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Szanowni Państwo,
mamy za sobą kolej-

ny rok doświadczeń 
i wyzwań. Obfitował 
on w liczne wydarzenia 
dające nam okazję na 
budowanie świadomo-
ści ekonomicznej Pola-
ków oraz zachęcania ich 
do aktywnego uczest-
nictwa w życiu ekono-
micznej wspólnoty.

Prowadzone przez nas działania w najwięk-
szym stopniu oscylowały wokół propagowania 
treści zawartej w raporcie „Wspólnie budujmy 
naszą zamożność, czyli dlaczego w Polsce za-
rabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach 
Europy Zachodniej?”. Z powodzeniem zre-
alizowaliśmy cykl warsztatów skierowanych 
do sądeckich licealistów w ramach projektu 
„Włącz myślenie”, jednak aktywnie działali-
śmy również poza naszym regionem. Uczest-
niczyliśmy w wielu konferencjach, debatach 
i targach. Każde wydarzenie było dla nas oka-
zją do rozwoju oraz propagowania kapitału 
społecznego niezbędnego do pomnażania do-
brobytu w naszej wspólnocie ekonomicznej. 
Oprócz wiedzy i doświadczenia czerpaliśmy 
z nich ogrom satysfakcji oraz motywacji do 
kreowania kolejnych inicjatyw. 

W tym miejscu serdecznie dziękujemy Pań-
stwu za wsparcie i wyrazy uznania dla działań 
Fundacji, które pokazują nam, że nasza mi-
sja ma sens i nie możemy zaprzestać w jej re-
alizacji. 

Życzę Państwu spokojnych, zdrowych 
świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gro-
nie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku.

                Bożena Damasiewicz

Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Pamiętaj o gospodarce – kupuj z głową! 
Ktoś może powiedzieć... Ale jaki ja mogę mieć wpływ na rozwój gospodarki naszej wspólno-

ty ekonomicznej. Co mogę zrobić, żeby nam żyło się lepiej? To rola polityków, przedsiębiorców, 
urzędników. Cóż może zrobić przeciętny Polak?

Siła ekonomicznej wspólnoty zależy od wszystkich obywateli. Każdy z nas w różnym stopniu 
ma wpływ na jej efektywność. Są to min: politycy tworzący dobre prawo, urzędnicy, interpre-
tujący prawo tak aby służyło interesom naszej wspólnoty ekonomicznej, przedsiębiorcy two-
rzący miejsca pracy, pracownicy, efektywnie pracujący oraz konsumenci.

Każdy z nas jest konsumentem. Okazuje się, że my jako konsumenci, mamy realny i bezpo-
średni wpływ na to, co się dzieje z pieniędzmi które wydajemy. 

Każdy kupując produkt, szuka odpowiedzi na pytanie, co mi się opłaca. Ważne aby w pro-
cesie zakupowym podejmować decyzje opłacalne, ale przede wszystkim świadome. Świado-
me mogą być wówczas, gdy posiadamy odpowiednią wiedzę na temat produktu, który kupu-
jemy. Czy wiemy skąd pochodzi produkt? Czy jest to produkt rodzimej firmy? Tę wiedzę posia-
dają mieszkańcy bogatych krajów zachodnich.

Jako pracownicy, powinniśmy zadbać o efektywność naszej pracy. Powinniśmy chcieć pod-
nosić nasze kwalifikacje zawodowe. Powinniśmy chcieć uczyć się, rozwijać, aby praca wyko-
nywana przez nas, była nie tylko wykonywana szybciej, łatwiej, ale i efektywniej.

Wniosek jaki nasuwa się na podsumowanie jest optymistyczny. Mamy wpływ na to co dzieje 
się we wspólnocie ekonomicznej naszego kraju. Dzisiaj potrzeba by każdy z nas wspierał rodzi-
mą gospodarkę, poprzez podejmowanie codziennych decyzji zakupowych. Wspierając rodzi-
mych producentów, wszyscy budujemy silną, polską wspólnotę ekonomiczną! 
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Kalendarium konferencyjne Fundacji Pomyśl o Przyszłości
Mając na uwadze budowanie świadomości ekonomicznej Polaków oraz roli każdego obywatela w społeczeństwie, przedstawiciele Fundacji odwiedzali różne 

zakątki naszego kraju, promując patriotyzm gospodarczy oraz znaczenie rodzimych firm globalnych dla polskiej gospodarki. 
Poniżej prezentujemy listę 24 konferencji z naszym udziałem.

