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Z okazji zbliżających się siedemdziesiątych urodzin twórcy potęgi Konspolu, Honorowego Obywatela Miasta Nowego 
Sącza składam Panu Kazimierzowi Pazganowi serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Kazimierz Pazgan jest dla nas, Sądeczan wciąż niestrudzonym ambasadorem nie tylko swojej rodzinnej 
miejscowości – Kamionki, ale też Nowego Sącza i Sądecczyzny. Jego sukcesy i dokonania w biznesie, 
i działalności społecznej, mówią same za siebie. Prezes Konspolu jest ikoną przemian gospodarczych 

w naszym kraju, prekursorem przecierającym szlaki innym przedsiębiorcom działającym w gospodarce wolnorynkowej.

Ad multos annos, Panie Prezesie!
Życzę Panu zdrowia, konsekwencji w budowaniu marki swojego biznesowego dziedzictwa, sukcesów w działalności 

gospodarczej, wytrwałości we wspieraniu przedsięwzięć naszej małej, nowosądeckiej ojczyzny. 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Nowego Sącza

Ryszard Nowak

Nowy Sącz, 4 marca 2018 r.

Szanowny Pan
Kazimierz Pazgan 
Honorowy Obywatel 
Miasta Nowego Sącza

Rodzina, przyjaciele, współ-
pracownicy, biznesowi 
partnerzy, politycy i samo-
rządowcy uznali, iż 70. uro-
dziny Kazimierza Pazgana 
– założyciela Konspolu i Ho-
norowego Obywatela No-
wego Sącza, to szczególna 
okazja, by o nim opowie-
dzieć. Pewnie nie pierwszy 
i nie ostatni raz, ale dzisiaj 
na łamach DTS nieco ina-
czej niż zazwyczaj – reflek-
syjnie, bardziej osobiście, 
w mniejszym niż zwykle 
biznesowym tempie, czy-
li odpowiednio do sytuacji. 
O Kazimierzu Pazganie 
i swoim życiowym spotka-
niu z nim opowiada tu wiele 
osób – są wspomnie-
nia zabawne i wzrusza-
jące, ale  Ryszard Florek 
poszedł w ocenie  chyba 
najdalej mówiąc, że Pazgan 
swoją działalnością biz-
nesową zmienił na trwa-
łe oblicze Nowego Sącza, 
wyważając drzwi, którymi 
łatwiej było już wejść innym. 
W niedzielę 4 marca Kazi-
mierz Pazgan kończy 70 lat.
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Wywiad z archiwum

REKLAMA

Na styku epok
Rozmowa 
z KAZIMIERZEM 
PAZGANEM, prezesem 
Konspol Holding

- Panie prezesie czy mógłby Pan…
- Przepraszam, możemy choć na 

chwilę odwrócić sytuację i czy to ja 
mógłbym zacząć od zadania pytania?

- Proszą pytać.
- Dlaczego wydawca książki, 

fundacja Pomyśl o Przyszłości jest 
przekonana, że znam sekret dobre-
go biznesu?

- Jest Pan najdłuższej działającym na 
rynku sądeckim przedsiębiorcą, od 40 lat 
prowadzi Pan własną działalność gospo-
darczą, zbudował Pan wielką firmę odno-
szącą sukcesy w Polsce i za granicą. Kto 
więc lepiej miałby znać ten sekret?

- Ale dzisiaj to ja miałem zada-
wać pytania. Żartuję… No dobrze, 
powiem tak: proszę mi uwierzyć, 
że nie trzymam w sejfie tajemnej re-
ceptury na sukces w biznesie, któ-
rej strzegę przed światem jak oka 
w głowie, bo każdy, kto wejdzie 
w jej posiadanie i zastosuje w prak-
tyce mój przepis, szybko i bezbo-
leśnie osiągnie sukces. Nic bardziej 
mylnego. I to jest już część odpo-
wiedzi na nasze pytanie. Ale tylko jej 
część, bo sam chętnie przy tej oka-
zji, poszukam odpowiedzi na pyta-
nie czy istnieje uniwersalna recepta 
na sukces biznesowy?  Powiedzmy, 
że ów sekret, to zespół indywidu-
alnych cech, którymi musi się cha-
rakteryzować każdy przedsiębiorca. 
Albo je masz i twoje szanse na sku-
teczne działanie w biznesie są spo-
re, albo nie masz takich cech i wia-
domo, że będzie ci znacznie trudniej. 
Nie ma jednego modelu pozwalają-
cego w cudowny sposób osiągnąć 
sukces, jako przedsiębiorca. Są oczy-
wiście uniwersalne wzory ekono-
miczne podpowiadające, według ja-
kich reguł finansowych prowadzić 
przedsiębiorstwo, by odniosło po-
wodzenie. Tego uczą na studiach z 
zarządzania i ekonomii. To oczy-
wiście szalenie ważne, by wiedzieć, 

jakie prawidła rządzą gospodarką, 
wolnym rynkiem i każdym przed-
siębiorstwem, ale czy wyuczenie się 
tych zasad jest gwarancją osiągnię-
cia sukcesu? No i znowu odwrócili-
śmy role, to ja pytam.

- Kiedy ponad czterdzieści lat temu uru-
chamiał Pan swój pierwszy biznesowy 
pomysł, nie miał Pan w szufladzie dyplo-
mu studiów ekonomicznych, a zarządza-
nia przedsiębiorstwami nikt w Polsce nie 
uczył. Chce Pan przez to powiedzieć, że 
taka wiedza nie jest do sukcesu koniecz-
nie potrzebna?

- Absolutnie nic takiego nie po-
wiedziałem i nigdy bym nie powie-
dział! Ale na moment jeszcze wrócę 
do tego, o czym mówiliśmy przed 
chwilą. Przedsiębiorca to w pierw-
szej kolejności zespół cech charak-
teru. To już ustaliliśmy i to dyskusji 
nie podlega. Najlepiej jednak, jeśli te 
cechy charakteru uzupełnione są so-
lidną wiedzą teoretyczną. Oczywi-
ście ja jestem praktykiem i na wła-
snej skórze uczyłem się biznesowego 
abecadła. Pamiętajmy jednak, że na-
uka „na własnej skórze” jest najbar-
dziej bolesna. Nie chcę już wracać do 
czasów najdawniejszych, o których 
wielokrotnie opowiadałem, czyli 
kwiaciarni, jaką prowadziłem z żoną 
na Dolnym Śląsku. Zresztą przykłady 
z okresu PRL-u nie są dzisiaj naj-
lepsze, bo w tamtych czasach bra-
kowało na rynku niemal wszystkie-
go i pewnie uruchomienie każdego 
biznesu musiało się skończyć suk-
cesem. Brzmi niewiarygodnie? Dla 
młodszych być może tak, ale ciągle 
bardzo wiele osób pamięta taką sy-
tuację z własnego doświadczenia. 
Problem w tym, że ówczesny system 
nie chciał się z tzw. prywaciarzami 
tym sukcesem dzielić, choć sam nie 
umiał z tej dziwacznej sytuacji sko-
rzystać i wyciągnąć profitów ekono-
micznych. Dzisiaj odwrotnie – każ-
dy może próbować robić biznes, ale 
niewielu ma gwarancję powodze-
nia. Dlaczego?

- Bo nie każdy zna sekrety dobrego 
biznesu!

CIĄG DALSZY NA STRONIE III

Kazimierz Pazgan – ur. w 1948 r. w Kamionce Wielkiej k. Nowego Sącza, magister resocjalizacji, abs. LP w Starym Są-
czu (1970) i PIPS W-wa, harcerz (szczep „Juhas”), biznesmen. Prezes oddziału Zw. Hodowców i Producentów Drobiu 
„Drobiarz”, założyciel (1982) i wieloletni prezes firmy Konspol, inicjator wielu fundacji i towarzystw, prezes i wicepre-
zes KIG 1990-1997, współzałożyciel i prezes SIG, działacz charytatywny i LZS, przew. Oddz. Stow. Polska-Wschód, do-
nator WSB-NLU w N. Sączu, były radny wojewódzki i gminny. 
W latach 80. ikona, prototyp dzisiejszego biznesmena, który nie dał się złamać biurokracji i ideologicznym dogmatom, 
a rzutkość i innowacyjność podwoił w czasach gospodarki rynkowej. Zanim został milionerem, pracował jako 
wychowawca w zakładzie poprawczym w Świdnicy i grał na trąbce na wiejskich weselach. Zwiedził ponad 100 krajów, 
przeszedł szczęśliwie 4 zawały serca. Zbudował rezydencję w Kamionce W. (1,5 tys. m kw.), z dwoma basenami 
z podgrzewaną wodą, kortami tenisowymi i komorą leczniczą.
Honorowy obywatel Nowego Sącza (2014). Laureat Nagrody im. Z. Szeligi (uzasadnienie z 1992 r.): Działalność 
ekonomiczna i organizatorska laureata charakteryzuje się klasyczną przedsiębiorczością, wziętą jakby z opisu 
podręcznikowego o powstawaniu nowych fortun, nie ze spekulacji ale z bardzo dobrze rozeznanych potrzeb rynkowych, 
umiejętnością wkroczenia w istniejący popyt, zdolnością przełamywania istniejących barier, a także dobrym 
rozumieniem, czym jest długofalowa działalność na rynku (stałe inwestowanie zysków). 

ŹRÓDŁO: JERZY LEŚNIAK, NOWA ENCYKLOPEDIA SĄDECKA, NOWY SĄCZ 2017 R.

