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Fenomen Romana Kluski - część II
 

Zachęcamy do przeczytania dalszego ciągu pasjonującego wywiadu z założycielem firmy 
Optimus, współtwórcą największego polskiego portalu internetowego Onet.pl, filantropem 
i prezesem zarządu spółki Dobre Jedzenie Sp. z o. o. oraz twórcą wydawnictwa książek o te-
matyce religijnej – Romanem Kluską. Wywiad pozwoli Państwu poznać fenomen człowie-
ka, który w 1988 roku rozpoczynał działalność produkcyjną w warunkach chałupniczych, 
praktycznie bez żadnego kapitału, w latach 90. XX w. zaliczany był do grona najbogatszych 
Polaków, a w 2003 został laureatem Nagrody Kisiela w kategorii „Najlepszy Przedsiębiorca.” 
Tym razem  Roman Kluska opowiada o swojej pasji, jaką jest prowadzenie firmy ,,Prawdzi-
we Jedzenie”.  Ciężka praca, sterylne warunki oraz ogromne poświecenie sprawiły, że sery 
stały się pożądanym produktem już nie tylko w Polsce, ale również za granicą. 

WIĘCEJ STR.9 

ABC 
Jednomandatowych 
Okręgów Wyborczych

Dyskusje na temat Jednomandato-
wych Okręgów Wyborczych zdomi-
nowały kampanię przed I turą wy-
borów. Czym zatem są JOW-y? Czy 
w Polsce warto je wprowadzić?

 ZACHĘCAMY DO LEKTURY STR. 8

Wybory 2015
Pierwsza tura wyborów prezydenckich za 

nami. Powszechnie uważa się, że frekwen-

cja w całej Polsce była bardzo niska, bo wy-

niosła zaledwie 48,96%. Trzeba jednak przy-

znać, że mieszkańcy Sądecczyzny tym ra-

zem wzięli sprawy w swoje ręce i poszli gło-

sować. Frekwencja zarówno w Nowym Są-

czu, jak i w powiecie nowosądeckim była 

wyższa niż w województwie mazowieckim. 

Na kolejnych stronach przedstawiamy 

dane dotyczące frekwencji procentowej w 

I turze wyborów. Choć w rejonie Sądec-

czyzny była znacznie lepsza od tej ogól-

nopolskiej, wierzymy, że może być jesz-

cze lepiej. Jeśli chcemy się szybciej  roz-

wijać i mieć możliwość pracy w Polsce, 

musimy wszyscy być odpowiedzialni za 

państwo i wspólnie szukać skutecznych roz-

wiązań. A zbliżające się wybory stwarzają 

szansę dokonania zmian na lepsze.

J.
T.
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ABC Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
O co walczą osoby popierające JOW-y?

Kwestia jednomandatowych okrę-
gów wyborczych (JOW) to temat, któ-
ry stał się przewodnią myślą obec-
nych wyborów prezydenckich. Co to 
są jednomandatowe okręgi wyborcze, 
czym ten system różni się od obec-
nej ordynacji wyborczej. Poniżej znaj-
dziecie Państwo odpowiedzi na te 
właśnie pytania. 

Co to jest ordynacja wyborcza?
Ordynacja wyborcza ustala spo-

sób głosowania, kandydowania i 
wyłaniania osób ubiegających się o 
stanowiska w wyborach samorzą-
dowych, parlamentarnych i prezy-
denckich.  W Polsce prawo wybie-
rania posłów, senatorów i prezy-
denta przysługuje każdemu oby-
watelowi Polski, który ukończył 
18 lat. Z kolei nie każdy, kto skoń-
czył 18 lat może ubiegać się o naj-
ważniejsze stanowiska w naszym 
państwie. W przypadku wyborów  
do samorządu terytorialnego kan-
dydat musi mieć ukończone 18 lat, 
do Sejmu - 21 lat, a do Senatu - 30 
lat. Kandydat na urząd prezydenta 
Polski musi mieć ukończone 35 lat. 

