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z IAB Polska, E-biznes z udziałem
BOC czy Rachunkowość Zarządcza
zgodną z wytycznymi organizacji
CIMA, ale to nie wszystko.

Uczelnia Łazarskiego, to jakość i praktyka

Szkoła na medal
Uczelnia Łazarskiego, to jedna z najstarszych polskich wyższych uczelni niepublicznych. Na dwóch wydziałach – Prawa
i Administracji oraz Ekonomii i Zarządzania, 250 znakomitych wykładowców od blisko 20 lat kształci rocznie ponad
4000 studentów: przyszłych prawników, menadżerów, dyplomatów, polityków, pracowników administracji, marketerów,
ekonomistów, finansistów, ludzi biznesu.

szkoła”, „Dobra Uczelnia – Dobra
Praca” oraz „Uczelnia walcząca
z plagiatami”. Uczelnia Łazarskiego została również wyróżniona
„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. certyfikatem „Uczelnia Liderów”
Prestiż.
Wydział Prawa i Administracji W 2012 roku Akademickie Cen- za tworzenie programów odpowiaod sześciu lat jest w czołówce ran- trum Informacyjne uznało ją, już dających potrzebom rynku pracy.
kingu „Dziennika Gazety Praw- po raz trzeci, za „Najbardziej innej”. W kategorii wyższych uczelni nowacyjną i kreatywną uczelnię Innowacje.
niepublicznych, „Łazarski” jak się w Polsce”. Od ponad 6 lat jakość
Programy innowacyjnych stupopularnie o niej mówi, zajmuje studiów jest corocznie potwier- diów powstają we współpracy z
także czołowe miejsca w rankingu dzana certyfikatami „Wiarygodna pracodawcami i praktykami biznesu. Dlatego Uczelnia Łazarskiego
może zaoferować specjalności: ZaProf. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska
rządzanie projektami pod opieką
– rektor Uczelni Łazarskiego:
czymy w szerokim zakresie ekonomii, finansów merytoryczną Pricewaterhouse
i rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa, Coopers, Innowacje i Przedsięadministracji, stosunków międzynarodowych stale dosto- biorczość z grupą doradczą Innosowując nasz program do wymagań rynku pracy. Nasi vatika, Marketing Interaktywny
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studenci uczą się nie tylko w salach wykładowych, ale
również poprzez kontakt z pracodawcami, partnerami
zewnętrznymi współtworzącymi programy specjalistyczne.
To bardzo ułatwia im start w życie zawodowe. Studentów do naszej
uczelni przyciągamy nie tylko atrakcyjną ofertą programową i perspektywą zatrudnienia – ale również stypendiami, umożliwiającymi
podjęcie studiów wszystkim kandydatom, niezależnie od ich sytuacji
materialnej. Istnieją bowiem liczne możliwości skorzystania ze zniżek
w opłatach za studia, stypendia socjalne oraz możliwość uzyskania
dopłat do posiłków i zakwaterowania.
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Uczelnia Łazarskiego gwarantuje wysoki poziom nauczania

Studia.
Programy studiów zawierają
zajęcia modułowe, podczas których studenci realizują zajęcia
warsztatowe i przygotowują
projekty dla firm zewnętrznych,
a także pracują nad własnym
biznesem. Przyszli prawnicy rozpatrują realne sprawy sądowe
w studenckiej poradni prawnej
i ćwiczą w specjalnej sali imitującej posiedzenie sądu.
Na wydziale Prawa i Administracji, oprócz studiów prawniczych czy licencjackich w Administracji, Uczelnia oferuje studia II
stopnia Master In Public Administration pod patronatem Jerzego
Stępnia, byłego prezesa Trybunału
Konstytucyjnego.
Owocem współpracy z brytyjską
Uczelnią są studia anglojęzyczne:
BA In Business Economics, BA
In International Relations and
European Studies czy studia magisterskie Msc In International
Business. (UL)

Uczelnia Łazarskiego w pigułce:
• 96 proc. absolwentów podejmuje pracę zaraz po studiach
• 15 proc. studentów to osoby z innych krajów
• Współpracuje z 93 zagranicznymi uczelniami
• Zatrudnia 250 wykładowców z kraju i 35 visiting professors
ze znakomitych uniwersytetów europejskich i amerykańskich
• Księgozbiór biblioteczny liczy ponad 120 tys. publikacji
• W 2013 roku Uczelnia Łazarskiego obchodzić będzie jubileusz
dwudziestolecia istnienia
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Studenci wykorzystają każde miejsce do wymiany poglądów lub na towarzyską pogawędkę