Bankiet – (…) wydarzyło się to wiele lat temu, 
kiedy Nowy Sącz ledwie co zadzierzgnął nić 
współpracy z amerykańskim powiatem Co-
lumbia County, a nić ta była jeszcze bardzo 
cieniutka. W składzie pierwszej sądeckiej de-
legacji, lądującej na amerykańskiej ziemi, był 
m.in. znany przedsiębiorca i właściciel Kon-
spolu Kazimierz Pazgan (…). Z myślą o naj-
młodszych czytelnikach warto w tym miej-
scu dodać, że działo się to wszystko w okresie, 
kiedy Polacy nie znali jeszcze kart kredyto-
wych, a wizyta w banku była wydarzeniem, 
o którym opowiadało się wnukom i sąsiadom 
w długie zimowe wieczory. Tak więc lądują-
cych w Ameryce przybyszów z egzotycznej 
Polski poddano wnikliwej kontroli. Nagle oczy 
wszystkich celników i urzędników imigracyj-
nych spoczęły na czarnym neseserze pre-
zesa Pazgana. Po otwarciu torby, zebranym 
ukazał się widok znany dotychczas wyłącz-
nie z filmów gangsterskich o wielkim skoku 
na bank i to z nie byle jaką obsadą. Torba była 
wypełniona po brzegi zielonymi banknotami 
o wysokich nominałach. Było tego z 10 tysięcy 
dolarów, czyli dokładnie tyle, ile prezes Kazi-
mierz wpisał jeszcze przed lądowaniem w swo-
jej deklaracji, w rubryce „pieniądze wwożone 
w gotówce”. Czyli wszystko legalnie. Oniemiali 
z wrażenia amerykańscy stróże prawa (którzy 
pewnie też oglądali filmy gangsterskie) chcieli 
poznać odpowiedź wyłącznie na jedno pytanie: 
„Po co ci tyle kasy człowieku?”. Pazgan zresztą 
był bardziej zdziwiony sytuacją niż Ameryka-
nie, ale z właściwym sobie spokojem odparł: - 
Jak to po co? Na wszelki wypadek, gdyby trze-
ba było wystawić jakiś bankiet.

ABECADŁO SĄDECKIE

18-letni Kazimierz Pazgan z koleżankami z klasy IVa Liceum Peda-
gogicznego w Starym Sączu, podczas szkolnego pobytu w Prze-
siece w Sudetach, rok 1966.

ARCHIWUM JANA MALCZAKA

PRZECZYTANE

Dzień 70-tych urodzin to szczególny czas. Z jednej strony człowiek może spoglądnąć wstecz na to, co dotychczas osiągnął, 
ale także w przyszłość, myśląc co jeszcze można zrobić. W Twoim przypadku, dorobek jest wyjątkowy, bo sam jesteś wyjątkowym człowiekiem. 

Zawsze niezwykle zaangażowany, z głęboką wiarą, że wszystko można zrobić i osiągnąć. Ciągle coś tworzysz, ciągle szukasz nowych inspiracji. 
Nawet choroba była dla Ciebie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań. Jesteś prekursorem i ikoną polskiego biznesu. 

Choć zbudowałeś jedną z największych fi rm w sektorze rolno-spożywczym Grupę Konspol i współtworzyłeś środowisko gospodarcze 
w Polsce nigdy nie zapomniałeś o swoich korzeniach. Sądecczyzna i jej sprawy była i jest dla Ciebie najważniejsza. 

Drogi Kazimierzu!
W tym wyjątkowym dniu przyjmij najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień obfi tuje w zdrowie, uśmiech, zadowolenie i liczne sukcesy. 

Niech nigdy nie zabraknie wokół Ciebie życzliwych ludzi, a dobre wydarzenia i szczęście niech Ci towarzyszą w każdej chwili życia!

                                                                                                                                                                                         Marek Sowa
                                                                                                                                                                                          Poseł na Sejm RP

                                                                                                                                                                                              Marszałek Małopolski w latach 2010-2015
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Dostojny Jubilacie,
od wielu lat wytyczasz ścieżki swojej działalności - w regionie, Polsce, na świecie. Należysz do wyjątkowych osób, 
które nie boją się ryzyka i potrafi ą wykorzystać każdą okazję do kreowania nowej rzeczywistości.
Poznałem Cię jako człowieka przedsiębiorczego, który stworzył wizjonerską, innowacyjną fi rmę. Zbudowana 
na solidnych fundamentach, potrafi ła przetrwać różne zawieruchy polityczne i gospodarcze. Stała się marką 
gospodarczą Sądecczyzny. Pełniąc jeszcze funkcję radnego, a później prezydenta miasta, byłem również 
świadkiem Twojego zaangażowania w sprawy społeczne. Wystarczy wspomnieć partnerskie porozumienia 
z gospodarzami Columbia County, czy współtworzenie WSB-NLU.

Drogi Jubilacie, w tym szczególnym dla Ciebie dniu gratuluję wszystkich osiągnięć. Pozostajesz dla całego regionu, kraju wzorem przedsiębiorcy. 
Jestem  przekonany, że znajdziesz jeszcze wiele sił do realizacji nowych, ciekawych pomysłów. Życzę Ci dużo zdrowia, gdyż tak aktywne życie, wymaga 
żelaznej kondycji.

Z wyrazami szacunku, 
Andrzej Czerwiński

- No dobrze, ale ja nie znałem 
tego sekretu, a jednak do jakichś tam 
wyników doszedłem.

- Panie prezesie, bez fałszywej skrom-
ności! Każdy, kto zaczyna biznesową ka-
rierę chciałby dojść do takich, jak Pan to 
powiedział „jakichś tam wyników”. Jed-
nak to Pan jest często przedstawiany, 
jako modelowy przykład skuteczności 
w biznesie. 

- Często słyszę, że jestem „iko-
ną” sądeckiej czy nawet polskiej 
przedsiębiorczości. Jest to miłe, 
choć osobiście uważam, że najod-
powiedniejszym miejscem dla ikon 
są świątynie albo muzea, a ja ciągle 
najlepiej się czuję we własnej fir-
mie. Byłbym nieszczery, gdybym 
powiedział, że uznanie czy doce-
nienie przez środowisko gospodar-
cze nie jest to dla mnie ważne. Jest 
ważne, ale z drugiej strony chyba 
jednak nie jestem typowym przy-
kładem biznesowej kariery. Oczy-
wiście miło mi słyszeć, kiedy je-
stem dziś nazywany prekursorem 
sądeckiego kapitalizmu czy ojcem 
sądeckiej przedsiębiorczości. Pew-
nie mniej przyjemne było doświad-
czenie samemu wszystkiego, czego 
można było zakosztować prowa-
dząc biznes na styku historycznych 
epok: w Polsce socjalistycznej, mniej 
lub bardziej oficjalnie zwalczają-
cej prywatną przedsiębiorczość, i w 
Polsce czasów raczkującego wolne-
go rynku. A wykuwanie się gospo-
darki rynkowej w naszym kraju do 
szczególnie łatwych momentów nie 
należało.  Swoją firmę budowałem 
w niesprzyjających takim przedsię-
wzięciom czasach, byłem jednym 
z pierwszych, którzy dopiero wy-
deptywali ścieżki wolnego rynku. 
Wiadomo, pierwsi mają najgorzej, 
bo muszą w dżungli wyrąbywać 
drogę dla innych. W pewnym okre-
sie życia kosztowało mnie to zrujno-
wanie zdrowia i cztery zawały ser-
ca, więc nie chciałbym powiedzieć, 
że jestem przykładem typowym. Te 
zawały zapisuję dziś po stronie kosz-
tów prowadzenia firmy w skraj-
nie trudnych warunkach systemu 
politycznego zwalczającego takich 
szaleńców jak ja. Pewnie do żad-
nego biznesu i własnej działalności 
gospodarczej nie da się podchodzić 
bez emocji, ale chyba lepiej, żeby 
tych złych emocji było jak najmniej. 

No więc, jeśli szukamy tego złotego 
środka, tego sekretu dobrego biz-
nesu, to na pewno wymieniłbym tu 
umiejętność zachowania pewnych 
proporcji w emocjach jakimi obda-
rzamy nasze przedsięwzięcie. Łatwo 
powiedzieć…

- „Młody przyjacielu, jeśli chcesz osią-
gnąć biznesowym sukces, zachowaj 
zdrowy dystans, do tego, co robisz” – 
to pierwsze przykazanie sekretu dobre-
go biznesu?

- Ojej! Tym, którzy patrzą z boku 
na nasze poczynania łatwo mówić 
„nie emocjonuj się tak bardzo, prze-
cież będzie dobrze”. Jednak każdy, 
kto chociaż trochę próbował swoich 
sił w biznesie wie, że do tych spraw 
nie da się podchodzić obojętnie. Jeśli 
coś robisz na poważnie, zawsze an-
gażujesz się całym sobą, żyjesz swo-
im przedsięwzięciem całą dobę, ni-
gdy nie masz od niego urlopu albo 
chorobowego. Ci, którzy prowa-
dzą własne firmy dobrze wiedzą, co 
mam na myśli. I nie zrozumcie mnie 
źle, po prostu od tej pracy nigdy nie 
ma wolnego. Nawet, jeśli akurat le-
żysz na plaży, albo chodzisz z pleca-
kiem po górach.

- Brzmi dziwnie, żeby nie powiedzieć 
przewrotnie. Leży Pan sobie na plaży 
i męczy się tym leżeniem?

