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Mydlarnia "Powrót do Natury". 
ul. Kozienicka 5, 

26-903 Głowaczów 
Wywiad: Karolina Nowakowska v Robert Kucharski 

Operator: Agata Chłopicka 

Spisał: Łukasz Majewski 

 

Karolina N.- Dzień Dobry, nazywam się Karolina Nowakowska jestem przewodniczącą Koła 

Naukowego Młodych Menedżerów z Akademii Handlowej i Nauk stosowanych w Radomiu. W ramach 

projektu pod tytułem “Biznes wczoraj dziś i jutro” przeprowadzone rozmowy z naszymi lokalnymi 

radomskimi przedsiębiorcami. 

Na kolejny wywiad zaprosiłam pana Roberta Kucharskiego dzień dobry. 

Robert K.- Dzień dobry. 

Karolina N.- właściciela mydlarni “Powrót do natury”, która produkuje naturalne mydła w oparciu o 

dawną tradycyjną technologię sięgającą XIX. Wieku. 

Robert K.- Tak zgadza się. 

Karolina N.- Panie Robercie na początku bardzo proszę powiedzieć kilka słów o sobie. 

Robert K.- Jestem biznesmenem prowadzącym taką właśnie a nie inną działalność. Biznes w swoim 

życiu rozpocząłem w latach osiemdziesiątych wówczas od sklepu motoryzacyjnego, potem to 

przełożyło się na hurtownie, na produkcję artykułów motoryzacyjnych, potem miałem 

przedsiębiorstwo logistyczne. Potem rozwinięciem tej mojej działalności było uruchomienie produkcji 

mydła-zakładów mydła, produkującego mydło. Mam 58 lat, mam pewne zasady, według których tę 

firmę prowadzę, które wdrażam tutaj po to, żeby pewne rzeczy w tym świecie zmienić poprzez danie 

przykładu. 

Karolina N.- rozumiem. 

Panie Robercie produkuje pan mydła uczciwie, z pasją mając nadzieję, że właśnie tworzy Pan ten 

lepszy świat stając się jego częścią. Prawda? 

Robert K.- Tak 

Karolina N.- Proszę mi powiedzieć jaka jest geneza otwarcia mydlarni “Powrót do natury”? 

Robert K.- W latach dwutysięcznych prowadziłem firmę logistyczną. Zaopatrywałem wiele 

przedsiębiorstw w Polsce, głównie przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe w różne artykuły, 

między innymi też były to środki chemiczne, środki kosmetyczne, były też również mydła. No i jeden z 

moich dostawców zaproponował, że może byśmy uruchomili produkcje mydła. No i oczywiście 

inwestując mój kapitał jako moja firma, stwierdziłem, iż może pomysł jest dosyć ciekawy. No i tak się 

po prostu zaczęło. 
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Początki były takie, że wydawało nam się, że ten pomysł będzie zrealizowany bardzo szybko, że za pół 

roku będziemy produkować mydło. Okazało się, że niby w samym założeniu pomysł prosty, niby 

produkcja łatwa, ale tak oczywiście w praktyce nie było. Było mnóstwo niuansów, które 

spowodowały, że ten proces uruchomienia trwał prawie 5 lat. 

Karolina N.- Bardzo długo 

Robert K.- Bardzo długo, tak. Po prostu cały czas coś nie wychodziło, coś nie pasowało. Musieliśmy 

dużo dowieść sami, poprzez doświadczanie, ale w końcu się udało. 

Karolina N.- w końcu się udało? 

Robert K.- Tak. 

Karolina N.- Bardzo się cieszę. A co było taką największą motywacją, aby otworzyć to miejsce? 

Robert K.- Nawet, wie Pani co, nie mogę powiedzieć motywacją. Ja byłem, jestem, mam jakiś talent 

biznesowy. Ja prowadzący różne biznesy w różnych gałęziach nigdy, właściwie nigdy, nic mi nie 

upadło prawda. Mógł jakiś biznes tracić rentowność, to się po prostu z niego wycofywałem, a 

zaczynam coś innego. Ale byłem też takim poszukiwaczem. Potrafiłem równolegle prowadzić kilka 

działalności pod swoim szyldem np. produkcja tego czy sprzedaż, handel lub jakaś jeszcze inna 

działalności i po prostu na takiej zasadzie była mydlarnia jako rozbudowa mojej firmy. W tej chwili, 

tak na dobrą sprawę, wygląda to w ten sposób, że 95% (może trochę więcej), mojej działalności to 

jest mydlarnia, a kilka procent to poboczne, drobne biznesy w postaci produkcji prostowników, 

handlu, ale taki jest miej więcej przedział. 

