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O 
tym, że naszym bogac-
twem są lasy i  jeziora, 
wiemy doskonale. Sły-

szymy o  tym prawie codzien-
nie. Tak często, że zapominamy 
o jeszcze jednym, najważniej-
szym bogactwie naszego regio-
nu. O ludziach, którzy tutaj żyją 
i zmieniają na lepsze swoje bliż-
sze i dalsze otoczenie. Robi to 
każdy z nas, ale tylko niektórzy 
w  sposób znaczący wpływają 
na to, jak zmienia się Warmiń-
sko-Mazurskie. Każdy robi to 
oczywiście w swojej dziedzinie. 
Jedni w biznesie, inni w kultu-
rze, jeszcze inni w sporcie.
To wydanie „Biznesu Warmii 
i  Mazur” to już trzecia edycja 

w tym roku. Pierwsze było poświęcone największym fi rmom naszego regionu, 
drugie — samorządom („Biznes Warmii i Mazur. Samorządy”). Trzecie — ludziom, 
którzy znacząco wpływają na nasze życie społeczne, kulturalne czy okołobizne-
sowe. „Biznes Warmii i Mazur. Ludzie” to wydanie, w którym chcemy pokazać 
tych, którzy osiągnęli sukces. Wiem, że to słowo jest często nadużywane i przez 
to straciło na wartości. Ja używam go jednak w starym, dobrym znaczeniu. 
I ze świadomością, że sukces dla każdego z nas ma przede wszystkim wymiar 
indywidualny.

Ludzi, z którymi rozmawiamy, na pewno łączy jedno: to chęć do działania i zmie-
niania świata na lepszy. Łączy ich też pasja i świadomość, że nic nie jest kwestią 
przypadku, bo wszystko zawdzięczają ciężkiej pracy i głębokiemu przekonaniu, że 
nie wolno się nigdy poddawać. Bo jak powiedział Thomas A. Edison: „Najbardziej 
pewną rzeczą, aby odnieść sukces, jest spróbować jeszcze raz”.
Jak już wspomniałem, w tym roku „Biznes Warmii i Mazur” wydaliśmy w trzech 
odsłonach. Pierwsze wydanie ukazało się 20 lat temu. W tym czasie zapraco-
waliśmy sobie na to, że dzisiaj jest to najbardziej prestiżowe wydanie dotyczące 
gospodarki w Warmińsko-Mazurskiem. Jego znakiem fi rmowym jest między 
innymi ranking największych fi rm w regionie, podzielonych pod kątem najwięk-
szych przychodów, zysku, zatrudnienia oraz zysku netto. Potem przyszedł czas 
na „Biznes Warmii i Mazur. Samorządy”. Opublikowaliśmy w nim między innymi 
rankingi dotyczące naszych lokalnych samorządów. Oba wydania były zapełnione 
cyframi. Tym razem zrezygnowaliśmy z nich na rzecz ludzi.
Czytając wywiady, dowiedzą się Państwo, co motywuje bohaterów naszych wy-
wiadów, jakie są ich pasje, jak osiągnęli swój sukces. Mam też nadzieję, że to, co 
mówią, będzie dla Państwa, tak jak dla mnie, inspiracją i motywacją do jeszcze 
skuteczniejszego działania.
„Biznes Warmii i Mazur. Ludzie” oddajemy w Państwa ręce w ostatni dzień 2018 
roku. Już teraz zapraszam do lektury kolejnych wydań w 2019 roku. Na pewno 
do tych trzech z 2018 roku dojdą kolejne. Cechą naszej Grupy Medialnej jest 
bowiem nastawienie na stały rozwój.
Przed nami pełen wyzwań rok 2019. Wyzwania to jednak nie zagrożenia, ale 
szanse, które powinniśmy wykorzystać. Dla dobra nas i naszego regionu. Dla-
tego, korzystając z okazji, życzę Państwu tego, abyście w 2019 roku zrealizowali 
swoje marzenia.

Najważniejsi są ludzie
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NIE MA SUKCESU 
BEZ LUDZI

— Po raz kolejny ma pani powód do dumy. 
W rankingu szpitali 2018 przygotowanym 
przez „Rzeczpospolitą” szpital miejski 
w Olsztynie znów okazał się najlepszą 
placówką w województwie i 11 w kraju. 
Jaki jest pani przepis na sukces?
— Praca, praca i  jeszcze raz praca 

(śmiech). Zaczęliśmy od infrastruktury, 
czyli poprawy warunków  pobytu. Wyre-
montowaliśmy cały szpital. Trzeba było 
się trochę przy tym nachodzić, ale środki 
unijne i norweskie bardzo nam pomogły. 
Cenne było też wsparcie rady miasta. Po 
drugie, cały czas dbaliśmy o kadrę. Zależało 
nam, żeby nie tylko nie brakowało perso-
nelu, ale żeby był on też coraz lepiej wy-
kształcony.

— Zachęcała pani swoich pracowników do 
podnoszenia kwalifi kacji?
— Oczywiście. Lepszymi pensjami pre-

miowaliśmy pielęgniarki, które zdobyły 
wyższe wykształcenie, podobnie było z le-
karzami, którzy podnosili swoje kwalifi -
kacje, zdobywali stopnie naukowe. Waż-
ne było, żeby w szpitalu pracowała stała 
kadra. Zespół, który współpracuje ze sobą 
przez dłuższy czas, jest bardziej efektywny.

— Poza tymi dwoma fi larami, czyli infra-
strukturą i kadrą, co jeszcze było ważne 
dla poprawy funkcjonowania szpitala?
— Zadbaliśmy o  zdobycie akredytacji 

i certyfi katów ISO. Na ich bazie powstał 
system jakościowy, który obowiązuje w na-
szym szpitalu. I trzeba przyznać, że to on 
zaowocował tymi nagrodami.

— Opowiadając mi o szpitalu, używa pani 
liczby mnogiej. Sprytnie ukrywa pani 
swoje osiągnięcia w tym zakresie.
— Ważne dla mnie było wprowadzenie 

takiego systemu,  w którym nie będę robić 
wszystkiego sama. Zarządzam procesami, 
ale mam liderów, którzy są odpowiedzial-
ni za swoje zadania. Przyznaję, że czasami 
łapię się na tym, że mam ochotę się trochę 
bardziej powtrącać w ich pracę, ale się pil-
nuję (śmiech).

— Co decyduje o tym, że jest pani odpo-
wiednią osobą na tym stanowisku?
— Na pewno stanowczość. Raz obrany 

cel staram się zrealizować do końca. Ce-
nię w sobie uprzejmość, którą mam wobec 
ludzi, także — a może przede wszystkim 
— tych, którzy są na przykład na niższych 
stanowiskach. Zależy mi na tym, żeby moi 
pracownicy wiedzieli, że mogą się do mnie 
zwrócić z każdą sprawą i ja postaram się im 
pomóc. Nie ma sukcesu bez ludzi, więc ich 
bardzo szanuję.

— A co jest podstawą dobrego zespołu?
— Kluczowa jest komunikacja. Trzeba też 

umieć wyznaczać cele i je realizować. Cie-
szy mnie, że personel szpitala jest ambitny. 
Pracownicy sami podnoszą sobie poprzecz-
kę. Mam doskonały zespół od najniższego 
do najwyższego szczebla.

— I niczego nie można już w nim poprawić?

— Poprawić coś zawsze można. Pracu-
jemy nad jeszcze lepszą komunikacją. Bo 
wiele problemów bierze się właśnie z takich 
drobnych trudności komunikacyjnych. Na 
przykład ktoś nie poinformuje pozostałych 
pracowników o  tym, że jest awaria i  — 
w konsekwencji — ktoś inny nie przekaże 
pacjentowi, że z tego powodu nie zostanie 
przyjęty w danym dniu do szpitala. A wte-
dy pacjent ma prawo być zdenerwowany. 
Takie sytuacje są niepotrzebne. Dążymy też 
do tego, by pacjent miał pełną informację 
także o swoim leczeniu.

— Domyślam się, że zarządzanie tak 
dużym i zróżnicowanym zespołem nie jest 
łatwe.
— Oczywiście, dlatego tak pomocne są 

schematy postępowania, dzięki którym 
każdy wie, co ma robić.

— Kobieca ręka bywa też twarda?
— Przede wszystkim trzeba umieć słu-

chać i nie udawać, że się wszystko wie. Jeśli 
jednak mamy przekonanie o swojej racji, to 
musimy umiejętnie przedstawić argumen-
ty, które przekonają naszego współpra-
cownika. Kiedy to nie pomoże, nie mam 
problemu z powiedzeniem, że ostatecznie 
to ja podejmuję decyzję. Myślę, że to uczci-
we podejście. Twardą ręką wprowadzam 
w życie to, co uważam za słuszne. Nie daję 
się zagadać.

— Takiego podejścia trzeba się nauczyć?
— Tak. Zawsze wiedziałam, że mam zdol-

ności organizacyjne, ale kiedy tylko zosta-
łam dyrektorem do spraw lecznictwa, poje-
chałam do Warszawy i skończyłam Wyższą 
Szkołę Zarządzania i Bankowości. To dużo 
mi dało. Później też nie odpuszczałam i jeź-
dziłam na różne szkolenia. Dyrektor musi 
się ciągle rozwijać.

— Jeśli mowa o rozwijaniu się, to trzeba 
przyznać, że zawodowo jest pani od lat 
związana z Warmią i Mazurami. Olsztyn to 
dobre miejsce do pracy i życia?
— Olsztyn jest pięknym zielonym mia-

stem, które zmienia się na korzyść. Tu 
jest wszędzie blisko, a ludzie się znają. To 
bardzo ułatwia zarządzanie szpitalem. 
Przez lata odmawiałam pracy w  innych 
miejscach, bo kocham mój szpital. Przy-
jechałam tu w 1979 roku i zaczęłam pracę 
na oddziale noworodków, gdzie pracuję 
do dzisiaj. I nigdy bym tego nie zamieniła. 
Szpital miejski ma niesamowitą atmosferę, 
którą lubią także nasi pacjenci.

— Praca z noworodkami daje pani 
satysfakcję?
— Oddział noworodkowy to moje uko-

chane „dziecko”. Nie wyobrażam sobie re-
zygnacji z pracy tam. Muszę jednak trzy-
mać rękę na pulsie, stale się dokształcać. 
Ale warto. Płaczący ze szczęścia rodzice to 

piękny widok i motywacja. A żaden laur 
nie cieszy tak bardzo, jak uratowane ży-
cie wcześniaka.

— Czy takie zaangażowanie w pracę spoty-
ka się ze zrozumieniem pani rodziny?
— Muszę przyznać, że rodzina czasami 

się o mnie martwi. Bliscy chcieliby, żebym 
lepiej dbała o  swoje zdrowie. Ja jednak 
wiem, że jeśli moi pracownicy dają z siebie 
wszystko, to ja też muszę.

— Skoro nie ma pani zamiaru odpusz-
czać, to na pewno wyznaczyła pani sobie 
kolejne cele.
— Tak, przed nami ważna sprawa, czyli 

remont dachu. Z   uwagi na to, że jest to 
zabytek, chcemy pozyskać fundusze na ten 
cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Będziemy na to potrzebować 
30 milionów złotych. Chcemy też, żeby do 
naszego szpitala trafi ł robot chirurgiczny 
da Vinci. Mam nadzieję, że z pomocą życzli-
wych ludzi uda nam się te cele zrealizować.

— To marzenia związane ze szpitalem. 
A osobiste plany?
— Mam wspaniałe wnuki. Chciałabym 

spędzać z  nimi więcej czasu, ale muszę 
przyznać, że jeszcze nie widzę siebie na 
emeryturze. I chociaż bardzo lubię książki, 
część z nich będzie musiała zaczekać. Mam 
jeszcze sporo do zrobienia.   

 Daria Bruszewska-Przytuła

ROZMOWA\\\ Zarządzany przez nią Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 
po raz kolejny został uznany najlepszym w województwie. 

Szefująca mu Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk mówi jednak, że żaden laur 
nie cieszy jej tak bardzo, jak uratowane życie wcześniaka.

113418otbs

Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie: Kluczowa jest komunikacja 
między ludźmi. Trzeba też umieć wyznaczać cele i je realizować
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Kamil Kozłowski, 
burmistrz Biskupca: Biskupiec 
to moje miasto, tu się urodziłem 
i wychowałem. Tu mam swoich 
przyjaciół, rodzinę, swoje sprawy. 
Zawsze angażowałem się w życie 
Biskupca.Wyjechałem stąd 
na krótko, w czasie studiów, 
ale zawsze tu wracałem 
i nie wyobrażałem sobie życia 
gdzie indziej. Chcę, by ludziom 
żyło się tu po prostu dobrze,
i tym starszym, i tym młodszym
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BISKUPIEC 
TO MOJE MIASTO

— W  samorządzie działa pan od 
2011 r. Pamięta pan jeszcze te 
początki?
— Oczywiście. Początków w pracy 

się nie zapomina. A byłem dodatko-
wo w szczególnej sytuacji, bo przez 
prawie 4 lata współkierowałem 
gminą jako najmłodszy wicebur-
mistrz Biskupca. Nawet gdy teraz 
oglądam zdjęcia z początków mojej 
kariery w samorządzie, sam śmie-
ję się ze swojego „nieopierzonego” 
wyglądu. Gdy ówczesna burmistrz 
Elżbieta Samorajczyk złożyła mi 
propozycję objęcia tego stanowiska, 
miałem pewne obawy. Jako młody 
człowiek nie miałem doświadcze-
nia w samorządzie, chociaż byłem 
już wcześniej wicedyrektorem pu-
blicznego gimnazjum, w  którym 
z powodzeniem pisałem projekty, 
zyskując zewnętrzne dofinanso-
wanie na różne działania. Jednak 
zawsze byłem ambitny, panowało 
we mnie wewnętrzne przekona-
nie, że jeśli wezmę się do roboty, 
to jestem w stanie zrobić wszyst-
ko, nawet zgłębić tajniki pracy 
samorządu. Przyznam szczerze, 
że pierwszego dnia miałem tremę. 
Ale szybko poznałem pracowników 
Urzędu Miejskiego, którzy byli bar-
dzo przyjaźni i z wielką cierpliwo-
ścią odpowiadali na moje pytania, 
rozwiewali wątpliwości. Dziś jest 
dużo łatwiej, wiem dużo więcej, 
mam doświadczenie, ale nie zamy-
kam się na nową wiedzę. Słucham 
moich współpracowników, w końcu 
często to oni są pierwszą linią kon-
taktu z mieszkańcami naszej gminy 
i ich potrzebami. Wierzę, że to, co 
robię ma sens i  to jest chyba naj-
ważniejsze.