- Bzdura! Kiedy twoja praca jest 
twoją pasją, nigdy się nią nie mę-
czysz! No więc z jednej strony od-
powiedzialność za twój projekt biz-
nesowy, za zatrudnionych ludzi 
nigdy nie zwalnia cię od myślenia 
o firmie, a z drugiej strony ta troska, 
konieczność nieustającego ulepsza-
nia tego co zbudowałeś nigdy cię nie 
męczy i nie jest utrapieniem. Dobre-
mu gospodarzowi sprawia radość, 
kiedy widzi, że jego firma się rozwi-
ja, a pomysł okazał się dobry.

- Pomysł jest najważniejszy?
- Pomysł jest bardzo ważny. Ale 

jeszcze ważniejsza jest umiejętność 
korygowania własnych błędów, 
przyznawania się do nich przed sa-
mym sobą, a co za tym idzie nie-
ustannego poprawiania pomysłu, 
który był na początku. Codziennie, 
na każdym etapie pracy, możemy 
coś ulepszać.

DOKOŃCZENIE NA STRONIE V

Ryszard Florek: Zmienił oblicze miasta
Kazimierz Pazgan zmienił oblicze Nowego Sącza, czyniąc z naszego miasta pioniera polskiej przedsiębiorczości. 
Kazimierz  stanowi dla mnie i - jak sądzę - innych wywodzących się z Nowego Sącza przedsiębiorców, 
zawodową inspirację. To on jako pierwszy na Sądecczyźnie zaczął inwestować na szeroką skalę, dynamicznie 
rozszerzając zasięg działania firmy Konspol o kolejne rynki. Czerpiąc z tak dobrego wzoru, zarówno mnie jak 
i innym sądeckim firmom łatwiej było podejmować odważne decyzje. Tym samym Kazimierz Pazgan zmienił 
oblicze Nowego Sącza. 
Kazimierz nie poprzestał jedynie na rozwijaniu własnej firmy. Od lat angażuje się w rozwiązywanie problemów 
gospodarczych naszego kraju. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa zarówno Sądeckiej jak i Krajowej Izby 
Gospodarczej. W roku 1992 był  członkiem założycielem Polskiej Rady Biznesu, aktywnie uczestniczył w 
pracach Krajowej Rady Przedsiębiorczości powołanej przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego w 2013 
r. Aktywnie włączył się także w rozwój i propagowanie idei Fundacji Pomyśl o Przyszłości, która zajmuje się 
budowaniem kapitału społecznego.

Wiesław Basta: Sprawdzony przyjaciel
Kazimierza znam od blisko 40 lat i znajomość tę niezmiernie sobie cenię. Miałem przyjemność współpracować 
z nim w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy był prezesem Wojewódzkiego Związku Hodowców i Producentów Dro-
biu, a ja byłem najmłodszym hodowcą na Sądecczyźnie. Kazimierz nie traktował nas jak konkurentów, przeciwnie 
wszystkim hodowcom służył pomocą, dzielił się wiedzą i doświadczeniem, pomagał w rozwiązywaniu problemów. 
Dla mnie jednak to w pierwszej kolejności wielki przedsiębiorca – osiągnął międzynarodowy sukces, zbudował 
drobiarskie imperium, tworząc jednocześnie wiele miejsc pracy nie tylko na Sądecczyźnie.
Mam ogromny szacunek dla jego działalności biznesowej, ale również i charytatywnej, bo zawsze pomagał słab-
szym i pokrzywdzonym przez los. On w życiu kieruje się szacunkiem dla ludzi, jest wrażliwym i dobrym człowie-
kiem, a przede wszystkim wyjątkowym i sprawdzonym przyjacielem. Kaziu to dla mnie symbol wielkich zmian 
w Polsce, których historia dała nam szansę być świadkami. Odczuwam dumę, iż przez tak wiele lat miałem za-
szczyt z nim współpracować.

Krzysztof Pawłowski: Dwaj górale…
Kiedy w 1989 r. zostałem senato-
rem, jako jeden z pierwszych - a na 
pewno jako pierwszy z nieznanych 
mi wówczas osób - z gratulacjami 
zadzwonił Kaziu Pazgan i zapropo-
nował spotkanie. Zaprosiłem go do 
mojego maleńkiego mieszkania przy 
Nawojowskiej, a on przyniósł bukiet 
kwiatów tak wielki, jakiego jeszcze 
w życiu nie widziałem. Pierwszą naszą 
wspólną inicjatywą było założenie Są-
deckiej Izby Gospodarczej. Frekwencja 
na zebraniu założycielskim w ratuszu 
przekroczyła nasze wszelkie wyobra-
żenia, bo kilkuset chętnych nie mie-
ściło się na korytarzach. To był ten 
moment, kiedy każdy Polak marzył o 
tym, by zostać milionerem, tak speł-
niał się sen o wolności gospodarczej. To była nasza pierwsza, ale zdecydowanie nie ostatnia, udana inicja-
tywa. Potem był cały szereg wspólnych działań przy tworzeniu WSB-NLU, bez których pewnie szkoły by nie 
było. Oczywiście najważniejszym było kupienie przez Krajową Izb Gospodarczą, której Kazimierz był człon-
kiem zarządu, budynku dla szkoły przy ul. Zielonej. To znaczy KIG kupił budynek dla siebie, ale siła perswa-
zji Kazika była już wówczas tak duża, że przy okazji tej transakcji długo jeszcze po stolicy krążyły opowieści, 
jak to dwaj górale z Nowego Sącza przechytrzyli warszawiaków…

POWIEDZIELI

Kazimierz Pazgan i Krzysztof Pawłowski
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DOKOŃCZENIE ZE STRONY III

- W jakimś wywiadzie przed laty po-
wiedział Pan, że najtrudniejszy jest 
pierwszy rok działalności. Ale jesz-
cze trudniejszy jest drugi rok, a trze-
ci jest jeszcze trudniejszy od dwóch 
poprzednich.

- Nie pamiętam czy dokład-
nie tak powiedziałem, ale pewnie 
miałem na myśli fakt, że w bizne-
sie nieustająco może nam towa-
rzyszyć niepewność. I nic w tym 
złego, bo ona nie pozwala nam 
spocząć na laurach czy zachłysnąć 
się sukcesem. Tak więc, w prowa-
dzeniu biznesu może towarzyszyć 
nam przekonanie, iż oto właśnie 
w tej chwili jesteśmy w najtrud-
niejszym momencie. No, bo nawet, 
jeśli modelowo rozwijamy firmę, 
to przecież osiągnięty sukces nie 
jest nam dany raz na zawsze. Mała 
firma zmaga się z różnymi proble-
mami, ale wielka firma również 
nie jest wolna od kłopotów. Po-
wiedziałbym, że te zagrożenia ro-
sną wraz z firmą. Czujny przed-
siębiorca zdaje sobie z nich sprawę 
i już sama ta świadomość jest frag-
mentem sekretu dobrego biznesu.

- Ale tylko fragmentem…
- No tak, bo reszta to pomysł, 

konsekwencja, ciężka praca 
i odrobina szczęścia. Niekoniecz-
nie w tej kolejności.

-  Na początku powiedział Pan, że nie 
istnieje coś takiego jak sekret czy też 
recepta na udany biznes, a teraz Pan 
ten sekret zdradził.

- Na tej samej zasadzie mogę 
zdradzić kilka innych sekretów. 
Znam też sekret jak zdobyć złoty 
medal mistrzostw świata w biegu 
na sto metrów.

- Jak go zdobyć?
- Trzeba przebiec sto metrów 

szybciej niż wszyscy inni zawod-
nicy na świecie. Proste?

- Proste. Kto więc zjadł już parówkę 
z Konspolu może iść trenować bie-
gi na sto metrów. Pan chyba jednak 
woli znacznie dłuższe dystanse. Firma 
Konspol – najstarsze prywatne przed-
siębiorstwo Sądecczyzny – zamiast 
cieszyć się stabilną sytuacją i wypra-
cowaną przez ponad 30 lat pozycją na 
rynku, nieustannie angażuje się w ko-
lejne inwestycje. Potrzebny Panu nowy 
stres i kłopoty?

- To nie są żadne kłopoty! To 
jest właśnie to, co najbardziej lu-
bię. Po prostu robimy kolejne mi-
lowe kroki naprzód, bo przecież, 
kto stoi w miejscu i zadowala się 
dotychczasowymi osiągnięciami, 
ten się cofa. Rozwój firmy od za-
wsze wpisany był w naszą stra-
tegię, dlatego teraz korzystając 
z naszych wieloletnich doświad-
czeń, z każdym dniem tworzymy 
nowy rozdział w historii nasze-
go przedsiębiorstwa. Rozbudo-
wujemy nasze moce produkcyjne 
w kraju, inwestujemy na Dalekim 
Wschodzie, bo jeśli tego wszyst-
kiego nie zrobimy, to znaczy, 
że okopaliśmy się na dotychczas 
zdobytych pozycjach. Przecież 
nie zdradzę sekretu dobrego biz-
nesu, jeśli powiem, że przegry-
wa ten, kto się zatrzymał w pół 
kroku.

- Niedawno odebrał Pan tytuł Ho-
norowego Obywatela Nowego Sącza. 
To ważne wyróżnienie dla kogoś, kto 
w swoim życiu zebrał dziesiątki na-
gród i tytułów?