DATA WYDARZENIE MIEJSCE

2015-03-23 Debata „Myslę globalbnie, kupuję loklanie" Nowy Sacz

2015-03-17 Spotkanie z przedsiębiorcami w siedzibie firmy Alstar Kraków

2015-03-19-21 Spotkanie w Klubie Gazety Polskiej Gdynia

2015-03-23,26 Spotkanie w Zespóle Szkół Budowlanych w Poznaniu Poznań

2015-03-27 Konferencja „Jak funkcjonować w gospodarce wolnorynkowej" Częstochowa

2015-03-01 Konferencja z  przedsiębiorcami Muszyna

2015-04-09 Spotkanie w Zespóle Szkół Technicznych im. Bohaterów Września Jasło

2015-06-12 Spotkanie w IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie Częstochowa

2015-06-19 Spotkanie w Gimnazjum nr 4 Orzewsze

2015-06-27 Konferencja nt. Jednomandatowych Okręgów Wyborczeych Lubin

2015-07-04 Kongres Zjednoczonej Prawicy „Patriotyzm gospodarczy" Katowice

2015-07-05 Edukacujne Spotkanie u „Bartnika" Stróże

2015-07-10 Okrągły Stół Zamówień Publicznych Wrocław

2015-09-16 Konferencja w ramach przedsiębiorczości Tomasz Skiernia Kraków

2015-10-04 Konferencja „Przemysł Drzewny KOPDREW" Poznań

2015-10-08 Wolność gospodarcza, a zachowania obywateli Międzychód

2015-10-15 Konferencja - Huzar Polskiej Przedsiębiorczości Kraków

2015-10-14 „Firmy rodzinne, szanse i wyzwania" Bruksela

2015-10-28 Forum dla Wolności i Rozwoju Katowice

2015-10-30 Konferencja dotycząca rozwoju polskich rodzimych firm Warszawa

2015-11-13 Gala Przedsiębiorczości Limanowa

2015-11-16 Innowacyjność polskiej przedsiębiorczości Grąbkowo

2015-11-26-29 Targi u - Rodziny Opole

Wybrane projekty i wydarzenia w 2015 roku
Sądeccy licealiścii WŁĄCZYLI MYŚLENIE, czyli Fundacja edu-
kuje od podstaw

„Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”, to cykl warszta-
tów skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Sądecczy-
zny z zakresu wiedzy ekonomicznej zakończony konkursem „Mło-
dzi aktywni”. 

Ze względu na doświadczenie w obszarze edukacji ekonomicznej 
przedstawicie Fundacji podjęli działania mające na celu rozwinięcie 
treści publikacji oraz podręczników szkolnych do ekonomii i przed-
siębiorczości. Reprezentując głos polskich przedsiębiorców dążą do 
zaakcentowania roli każdego człowieka w kształtowaniu krajowej go-
spodarki. Budowanie relacji zawodowych opartych na zaufaniu oraz 
racjonalne wybory konsumenckie przybliżą Polskę na krajów tzw. sta-
rej Unii. Aby tak się stało, młody człowiek od samego początku edu-
kacyjnej i zawodowej drogi musi być świadomy mechanizmów gospo-
darki wolnorynkowej. Musi wiedzieć jak znaczący wpływ na sytuację 
w kraju wywiera jego postawa, świadomość i dokonywane wybory. 

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Częstochowie po-
znają mechanizmy wolnorynkowe

Od 26 do 28 czerwca 2015 roku przedstawiciele Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości gościli w Zespole Szkół Budowlanych w Częstochowie, 
gdzie przeprowadzili warsztaty dotyczące przedsiębiorczości. Pod-
czas spotkań poruszane były kwestie związane z polską gospodarką, 
jej mechanizmami oraz zostały wskazane rezerwy wzrostu gospodar-
czego naszego kraju.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości uczestnikiem Forum dla Wol-
ności i Rozwoju

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth to oddolna i obywa-
telska inicjatywa, przeprowadzona niezależnie od linii podziałów po-
litycznych, zmierzająca do poprawy jakości polskiego prawa. Prace 
w ramach Forum składały się z trzech etapów: badań, składającego 

Konferencja w ramach projektu ,,Włącz Myślenie"

Konferencja w ramach projektu ,,Włącz Myślenie"



1310 grudnia 2015   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

się z niemal 20 tematycznych warsztatów kongresu, który odbył się w Katowicach w 
dniach 28-30 października 2015 r., oraz przekazania wyników prac Prezydentowi Rze-
czypospolitej Polskiej.