MAŁGORZATA LISOWSKA, architekt marki:
kres studiowania na „Łazarskim” wspominam
jako okres ogromnych możliwości, które z perspektywy czasu uważam, że wykorzystałam maksymalnie. Uczelnia jest bardzo otwarta na studentów
i ich pomysły. Pamiętam ogromne wsparcie gdy
otwierałam oddział organizacji Erasmus Student
Network na „Łazarskim”, czy wyjazdy na stypendia
Erasmus i Leonardo da Vinci. To co dała mi uczelnia, poza wysokim standardem nauczania, to przekonanie, że wszystko jest
w moich rękach i drzwi są otwarte. Pytanie tylko czy jest odwaga,
aby z ich otwartości skorzystać? Myślę, że między innymi dlatego
rok temu miałam odwagę odejść z korporacji i założyć własną
firmę. Bardzo dobrze radzę sobie w czasie kryzysu. Kolejne drzwi
się otwierają... z pewnością skorzystam z ich otwartości jeszcze
nie raz, również na „Łazarskim”.
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WITOLD MOSZYŃSKI, absolwent studiów MBA Human
Resources w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
wieloletni dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami
Ludzkimi Money Expert S.A., członek Eksperckiej Rady
Konsultacyjnej przy Uczelni Łazarskiego:
tudia MBA Human Resources ukończone przeze
mnie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie można by porównać do znakomicie skomponowanego
utworu polifonicznego, w którym każdy z głosów
odgrywa istotną rolę i decyduje o jego finalnym
brzmieniu. Połączenie wiedzy teoretycznej i wiedzy
specjalistycznej, tak wykładowców jak i menedżerów-studentów, które były efektem doświadczeń zdobywanych
w bardzo zróżnicowanych środowiskach, branżach, rynkach i krajach, powodowało, iż uczestnik tych studiów, nawet posiadając
bardzo bogate własne doświadczenia zawodowe, z pewnością
był w stanie, dzięki tym studiom, rozwijać swój potencjał. Takie
ujęcie pozwoliło spojrzeć w sposób specjalistyczny na aspekty
codziennej pracy zawodowej Menedżera HR i tym samym rozwijać
bezpośrednio te kompetencje menedżerskie, które są niezbędne,
aby z sukcesem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach.
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tych studiów w połączeniu
z doświadczeniem zawodowym pozwoliły mi w sposób aktywny
włączyć się w prace Eksperckiej Rady Konsultacyjnej, działającej
przy Uczelni Łazarskiego i cieszyć się z przekazywania wiedzy
kolejnym pokoleniom studentów.
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Katarzyna Królak-Wyszyńska – partner w firmie
doradczej INNOVATIKA oraz opiekun merytoryczny
specjalizacji INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
na Uczelni Łazarskiego:
ystem edukacji oparty na założeniach z czasów
rewolucji przemysłowej nie jest w stanie sprostać
wyzwaniom XXI wieku, a tym samym wykształcić absolwentów gotowych do pracy. Wykłady teoretyczne
z wielu przedmiotów są dziś stratą czasu dla studentów,
nudą i niewystarczającą wiedzą. Przede wszystkim
potrzebują oni umiejętności jej wykorzystania, bo
wiedzę teoretyczną mogą zdobywać samodzielnie przed zajęciami.
Czas spędzony na uczelni powinien być czasem praktycznego
jej „przetwarzania”. Uczelnia Łazarskiego jest jedną z bardzo
wyjątkowych i nielicznych w Polsce, które wprowadzają w życie ideę praktycznego studiowania. Na zajęciach specjalizacji
INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, rozwiązywane są realne
wyzwania firm, studenci zdobywają własne doświadczenia związane
z zastosowaniem poznanych modeli i narzędzi oraz pracują nad
własnymi pomysłami na biznes rozwiązującymi istotne problemy
współczesnego człowieka. Otwartość uczelni na takie rozwiązania
zadecydowała o tym, że rozpoczęliśmy z nią współpracę.
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Akredytacje zagraniczne
Uczelnia Łazarskiego posiada międzynarodowe
akredytacje instytucji, będących gwarantami jakości
programów nauczania.
• Akredytacja Departamentu Edukacji Stanu Delaware dla wszystkich
programów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego, pozwalająca
na automatyczną nostryfikację dyplomów w USA
• Jedyna w Polsce pełna akredytacja University Coventry i University of Wales z Wielkiej Brytanii dla anglojęzycznych programów na poziomie studiów licencjackich i magisterskich na
kierunkach ekonomia i stosunki międzynarodowe, pozwalająca
absolwentom uzyskać dwa dyplomy – Uczelni Łazarskiego
i Uniwersytetu Brytyjskiego
• Akredytacja Center for International Legal Studies w Salzburgu
dla programu International Legal Skills
• Realizacja licznych bilateralnych umów międzynarodowych
o współpracy naukowej i dydaktycznej w tym m. in. z prestiżowymi uniwersytetami amerykańskimi – University of Wisconsin
w La Crosse, Georgetown University w Waszyngtonie, University
of Kentucky w Lexington, rosyjskimi – Akademickim Prawnym Uniwersytetem w Moskwie, Uniwersytetem w Petersburgu
i wieloma innymi

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
tel./fax:(022) 543 55 55 / (022) 543 55 06
www:www.lazarski.pl, rekrutacja@lazarski.pl
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Wojskowa Akademia Techniczna i dr inż. Wojciech Nawrot na ratunek zabytkom

Wspólny dar dla kultury

Fot. Archiwum

fabrykowali krzywdzące mnie
zarzuty. W darmowym osuszaniu
zabytkowych budowli nie mogli
mi już przeszkodzić, stąd wziął się
pomysł na takie działania. Parafrazując, mogę powiedzieć, że to był
najlepszy sposób na wydostanie
się z okrążenia. Wojskowa Akademia Techniczna zdecydowała się
na taki eksperyment i wspólnie
osuszyliśmy z wilgoci wiele cennych zabytków za darmo.

