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Zaczynał Pan karierę zawodową od 
pracy w hufcu ZHP… Czy przewidywał 
Pan wówczas, że zostanie biznesmenem?

Nie. Kiedyś były czasy, w których nie 
używało się w ogóle słowa „biznesmen”, 
mówiło się „prywatny przedsiębiorca” 
albo „prywaciarz”. Natomiast harcer-
stwo dawało pewną swobodę działania 
i spore możliwości wykazania się zdolno-
ściami organizacyjnymi, co pozwoliło mi 
na ukształtowanie pewnych cech przydat-
nych potem w biznesie. Nigdy jednak nie 
sądziłem, że będę biznesmenem, a w hufcu 
pracowałem po to, żeby coś zrobić… Świa-
domość tego, że mogę coś zdziałać na polu 
biznesu, pojawiła się dopiero, kiedy poje-
chałem do Niemiec. Jeszcze z  Niemiec 
wysłałem wypowiedzenie z  pracy, 
wiedziałem bowiem, że po powrocie do 
Polski nie będę miał już zatrudnienia 
i  trzeba będzie coś zrobić samemu. To 
była najlepsza motywacja. Wtedy powstał 
pomysł na mój pierwszy własny interes. To 
był sklep z zabawkami, bo akurat wtedy 
tylko na sklep wystarczyło pieniędzy, 
a nie było takiej oferty w naszym mieście. 
Później dość systematycznie starałem się 
powiększać zarówno zakres swojej wiedzy, 
jak i działania. Moja historia była strasznie 
nierówna, usłana różnego rodzaju górkami 
i dołkami, bo takie były wtedy czasy. Przy-
gotowania do prowadzenia biznesu nie miał 
wówczas prawie nikt, dlatego trzeba się 
było dokształcać samemu. Zresztą przede 
wszystkim szkoliło życie i to ono dawało 
najlepszą praktykę. Trzeba było mieć też 
wiele silnej woli, dużo samozaparcia, praco-
witości i sporo szczęścia. I to akurat nie 
zmieniło się do dziś. Szczęście w biznesie 
polega moim zdaniem przede wszystkim 
na tym, kogo się spotyka i z kim się pracuje. 
Połączenie tych czynników jest dla mnie 
do dziś determinantą pozwalającą coś 
w życiu zrobić, coś osiągnąć. Natomiast to, 
jaka to będzie branża, ma akurat znaczenie 
zupełnie wtórne. Na pewno warto robić 
coś, co się lubi i co się dobrze rozumie. Ja 
kocham detal i rozwijam się w kierunku 

biznesów detalicznych. A to, co mogłem 
robić, wynikało też z tego, w co mogłem 
zainwestować. Pierwsze było pośrednictwo 
finansowe, bo nie wymagało specjalnie 
dużych nakładów, ale trzeba w nie było 
włożyć dużo zaangażowania, myślenia, 
pracy koncepcyjnej. Dzięki temu, że prze-
szedłem ten etap, zacząłem rozumieć 
branżę bankową. Reszta mojej działalności 
obraca się w sektorze detalicznym.

Kiedy zarobił Pan pierwszy milion?
Mówiąc szczerze, nigdy nie przy-

wiązywałem specjalnie wagi do tego, 
że zarobiłem już pierwszy milion, bo 
zawsze bardziej myślałem o tym, żeby coś 
kreatywnego stworzyć. Łatwiej by mi było 
odpowiedzieć na pytanie, kiedy poczułem, 
że jestem bogaty. Nastąpiło to po sfinali-
zowaniu transakcji z Merrill Lynch, który 
zainwestował w nas po to, żebyśmy kupili 
mały bank. To była realna wycena dużego 
międzynarodowego funduszu, czyli rynku, 
tego, co do tej pory osiągnęliśmy. Wcze-
śniej, cóż, była to firma o dużych obrotach, 
ale nikt nie wiedział, czy ona przeżyje na 
rynku, czy też zginie. Natomiast kiedy 
zainwestowała w nas taka duża organizacja, 
po zakończeniu tej transakcji zdałem sobie 
sprawę, że mamy naprawdę jakąś realną 
wartość.

Jakie to uczucie kupić bank, a potem 
go sprzedać?