W opinii Fundacji Pomyśl o Przyszłości, udział w Forum dla Wolności i Rozwoju może 
przynieść wymierne korzyści dla idei propagowanych przez Fundację. Poszczególne 
warsztaty i dyskusje panelowe stanowiły wyśmienite pole do dyskusji nad poszczegól-
nymi rozwiązaniami. Tym milej jest dostrzec, że propozycje Fundacji nie dość, że się 
wybroniły w dyskusjach eksperckich, to jeszcze spotkały się z entuzjazmem dyskutan-
tów i – co najważniejsze – ostatecznie zostały uwzględnione w treści Białej Księgi prze-
kazanej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niezwykle istotne w kontekście pomysłów Fundacji jest to, że Forum dla Wolności 
i Rozwoju nie zakończyło się jedynie wewnętrznymi ustaleniami uczestników kongre-
su, ale poszczególne pomysły – w tym inicjatywy Fundacji - zostały przeformułowa-
ne na propozycje ustawodawcze przekazane Prezydentowi RP, a zatem organowi dys-
ponującemu prawem inicjatywy ustawodawczej. Fundacja wyraża głęboką nadzieję, że 
po dogłębnym zapoznaniu się z jej poszczególnymi propozycjami Prezydent RP wyra-
zi polityczną wolę działania w kierunku od lat wskazywanym przez Fundację, a zatem 
w kierunku realizowania inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. 

Fundacja gościem Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych u- Rodziny

W dniach: 26-27-29 listopada stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zor-
ganizowało VIII Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny. Fundacja Pomyśl 
o Przyszłości była uczestnikiem wydarzenia. Przeprowadzono dziesiątki rozmów na 
temat, stanu polskiej gospodarki, wartości firm rodzinnych, patriotyzmu gospodar-
czego oraz świadomości gospodarczej naszych obywateli. Stoisko Fundacji cieszyło 
się sporym zainteresowaniem uczestników. Przez cztery dni promowaliśmy nasz Ra-
port „Wspólnie budujmy naszą zamożność", który zawiera 21 rezerw wzrostu gospo-
darczego naszego kraju.

IV Narciarskie Mistrzostwa Polskich Pracodawców Prywatnych

Wydarzenie cykliczne, organizowane z myślą o przyjaciołach, sympatykach i partne-
rach Fundacji o Przyszłości. Mistrzostwom towarzyszy konferencja poświęcona tema-
tyce gospodarczej. Podczas edycji 2015 skupiono się na doświadczeniach polskich firm 
w konkurowaniu na rynku globalnym.

Odwiedź nas i POLUB nasze pomysły!
Zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z projektami zre-

alizowanymi przez Fundację Pomyśl o Przyszlości. 
www.pomysloprzyszlosci.org

Znajdziesz tam m.in.:
•  elektroniczny, bezpłatny raport „Wspólnie budujmy naszą zamożność”
• propozycje zmian dla Polski
• propozycje zmian dla Unii Europejskiej 
• wiedzę ekonomiczną w pigułce

Bądźcie z  nami na bieżąco, śledźcie nasze pomysły i działania. 