– Ile ich było?
– W sumie osuszyliśmy 20
zabytków. Ich właściciele nie
mieli pieniędzy na sfinansowanie takich prac, bo to były
głównie muzea, budowle sakralne, domy pomocy społecznej,
sierocińce, szpitale, a nawet
niektóre obiekty dydaktyczne WAT. To był nasz społeczny
wkład w ratowanie dziedzictwa
kulturowego. Wykonywaliśmy
te prace w latach 1993 – 1995 r.
m.in. Pawilonie XI Cytadeli WarDr inż. Wojciech Nawrot prezentuje zasady działania technologii Iniekcji Krystalicznej.
szawskiej, w Katedrze Polowej
Niezwykłą skuteczność technologii Iniekcji Krystalicznej® – osuszania budynków z wilgoci Wojska Polskiego w Warszawie,
podciąganej kapilarnie z gruntu, świat docenił bardzo szybko. Jej twórca po raz pierwszy w dworku Marii Konopnickiej
zastosował tę metodę w pałacu w Łowiczu 25 lat temu. Za swój wynalazek, dr inż. Wojciech w Żarnowcu w setną rocznicą
Nawrot otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym siedem złotych medali na najbardziej Roty, w Wieczerniku na Jasnej
znaczących, światowych wystawach wynalazczości. Dopiero po międzynarodowych sukce- Górze, w zabytkowym kościele
sach, pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku, autorska technologia znalazła uznanie w Jerzmonowicach z okresu odsieczy wiedeńskiej i w Kaplicy
również w Polsce.
Zjawienia zwanej potocznie Re– Dlaczego tak późno zyskała mówiąc. Międzynarodowe uzna- technologii Iniekcji Krystalicznej dutą Niepodległości w Sanktuzwolenników w naszym kraju? nie nie miało tu żadnego znacze- została dużo wcześniej udowod- arium O.O. Paulinów w Leśnej
– Złożyło się na to wiele nia. To był dla mnie, wówczas niona za granicą, bo metoda jest Podlaskiej.
przyczyn. Ułożony w Polsce pracownika naukowego Wojsko- opatentowana nie tylko w Polsce,
– Czy można ocenić ich łączną
świat wdrożeń nie dopuszczał wej Akademii Technicznej, na- ale i w dziesięciu krajach Europy
z reguły nowej technologii, prawdę bardzo przykry i trudny Zachodniej. Tam powszechnie wartość finansową?
– Ówczesny szef Biura Bezpiektóra uzyskiwała najwyższe okres. Na szczęście znalazłem z niej korzystano. Posłużyła do
światowe wyróżnienia i to bez sojusznika w mojej macierzystej osuszenia z wilgoci podciąga- czeństwa Narodowego Marek
rekomendacji określonych śro- uczelni, która zaakceptowała nej kapilarnie z gruntu setek Siwiec po zapoznaniu się z dodowisk naukowych. Szczególnie pomysł, żeby metodę iniekcji zabytkowych obiektów m.in. kumentacją potwierdzającą osuokres końca lat dziewięćdziesią- krystalicznej przetestować przy w Rzymie, Poczdamie, Berlinie, szenie 20 zabytkowych obiektów
tych ubiegłego wieku obfitował osuszaniu zabytkowych budowli Manchesterze i wielu innych metodą Iniekcji Krystalicznej
w krytyczną ocenę technologii w czynie społecznym.
oszacował wartość wykonanych
europejskich miastach.
społecznie prac na około miiniekcji krystalicznej osusza– Te rekomendacje nie wystar- lion złotych. Kwoty nie są tu
nia budowli. Nieprzychylnych
– To był jedyny sposób na
komentarzy nie brakowało udowodnienie skuteczności czyły do uznania tej technologii jednak najważniejsze, tylko ten
w Polsce?
skromny wkład w ratowanie dzietakże pod moim adresem. Na tej technologii?
konferencjach środowiskowych
– Konkurencja tego nie ułatwia- dzictwa narodowego. Osuszane
– Jedyny na jej wdrożenie
z udziałem przedstawicieli, repre- w Polsce i dalsze prowadzenie ła w obawie przed zmniejszeniem z wilgoci budynki były bowiem
zentujących nawet najbardziej badań naukowych. To było dla wpływów z rynku. Moja metoda w bardzo złym stanie techniczrenomowane polskie uczelnie mnie najważniejsze, aby nadal tę była nie tylko skuteczniejsza, ale nym i gdyby nie to społeczne
techniczne, zarzucano opraco- metodę rozwijać i doskonalić. Nie też sporo tańsza. W uczciwej zaangażowanie Wojskowej Akawanej przeze mnie technologii da się tego zrobić bez praktycz- rywalizacji konkurenci mieli demii Technicznej i moje jako
niewiarygodność, najdelikatniej nych zastosowań. Skuteczność dużo mniejsze szanse, dlatego pracownika naukowego tej uczelni, część z tych budowli mogłaby
nie przetrwać. To jest największa
gen. dyw. prof. dr hab. inż. EDWARD WŁODARCZYK,
satysfakcja. Pieniądze, które
rektor Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1984 – 1995 włożyłem w te działania są już
sprawą drugorzędną. Pozwoliły
orobek naukowy uczo- było z nowatorską technologią ze studentami byli zaangażowani
nych i zespołów badaw- Iniekcji Krystalicznej, osuszania w te działania. To nie było łatwe
czych w każdej dziedzinie budowli z wilgoci podciąganej zadanie. Należało najpierw te
powinien służyć praktycznym kapilarnie z gruntu, opracowanej fundamenty odkopać, odsłonić PAWEŁ BUKOWSKI,