W  tej wstępnej części mniej więcej 
takie samo, jak go kupić i nie sprzedać… 
(śmiech). To oczywiście kwestia założeń. 
Od samego początku było wiadomo, że 
inwestuje w  nas fundusz inwestycyjny, 
a celem tego funduszu jest wyjście z inwe-
stycji w jakimś horyzoncie czasowym, oraz 
że umowa inwestycyjna zobowiązuje nas 
do sprzedaży naszych akcji razem z fundu-
szem. Wiedzieli to również wszyscy moi 
pracownicy. Byli dokładnie poinformowani, 
jaki jest cel transakcji i że nasza działalność 
zakończy się po około 5–8 latach sprze-
dażą. Nikt nie był w tej kwestii oszukiwany 

czy wprowadzany w  błąd. Nikomu nie 
mówiłem, że gwarantuję sto lat pracy 
ze mną. To na pewno pozwala na lepsze 
wspomnienia i na satysfakcję, tym bardziej 
że przy okazji transakcji duże grono zaro-
biło spore pieniądze i kilku milionerów 
też udało nam się „wyprodukować”. Dla 
mnie najważniejsze było to, że sprzeda-
liśmy bardzo dobry biznes. Przy sprzedaży 
każdej firmy odkłada się część pieniędzy na 
niespodziewane zdarzenia i tu mamy satys-
fakcję, że 100 procent pieniędzy powróciło 
do akcjonariuszy, że nie było żadnych 
uchybień, których moglibyśmy się wsty-
dzić. Zresztą po pewnym czasie koledzy 
z  Merrill Lynch powiedzieli mi, że to 
była ich jedyna transakcja, z której żaden 
dolar nie został przejęty przez kupującego 
w związku z jakimś uchybieniem, i to jest 
duży powód do satysfakcji i dla mnie, i dla 
wszystkich pracowników.

Jest Pan właścicielem łódzkiego 
Widzewa. Co jest Pana zdaniem trud-
niejsze, biznes czy sport?

Kiedy zapyta pani o  to starego dzia-
łacza sportowego, z całą pewnością powie 
on, że sport jest trudniejszy niż biznes. Ale 
kiedy zapyta go pani, co zrobił do tej pory 
w biznesie, to odpowie, że nic. Na usta więc 
samo się ciśnie pytanie, skąd on to w takim 
razie wie. Często się słyszy uwagi typu 
„klub to nie restauracja, klub to nie tele-
wizja”. Mówiąc szczerze, to nie jest prawda. 
Trzeba rozróżniać sport amatorski i sport 
profesjonalny. Oczywiście jeden i drugi 
musi zostać prawidłowo poprowadzony 
i to jest bardzo trudne, ale klub profesjo-
nalny musi zdążać w kierunku zostania 
podmiotem gospodarczym, musi być jak 
biznes, choćby dlatego, że zgodnie z prze-
pisami klub profesjonalny musi być spółką 
akcyjną. Dzisiaj wiele osób jeszcze mówi 
„sport to tylko sport”. Nieprawda, sport 
profesjonalny musi być biznesem. A komu 
się uda, by był to biznes zyskowny, to już 
jest zupełnie inna sprawa. W sporcie są 
trochę inne uwarunkowania niż w biznesie, 

bo jeszcze dochodzi otoczka „religijna” 
fanatyków, która ma duży wpływ na ten 
biznes, i  część społeczno-polityczna, 
bo zawsze klub ma odpowiedzialność 
społeczną dużo większą, a  jednocześnie 
mają miejsce spore naciski pewnych grup 
politycznych w różnych okresach. I to jest 
jedyna różnica między biznesem o zabar-
wieniu mniej społecznym a  klubem 
sportowym.

Obecnie działa Pan też w  branży 
gastronomicznej i odzieżowej. Te branże 
wydają się rządzić zupełnie innymi 
prawami.

Wydają, ale jedno i drugie to branża 
detaliczna skierowana do indywidualnego 
klienta. Oczywiście trzeba się obu tych 
branż w jakiś sposób nauczyć, czyli trzeba 
poznać specyfikę danego rynku dla każdej 
z  nich. Natomiast zachowania konsu-
menckie, metody marketingowe, szkolenia 
i  różne inne procesy mają bardzo wiele 
elementów wspólnych. Mogą się różnić 
jedynie tematy, ale zasady pozostają takie 
same. Więc to nie są wbrew pozorom aż 
tak bardzo odległe od siebie branże, a jeżeli 

ma się chęć ciągłego uczenia się i pozna-
wania rynku, to nie sprawiają one kłopotów.