— Pewnie ta wiara w  sens dzia-
łań i  sprawna praca zaowocowa-
ły wygraną w  wyborach w  2014 r. 
Objął pan stanowisko burmistrza 
Biskupca, deklasując swoich prze-
ciwników. Podobnie było w  tym 
roku.
— Zarówno wyniki wyborów 

w roku 2014, jak i 2018 zaskoczy-
ły mnie pozytywnie, nie spodzie-
wałem się aż takiego poparcia. 
Przyczyn moich wygranych wi-
dzę –  mówiąc może nieskromnie 

– kilka. Myślę, że te lata spędzone 
w  samorządzie pozwoliły mi do-
skonale poznać potrzeby naszych 
mieszkańców. Ale wśród moich 
kontrkandydatów nie brakowało 
doświadczonych samorządowców. 
Słuchałem ludzi, nie zamykałem się 
na nich. I nie mówię tu o godzinach 
wyznaczonych dla interesantów, ale 
o  żywym kontakcie poza murami 
urzędu. Poza tym nigdy nie obiecy-
wałem moim mieszkańcom złotych 
gór. To inteligentni ludzie, szanuję 
ich i nigdy nie mydliłem oczu tzw. 
kiełbasą wyborczą. Mówiłem tylko 
o realnych celach, o tym, co jeste-
śmy rzeczywiście w stanie wypra-
cować, osiągnąć wspólnie, razem. 
Myślę, że to ich przekonało. Zawsze 
byłem wobec nich otwarty i szcze-
ry. Ludzie mnie już poznali, wie-
dzą, że nie rzucam słów na wiatr, 
a jak już się czegoś podejmuję, do-
prowadzam to do końca. W czasie 
tych ostatnich kilku lat dałem się 
poznać jako człowiek od spraw nie 
tylko łatwych i  przyjemnych, ale 
także od tych trudnych i budzących 
opór społeczeństwa. Podejmowa-
łem decyzje niepopularne, ale które 
przyniosły gminie korzyść, dokład-
nie tak jak zakładałem. Nie podda-
wałem się i to też przemawiało za 
mną podczas tej kampanii. 

— Kampania wyborcza to zawsze 
wyczerpujący okres dla polityków. 
Jak wspomina pan jej czas?
— Tak naprawdę, to uznaję, że 

moją kampanią był cały ten czas 
spędzony w  samorządzie, te pra-
wie 8 lat. Ludzie wiedzą, jak wy-
glądam, kim jestem, nawet zdjęcie 
na plakacie pochodziło ze starych 
zbiorów, nie robiłem sobie specjal-
nej sesji fotografi cznej. Nie miałem 
żadnego chwytliwego hasła tylko… 
napis „Nasz Burmistrz”. Gdy taka 
propozycja padła od członków mo-
jego sztabu wyborczego, począt-
kowo nie bardzo ją zrozumiałem. 
Wytłumaczono mi, że ja w tym mie-
ście i w tej gminie jestem bardziej 
znany jako Kamil, nasz Kamil, nasz 
burmistrz właśnie. Ja z szeregiem 
osób jestem po prostu na „ty”. Nie 
tworzę niepotrzebnych barier, nie 
chowam się za moją pozycją. Moja 

kampania była – jak już mówiłem 
–  merytoryczna, przedstawiałem 
konkretne pomysły i sposoby ich re-
alizacji. Zdecydowałem się na pełną 
otwartość, pierwszy przedstawiłem 
swój program wyborczy, udostępni-
łem zapis pierwszego spotkania wy-
borczego, na którym przedstawiłem 
także swoich kandydatów na rad-
nych. Nie prowadziłem kampanii 
agresywnej czy negatywnej, nie ata-
kowałem kontrkandydatów. Ludzie 
mają dość wojny polsko-polskiej, 
partyjnych kłótni. W  ogóle mam 
wrażenie, że na poziomie lokalne-
go samorządu to konkretni ludzie 
i ich pomysły – a nie partie politycz-
ne – powinni być ważniejsi. 

– Taka kampania przyniosła suk-
ces. Miał pan najlepszy wynik 
w  całym powiecie, podkreślał to 
podczas pańskiego zaprzysięże-
nia starosta olsztyński Andrzej 
Abako.
— Bardzo mi miło, że pan starosta 

znalazł czas i był obecny na pierw-
szej sesji nowo wybranej Rady 
Miejskiej w  Biskupcu. To może 
znaczyć, że Biskupiec jest dobrze 
postrzegany w powiecie, że nasza 
współpraca pozostanie bliska. My-
ślę, że wizyta starosty była też waż-
na dla radnych, większość z nich za-
siada w Radzie Miejskiej pierwszy 
raz. Dwunastu spośród piętnastu 
radnych to członkowie mojego ko-
mitetu wyborczego, ludzie, którzy 
zdecydowali się ze mną budować 
gminę. Ich zwycięstwo nad inny-
mi komitetami, pokazuje jeszcze 
raz, jak na tym poziomie ważni są 
konkretni ludzie, ich pomysły, a nie 
legitymacja partyjna. Szczególnie 
cieszy mnie, że wybrali na nazwę 
swojego klubu radnych hasło „Nasz 
Biskupiec”. Używałem go w czasie 
kampanii, bo najjaśniej wyrażało 
naszą wizję wspólnego budowania 
dobrego miejsca do życia.

— Jakie pan ma plany na przy-
szłość? Jak będzie pan budował to 
właśnie miejsce do życia?
— Nikogo chyba nie zaskoczę, 

mówiąc, że ważny jest dla mnie 
dalszy rozwój miasta i  gminy. 
Mam ciągle świeży umysł, energię 
i mnóstwo pomysłów, które chcę 

zrealizować. O wielu priorytetach 
mówiłem już podczas kampanii. 
Chcę położyć jeszcze większy na-
cisk na budownictwo jedno- i wie-
lorodzinne, utworzyć żłobek, dom 
spokojnej starości, zmodernizować 
oświetlenie, zadbać o dofi nansowa-
nia do wymiany pieców, do zmiany 
systemu grzewczego na ekologicz-
ny i  do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Myślę o wy-
godzie codziennego życia miesz-
kańców. Realizowane inwestycje 
poprawią też ofertę rekreacyjną, 
kulturalną i  sportową. Planów 
do realizacji jest naprawdę dużo. 
Przede mną 5 lat dalszej pracy nad 
budowaniem wizerunku Biskupca 
jako gminy rozwojowej i przyjaznej 
– wierzę, że to będzie owocna pra-
ca. Chcę, by Biskupiec zmierzał 
w  stronę rozwoju, lepszego życia 
i dalszych inwestycji. Biskupiec to 
moje miasto, tu się urodziłem i wy-
chowałem. Tu mam swoich przyja-
ciół, rodzinę, swoje sprawy. Zawsze 
angażowałem się w życie Biskupca. 
Wyjechałem stąd na krótko, w cza-
sie studiów, ale zawsze tu wraca-
łem i nie wyobrażałem sobie życia 
gdzie indziej. Chcę, by ludziom 
żyło się tu po prostu dobrze, i tym 
starszym, i tym młodszym.

— Kim prywatnie jest Kamil Ko-
złowski?
— No cóż, zwykłym człowiekiem 

z Biskupca z wadami, zaletami i kre-
dytami. Mam żonę i dwie córeczki. 
Ukończyłem Akademię Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie (za-
miejscowy Wydział Wychowania 
Fizycznego w  Białej Podlaskiej), 
studiowałem podyplomowo na kie-
runku trener II klasy. Do dziś in-
teresuje się piłką nożną, zwłaszcza 
lokalną. Jestem zapalonym kibicem 
drużyny Biskupieckiego Klubu 
Sportowego Tęcza, oglądam starty 
Piotra Kuli, naszego olimpijczyka, 
a także wiernie kibicuję rodzimym 
kolarskim talentom. W  wolnych 
chwilach wędkuję.

— To już wiem, czemu się pan nigdy 
nie poddaje. Życzę panu powodze-
nia życzę i dziękuję za rozmowę.
— Również dziękuję.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

ROZMOWA\\\ Chcę położyć jeszcze większy nacisk na budownictwo, 
utworzyć m.in. żłobek, zmodernizować oświetlenie, zadbać o dofi nansowania 

do  wymiany pieców. Myślę o wygodzie codziennego życia mieszkańców 
– mówi Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca.
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Arcybiskup Józef Górzyński, 
metropolita warmiński: 
Szalenie istotna jest prawda, 
określająca cel naszych 
działań. Jest takie powiedzenie 
przypisywane Senece, że nie 
pomogą pomyślne wiatry komuś, 
kto nie wie, dokąd chce płynąć
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W ŻYCIU TRZEBA 
UMIEĆ WYBIERAĆ

ROZMOWA\\\ Wiemy, co śniło się fi lozofom – mówi arcybiskup Józef Górzyński, 
metropolita warmiński. – Na przykład greckim śniły się niezmienne wartości. 

Bo nie da się zorganizować siebie ani społeczeństwa, jeżeli będziemy mieli labilne wartości.

— Ekscelencjo, jak żyć w dzisiejszych 
czasach? Jezus na podobne pytanie, 
które zadał mu bogaty młodzieniec, 
odpowiedział: — Zostaw wszystko 
i chodź ze mną! Młodzieniec zasmu-
cił się, ale nie zrezygnował ze swego 
życia. I przyznam, że ja nie znam 
osoby, która by zostawiła wszystko. 
Może siostra Małgorzata Chmielew-
ska jest takim człowiekiem. 
 — Wszyscy, którzy znają doku-

menty z  początków pontyfikatu 
Jana Pawła II, wiedzą, że papież ten 
właśnie fragment Ewangelii wziął za 
podstawę do rozważań. I skierował 
je do wszystkich, nie tylko do tych 
decydujących się na ewangeliczny 
radykalizm. Tacy ludzie są wśród 
nas. Są to nie tylko duchowni, ale 
też osoby świeckie. Odpowiedź na 
pytanie „Jak żyć?” odnosząca się do 
wszystkich brzmi: W  życiu trzeba 
umieć wybierać. My jednak naszym 
czasom przypisujemy pewną szcze-
gólność. 

— A nie są szczególne?  
— Są, bo ludzie rzeczywiście ni-

gdy przedtem nie byli zasypani tak 
ogromną liczbą propozycji. Ale w każ-
dej epoce mieli ten sam dylemat: co 
wybrać i za czym się opowiedzieć. My 
często nie chcemy wybierać — chce-
my mieć i jedno, i drugie. To jest naj-
większy problem, na który zwraca 
nam uwagę Pan Jezus w przypowieści 
o młodzieńcu. On chciałby zachować 
swe bogactwa i mieć „skarb w niebie”. 
Najbardziej radykalnym przykładem 
konieczności wyboru we współcze-
snym świecie jest małżeństwo.  

— Dlaczego?  
— W małżeństwie trzeba się zdecy-

dować na konkretną osobę i jej w ca-
łości dedykować życie — choćby nie 
wiem co. Taki jest sens małżeństwa 
nie tylko w Kościele katolickim. Spo-
tykamy się z tym w innych kulturach. 
To jest cecha antropologiczna, głębo-
kie odczytanie natury człowieka. Bo 
trwałość małżeństwa musi być oparta 
na radykalizmie wyboru. 

— Wiele osób nie jest w stanie spro-
stać temu wymaganiu.  
— To prawda. W wielu przypadkach 

podstawą do stwierdzenia nieważno-
ści małżeństwa w Kościele jest wła-

śnie niezdolność jednej ze stron do 
podejmowania stałych decyzji.

 — A co z pieniędzmi? Wszyscy ich 
potrzebujemy, a bogactwo jest 
dzisiaj podstawowym miernikiem 
sukcesu.  
— Pieniądze są narzędziem. I  jak 

każde narzędzie wymaga od nas 
umiejętności, by nim się posługiwać. 
Musimy też odpowiedzieć sobie na 
pytanie, do czego to narzędzie ma 
nam służyć. Kierunki naszych działań 
są zasadniczo dwa: ku dobru albo ku 
złu. I to nie jest tylko podejście chrze-
ścijańskie. Kiedy sięgniemy do etyki 
greckiej, znajdziemy tam pojęcie 
cnoty, czyli pewnej sprawności mo-
ralnej. Człowiek wyposażony w taką 
umiejętność potrafi  ocenić sytuację 
i odpowiedni działać.  

— Czy cnoty można się nauczyć? 
— Tego się trzeba nauczyć! 
— Ale człowiek ma też swą stronę 
biologiczną — popędy, emocje, 
serotoninę, adrenalinę i kortyzol. To 
wpływa na jego decyzje i działania. 
— Co mnie fascynowało w Koście-

le, jeszcze nim zostałem kapłanem, to 
antropologia. I jednym z najbardziej 
istotnych elementów antropologicz-
nego podejścia jest to, że człowieka 
trzeba wychować, uformować według 
zasad. Człowiek nie rodzi się zdolny 
do dobrego funkcjonowania. Powi-
nien dorosnąć do człowieczeństwa. 
Ale to człowieczeństwo może być 
wadliwie odczytane i wtedy będziemy 
go kształtować w złym kierunku. Tak 
działają ideologie. Jeżeli współczesnej 
kulturze nie przywrócimy odpowied-
niej koncepcji człowieka, nasze wysił-
ki wychowawcze będą źle skierowane. 
Wie pani, dlaczego powinniśmy ob-
chodzić Boże Narodzenie?  