Karolina N.- Ok dzisiaj rozmawiamy o mydlarni, dlatego jak wyglądało prowadzenie mydlarni na 

początku? 

Robert K.- Tak, na początku był zamysł, żeby robić mydła, tradycyjne według polskich standardów. W 

Polsce standardem, tradycją były mydła zwierzęce produkowane w około 80%  z łoju wołowego i 20% 

tłuszczu wieprzowego. I taki był zamysł, żeby robić mydła naturalne, ale właśnie z tych tłuszczy. No i 

za bardzo to nie wychodziło. Na początku, dopiero po jakimś czasie zobaczyłem w sobie sprzeczność, 

gdyż uruchamiając tę mydlarnię ja podjąłem decyzję, że nie będę jadł mięsa z powodów 

filozoficznych, żeby nie krzywdzić zwierząt. Dając przykład, ale i też dla swojego zdrowia, po prostu 

tak chcę. Nie zauważyłem, że nie będę mógł się spełniać, wole być sobą, jeśli ja będę przykładał się, 

mimo wszystko do zabijania zwierząt poprzez produkcję mydła z tłuszczów zwierzęcych. No i nie było 

to proste, dlatego, że zaczęliśmy zakład uruchamiać właśnie od takiego mydełka, a nie było to proste 

z powodu lęków egzystencjalnych. Już jakaś sprzedaż tego mydła była. Mimo, że ta opłacalność wtedy 

była praktycznie zerowa lub wręcz była cały czas strata, ale jakoś to się kręciło, popierane przez inne 

moje biznesy i wspierane. Nie potrafiłem podjąć decyzji, żeby to zakończyć. Aż mnie po prostu 

sytuacja zewnętrzna tak przycisnęła, że pewnego dnia powiedziałem dość, koniec. Po prostu nie będę 

czegoś robił, z czym nie jestem zgodny i co przynosi mi cały czas stratę, prawda? No i rzeczywiście, to 

był strzał w dziesiątkę, dlatego, że w momencie, kiedy zerwałem wszystkie kontrakty na mydła 

zwierzęce, wstrzymałem produkcję mydeł zwierzęcych do wysprzedania zapasów. Uruchomiłem to co 

czułem, z serca, to co chciałem robić, czyli mydła roślinne. Po prostu wszystko zaczęło się układać 

samo. 

Drugim elementem, który był bardzo ważny w tym, był fakt, że na początku rynku, produkując te 

mydła zwierzęce, spróbowaliśmy się dopasować do oczekiwań rynku, gdzie jedynym wykładnikiem 

była cena. Chcą zarobić, mało tego, te mydła naturalne były bardzo dobre, i te odzwierzęce też, bo po 

mimo wszystko – naturalnie, nie było tam chemii i innych dodatków, a wszyscy chcieli, żeby tak je 
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sprzedawano i w takich cenach jak inne mydła na rynku, które mają w zawartości dużą ilość chemii i 

są produkowane z najgorszych jakości tłuszczów odpadowych. Co oczywiście możliwe nie było więc 

cały czas strata. No i dopiero wtedy, kiedy stwierdziłem, że ja się pod nikogo nie będę dopasowywał, 

pod niczyje oczekiwania, będę robił taki produkt jaki czuję z serca i zacząłem robić te mydła roślinne i 

jednocześnie skalkulowałem,  takie jak mi wychodzą i podałem je na rynek mówię: po prostu wóz 

albo przewóz. 

Karolina N.- Będzie co będzie, 

Robert K.- Będzie co będzie, to był po prostu strzał w dziesiątkę, 

Karolina N.- I się udało, 

Robert K.- No i oczywiście absolutnie rynek to przyjął, a właściwie zadowolony klient jest tą najlepszą 

reklamą. 