celom. Zanim takie odkrycie przez dr inż. Wojciecha Nawrota, fragmentu muru, przeprowadzić w Żarnowcu
znajdzie konkretne zastosowanie pracownika naukowego Wojsko- szereg wierceń i zastosować
musi być jednak poddawane okre- wej Akademii Technicznej. Na odpowiednie preparaty, a poślonej weryfikacji. Bez tego nie przełomie lat osiemdziesiątych tem obserwować efekty tego
łaśnie minęło 10 lat,
można bowiem ocenić skuteczno- i dziewięćdziesiątych ubiegłego osuszania. Wynik końcowy był
od kiedy całkowicie
ści danego rozwiązania. Podobnie wieku pojawiały się różne konku- fantastyczny, bo to jest niezwykle
ustąpiła wilgoć w zaudana metoda. Skutkuje zresztą bytkowym dworku w Żarnowcu
Fot. Archiwum rujące ze sobą metody. Nie wdając
się w spory między ich twórcami, do tej pory, przez prawie 20 lat. na Podkarpaciu, w którym Maria
postanowiliśmy sprawdzić sku- Nic dziwnego, że jej autor zdobył
Konopnicka
teczność Iniekcji Krystalicznej za to odkrycie wszystkie światowe
spędziła ostatw praktyce. Osuszenie z wilgoci nagrody oraz wpis w amerykańnie lata życia.
zabytkowych budowli było najlep- skiej encyklopedii największych
Ten dworek
szym sprawdzianem dla oceny umysłów XXI Wieku. To jest takbył darem od
jej efektywności. Odpowiedzieli- że powód do dumy dla WAT, że
narodu w 25
śmy tym samym na dramatyczne Wojciech Nawrot był i nadal jest
rocznicę prawręcz apele, kierowane m.in. do związany tą uczelnią.
cy twórczej tej
Ministerstwa Obrony Narodowej,
wspaniałej piprzez właścicieli i użytkowników
Fot. Archiwum sarki, autorki książek, tłumaczki
zagrożonych zniszczeniem obieki krytyka literackiego. Tu napisatów m.in. XI Pawilonu Cytadeli
ła też „Rotę”, do której później
Warszawskiej, Wieczernika na
muzykę skomponował Feliks
Jasnej Górze czy Katedry Polowej
Nowowiejski. Od 55 lat jest to
Wojska Polskiego w Warszawie.
muzeum Marii Konopnickiej.
Skala potrzeb w tej dziedzinie
Przed osuszeniem z wilgoci,
dworek był w opłakanym stanie.
była ogromna. Wszystkim nie
W niektórych pomieszczeniach
mogliśmy pomóc, dlatego do
wilgoć sięgała do wysokości
Komendant WAT gen.dyw. Edward osuszenia tą metodą wybrano
prawie 2 metrów, ponieważ
tylko najcenniejsze zabytki
Włodarczyk składa meldunek Orbudynek nie posiadał izolacji
i obiekty sakralne. Pracownicy
dynariuszowi Polowemu WP ks.
naukowi Zespołu Ochrony Bu- Wykonywanie prac przy izolacji po- poziomej. Istniała poważna
bp. gen. bryg. Leszkowi Sławojowi
Głudziowi, o zakończeniu prac przy dowli WAT, pod kierownictwem ziomej w murach Katedry Polowej
obawa o znajdujące się tu boosuszaniu Katedry Polowej
dr inż. Wojciecha Nawrota wraz metoda Iniekcji Krystalicznej
gate zbiory eksponatów, przede
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Dr inż. WOJCIECH NAWROT – twórca metody iniekcji krystalicznej
do osuszania budowli podciąganej z gruntu, jest absolwentem
Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim oraz pięcioletnich
studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej. Autor 47 patentów, ponad 100 publikacji naukowych i pięciu monografii. Do 2006 r. był pracownikiem naukowym,
a obecnie jest współpracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. Jest rzeczoznawcą NOT w zakresie ochrony budowli
przed korozją. Pełni także funkcję wiceprezesa Akademii Inżynierskiej
w Polsce. Od 2001 r. jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Autorów Odkryć Naukowych i Wynalazków (ONZ),
w której jak dotychczas jest jedynym Polakiem. Technologia Iniekcji
Krystalicznej® została nagrodzona siedmioma złotymi medalami
na najbardziej znaczących, światowych wystawach wynalazczości: w Brukseli (1993 r.), Genewie (1995 r.), Pittsburghu (1996 r.),
Pekinie (1996 r.), Casablance (1997 r.), Norymberdze (1997 r.)
i Moskwie (2001 r.) oraz wieloma specjalnymi nagrodami. American
Biographical Institute U.S. przyznał autorowi tej technologii tytuł
„Man of The Year 2006” oraz prestiżowe odznaczenie „Gold
Medal for Poland”. Potwierdzeniem światowego uznania dla dr
inż. Wojciecha Nawrota jest wpis o jego dokonaniach w amerykańskiej encyklopedii Greatest Minds of The Twenty First
Century, a także w wydawanej przez International Biographical
Centre, Cam-bridge, w Anglii księdze zasług CambridgeBlue
Book 2005–2006. Otrzymał także wyróżnienie „International
Order of Merit – for Services to Civil Engineering”, a w 2008 r.
World Congress of Sciences przyznał mu medal i certyfikat „Lifetime Achievement Award Contribution to Application Prigogine
Theory for Civil Engineering”. Ze środków uzyskanych z wdrożenia
patentów własnego pomysłu założył, pod Warszawą Autorski Park
Technologiczny, który działa od 2002 roku i prężnie się rozwija.
mi na to dochody uzyskiwane
z patentów i licencji.