— Bo to piękne święta — zbliżają do 
siebie rodziny i są wielką radością 
dla dzieci.  
— A ja powiem, że Boże Narodzenie 

poprzez znaki pokazuje nam właści-
wą koncepcję człowieka. Tajemnica 
Wcielenia jest najwyższym wynie-
sieniem człowieczeństwa. Bardziej 
już się nie da. Jezus stał się człowie-
kiem jako Bóg i podniósł człowieka 
do boskiego wymiaru Człowiek jest 
świętością i  wszelkie jego prawa 

Kościół wywodzi właśnie stąd. To 
po pierwsze. Po drugie człowiek się 
rozwija i by podążał we właściwym 
kierunku, stosujemy chrześcijańską 
pedagogikę. Jednak każdy z nas musi 
nad sobą pracować. Bo nie jest tak, 
że jeżeli stworzymy odpowiednie 
warunki, to człowiek wyrośnie sam... 

— ... jak pomidor. 
— No właśnie! I to jest zadanie dla 

rodziców. Jeżeli nie dołożą wycho-
wawczego trudu, to same dobre wa-
runki nie wystarczą. 

— Rodzice mają jednak dylemat. 
Układają pod choinką górę pre-
zentów, bo chcą sprawić dziecku 
przyjemność. A dzieci właściwie już 
wszystko, co im potrzebne, mają.  
— Mówi się o rzeczach, które nie 

śniły się fi lozofom. Wiemy natomiast, 
co śniło się fi lozofom. Na przykład 
greckim śniły się niezmienne war-
tości. Bo nie da się zorganizować 
siebie ani społeczeństwa, jeżeli bę-
dziemy mieli labilne wartości. Jakie 
są te niezmienne? Dla Platona było 
to piękno, prawda i dobro. Szalenie 
istotna jest prawda, określająca cel 
naszych działań. Jest takie powie-
dzenie przypisywane Senece, że nie 
pomogą pomyślne wiatry komuś, kto 
nie wie, dokąd chce płynąć.  

— Dzisiaj ludzie z tym kierunkiem się 
borykają. 
 — Chociaż mamy dobrobyt, a naszą 

łódkę załadowaliśmy towarem. Pły-
niemy. Nic, tylko być szczęśliwym. Ale 
dopóki będziemy majstrować przy 
prawdzie, szczęścia nie osiągniemy.  

— Mnie się wydaje, że prawda bez 
dobra jest zimną doktryną. 
— A bez piękna? Papież Benedykt 

powiedział kiedyś, zwracając się do 
naukowców: „Każdy człowiek prawy 
poszukuje prawdy. Dla chrześcijanina 
Prawda ma imię. Dobro też ma dla 
chrześcijanina oblicze — to Wcielenie. 
I to jest wzór do naśladowania, nie 
tylko ideowy. Każdy ma przykład Je-
zusa — jego uczynki i nauki. Naślado-
wał go św. Franciszek i Matka Teresa”.  

— Zwykły człowiek, który jedzie 
do pracy, odwozi dzieci do szkoły, 
wraca, zabiera dzieci, robi zakupy, 
jest w młynie, by nie powiedzieć 
w kieracie.  

— Ale może robić to samo! Jeden 
z  księży opowiadał mi, jak odwie-
dził swego brata i  obserwował go, 
jak zajmuje się rodziną. Doszedł do 
wniosku, że brat prowadzi bardziej 
chrześcijańskie życie niż on, duchow-
ny. Sposób, w jaki jego odnosił się do 
rodziców i do swoich dzieci, ksiądz 
nazwał ewangelią na co dzień. 

— Na koniec zapytam, jak ksiądz 
arcybiskup ocenia swoją trzyletnią 
pracę w archidiecezji warmińskiej? 
Przyjechał ksiądz do nas z wielkiego 
świata.  
— Warmia i tamten świat tak bar-

dzo od siebie się nie różnią. Mło-
dzież warmińska jest taka sama jak 
w  diecezji warszawskiej. Styl życia 
też jest podobny. Różni nas tradycja. 
Bohaterowie tych ziem są inni niż ci 
z Mazowsza. Mamy księży, którzy nie 
byli Polakami, ale Polacy bardzo ich 
cenią. Takim przykładem może być 
ks. Adalbert Zink, obrońca prymasa 
Wyszyńskiego czy Augustyn Weich-
sel, proboszcz parafi i w Gietrzwałdzie 
w czasach objawień. Wypełniali wzo-
rowo swą funkcje pasterską. Postacią 
powszechnie szanowaną, nie tylko 
przez protestantów, jest pisarz i po-
eta Erwin Kruk.

 Ewa Mazgal

LUDZIE NIGDY PRZEDTEM 
NIE BYLI ZASYPANI 
TAK OGROMNĄ LICZBĄ 
PROPOZYCJI. ALE 
W KAŻDEJ EPOCE MIELI 
TEN SAM DYLEMAT: CO 
WYBRAĆ I ZA CZYM SIĘ 
OPOWIEDZIEĆ. MY CZĘSTO 
NIE CHCEMY WYBIERAĆ 
– CHCEMY MIEĆ I JEDNO, 
I DRUGIE.
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Ireneusz Sobieski, prezes Grupy DBK 
w Olsztynie: By stworzyć fi rmę po pierwsze 
trzeba mieć pomysł, czyli wizję. 
Po drugie trzeba mieć też pewne cechy lidera, 
żeby przekonać do tej wizji innych. I zespół, 
bo samemu nic się nie zdziała
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WIZJA, LUDZIE I JESZCZE 
TROCHĘ SZCZĘŚCIA

Choć Warmia i Mazury nie są po-
tęgą transportową na mapie Polski, 
to w  Olsztynie bije serce całej bran-
ży. Grupa DBK to dziś największy 
dostawca w kraju produktów i towa-
rów dla branży TSL, czyli transpor-
tu, spedycji i logistyki. Firma DBK 
wyrosła w Olsztynie, choć wielkie 
fi rmy transportowe kwitną w  re-
gionach, gdzie jest silny przemysł: 
na Śląsku, Dolnym Śląsku, Wielko-
polsce, na Mazowszu. 

 — Na pewno dla wielu nasza fi r-
ma mieszcząca się w Olsztynie jest 
trochę zaskoczeniem, bo tu w regio-
nie rzeczywiście nie wozi się tyle, co 
w innych, mocniejszych gospodarczo 
regionach — mówi Ireneusz Sobieski, 
prezes Grupy DBK. —  Oczywiście 
były pomysły przeprowadzki. Myślę 
jednak, że w biznesie trzeba kierować 
się też patriotyzmem gospodarczym, 
a my jesteśmy stąd, z Warmii i Mazur. 
Czujemy się emocjonalnie związani 
z Olsztynem, regionem. I mnie, jak 
wielu zresztą moim kolegom, innym 
przedsiębiorcom, zależy nie tylko na 
rozwoju naszych fi rm, ale także re-
gionu. Choć żeby zarobić na Warmii 
i Mazurach tyle samo, co w  innych 
regionach Polski, trzeba dużo więcej 
pracować, bo tam po prostu łatwiej 
prowadzi się biznes, to inny świat pod 
względem gospodarczym. Inwestując, 
budując gdziekolwiek w kraju, zawsze 
staramy się współpracować z fi rma-
mi z naszego regionu. Dla przykładu 
wszystkie nasze inwestycje budowlane 
realizowała olsztyńska Przemysłówka 
Holding Sp. z o.o.

 A tajemnicze trzy litery na fl agach 
spółki, jak się okazuje, nie wzięły się 
z przypadku. Nazwa fi rmy pochodzi 
bowiem od pierwszych imion jej za-
łożycieli, czyli Dariusza Wójtowicza, 
Bogdana Seredy oraz Karola Woź-
niaka.

 Początki fi rmy były skromne. Rok 
1996. Niewielki warsztat, sprzedaż 
części zamiennych i olejów, a potem 
używanych pojazdów ciężarowych. 
I może na tym by się skończyło, gdyby 
nie dwa wydarzenia, które okazały się 
krokami milowymi w rozwoju fi rmy. 
Było to przystąpienie do holender-
skiej Grupy Lengo, poważnego gra-
cza na europejskim rynku motoryza-

cyjnym, oraz otrzymanie autoryzacji 
marki DAF.

Dziś Grupa DBK to sieć spółek po-
wiązanych ze sobą kapitałowo, ma 
swoje oddziały we wszystkich woje-
wództwach. Zatrudnia prawie półtora 
tysiąca osób, a obroty Grupy przekro-
czą w tym roku ponad dwa miliardy 
złotych. Firma posiada oddział na 
Litwie, planuje wejście na rynek ru-
muński i gruziński. Grupa posiada już 
autoryzacje: DAF, IVECO, KÖGEL, 
KÄSSBOHRER i MAN. Współpra-
cuje z większością liczących się pro-
ducentów, dostawców dla branży TSL.

Jak się buduje tak wielką fi rmę?
— Jak zawsze w życiu musi się na 

to złożyć kilka czynników. Po pierw-
sze trzeba mieć pomysł, w biznesie 
mówimy na to, że trzeba mieć wizję 
— wyjaśnia prezes Ireneusz Sobieski. 
— Po drugie trzeba mieć też pewne 
cechy lidera, żeby przekonać do tej 
wizji innych. Bo nikt sam nie zrobi 
wszystkiego. Krok po kroku udawało 
mi się zgromadzić wokół siebie fan-
tastycznych ludzi i przekonać ich do 
mojego pomysłu, do mojej fi lozofi i .

 Filozofi ą działania Grupy DBK jest 
total care, co oznacza pełną obsługę 
pod jednym dachem, w ramach pięciu 
pionów biznesowych — DBK Truck 
Center, DBK Rental, DBK Parts, DBK 
Used oraz DBK Financial Services.

— Jesteśmy takim trochę hipermar-
ketem dla transportu, gdzie klienci 
z  naszej branży dostaną wszystko, 
czego potrzebują — tłumaczy, co kry-
je się za tą dewizą, prezes Sobieski.— 
Naszymi klientami są nie tylko fi rmy 
transportowe, ale wszyscy, którzy coś 
produkują, coś wożą, a  więc fi rmy 
usługowe, dystrybucyjne. Myślę, że co 
trzeci samochód, czy to ciężarowy, czy 
dostawczy, który jeździ po Olsztynie, 
pochodzi z naszych rąk.

Firma zaczynała od sprzedaży cią-
gników DAF, dokładając systematycz-
nie do swojego portfela kolejne usługi 
i towary. W tym roku sprzeda ok. 10 
tys. produktów, m.in. samochodów 
ciężarowych, zarówno nowych, jak 
i  używanych, oraz naczep. Posiada 
23 własne punkty serwisowe w kraju.

— Coraz silniejszą pozycję w Gru-
pie odgrywa wynajem ciężarówek. 
Zaczęliśmy o tym myśleć już dziesięć 

lat temu, by ten rok zakończyć wynaj-
mem ok. 3 tys. różnych ciężarówek. 
Klient płaci co miesiąc ratę za pojazd, 
a  cała reszta jest po stronie spółki, 
czyli przeglądy, wszelkie naprawy, 
ubezpieczenie. I ta forma cieszy się 
coraz większą popularnością na ryn-
ku — podkreśla prezes.

 Co jest ważne w biznesie. Pieniądze?
— Na pewno są ważne, czy nie dlate-

go codziennie rano wstajemy i idziemy 
do pracy? — pyta prezes DBK. — Ale 
pieniądze to nie wszystko, ważny jest 
cel, do którego się dąży. I musi być 
zespół. I taki mamy w Grupie DBK.

Dziś dużo mówi się o społecznej od-
powiedzialności biznesu. Filozofi a ta 
nie jest obca Grupie DBK, która włą-
cza się w różne akcje charytatywne, 
pomagając tym, którzy tej pomocy po-
trzebują. Stąd choćby inicjatywa akcji 
charytatywnej „Grupa DBK w biegu”. 
Pieniądze można bowiem też wybie-
gać, tak jak robią to pracownicy Gru-
py DBK. Już od kilku sezonów bie-
gają, zbierając cenne kilometry dla 
podopiecznych Fundacji „Przyszłość 
dla Dzieci”. I pomagają im zdrowieć!

— W akcji uczestniczą nasi pracow-
nicy z całej Polski. Każdy kilometr, 
który pokonują, przekłada się potem 
na realne wsparcie fi nansowe dla 
Fundacji — podkreśla prezes Sobie-
ski. — I przyznam, że już pojawił się 
pewien element rywalizacji między 
oddziałami. Jesteśmy dumni, że mo-
żemy w  ten sposób pomagać, przy 
okazji promując aktywny tryb życia.

Bo sport jest bardzo bliski prezesowi 
Grupy DBK. Sam grał w piłkę nożną. 
Najpierw w LZS w swoim rodzinnym 
Bynowie koło Miłomłyna, skąd jako 
15-latek trafi ł do Warmii, a potem do 
Stomilu. To były czasy, kiedy w Sto-
milu grał Sylwester Czereszewski czy 
Janusz Prucheński, a Stomil zaczynał 
powoli wspinać się na krajowe wyżyny 
piłkarskie. Sobieski wyjechał do Nie-
miec, gdzie grał w piłkę ponad dwa 
lata. Korki zawiesił wcześnie, gdy miał 
22 lata.

— Od dziecka marzyłem, żeby zostać 
piłkarzem, ale życie zweryfi kowało 
moje ambicje sportowe — wspomina 
tamten czas prezes Sobieski. — Może 
gdybym wyjechał wcześniej, inaczej 
potoczyłyby się moje losy piłkarskie. 

Ale piłka dała mi wszystko w życiu, bo 
gdyby nie sport, pewnie trudno było-
by mi wyrwać się z mojego małego By-
nowa. Tu po meczu z  Warmią Olsz-
tyn w wojewódzkim Pucharze Polski, 
który wygraliśmy, a ja strzeliłem dwie 
bramki, zainteresowali się mną trene-
rzy z Olsztyna. W  Niemczech nauczy-
łem się biegle niemieckiego, co z kolei 
pomogło mi już później w biznesie, 
w kontaktach z partnerami z Holan-
dii, którzy chcieli w Polsce sprzedawać 
swoje ciężarówki. A  żeby być dobrym 
sprzedawcą ciężarówek, okazuje się, 
żewcale nie trzeba aż tak dobrze znać 
się na ciężarówkach, choć z czasem ta 
wiedza jest coraz większa.