Karolina N.- Zdecydowanie, klienci są najważniejsi. 

Robert K.- Tak, właściwie oni zweryfikowali, że ten produkt jest zarą...bisty 

Karolina N.- Bardzo się cieszymy, że udało się Panu. 

Robert K.- Ja też się cieszę. 

Karolina N.- A jakie były wady i zalety na początku właśnie prowadzenia mydlarni, ogólnie biznesu. 

Co Pan uważa za wadę, a co Pan uważa za zaletę? Początki swojej działalności. Wadą może być na 

przykład, brak Pana doświadczenia, ewentualnie zaletą to, że przebranżowił się Pan i właśnie żył w 

zgodzie z samym sobą, ale co jeszcze mógłby Pan powiedzieć. 

Robert K.- Myślę, że w przypadku tej Mydlarni akurat to taką wadą było to, że od razu chcieliśmy 

robić dużo, nie mając żadnego doświadczenia.   

Karolina N.- Na głęboką wodę. 

Robert K.- Tak. Każdy inny biznes zaczynałem właśnie zupełnie inaczej, tak jak czułem - malutkimi 

kroczkami, prawda? I zawsze to rozkręcałem. No i teraz co bym zrobił w innym przypadku? Na pewno 

bym zaczął zupełnie inaczej, czyli gdzieś w rogu tego zakładu zacząłbym niewielką produkcję mydełek, 

prawda? I bym to po prostu rozkręcał. 

A nie tak od razu. Zamysł był taki, że nagle będę, pół Polski zaopatrywał, będę prowadził duży zakład 

o ogromnej wydajności. Przez chwilę, pod wpływem czynników zewnętrznych i innych osób trochę 

woda sodowa uderzyła mi do głowy. No ale oczywiście życie to zweryfikowało i do dzisiaj wiem, że 

zrobiłem wtedy... nie to, że błąd po prostu zdobyłem doświadczenie, 

Karolina N.- doświadczenie, Tak to jest najważniejsze 

Robert K.- Doświadczenie, które czegoś mnie nauczyło, ale które mi też było po prostu potrzebne. 

Karolina N.- Wyciągnął Pan wnioski odpowiednie. 

Robert K.- Wyciągnąłem wnioski oczywiście. Ja w tym czasie przerobiłem również swoje lęki. Lęki do 

tzw. poprawności politycznej w relacjach między ludzkich, nie potrafiłem się do końca wyrażać lub 

decyzje które podejmowałem były zbyt miękkie. Nie miały mocy sprawczej, więc to mi życie jakby 

zweryfikowało, że się tego nauczyłem. 

Karolina N.- Bardzo dobrze. 
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Robert K.- Drugim elementem też było to, że gdzieś tam obawiałem się kontroli, czy to będzie, może 

coś jest nie tak jak należy, nie wszystko jest zrobione, cała papierlogia. No to jak się bałem, to co się 

stało? No to kontrole się wszystkie pojawiły, prawda? 

Karolina N.- Oczywiście, że tak.   

Robert K.- Ale po co? Po to żebym się też nauczył, że ten kontrolujący jest jak nikt inny jak mój brat, 

czy jak inna osoba, która wykonuje tylko swój zawód. Dlaczego ja mam być do niej źle nastawiony? 

Karolina N.- Nie, ta osoba ma przyjść i pomóc ewentualnie wskazać co jest źle. 

Robert K.- I tak się stało. A dlaczego? 

Karolina N.- I naprawić błędy. 

Robert K.- Tak, a tak się stało dlatego że ja do tych osób otworzyłem serce. 

Po prostu przychodzą inni ludzie, moi znajomi czy nie moi znajomi –nie ma znaczenia kto, prawda? 

Ale członkowie naszego społeczeństwa, którzy wykonują inne funkcje. Ja im powiedziałem prawdę z 

czym sobie nie radzę z czym sobie nie poradziłem. I za tą szczerość, praktycznie każdy mnie 

wynagrodził w ten sposób, że wszyscy mi pomogli. 

Karolina N.- I bardzo dobrze. 