pensuje wszystkie przykrości,
których kiedyś doświadczyłem.

– Zaufanie to tej technologii
wzrosło od tego czasu?
– Wiele się potem zmieniło,
bo konkurencja nie mogła już
zaprzeczyć faktom. Użytkownicy zabytkowych obiektów
wskazywali bowiem na efekty
zastosowanej technologii. Jestem też ogromnie wdzięczny
kierownictwu Wojskowej Akademii Technicznej, że zaufało
mojej metodzie kiedy jeszcze
budziła emocje środowisk naukowych i że wspólnie mogliśmy ją zweryfikować w praktyce.
To umożliwiło mi prowadzenie
dalszych badań naukowych nad
jej rozwojem i doskonaleniem.
Meldunki z wykonania tych zadań i uzyskanych efektów złożyłem w 2000 r. i 2002 r. w formie
pisemnej komendantowi WAT,
bo one również potwierdzają
dorobek uczelni, która była zaangażowana w te działania. Po
prawie 20 latach od prowadzenia
tych prac osuszających wciąż
spotykam się z życzliwymi ocenami i komentarzami właścicieli
i użytkowników tych zabytkowych obiektów. To mi rekom-

– Jakie jest zainteresowanie
tą metodą obecnie?
– Bardzo duże zarówno w Polsce jak i na świecie. Po raz
pierwszy, ta technologia została
zastosowana w lipcu 1987 roku
w pałacu w Łowiczu. Od tamtej
pory licencję na jej stosowanie
kupiło ponad 260 krajowych
i zagranicznych firm. Przez te
wszystkie lata technologia Iniekcji Krystalicznej poddana została
bacznej obserwacji autorskiej oraz
inwestorskiej. Wszelkie pozytywne i krytyczne oceny poddawałem
głębokiej analizie. Największą
nauką było wdrażanie metody
Iniekcji Krystalicznej przez zespół autorski, ponieważ tutaj
następowało sprzężenie teorii
i praktyki. Można było również
prowadzić obszerne badania laboratoryjne. Wiele interesujących
opinii o technologii przekazywali
coraz liczniejsi nabywcy licencji.
Wielu z nich przyczyniło się też do
autentycznego jej rozwoju, która
ma coraz więcej zwolenników
w kraju i za granicą.
Rozmawiała
Jolanta Czudak

dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej
Fot. Archiwum

Jedna z sal Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
Nad pianinem wisi portret pisarki

wszystkim rękopisów, książek,
obrazów olejnych i skórzanej
tapicerki na meblach. Nasze
wielokrotne starania o pieniądze
na remont były bezskuteczne.
Dopiero w 2002 roku pojawiła
się możliwość osuszenia budynku z wilgoci przez Zespół
Ochrony Budowli, Wojskowej
Akademii Technicznej, nadzorowany przez dr inż. Wojciecha

Nawrota. Wartość wykonanej
usługi wyniosła prawie 40 tys.
zł, a my otrzymaliśmy ja za darmo. To był dla nas wspaniały
i hojny dar. Do tej pory nie ma
śladu po wilgoci. Jest tak sucho,
że czasami nawilżamy nawet
niektóre pomieszczenia. Nasza
wdzięczność jest bezgraniczna,
bo dworek został uratowany
i zachował swoje dziedzictwo.
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Obiekty osuszone społecznie przez Zespół Ochrony Budowli
Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1992-2002
Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i środowisko
Projekt “Budowa
kanalizacji
sanitarnej
na obszarze aglomeracji

1

Fot. Archiwum
Słoneczna suszarnia osadów ściekowych
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko
w Oczyszczalni Ścieków w Kozienicach

2

3

miasta Marki” współfinansowany przez Unię Europejską

Kozienice – Zakończono sukcesem zadania inwestycyjne

Spełnione standardy
 Domek Mauretański przy ul. Puławskiej w Warszawie
– 1992 r. (fot. 7)
 Gołębnik przy ul. Puławskiej w Warszawie – 1992 r.
 Wieczernik na Jasnej Górze w Częstochowie – 1993 r. (fot. 3)
 Dolny kościół O.O. Paulinów w Warszawie przy ul. Długiej
– 1994 r. (fot. 4)
 Zabytkowa dzwonnica w Mordach na Podlasiu – 1994 r. (fot. 5)
 XI Pawilon Cytadeli Warszawskiej
– Muzeum Niepodległości – 1994 r. (fot. 8)
 Katedra Uzbrojenia WAT w Warszawie – 1994 r. (fot. 10)

5

Dla władz samorządowych Gminy Kozienice, objętej europejską siecią NATURA 2000, rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej był sprawą najważniejszą. Po latach
intensywnych przygotowań i skutecznej realizacji projektu
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Kozienice” zakończono sukcesem wszystkie zadania inwestycyjne. Z Igorem Czerwińskim, zastępcą
burmistrza Kozienic i pełnomocnikiem ds. realizacji projektu
(MAO), rozmawiamy o efektach tego przedsięwzięcia.

4

– Czuje pan ulgę po zakończeniu tej największej z dziejach miasta inwestycji?
– Za wcześnie na ulgę. To
nastąpi dopiero po rozliczeniu
wszystkich zadań i osiągnięciu
efektu ekologicznego, zakładanego w projekcie. Wybudowaliśmy łącznie około 100 km sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie aglomeracji Kozienice i Nowa Wieś, słoneczną
suszarnię osadów ściekowych,
zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków oraz ujęcia
wód podziemnych i stacje
uzdatniania wody. Teraz przygotowujemy się do uroczystego
podsumowania wielozadaniowego przedsięwzięcia, którego
łączny koszt przekroczył 40 mln
złotych. Chcemy to zrobić w październiku, bo skumulowało się
nam wiele interesujących wydarzeń. Kozienice są w tym roku
kulturalną stolicą Mazowsza,
mieliśmy w związku z tym wiele
ciekawych imprez od dożynek
wojewódzkich po zakończenie
Lata z Radiem. Zamknięcie
projektu to bardzo ważne wydarzenie dlatego przesuwamy
termin uroczystości na jesień,
aby podziękować wszystkim
uczestnikom tego procesu.
Zwłaszcza pracownikom Jednostki Realizującej Projekt
(JRP) oraz załodze miejskiej
spółki – Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, która koordynowała całe to przedsięwzięcie.

