


Jeszcze kilka lat temu reprezentacja branżowa w Kon-
kursie „Teraz Polska” miała nieco inny skład. Przewa-
żały produkty spożywcze, budowlane, przemysłowe 
itp. Owe sektory, które cechowały naszą gospodarkę 

i stanowiły o jej sile, dziś wciąż dają powody do dumy, lecz 
muszą podzielić się miejscem z nowoczesnymi specjalizacja-
mi. Nasz świat szybko idzie do przodu, ale prawdziwe przy-
spieszenie wiąże się z dwoma zjawiskami o wielkim wpływie, 
nie tylko na wszystkich Polaków, ale całą globalną populację. 
Pierwszym zjawiskiem jest pandemia COVID-19. Zmiany, które 
spowodowała, były poważne dla części gospodarki, ale z dru-
giej strony pojawiły się potrzeby, na które tylko zaradni i in-
nowacyjni przedsiębiorcy potrafili odpowiedzieć. Wystarczy 
wymienić popyt na maseczki w pierwszym okresie epidemii 
i przebranżowienie zakładów tekstylnych, ukierunkowane na 
ich produkcję. Jednak najbardziej sztandarowym przykładem 
są tu firmy z obszaru farmacji, biotechnologii i technologii 

medycznych. Ich znaczenie, choć już było ogromne, niepo-
miernie wzrosło. I również w gronie tegorocznych laureatów 
Konkursu „Teraz Polska” mamy bardzo silną reprezentację 
wymienionych branż, co stanowi swoisty znak czasu. – My-
ślę, że dla każdego Godło „Teraz Polska” oznacza przede wszyst-
kim jakość i zaufanie. My, jako firma, wierzymy w to, co robimy,  
w swoje produkty, w pracowników i ich pomysły. Wystartowali-
śmy w konkursie o Godło „Teraz Polska”, aby pokazać wszystkim, 
że GeneMe, jakość i zaufanie to synonimy – mówi dr inż. Dawid 
Nidzworski, prezes GeneMe Sp. z o.o.

Nie mniej ważne dla naszej przyszłości są dziś zmiany klima-
tyczne. To problem, z którym boryka się cały świat, i oczywi-
ście wszędzie na świecie rządy, instytucje, ale też firmy czynią 
starania, aby zaradzić owej trudnej sytuacji. A na przykładzie 
laureatów Konkursu „Teraz Polska” reprezentujących branżę 
energii odnawialnej może się wydawać, że za chwilę Polska 
stanie się prawdziwą zieloną awangardą. – Od początku sta-

Najlepsi z najlepszych!  
Finał 31. edycji Konkursu „Teraz Polska”

Konkurs „Teraz Polska” zmienia się, podobnie jak krajowa i globalna gospodarka. 
W tegorocznej edycji nagrodzono produkty i usługi z różnych branż,  

m.in. biotechnologicznej, OZE, informatycznej, finansowej, medycznej, 
budowlanej, elektrotechnicznej, bezpieczeństwa czy edukacyjnej.  

Zwycięzców łączy to, że oferują najwyższą jakość i pochodzą z Polski.
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wiamy na innowacyjność, wysoką jakość i pilnujemy, aby pro-
dukty spełniały rygorystyczne normy. Dzięki temu nasza oferta 
doceniana jest na wielu europejskich rynkach. Zawsze naszą 
domeną były nowe technologie, dlatego od dekady oferujemy 
innowacyjne rozwiązania dla fotowoltaiki. Dzięki nagrodzonej 
sieci Corab Partner nowoczesne systemy fotowoltaiczne produ-
kują zieloną energię na tysiącach dachów polskich domów czy 
firm – mówi Henryk Biały, prezes zarządu Corab. – Jesteśmy 
polskim start-upem z rodzimym kapitałem, dlatego decyzja  
o udziale w Konkursie „Teraz Polska” na tym etapie rozwoju firmy 
była dla nas naturalna. Już od sześciu lat z pasją i energią roz-
wijamy Sunday Polska. Od początku działalności na pierwszym 
miejscu stawialiśmy jakość świadczonych usług i profesjonalną 
obsługę klienta –  przekonuje Marcin Pieczora, prezes zarządu 
Sunday Polska.