W dowodzie uznania wirtualnie nas „polubcie”. Zapraszamy wszystkich 
na oficjalny FanPage Fundacji:

https://www.facebook.com/pomysloprzyszlosci

Spotkanie w Zespole Szkół Budowlanych w Częstochowie

Zjazd Firm Rodzinnych u - Rodziny IV Narziaskie Mistrzostwa Polski Pracodawców Prywatnych

Forum dla Wolności i Rozwoju 
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Wywiad z Januszem Kasztelewiczem - właścicielem Sądeckiego Bartnika

Istnieją na świecie wielopokolenio-
we firmy rodzinne, które przekazują 
sobie biznes i markę. My naszą mar-
kę budujemy już od ponad 20 lat. 
Pszczoły i nowe wyzwania związane 
z ich hodowlą zawsze mnie fascy-
nowały: nowe ule, przyczepy, inno-
wacyjne technologie, pszczele pro-
dukty… Pamiętam pierwsze konfe-
rencje, pionierskie etykiety z na-
zwą pasieki – wówczas to wszystko 
było takie nowatorskie! Powstawały 
w tamtych latach pierwsze sklepy ze 
zdrową żywnością i znaleźliśmy się 
na tej fali. Wyczuwaliśmy, jakie są 
luki rynku. Pszczelarze narzekali, że 
nie ma książek ani filmów o pszcze-
larstwie, to je wydaliśmy! Dziś mamy 
ponad 40 publikacji i ponad 60 fil-
mów. Ten „pociąg” jedzie tak szyb-
ko, że trudno z niego wyskoczyć – 
mówi Janusz Kasztelewicz, właści-
ciel Gospodarstwa Pasiecznego „Są-
decki Bartnik”.

-Ambasador Firm Rodzinnych w Ma-
łopolsce – taki tytuł nadały panu 
„Newsweek Polska” i Stowarzyszenie 
Inicjatywa Firm Rodzinnych.

-Właśnie wróciliśmy z War-
szawy, gdzie uczestniczyliśmy 
w Walnym Zgromadzeniu Stowa-
rzyszenia. Jego ojcem chrzestnym 
i prezesem zarazem jest słynny 
cukiernik Andrzej Jacek Blikle. 
Organizacja skupia obecnie oko-
ło 300 członków, ale takich firm 
rodzinnych jest kilkaset. Próbu-
jemy integrować ich członków. 
Dwa lata temu powstał dla nich 
specjalny program, podpowia-
dający jak zarządzać, promować 
markę, prowadzić sukcesję, jak 
się kłócić w firmie, twórczo roz-
wiązywać konflikty...

-To trzeba się kłócić?
-Oczywiście! W firmach ro-

dzinnych kłócenie się jest co-
dziennym obowiązkiem (śmiech).

-Niektórzy mówią, że z rodziną naj-
lepiej wychodzi się na zdjęciach.

-Podobno jest taka tradycja, 
że pierwsze pokolenie tworzy, 
buduje i organizuje, drugie – 
konsumuje, a trzecie to już tyl-
ko trwoni. Ale to żart. Na całym 
świecie z powodzeniem funk-
cjonują firmy wielopokolenio-
we. Żeby nie sięgać daleko, ro-
dzina Jacka Blikle już od ponad 
150 lat przekazuje sobie biznes – 
markę Blikle.

-Kasztelewicz to też marka.
-Staramy się tę markę tworzyć 

już przez blisko ćwierć wieku. 

-Miłość do pszczół wyniósł pan 
z domu rodzinnego?

-Swego czasu moja mama ku-
piła od sąsiada, Stanisława Jur-
kiewicza, jedną pszczelą rodzinę, 

aby mieć miód na lekarstwa. Była 
gospodynią domową, a mój oj-
ciec pracował jako kolejarz. Po 
II wojnie światowej pensje ko-
lejarskie już się tak nie liczyły, 
w związku z czym mama pilno-
wała każdego grosza. Pamiętam, 
jak sąsiad zrobił drugą rodzi-
nę pszczelą, potem trzecią. Za-
cząłem to podglądać z sitkiem 
do siania mąki na twarzy, żeby 
pszczoły nie żądliły. Ule mnie 
zainteresowały. Zacząłem edu-
kację w liceum w Grybowie, ale 
pewnego dnia przeczytałem w 
czasopiśmie „Pszczelarstwo”, 
że w Pszczelej Woli koło Lubli-
na jest jedyne w Polsce techni-
kum pszczelarskie. W artyku-
le było napisane, że młodzież 
po całym dniu nauki zmęczona, 
ale ze śpiewem na ustach wraca 
do internatu… Napisałem list do 
ówczesnego dyrektora, Tadeusza 
Wawryna. Odpisał, i tak oto zna-
lazłem się w drugiej klasie tego 
technikum. Po jego ukończeniu 
pojechałem na studia rolnicze 
do Poznania. W 1975 roku wró-
ciłem na ziemię sądecką. Dwa i 
pół roku wytrzymałem, pracu-
jąc w Spółdzielni Ogrodniczo-
Pszczelarskiej Ziemi Sądeckiej w 
Nowym Sączu.