6

7
 Kaplica Zjawienia w Sanktuarium O.O. Paulinów
w Leśnej Podlaskiej – 1995 r. (fot. 1)
 Budynek Fundacji Pożywienie Darem – 1995 r. (fot. 11)
 Szpital Miejski w Węgrowie – 1996 r.
 Szkoła Podstawowa w Annecy we Francji – 1997 r. (fot. 13)
 Mała aula WAT w Warszawie – 1999 r.
 Budynek Instytutu Optoelektroniki WAT (częściowo)
w 1999 r. (fot. 2)
 Budynek Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji
i Resocjaizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlacach
– 1999 r. (fot. 9)
 Ośrodek pomocy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
w Otwocku (częściowo) w 1999 r.
 Kościół św. Witalisa we Włocławku – 2000 r. (fot. 6)
 Archiwum we Włocławku – 2000 r.
 Kościół w Jerzmanowicach – 2000 r. (fot. 12)

8

9

12

10

11
13

– Jak układała się ta współpraca z MAO, który nadzorował
te działania?
– Bardzo dobrze od początku realizacji wszystkich
zadań inwestycyjnych. Aby
uzyskać optymalny poziom
dofinansowania z Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i
Środowisko” na wykonanie tego
projektu, musieliśmy podjąć
kilka trudnych decyzji. Należało m.in. przekształcić nasz
zakład budżetowy w spółkę,
jako operatora całego przedsięwzięcia. To nie był łatwy proces
z punku widzenia społecznego,
bo zakład zatrudniał prawie
250 osób. Z powołaniem spółki
wiązały się różne obawy. Po 4
latach już wiemy, że te niepokoje były nieuzasadnione, bo
każdy na tym zyskał, zarówno
załoga jak i gmina. My pozyskiwaliśmy unijne pieniądze, ale
wydatkowała je Kozienicka Gospodarka Komunalna. Świetnie
sobie z tym poradziła. Gmina

Fot. Archiwum

Igor Czerwiński, zastępca
burmistrza Kozienic i pełnomocnik
ds. realizacji projektu (MAO)

zabezpieczyła wszystkie środki,
a spółka terminowo realizowała zobowiązania. Nie mamy
żadnych zaległości płatniczych.
Wszystkie faktury zostały opłacone na czas. Zresztą, nie tylko
w sprawach finansowych nasza
współpraca się dobrze układała,
ale i w technicznych, bo realizowaliśmy razem projekt który
jest dość innowacyjny.
– Na czym polegała ta innowacyjność?
– Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w dofinansowanym
ze środków unijnych projekcie
obejmowała w dużej części tereny zalewowe w starorzeczu
Wisły. Te obszary są zurbanizowane, ale położone w pradolinie
rzeki, gdzie występuje bardzo
wysoki poziom wód gruntowych.
Często nawet poniżej metra pod
powierzchnią. W tak trudnych
warunkach budowa kanalizacji
metodą tradycyjną byłaby zbyt
Symulator kabiny
kosztowna,
z uwagisamolotu
na konieczność przepompowania ogromnej ilości wody. Zdecydowaliśmy
się wobec tego na system ciśnieniowy. Każda nieruchomość
jest wyposażona w przydomową
przepompownię i nieczystości
są bezpośrednio tłoczone pod
ciśnieniem do oczyszczalni
ścieków poprzez system kilku
zbiorowych przepompowni po
drodze. Takie rozwiązanie jest
bardzo efektywne, zdecydowanie lepsze, w mojej ocenie, od
systemu podciśnieniowego, który działa w podobny sposób, ale
jest bardziej narażony na awarie.

G

– Jak sprawdza się ten system w praktyce?
– Wyśmienicie, wszystko
doskonale funkcjonuje. Zanim zdecydowaliśmy się na
tę metodę przeprowadziliśmy
wcześniej projekt pilotażowy na
terenie zalewowym z naszych
środków i dopiero wtedy podjęliśmy decyzję o zastosowaniu
tej technologii. Mieszkańcy są
z takiego rozwiązania bardzo
zadowoleni. W stu procentach
skanalizowaliśmy już gminę
Kozienice. Dostęp do sieci sanitarnej posiada łącznie ok. 30
tys. mieszkańców. W każdej
chwili możemy też doprowadzić kilkuset metrowe odcinki
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejsc, gdzie będą
powstawały nowe inwestycje,
np. osiedla mieszkaniowe, zajazdy, hotele czy też zakłady
produkcyjno-usługowe. Mamy
sporo atrakcyjnych terenów
i czekamy na inwestorów,
którzy zechcą tu prowadzić
swoją działalność biznesową.
Nowoczesna infrastruktura
jest wielkim atutem dla gminy
i stwarza wspaniałe perspektywy rozwoju, które wiążą się
również z rozbudową i modernizacją Elektrowni Kozienice.
Wkrótce ENEA ma podpisać
umowę na budowę bloku 1000
MW. Pojawią się tu setki osób,
którym trzeba zapewnić dobre
warunki do życia przez kilka
lat realizacji tej największej,
obok warszawskiego metra inwestycji na Mazowszu. Martwi
nas tylko stan drogi krajowej
nr 79 z Warszawy do Kozienic,
o modernizację której staramy się już bezskutecznie od
kilku lat.
– Dlaczego tak długo to
trwa?
– Tej inwestycji gmina nie
może realizować, tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA). Przygotowaliśmy wspólny projekt
na rozbudowę 15 km tej drogi
na terenie obszarów objętych
europejską siecią NATURA
2000 z udziałem finansowym
Gminy Kozienice. Przebrnęliśmy przez bardzo trudny
5 letni okres projektowania,
ale GDDKiA nie przystępuje
do jej realizacji. Pozwolenie
na budowę jest ważne tylko
do listopada br. Jeśli inwestor
przegapi ten termin, potem
trzeba będzie zaczynać wszystko od nowa.
Rozmawiała:
Jolanta Czudak

mina Kozienice, jako jedna z pierwszych na Mazowszu spełnia
już wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. równoważnej liczby
ludności. W wyniku realizacji projektu poprawił się komfort życia
mieszkańców w aglomeracjach Kozienice i Nowa Wieś oraz zachowano niezwykle cenne walory przyrodnicze Puszczy Kozienickiej
i Doliny Środkowej Wisły.
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Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Uruchomienie hybrydowej „drukarki”, która łączy dotychczasowe techniki zdobienia tub
politelynowych, było okazją do spotkania w WITOPLAŚCIE jego wielu kontrahentów

Na pierwszym planie tuby
polietylenowe z nadrukiem,
który wykonała na nich
hybrydowa „drukarka”

WITOPLAST – światowy lider w produkcji i zdobieniu opakowań z tworzyw sztucznych

Kreator innowacyjności
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST, po raz kolejny wyprzedził konkurencję we wdrażaniu najbardziej
zaawansowanych technologicznie linii produkcyjnych. Jako pierwszy na świecie wprowadził hybrydowe urządzenie, które
łączy wszystkie stosowane dotychczas techniki zdobienia tub polietylenowych. Tłoczenie nadruków na gorąco (hot stamping),
na zimno (cold stamping), sitodruk, metoda flexograficzna oraz lakierowanie wykonywane są na tej samej maszynie.