- Bardzo ważne, najważ-
niejsze!  Proszę zauważyć, 
że po raz pierwszy w histo-
rii tytułem tym uhonorowano 
przedsiębiorcę i to na dodatek 
w roku 25-lecia wolności Polski. 
Przyszedł moment, kiedy zauwa-
żamy, jako społeczeństwo, jak 
ważna jest dla nas gospodarka. 
Dla mnie ma to znaczenie szcze-
gólne. Powiem nawet, że odbie-
rając ten tytuł byłem szczerze 
wzruszony, czego pewnie na-
wet nie potrafiłem dobrze ukryć. 
Dlaczego? Bo był taki czas, kiedy 
w mediach próbowano mnie 
przedstawić, jako wroga publicz-
nego, tego, kto swoją działal-
nością chce rozwalić od środka 
system socjalistyczny. Proszę mi 
wierzyć, że to nie jest przyjemne, 
kiedy ludzie na twój widok prze-
chodzą na drugą stronę ulicy, bo 
przyznawanie się do znajomo-
ści ze mną mogło być powodem 
kłopotów. Dlatego trzydzieści lat 
później wzruszyłem się, że w tym 
samym mieście uznano, iż jednak 
znajomość z Pazganem to honor.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYWIAD POCHODZI Z KSIĄŻKI 
„SEKRETY DOBREGO BIZNESU” 

WYDANEJ PRZEZ FUNDACJĘ 
POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI W 2014 R.

ZATRZYMANE W KADRZE

Ewa Pruska: Odwaga i wizja
Jeśli mam się wypowiadać jako ekspert branży i wieloletni współpracownik Kazimierza Pazgana to określę go jednym 
zdaniem: ojciec wszystkich pomysłów w przemyśle drobiarskim, prekursor i wizjoner. Do tego tytan pracy, który pra-
cuje dla efektu, nie dla pieniędzy. 
Kazimierz Pazgan postawił na jakość, i to już w ciężkich czasach komunistycznych. W tamtych latach jako studentka 
widziałam w telewizji informacje, w których Kazimierz Pazgan był przedstawiany jako producent żywności ekologicz-
nej. On już wtedy postanowił, że będzie produkował tylko dobrą żywność. Do tej pory Konspol trzyma się tej zasady. 
To procentuje. Nasze towary znajdują się w sieciach zagranicznych i cieszą się bardzo dużym wzięciem. Według na-
szych klientów, którzy odwiedzają Konspol Holding i Konspol Bis, to najlepszy zakład w Europie.
Gdy prezes ponad 20 lat temu budował Konspol Bis, to był pierwszy zakład, który stosował chłodzenie kurczaków 
zimnym powietrzem, choć wszyscy się stukali w głowy. Nasi konkurenci sprzedawali kurczaki z 5-8 proc. zawartością 
wody w mięsie. Trzeba było mieć odwagę, żeby wprowadzić innowację, bo kurczak po chłodzeniu zimnym powietrzem 
wygląda jak stary z wysuszoną skórą. Polski konsument do takiego wyglądu mięsa w ogóle nie jest przyzwyczajony. 
Ale to zaprocentowało.  Tak rozpoczął się kontrakt z największą siecią restauracji. Teraz Konspol Bis jako jedyny zakład 
w Polsce jest uprawniony do eksportu do tej sieci. To właśnie odwaga i wizjonerstwo sprawiły, że nasze zakłady są 
znane i cenione na rynkach zagranicznych. 
Inny przykład? W dawnych czasach importowaliśmy paszę dla kurczaków. Prezes któregoś dnia stwierdził: Taki liczny 
naród wykarmimy a kurczaków nie wykarmimy? Skonsultował się z Akademią Rolniczą w Poznaniu i stworzyli mie-
szankę paszową ze specjalną recepturą odpowiednią do wieku kurczaka. 
Prezes Pazgan jest również autorem wielu pomysłów dla przemysłu drobiarskiego. Na pewno w przemyśle mięsnym 
zapisał się złotymi głoskami. A do tego jest bardzo skromnym, bezpośrednim człowiekiem. Pracownicy go uwielbiają.

Paweł Dygoń: Łączy nas muzyka
Powiedziałbym, że Kazimierz to człowiek, jak na świat biznesu, niezwykle delikatny i życzliwy wobec wszystkich. Zna-
my się od 30 lat albo dłużej. Połączyło nas to, że nasza rodzina była związana z poprzednim proboszczem Kamionki 
Wielkiej, państwo Pazganowie ze względu na miejsce zamieszkania również. Rodziły się nasze dzieci, dorastały, wcho-
dziły w zawodowe życie, a nasza przyjaźń twa. Taka normalna, ludzka, poza światem biznesowym. Prywatnie dla Ka-
zia nie ma znaczenia, kto jest z jakiej opcji politycznej, czy jakiej sfery. Najważniejsze, że zawsze możemy na siebie li-
czyć, zawsze wzajemnie sobie pomagaliśmy. Mamy na koncie mnóstwo wspólnych spotkań rozrywkowych. Kiedyś 
na przykład, co zawsze wspominamy z uśmiechem, bawiliśmy się na balu sylwestrowym. Nastąpiła długa przerwa 
w muzyce, więc my z Kazimierzem we dwóch wyszliśmy na parkiet i w duecie zaczęliśmy tańczyć bez muzyki, pokazu-
jąc, że i tak można się bawić. Zawsze to wspominamy i nieraz startujemy do tańca we dwóch. Bo trzeba mieć dystans 
do wszystkiego i podejście na luzie. Łączy nas też muzyka, ja z zawodu jestem muzykiem, a Kaziu w młodości grywał 
na trąbce. Nieraz różne muzyczne zdarzenia wspominaliśmy, choćby wynikające z obserwacji z tej drugiej strony es-
trady bawiących się ludzi. Razem jeszcze nie mieliśmy okazji zagrać, ale wszystko przed nami.

Kazimierz Pazgan i premier Józef Oleksy.
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W ciągu ostatnich kilkunastu lat Małopolska, a szczególnie Sądecczyzna, zmieniły się nie do poznania. 
Stały się miejscem, które jest nie tylko piękne, ale też atrakcyjne dla biznesu. Miejscem, w którym coraz lepiej się żyje. 

Spora w tym zasługa lokalnych przedsiębiorców, którzy ciężką pracą i odważnymi decyzjami rozwijali swoje fi rmy, 
wspierając tym samym nie tylko swoich pracowników, ale przede wszystkim cały region.

W gronie tych najbardziej zasłużonych bez wątpienia znajduje się Kazimierz Pazgan, twórca Grupy Konspol. 
W dowód tego Zarząd Województwa Małopolskiego w 2015 roku przyznał mu 
Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Dzisiaj, Szanowny Jubilacie, chcę po raz kolejny serdecznie podziękować za dokonania, które pokazują 
w kraju i za granicą, że Małopolska jest świetnym kierunkiem dla biznesu. Niech zdrowie Panu dopisuje, 

a każdy dzień przynosi radość!

Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego
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70 lat to wiek pod wieloma względami szczególny, zakreślający piękną perspektywę, z której dostrzec 

można życiowy dorobek, budowaną i pielęgnowaną przez lata tradycję, jak również autorytet, który 

zrodził się z rzeczywistych zasług, pasji tworzenia, zaangażowania, kreatywności oraz pracowitości. 

Wszystkie te komponenty składają się na obraz wspaniałego człowieka o silnym charakterze 

i szlachetnym sercu, mądrego i uczciwego przedsiębiorcy, którego działalność stanowi wzór do 

naśladowania dla innych – Kazimierz Pazgan, założyciel i wieloletni Prezes Grupy Konspol.

Spełniony rodzinnie i zawodowo, posiada wyjątkową umiejętność pomnażania, a następnie 

dzielenia dobra, jakie wypracował, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez szerzone wartości, 

inspirowanie i motywowanie do podejmowania wyzwań, a przez to do samodoskonalenia, rozwoju 

i odnoszenia wspaniałych sukcesów.

Życzymy, by ta niezwykła moc i pozytywna energia, będące Twymi znakami rozpoznawczymi, 

towarzyszyły Ci zawsze – Drogi Jubilacie, dając siłę niezbędną do realizacji planów i spełniania marzeń. 

Pragniemy jednocześnie wyrazić ogromny podziw i szacunek dla tego, co już osiągnąłeś, z serca Ci 

gratulując i kibicując na kolejne lata.

Przyjmij proszę zarówno od nas osobiście, jak i od wszystkich przedstawicieli organów Regionalnej 

Izby Gospodarczej w Katowicach, raz jeszcze, najserdeczniejsze podziękowania za prezentowaną, 

przez minione lata, wspaniałą postawę człowieka – przedsiębiorcy, zaangażowanego zarówno w sprawy 

gospodarcze, jak i społeczne. Dziękujemy za przykład, jaki nam dajesz i za wiele dobrych praktyk, 

z których możemy czerpać po dziś dzień, za Twą życzliwość i mądrość.

W styczniu 2018 roku dziękowaliśmy Ci za Twoje dokonania, wręczając Diamentowy laur Umiejętności 

i Kompetencji – nasz Śląski Wawrzyn, najwyższą formę podziwu. W dniu Twoich 70. urodzin Drogi 

Jubilacie pragniemy złożyć Ci z serc płynące życzenia zdrowia, szczęścia, wielu życzliwych ludzi wokół, 

rodzinnego ciepła, dalszego, prężnego rozwoju firmy oraz wszelkiej pomyślności. By wspomniane dobro, 

którym tak chętnie dzieliłeś się, na przestrzeni lat, z innymi, po wielokroć powróciło do Ciebie w dogodnej 

formie, pozwalając na kontynuację szlachetnej misji, którą stale podejmujesz w swej codziennej pracy, 

w swym życiu i w sercu, a która Cię ukształtowała, czyniąc wyjątkowym człowiekiem.

Sto dwadzieścia lat!

Moskwa chce kabanosy
Rozmowa 
z KAZIMIERZEM 
PAZGANEM

- Jak Pan zareagował na informację o 
przyznaniu Panu tytułu Honorowego 
Obywatela Nowego Sącza?