Wśród laureatów nie brakuje też specjalizacji, które odpowia-
dają na inne współczesne problemy i potrzeby konsumentów. 
Nowoczesne finanse, bezpieczeństwo, edukacja, informatyka 
stają się dziś krajową domeną, co z roku na rok znajduje coraz 
silniejsze odzwierciedlenie w Konkursie „Teraz Polska”. Oczy-
wiście wciąż wielką siłą naszej gospodarki są firmy reprezen-
tujące branże tradycyjne, dzięki swej renomie znane nie tylko 
w kraju, ale i na świecie. – Konkurs „Teraz Polska” jest dla nas 
swego rodzaju lustrem, w którym możemy się przejrzeć. Ukazu-
je szczery obraz tego, jak postrzegają nas nasi klienci, specjaliści  

z branży czy jury Konkursu, a nie to, jak my sami chcielibyśmy być 
postrzegani. Przystępując do rywalizacji o Godło „Teraz Polska”, 
chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi na zweryfikowanie przez ry-
nek. Jednocześnie mamy nadzieję, że spójny przekaz, jaki stoi za 
naszą marką – polskiej, rodzinnej firmy, która od lat konsekwentnie 
się rozwija – zostanie doceniony i znajdziemy się w gronie firm, 
które z dumą mogą reprezentować nasz kraj na arenie między-
narodowej – mówi Janusz Gawiński, dyrektor generalny Jawor-
-Parkiet. – Godło „Teraz Polska”, przyznane naszym albumom  
o sztuce, wydawanym w różnych językach, i służące przede wszyst-
kim promocji Polski, traktujemy jako dowód uznania dla naszej 
pracy. To także zwrócenie uwagi na polską kulturę i jej osiągnięcia, 
które nie zawsze są należycie doceniane. Nie tylko nauka i tech-
nologia, ale również sztuka jest doskonałą wizytówką naszego 
kraju i powodem do dumy – mówi Bogdan Szymanik, dyrektor 
i współwłaściciel Wydawnictwa BOSZ.

Godło „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym  
i najwyżej cenionym znakiem jakości i polskiego pochodze-
nia. – Polacy wybierają produkty i usługi oznaczone Godłem 
„Teraz Polska”, bo właśnie takich produktów i usług potrzebu-
ją. Są świadomymi konsumentami i wiedzą, że to jest najlepsze 
dla nich, dla ich rodzin i dla całej polskiej gospodarki. Polacy, co 
również wynika z badań, są świadomymi patriotami i pociesza-
jące jest, że dotyczy to wszystkich pokoleń, w tym również ludzi 
młodych – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. – Dotychczas w Konkursie 
wzięło udział 5 tys. polskich firm – reprezentujących wszystkie 
branże krajowej gospodarki – spośród których nagrodzono 
łącznie ponad 750. Biorą w nim udział zarówno duże polskie 
przedsiębiorstwa z sukcesami eksportowymi, jak i małe firmy 
rodzinne. Jest to możliwe, gdyż podstawowym kryterium oceny 
jest jakość oferowanych produktów i usług, a nie wielkość przed-
siębiorstwa – podkreśla prof. Michał Kleiber, przewodniczący 
Kapituły Godła „Teraz Polska”. – Polscy przedsiębiorcy budują 
nowoczesną, innowacyjną gospodarkę, zaś ich produkty i usługi 
zyskują zaufanie i lojalność klientów, którzy wiedzą, jak wielką 
siłę rynkową ma patriotyzm konsumencki. A najlepszą wska-
zówką w tym przypadku jest Godło „Teraz Polska”, bo pozwala 
wybierać produkty i usługi racjonalnie i patriotycznie, wskazując 
najwyższą jakość i krajowe pochodzenie – twierdzi Michał Li-
piński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Warto wspomnieć, że zakończenie 31. edycji Konkursu 
„Teraz Polska” jest również momentem, od którego można 
zgłaszać produkty i usługi do 32. edycji. – Już dzisiaj zachę-
cam do udziału w Konkursie. Warto ubiegać się o Godło „Teraz 
Polska”, ponieważ jest ono dla klientów najlepszą i uznawaną 
przez nich samych wskazówką, że dany produkt lub usługa ce-
chują się najwyższą jakością i polskim pochodzeniem – zachęca 
Michał Lipiński. 