T

o jest kolejny, wielki
przełom w działalności
jednego z najbardziej
innowacyjnych w Europie,
zakładów produkujących opakowania z tworzyw sztuczny dla
branży kosmetycznej, chemicznej, spożywczej i farmaceutycznej. Pierwsza hybrydowa linia
technologiczna od kilku miesięcy pracuje już z powodzeniem
w jednej z hal produkcyjnych
zakładu w Rudnie. Kolejna jest
testowana przez jej szwajcarskiego producenta, firmę POLYTYPE
i niebawem również zostanie
uruchomiona w firmie.
– To jest nasz stały dostawca
zaawansowanych i skomplikowanych technologicznie urządzeń,
instalowanych od lat w Zakładzie
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Rudnie na Mazowszu
– informuje Witold Kisieliński,
prezes i założyciel rodzinnej firmy
WITOPLAST. – W Polsce brakuje specjalistów, którzy mogliby
je dla nas wykonywać, dlatego
korzystamy z usług szwajcarskiego producenta. Wspólnie
prowadzimy najpierw prace
badawcze, a potem pomagamy
przy projektowaniu i konstruowaniu maszyn. W naszej firmie

mamy niezwykle kreatywnych
pracowników, którzy inspirują
nas do takich działań. To właśnie
im zawdzięczamy nasz międzynarodowy sukces w tej dziedzinie.

opakowań z tworzyw sztucznych.
Wielokrotnie w ciągu ponad 20
lat istnienia, rodzinna spółka
była prekursorem w ich wdrażaniu. Jako pierwsza wśród polskich firm produkujących tuby
polietylenowe, wprowadziła na
szeroką skalę tłoczenie nadruków metodą hot stamping i wielokolorowego sitodruku. Przy
współpracy ze szwajcarską firmą
AISA wprowadziła też na rynek

wielowarstwowe, zaopatrzone
w barierową główkę (czyli w 100
proc. barierowe tuby polietylenowe), które doskonale chronią
wrażliwe składniki produktów
spożywczych i kosmetycznych
m.in. olejków eterycznych i kolagenu. Wśród nowatorskich
rozwiązań jest także produkcja
nakrętek wykonywanych metodą wtryskową oraz technologia
zgrzewania tub laminatowych

w taki sposób, żeby boczna spoina była praktycznie niewidoczna.
– To tylko nieliczne przykłady innowacyjnych technologii
poprawiających atrakcyjność
i wysoką jakość naszych produktów – wyjaśnia Michał Kisieliński, współwłaściciel firmy
WITOPLAST, który prowadzi
ją z rodzicami od 1994 roku.
– Uruchomienie hybrydowej
linii technologicznej pozwoliło
na dalsze zwiększenie elastyczności produkcji i zmniejszenie
kosztów wytwarzania. Nikt dotychczas nie pokusił się o taki
eksperyment, żeby na jednej
maszynie tłoczyć nadruki tyloma
technikami. My podjęliśmy to
ryzyko i mamy doskonałe efekty.