- Prędzej spodziewałbym się 
piątego zawału, niż tego wyróż-
nienia. Notabene dowiedziałem 
się o nim z mediów. Próbowa-
łem później interweniować w tej 
sprawie, przekonywać radnych, 
by się z tego pomysłu wycofali, ale 
bezskutecznie.

- Nie chce Pan  tego tytułu?
- To nie o to chodzi. Ja po pro-

stu uważam, że niczym szczegól-
nym się nie wyróżniam spośród 
sądeczan. Jestem zdania, że każ-
dy, kto tu mieszka jest honoro-
wym obywatelem Nowego Sącza. 
Dla mnie wiadomość o tym wy-
różnieniu, była raczej okazją do 
spojrzenia za siebie, na to, co ro-
biłem przez ostatnie 42 lata jako 
przedsiębiorca.

- I co Panu wychodzi z tego bilansu?
- Gdybym miał odpowiedzieć 

jednym zdaniem, to brzmiałoby 
ono: niczego nie żałuję! Ale nie 
umiem w prosty sposób odpowie-
dzieć na to pytanie. Z jednej strony 
uhonorowano mnie najwyższym 
wyróżnieniem w mieście za moje 
zasługi dla rozwoju miasta i to jest 
bardzo miłe, a nawet wzruszające. 
Z drugiej strony słyszę czasami ta-
kie opinie, że skoro zaczynałem w 
poprzednim systemie, to musia-
łem być pieszczochem tamtych 
władz. Nie umiem się dziś już na-
wet zdenerwować takimi ocena-
mi i nie bardzo wiem – śmiać się z 
nich czy płakać? No, ale tak wy-
gląda życie – jeśli jedni cię nagra-
dzają, to drudzy atakują.

- Są Panu obojętne takie oceny?
- Żadne oceny nie są mi obojęt-

ne, bo z każdych płynie jakaś na-
uka, ale z niektórymi nie potra-
fię nawet dyskutować. Jeśli tak 

dobrze było mi w poprzednim 
systemie, to dlaczego moją drogę 
do wolnego rynku i sukcesu Kon-
spolu opłaciłem czterema zawała-
mi serca? Dlaczego przyszłość fir-
my wiele razy wisiała na włosku, 
np. z powodu „domiarów”, jakie 
chciała mi zafundować poprzed-
nia władza? Dlaczego na biurku 
ówczesnego wojewody nowosą-
deckiego leżała decyzja o likwi-
dacji Konspolu?

- A może sam Pan prowokował skoja-
rzenia z poprzednim systemem ota-
czając się ludźmi z PZPR?

- Nigdy nie oceniałem ludzi 
według przynależności partyjnej. 
Ani przed laty, ani dzisiaj. Powiem 
to wyraźnie i dobitnie: mam wielu 
przyjaciół, którzy kiedyś należeli 
do PZPR, a nawet pełnili wysokie 
w niej funkcje. Moimi przyjaciół-
mi byli i są nadal Józef Oleksy czy 
były wojewoda Antoni Rączka. Nie 
ukrywałem tego nigdy.

- Najczęściej jest Panu wypominany 
Antoni Rączka i fakt, że ostatni woje-
woda z nadania PZPR znalazł bezpiecz-
ne schronienie w Konspolu.

- Mam nadzieję, że je znalazł. W 
1989 r. wszedł w życie przepis, że 
była nomenklatura partyjna nie ma 
prawa znaleźć zatrudnienia. Przy-
padek Antoniego Rączki był jeszcze 
trudniejszy, bo również jego żona 
nauczyciela straciła pracę i obo-
je pozostali bez środków do życia. 
Wówczas zadzwonił do mnie mój 
przyjaciel Julek Kietliński – były 
pierwszy sekretarz Komitetu Miej-
skiego PZPR w Krynicy, wyrzucony 
z partii za kontakty z Konspolem – 
i zapytał czy pomogę człowiekowi, 
który nie ma z czego żyć. Moja od-
powiedź była krótka: niech przyj-
dzie jutro. Antoni Rączka przez tych 
25 lat pracy w Konspolu wielokrot-
nie udowodnił, że jako fachowiec 
zasłużył na moje zaufanie. To był 
człowiek instytucja. Prywatnie do-
dam, że kiedyś ja pomogłem jemu, 
ale to on pomaga każdemu, kto się 
do niego zwróci.

Pamiętajmy, że przed 1989 r. 
całe życie publiczne i – nazwijmy 

Życzenia w hołdzie dla 70 lat pasji, dla człowieka wyjątkowego…

Janusz Steinhoff
Przewodniczący Rady
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Tadeusz Donocik
Prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 

ZATRZYMANE W KADRZE

Kazimierz Pazgan i prof. Jan Malczak, koledzy z jednej ławki szkoły w Kamionce Wielkiej oraz Alicja Pazgan.

Leszek Dubiński: Pulpety z Teramo
Kazimierz Pazgan? Człowiek o niezmiernie wielkim sercu, którym obdarowuje wszystkich wokół. Wiem, bo nieraz wi-
działem całe rzesze interesantów, którzy przychodzili z prośbami o wsparcie. Mimo trudnych lat w firmie, gdy ogrom-
ne inwestycje wymuszały zaciskanie pasa, Kazimierz był wrażliwy, żeby ludziom pomóc. Jeśli nie mógł tego zrobić bez-
pośrednio, czyli finansowo, to wspomagał swoimi wyrobami.
Wiem o czym mówię, bo przed laty parałem się działalnością związaną ze sportem młodzieżowym, byłem trenerem, 
a potem prezesem MKS „Beskid”, który tworzył kobiecą piłkę ręczną. Na koniec sezonu staraliśmy się zorganizować 
wyjazd, żeby zawodniczki spotkały się ze sportowcami z innych krajów, jeździliśmy do Teramo, gdzie spotykało się ok. 
5 tys. szczypiornistów. Czasy były ciężkie, udostępniano nam jakieś miejsce noclegowe, ale ekwipunek musieliśmy 
mieć własny. Do Włoch wyjeżdżaliśmy wyposażeni w zapas wyrobów Konspolu, oczywiście od prezesa Pazgana. Pod-
czas jednego z pobytów próbowaliśmy wymyślić nową recepturę serwowania zawodniczkom dań z kurczaka, więc kie-
dyś na stołach pojawił się włoski makaron, a w nim sądeckie pulpety a’la Konspol. Po latach chyba mogę powiedzieć, 
że to była mała rewolucja we włoskiej kuchni, w której swój udział miał również prezes Kazimierz – pulpety z Teramo!
Od wielu lat jestem jako radca prawny związany z Konspolem, więc poznałem nie tylko chwalebne, ale również trud-
ne momenty w historii firmy, które zahartowały prezesa i jego współpracowników. Ludzie najczęściej patrzą na pana 
Pazgana jak na bardzo bogatego człowieka. W porządku, ich prawo, ale ja bym dodał, że on jest bogaty w dobroć i ma 
dobre – choć schorowane - serce. Pamiętam również czasy, kiedy w poprzednim ustroju sukces firmy, kuł w oczy. 
Starano się firmę znacjonalizować, a prezesa z Konspolem wkomponować w  ramy tzw. realnego socjalizmu. Kazi-
mierz Pazgan stoczył wówczas bardzo nierówną, ale zwycięską walkę. Potem były ogromne inwestycje, walka o środ-
ki, które trzeba było zdobyć, spłacić kredyty i radzić sobie na bardzo trudnym rynku. To była tytaniczna praca, któ-
ra kosztowała go sporo zdrowia.
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Szanowny Pan
Kazimierz Pazgan
Szanowny Panie Prezesie z okazji przypadających 70 urodzin życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 
Pana fi rma jest ikoną sądeckiej przedsiębiorczości, a marka Konspol jest symbolem sukcesu w Polsce i daleko poza jej granicami.
Szanowny Panie Prezesie, jak mawiał Kurt Vonnegut "Naszym celem jest uczynić świat piękniejszym, niż był w chwili, kiedy nań przyszliśmy." 
Nie wiem, czy dzisiejszy świat jest piękniejszy, ale na pewno za sprawą Pana i Pana produktów jest on smaczniejszy! Król Kurczaka jest tylko jeden!
 Z poważaniem

Tomasz Michałowski
Prezes Stowarzyszenia „Dla Miasta”

je górnolotnie – biznesowe, znaj-
dowało się pod kontrolą PZPR i 
Służby Bezpieczeństwa. Nie dzia-
łaliśmy w próżni, byliśmy uwa-
żani za zagrożenie dla socjalizmu, 
bo produkując wyroby z kurcza-
ka dokonywaliśmy sztuki, któ-
ra się państwowym zakładom nie 
udawała. Państwo reglamento-
wało towar na kartki żywnościo-
we, a nasz był dostępny bez kar-
tek. To musiało ich boleć, więc do 
wszechmocnego pierwszego se-
kretarza KW PZPR Józefa Broż-
ka zwrócono się, by zlikwidował 
Konspol. Musieliśmy im bardzo 
przeszkadzać, ale właśnie woje-
woda Rączka poproszony przez 
Radę Państwa o opinię, napisał, że 
Konspol działa zgodnie z prawem.

- Czyli parasol ochronny ówczesnej 
nomenklatury?