Sport i biznes dużo łączy, często sam 
sport jest najlepszym biznesem tak, 
jak to się dzieje w przypadku futbolu 
czy Formuły 1, nieprawdaż?

— Wiele jest wspólnego. Bo choćby 
duch walki, tak potrzebny, by odnieść 
sukces. Na pewno determinacja w dą-
żeniu do celu. Ogromne poświęcenie, 
żeby coś osiągnąć. Sport uczy pokory, 
a porażki hartują — podkreśla pre-
zes DBK.

To trochę tak, jak śpiewa Krzysztof 
Cugowski z Budki Sufl era, że prze-
grywać czasem to normalna rzecz, 
upadać nisko, by się wyżej wznieść. 
Dlatego w  Grupie DBK pracuje spo-
ro byłych sportowców, jest nawet były 
mistrz świata. Firma chętnie zatrud-
nia sportowców, bo prezes dobrze zna 
smak potu wylanego na treningach 
i ceni sobie takich ludzi.

 A  gdy kandydaci mają podobne 
kwalifi kacje, doświadczenie i osiągnię-
cia, także sportowe, to kto ma szansę 
na pracę w Grupie?

 — No to mam problem — uśmie-
cha się prezes Sobieski. — Wybierając 
jednego, można skrzywdzić drugiego. 
Dlatego w takich przypadkach zdaję 
się na los, bo w życiu potrzebne jest 
jeszcze szczęście. Wtedy łatwiej o suk-
ces. Czy w sporcie, czy w biznesie.

Jak wygląda taki egzamin w prak-
tyce?

 — Biorę CV i podrzucam – które 
spadnie na biurko, to tę osobę zatrud-
niam i jak do tej pory ta metoda się 
sprawdza — zapewnia prezes Ireneusz 
Sobieski. — Jeszcze się nie zawiodłem.

am

RYNEK\\\ Ludzie z branży transportowej wiedzą: trzy litery DBK, które powiewają na 
fl agach przy ul. Lubelskiej w Olsztynie, to znak rozpoznawczy fi rmy, która jest numerem 
jeden w Polsce i jedną z większych w Europie, gdy idzie o produkty i usługi dla ich branży.

221018otbr
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TRAFIŁEM 
NA DOBRY CZAS 

— Panie dyrektorze, jest pan człowiekiem 
sukcesu, a ja zastanawiam się, jaka jest 
recepta na sukces. Na pewno stoi za nim 
osobowość, talent, energia,  ale też odwa-
ga do przełamywania schematów. W pana 
przypadku, gdy zaczął pan kierować  
Filharmonią Warmińsko-Mazurską, takim 
przełamaniem była  inscenizacja „Dziadka 
do orzechów”, baletu Piotra  Czajkowskie-
go.  
— O, to było dawno, w 2012 roku.  
— Tak, ale zaproszenie do winstytucji 
kojarzonej wyłącznie z muzyką poważną 
tancerzy breakdance, poppingu i hip-hopu, 
fl amenco, tańców wschodnich, dzieci oraz 
młodzieży było  krokiem rewolucyjnym.  
— Nie był to pomysł pionierski, ale 

w tamtym momencie w Olsztynie otwie-
rał przestrzeń dla realizacji czegoś nowe-
go. Trafi łem na dobry czas, kiedy wszyscy, 
wydaje mi się, czekali na wspólne działa-
nie, które przyniesie ciekawy, nowy efekt. 
I  po latach nadal zbieramy owoce tego 
przedsięwzięcia. W mikołajki, 6 grudnia, 
dokładnie 6 lat po premierze „Dziadka do 
orzechów”, spotkałem w  fi lharmonii na 
koncercie rodzinnym panią, która tańczyła 
w tamtej inscenizacji Lalkę. A teraz przy-
szła z dwójką swoich małych dzieci. I  to 
właśnie tamto doświadczenie, jak powie-
działa, sprawiło, że chodzi do fi lharmonii 
z rodziną.  

— To fantastycznie! 
— Dodała, że właśnie udział w „Dziadku” 

zmienił jej sposób patrzenia na instytucję, 
jaką jest fi lharmonia. Ta zmiana zaszła 
w bardzo wielu domach. W wielu ludziach 
zmieniło się nastawienie do kultury, do fi l-
harmonii, do wspólnych artystycznych pro-
jektów. Teraz w sylwestra wystąpią rom-
scy muzycy z Olsztyna. Wcześniej zagrali 
w „Baronie cygańskim”. I to oni przyszli do 
mnie z pytaniem:  „Dyrektorze, kiedy zno-
wu wystąpimy razem?”. Dla nich koncert 
w naszej fi lharmonii to niezwykły prestiż. 
Przedtem to środowisko nie pomyślałoby 
nawet, że w takim miejscu może spełniać 
się artystycznie.  

— Dodam, że w przyszłym roku, ale w tym 
sezonie, wystąpią tancerze wielokrotnie 
nagradzanego zespołu Pryzmat. Będzie 
to widowisko „Pryzmat vs. Broadway”.  
— To efekt naszego otwarcia na społeczne 

zaangażowanie ludzi. Nieważne, czy ktoś 
robi to na najwyższym, profesjonalnym po-
ziomie artystycznym, czy na amatorskim. 
Jeżeli jest zaangażowany, zawsze warto to 
wykorzystać. Nasz zespół też na tym zysku-
je. Przeżywamy dodatkowe emocje, reali-
zujemy nowe zadania i zdobywamy nowe 
umiejętności. Ludzie, którzy nie pracują na 
co dzień w fi lharmonii, ale przychodzą do 
nas pełni pasji, motywują nas. Ale dzięki 
nim zyskujemy też nowych widzów, któ-
rzy, być może, nie przyszliby na klasyczny 
koncert.  

— W przyszłym roku lato na Warmii 
i Mazurach otworzy Arena Festival Film 
& Music w Ostródzie. Będzie to trzecia 
edycja festiwalu. To też jest nowy, prze-
łamujący schemat, rodzaj działalności 
fi lharmonii.  
— I specjalnie „wyciągnęliśmy” ten fe-

stiwal poza naszą siedzibę, by dotrzeć 
do innej publiczności. Nie znaleźliśmy 
jednak odpowiedniego na taką imprezę 
miejsca w Olsztynie. Nie ma tu obiektu, 
który mógłby przyjąć liczbę ludzi, jaka od-
wiedza festiwal. A  jest ich kilka tysięcy. 
Najbliższym odpowiednim do tego miej-
scem okazała się Ostróda. Mamy nadzieję, 
że w Olsztynie wkrótce powstanie obiekt 
podobny do Areny. Brakuje go bardzo.  

— Czy sukcesem była też  popularyzacja 
twórczości i osoby Feliksa Nowowiejskie-
go? To patron Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej, ale przede wszystkim dobry 
kompozytor. I urodził się w Barczewie.  
Obchodziliśmy ogłoszony przez Sejm Rok 
Nowowiejskiego. 

— Wystąpiliśmy z koncertami w różnych 
miastach Polski, nagraliśmy bardzo dobrą 
płytę z oratorium Nowowiejskiego — „Quo 
vadis” — z udziałem wybitnych solistów, 
takich jak Aleksandra Kurzak, Artur Ru-
ciński oraz Rafał Siwek. I myślę, że osią-
gnęliśmy cel, jakim była popularyzacja jego 
muzyki. Teraz utwory Nowowiejskiego są 
wykonywane na wszystkich estradach, nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie. Dotarliśmy 
z jego muzyką do bardzo wielu środowisk. 
Oczywiście nie ustajemy w wysiłkach i pra-
cujemy dalej. Nasz patron będzie zawsze 
najważniejszym kompozytorem do pro-
mowania.  

— W kwietniu usłyszymy jego oratorium 
„Znalezienie Świętego Krzyża”.  
— Wystąpią Ewa Biegas i  Sebastian 

Szumski. Przypomnę, że tekst oratorium 
nawiązuje do legendy o tym, jak Helena, 
matka cesarza Konstantyna, odnalazła 
w  Jerozolimie krzyż Chrystusa. Ale bę-
dziemy też aktywnie uczestniczyć w Roku 
Stanisława Moniuszki. W 2019 roku przy-

pada dwusetna rocznica urodzin kompo-
zytora „Halki” i „Strasznego dworu”. Jego 
pieśni będzie można usłyszeć w maju na 
koncercie z okazji dziesięciolecia chóru 
Cantores Varmienses. Przy naszej fi lhar-
monii prowadzi go prof. Benedykt Błoń-
ski. Niedawno nagraliśmy „Poloneza kon-
certowego” Moniuszki, a Iwona Pavlović 
przygotowuje z uczniami I LO w Olszty-
nie choreografi ę tego tańca. W przyszłym 
roku wszystkie szkoły średnie w Polsce do-
staną przed studniówką taką wzorcową 
płytę DVD z Moniuszkowskim polonezem.  

— Na co szczególnie warto wybrać się 
w tym sezonie do fi lharmonii?  
— Między innymi na koncert amery-

kańskich kolęd, galę sylwestrową, „Kolo-
ry karnawału”, które zaaranżuje Tomasz 
Szymuś, koncert Kai Danczowskiej, galę 
operową oraz koncert, który poprowadzi 
maestro Jerzy Maksymiuk. To tylko część 
naszych propozycji. Zapraszam do fi lhar-
monii! 

Ewa Mazgal

ROZMOWA\\\ Piotr Sułkowski, dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej  
w Olsztynie, mówi o przełamywaniu schematów w pracy i kreowaniu programu 

instytucji kultury oraz o nowych wydarzeniach i wyzwaniach tego sezonu.

Piotr Sułkowski, dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie: Otwieramy się na ludzi zaangażowanych społecznie
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LUDZIE FIRMY EGGER BISKUPIEC:  
INWESTYCJA\\\ Już wkrótce w zakładzie EGGER Biskupiec ruszy produkcja płyt meblowych. Będzie tutaj pracować prawie     
Co jednych i drugich przekonało do pracy w fabryce w Biskupcu, do przeprowadzki czasem kilkaset kilometrów od domu?

BISKUPIEC 
SKRADŁ SERCA MOICH BLISKICH

Michał Serafi n, 
Członek Zarządu oraz 
dyrektor Logistyki 
EGGER Biskupiec 

— Jak Pan trafi ł do 
EGGER Biskupiec? 

— Pochodzę z central-
nej Polski. Moja przy-
goda z  firmą EGGER 
zaczęła się od prywat-
nego researchu, jaki 

przeprowadziłem jeszcze przed podjęciem decy-
zji w sprawie przyjęcia oferty pracy. Uważam, że 
równie ważne — jak pracodawca i to, co się robi 
— jest także środowisko pracy, zwłaszcza że spę-

dzamy w niej jedną trzecią doby. Stąd taka decy-
zja zawsze powinna być starannie przemyślana. 
Przyjechałem zatem do Biskupca, a swoją wizy-
tę zacząłem od spaceru po mieście i obserwacji 
mieszkańców. Oczywiście śledziłem także prasę, 
portale społecznościowe i internet. Czytałem, co 
piszą o fi rmie EGGER, jej wpływie na Biskupiec, 
na jego mieszkańców i otoczenie. Obiad w restau-
racji i nocleg w uroczym hoteliku pozwoliły choć 
przez chwilę pooddychać powietrzem Warmii 
i Mazur, nacieszyć oczy tą piękną przyrodą re-
gionu. Wróciły wspomnienia, bo jako dziecko 
bywałem w okolicy dość często. 

— Jak rodzina zareagowała na ewentualną 
przeprowadzkę?
— Kluczowe decyzje zawsze podejmuję z rodziną, 

także i tym razem nie mogło być inaczej, a decy-
zja — jak dzisiaj widać — była jednomyślna. Na 
początku przeprowadziłem się sam. Rodzina od-

wiedzała mnie, przyjeżdżając na tyle, na ile to było 
możliwe. Dopiero po zakończeniu roku szkolnego, 
przeprowadziła się tutaj na stałe. Były wakacje, 
więc mieliśmy możliwość wspólnego poznawania 
okolicy, a lokalne atrakcje od razu skradły serca 
moich bliskich. Potem było już tylko lepiej, a gdy 
okazało się, że nasze serca biją już w rytmie War-
mii i Mazur, wiedzieliśmy, że decyzja była słuszna. 
Największa obawa, jak zwykle, była o dzieci, ale 
ich zdolność do adaptacji okazała się być zdumie-
wająca. 

— Po roku, jak Pan oceni tę decyzję o zmianie 
pracy?
— Jestem przekonany, że była to szansa, z któ-

rej warto było skorzystać.

TRZEBA MIEĆ TEŻ 
OCHOTĘ DO PRACY

Marek Gajewski, 
menadżer produkcji 
płyty laminowanej 

— Jak to się stało, że 
pracuje pan w EGGER 
Biskupiec?

— Pochodzę z  Iławy. 
Znalazłem ofertę pra-
cy w  portalu Pracuj.pl. 
Szukałem fi rmy, która 

daje stabilizację, ale też stwarza możliwość 
rozwoju zawodowego. Wcześniej pracowałem 
w Irlandii, potem jeszcze gdzie indziej. Czułem, 
że stoję w miejscu, nie rozwijam się zawodowo. 
Dlatego złożyłem dokumenty do EGGERA.

— Kim jest pan z zawodu?
— Skończyłem inżynierię środowiska 

na UWM.
— Przejście do EGGER Biskupiec było dobrą 
decyzją?
— Bardzo. Już sama rozmowa kwalifi kacyj-

na wyglądała inaczej niż wszystkie inne do tej 
pory. Fajna atmosfera, pytania o wszystko, tak-
że o rodzinę. Nie było takich typowych pytań 
sprawdzających wiedzę, a raczej, jakim jest się 
człowiekiem. 