Jest Pan współwłaścicielem Redanu 
oraz Sfinksa. Jak do tego doszło?

Decyzja o  inwestycji w te, a nie inne 
spółki nastąpiła w  jakiś sposób dzięki 
Widzewowi, bo klub stwarza warunki do 
nawiązywania kontaktów, także bizne-
sowych. Propozycja inwestycji w Redan 
wyszła od pana Wiśniewskiego, który 
potrzebował wówczas pieniędzy. Kiedy 
zapoznałem się z dostępnymi informacjami 
o spółce, jego oferta wydała mi się bardzo 
interesująca, a  spółka dobra, choćby ze 
względu na to, że posiadała zarówno część 
modową, jak i dyskontową. Jak wiadomo, 
część dyskontowa zawsze dobrze się 
rozwija w okresie kryzysu, a część modowa 
w okresie koniunktury, więc stwarza to 
takie dwie biznesowe lokomotywy ciągnące 
jednocześnie. Poza tym po rozmowie 
z  założycielem spółki, poznaniu jego 
podejścia do biznesu, historii firmy byłem 
pewien, że warto w  nią zainwestować. 
To jest dla mnie inwestycja finansowa, 
nie jest to spółka, którą chciałbym na co 

dzień zarządzać, ale jestem w 100 procen-
tach pewien, że ta inwestycja okaże się 
pomyślna. Natomiast ze Sfinksem było 
zupełnie inaczej. Rozglądałem się wówczas 
po branży gastronomicznej, myślałem 
o stworzeniu sieci restauracji. Ale kiedy 
przeczytałam w gazetach, co się dzieje ze 
Sfinksem, pomyślałem, że po co się mam 
męczyć z czymś nowym, kiedy już istnieje 
na rynku taka dobra marka, w którą można 
zainwestować. Zadzwoniłem do pana 
Morawskiego, zapytałem, czy nie potrze-
buje pomocy, i tak się załapałem do Sfinksa.

Jada Pan w Sfinksie?
Oczywiście, że jadam. Jadam również 

w WOOK-u.

Skąd się wzięło zainteresowanie akurat 
łódzkimi firmami? W przeciwieństwie do 
mnie nie jest Pan przecież łodzianinem…

Jak już wspominałem, wszystko zaczęło 
się od Widzewa, który jest na rynku 
łódzkim marką bardzo rozpoznawalną, 
dzięki czemu też stałem się szybko znany 
w łódzkim środowisku. Zarówno Redan, 
jak i  Sfinks to efekty zainwestowania 

KOCHAM DETAL…
O biznesie i o Łodzi rozmawia z Sylwestrem Cackiem Renata Kurcil
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w Widzew, ponieważ pierwsze spotkania 
z  łódzkim środowiskiem nastąpiły przy 
okazji meczów, co zaowocowało kontak-
tami typowo biznesowymi. 

Czy uważa Pan Łódź za miasto 
z przyszłością?

Uważam, że Łódź ma bardzo duży 
potencjał, który w  przeciwieństwie do 
innych miast w Polsce nie został jeszcze do 
tej pory wykorzystany. Warto się w niego 
zaangażować, bo jest naprawdę większy niż 
gdzie indziej. Łódź ma jednak pecha, jeśli 
chodzi o politykę. Jest jednym z niewielu 
miast, gdzie panuje więcej polityki niż 
gospodarki. Niestety, w  przeciwień-
stwie do innych dużych i średnich miast 
tutaj po prostu polityka rządzi. Wielu 
narzeka też na bliskość stolicy jako czyn-
nika niekorzystnie wpływający na rozwój, 
ale to może być bardzo pozytywny aspekt, 
zależy, jak się to postrzega. Jeżeli się myśli 
pozytywnie, to się też widzi, że bliskość 
Warszawy jest doskonałą rzeczą, którą 
można wykorzystać. 

Widzi Pan jakieś szanse szybkiego 
rozwoju dla tego miasta, bo na razie to 
zauważyć można tylko ludzi, którzy stąd 
wyjeżdżają i nie chcą tu wracać...