Kamil Broszko

Finał 30. edycji Konkursu  
„Teraz Polska” w 2020 r.
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LAUREACI GODŁA „TERAZ POLSKA” W KATEGORII PRODUKTY

Lp. NAZWA PRODUKTU NAZWA FIRMY

1. kompleksowy polski program do zarządzania  
przedsiębiorstwem Vendo.ERP

CFI Systemy  
Informatyczne Sp. z o.o.

2. światłowodowy system kamer Fibercamera.com  
wraz z rejestratorem

Neo.Net  
Jakub Koperski

3. kawa mielona bezkofeinowa z korzenia  
mniszka lekarskiego

Przedsiębiorstwo  
Handlowe MB  
Monika Brochocka

4. boczek Henryka i szynka Henryka Zakłady Mięsne „Dobrosławów”  
Henryk Amanowicz

5. moduły monokrystaliczne – serie Extreme,  
Extreme Plus, Nivo Extreme Bruk-Bet Sp. z o.o.

6. system rynnowy Bryza Cellfast Sp. z o.o.

7. dwuwarstwowe podłogi drewniane z serii: Pure Line, 
Handmade Line, Brushed Line, Intensive Line

Przedsiębiorstwo Drzewne Jawor  
Antoni Jan Gawiński

8. szybki test genetyczny na obecność wirusa  
SARS-CoV-2 – FRANKD GeneMe Sp. z o.o.

9.
centrale wentylacyjne Opal, Optima oraz Optima  
w wykonaniu higienicznym, wyposażone w jonizatory 
oraz promienniki UV-C

Clima Gold Sp. z o.o.

10. wywietrzak hybrydowy Monsun

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne  
i Wdrażania Postępu Technicznego  
„Uniwersal” Sp. z o.o.

11.
książki i albumy na przykładzie tytułów: „Polska 
100 lat”, „Tamara Łempicka”, „Oto sztuka polskiego 
plakatu”

BOSZ Szymanik i wspólnicy Sp. j.

12. paliwo alternatywne RDF Euro-Eko Sp. z o.o.

LAUREACI GODŁA „TERAZ POLSKA” W KATEGORII INNOWACJE

Lp. NAZWA INNOWACJI NAZWA FIRMY/INSTYTUTU

1. procesowy analizator chromatograficzny  
do pomiaru stężenia THT w gazie – ANAT-M

Instytut Nafty i Gazu  
– Państwowy Instytut Badawczy

2. inteligentny system do monitorowania astmy 
– StethoMe StethoMe Sp. z o.o.
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LAUREACI GODŁA „TERAZ POLSKA” W KATEGORII USŁUGI

Lp. NAZWA USŁUGI NAZWA FIRMY

1.
Corab Partner (sieć partnerska firm instalacyjnych  
z branży fotowoltaicznej z polskim producentem  
systemów fotowoltaicznych Corab)

Corab Sp. z o.o.

2.
kompleksowa usługa doboru, sprzedaży, montażu  
i serwisu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, 
wraz z koordynacją wszystkich formalności

Sunday Polska Sp. z o.o.

3. usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń Inter-Broker Sp. z o.o.

4. wychowanie przedszkolne i opieka nad dziećmi SportArt Paweł Janas

5. bezpieczne dostawy dla farmacji Arra Group Sp. z o.o. Sp. k.

6.
usługa mojeID – mechanizm zdalnego potwier-
dzania tożsamości z wykorzystaniem bankowości 
internetowej

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

7.
usługa korzystania ze światłowodowej sieci dostępo-
wej (FTTH) w innowacyjnym modelu operatora  
wyłącznie hurtowego

Nexera Holding Sp. z o.o.

8.

kompleksowa obsługa gastronomiczna i kulturalna 
wydarzeń o charakterze prywatnym, społecznym i ko-
mercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem strony 
społecznej prowadzonej działalności oraz eliminacji 
wykluczenia ze względu na bariery zdrowotne

Browar Przystań Sp. z o.o.

9 usługi z zakresu laseroterapii, kosmetologii i medycyny 
estetycznej Drzazga Clinic Sp. z o.o.

