Kluczem do wielkości i potęgi państwa jest wielkość i potęga jego gospodarki. Bez niej o silnej pozycji
Polski w Europie można tylko marzyć. A znów nie da się zbudować silnej gospodarki, gdy przedsiębiorstwa
nie są prywatne, bo państwowa własność zawsze jest mniej efektywna, mniej nowatorska, mniej
innowacyjna – to zwykł powtarzać z godną podziwu regularnością niemal całe swoje życie Stefan
Kisielewski, a przypomniał o tym nie tak dawno na łamach tygodnika „Do Rzeczy” redaktor Piotr Gabryel,
współtwórca Nagrody Kisiela, który z patronem dzisiejszego wieczoru dziesiątki godzin rozmawiał.

Dlatego jestem pewien, że pod tym wyborem Kisiel podpisałby się obiema rękami. Bo dzisiejszy laureat to
przedsiębiorca, który modelowo realizuje wizję przedsiębiorcy efektywnego i nowatorskiego,
zmieniającego to co nie działa w innowacyjne polskie i dochodowe firmy. Kiedy należący do niego Pol-Mot
Holding (wtedy noszący nazwę Pol-Mot Warfama) w 2011 r. przejmował legendarne zakłady Ursus za
symboliczną złotówkę, musiał dołożyć 8 mln złotych na wykupienie z zastawu znaku towarowego i jeszcze
5 milionów za magazyny z maszynami. A fabryka wyprodukowała trzy (słownie: trzy) traktory.

Dzisiaj fabryka produkuje dziewiętnaście modeli ciągników, z których siedem przeznaczonych jest
wyłącznie na eksport. Tylko jeden kontrakt z Tanzanią to ponad 2400 ciągników dostarczanych w jednym
roku. W 2015 roku URSUS miał ponad 300 mln zł przychodu i kilkanaście milionów zysku. Uratowano 120
letnią polską firmę i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich znaków.

To co osobiście mnie bardzo cieszy to rozwój firmy również w obszarze innowacji. Ostatnia współpraca i
grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie innowacyjnej nie tylko w Polsce i globalnie
transmisji pokazuje chęć globalnej dominacji na swoim rynku, a ostatnie sukcesy potwierdzają, że jest to
coraz bliższe.

Pan Andrzej Zarajczyk laureat Nagrody Kisiela bo o nim mówimy zajmuje się biznesem od wielu lat.
Odbierał wiele nagród nie tylko w Polsce, ale również został wyróżniony nagrodą managera roku na
Bałkanach. Dzisiaj dołącza do laureatów Kisiela i jestem przekonany, że będzie ogromną inspiracją dla
pokolenia przedsiębiorców. Inspiracją, ale też potwierdzeniem, że wszystko jest możliwe. Wizja i
determinacja w jej realizacji potrafi doprowadzić do niesamowitych efektów. W imieniu kapituły, swoim,
ale myślę, że wielu Polaków nas oglądających gratuluję i jestem przekonany, że za parę lat Polska będzie
kojarzyła się z polskimi globalnymi firmami, a jedną z nim będzie URSUS.