Kandydaci do Sejmu i Sena-
tu mogą być reprezentantami po-
szczególnych partii politycznych 
lub mogą startować jako kandyda-
ci niezależni. Aby startować w wy-
borach na prezydenta, kandydat 
musi zebrać przynajmniej 100 ty-
sięcy podpisów od polskich obywa-
teli uprawnionych do głosowania. 
Wybory do Parlamentu oraz wy-
bory samorządowe są przeprowa-
dzane co cztery lata. Wybory pre-
zydenckie odbywają się co pięć lat. 

W krajach demokratycznych 
przyjęły się  trzy ordynacje wybor-
cze: większościowa, proporcjonal-
na i mieszana.

Ordynacja większościowa – to 
system, w którym zwycięża ten 
kandydat (fachowo nazywamy, że 
otrzymuje mandat wyborczy), któ-
ry uzyskał większość głosów w da-
nym okręgu wyborczym. W wy-
borach kandydować mogą zarów-
no osoby popierane przez konkret-
ną partię polityczną lub kandyda-
ci niezależni. Za typową ordyna-
cję większościową uważa się sys-
tem ordynacji wyborczej w jedno-
mandatowych okręgach. Zwycięża 
kandydat, który uzyskał najwięk-
szą liczbę głosów w danym okręgu 
wyborczym.

Ordynacja proporcjonalna -  
cechuje się oddawaniem głosów 
nie na poszczególne osoby, lecz na 
listy wyborcze. Każda partia przed 
wyborami tworzy własne listy wy-
borcze, na których umieszcza pre-
ferowanych przez siebie kandyda-
tów. W systemie tym nie ma możli-
wości, aby kandydowały osoby nie-
zależne, nie popierane przez żadną 
partię.  Upoważnieni do głosowania 
podczas wyborów głosują na wy-
braną przez siebie osobę. Czy jednak 
mandat wyborczy uzyska kandydat, 
na którego najwięcej osób głosowa-
ło? Niekoniecznie.  Oddane głosy 
dzielone są proporcjonalnie do wy-
niku uzyskanego przez daną partię. 

Przykład:
Partia A na swojej liście reko-

mendowała 8 kandydatów do Sejmu. 
Kandydat nr 2 otrzymał w skali kra-
ju  100 000 głosów. Niestety jego par-
tia nie osiągnęła wymaganego mi-
nimalnego progu wyborczego, któ-
ry w Polsce wynosi 5% tzn. aby dana 
partia polityczna w ogóle mogła być 
w Sejmie musi oddać na nią głos co 
najmniej 5% glosujących.  

Z kolei partia B również na swojej 
liście rekomendowała 8 kandydatów 
do Sejmu. Kandydat nr 3 otrzymał w 
skali kraju  50 000 głosów. Tym ra-
zem partia B osiągnęła wymagany 
minimalny próg wyborczy, gdyż na 
jej kandydatów głosowało więcej niż 
5% wyborców. 

W tym przypadku okazało się, że 
kandydat z partii A uzyskał większą 
liczbę głosów niż kandydat z partii 
B, ale to partia kandydata B uzyska-
ła wymagany próg wyborczy i to ona 
znajdzie się w Sejmie. 

Przy ordynacji proporcjonalnej 
duże znaczenie ma miejsce kandyda-
ta na liście partyjnej, praktyka wska-
zuje bowiem, że wyborcy głosują naj-
częściej na osoby, które znajdują się 
na pierwszych miejscach listy da-
nej partii. 

Ordynacja mieszana - łączy w sobie 
elementy systemu większościowego 
i proporcjonalnego. Tego typu syste-
my mają w zamierzeniu przeciwdzia-
łać negatywnym skutkom stosowa-
nia ordynacji wyborczej jednego typu. 

W jaki sposób dzisiaj wybieramy posłów?
W Polsce nie mamy jednej ordy-

nacji wyborczej. Przy wyborach sa-
morządowych oraz do Senatu stosu-
je się ordynację większościową, nato-
miast przy wyborach do Sejmu sto-
suje się ordynację proporcjonalną. W 
tym przypadku terytorium państwa 
podzielone jest na 41 okręgów, z któ-
rych wybiera się od 7 do 20 posłów. 
Próg ustawowy wynosi 5% dla poje-
dynczych partii, natomiast 8% dla ko-
alicji wyborczych.  Do sejmu wybie-
ramy 460 posłów. W wyborach tych 
możemy oddać tylko jeden głos na da-
nej preferowanej przez nas liście par-
tyjnej. Do Sejmu wejdą ci kandydaci, 
którzy z danej listy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów. 