10. audyt energetyczny przedsiębiorstwa Ellipsis Energy Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIA W KATEGORII USŁUGI

Lp. NAZWA USŁUGI NAZWA FIRMY

1. usługi opiekuńcze na rzecz klientów indywidualnych  
w formule assisted living

Centrum Językowe Konik  
Magdalena Kopacz

2. We Talk – nowoczesny portal usług na rzecz  
zdrowia psychicznego WeTalk s.c.
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W ychodząc z założenia, że 
najlepszymi ambasadora-
mi Polski są jej obywatele, 
Fundacja Polskiego Godła 

Promocyjnego od 2017 r. przyznaje tytuły 
Promotora Polski i wyróżnia w ten sposób 
osobistości, które są aktywne w regionach, 
działają na rzecz społeczności lokalnych,  
a ich postawa zawodowa i społeczna przy-
czynia się do umacniania pozytywnego wize-
runku naszego kraju. Podczas regionalnych 
wydarzeń gospodarczych, takich jak Europej-
ski Kongres Gospodarczy w Katowicach czy 
Welconomy Forum w Toruniu, wyróżniono 
dotychczas wiele osób ze Śląska, Kujaw i Po-
morza, Podlasia oraz Małopolski.

Nawiązując do programu Promotor Polski, 
skierowanego do osób dojrzałych o ugrun-
towanej pozycji zawodowej, Fundacja po-
stanowiła wprowadzić wyróżnienie Młody 
Promotor Polski – za wybitne osiągnięcia  
w nauce, kulturze lub sporcie – które przy-
znaje Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Du-
da. Kandydatów nominuje kapituła nagrody.

Nominowani do tytułu Młodego 
Promotora Polski 2021 zostali:

prof. Marcin Poręba, chemik  
(w kategorii nauka);
Piotr Alexewicz, pianista  
(w kategorii kultura);
Jan Krzysztof Duda, szachista  
(w kategorii sport).

Decyzją Pierwszej Damy Agaty Korn- 
hauser-Dudy Młodym Promotorem 
Polski 2021 został Piotr Alexewicz. 

Uroczystość wręczenia statuetki odbyła 
się 9 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim 
podczas Gali „Teraz Polska”. – Ta nagroda 
jest dla mnie niespodziewanym i oczywiście 
wielkim wyróżnieniem. Występuję na wielu 
międzynarodowych konkursach, gram wiele 
zagranicznych koncertów i wszędzie jako Po-
lak reprezentuję nasz kraj. Dlatego cieszę się, 
że moje dotychczasowe działania na rzecz 
ojczyzny zostały dostrzeżone – powiedział 
po odebraniu statuetki Piotr Alexewicz.

O nagrodzie  
Młody Promotor Polski

Gala „Teraz Polska” 
jest stosowną okazją 
do wręczenia, po raz 

pierwszy, nagrody 
Młody Promotor Pol-
ski tym, którzy dzielą 
się swoim osobistym 

sukcesem – dla dobra 
wspólnego i prestiżu 

kraju.
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Marcin Poręba
Marcin Poręba jest chemikiem, absolwentem Politechniki Wrocław-

skiej. W 2014 r. obronił pracę doktorską pod opieką prof. Marcina Drąga. 
W latach 2016–2018 zrealizował staż podoktorski w SBP Medical Disco-
very Institute w San Diego w USA w laboratorium prof. Guya Salvesena, 
a w 2020 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Głównym osiągnięciem naukowym prof. Poręby jest opracowanie 
nowatorskiej technologii do ilościowego oznaczania aktywności enzy-
mów proteolitycznych w układach biologicznych, z ukierunkowaniem 
na choroby nowotworowe. Technologia ta opiera się na zastosowaniu 
bardzo selektywnych i czułych markerów chemicznych, które łącząc się  
z wybranymi enzymami, wskazują na ich zaburzoną aktywność. Prof. 
Marcin Poręba w swoich badaniach jako pierwszy na świecie połączył 
małocząsteczkowe markery chemiczne z cytometrią masową, czego wy-
nikiem jest całkowicie nowa i autorska technologia w obszarze chemii 
biologicznej służąca do wieloparametrycznej analizy aktywności po-
szczególnych enzymów w układach biologicznych. W oparciu o tę tech-
nologię prof. Poręba wraz z prof. Drągiem w 2018 r. założyli na Politech-
nice Wrocławskiej pierwsze w Polsce laboratorium cytometrii masowej. 