-Wolał pan pracować na swoim? 
W PRL-u?

-To była ryzykowna decyzja, 
jednak ciągnęło wilka do lasu. 
Zacząłem na etacie pszczelarza, 
ale, kończąc studia, miałem już 
70 rodzin własnych. Dla sąde-
czan to była licząca się pasieka. 
Jako młody magister od razu za-
istniałem jako prezes powsta-
łego właśnie Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Nowym 
Sączu. Powierzono tę funkcje ta-
kiemu młokosowi, choć byli na 
tym terenie liczący się pszcze-
larze! Byłem prezesem przez 26 
lat, ale nie dałem się wybrać na 
kolejne lata.

Po tych dwóch i pół roku pra-
cy w spółdzielni w Nowym Sączu 
zwolniliśmy się z pracy razem 
z Janem Rzącą i utworzyliśmy 
tzw. Zespół Pszczelarsko-Pro-
ducencki. Obie rodziny zajmo-
wały się pszczołami, mieliśmy 
wspólne pszczoły i sprzęt. Były 
dwa żuki, pierwsze miodarki 
promieniste, przyczepa cam-
pingowa do pracy przy produk-
cji mleczka pszczelego. W ciągu 
2-4 lat pracy stworzyliśmy ja-
kieś 350-400 rodzin. Każdy za-
pisywał, ile włożył i ile wziął ze 
sprzedaży miodu. Ze wspólnych 
pieniędzy kupowaliśmy, co było 
trzeba, a raz w roku robiliśmy 
bilans. Przez 12 lat obywaliśmy 
się bez głównej księgowej. 

Kiedy w Polsce zaczęły się 
przemiany ustrojowe, chciałem 

wypłynąć na głębokie wody. Ale 
mój wspólnik miał dzieci, który-
mi musiał się opiekować. Wtedy 
postanowiliśmy o podziale pa-
sieki. Rozstaliśmy się zgodnie. 
Do tej pory się spotykamy. Jan 
Rząca zajął się przetwórstwem 
wosku do politur, emulsji, im-
pregnowaniem drewna i kamie-
nia, a my – za zgodą Rząców – 
przejęliśmy nazwę firmy. Kie-
dyś był to Nowosądecki Bartnik, 
teraz jest Sądecki Bartnik – Go-
spodarstwo Pasieczne Anny i Ja-
nusza Kasztelewicza. Pod tą na-
zwą istniejemy już ponad 20 lat.

-Co zdecydowało o zajęciu się 
pszczelarstwem? Biznes czy chęć 
rozwijania własnej pasji? 

-Nie wiem właściwie, jak to 
się stało, że pszczoły mnie za-
fascynowały. Polubiłem je już 
jako dziecko – w szóstej, może 
siódmej klasie szkoły podstawo-
wej. Potem ciągle były pszczoły, 
pszczoły i pszczoły… a to nowe 
ule, a to nowe przyczepy, inno-
wacyjne technologie czy pszcze-
le produkty, jak np. produk-
cja mleczka. Produkowaliśmy 
z Rzącą około 30 kilogramów 
mleczka, a na ówczesne lata to 
było dużo. Współpracowaliśmy 
z ludźmi z nowej fali. Pamię-
tam pierwsze konferencje, pio-
nierskie etykiety. Bo w czasach 
PRL był po prostu miód i ko-
niec, a myśmy zaczęli sygnować, 
z jakiej pasieki pochodzi miód, 
jaki pszczelarz go wyproduko-
wał. Teraz, w Unii Europejskiej, 
wszystko trzeba umieszczać na 
etykiecie, ale w tamtych latach 
to było nowatorskie podejście.