— W Biskupcu będą produkowane płyty lamino-
wane, pytanie tylko: kiedy ruszy fabryka?
— Też czekamy na tę chwilę. Wszystko jest go-

towe. Testujemy maszynę, dopinamy wszystko 
na ostatni guzik i czekamy na start. 

— Pana dział jest jednym z kluczowych w fabry-
ce — skąd są pracownicy? To ludzie z przypad-
ku, czy już mieli do czynienia z produkcją płyt?
— Mają doświadczenie zawodowe, ale nie 

ma takiej fi rmy w okolicy, więc trudno o ludzi, 
którzy mieliby do czynienia z produkcją płyt. 
Z drewnem tak, ale nie z płytami. Jednak re-
krutując pracowników do działu, nie brałem 
tego aż tak pod uwagę, ale to, czy kandydat ma 
ochotę do pracy, chce mu się po prostu praco-
wać, potrafi  samodzielnie myśleć, ma smykałkę 
do maszyn. Bo ważne jest, czy człowiek chce się 
uczyć, podnosić swoje umiejętności. Po to też są 
szkolenia, które prowadzimy, temu służą też wy-
jazdy do innych fabryk naszej Grupy w Europie. 

MAMY STANDARDY, KTÓRYCH 
CHCEMY DOTRZYMAĆ 

Dorota Rejniak, team 
leader laboratorium

— Skąd pani jest?
— Z  Olsztyna. Tutaj 

się urodziłam, tutaj 
skończyłam studia, 
jestem po technologii 
żywności i po dietetyce 
na UWM.
— A teraz jest zajmuje 

się pani płytami. 
— Tak, ale wcześniej zajmowałam się szkłem 

do budownictwa, konkretnie szybami zespolo-
nymi. 

— Co zdecydowało, że zmieniła pani pracę?
— Lubię nowe wyzwania. W poprzedniej pracy 

zdobyłam doświadczenie i postanowiłam spró-
bować czegoś innego. Nowa fabryka to ogromne 
wyzwanie, ale też możliwość przyłożenia swojej 
małej cegiełki do jej powstania. Chciałam pra-
cować w dziale jakości, jako koordynator, ale po 
rozmowie zaproponowano mi pracę w labora-
torium, kierowanie nim.  

— Czym zajmuje się laboratorium w fabryce, 
w której nie ma jeszcze produkcji? 
— Najpierw trzeba było stworzyć laborato-

rium. Pierwsze miesiące to były szkolenia, tłu-
maczenie dokumentacji i wyposażanie labora-
torium. Cały czas się szkolimy. Mamy płyty, na 
których przeprowadzamy testy jakości. W przy-
padku zwykłych płyt surowych badamy płytę 
pod względem mechanicznym, czyli sprawdza-

my wytrzymałość na zginanie, wilgotność pły-
ty i zawartość formaldehydu, to bardzo ważny 
parametr, bo wpływa na nasze zdrowie. Jeśli 
chodzi o płyty laminowane, które także będą 
produkowane w naszej fabryce, sprawdzamy je 
pod kątem mechanicznym, a także dodatkowo, 
jak laminat zachowuje się w codziennym użyt-
kowaniu. Czy i jak jest odporny na rysy, zabru-
dzenia, ścieranie czy wilgoć. 

— I wszystkie płyty, które opuszczają fabrykę 
to produkty wysokiej jakości. 
— Takie muszą być. Mamy standardy, które 

musimy i chcemy wypełnić.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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MOJA DECYZJA, MOJA PRACA
   400 osób. Większość pracowników pochodzi z Warmii i Mazur, ale część sprowadziła się z innych regionów Polski. 

ŚWIEŻE OWOCE I ROZWÓJ
Magdalena Mokot, 
kierownik działu HR

Dlaczego wybrała pani 
EGGER Biskupiec?

— Z  wykształcenia 
jestem prawnikiem, 
wcześniej pracowałam 
jako kierownik działu 
HR w fi rmie zajmującej 
się produkcją elemen-
tów złącznych do bu-
downictwa oraz u czo-
łowego, europejskiego 

producenta przędzy z  lnu i  konopi. Co mną 
kierowało? Myślę, że możliwość uczestniczenia 
w unikatowym projekcie budowania wszystkie-
go od początku, tworzenie wielowymiarowych 
standardów HR dla całej spółki w Biskupcu. Bu-
dowanie marki pracodawcy. Myślę, że w wielkim 
skrócie to główne powody, dla których zdecy-
dowałam się na pracę w EGGER.

— Dla wielu osób dział HR kojarzy się po prostu 
z kadrami.

— Nie, to bardzo duże uproszczenie. Sprawy 
kadrowe to tak naprawdę tylko część admini-
stracyjna dotycząca zasobów ludzkich fi rmy, 
a my jesteśmy działem personalnym, działem 
zasobów ludzkich, który oprócz części admini-
stracyjnej, „ twardej”, w dużej mierze dba o roz-
wój pracowników, atmosferę w pracy, zarządza-
nie talentami oraz szeroko rozumiany rozwój 
benefi tów pozapłacowych.

 — W fabryce w Biskupcu ma pracować około 
400 osób. Czy udało się ich już znaleźć?
— Prawie. Mamy już zatrudnionych bez mała 

370 pracowników, ale proces rekrutacji cały czas 
trwa. Program rekrutacyjny został zaplanowany 
na dwa lata i jest ściśle skorelowany z rozwojem 
inwestycji i potrzebami zakładu.

— Skąd są ludzie, którzy pracują w fabryce?
— W większości są to mieszkańcy Warmii i Ma-

zur, głównie Biskupca i okolic.
— A pani skąd jest?
— Teraz mieszkam w Olsztynie, a pochodzę 

z Sopotu.
— Jakie nastawienie i oczekiwania mają pra-
cownicy wobec nowego pracodawcy?
— Przede wszystkim przychodzą do Egger, bo 

mamy bardzo dobrą opinię jako pracodawca. 

Tam, gdzie fi rma się pojawia, zawsze zdobywa 
prestiżowe nagrody „pracodawcy roku”. Niektó-
rzy przychodzą z ciekawości, aby skonfrontować 
to, co słyszeli o fi rmie z rzeczywistością. Część 
kandydatów chce pracować dla Egger, bo szu-
ka nowych, ambitnych wyzwań. Powodów jest 
naprawdę wiele. Spotykamy się z bardzo pozy-
tywnym nastawieniem kandydatów do pracy co, 
nie ukrywam, bardzo mnie cieszy jako osobę 
współodpowiedzialną za nasz wizerunek. 

— Nie dziwię się, że chcą sprawdzić, czy też 
świeże owoce, darmowe obiady czy transport 
do pracy to prawda.
— Staramy się dbać o naszych pracowników. 

Firma już wdrożyła dla pracowników bezpłat-
ny pakiet medyczny, skupiamy się nad rozwo-
jem pracowników, stworzeniem im bardzo do-
brych, przyjaznych warunków pracy. Myślimy 
już o kursach językowych. Słowem chcemy być 
konkurencyjni i stać się zakładem pierwszego 
wyboru dla pracownika.

SKOK NA GŁĘBOKĄ WODĘ
Adrianna Matuszek, 
team leader 
w dziale sprzedaży

 — Długo pani pracuje 
w fi rmie EGGER?

— Od marca 2016 
roku. Pochodzę z  Po-
znania, od razu po stu-
diach, a  skończyłam 
stosunki międzyna-
rodowe na UAM oraz 

studia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą, zaczęłam pracować 

w poznańskim biurze obsługi klienta EGGER.  
Kiedy dostałam propozycję przeprowadzki do 
Biskupca, przyznam, że długo się nie zastana-
wiałam. Choć to był trochę skok na głęboką 
wodę, bo nigdy nie byłam na Warmii i Mazu-
rach, a co dopiero w Biskupcu. Ale jest w po-
rządku.

— Czym się pani zajmuje w zakładzie w Biskup-
cu?
— Jestem liderem w dziale sprzedaży. Koordy-

nuję pracę zespołu sprzedaży. Wprawdzie nasza 
fabryka jeszcze nie ruszyła, ale sprzedajemy pły-
ty, które produkowane są w innych zakładach 
naszej Grupy w Europie. I czekamy z utęsknie-
niem, kiedy ruszy fabryka w Biskupcu, żeby móc 
już sprzedawać nasze płyty. Zresztą nie tylko my, 

także nasi klienci, kontrahenci, ciągle pytają, 
kiedy ruszy fabryka? Liczą, że dzięki temu płyty 
będą nieco tańsze, bo przecież odpadną koszty 
ich transportu z odległych fabryk. 

— Dlaczego wybrała pani właśnie fi rmę EG-
GER?
— Szukałam pracy, gdzie przydałaby się moja 

znajomość języków obcych. Poszłam na rozmo-
wę kwalifi kacyjną, trafi łam na bardzo miłych 
ludzi, którzy mi zaufali. 

— EGGER to międzynarodowa grupa, tu znajo-
mość języków obcych jest wręcz niezbędna.
— Tak, na pewno chociażby języka angielskie-

go, ale oczywiście nie na wszystkich stanowi-
skach trzeba znać języki obce. 

Andrzej Mielnicki

STARE MEBLE ŻYJĄ W PŁYTACH
Mikołaj Rudawski, 
odpowiedzialny za 
zakup drewna poużyt-
kowego do fabryki 
EGGER Biskupiec  

— Skąd pan pochodzi?
— Z  Kórnika koło 

Poznania. Z wykształ-
cenia jestem leśni-
kiem, ale w  Lasach 
Państwowych praco-
wałem zaledwie kilka 

lat. Ostatnio zajmowałem się biomasą na po-
trzeby energetyki. 

— Czym zajmuje się pan teraz w fabryce w Bi-
skupcu? 
— Odpowiadam za dostawy drewna poużytko-

wego, które wykorzystywane jest potem w pro-
dukcji płyt wiórowych. Około 30 proc. płyt sta-
nowi właśnie drewno poużytkowe. 

— Chodzi np. o stare palety czy bębny po ka-
blach energetycznych?
— Nie tylko, bo też zrębki, ścinki czy trociny, 

które powstają w zakładach drzewnych. Skupu-
jemy ten materiał, który potem jest wykorzysty-
wany do produkcji płyt. Inaczej zostałby gdzieś 
spalony w piecach, a jest to bardzo cenny materiał, 
bo wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń, natu-
ralny. Dzięki temu oszczędzamy lasy, zużywamy 
mniej drewna okrągłego. Biomasę z powodzeniem 
wykorzystują, np. Czesi, Austriacy czy Niemcy na 

potrzeby energetyczne. Tam wiele miasteczek jest 
ogrzewanych przez ciepłownie opalane na bioma-
sę, która zwożona jest z okolicy. Dlatego Niemcy 
nie mają problemu ze smogiem, bo tam ludzie nie 
mają u siebie w domach pieców, a ciepło płynie do 
nich z nowoczesnych instalacji. 

— Wielu z nas ma często problem, co zrobić ze 
starym meblem, ale czy tego drewna poużytko-
wego jest aż tyle, by zapewnić ciągłość produk-
cji w dużej fabryce?
— Bardzo dużo. A problem ma nie tylko Kowal-

ski, ale niemal każdy zakład produkcyjny ma takie 
odpady. I nie bardzo wie, co z tym ma zrobić. A my 
mamy pomysł, jesteśmy fi rmą, która to mądrze 
przerabia. Nie chcemy ściągać tego drewna nie 
wiadomo z jak daleka, ale w promieniu ok. 150 
kilometrów, bo chodzi też o koszty transportu. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Prof. Zbigniew Chojnowski: 
W humanistyce efekt pracy 
naukowej zwykle przychodzi 
późno.  Dlatego ważna jest 
cierpliwość i... życzliwość 
środowiska

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



BIZNES WARMII I MAZURLUDZIE 15

PRAWDZIWE 
WARTOŚCI ROSNĄ LATAMI

— Zbliżający się rok to dla Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego 
czas jubileuszu.
— Tak, w tym roku akademickim 

obchodzimy zarówno 20-lecie uni-
wersytetu, jak i 50-lecie istnienia 
Wydziału Humanistycznego. Przy-
znam, że jestem dumny z tego, że 
zalążkiem naszego wydziału była 
polonistyka. Ze środowiskiem 
akademickim Olsztyna jestem 
związany już 40 lat i  jeszcze jako 
licealista, a później student, byłem 
zdziwiony, że WSP i  kortowska 
ART istnieją obok siebie. To była 
duża strata. Dopiero połączone siły 
akademickie Olsztyna dały niesa-
mowity efekt.

— W czym się on objawia?
— Wystarczy porównać listę pu-

blikacji naukowych sprzed 30, 40 
lat z dzisiejszą, żeby zobaczyć, jak 
bardzo nam to posłużyło. W latach 
70. zatrudnienie doktora czy do-
centa ratowało istnienie kierunku, 
a dzisiaj w kadrze mamy znaczny 
udział pracowników samodziel-
nych. Dzięki konsolidacji środo-
wiska akademickiego Olsztyna 
i regionu staliśmy się bardziej pod-
miotowi, samodzielnie kreujemy 
tematy badawcze. Mamy też prężne 
wydawnictwo, które dba o profesjo-
nalny poziom naszych publikacji.

— Kadra stanowi o sile uczelni?
— Tak, nie mam co do tego wąt-

pliwości i  nie miałem ich wtedy, 
kiedy pojawiła się koncepcja powo-
łania uniwersytetu. Podkreślałem 
wówczas, że ważne jest, by kadrę 
tworzyli ludzie emocjonalnie zwią-
zani z  regionem, tu zdobywający 
kolejne stopnie naukowe.

— W dyskusjach dotyczących 
przyszłości uniwersytetów mówi 
się tymczasem o mobilności. 
Naukowcy mają być zachęcani do 
zmieniania miejsca pracy.
— Wydaje mi się, że takie postu-

laty nie uwzględniają naszej men-
talności, naszego sposobu myślenia 
o miejscu pracy.

— Uczelnia zmieniła się także pod 
względem — tak to ujmijmy — ar-
chitektonicznym.