Robert K.- Tak. 

Karolina N.- A obecnie jakie są wady i zalety? 

Robert K.- hmm... 

Karolina N.- Czy są jakieś? 

Robert K.- To zależy. Trudno mówić o wadach. 

Karolina N.- Zawsze jest trudno mówić o samych wadach. To proszę powiedzieć o zaletach? 

Robert K.- Nie tyle trudno mówić o wadach, bo ja lubię mówić o wadach. Właśnie zauważyłem to, że 

takim elementem do prowadzenia każdej działalności, wokół naszego życia, czynnikiem, na który 

powinniśmy wszyscy zwrócić uwagę jest szczerość. A szczerość to jest nic innego jak prawda i prawda, 

która nie powinna być zdefiniowana przez zło czy dobro – ona jest jaka jest to jest fakt, prawda? Jeśli 

pewne rzeczy są w naszym życiu faktami to należy o nich mówić i jak będziemy o tym mówić szczerze, 

to zawsze znajdziemy rozwiązanie. Natomiast jak będziemy właśnie wdrażać elementy, które są nam 

wpajane poprzez wychowanie i świat zewnętrzny i przykłady ze świata zewnętrznego tzw. ja to 

nazywam “poprawność polityczną”. To co nam z tego wyjdzie? Bo tak wypada. 

Karolina N.- Tak wypada. Dokładnie. 

Robert K.- I co to znaczy? Nie jestem sobą, gram jako solo, dostosowuję się do czegoś. 

Może na jakimś etapie przejściowym, kiedy miałby to być jakiś konflikt, może to jest krok do przodu, 

ale następnym krokiem ma być absolutna szczerość, prawda- prawda? Wyrażanie tej prawdy sobą i 

wtedy można powiedzieć jesteśmy w pełnej harmonii 

Karolina N.- Ok, więc zalety prowadzenia mydlarni, aktualnie? 

Robert K.- Tak, zalety są ogromne dlatego że, na przykład: jeżeli porównam to z biznesami, które 

robiłem w latach dwutysięcznych, na przykład z logistyką zaopatrywania przedsiębiorstw. Powiem 
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krótko, to były czasy, w których zarabiałem spore pieniądze, ale rynek który, szczególnie biznes, łączy 

się z firmami państwowymi był bardzo mocno nasiąknięty korupcją. Gdzie jakiekolwiek ministerstwa, 

pamiętam tak jak wcześniej, dokumenty ministerialne, które trzeba było zdobyć, jakieś kontyngenty, 

które się załatwiało, gdzie się jeździło wszędzie oczekiwano, że trzeba dać łapówkę. Więc to niestety 

w jakiś sposób działa destrukcyjnie, przede wszystkim na nas samych, dlatego że musimy 

manipulować, kombinować, nadskakiwać. 

Karolina N.- Nie żyjemy w zgodzie ze sobą. 

Robert K.- Nie żyjemy w zgodzie ze sobą i znowu nie ma takiej uczciwości pewnej, prawda? 

Natomiast co dla mnie było takim skokiem i przepaścią w porównaniu do tamtego okresu, z którego 

potem się emocjonalnie musiałem oczyszczać, może do dnia dzisiejszego się oczyszczam, że tu jestem 

całkowicie w prawdzie. Po prostu ja robiąc produkt do cna uczciwy, najlepiej jak potrawie ja mogę 

każdemu patrzeć w oczy i być w pełnej harmonii. Nie muszę grać, nie muszę udawać, nie musze 

kombinować, po prostu jestem sobą - takim jakim jestem. 

Karolina N.- I to jest najważniejsze. 

Robert K.- Chyba tak, nie chyba tylko na pewno. 

Karolina N.- Na pewno, tak. 

Robert K.- Czyli można powiedzieć, że nie ma nic cenniejszego niż ten spokój ducha prawda? Ta 

harmonia. 

Karolina N.- No bo jest Pan, po prostu pewny w tym co Pan robi i wie Pan, że robi Pan to dobrze i że 

to się sprzeda, że klient to kupi i poleci dalej. 

Robert K.- Tak, i to życie mnie zweryfikowało, nauczyło a myślę, że jak każdy posłucha tego głosu 

wewnętrznego to każdemu powie to samo. 