Czego domagają się zwolennicy JOW?
Zwolennicy Jednomandatowych 

Okręgów Wyborczych chcą, aby po-
słowie byli bezpośrednio odpowie-
dzialni przed wyborcami. Z tego 
względu chcą wprowadzenia w Pol-
sce 460 niewielkich jednomandato-
wych okręgów wyborczych (JOW). 
Szacuje się, że wielkość jednego 
okręgu to mniej więcej jeden po-
wiat (60-70 tysięcy obywateli). W 
każdym okręgu będzie mógł ubie-
gać się o mandat posła każdy oby-
watel niezależnie, czy jest popiera-
ny przez partię polityczną, czy star-
tuje samodzielnie.

Ponieważ, jak wiadomo, nie 
ma na świecie idealnych syste-
mów, każda z wyżej wymienionych 

ordynacji ma wady i zalety, które po-
niżej prezentujemy. 

Ordynacja proporcjonalna (obecna)
ZA:
 L umożliwia partiom mniejszościo-
wym dostęp do reprezentacji parla-
mentarnej;
 L     lepiej odzwierciedla preferencje 
wyborców w parlamencie;
 L      daje szansę reprezentacji w or-
ganach władzy małym partiom po-
litycznym, zapewniając tym samym 
szeroką reprezentację sił politycznych 
w parlamencie.

PRZECIW:
  L ordynacja proporcjonalna prak-
tycznie uniemożliwia obywatelom 
kandydowanie do Sejmu bez popar-
cia partii politycznych. Dziś tylko lu-
dzie związani z silnymi partiami poli-
tycznymi mogą kandydować do Sej-
mu. To skutecznie uniemożliwia start 
kandydatom niezależnym, choćby 
mieli poparcie w swojej lokalnej spo-
łeczności i cieszyli się w niej pełnym 
zaufaniem;
 L ponieważ o miejscu kandydata na 

liście partyjnej decydują władze danej 
partii, obecny system wiąże posłów z 
kierownictwem partii nadmierną lo-
jalnością. Podczas głosowania ustaw 
poseł może kierować się bardziej inte-
resem partyjnym niż interesem swo-
ich wyborców, czy też własnym su-
mieniem;
 L skoro posłowie głosują ustawy po 

linii partyjnej, a nie zgodnie z oczeki-
waniem swoich wyborców, wyborcy 
słusznie mają poczucie, że niewiele od 
nich zależy. Prowadzi to do natural-
nego spadku aktywności obywatel-
skiej i traktowania polityki jako zaję-
cia „brudnego” i szkodliwego;
  L duże okręgi wyborcze powodu-

ją, że trudno jest poznać kandydatów, 
wymagane są duże nakłady pieniężne 
na „marketing wyborczy”; 
  L  system proporcjonalny skutkuje 
rozdrobnieniem partii w parlamencie, 
zmusza do tworzenia powyborczych 
koalicji, przez co rozmywa się odpo-
wiedzialność wybranych przez naród 
posłów, a tworzenie rządu trwa długo 
(targi koalicyjne). Ponadto rządy ko-
alicyjna mogą być podatne na naciski, 
a przez to są nieskuteczne; 
 L daje często dużą władzę mniej-

szym partiom. Zakres tej władzy jest  
nieproporcjonalny do ich wyniku wy-
borczego. Partie mniejsze często sta-
ją się „języczkiem u wagi” przy two-
rzeniu koalicji; 

  L system daje nadmierną władzę 
zarządom partii politycznych i po-
wstaje tzw. partiokracja.