- Powiedziałbym raczej: nor-
malne reakcje przyzwoitych ludzi. 
Nie przetrwałbym najtrudniej-
szych czasów, gdyby nie przy-
zwoici ludzie z PZPR. Nie wszy-
scy byli źli w tamtym systemie. To 
był cud, że wówczas przetrwałem! 
Szkoda, że nie zachowałem ga-
zet z tamtego okresu, bo nikt by 
nie uwierzył, co wówczas pisa-
ła o mnie „Trybuna” czy „Prawo 
i Życie”. To był czas nieustannych 
nalotów na Konspol, donosów i 
kontroli, a ja byłem głównym pro-
blemem ideologicznym PZPR, bo 
pierwszy sekretarz partii zade-
klarował publicznie, że nowosą-
deckie będzie pierwszym w pełni 
socjalistycznym województwem 
w Polsce. Założenie ambitne, tyl-
ko Konspol stawał temu na drodze. 
To był zresztą czas, kiedy znajomi 
na mój widok przechodzili na dru-
gą stronę ulicy, bo już sama zna-
jomość z Pazganem nie była do-
brze widziana.

- Ludzie PZPR chcieli Pana zniszczyć 
czy Pana ochraniali?

- W partii byli bardzo różni lu-
dzie, dlatego – powtórzę – nie 
oceniam nikogo według przy-
należności partyjnej. To był czas 
przedziwnych paradoksów. PZPR 
chciała nas zlikwidować, ale kie-
dy pojechałem na targi żywno-
ści do Moskwy z naszym kabano-
sem i skosztowali go towarzysze 

radzieccy, to natychmiast chcieli 
wybudować u siebie sto fabryk na 
naszej licencji. Ich nie intereso-
wało, że jesteśmy prywatną firmą, 
tylko chcieli mieć takie kabano-
sy w całym Związku Radzieckim. 
Kompletne szaleństwo!

- Tacy ludzie jak Pan byli dla władzy 
szczególnie cenni również ze względu 
na posiadaną wiedzę.

- Dlatego bardzo uważnie mi się 
przyglądano, już od czasu działal-
ności w związku hodowców dro-
biu. Byłem pod oficjalną i sta-
łą obserwacją SB, czego nikt nie 
zamierzał ukrywać. Ciągle przy-
chodził ktoś z SB, przedstawiał 
się i interesował tym co robimy 
jako hodowcy. Nigdy jednak nie 
dostałem propozycji współpracy, 
ani tajnej, ani jawnej. Jak mogli 
mi to zaproponować, skoro uwa-
żali, że rozwalam socjalizm. Mia-
łem przecież w ręku strategiczną 
broń tamtych czasów, czyli mięso. 
Jestem przekonany, że każdą na-
szą rozmowę wykorzystywali do 
swoich celów, bo w czasach ame-
rykańskiego embarga na pasze dla 
drobiu, wiedza o sytuacji na tym 
rynku była pewnie równie cenna, 
jak informacje o rakietach dale-
kiego zasięgu.

- Ale niedługo potem został Pan mo-
delowym przykładem polskiego 
przedsiębiorcy.

- Bez przesady, ale po 1988 r. 
sytuacja faktycznie się diametral-
nie zmieniła. Media, które mnie 
wcześniej niszczyły, teraz mnie 
ratowały. W szczególności tele-
wizja, dla której byłem mierni-
kiem reform gospodarczych, któ-
re zaczęto wprowadzać. Kiedy 
podnoszące głowę media chciały 
skontrolować jak władza wdraża 
zapowiadane reformy, to spraw-
dzały, co dzieje się w Konspolu. To 
nam pomagało działać, bo każdy, 
kto chciałby nam przeszkodzić, 
naraziłby się na miano przeciw-
nika reform. Zresztą na przykła-
dzie Konspolu można byłoby opo-
wiedzieć całą współczesną historię 
Polski ostatnich trzydziestu lat.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYWIAD PRZEPROWADZONO 
W 2014 R.

Stowarzyszenie
Dla Miasta

ZATRZYMANE W KADRZE

Kazimierz Pazgan i ks. arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Prof. Jan Malczak: Kaziu nigdy się nie bił
Spędziłem z Kaziem 12 lat, nawet jeśli nie zawsze w jednej ławce, to w jednej klasie. Trudno mi mówić o Kaziku 
z tamtych czasów, bo był osobą całkowicie niekontrowersyjną, żyjącą z wszystkimi w zgodzie, więc nie zapadły 
mi w pamięć szczególne sytuacje. Ale jedną rzecz pamiętam bardzo dobrze, nawet jeśli ta historia dzisiaj zabrzmi 
niewiarygodnie. Mieliśmy w pierwszych klasach szkoły podstawowej lekcje kaligrafii - młodszym przypomnę, 
że to ćwiczenie ładnego pisma. Co zrobił Kazimierz? Kiedy to sobie uświadamiam, jestem zaszokowany. On 
zawsze pięknie pisał, więc ćwiczenia z kaligrafii zadawane do domu – w przeciwieństwie do mnie - raczej 
sprawiały mu frajdę, niż cierpienie. Otóż Kazik zawsze na końcu swojego ćwiczenia miał narysowanego koguta 
albo kurę. Dzisiaj wielu może w to nie uwierzyć, ale przysięgam, że tak było. Nie powiem, że było to jakieś 
proroctwo, ale on chyba od dziecka miał takie upodobanie i pewnie nie podejrzewał, że kiedyś kurczak stanie 
się jego życiowym biznesem.
Wspomniałem, że Kazik jako młody chłopak (ale później jako dojrzały mężczyzna również) był bezkonfliktowy. 
Nie ma co ukrywać, że 60 lat temu chłopcy w Kamionce Wielkiej lubili się tłuc. A Kaziu nie! Ja na przykład często 
musiałem walczyć z tymi, którzy spuścili lanie mojemu młodszemu bratu, natomiast Kaziu nie musiał się bać 
nikogo. Ciekawostka – mieszkaliśmy w tzw. Górnej Kamionce, a do kościoła m.in. w okresie przedświątecznych 
rekolekcji chodziliśmy do Dolnej Kamionki. Był to oczywiście świetny pretekst do walk z chłopakami z drugiej 
szkoły w naszej wsi, co trochę przypominało starcia dzisiejszych kiboli. Strach było się potem samemu 
wypuszczać do Dolnej Kamionki, bo pojedynczy chłopak mógł oberwać. Każdy, tylko nie Kazik Pazgan! On nigdy 
nie musiał się obawiać, że coś mu się stanie. On już wtedy miał mnóstwo znajomych i przyjaciół, podobnie jak 
dzisiaj, choć jego obecne relacje są na nieporównywalnie innym poziomie. Swoją łagodną naturę Kazimierz 
odziedziczył chyba po rodzicach. Jego ociec był bardzo pogodny, a mama bardzo delikatna, jak na kobietę 
ze wsi – uśmiechnięta, chyba nigdy o nikim złego słowa nie powiedziała. Kaziu ma podobne cechy – zawsze 
o ludziach dobrze mówi, jest takim kochanym człowiekiem. Kilkadziesiąt lat minęło, a Kazik się nie zmienia, 
do dzisiaj mamy świetny kontakt, jesteśmy jak bracia. Czasami tylko zastanawiam się, jak taki delikatny facet 
potrafił sobie tak dobrze dać radę w biznesie, gdzie czasami trzeba być rekinem.
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Patriotyzm – w lokalnym wydaniu to słowo odmieniane przy różnych koturnowych okazjach przez wszystkie 
możliwe przypadki. Z powodzi mniej lub bardziej dętych odwołań do tzw. lokalnego patriotyzmu, mnie najbar-
dziej spodobała się deklaracja Kazimierza Pazgana wygłoszona chyba w jakiejś gazecie:
- Odwiedziłem 140 krajów na całym świecie, ale z ręką na sercu mogę powiedzieć, że Kamionka Wielka to naj-
piękniejsze miejsce, jakie w życiu widziałem i nie zamieniłbym je na żadne inne (…)

ABECADŁO SĄDECKIE
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 Szanowny Jubilacie!
W uroczystym dniu  urodzin  proszę przyjąć  szczere i serdeczne życzenia

długich lat  życia przepełnionych  zdrowiem, pogodą ducha i wszelką pomyślnością.
Niech każdy kolejny dzień  przynosi radość  i wszystko to co w życiu najcenniejsze.

Życzymy aby  nigdy nie zabrakło Ci energii i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów,  
a pomyślność ich realizacji  niech będzie źródłem  osobistej satysfakcji.

Proszę przyjąć podziękowania  za  ogromny wkład  włożony  w  rozwój  naszej  
Małej Ojczyzny  i  troskę o  dobro jej mieszkańców.

Dziękujemy  za  wszelką życzliwość i umiejętność twórczej współpracy.

Życzymy  aby  każde Twoje  działanie spotykało  się  zawsze  z ludzką  życzliwością  i wdzięcznością.

 Z życzeniami 100 lat 

Zenon Kruczek
Przewodniczący Rady Gminy 
Kamionka Wielka

Kazimierz Siedlarz
Wójt Gminy 
Kamionka Wielka

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest
i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
  Jan Paweł II 

Ryszard Bochenek: Niespokojny duch
Z Kazimierzem Pazganem poznałem się w 1984 r., więc mogę powiedzieć, że 
byłem przy tym, jak powstawał i rozrastał się Konspol w Nowym Sączu. Byliśmy 
jedynym wówczas prywatnym zakładem, zresztą zwalczanym przez władzę, ale 
tamta praca była fantastyczną przygodą. To było uczucie, jakiego wcześniej nikt 
z nas nie znał – mogliśmy od początku do końca decydować co i jak chcemy zrobić, 
mieliśmy pełną swobodę i to było niesamowite. Mogliśmy się wykazać i chyba 
nam się to udało. Pracowaliśmy ciężko, ale też finansowo byliśmy odpowiednio 
motywowani. Miałem również szczęście od 1992 r. brać udział w projektowaniu 
i budowie zakładu w Słupcy w Wielkopolsce. A wszystko pod nadzorem Kazimierza, 
który nigdy nie unikał gospodarskiego doglądania budowy. W rekordowym czasie 
postawiliśmy najnowocześniejszy zakład uboju drobiu w Europie. Zlokalizowanie 
Konspolu Bis w Wielkopolsce było genialnym ruchem strategicznym Kazimierza. 
Dzięki Słupcy mieliśmy doskonały dostęp do rynków w całej Europie, a dzięki 
rozwiniętemu wielkopolskiemu rolnictwu dostęp do pasz dla naszych ferm. To 
tylko jeden z przykładów niespokojnego ducha biznesowego Kazimierza i skutecznej 
realizacji jednego z wielu jego trafionych pomysłów.