Uczestniczyliśmy też w Tar-
gach Zdrowej Żywności organizo-
wanych przez Jacka Rojka w Tar-
nowie. Odbyło się ich już około 
20. Pamiętam, że na pierwszych 
targach były takie produkty, jak 
popcorn z kukurydzy, otręby, 
miody, produkty pszczele i zio-
ła… Powstawały wtedy pierw-
sze sklepy ze zdrową żywnością 
i znaleźliśmy się na tej fali. Wy-
czuwaliśmy, jakie są luki na ryn-
ku. Żukiem woziliśmy towar do 
Łodzi, wnosiliśmy go na szóste 
piętro, żeby stamtąd rozwozić go 
do sklepów. Do Sopotu woziłem 
produkty starem wypożyczonym 
z Wojewódzkiego Przedsiębior-
stwa Handlu Wewnętrznego. Ta-
kim kolosem, w którym często 
się wszystko gotowało. Pojecha-
łem nim też pod Jelenią Górę. 
Przywiozłem miód na podwórko, 
a samochód stanął i przez tydzień 
nie mogliśmy go uruchomić.

-Potem było łatwiej?
-Trzeba umieć słuchać i pa-

trzeć. Na początku lat 90. na ze-
braniach pszczelarze podnosili 

ręce i mówili, że brakuje im ksią-
żek i filmów o pszczelarstwie 
i nie mają z czego korzystać. 
Zatem w 1995 roku wydaliśmy 
z Krystyną Czekońską z Krako-
wa pierwszą książkę. To był po-
czątek, a teraz mamy już po-
nad 40 pozycji dla pszczelarzy 
i konsumentów, wiele pozycji 
historycznych, kilka reprintów. 
Nasz album zatytułowany „Ule 
i pasieki w Polsce” w wersji an-
glojęzycznej zdobył złoty medal 
w Durbanie na Międzynarodo-
wym Kongresie Pszczelarzy Api-
mondia. Album „Nie bójmy się 
pszczół” został nagrodzony brą-
zowym medalem na Apimon-
dii w Kijowie. Na stronie inter-
netowej mamy platformę video 
Bartnik TV, liczącą ponad 60 fil-
mów. Niektóre z nich mają cha-
rakter dokumentów, lecz jest też 
na przykład „Skarbnica zdro-
wia”, gdzie głównym autorem 
i aktorem zarazem jest prof. Ry-
szard Czarnecki mówiący o walo-
rach odżywczo-leczniczych pro-
duktów pszczelich: miodu, pyłku, 
propolisu. Jest też film, w któ-
rym prof. Bogdan Kędzia z Po-
znania mówi o walorach mlecz-
ka pszczelego w myśl zasady nie-
żyjącego już sądeczanina, Jerzego 
Gali, że „mleczko pszczele da ci 
wiele, wcześniej chrzciny niż we-
sele”. W tej rymowance jest spo-
ro prawdy, bo mleczko to trochę 
afrodyzjak. Tak działa esencja wi-
tamin, mikroelementów i hormo-
nów. Odblokowuje.

-Jest Pan przykładem na to, że 
z pasji, wręcz dziecięcej, można 
uczynić sposób na życie. Trzeba 
być jednak upartym i gotowym do 
poświęceń…

-Tak jest. Nie radzę jednak 
iść w nasze ślady. W tej chwili 
stworzyliśmy sobie z żoną i dzie-
ciakami prawdziwy kierat. Bra-
kuje nam na wszystko czasu. Ty-
dzień powinien mieć osiem dni, 
doba – 25 godzin.

-Jakby Pan nie chciał tego robić, 
toby Pan to rzucił…

-Teraz już ten „pociąg” je-
dzie bardzo szybko, więc trudno 
z niego wyskoczyć.

-Ale warto było wsiąść i jechać.
-Naturalnie! Z nami wyrośli 

nasi synowie, Tomasz i Krzysz-
tof. Starszy syn zajmuje się obec-
nie częścią turystyczną firmy, 
zwierzyńcem i gospodarstwem 
rolnym. Młodszy koncentruje 
się bardziej na hodowli pszczół 
i handlu miodem. Coraz częściej 
odpuszczam, przekazuję im za-
dania, oddaję w ich ręce decyzje, 
pozwalam im działać samodziel-
nie. Tylko pszczoły pozostają ta-
kie same jak dawniej.
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