Marcin Poręba jest autorem ponad 50 artykułów naukowych w re-
cenzowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej, które 
były cytowane ponad tysiąc razy. Prace te ukazały się w prestiżowych 
czasopismach, takich jak: „JACS”, „Cell Death and Differentiation”, „Che-
mical Science”, „Nature Protocols”, „PNAS” czy „Chemical Reviews”. 
Prof. Poręba prezentował wyniki swoich badań na ponad 30 konfe-
rencjach międzynarodowych. W trakcie swojej pracy badawczej był 
wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe – otrzymał Nagrodę 
Komitetu Chemii Analitycznej PAN za rozprawę habilitacyjną, Nagrodę 
Rektora Politechniki Wrocławskiej, Nagrodę Uniwersytetu Zachodniej 
Australii, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybit-
nych młodych naukowców i doktorantów, stypendia Start Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej.

Jan Krzysztof 
Duda
Szachista, arcymistrz od 2013 r. Urodził 

się w 1998 r. w Krakowie. W szachy gra od 
piątego roku życia. Łącznie zdobył kilka-
dziesiąt medali w rozgrywkach z cyklu 
mistrzostw Polski (zarówno w szachach 
klasycznych, jak i szybkich oraz błyska-
wicznych) w różnych kategoriach wieko-
wych. Reprezentował Polskę w turniejach 
drużynowych, m.in. na olimpiadzie sza-
chowej w 2014 r., na drużynowych mistrzo-
stwach Europy w 2013 r. i na drużynowych 
mistrzostwach Europy juniorów do 18 lat 
w 2013 r., gdzie zdobył wspólnie z drużyną 
złoty medal.

30 grudnia 2018 r. Duda został wicemi-
strzem świata w szachach błyskawicznych 
w turnieju World Blitz Chess Champion-
ship, rozegranym w Sankt Petersburgu. 
Jako jedyny z polskich szachistów prze-
kroczył barierę 2800 punktów (w styczniu 
2019 r. w kategorii blitz osiągnął 2818 ELO). 
W październiku 2020 r. pokonał mistrza 
świata Magnusa Carlsena w piątej rundzie 
turnieju Altibox Norway Chess w Stavanger 
z udziałem czołowych szachistów globu. 
Polak przerwał na 125 serię partii klasycz-
nych Norwega bez porażki.

NOMINOWANI DO TYTUŁU MŁODEGO PROMOTORA POLSKI
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Piotr Alexewicz
Urodzony w 2000 r., student Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskie-

go we Wrocławiu w klasie prof. Pawła Zawadzkiego. Laureat I nagrody 
50. Ogólnopolskiego Konkursu Fryderyka Chopina, która upoważnia do 
startu bez eliminacji w Międzynarodowym Konkursie Fryderyka Chopi-
na. Ten sukces jest potwierdzeniem wcześniejszego zwycięstwa w 48. 
Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina w 2017 r. w Gdańsku. 

W 2019 r. ukazał się debiutancki album fonograficzny Piotra Alexewicza 
z utworami Beethovena, Chopina, Liszta i Ravela, wydany przez Naro-
dowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC CD 704). Rejestracja nagrania 
miała miejsce w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego  
w Lusławicach w 2018 r. Jeszcze tego samego roku dokonał kolejnych 
nagrań wspólnie z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod batutą Howarda Shel-
leya w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego  
w Warszawie. Będą one wydane przez Narodowy Instytut Fryderyka Cho-
pina w ramach „Białej serii”, stanowiącej komplet dzieł Chopina. 

W 2021 r. Piotr Alexewicz otrzymał I nagrodę w Konkursie Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Aktywność kulturalna 
w środowisku akademickim”. Został także stypendystą prestiżowej nie-
mieckiej fundacji Hans und Eugenia Jütting – Stiftung Stendal, w związku 
z czym planowane są dwa koncerty w Niemczech w 2021 r. 

W latach 2018–2020 Piotr Alexewicz występował na międzynarodo-
wych festiwalach: Chopin i Jego Europa w Warszawie, Międzynarodo-
wym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju, Gdańskim Festiwalu 
Muzycznym i 36. Festival Chopin a Pa-
ris „Hommage a Clara Schumann”. 
Wielokrotnie koncertował w kra-
ju i za granicą, promując muzy-
kę polską m.in. w Niemczech, 
Włoszech, Rumunii, Wielkiej 
Brytanii, Danii, Francji, Słowacji, 
Chorwacji, a także Japonii. Jest 
laureatem wielu nagród, m.in. 
Grand Prix, nagrody publiczno-
ści i nagrody Musicdeco na III 
Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym Ville de Gagny 
(Paryż, 2017 r.) oraz II nagrody 
na Jeunesses International Music 
Competition Dinu Lipatti 
(Bukareszt, 2016 r.).