Ja się wcale nie dziwię ludziom, którzy 
wyjeżdżają i  szukają dla siebie lepszych 
szans. Natomiast dziwię się lokalnym poli-
tykom i  władzom miasta, którzy mało 
robią, żeby wykorzystać potencjał Łodzi 
i bliskość Warszawy, choćby po to, by przy-
ciągnąć tutaj swoimi działaniami część 
organizacji rządowych. Samo miasto 

daje takie możliwości, niedługo będzie 
tam bardzo dobra komunikacja, są tańsze 
obiekty, łatwiej się poruszać, jest duży 
ośrodek akademicki, więc aż by się prosiło, 
żeby w Łodzi znalazło się więcej państwo-
wych, znaczących instytucji. A  jak są 
w mieście państwowe instytucje, to ściągają 
do tego miasta więcej biznesu, a większe 
pieniądze oznaczają dla wszystkich wyższy 
poziom życia. Trzeba to tylko wszystko 
dokładnie zaplanować, tak aby wykorzy-
stać mocne strony związane z bliskością 
stolicy, a nie tylko narzekać. Łódź abso-
lutnie nie wykorzystuje swoich możliwości 
usługowych. Jest tam chociażby bardzo 
dużo firm księgowych, można byłoby ścią-
gnąć jakieś duże instytucje, żeby zaczęły 
korzystać z ich usług. Im więcej usług, tym 
nowocześniejsza gospodarka. Za kilka lat 
Łódź będzie jednym z najlepiej skomu-
nikowanych miast w Polsce, tylko władze 
tego miasta powinny już dziś planować to, 
co ma się zdarzyć za pięć lat, bo wszystkie 
decyzje podejmowane są zbyt późno. 

Przede wszystkim władze powinny 
sobie postawić podstawowe pytanie: 
co chcą zrobić, żeby łodzianie byli ze 
swojego miasta dumni. Dziś to, co rzuca 
się w Łodzi w oczy, to takie spowolnienie 
i marazm, i to, że nikt z mieszkańców nie 
czuje tu żadnej dumy z tego, gdzie mieszka. 
Potrzebne jest coś wyjątkowego, z czego 
Łódź mogłaby zasłynąć nie tylko w Polsce, 
ale też na świecie. Wtedy biznes by się 
tu zjeżdżał, a ludziom łatwiej by się żyło. 
Odkąd jestem związany z tym miastem, 
nigdy nie zdarzyło mi się usłyszeć jakiejś 
jednoznacznej strategii dla Łodzi, nie ma 

tam żadnych interesujących propozycji, ani 
gospodarczych, ani kulturalnych, a prze-
cież Łódź to wielkie miasto. Miasteczka 
szwajcarskie są małe, ale na świecie bardzo 
znane, jak chociażby Locarno, Genewa… 
Spokojnie jestem w stanie wymienić co 
najmniej dziesięć miast o  wiele mniej-
szych od Łodzi, które umiały na mapie 
świata zaznaczyć swoje miejsce dzięki 
temu, że władze skupiły się na konkretnym 
celu. Natomiast w Łodzi nie ma żadnego 
kierunku, w którym można by było jedno-
znacznie podążać. Dlatego tym bardziej 
Łódź jest obecnie doskonałym miejscem 
dla dobrego managera.

Ale mieszka Pan jednak w Szwajcarii, 
dlaczego?

Przeniosłem się do Szwajcarii cztery 
lata temu. Powód…? Cóż, uważam że 
w  tym kraju relacje między poziomem 
życia a kosztami z  tym związanymi są 
relatywnie najlepsze. Szwajcaria jest 
bardzo zróżnicowana pod względem 
swoich stref językowych. My miesz-
kamy w strefie niemieckojęzycznej, gdzie 
faktycznie wszystko jest takie niezwykle 
poukładane, ale jest tam zdecydowanie 
najczyściej i  najspokojniej. Mnie to 
osobiście pasuje, bo lubię taki klimat. 
Odpowiada mi ten rodzaj przejrzystości 
i jasności regulacji prawnych, który tam 
panuje, i uważam, że jak są jasne zasady, to 
się o wiele łatwiej ludziom żyje. O Szwaj-
carii z całą pewnością można powiedzieć, 
że oprócz jasnych reguł posiada też 
bardzo skuteczne służby, które wyciągają 
konsekwencje wobec tych, którzy tych 
reguł nie przestrzegają. Kary w Szwaj-
carii są często o wiele mniej restrykcyjne 
niż w Polsce, ale za to niezwykle konse-
kwentnie i  szybko egzekwowane. I  to 
zarówno kary więzienia, jak i  finan-
sowe. W Polsce kary są wyższe, ale nikt 
ich nie stosuje, a normy mamy ustano-
wione niezwykle dziwacznie. Wystarczy 
popatrzeć na przepisy drogowe. Jesteśmy 
jedynym krajem w Europie, gdzie normy 
hamowania są obliczone na podstawie 
parametrów ciężarówki z  naczepą na 
śliskiej nawierzchni, dlatego u  nas na 
okrągło wszędzie trzeba jeździć z pręd-
kością 40 km na godzinę, czego się 
w Europie na ogół nie spotyka. Z jednej 
strony mamy chore prawodawstwo, 
a  z  drugiej – zupełne odpuszczanie 
w egzekwowaniu praw i absolutny brak 