— Warunki lokalowe uległy zde-
cydowanej poprawie. Zresztą, 
anegdotycznie przypomnijmy, że 
wcześniej polonistyka mieściła się 
w biurach dawnego urzędu cenzury.

— W tym samym budynku, przy ul. 
Szrajbera, mieściła się też biblio-
teka.
— Tak, a teraz to serce uniwersy-

tetu, czyli biblioteka UWM, bije 
w Kortowie, jest zdrowe i piękne!

— Scalenie uczelni było ważne dla 
środowiska akademickiego, a jak 
wpłynęło na środowisko arty-
styczne Olsztyna?
— Pamiętam rozmowę z Erwinem 

Krukiem, który powiedział, że roz-
wój środowiska literackiego rzutuje 
na rozwój środowiska badawcze-
go. I  odwrotnie. Mimo że należę 
do tych dwóch światów, to muszę 
przyznać, że połączyć oba środowi-
ska jest trudno. Są to jednak dwa 
płuca. Poloniści to ambasadorzy 
literatury regionalnej. 

— Jednym z najbardziej aktyw-
nych ambasadorów jest właśnie 
pan...
— Cieszę się, że mogę w różnych 

miejscach mówić o literaturze War-
mii i Mazur. Badacz literatury po-
winien przynajmniej część swojej 
pracy poświęcać dziedzictwu regio-
nu. Pokazywać, że mamy swoją lite-
raturę, swoje osobowości twórcze, 
swoich bohaterów literackich, swój 
koloryt... Bez tego region blednie, 
staje się nie-miejscem.

Na działalność kulturalną nie 
można patrzeć tylko z punktu wi-
dzenia rynku, liczby uczestników, 
masowości. Prawdziwe wartości 
rosną latami. 

— I dojrzewają. Tak jak pana naj-
nowsze publikacje.
— To prawda. Ukazujące się wła-

śnie dwa tomy „Północnych mi-
niatur krytycznych” to zbiór moich 
tekstów z prawie 40 lat. To rodzaj 
autobiografii intelektualnej, ale 
i kroniki dokumentującej kulturę 
literacką regionu oraz przemia-
ny duchowości.

— Jeśli już o podsumowaniach 
mowa, to muszę zapytać o to, co 

jest dla pana sukcesem. W bizne-
sie sprawa jest łatwa, bo przesą-
dzają o nim cyferki, zera na koncie. 
A w nauce? Litery przed nazwi-
skiem?
— Nie uważam się za człowieka 

sukcesu, bo słowo, sukces, ma dziś 
zupełnie inne znaczenie. Teraz od-
nosi się ono do ludzi, których się 
widuje regularnie w mediach. Ka-
riera naukowa polega tymczasem 
na ciężkiej pracy, a sukcesem jest 
to, że trwamy w tym trudzie i ko-
chamy to, co robimy. To codzienne 
przekonywanie siebie, że trzeba być 
wiernym i iść.

— Jak u Herberta.
— Owszem. Trzeba uwierzyć w to, 

co się robi. I widzieć w tym sens nie 
tylko intelektualny, ale i  społecz-
ny. Moi wykładowcy mieli w  so-
bie zakorzeniony etos spod znaku 
Żeromskiego. Uprawianie nauki 
miało być pracą na rzecz dobra 
wspólnego. Wiem, że mojej pracy 
nie odbierają miliony, ale to praca 
dla milionów.

— To ważna lekcja dla początkują-
cych naukowców.
— W humanistyce efekt pracy na-

ukowej zwykle przychodzi późno. 
Dlatego ważna jest cierpliwość i... 
życzliwość środowiska. Zawodowe-
go i rodzinnego.

— Na pana miejscu za sukces uwa-
żałabym także fakt oddziaływania 
na rzesze studentów.
— To prawda. Cieszy mnie, gdy 

spotykam w  różnych miejscach 
absolwentów naszego wydziału. 
A  martwi mnie myśl o  każdym 
zmarnowanym życiu, czyli pogrze-
baniu marzeń i energii młodych lu-
dzi.

— Poza nauką jest poezja. Jest pan 
też docenianym artystą.
— Utrzymuje się u  niektórych 

pogląd, że nie można jednocześnie 
tworzyć literatury i o niej naukowo 
pisać. To fałszywe przekonanie. 
Moja wrażliwość poetycka pracuje 
na rzecz mojego literaturoznaw-
stwa.

— Świat pana wierszy to także 
świat Warmii i Mazur.

— Tak. Nie ma ucieczki od siebie, 
nie ma więc ucieczki od regionu, 
bo ja jestem stąd. Tu się urodziłem, 
tu się wychowałem. A  poezja to 
narzędzie w rozwoju mojego czło-
wieczeństwa, języka, wyobraźni. To 
forma uprawiania humanistyki.

— Pańska poezja to też wnikli-
wa obserwacja rzeczywistości. 
Bardzo lubię frazę z wiersza „W 
ciemno”: „Ktokolwiek na zawsze 
zapomniał,/ Naśladuje ten świat”. 
Poezja ma ocalać od zapomnie-
nia?
— Nie bez powodu przewodnicz-

ką muz jest Mnemosyne, czyli Pa-
mięć. Współczesny świat zaprzecza, 
że pamięć jest potrzebna. Przeko-
nuje się nas, że bez niej lepiej się 
żyje. Z uporem maniaka powtarzam 
więc, że rozwój musi uwzględniać 
przeszłość. Zresztą... tylko ona jest 
pewna. Dzięki niej mamy formę, 
wieloraki punkt odniesienia.

Daria Bruszewska-Przytuła

 NIE MA UCIECZKI OD 
SIEBIE, NIE MA WIĘC 
UCIECZKI OD REGIONU, 
BO JA JESTEM STĄD. 
TU SIĘ URODZIŁEM, 
TU SIĘ WYCHOWAŁEM. 
A POEZJA TO NARZĘDZIE 
W ROZWOJU MOJEGO 
CZŁOWIECZEŃSTWA, 
JĘZYKA, WYOBRAŹNI.

ROZMOWA\\\ Za Herbertem powtarza, że w pracy akademickiej trzeba codziennie 
przekonywać siebie, by być wiernym. I, rzecz jasna, iść. Jego naukowa wędrówka trwa 

już 40 lat. A poetą jest jeszcze dłużej. O tym, dlaczego nie lubi słowa „sukces” 
i za co ceni przeszłość, mówi profesor Zbigniew Chojnowski z UWM.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Michał Tur, dyrektor zarządzający 
Galerii Warmińskiej w Olsztynie: 
Sukces zależy tylko od nas i od tego, 
ile jesteśmy w stanie zainwestować, 
a także – co poświęcić.
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ZAWSZE OCZEKUJĘ 
PEŁNEGO PROFESJONALIZMU

— Jaki jest Pana przepis na suk-
ces? 
— Trudne pytanie, bo sukces to 

rzecz złożona. W  mojej codzien-
nej pracy skupiam się na dwóch 
czynnikach: na relacjach między-
ludzkich oraz stałej optymalizacji 
wszelkich procesów. Niezależnie od 
tego, czy mam do czynienia z panią, 
która zajmuje się utrzymaniem czy-
stości, czy managerem wysokiego 
szczebla, zawsze mam szacunek do 
ludzi. Zawsze też oczekuję pełnego 
profesjonalizmu. W miejscu pracy 
staram się tworzyć poczucie współ-
pracy i zrozumienia. Robię wszyst-
ko, by budować zespół, który ma do 
siebie zaufanie, i dla którego nie ma 
rzeczy niemożliwych. Każdy z na-
szego zespołu wie, że może liczyć 
na wsparcie. Automatycznie odrzu-
cam, wręcz nie toleruję osób, któ-
re uprawiają tzw. spychologię lub 
takich, którzy są niesłowni. Takie 
osoby wprowadzają destabilizację 
i niepotrzebne ryzyko. 

— Dlaczego Warmia i Mazury są 
świetnym miejscem do mieszka-
nia, pracy i prowadzenia biznesu?
— Miałem okazję pracować w wie-

lu miejscach w Polsce, i w Europie. 
Za każdym razem odnajdowałem 
w nich coś ciekawego, coś, co spra-
wiało, że mogłem powiedzieć „tak, 
tutaj mogę spędzić resztę życia”. 
Nie wiem, czy Warmia i  Mazury 
są najlepsze do życia, ale czuję się 
tutaj świetnie. Jest dużo przestrze-
ni, niesamowita natura. Bardzo 
odpowiada mi wielkość średniego 
miasta, jakim jest Olsztyn. Nie od-
czuwa się tu tak bardzo bolączek 
wielkich aglomeracji, a  jednocze-
śnie miasto jest w stanie zaofero-
wać wiele możliwości spędzania 
wolnego czasu. 

— Jak Pana praca wpływa na 
otoczenie?
— Zarządzanie największym 

centrum handlowym w  regionie 
stawia mnie w bardzo wymagają-
cej sytuacji wobec otoczenia. Istot-
ne jest, aby postępować w sposób 
odpowiedzialny i budować trwałe 
przyjazne relacje. Sądzę, że nasi 
kooperanci i partnerzy biznesowi 
bardzo dobrze oceniają nasze ze-

społowe kompetencje, postrzegają 
nas jako wartościową stronę swo-
jego biznesu. 

— Od kogo, lub od czego, zależy 
Pana sukces?  
— Sukces zależy tylko od nas i od 

tego, ile jesteśmy w  stanie zain-
westować, a także — co poświęcić. 
Dużo pracuję, staram się wykorzy-
stywać czas najpożyteczniej jak tyl-
ko potrafi ę, jednocześnie nie zanie-
dbując rodziny i przyjaciół. Miałem 
też sporo szczęścia, bo spotkałem 
i wciąż spotykam na swojej drodze, 
wiele wspaniałych osób, które mi 
pomagały i  dzieliły się doświad-
czeniem. Staram się je naśladować 
i postępować podobnie.  

— Ile czasu klienci spędzają w Ga-
lerii Warmińskiej? Czy to tylko 
miejsce zakupów?
— Przeciętnie w tygodniu klient 

spędza u nas około dwóch godzin. 
W weekendy ten czas się dwukrot-
nie wydłuża. Galeria Warmińska 
to nie tylko miejsce zakupów. Na 
przestrzeni lat wyrosła na miej-
sce, gdzie się po prostu chętnie 
przebywa. Staramy się umilać czas 
naszym klientom najlepiej jak po-
trafi my. Jednocześnie robimy to 
w taki sposób, by każdy odnalazł tu 
coś dla siebie. To jest właśnie sedno 
sprawy — wspólna przestrzeń, któ-
rą każdy traktuje jako swoją, indy-
widualną, a jednocześnie dzieli się 
nią z  innymi. Galeria Warmińska 
stała się częścią miasta i dziś nikt 
nie wyobraża sobie, ani nie pamię-
ta, jak to było bez niej.

— Jakie zmiany nastąpiły na 
przestrzeni czasu – od początku 
istnienia galerii?
— Przede wszystkim w  grudniu 

2016 zmienił się właściciel i  za-
rządca Galerii. Są to odpowiednio 
NEPI Rockcastle Poland sp. z o.o. 
oraz CBRE sp. z o.o. Bardzo trud-
nym dla nas, i  naszych klientów, 
czasem była przebudowa ul. Sikor-
skiego pod powstającą linię tram-
wajową w 2015 roku. Dziś niewie-
lu o tym pamięta, ale utrudnienia 
w dojeździe spędzały nam i naszym 
najemcom sen z powiek. Mieliśmy 
też wiele zmian w strukturze na-
jemców. Od otwarcia mamy łącz-

nie 25 nowych sklepów i restaura-
cji. Zmiany leżą w naturze każdego 
centrum handlowego, musimy być 
zawsze aktualni, by sprostać ocze-
kiwaniom klientów i  zachować 
atrakcyjność. 

— Jakie wyzwania czekają Pana 
w przyszłym roku?
Przyszły rok będzie rokiem wyjąt-

kowym, ponieważ obecny właściciel 
Galerii Warmińskiej kupił w 2018 
roku Galerię Aura i  musimy od-
naleźć się w  nowym środowisku, 
w którym z konkurenta będziemy 
mieli sprzymierzeńca. Planowa-
nych jest wiele wspólnych wyda-
rzeń, obie Galerie będą się wzajem-
nie wspierały. Ciekawie zapowiada 
się także współpraca z Leroy Mer-
lin, które otworzyło się w połowie 
grudnia. Będziemy chcieli łączyć 
siły i działać na korzyść klientów.  

— W Galerii organizowanych jest 
wiele imprez. Z których jesteście 
państwo najbardziej zadowoleni? 
— Organizując akcje marketingo-

we szczególnie mamy na uwadze 
dobro klientów naszego centrum, 
a także najemców.

Mocną stroną Galerii Warmiń-
skiej są właśnie organizowane tu 
wydarzenia marketingowe. Ich 
różnorodność i wysoki poziom or-
ganizacyjny zapewnia nam utrzy-
manie ilości klientów na wysokim 
poziomie. Ważny jest dla nas także 
aktywny udział klientów w naszych 
akcjach. Staramy się, by organizo-
wane u nas wydarzenia były nietu-
zinkowe, jedyne w swoim rodzaju, 
by dostarczały one pozytywnych 
emocji naszym klientom.

W 2018 roku zorganizowaliśmy 
w  sumie  71 różnych akcji marke-
tingowych i wszystkie cieszyły się 
wielkim uznaniem.

Wzrost odwiedzalności Galerii 
Warminskiej podczas eventów 
wynosi 22 proc. w  porównaniu 
z  rokiem 2017. Jest to imponują-
cy wynik na tle innych centrów 
handlowych w  Polsce. Natomiast 
rekordowy footfall wyniósł +78% 
vs 2017 rok.

Staramy się, by nasze wydarzenia 
były kierowane do różnych grup 
docelowych, by każdy mógł skorzy-

stać z naszej oferty. Dlatego spraw-
dza się zróżnicowanie tematyczne 
przeprowadzanych akcji.