Korzyści
z innowacyjnej
technologii
Najważniejsza to wielofunkcyjność i skrócenie czasu przygotowania produkcji o połowę,
w stosunku do obecnie używanych
i stosowanych na rynku urządzeń.
Fot. Archiwum
Dotychczas WITOPLAST musiał
wykorzystywać trzy różne maszyny do wykonania tych procesów.
Obecnie wystarczy tylko jednahybrydowa linia, którą obsługują
bardzo dobrze przygotowani do
tego pracownicy.
– Możemy dzięki temu przyjmować od naszych partnerów
więcej zleceń na wykonanie
nawet krótszych serii różnego
rodzaju tubek polietylenowych
– zapewnia Michał Kisieliński.
– Nie trzeba już za każdym razem przestawiać skomplikowanych urządzeń. To było dla załogi
bardzo pracochłonne zajęcie.
Teraz oszczędzamy nie tylko
czas, ale także surowce i energię, a poza tym możemy zrealizować nawet najtrudniejsze
Właściciele WITOPLASTU, od lewej Witold, w środku jego żona Stefania i syn Michał Kisielińscy
zlecenia, których nie podejmują
się inni producenci w kraju i za
W biznesie liczy się profesjonalizm
dzeń, wszędzie panowała wręcz granicą. Dla nas nie ma rzeczy
sterylna czystość. Tam po prostu niemożliwych. Doskonale wyszkolona załoga u producenta
Innowacyjność to wspólne dzieło zarządu i pracowników Zakładu Przetwórstwa Tworzyw wszystko błyszczy.
maszyn w Szwajcarii i w naszym
Sztucznych WITOPLAST, uważa Ewa Wrzesińska, współwłaścicielka firmy kosmetycznej VIPERA
– To najlepiej świadczy o go- zakładzie na wszystko znajdzie
COSMETICS S.A. Sprzyja temu niezwykle przyjazna atmosfera w firmie, wzajemny szacunek
sposób, dlatego stale przybywa
i ogromna odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania wobec partnerów biznesowych. spodarzach firmy i załodze.
– Wszyscy to podkreślali, nam odbiorców. Prawie 60 proc.
To jest główne źródło sukcesu na krajowym i europejskim rynku.
zwłaszcza zagraniczni partne- produkcji trafia na europejski
– Czy te atuty zadecydowały dzamy ostrość druku,
ny są jeszcze krótsze, je- rzy firmy WITOPLAST. Tak no- rynek, głównie do Szwajcarii,
o podjęciu współpracy z firmą nasycenie barwami,
śli zależy nam na czasie. woczesny i czysty zakład robił Francji, Niemiec, Włoch i Rosji.
Każda taka prośba jest naprawdę wielkie wrażenie. Poza Mamy wiele dowodów, że nasi
WITOPLAST?
szczelność opakowań
uwzględniana. Cały ze- tym, była to doskonała wizytów- klienci są bardzo zadowoleni ze
– Przekonaliśmy się o tym i estetykę wykończenia.
w trakcie prowadzenia wspólnych WITOPLAST spisuje się
spół na to pracuje, żeby ka dla Polski, która nie zawsze współpracy z nami.
interesów. Nasz partner nigdy na medal. Oprócz doskowykonać kompleksową jest tak dobrze postrzegana
nas nie zawiódł, a współpracuje- nałej jakości opakowań
usługę jak najszybciej. w świecie. Podziw budził również Mówią kontrahenci
my już od 2004 roku. Dostarcza oferuje też przystępne
Podziwiam ich za nie- profesjonalizm i zaangażowanie
Część partnerów biznesowych
nam kwartalnie ok. 60-80 tys. ceny i bardzo krótkie
zwykłą umiejętność załogi. Pracownicy wyczerpująco spółki WITOPLAST mogła przed
tubek polietylenowych m.in. terminy realizacji zamówień.
zespołowej pracy i ogromną odpowiadali na każde, nawet kilkoma miesiącami podziwiać
do fluidów oraz kosmetyków do
dyscyplinę pracowników. To najbardziej wnikliwe pytania efekty pracy hybrydowego urządemakijażu twarzy i oczu. Przez
– Jak długo czeka się na wy- zresztą było widać kiedy zwiedza- krajowych i zagranicznych dzeniu podczas prezentacji innote wszystkie lata nie było ani konanie zamówienia?
liśmy zakład w czasie prezentacji kontrahentów. Czuło się, że wacyjnej technologii w zakładzie
jednej reklamacji, pomimo że my
– Od złożenia projektu gra- hybrydowej technologii. Oprócz są bardzo związani z zakładem. w Rudnie. Z kraju i zza granicy
jesteśmy bardzo wymagającym ficznego opakowania do odbioru dominującej we wszystkich ha- Taka atmosfera w firmie ma przyjechało na tę uroczystość
klientem, który ogromną wagę gotowych produktów, czekamy lach automatyki, innowacyjności, bez wątpienia wpływ na sukces prawie 200 osób. Oto niektóre
przywiązuje do jakości. Spraw- najwyżej cztery tygodnie. Termi- sterowanych komputerowo urzą- w biznesie.
z zebranych opinii.
Nowatorskie
rozwiązania
WITOPLAST jest światowym
liderem w stosowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań w produkcji i zdobieniu

Dla Daniele Vestena, Lisy
Ferraro i Carlo Brentonego,
przedstawicieli włoskiej firmy
VESTENA PACKAGING, wielofunkcyjny proces zdobienia
opakowań z tworzyw sztucznych
jest technologią, która zrewolucjonizuje europejski rynek
w zakresie nowoczesnego designu i wzornictwa.
– To jest wielkie wyzwanie dla
grafików, którzy w projektowaniu nadruków na tubkach z kosmetykami mogą uwzględniać
różne kombinacje: flexo + sito +
cold –stamping dla zwiększenia
atrakcyjności wyrobu – powiedzieli. – Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem innowacyjnej
działalności firmy WITOPLAST,
z którą współpracujemy już od
wielu lat i która ciągle zaskakuje
nas wizjonerskimi pomysłami.
Podobną opinię ma Agnieszka Zyglarska, dyrektor fabryki
Oceanic S.A.
– Z Zakładem WITOPLAST
współpracujemy od ponad 12
lat. Jest to partner solidny, elastyczny i wychodzący naprzeciw
zmieniającym się stale trendom
i potrzebom rynku. Nowa technologia SMARTpix, oznacza nowe
możliwości w kreowaniu efektu
na tubach oraz zaskakujący, niepowtarzalny design.
Natomiast Agnieszka Turulska, kierownik zaopatrzenia
w towary strategiczne, Dax
Cosmetics Sp. z o.o. powiedziała:
– W dobie ostrej rywalizacji
o klientów, firma WITOPLAST
skutecznie konkuruje z najpotężniejszymi producentami opakowań z tworzyw sztucznych.
Podbija europejski rynek jakością oferowanych produktów. My
to obserwujemy i jesteśmy pod
wrażeniem rozmachu działania
firmy. Z uwagi na dużą różnorodność naszej produkcji zawsze
składamy indywidualne zamówienia na opakowania. Czasem
poniżej dolnego limitu, 10 tys.
sztuk i nigdy nie spotkaliśmy się
z odmową. Firma WITOPLAST
jest producentem wyjątkowym
pod każdym względem.

N

a 60 tys. firm przebadanych
przez Wywiadownię Handlową Infocredit pod kątem oceny
wartości rynkowej w okresie marzec 2009 – marzec 2011 roku,
Zakład Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych WITOPLAST S.J.
zajął w ogólnopolskim rankingu
Gepardy Biznesu 2011, drugą
pozycję.

Materiały przygotowała
Jolanta Czudak
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