konsekwencji. Mnie to osobiście w Polsce 
też nie przeszkadza, bo się potrafię dosto-
sować i tu się wychowałem, ale lepiej się 
żyje tam, gdzie są pewne jasne reguły. 

Co Pan uważa za sukces, a  co za 
szczęście?

W  biznesie jest to moim zdaniem 
powiązane, bo nawet ciężka praca i dobrze 
ukierunkowane dążenie bez pewnej dozy 
szczęścia nie pozwala osiągnąć sukcesu. 
Szczęście to nie jest coś, na co się pracuje, 
ale to znalezienie odpowiednich ludzi, 
z którymi się pracuje, albo znalezienie się 
w odpowiednim miejscu i w odpowiednim 
czasie. Poza biznesem szczęście dla mnie 
to uporządkowane życie rodzinne i osią-
gnięcie pewnej równowagi pomiędzy nim 
a życiem zawodowym czy biznesem.

Plany na przyszłość…
Chciałbym dokończyć to, co zacząłem, 

czyli doprowadzić do tego, żeby Sfinks 
był przedsiębiorstwem poważnym, dobrze 
zorganizowanym i  żeby rósł w  odpo-
wiednim tempie. Oznacza to bardzo 
dużo pracy, ale z miesiąca na miesiąc jest 

zdecydowanie lepiej, i to zarówno organi-
zacyjnie, jak i w kwestii poprawy jakości. 
Mamy też w portfelu inwestycje biotech-
nologiczne, Widzew i mniejsze inwestycje 
z  potencjałem. I  to są obecnie moje 
priorytety.

Pana hobby?
Typowego hobby typu „zbieranie 

znaczków” nie mam. Oczywiście bardzo 
kocham sport, uwielbiam też jeździć 
po świecie, zwiedzać. Lubię też bardzo 
dyskusje, które określiłbym jako marketin-
gowo-psychologiczne (śmiech). Na pewno 
zgłębiam również wiedzę popularnonau-
kową, która ma zastosowanie w  życiu. 
Interesuję się nowymi odkryciami i o nich 
dużo czytam.

Upodobania kulinarne...
Różnorodne. Gdziekolwiek jadę, to 

poznaję tam potrawy kuchni lokalnej 
i  testuję je. Znajomi śmieją się ze mnie, 
że jestem w stanie zjeść wszystko. Znany 
jestem z tego, że gdziekolwiek pojadę, to 
z całą pewnością już w pierwszej restau-
racji zamówię sobie jakieś najbardziej 

charakterystyczne lokalne danie. Gustuję 
szczególnie w  kuchniach azjatyckich. 
Natomiast sam daleki jestem od goto-
wania, nie jest to w żadnym wypadku moje 
hobby i nie mam w tej dziedzinie żadnych 
umiejętności.
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naszym czytelnikom – managerom?
Chyba tyle, że niezwykle ważne jest, aby 

zawsze mieli swoje zdanie. Ja przez cały 
okres swojej kariery nigdy nie zwolniłem 
pracownika za to, że ma własne zdanie, 
natomiast zdarzyło mi się zwalniać tych, 
którzy tego zdania nie mieli. Uważam, 
że dobry manager powinien otaczać się 
ludźmi, którzy nie mają oporów w wypo-
wiadaniu rzeczy niepopularnych, bo o tym, 
co się dzieje niedobrego w firmie, zdecy-
dowanie lepiej dowiedzieć się od swoich 
pracowników niż od konkurencji. Myślę 
też, że dla każdego biznesmena i mana-
gera najważniejszy jest dobry zespół 
ludzi, dlatego chciałbym też przy okazji 
na łamach waszego pisma podziękować 
wszystkim tym, którzy współpracują ze 
mną przez długie lata. 
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