 
Wady i zalety JOW
ZA:
  L każdy obywatel może kandydo-

wać na urząd posła, o ile otrzyma pi-
semne poparcie co najmniej 10 wy-
borców danego okręgu;
    L podział Polski na 460 małych  
jednomandatowych okręgów. Nie-
wielkie okręgi wyborcze to realna 
możliwość bezpośredniego kontak-
tu kandydata  z wyborcami podczas 
kampanii oraz całej kadencji; 
    L ze względu na małe okręgi wy-
borcze wyborcy mogą kandydatów 
poznać i porównać bez dominującej 
roli mediów. Kampania wyborcza jest 
tania, a szanse wyborcze niezamoż-
nych i bogatszych kandydatów stają 
się porównywalne;
   L tworzą relację między wyborcą 
a wybieranym posłem czy senatorem 
i powstaje większa odpowiedzialność 
posłów przed ich wyborcami. Po-
słowie muszą reprezentować interes 
swoich wyborców a nie swoich par-
tii, a jak wiadomo interesy te często są 
rozbieżne. Głównym interesem par-
tii zazwyczaj jest wygranie kolejnych 
wyborów i utrzymanie się przy wła-
dzy, rozszerzanie administracji i biu-
rokracji. W przypadku JOW posłowie 
będą musieli zajmować się problema-
mi ludzi a nie swojej partii. 
     L finansowanie wyłącznie ze środ-
ków niepublicznych, z równym limi-
tem dla każdego kandydata. W jedno-
mandatowych okręgach kluczowego 
znaczenia nabierają spotkania kandy-
data na posła z wyborcami. Pieniądze 
stają się mniej istotne. 
  L po wyborach szybko powsta-
je sprawny i stabilny rząd gotowy do 
działań na rzecz rozwoju kraju; 
   L zmiana charakteru partii poli-
tycznych z wodzowskich na obywa-
telskie o silnym zapleczu lokalnym. 

PRZECIW
    L system JOW sprzyja powstaniu 
dwóch silnych partii, a wykluczaniu 
partii mniejszych i średnich, co skut-
kuje brakiem reprezentacji dla dużej 
części społeczeństwa. Brak mniej-
szych partii w parlamencie nie prze-
sądza o ich istnieniu, gdyż każdy ma 
możliwość wyrażania swoich poglą-
dów również poza parlamentem; 
   L zwiększa się zjawisko podziału 
głosu między dwoma zbliżonymi do 
siebie kandydatami;

   L istnieje możliwość potencjalne-
go, nadmiernego przywiązania de-
putowanego do terenu, z którego zo-
stał wybrany;
   L umożliwia wystąpienie zjawi-
ska dopasowywania granic okręgów 
celem zwiększenia liczby wygranych 
mandatów.

Znani Polacy o Jednomandatowych Okrę-
gach Wyborczych:

Gustaw Herling-Grudziński (1919-
2000) – pisarz, eseista, więzień łagrów

Nie trzeba mnie przekonywać… 
Zgadzam się na wymienienie moje-
go nazwiska wśród ludzi popierają-
cych JOW

Jan Nowak-Jeziorański (1914-
2005) – legendarny kurier:

Nie jesteśmy związani z żad-
ną partią polityczną. Wśród nas są 
ludzie o bardzo różnych poglądach. 
Łączy nas przekonanie, że dopiero 
zmiana systemu wyborczego do-
starczy obywatelom skutecznych 
narzędzi do dalszych działań. Nie 
występujemy przeciwko partiom 
jako takim. Zauważamy jednak, że 
w proporcjonalnym systemie wy-
borczym są one grupami interesu, 
scentralizowanymi i oderwany-
mi od obywateli. W systemie JOW 
partie mają szansę stać się organi-
zacjami demokratycznymi, obywa-
telskimi, służącymi społeczeństwu.

Według badania Diagnoza Spo-
łeczna 2013 prawie 60% Polaków 
nie utożsamia się z żadną z partii 
politycznych. W porównaniu z 2011 
rokiem odsetek ten wzrósł o  7%. 
Brak zaufania trwa niezależnie od 
tego, która partia dominuje w da-
nej kadencji.

Polacy nie ufają własnemu par-
lamentowi. Według badania CBOS z 
grudnia 2013 r. ponad dwie trzecie 
Polaków (68 proc.) źle ocenia pra-
cę Sejmu. Ogromna większość ba-
danych uważa, że ma on niewiel-
ki społeczny autorytet (85 proc.), a 
tylko 8 proc. uważa, że działa on dla 
dobra Polski. Aż 82 proc. ankietowa-
nych jest przekonana, że działa on 
głównie dla dobra partii i polityków.