Chętnie także podtrzymujemy 
współpracę z  lokalnymi instytu-
cjami i dołączamy do istniejących 
projektów lub akcji prospołecz-
nych. Sprawdzają się wydarzenia 
skierowane do mężczyzn i  kobiet 
oraz akcje prosprzedażowe zwią-
zane z ofertami specjalnymi. 

 TA

PRZYSZŁY ROK BĘDZIE 
ROKIEM WYJĄTKOWYM, 
PONIEWAŻ OBECNY 
WŁAŚCICIEL GALERII 
WARMIŃSKIEJ KUPIŁ 
W 2018 ROKU GALERIĘ 
AURA I MUSIMY 
ODNALEŹĆ SIĘ W NOWYM 
ŚRODOWISKU, W KTÓRYM 
Z KONKURENTA BĘDZIEMY 
MIELI SPRZYMIERZEŃCA.

ROZMOWA\\\ Galeria Warmińska stała się częścią miasta i dziś nikt nie wyobraża 
sobie, ani nie pamięta, jak to było bez niej. To nie tylko miejsce zakupów, 
ale też miejsce, gdzie po prostu chętnie się przebywa – mówi Michał Tur, 

dyrektor zarządzający Galerii Warmińskiej w Olsztynie.

220018otbr
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Marek Borowski: — Na początku naszej 
działalności, cieszyło nas 200 ton 
zebranej żywności. 
W tej chwili Bank Żywności przekazuje 
około 3 tysięcy ton produktów Fo
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ŻYŁKA SPOŁECZNIKA 
NIE WYSTARCZY

— Kiedy w 2000 roku powstał 
Bank Żywności, niektórzy mówili, 
że to nie może się udać.
— Nie, nie przypominam sobie 

takich reakcji. Ze zdziwieniem 
spotkaliśmy się nieco później. 
Na początku nasze biuro mieści-
ło się w  jednym, małym pokoju. 
I do tego małego pokoju po jednej 
ze zbiórek przyjechały trzy tony 
produktów, które w  tym małym 
pomieszczeniu trzeba było po-
segregować. Natomiast zawsze 
mogliśmy liczyć na ogromne 
wsparcie ze strony samorządu wo-
jewództwa, miasta, powiatu. Na 
początku działalności borykali-
śmy się jednak z brakiem własnej 
siedziby i magazynu. Przeżyliśmy 
trudne warunki biura przy Dą-
browskiego, potem udało nam 
się wynająć magazyn przy ulicy 
Zientary-Malewskiej. W  końcu 
przenieśliśmy się do budynków 
przy obecnej ulicy Monte Cassino. 
Dziś Bank Żywności w Olsztynie 
jest ich właścicielem.

— Zawsze był pan społeczni-
kiem?
— Gdybym nie miał tego w ser-

cu, pewnie bym się nie zajął dzia-
łalnością społeczną. Wcześniej, 
będąc jeszcze dyrektorem szkoły 
w Nowym Kawkowie, założyłem 
stowarzyszenie Dzieciom Wiej-
skim. Zajmowało się m.in. or-
ganizacją czasu wolnego dzieci 
i  młodzieży, zajęć muzycznych, 
nauki języków. Pomagała nam 
spora grupa wolontariuszy. Tak 
naprawdę więc działalność spo-
łeczna była mi bliska. Organi-
zowaliśmy wyjazdy wakacyjne 
dzieciom z terenu całego powiatu 
olsztyńskiego, a  finansowaliśmy 
je, zdobywając sponsorów, ale 
też dotacje  m.in. z Kuratorium 
Oświaty. Potem, z  racji tego, że 
współpracowałem wówczas z fun-
dacją Pożywienie Darem Serca, 
która była wśród założycieli Ban-
ku Żywności SOS w Warszawie, 
znalazłem się na jednym ze spo-
tkań banku. Pomyślałem: a dla-
czego nie założyć banku żywno-
ści w Olsztynie? Wtedy podjąłem 
decyzję, że nie będę już dyrekto-

rem szkoły, a zajmę się działalno-
ścią społeczną.

— Ale nie jest tak, że sama 
żyłka społecznika wystarczy? By 
organizacja społeczna rozwijała 
się, trzeba mieć też umiejętności 
księgowego?
— Z wykształcenia jestem mate-

matykiem, więc pewnie coś w tym 
jest. To zawsze pomagało nam nie 
tylko planować budżety, ale też 
zdobywać dotacje. Nigdy nie pro-
ponowałem gruszek na wierzbie, a 
starałem się pokazywać, co udało 
nam się zrobić, na jakim jesteśmy 
etapie i jakiego konkretnie wspar-
cia potrzebujemy.

— Jak zmieniła się pomoc w cią-
gu 18 lat istnienia Banku Żywno-
ści w Olsztynie?
— Na początku działalności 

Banku Żywności w Olsztynie zde-
cydowanie więcej środków prze-
znaczaliśmy na dożywianie, które 
dziś również jest organizowane, 
ale już w  innym zakresie. 18 lat 
temu potrzeby w  tej dziedzinie 
były zdecydowanie większe. Na 
początku cieszyło nas 200 ton 
zebranej żywności. W  tej chwili 
Bank Żywności przekazuje około 
3 tysięcy ton produktów. Zajmu-
jemy się również edukacją w za-
kresie prawidłowego odżywiania 
i  niemarnowania żywności. Or-
ganizujemy warsztaty kulinar-
ne, w czasie których pokazujemy 
m.in., jak właściwie gospodaro-
wać żywnością. Dodatkowo akty-
wizujemy zawodowo osoby długo-
trwale bezrobotne. W pierwszych 
latach istnienia Banku Żywności 
kilkadziesiąt osób przeszło prze-
szkolenie zawodowe i, jak się do-
wiadywaliśmy, ponad 80 procent 
osób nadal pracuje. Udało im się 

wyjść z  trudnej sytuacji. Później 
zaczęliśmy rozwijać spółdzielnie 
socjalne.  To był początek działań 
związanych z aktywizacją zawodo-
wą. Obecnie realizujemy kolejny 
projekt, w  którym bierze udział 
około 300 osób bezrobotnych. 
Każda z  nich ma indywidualny 
plan kariery. Są pod opieką psy-
chologa, doradcy zawodowego 
i  pośrednika pracy. I  choć z  po-
zoru są to bardzo różne obszary 
naszej działalności, wszystkie się 
ze sobą łączą.

— Bank Żywności jest fenome-
nem. W ciągu 18 lat dynamicznie 
się rozwija, a już wkrótce spotka-
my się w Kuźni Społecznej.
— Kuźnia Społeczna to rzeczywi-

ście nasz największy projekt. Ma 
to być rodzaj inkubatora przed-
siębiorczości społecznej, ale ad-
resowanego również do przedsię-
biorców, osób, które chcą dopiero 
rozpocząć działalność.  Przede 
wszystkim mają powstać dwie 
kuchnie o  łącznej powierzchni 
prawie 500 mkw. W jednej z nich 
będą przygotowywane posiłki dla 
potrzebujących i innych chcących 
skorzystać z  tego rozwiązania. 
Druga będzie kuchnią warszta-
tową. W  niej prowadzone mają 
być zajęcia edukacyjne na temat 
zdrowego żywienia, ale też kursy 
gastronomiczne oraz warsztaty 
z żywienia dla szkół, firm, rodzin 
i organizacji. W Olsztynie nie ma 
takiego miejsca, więc chcemy 
stworzyć taką przestrzeń. Oczywi-
ście będą też biura coworkingowe 
i sale konferencyjne.

— Bank Żywności pokazuje, że 
Olsztyn jest dobrym miejscem na 
realizację tego typu zamierzeń.
— Oczywiście, to wszędzie jest 

możliwe. My jesteśmy organizacją 
społeczną, ale również przedsię-
biorstwem społecznym. Oczywi-
ście, jak w każdym obszarze, wiążą 
się z tym trudności. Mamy jednak 
ważny cel. Pokazujemy innym, 
że dzięki pracy i  zaangażowaniu 
możemy kształtować naszą przy-
szłość. Taką, która przyniesie sa-
tysfakcję.

 Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Z WYKSZTAŁCENIA 
JESTEM MATEMATYKIEM. 
TO ZAWSZE POMAGAŁO 
NAM NIE TYLKO 
PLANOWAĆ BUDŻETY, 
ALE TEŻ ZDOBYWAĆ 
DOTACJE. NIGDY NIE 
PROPONOWAŁEM 
GRUSZEK NA WIERZBIE, 
A STARAŁEM SIĘ 
POKAZYWAĆ, CO UDAŁO 
NAM SIĘ ZROBIĆ, NA 
JAKIM JESTEŚMY 
ETAPIE I JAKIEGO 
KONKRETNIE WSPARCIA 
POTRZEBUJEMY.

ROZMOWA\\\ Bank Żywności w Olsztynie istnieje już od osiemnastu lat. 
Wkrótce rozpocznie działanie najnowszy projekt – Kuźnia Społeczna. 

O początkach i rozwoju form pomocy mówi Marek Borowski, dziś również 
prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

18
lat istnieje 

Bank Żywności
w Olsztynie
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Konrad Bukowiecki: Szczytno to moje miejsce na ziemi Fo
t. 
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PCHA KULĘ 
PRZEZ ŚWIAT

— Jakie są twoje główne sportowe cele 
na przyszły rok? 
— Oczywiście nie mogę opuścić halowych 

mistrzostw Europy. To dla mnie podwójnie 
istotna impreza. Po pierwsze dlatego, że 
to najważniejsze wyzwanie w tym sezonie 
halowym. Po drugie — będę tam wystę-
pował w roli aktualnego mistrza, przez co 
będę miał na barkach pewnie dodatkową 
presję. Nie mógłbym opuścić naturalnie 
mistrzostw Europy młodzieżowców oraz 
Uniwersjady. No i oczywiście 17. mistrzo-
stwa świata IAAF, które ruszą w  Dosze 
(stolica Kataru — przyp. red.) na przełomie 
września i października. Data nieco mnie 
zaskoczyła, bo z reguły ta impreza odby-
wała się pod koniec sierpnia. Będę musiał 
więc nieco zmodyfi kować przygotowania, 
by trafi ć ze szczytem formy w odpowied-
ni moment.

— W kim upatrujesz najniebezpieczniej-
szego rywala sezonu?
— Na świecie czy w Europie?
— I jedno, i drugie.
— W zasadzie mógłbym rozglądać się na 

arenie międzynarodowej za rywalami, ale 
prawda jest taka, że i na naszym podwór-
ku będę miał niełatwo. Mówię oczywiście 
o Michale Haratyku. To on w zeszłym se-
zonie zgarnął tytuł mistrza Polski. Na mi-
strzostwach Europy w Berlinie był pierw-
szy, ja drugi. Obaj uzyskujemy wyniki na 
wysokim, a w zasadzie światowym pozio-
mie. Między nami zapowiada się zacięta 
walka na każdym mityngu. A przynajmniej 
tego życzę i sobie, i jemu.

— Ktoś jeszcze?
— Ogólny poziom kulomiotów jest 

obecnie tak wysoki, że trudno wskazać 
faworyta. Każdy może „wypalić” podczas 
jakiejś imprezy. Poza Michałem, który na-
leży do światowej czołówki, spodziewam 
się solidnych występów po chłopakach 
z Nowej Zelandii i USA. Na pewno bę-
dzie z kim walczyć, bo w samej Europie 
jest minimum 5-6 zawodników, którzy 
w miarę systematycznie pchają powyżej 
21 metrów.

— Nie myślałeś nad rozbudowaniem CV 
o gimnastykę? W internecie furorę zrobił 
twój fi lmik, na którym wykręcasz salto. 
Przy takich gabarytach... to rzadki widok.
— Wiesz... od dziecka zajmowałem się 

różnymi dyscyplinami. Nie ograniczałem 
się tylko i  wyłącznie do jednego sportu. 
Próbowałem chyba wszystkiego, co było 
w Szczytnie dostępne. Taka ogólnorozwo-
jowa sprawność procentuje mi w dorosłym 
życiu. Przekłada się m.in. na to, że — choć 
ważę ponad 140 kilogramów — to potrafi ę 
zrobić więcej niż niejeden 80-kilogramowy 
gość. 

— Ostatnie lata to u ciebie triumf za trium-
fem. Może zabrzmi to górnolotnie, ale... 
uważasz się za człowieka sukcesu?
—  (Śmiech). Nie mi to oceniać. Jeśli ktoś 

tak uważa, to oczywiście bardzo mi z tego 
powodu miło. Sam o  sobie nie powiem 
w ten sposób nigdy.

— Naprawdę nigdy?
— No chyba, że zdobędę złoty medal 

olimpijski. Myślę, że wtedy nie byłoby to 
przegięciem. Na tę chwilę jednak nie mogę 
tak powiedzieć.

— Sukcesów jednak ci nie brakuje. A tym, 
którzy je mają, dziennikarze lubią ładować 
się z buciorami w prywatne życie. Miewasz 
czasem ich dość?
— Nie. To w końcu część pracy sportow-

ców na poziomie wyższym niż lokalny. 
Lekkoatletyka to zresztą taki sport, o któ-
rym naprawdę głośno jest 2-3 razy w roku. 
Jeśli w Polsce skupia się na nas uwaga, to 
najczęściej przy mistrzostwach Europy, 
świata lub mityngu Kamili Skolimowskiej. 
Poza tym nie jestem na tyle wielką gwiaz-
dą, by latali za mną paparazzi. 

— Z kulą pod pachą zwiedziłeś już kawał 
świata. Zastanawiam się, ile zostało w to-
bie jeszcze z tego „swojego”, szczycień-
skiego chłopaka, który jeszcze niedawno 
pisał maturę?
— Myślę, że w dalszym ciągu 100 procent. 

Ze Szczytna nigdzie się nie wybieram. Ku-
piłem zresztą w tym mieście mieszkanie. 
Wiążę z nim swoją przyszłość.