Tadeusz Donocik: Zaufanie bez ograniczeń
Choć znamy się z Kazimierzem przede wszystkim z działalności w samorządach 
gospodarczych, to pierwsze skojarzenie jakie mam z jego osobą, jest zupełnie 
z innej sfery: to dobry człowiek, chcący każdemu pomóc i o każdym mówiący 
dobrze. Wzbudza to mój ogromny podziw i szacunek. Kazimierz posiada 
nieograniczone zaufanie do ludzi, co nie zawsze mogłem zrozumieć, bo sam 
miewam je raczej ograniczone. Zaufanie tak, ale pod kontrolą. Pazgan ufa 
bez żadnej kontroli i ograniczeń. To chyba jedna z jego głównych cech. Jeśli 
ktoś uważa, że do zrobienia wielkiej biznesowej kariery trzeba być zimnym 
i bezwzględnym, to Kazimierz Pazgan obala całkowicie ten mit. Dlatego jest 
dla mnie absolutnym wzorem do naśladowania i stąd Diamentowy Laur 
Umiejętności i Kompetencji, którym uhonorowaliśmy go w styczniu. On 
świetnie potrafi pogodzić udane życie rodzinne, miłość do dzieci i wnuków 
z prowadzeniem wielkiego przedsiębiorstwa. To rzadka umiejętność – 
pogodzić te cechy z budowaniem biznesu, który rozrósł się z dwuosobowej 
kwiaciarni w holding zatrudniający ponad dwa tysiące osób i generujący 
rocznie miliard złotych przychodu. Inni ludzie w takich sytuacjach popadają 
w euforię polegającą na tym, że nie poznają znajomych, zrywają kontakty 
z rodziną. Kazimierz przeciwnie – rozwijając się ciągle pozyskiwał nowych 
znajomych i przyjaciół. Niektórzy zresztą jego dobroci nadużywają.

ZATRZYMANE W KADRZE

Kazimierz Pazgan, a w tle komora hiperbarczyna – skuteczna pomoc w rehabilitacji i pomysł na nowy biznes.
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„Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek” (św. Jan Paweł II). 

Drogi Kazimierzu dla Ciebie drugi człowiek był zawsze darem. Całe swoje życie prywatne i zawodowe kierowałeś się troską o rozwój każdego, 
z kim przyszło Ci żyć lub współpracować.Twoje urodziny to dla nas radosna okazja, aby podziękować Ci za Twoje zaangażowanie i pasję, z jaką 
tworzysz swoje życiowe przedsięwzięcia i inicjatywy. 
Z okazji Twojego dzisiejszego Jubileuszu życzymy Ci, abyś dalej tak jak dotychczas czerpał radość z podejmowania trudnych wyzwań i nie 
zniechęcał się przeciwnościami. „Życzliwe spojrzenie i uśmiech więcej nieraz znaczą niż udany dialog” (cyt. kard. Stefan Wyszyński), dlatego niech 
nie zabraknie wokół Ciebie zwykłej ludzkiej życzliwości. Życzymy wielu sukcesów, siły i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, radości 
i optymizmu, a przede wszystkim długich lat życia w dobrym zdrowiu.

 Iwona i Arkadiusz Mularczyk 

Dwie najważniejsze kobiety

W parku, a może w kawiarni
Magdalena Pazgan-Wacławek: - Firma jest 
nieco starsza ode mnie, a w domu sprawy biz-
nesowe i rodzinne zawsze się przeplatały. Na 
piętrze każdy ma swój pokój, ale na dole  jest 
przestrzeń do bycia razem i rozmawiania. Nie 
ma tam telewizji i internetu. Domowe roz-
mowy zawsze zmierzały do tego, co się dzie-
je w firmie. Wiedzieliśmy o Konspolu wszyst-
ko. O dobrych i złych momentach, o tym, jak 
udało się z nich wyjść i co robić dalej. Zawsze 
byłam „córeczką tatusia”, emocjonalnie byli-
śmy blisko. Tato wychowując mnie - w zamy-
śle pewnie do kierowania firmą - wychodził 
z założenia, że kobieta w świecie biznesu musi 
być tak twarda jak mężczyzna. Wszystko więc 
musiałam robić jak mój brat, a nawet jeszcze 
lepiej. Kiedy miałam 13 lat, tato posadził mnie 
za kierownicą swojego wielkiego mercede-
sa i kazał jechać do kościoła. Moje niedziel-
ne jazdy przez Kamionkę, choć niezgodne 
z przepisami, stały się naszym niepisanym 
obyczajem. To był element uczenia samo-
dzielności, docelowo w twardym świecie 
biznesu. W ramach ćwiczeń z samodzielno-
ści wyjechałam na rok do Azji, bez szczegó-
łowego planu, mieszkania i opieki rodziców, 
lądując w Singapurze z wielką walizką. Przez 
lata nasze domowe życie było wypełnione wi-
zytami ludzi, którzy zwykle widuje się w te-
lewizji. Powiedziałam niedawno do męża, że 
całe moje dzieciństwo, to kilka imprez tygo-
dniowo w naszym domu. Każdy weekend to 
dom pełen ludzi. Już jako dzieci musieliśmy 
z bratem uczestniczyć w tych spotkaniach, 
żeby się oswoić z gośćmi. To był dobry po-
mysł, bo potem nigdy nie czuliśmy skrępowa-
nia w rozmowach z ludźmi różnego pokroju.

Alicja Pazgan: - Czy łatwo prowadzić dom, 
w którym niespodziewanie na kolacji może 
pojawić się minister, albo premier? To nie 
było proste, bo zawsze martwiłam się co po-
dać. Mąż lubił nas zaskakiwać, szczególnie 
podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, 
kiedy w naszym domu zjawiały się dziesiąt-
ki niezapowiedzianych osób. Nigdy nie było 
wiadomo, czy przyjedzie ich 20 czy 50. Cza-
sami miałam wrażenie, że Kazimierz zapraszał 
do Kamionki tyle osób, ile spotkał w Krynicy.

Magdalena Pazgan-Wacławek: - To były spo-
tkania bez scenariusza. Kiedyś tato wyjeż-
dżając do Krynicy obiecał nam, że wieczorem 
będzie u nas maksymalnie 25 osób. Godzinę 
przed spotkaniem zadzwonił, że jednak gości 
będzie 50. Trudno sobie wyobrazić, jak zapa-
nować nad sytuacją z tyloma zmiennymi i jak 

podwoić w tak krótkim czasie miejsca dla go-
ści? Osobnym problemem było przyjęcie licz-
nej ochrony naszych gości, dla pracowników 
BOR-u organizowaliśmy osobny „podstolik” 
na tarasie.

Alicja Pazgan: - Prowadzenie otwartego 
domu, te tłumy gości to efekt charakteru 
Kazika. Ktoś powiedział, że on działa na lu-
dzi jak magnes. Niedawno wrócił ze szpita-
la, dzwonią do niego profesorowie, słucham, 
a on jest już z nimi po imieniu.

Magdalena Pazgan Wacławek: - Tato po pro-
stu lubi ludzi. Rodzice przy drodze postawi-
li kapliczkę, gdzie sąsiedzi zbierają się, by 
śpiewać majówki. Każdego roku pod prze-
różnymi pretekstami zapraszał ich wszyst-
kich do domu i organizował spontaniczne 
grillowanie. Zastanawiałam się kiedyś, po 
co mama robi takie wielkie zakupy, jakby 
towarowała hotel na trzy miesiące? W na-
szym domu trzeba być przygotowanym na 
każdą okoliczność.

Alicja Pazgan: - Dzisiaj opowiadamy o tym 
z uśmiechem, ale przez całe lata życie rodzin-
ne podporządkowane było rytmowi otwarte-
go domu. To bardzo miłe, że tak wielu ludzi 
chciało u nas bywać, z drugiej strony marzy-
łam czasami o błogiej ciszy i o tym, żeby po 
domu pochodzić w pantoflach, albo położyć 
się i czytać książkę. To było niemożliwe, bo 
wiele osób przyjeżdżało niezapowiedzianych.

Magdalena Pazgan-Wacławek: - Kłopoty 
zdrowotne taty – cztery zawały, udar mózgu 
– uświadamiają mi, jak wysoką cenę zapłacił 
za ogromne tempo w jakim żył i na jakie ob-
ciążenia był wystawiony. Z drugiej strony to 
nieprawdopodobne jak silnym jest człowie-
kiem. Ktoś przeglądając historię jego cho-
rób, mógłby nie uwierzyć, że jedna osoba była 
w stanie tyle przejść i nadal całkiem dobrze 
funkcjonować.