Każda zmiana niesie za sobą pew-
ne zagrożenia. W żadnej dziedzinie, 
a tym bardziej w polityce nie spo-
sób stwierdzić, że jedno rozwiąza-
nie jest zawsze lepsze niż inne. Być 
może argumentem przemawiającym 
za JOW jest to, że stosują go najważ-
niejsze państwa Europy: Wielka Bry-
tania i Francja, najpotężniejsze mo-
carstwo świata – USA oraz najlud-
niejszy kraj demokratyczny – Indie. 
Należy pamiętać, że nie wszystko, 
co sprawdza się w innych krajach, 
może być z sukcesem wdrożone w 
naszym kraju. Każdy sam powinien 
wyciągnąć wnioski, która z ordyna-
cji wyborczych jest korzystniejsza i 
bardziej czytelna dla Polski i nas sa-
mych.  Wspomniane badania poka-
zują, że niezależnie, kto wygra zbli-
żające się wybory prezydenckie oraz 
parlamentarne, powinien zastano-
wić się nad JOW skoro popiera to tak 
duża część społeczeństwa polskiego. 

Jak głosowali Polacy w I turze wyborów prezydenckich 2015
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–Jak wygląda Pana gospodarstwo 
Prawdziwe Jedzenie, ile owiec w 
tej chwili Pan posiada?

–W tej chwili mam około 500 
owieczek i myślę, że jest to jed-
no z większych stad w naszej 
okolicy. Dbanie o to stado to 
ogromna wieloetapowa praca 
całej załogi. Musimy zapewnić 
owcom i całemu procesowi po-
wstawania pasz, mleka i sera 
niezwykłą czystość.  Dbamy o 
ten proces od samego począt-
ku, ponieważ sami uprawiamy 
paszę, od której jakości zależy 
smak sera. Aby zapewnić naj-
wyższą czystość całemu proce-
sowi, mamy  laboratorium mi-
krobiologiczne, zupełnie no-
wej generacji. W Polsce praw-
dopodobnie istnieją jeszcze tyl-
ko dwa takie laboratoria. W la-
boratorium badamy paszę, za-
nim podamy owcom, żeby nie 
było w niej pleśni i niepożąda-
nych bakterii. W laboratorium 
w Poznaniu badamy, czy pasze 
nie zawierają najmniejszych ilo-
ści modyfikacji genetycznych /
my nie akceptujemy pasz, któ-
re prawo dopuszcza jako wolne 
od GMO, pomimo że te modyfi-
kacje zawierają tylko w mniej-
szej ilości/, dlatego, że wiele na-
ukowców ostrzega przed zmia-
nami genetycznymi w organi-
zmie. W mojej hodowli nie uży-
wam w ogóle antybiotyków oraz 
lekarstw, jeśli owca zachoruje 

oddzielamy ją od stada i ota-
czamy opieką, ale bez lekarstw, 
wszystko odbywa się zgodnie z 
naturą. Dzięki temu mam co-
raz zdrowsze stado. Dysponu-
jemy też sprzętem na najwyż-
szym, światowym poziomie, co 
tylko technika była w stanie 
wymyślić.  Do tego stopnia, że 
na przykład  dojarnia doi tyl-
ko zdrowe owce. Nad tym czu-
wa cały system informatyczno-
techniczny, który rozpoznaje, 
czy dana owca jest zdrowa czy 
też nie. Mam zawsze mleko, bez 
antybiotyków, hormonów, tyl-
ko od zdrowych owiec karmio-
nych świetnymi paszami. Posia-
damy niemal sterylne warunki 
tam, gdzie może dojść do zaka-
żenia mleka lub sera. Ta czystość 
jest oparta na liczbach.  W Unii 
Europejskiej  najlepsze  mleko to 
klasa EXTRA które zawiera /dla 
owiec/ poniżej 500 tys. bakte-
rii na jeden mililitr. Nasza nor-
ma to poniżej 10 tyś bakterii, a 
w najlepszym mleku osiągnęli-
śmy jedynie 36 sztuk bakterii. 
Proszę sobie zatem wyobrazić, 
jaka to przepaść. 
–Jak smakuje Pański ser?