Z Piotrem Alexewiczem  
rozmawia Marzena Tataj.

Marzena Tataj: W jaki sposób 
odkrył pan w sobie fascynację 
muzyką poważną, skoro pochodzi 
pan z lekarskiej rodziny? 
Piotr Alexewicz: W mojej rodzinie 

nie było przede mną muzyków. Obo-
je rodzice są lekarzami, ale posiadają 
słuch muzyczny. Dlatego zwrócili uwa-
gę, kiedy już jako dwuletni chłopczyk 
podchodziłem do starego pianina, któ-
re stało w domu, i grałem na nim zasły-
szane melodie. Zdecydowali się posłać 
mnie do prywatnej szkoły muzycznej, 
aby przekonać się, czy coś z tego bę-
dzie. Po roku nauki dostałem się do 
podstawowej szkoły muzycznej. Przez 
pierwsze sześć lat muzyka fortepiano-
wa nie była moją główną pasją. Znacz-
nie bardziej interesowała mnie muzyka 
symfoniczna oraz orkiestra, którą po-
strzegałem jako jeden wielki organizm. 
Zawsze chciałem zostać dyrygentem  
i to pragnienie drzemie we mnie do dziś. 
Jednak w szkole muzycznej II stopnia 
zapałałem wielką miłością do fortepia-
nu. Również dlatego, że poznałem jego 
możliwości, także dzięki YouTube’owi  
i płytom CD.

MT: Który z pianistów czy peda-
gogów miał na pana największy 
wpływ?
PA: Przechodziłem przez rozmaite 

etapy w toku swojego rozwoju jako czło-
wiek i pianista. Początkowo w nagraniach  
i recitalach szukałem zupełnie czegoś in-
nego niż teraz. Wcześniej fascynowała 
mnie gra szybka, z polotem i dużą dozą 
wirtuozerii. Teraz szukam przede wszyst-
kim głębi wyrazu i zrozumienia intencji 
kompozytora. Dla mnie kompozytor za-
wsze jest najważniejszy, a jego wskazów-
ki są jak mapa. Można docierać do celu 
różnymi drogami. Wybrana przez nas 
droga jest metaforyczną interpretacją. 
Możemy być w pełni zgodni z zapisem 
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kompozytora, jednocześnie „filtrując” 
muzykę przez własną osobowość. 

Myśląc o pedagogach i pianistach, 
którzy wywarli na mnie największy 
wpływ, muszę przede wszystkim 
wymienić prof. Pawła Zawadzkiego,  
u którego mam zaszczyt uczyć się już 
ponad siedem lat. To właśnie jego inter-
pretacja arcytrudnego koncertu forte-
pianowego d-moll Sergiusza Rachma-
ninowa sprawiła, że sam zapragnąłem 
wykonywać owe wspaniałe dzieła. Po-
nadto profesor jest także znakomitym 
pedagogiem. Inspirują mnie również 
ciągle rosyjscy pianiści: Grigorij Soko-
łow, Dmitri Alexeev, Paweł Giliłow oraz 
Dina Yoffe i sir András Schiff. Zawsze 
ceniłem także wybitnego rumuńskiego 
dyrygenta Sergiu Celibidache.

MT: Pianistyka na światowym 
poziomie wymaga wielu godzin 
ćwiczeń i wyrzeczeń, które muszą 
być szczególnie dotkliwe dla 
młodego człowieka.
PA: Bez wątpienia bycie muzykiem 

wymaga wielu wyrzeczeń. Każdy  
z nas musi poświęcić co najmniej 
cztery–pięć godzin dziennie na pra-
cę przy instrumencie. Oczywiście by-
wają dni, kiedy nie da się poćwiczyć 
aż tyle. Fizyczny kontakt z klawia-
turą na pewnym etapie nie jest jed-
nak najważniejszy. Muzyka rodzi się  
w naszym umyśle i sercu, dopiero póź-
niej idzie do palców, które powinny 
być najlepszymi rzemieślnikami. To 
właśnie praca intelektualna, analiza 
wykonywanych utworów, poszerza-
nie horyzontów sprawiają, że inter-
pretacja może być zgodna z naszymi 
intencjami i przemyśleniami. Należy 
dużo myśleć i analizować. I nie wią-
że się to z wielokrotnym wysłuchi-
waniem innych wykonawców grają-
cych ten sam repertuar. Przeciwnie, 

należy samodzielnie budować wizję 
interpretacji na podstawie tekstu 
muzycznego. Dopiero wtedy, kiedy 
odnajdziemy własną drogę i jesteśmy 
do niej przekonani, można posłuchać 
jakiegoś nagrania, dostarczając sobie 
inspiracji. 

