy w ramach programu Assi-
stance.

Cena za podstawową wersję
SsangYong XLV to 59,9 tys. zł, otrzy-
mamy wtedy auto z benzynowym sil-
nikiem w podstawowej wersji wypo-
sażenia Crystal Base. Kolejna wersja
wyposażenia, nazwana Crystal, to
dodatkowo klimatyzacja manualna
oraz wbudowane w konsolę radio. Po-
ziom wyposażenia Quartz obejmuje

m.in. czujniki zmierzchu i deszczu,
a w topowej wersji Sapphire do dys-
pozycji są już m.in. 2-strefowa auto-
matyczna klimatyzacja, podgrzewana
kierownica oraz skórzana tapicerka.
Najtańszy Diesel to wydatek od
68,8 tys. zł. SsangYong postawił ko-
lejny raz na niską cenę, czy to zachęci
kierowców do zakupu auta? Dla po-
równania Kię Sportage z benzynowym
silnikiem 1.6 litra i 132 KM wyceniono
na 74,99 tys. zł, a Nissan Qashqai
z motorem 1.2 litra i 115 KM to wyda-
tek od 76,9 tys. zł. Trzeba również pa-
miętać, że XLV należy do segmentu
SUW-ów, których dynamika sprzeda-
ży nadal rośnie. �

Auto VIP-a SSANGYONG TIVOLI XLV
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wabi ceną i jakością

Auto





144 VIP

Marek Frąckowiak komentuje

Veni, vidi... i co z tego?

Odwiedziłem Galerię Sztuki Stalowa
na warszawskiej Pradze przy ulicy
Stalowej 26. Jej właściciel i twór-
ca Krzysztof Fabijański pokazywał
mi dzieła stałej ekspozycji, opo-
wiadał o planach na przyszłość 
i o tym, co było. Galeria rozpoczę-
ła swoją działalność 10 maja 2013 r.
wystawą „Edward Dwurnik nad mo-
rzem”. Dziesięć wystaw indywidual-
nych i zbiorowych rocznie. Promocja
polskiego malarstwa współczesnego 
w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Byłem pod wrażeniem. Galeria młoda,
a już kultowa.

Sztuka w Stalowej

Czwarta Gala VIP miała dla mnie
szczególne znaczenie, albowiem 
– co było dla mnie ogromną niespo-
dzianką – zostałem uhonorowany
specjalną statuetką VIP 2016 .
Wzruszenie nie pozwala mi dalej
rozpisywać się na ten temat.

Konie w obiektywie
Vipem być

Artur Bieńkowski, mieszkający i pracujący 
w stadninie koni arabskich w Janowie Podla-
skim, od lat jest ikoną polskiego jeździec-
twa i koniarstwa. Absolwent Akademii Rolni-
czej w Lublinie, instruktor jeździectwa 
i niestrudzony popularyzator sportu jeź-
dzieckiego i miłości do koni. Wielokrotnie
prezentował swoje prace fotograficzne na
różnych wystawach. Nieprawdopodobny, no-
stalgiczny klimat tych obrazów fotograficz-
nych, ukazujących czar Podlasia, podziwia-
łem na wystawie w Białowieskim Domu Kultu-
ry. Wystawa „Notatki z Podlasia” jest
pierwszą z cyklu powstającego pod patrona-
tem kwartalnika „Kraina Bugu”.