–Nasz ser jest taki jaki dała 
przyroda, ma bardzo różne 
smaki, jest bardzo różny tak jak 
różne jest mleko, bo my nie in-
gerujemy w smak sera poza pe-
dantyczną czystością. Stosuje-
my zawsze klasyczną technolo-
gię produkcji. Nigdy nie paste-
ryzujemy ani nie standaryzuje-
my mleka, czyli prostota - jak 
najświeższe mleko, podpuszcz-
ka, solanka i dojrzewalnia. Co da 

przyroda, to wychodzi. Mleko 
jest niepasteryzowane, bo jest 
tak czyste, że nie musi być pa-
steryzowane, a to jest kluczowe 
dlatego, że takie mleko nie traci 
organicznego wapnia przy prze-
twórstwie na ser. Każda łąka 
ma inne minerały, inną trawę, 
jest różne nasłonecznienie, raz 
było słonecznie, raz deszczo-
wo, raz ciepło, raz zimno. Każ-
dy ser jest inny i niepowtarzal-
ny… Tak że jest to moje ogromne 
wyzwanie, tutaj na Sądecczyź-
nie, gdzie są tradycje hodowli 
owiec od dawna, robić jedne z 
najlepszych, albo najlepsze sery 
owcze na świecie. Jestem dum-
ny, jak przyjeżdżają eksperci i 
chwalą nasze przedsięwzięcie 
jako niepowtarzalne. Szef fir-
my, która zajmuje się mleczar-
stwem oraz doradztwem sero-
warskim w wielu krajach po-
wiedział: „Można zrobić sery 
podobne, ale nie da się zrobić 
sera lepszego”, co więcej, po-
zwolił mi to cytować – powo-
łując się na autorytet jego firmy  
-holenderskiej CSK. 
–Ile trwa proces produkcji?

–Każdy ser smakuje inaczej i 
każdy człowiek potrzebuje in-
nego sera. Takie minimum to 
około 1,5 miesiąca. Ser powi-
nien dojrzewać od 1,5 miesią-
ca do nieskończoności. Mam 
dwa sery, które dojrzewają już 
9 rok… Ponieważ one nie za-
wierają bakterii chorobotwór-
czych, nie mają prawa się psuć, 
mogą jedynie zmieniać smak w 
procesie dojrzewania. 
–Czemu aż takie warunki są po-
trzebne do hodowli owiec?

–Kiedy po skończeniu pra-
cy w Optimusie mój organizm 
był bardzo wyniszczony cięż-
ką pracą,  lekarze zalecali mi 
ze względu na stan serca lekar-
stwa do końca życia. Pani pro-
fesor z Uniwersytetu Przyrod-
niczego z Wrocławia powie-
działa mi jednak, że jak będę 

jadł wyroby z mleka owcze-
go, to nie będę potrzebował 
lekarstw. A do tego ważyłem  
wtedy 100 kilo. Powiedziała 
ponadto, że od przetworów z 
mleka owczego - będzie pan 
jeszcze chudł. Pani profesor, 
gdyby to była prawda… zaśmia-
łem się. Panie prezesie, poży-
jemy zobaczymy. Niech pan 
wszystko co krowie odstawi i 
je tylko i wyłącznie produk-
ty owcze.
–Zastosował się Pan do tych 
wskazówek?

–Po półtora roku diety 
owczej poszedłem na badania, 
nie powiedziałem lekarzowi, że 
nie wziąłem ani jednej tablet-
ki z zalecanej torby lekarstw, 
które miałem brać do końca 
życia. Zbadałem krew i okaza-
ło się, że wszystko w normie.  
Do tego ten smak. Pamiętałem 
z podróży służbowych po świe-
cie, że w najlepszych restau-
racjach serwowano jagnięci-
nę i sery owcze. Jeżeli mam tak 
pyszną żywność, do tego zdro-
wą z naszego regionu, to o czym 
tu mówić. 
–To zapewne kosztowna pasja?