Alicja Pazgan: - Na pewno kilka razy był na 
krawędzi życia i śmierci. Profesorowie pochy-
lali się nad jego przypadkiem i dziwili się, że 
on jeszcze żyje. Zawsze lubił czerwone wino, 
a po trzecim zawale uznał, że to będzie naj-
lepsze lekarstwo, czy raczej profilaktyka dla 
jego serca. Ale potrafił przez 20 lat, nie pić 
wcale alkoholu. Kiedy urodziły się dzieci nie 
pił nawet kieliszka szampana. Mówił, że nie 
chciałby, żeby go widziały pijanym. Był w tym 
bardzo konsekwentny. Jak coś postanowił, to 

trzymał się tego. Podobnie było z papierosa-
mi. W młodości bardzo dużo palił, nawet po 
trzy paczki dziennie. Mieszkaliśmy wtedy 
w Świdnicy, w radiu mówili o dniu bez papie-
rosa i szkodliwości palenia. Rzucił papierosy 
z dnia na dzień. Choć nikt nie wierzył w tę de-
klarację, już nigdy więcej nie zapalił. Papiero-
sy nie szły też w parze z grą na trąbce. Kazik 
twierdzi, że to ja mu zakazałam gry. To praw-
da, ale w domu po prostu było za głośno kiedy 
ćwiczył, więc trąbka zniknęła z naszego ży-
cia. Potem grywał okazjonalnie – kiedyś byli-
śmy na dancingu i kolega pozwolił mu zagrać.

Magdalena Pazgan-Wacławek: - Na 50. uro-
dziny dostał od pracowników trąbkę i grywał 
w domu. Nauczył też grać mojego brata, któ-
ry na studniówkę skrzyknął zespół kolegów 
i zagrał na trąbce.

Alicja Pazgan: - Poznałam Kazika w Świdnicy, 
gdzie po studiach pracował jako wychowaw-
ca w zakładzie poprawczym. Taki dostał przy-
dział, musiał odrobić stypendium ze studiów. 
Był wtedy bardzo poważny. Pracowałam w zie-
leni miejskiej, nadzorowałam grupę kobiet. Ka-
zik z kolei przyprowadzał swoich podopiecznych 
do prac społecznych w parku i tak się poznali-
śmy. On twierdzi, że poznaliśmy się w kawiarni. 
W kawiarni to umówiliśmy się na pierwszą rand-
kę, każdy ma swoją wersję tamtych wydarzeń. 
Potem była kwiaciarnia czyli pierwszy własny 

biznes Kazika. Już wówczas miał odwagę zało-
żyć firmę i wszystko, co było potem, jest efektem 
tej odwagi. Pieniądze zarobione na kwiatach za-
inwestował w kurniki w Kamionce.

Pamiętam, jak pierwszy raz przywiózł 
mnie do Kamionki. Pomyślałam, że trafiłam 
na koniec świata. Dom był drewniany, wo-
kół błoto. Wybierałam płaskie kamienie z rze-
ki i układałam z nich chodniki, żeby się dało 
przejść w miarę suchą stopą. Czarna rozpacz. 
Kiedyś uciekłam z Kamionki do Świdnicy, 
gdzie życie wydawało mi się łatwiejsze. Za-
nim dotarłam tam autobusami i pociągiem, 
Kazik już był tam samochodem.

Magdalena Pazgan-Wacławek: - Kiedyś do 
naszego domu w Kamionce nie było mo-
stu. Babcia Ania ze Świdnicy opowiadała, że 
kiedy tato do nich przyjeżdżał, zawsze miał 
w samochodzie wysokie gumowce. Tłuma-
czył, że chodzi w nich na ryby. Prawda wy-
szła na jaw, kiedy babcia przyjechała pierw-
szy raz do Kamionki. Tato wyciągnął z auta 
gumowce i tym sposobem pokonywał rzekę 
w drodze do domu. Gdybym miała znaleźć jed-
no słowo na określenie tego, czym ojciec się 
w życiu kierował, to powiedziałabym: „od-
waga”. Bardzo konsekwentnie parł do przo-
du i nawet jeśli miał kompleksy, to ich nie 
eksponował. Wszystkiego czego nauczył się 
w życiu, nauczył się przez działanie, na własnej 
skórze, w praktyce. I to była najlepsza lekcja.

Magdalena, Kazimierz i Alicja Pazganowie.
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REKLAMA

Janusz Wojewodzic: Towarzyski magnes
Dzięki mojemu teściowi, który znał się z Kazimierzem Pazganem, mogłem przyglądać się jego pracy jako młody student kiedy 
Konspol powstawał. Osobiście poznaliśmy się nieco później. Jak miałbym określić naszą wieloletnią znajomość? Kazimierz 
to dla mnie nie tylko wzór biznesowej skuteczności i rozmachu, ale człowiek, który mnóstwo czasu poświęcał rodzinie, 
bliższym i dalszym znajomym. Zawsze był otwarty, gościnny i pomocny w razie potrzeby. Przede wszystkim jednak cenię 
sobie nasze wspólne rodzinne wyjazdy w różne zakątki Polski. Mało kto o tym wie i rzadko się o tym mówi, ale Kazimierz jest 
wielkim miłośnikiem górskich wędrówek. Niezliczoną ilość razy wyjeżdżaliśmy wspólnie nie tylko w nasze Beskidy, ale również 
w Bieszczady, Pieniny i Tatry. Góry i narty to chyba mało znana strona jego licznych aktywności. Każdy taki wyjazd, to wspaniałe 
wspomnienia i umacnianie znajomości w grupie, która lubiła spędzać ze sobą czas. Kaziu zawsze był towarzyskim magnesem, 
więc nieustannie otaczali go ciekawi ludzie z przeróżnych sfer życia. Dzięki temu wypady w góry były zawsze ekscytującą 
przygodą pełną niespodzianek, których próżno szukać gdzie indziej. Zresztą ludzi najlepiej poznaje się na wspólnych wyjazdach. 
To był kawał dobrze spędzonego czasu.

Konrad Pazgan: Ojcowskie lekcje
Tato nigdy nas nie naciskał na pracę w firmie, nigdy nam nie mówił, że mamy się firmą zajmować. Gdyby tak było, to zrobilibyśmy 
z siostrą zupełnie odwrotnie, bo takie mamy charaktery. Natomiast w wakacje pracowaliśmy w firmie i dla nas było to normalne, 
żeby zarobić trochę swoich pieniędzy. Zawsze podobała mi się praca w zakładzie, tworzenie nowych produktów, innowacje, 
hodowla kurczaków, praca ze zbożami, praca z rolnikami i cały ten proces. Nie było natomiast nacisków, że mam pracować 
w Konspolu, dlatego to przyszło tak naturalnie. Po studiach pracowałem w zupełnie innej branży – inwestycyjnej, później w spółce 
zajmującej się handlem energią w Rosji, potem w szwajcarskim koncernie żywnościowym. Gdy tato miał problemy zdrowotne 
pytał, czy mogę mu pomóc, więc bardziej to była pomoc, niż myślenie o przejęciu rodzinnego biznesu. 
Tato wyznaje taką szkołę, że trzeba się uczyć na błędach. To według mnie najlepsza szkoła, tyle że czasami bardzo kosztowna. 
Miałem 25-26 lat, gdy tata nie tylko słuchał mnie w kwestiach firmy, ale też pozwalał wdrażać bardzo trudne i odpowiedzialne 
decyzje. Mówił: przemyśl to jeszcze raz, ja się z tym nie zgadzam, uważam, że robisz źle, ale jeśli chcesz, wdrażamy to. Nie 
bał się. Potem rzeczywiście widziałem, że decyzje były błędne i rozumiałem dlaczego. To były cenne lekcje, które dały mi 
doświadczenie, pewność w podejmowaniu decyzji i świadomość, że każda decyzja ma ogromne konsekwencje.  Odkąd w wieku 
27-28 lat zacząłem zarządzać firmą na stanowisku wiceprezesa, większość strategicznych decyzji podejmuję ja. Tato oczywiście 
cały czas doradza i konsultuje. Czasami czekam na jego potwierdzenie, czasem robię pewne rzeczy wbrew jemu, ale tata to 
akceptuje. Im więcej mam doświadczenia, tym częściej to ja mam rację. Oczywiście były też decyzje, które tata podejmował 
wbrew mi i wbrew całej załodze. Okazywało się jednak, że były one w stu procentach trafione. Dam przykład. Rok 2008, euro 
w Polsce jest po 3,20 zł, co odbija się to na eksporterach, a Konspol miał wtedy 60 proc. eksportu. Nasza firma odnotowuje straty 
w dziesiątkach milionów złotych. Grozi nam kolejny raz bankructwo. Żaden bank nie chce z nami pracować, a tato podejmuje 
wtedy decyzję, że zrobi największe inwestycje w historii firmy. Idziemy do banków, które nam odmawiają, jeden na dziesięć 
zgadza się na udzielenie kredytów. Tata przeciwko moim radom, przeciwko całemu zarządowi, podejmuje decyzję i inwestuje 
bardzo mocno w park technologiczny, czyli kupuje trzy najnowszej generacji linie do produktów gotowych. Dla nas to było 
szaleństwo, a jak się 2-3 lata później okazuje, słuszna decyzja, mamy rekordową sprzedaż, rekordowe zyski, rekordowy obrót. 
Dzięki takim lekcjom, wiem, że łatwo jest podejmować decyzje, gdy idzie dobrze, ale cała sztuka postanawiać, gdy jest trudno, 
a decyzja przyniesie skutki dopiero za kilka lat. 

ZATRZYMANE W KADRZE

- Odwiedziłem 140 krajów na całym świecie, ale z ręką na sercu mogę 
powiedzieć, że Kamionka Wielka to najpiękniejsze miejsce, jakie w życiu 
widziałem i nie zamieniłbym je na żadne inne.
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