MT: Jaki repertuar szczególnie 
pana frapuje i inspiruje?
PA: Jest wielu kompozytorów, któ-

rzy są mi bardzo bliscy. Moją wielką 
miłością jest Gustaw Mahler. Może 
dzieje się tak dlatego, że – mówiąc 
pół żartem, pół serio – mogę go od-
bierać, nie musząc go wykonywać, 
bowiem napisał niewiele utworów na 
fortepian. Wracając jednak do kompo-
zytorów, którzy tworzyli muzykę for-
tepianową – muszę przede wszystkim 
wymienić Jana Sebastiana Bacha. Sir 
András Schiff powiedział kiedyś: „Jeżeli 
chciałoby się w muzyce znaleźć trójcę 
świętą, Bach byłby ojcem, Mozart – sy-
nem, a Schubert – duchem świętym”. 
Zgadzam się z tym stwierdzeniem  
w stu procentach. Ta wielka trójca za-
wsze była bliska mojemu sercu. Oczy-
wiście Fryderyk Chopin również jest 
dla mnie bardzo ważny, jednak jego 
muzyka jest bardzo zazdrosna i nie 
lubi kompromisów. Dlatego Chopin 
grany w dużych ilościach i bez przerwy 
może niekiedy zupełnie wykończyć 
pianistę. Jego muzyka jest wspaniała, 
lecz jednocześnie bardzo wyczerpu-
jąca. Na szczęście dla mnie uwielbiam 
także muzykę francuską: Ravela, De-
bussy’ego, Messiaena, a także Liszta 
oraz wielkich Rosjan – Prokofiewa  
i Rachmaninowa.

MT: Podczas koncertów od 
pierwszych taktów zyskuje pan 
sympatię publiczności dzięki 
swemu ogromnemu talentowi  

i charyzmie scenicznej. A czy lubi 
pan kontakt z publicznością?
PA: Moim zdaniem my, wykonaw-

cy, gramy ku czci kompozytora oraz 
dla publiczności. Relacja wykonawca  
– publiczność jest najważniejsza  
i może być bardzo inspirująca, bo wa-
runkuje atmosferę koncertu. Nie ma 
piękniejszego doznania dla artysty 
niż cisza, która dobiega z foteli sali 
koncertowej po ostatnim takcie utwo-
ru. Każdy koncert jest jednak dla mnie 
wielkim stresem i nie wstydzę się tego. 
Nie wierzę wykonawcom, którzy twier-
dzą, że nie odczuwają stresu na scenie. 
Albo nie są do końca szczerzy, albo nie 
zdają sobie sprawy z tego, jaką wagę 
ma przekazywanie sztuki ludziom. 
To ona nas kształtuje, sprawia, że je-
steśmy lepszymi ludźmi, że wszystkie 
konflikty czy różnice poglądów mogą 
zostać zapomniane choćby na czas 
obcowania ze sztuką. Wtedy wszyscy 
wspólnie możemy wznieść się na wyż-
szy poziom egzystencji.

MT: Czym jest dla pana nominacja 
do tytułu Młodego Promotora 
Polski?
PA: Jest oczywiście wielkim wyróż-

nieniem. Występuję na wielu między-
narodowych konkursach, gram wiele 
zagranicznych koncertów i wszędzie 
jako Polak reprezentuję nasz kraj. Dla-
tego cieszę się, że moje dotychczasowe 
działania na rzecz ojczyzny zostały do-
strzeżone. Przy tej okazji muszę podzie-
lić się także osobistą refleksją. Niestety, 
polska muzyka nie jest dostatecznie 
znana za granicą, oczywiście za wy-
jątkiem Chopina. Niezmiernie rzadko 
słyszy się na przykład Szymanowskiego 
w wykonaniu zagranicznego pianisty. 
Mam nadzieję, że małymi krokami uda 
nam się zmienić ten stan rzeczy. To rów-
nież mój cel.
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