–Ponieważ mam środki, 
wcześniej pracowałem bardzo 
intensywnie, więc mogę pozwo-
lić sobie na ten, można powie-
dzieć luksus zbudowania tutaj 
hodowli owiec i serowarni o ta-
kim standardzie. Wszystko zro-
biły najlepsze firmy na świecie. 
Kocioł serowarski mam szwaj-
carski, technologie i maszyny 
niemieckie, oczyszczalnia ja-
pońska, z tym że zmontowana 
przez polską firmę, kotłownia 
austriacka, dojarnia izraelska. 
Mogłem sobie na ten zaawanso-
wany technologicznie proces po-
zwolić. Natomiast jeśli chodzi o 
warunki życiowe owiec i proces 
powstawania sera, to na tysiąc 
procent podejście tradycyjne.
–Jest zapotrzebowanie na Pań-
skie sery?

–W tym momencie wszystkie 
sery są wyprzedane. W tej chwi-
li w ramach eksperymentu roz-
począłem sprzedaż na rynek nie-
miecki. Była tu u mnie dzienni-
karka „Die Welt” i ona mnie za-
inspirowała, abym otworzył się 
na rynek niemiecki. Problem w 
tym, że całość produkcji znika w 
Polsce i w zasadzie nie ma moż-
liwości zwiększenia  ilości mle-
ka czyli i sera. 
–Nie może Pan powiększyć swo-
jej hodowli, żeby spełnić oczeki-
wania rynku?

–Nie mogę już powięk-
szyć stada dlatego, że to było-
by wbrew naturze. Czas doje-
nia stada byłby za długi i owce 
za długo czekałyby na dojenie. 
Jedyne, co mogę zrobić, to po-
większyć produkcję poprzez 
selekcję, zostawiając najlepsze 
owce, które dają najwięcej mle-
ka. Mam bardzo nowoczesną do-
jarnię, która doi dwa razy po 36 
owiec, czyli w sumie 72 owce na 
raz, więc idzie to bardzo szybko, 
ale jednak wydojenie 500 sztuk 
owiec trochę zajmuje. Ponieważ 
doimy dwa razy dziennie, gdy-
by było więcej owiec, czas doje-
nia byłby za długi. Owce muszą 
się napaść, odpocząć, pobawić.
Słuchając Pana wyczuwam 
ogromne poszanowanie przyro-
dy, natury… Czy to filozofia, którą 
przełożył Pan na swoje życie?

Jestem zafascynowany pięk-
nem przyrody. Najlepsze pomy-
sły w biznesie wypracowywa-
łem otoczony pięknem przyro-
dy. Jak trzeba było odskoczyć od 
konkurencji o milę świetlną do 
przodu wtedy szedłem do lasu, 
siadałem nad morzem lub jezio-
rem. Minęło parę godzin inten-
sywnego rozmyślania i konku-
rencja była „załatwiona”. Dla 
mnie piękna przyroda jest miej-
scem do najwspanialszych in-
spiracji. 

ROZMAWIALI: ANNA KORCZYK I 
JAKUB ZAPAŁA

WYWIAD  z ROMANEM 
KLUSKĄ

Fenomen Romana Kluski
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Organizatorami projektu są Urząd 
Miasta Nowego Sącza, Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu, Są-
decka Izba Gospodarcza, Wyższa 
Szkoła Biznesu – NLU w Nowym 
Sączu, Fundacja „Pomyśl o Przy-
szłości”, Stowarzyszenie na Rzecz 
Integracji Środowisk Akademic-
kich „ORION” w Nowym Sączu. 

Tak jak w poprzednich edy-
cjach, celem projektu było 
kształtowanie aktywnej, przed-
siębiorczej i odpowiedzialnej 
postawy wśród młodzieży, po-
pularyzacja wiedzy ekonomicz-
nej oraz promocja lokalnych za-
sobów i wyróżników Sądecczy-
zny w obszarze przedsiębior-
czości.

Projekt skierowany był do 
szkół ponadgimnazjalnych z No-
wego Sącza oraz powiatu nowo-
sądeckiego i oferował wykłady 
z wiedzy ekonomicznej, warsz-
taty z przedsiębiorczości oraz 
konkurs Młodzi Aktywni. 