— Barwy klubowe zmieniłeś jednak na 
Olsztyn.
— Tak, w Olsztynie mieszka zresztą po-

łowa mojej rodziny. To jednak niedaleko 
od Szczytna, w którym się wychowałem. 
Nie widzę powodu, dla którego miałbym 
uciekać gdzie indziej. To moje miejsce 
na ziemi.

— Warmia i Mazury to dla młodych ludzi 
dobre miejsce do życia?
— Pewnie, że tak. Nasz region ma na-

prawdę wiele atutów. To, co rzuca się 
w oczy od razu, jest czyste powietrze. Gdy 
ląduję w USA, to jeszcze pół biedy. Ale gdy 
wychodzę z samolotu np. w Azji, gdzie cięż-
ki przemysł jest obecnie bardzo rozwinięty, 
to powietrze jest po prostu tragiczne. Tam 
dopiero można docenić nasze powietrze. 
Pierwsze, co robię po powrocie na Mazury, 
to właśnie głęboki wdech. Powodów, dla 
których warto tu wracać, jest oczywiście 
znacznie więcej.

— Stałeś się swego rodzaju kluczowym 
towarem eksportowym Szczytna. Spo-
tkałem się ze stwierdzeniem „Klenczon 
szczycieńskiego sportu”. 
—  (Śmiech). Słyszę po raz pierwszy. 

Bardzo mi miło, to dla mnie ważne, mo-
bilizujące słowa. Chciałbym jednak, by na 
słowach się nie kończyło. Nie oszukujmy 
się. W Szczytnie — odkąd sięgam pamię-
cią i trenuję — nigdy nie było jakichś do-
brych warunków do trenowania. W żadnej 
z dyscyplin. Zabrzmi to nieskromnie, ale 
patrząc na sukcesy, które odniosłem, a na-
stępnie porównując je z obecnym stanem 

stadionu lekkoatletycznego w Szczytnie... 
Wiem, że brak solidnej bazy od lat sprawia, 
że wiele sportowych talentów zwyczajnie 
się marnuje. Trudno się wybić.

— Myślisz, że jest szansa, by to się zmie-
niło?  
— Szansa zawsze jest. Mamy od niedaw-

na nowego burmistrza. A  wiem, że pan 
Krzysztof Mańkowski jest zapalonym mi-
łośnikiem sportu. Słyszałem, że są plany 
budowy stadionu z prawdziwego zdarzenia. 
Rozmawialiśmy z nim także o organizacji 
mityngu lekkoatletycznego w  Szczytnie. 
Na placu Juranda odbywać miałyby się 
np. konkursy w pchnięciu kulą czy skoku 
o tyczce. Myślę, że warto skorzystać z tego, 
że zrobiło się o mnie nieco głośniej, i dodat-
kowo promować dzięki temu miasto. Mam 
w tym też i swój interes...

— To znaczy?
— Spotkałem się już z wieloma głosami 

w stylu: „co to jest pchnąć taką kulą”. Była-
by to dobra okazja do uświadomienia nie-
dowiarkom kilku rzeczy. Może jak wezmą 
tę ponad 7-kilogramową kulę do ręki, to 
zobaczą, że nie jest aż tak łatwo pchnąć ją 
na przyzwoitą odległość.

— Wróćmy na chwilę do Klenczona. W sporcie 
dajesz radę, a jak u ciebie z muzyką?
— Raczej kiepsko, choć samą muzykę 

bardzo lubię, ale w roli słuchacza. A słu-
cham namiętnie. Myślę, że jestem dość 
„ogarnięty”, jeśli chodzi o nowości. Zwłasz-
cza jeśli chodzi o hip-hop, bo to mój konik.

— Ulubiony artysta?
— Nie byłbym w stanie wybrać tylko jed-

nego. Nie wszyscy zresztą nagrywają cały 
czas na równym poziomie. Bywa, że jed-
na płyta danego rapera jest fenomenalna, 
a kolejna do kitu. Ostatnio w słuchawkach 
miałem np. Palucha, Białasa czy O.S.T.R. 
Na pewno są jednymi z moich ulubionych.

— Czyli wirtuozerii gitarowej u ciebie nie 
znajdę. To może chociaż ambicje na tytuł 
osiedlowego mistrza karaoke?
— (Śmiech). Niestety, nie sądzę. Kiedyś, 

gdy byłem w podstawówce, pani powie-
działa, że bardzo ładnie śpiewam. Obec-
nie nie pokusiłbym się o takie stwierdzenie. 
Podejrzewam, że pani nauczycielka rów-
nież. Czasem lubię sobie coś zaśpiewać, ale 
tylko wtedy, gdy nikt nie słucha...

— No to masz problem, bo tysiące ludzi 
słyszało, gdy śpiewałeś hymn przy ce-
remonii wręczania medali. Nie było źle. 
Kolędy też ci tak idą?
— Powiedzmy, że to nie jest mój ulubio-

ny „gatunek” muzyczny. Choć bardzo lubię 
świąteczny klimat. Kolędy są jego częścią. 
Fajnie, gdy lecą gdzieś w tle podczas ro-
dzinnych spotkań. 

— Zastanawiam się jednak, jak wygląda 
u ciebie ta hierarchia sportowo-rodzin-
nych wartości.
— Rodzina jest w niej, oczywiście, bar-

dzo, bardzo wysoko. Z  drugiej strony 

praktycznie codziennie trenuję nie po to, 
by później nie startować. Gdyby był jakiś 
naprawdę arcyważny start w  okolicach 
świąt, to — z ciężkim sercem — ale pewnie 
bym pojechał. Później starałbym się jakoś 
nadrobić te święta. Mam jednak nadzieję, 
że nigdy nie będę musiał wybierać między 
jednym a drugim. Czułbym się z tym pa-
skudnie.

— Mówiłeś, że kupiłeś mieszkanie w  
Szczytnie. Czy pasowałaby do wystroju 
statuetka Najpopularniejszego Sportowca 
plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej”?
— Zdecydowanie (śmiech). Jak naj-

bardziej. Zachęcam więc gorąco wszyst-
kich czytelników do głosowania. Zrobię 
wszystko, by nie zawieść ich zaufania i w 
tym sezonie dostarczyć im wielu sporto-
wych emocji. 

Kamil Kierzkowski

NASZ REGION MA 
NAPRAWDĘ WIELE 
ATUTÓW.  PRZEDE 
WSZYSTKIM MAMY 
CZYSTE POWIETRZE. GDY 
WYCHODZĘ Z SAMOLOTU 
NP. W AZJI, GDZIE CIĘŻKI 
PRZEMYSŁ JEST OBECNIE 
BARDZO ROZWINIĘTY, 
TO POWIETRZE JEST 
TRAGICZNE. PIERWSZE, 
CO ROBIĘ PO POWROCIE 
NA MAZURY, TO WŁAŚNIE 
GŁĘBOKI WDECH.

ROZMOWA\\\ Od dziecka zajmowałem się różnymi dyscyplinami 
– mówi Konrad Bukowiecki. Jeden z najlepszych obecnie kulomiotów świata, 

pochodzący ze Szczytna, mówi o planach na przyszły sezon, 
o rywalach i salcie, które mu świetnie wychodzi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Pomysł założenia domu opieki 
zrodził się – jak mówi Prezes Zarządu 
Edyta Wilczyńska – w 2010 r., wtedy 
spółka otrzymała dotację z  ARiMiR 
w  wysokości 300 tys zł. Spółka sko-
rzystała również z dotacji unijnych na 
pompy ciepła oraz funduszy unijnych 
w  ramach POKL. Dzięki dotacjom 
i wkładowi własnemu powstał nowo-
czesny budynek w pięknym, dworko-
wym stylu, który oddano do użytku 
w kwietniu 2014 r. Obecnie przebywa 
tu, pod troskliwą opieką personelu, 
40 pensjonariuszy z całej Polski, a jest 
dostępnych 60 miejsc dla osób star-
szych i  niepełnosprawnych. „WI-KA” 
spółka z  o.o., prowadząca Dom Se-
niora, posiada stosowne pozwolenie 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
na prowadzenie takiej działalności. 

Przez kilka lat działalności Dom Se-
niora zyskał już swoją renomę i zdobył 
zaufanie wielu rodzin potrzebujących 
wsparcia, specjalistycznej opieki przy 
pomocy najwyższej klasy sprzętu. 

Od listopada 2014 roku mieści się 

w Gołębim Dworze Klinika Neuroreha-
bilitacji, która dzięki kolejnej dotacji 
z Unii Europejskiej poszerzona została 
o  nowe skrzydło. Uroczyste oddanie 
inwestycji do użytku nastąpiło w paź-
dzierniku 2018 r., a  wartość nowo 
zakupionego sprzętu do rehabilitacji 
przekroczyła niebagatelną kwotę
2 milionów zł.

Ośrodek jest miejscem bardzo 
przyjaznym i  o  domowym charakte-
rze, personel dba nie tylko o zdrowie 
seniorów, ale także o rozwój duchowy 
swoich podopiecznych – organizując 
koncerty, pikniki, spotkania. W  bu-
dynku obecnie modernizowana jest 
też kuchnia, z  której zdrowe, ekolo-
giczne jedzenie będzie trafi ać do pen-
sjonariuszy, a  w  przyszłości w  formie 
cateringu do większej liczby osób.

Klinika Neurorehabilitacji Klinicznej
i Rodzinnej im. prof. Jana Talara

Klinika od listopada 2018 r. funk-
cjonuje pod nazwą Klinika Neurore-

habilitacji Klinicznej 
i  Rodzinnej im. prof. 
Jana Talara przy 
Domu Seniora Gołębi 
Dwór.

Prof. n. med. Jan Talar to klinicy-
sta znany z  niezliczonych wybudzeń 
pacjentów, skazywanych w zakładach 
opieki zdrowotnej wielokrotnie na 
nierokujące przełomu, permanentne 
przebywanie w stanie śpiączki.

Bogactwo przeprowadzanych 
w  klinice zabiegów pozwala stwier-
dzić, że jest ona jednym z  najno-
wocześniejszych miejsc rehabilitacji 
i  neurorehabilitacji w  północnej 
Polsce. Wykwalifi kowana kadra re-
habilitantów oraz sama menadżer 
i  wiceprezes placówki – Aneta No-
gal gwarantują satysfakcję z  wyniku 
podjętego leczenia – stałego bądź 
doraźnego. Ośrodek zaprasza osoby 
wymagające rehabilitacji wraz z opie-
kunami na krótkoterminowe pobyty 
w Gołębim Dworze. To wielka szansa 
na poprawę komfortu funkcjonowa-
nia, nierzadko aż do granic przekra-
czających pierwotne oczekiwania. 
Klinika oferuje turnusy rehabilitacyj-
ne 2-tygodniowe, w  trakcie trwania 
których odbywa się rehabilitacja, 
konsultacja specjalistyczna u  prof. 
Talara, elektrostymulacja, hydroma-
saże, pionizacje, zabiegi w  komorze 
hiperbarycznej lub ozonowej. Ponad-
to klinika oferuje szeroką gamę spe-

cjalistycznych zabiegów na wysokiej 
jakości sprzęcie. Dumą kliniki jest je-
dyne w  naszym województwie urzą-
dzenie do reedukacji chodu o nazwie 
Lokomat Pro, posiadające wzorzec 
chodu, zapewniające dynamiczne 
obciążenie umożliwiające ponowne 
i  powtarzalne nauczenie pacjenta 
samodzielnego poruszania, nawet 
u  osób bez odpowiedniej siły mię-
śniowej. Lokomat zbudowany jest ze 
zrobotyzowanych ortez oraz zaawan-
sowanego systemu dynamicznego 
obciążenia pacjenta zintegrowanego 
z bieżnią. Obciążenie sterowane jest 
elektronicznie i dopasowane indywi-
dualnie do pacjenta. 

Pozostałe zabiegi, którym można 
się poddać w  klinice, to m.in.: krio-
terapia, rehabilitacja funkcjonalna, 
masaże, klawiterapia, kinesiotaping, 
ozonoterapia, zabiegi w kabinie CO2/
O3, zabiegi tlenoterapii w kabinie hi-
perbarycznej, schody terapeutyczne, 
pionizacja z  asekuracją przy użyciu 
ANDAGO, Cyberoko oraz Vital Stim, 
rehabilitacja po wszczepieniu en-
doprotezy, po udarach i  wylewach 
oraz wspomaganie leczenia bore-
liozy ozonoterapią. Rehabilitanci są 
stale doszkalani, by mogli jak naj-

lepiej pomagać swoim pacjentom.
 Zapraszamy do skorzystania z szero-
kiego wachlarza możliwości Kliniki 
Neurorehabilitacji w  Gołębim Dwo-
rze. Ratunek, na który – niewykluczo-
ne – bardzo długo Państwo oczekują 
może być bliżej, niż sądziliście!

Szczegółowa oferta znajduje się 
na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do kontaktu.

Dom Seniora Gołębi Dwór
WI-KA Sp. z o.o.
14-200 Iława, Kamień Mały 1c
tel. 885 045 554
biuro@golebidwor.pl
www.golebidwor.pl
facebook./golebidwor

Gołębi Dwór – Dom Seniora i Klinika 
Neurorehabilitacji nieopodal Iławy
Dom Seniora Gołębi Dwór to miejsce pięknie położone, w Kamieniu 
Małym, w  cichej okolicy, nad brzegiem jeziora Łabędź. Czyste 
powietrze i  urocza okolica oraz dobra komunikacja sprawiają,
że dom opieki to idealne miejsce na jesień życia.

Edyta i Mariusz Wilczyńscy – właściciele oraz prof. Jan Talar

Nowo dobudowane skrzydło Kliniki Neurorehabilitacji Klinicznej i Rodzinnej

Uroczyste otwarcie
Kliniki Neurorehabilitacji 
Klinicznej i Rodzinnej
przez prof. Jana Talara.

Dom Seniora
Gołębi Dwór

Pacjent z fi zjoterapeutami 
podczas rehabilitacji w jednym
z licznych gabinetów

Profesor Jan Talar z pacjentem
podczas rehabilitacji na lokomacie

Nowoczesna komora
hiperbaryczna

Lokomat Pro – urządzenie
do reedukacji chodu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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