Podsumowaniem projektu 
była uroczysta gala będąca po-
dziękowaniem za zaangażowa-
nie i pomysłowość biorących w 
projekcie udział uczniów i ich 
opiekunów.

Gościem specjalnym uroczy-
stości był Piotr Litwiński, za-
łożyciel i właściciel firmy LI-
TWIŃSKI, która w tym roku 
obchodziła jubileusz 30-lecia. 
Podczas swojego wystąpienia 
podzielił się z młodzieżą swo-
im doświadczeniem i sekreta-
mi sukcesu. Przekonywał mło-
dzież, że zawsze jest dobry czas 
na podjęcie własnej działalności 
gospodarczej. Liczy się zaanga-
żowanie i optymizm. 

Jednak najważniejszym i naj-
bardziej wyczekiwanym przez 
uczniów momentem  było ofi-
cjalne ogłoszenie wyników kon-
kursu zorganizowanego przez 
Fundację Pomyśl o Przyszłości 
pn. „Młodzi Aktywni”. 

Konkurs odbywał się w 
dwóch kategoriach: Miasto i Po-
wiat. Uczniowie w ustalonych 
przez siebie zespołach mieli za 
zadanie przedstawienie pomysłu 
na rozwiązanie, zdiagnozowa-
nego problemu społecznego re-
alizującego cel w postaci uczy-
nienia życia lokalnej społeczno-
ści lżejszym i przyjemniejszym.

Laureatami zostali:

W kategorii Miasto:
I miejsce: praca „O powietrze 

dbasz żyjesz długi czas”
Zespół Szkół Ogólnokształ-

cących Nr 1 im. J. Długo-
sza w Nowym Sączu: Patrycja 
Filipowicz, Agnieszka Firlej, 
Katarzyna Homa, Patryk Jarosz, 

Justyna Kaczor, Kamila Sławecka,
 Marcin Szarota, Maria Śmierciak,
 Anita Trojanowicz, Karolina 
Wańczyk.

II miejsce: praca „Integracyj-
ny plac zabaw dla dzieci”

Zespół Szkół Nr 3 im. B. 
Barbackiego w Nowym Są-
czu: Natalia Banach, Karolina 
Zielonka, Artur Ziajkiewicz

Nagroda publiczności: praca 
„Nasi mali przyjaciele – budowa 
schroniska dla zwierząt”

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 2 im. M. Konopnickiej 
w Nowym Sączu: Alicja Baran, 
Julia Miśtak, Barbara Młynarz, 
Patrycja Piękoś

W kategorii Powiat:
I miejsce: praca „Budowa 

altany dla bezpieczeństwa i 
komfortu uczniów. 

Powiatowy Zespół Szkół w Mu-
szynie: Maciej Wiśniewski, Anna 
Małek, Weronika Sułkowska, 
Justyna Nieć

II miejsce: praca „Ciekawe Po-
łudnia bez komputera”

Zespół Szkół im. Św. Kingi w 
Łącku: Edyta Kulig, Patrycja Ja-
wor, Leszek Pyrdoł, Rafał Sopa-
ta, Andrzej Wąchała, Łukasz Ku-
charski

Nagroda publiczności: praca 
„Zostańcie z nami”

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Wincentego Witosa w 
Nawojowej: Katarzyna Zięcina, 
Paulina Kościółek, Przemysław 
Pierzchała

Laureaci otrzymali bony o war-
tości 2000 zł (I miejsce), 1500 zł 
(II miejsce) i 1500 zł (nagroda pu-
bliczności), sprzęt elektroniczny 
oraz gadżety firmowe od organi-
zatorów projektu.

Nagrody zwycięzcom i gratu-
lacje złożyli  m.in. wiceprezydent 
Jerzy Gwiżdż, wicestarosta Antoni 
Koszyk, posłowie na Sejm RP Ar-
kadiusz Mularczyk oraz Wiesław 
Janczyk, samorządowcy, przed-
stawiciele organizacji otoczenia 
biznesu oraz przedsiębiorcy za-
angażowani w realizację projektu.

Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji pro-
jektu.

Ponad 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowego Sącza 
oraz powiatu nowosądeckiego uczestniczyło, 29 kwietnia br., 

w gali podsumowującej III edycję projektu 
„Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”
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