Karolina N.- Wspomniał Pan już o kosztach, że był Pan na samym początku stratny. Proszę mi 

powiedzieć jak właśnie wyglądały koszty prowadzenia biznesu na początku, czyli jak Pan zaczynał, a 

jak obecnie. 

Robert K.- To znaczy ja może tej straty specjalnie nie liczyłem, dlaczego? Dlatego że miałem inną 

działalność handlową firmy, która przynosiła dobre zyski. Ja cały czas to z tego finansowałem. W 

między czasie jeszcze dostaliśmy dotacje Unijne, które pomogły ten zakład rozwinąć i utrzymać mimo 

wszystko. Bo gdyby nie to, że miałem z czego finansować, gdyby nie te dotacje Unijne, to ja byłem już 

na krawędzi takiej, gdzie już po kilku latach produkcji tego mydła zwierzęcego, może nie tyle 

produkcji co wdrażania, bo to wdrażanie było a produkcja była może rok czasu czy półtora. To 

powiem szczerze, że miałem już takie okresy, gdzie wahałem się dosłownie dwa tygodnie czy tego nie 

zamknąć, nie zlikwidować. W sumie no nie, to się nie uda, prawda? Ale jak zacząłem być sobą i 

wyrażać to na własnych zasadach, nie oglądając się w ogóle: na jakąś konkurencje, na to co tam rynek 

podaje, co jest, a co nie ma. Tylko po prostu robię, tamtym się nie zajmuję. Tworzę, kreuje i to był 

strzał w dziesiątkę, wszystko się zaczęło toczyć, najlepiej jak to możliwe. 

Karolina N.- Więc teraz firma przynosi zysk. 

Robert K.- Tak, firma przynosi zyski i to bardzo dobre zyski. Myślę, że jestem jednym z lepszych 

podatników. Nawet po samych podatkach można zobaczyć jaki zysk przynosi w naszej okolicy. 

Karolina N.- Rozumiem. Bardzo dziękuję. A jaki był popyt na mydełka kilka lat temu a jaki jest 

obecnie? 
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Czy widzi Pan jakieś różnice. 

Robert K.- Tak, oczywiście, bo na początku ta sprzedaż było o wiele mniejsza, prawda? 

No bo przecież nikt nas nie znał. Jednocześnie też jakoś nie byłem skory do wydawania jakichś dużych 

pieniędzy na reklamę. Według pewnych zasad, że trzeba manipulować, kombinować - w tych 

reklamach, ludziom mózgi prać wszędzie, gdzie tylko można. Nie. To jakoś mi nie pasowało. Nawet 

gdybym miał pieniądze, chociaż je miałem. Takim jeszcze fajnym doradcą, którego spotkałem w 

swoim życiu był Pan Stanisław z firmy Invex z Kielc, też znakomita postać, znakomity chemik, jeden z 

najlepszych w Polsce, niesamowita ilość patentów. On mówi “Jak robisz uczciwie to czas Ci wszystko 

wynagrodzi”, więc to było oczywiście jedną z cenniejszych porad jaką słyszałem. I faktycznie tak było, 

że po prostu zadowolony klient, pocztą pantoflową zrobił swoje, że ta sprzedaż oczywiście wzrastała i 

ona wzrastała przez około trzy lata. Doszło do pewnego poziomu, ona się na tym poziomie od 

jakiegoś czasu powiedzmy tych trzech lat zatrzymała i od trzech lat utrzymuje. Poza tym ta przemiana 

taka z tej firmy produkującej mydła zwierzęce na te mydła roślinne była w 2014 roku. 

Karolina N.- Rozumiem. Więc ten wzrost odbiorców na przestrzeni lat jest bardzo widoczny. I 

wpłynęła na to Pana prawda - tak naprawdę. 

Robert K.- Tak. Prawda, uczciwość, produkt, który jest po prostu, naprawdę doceniany. A tu bardzo 

łatwo to zweryfikować, bo mamy ich wiele na rynku, na świecie, w naszej polskiej rzeczywistości. 

Dużo osób z problemami skórnymi, dużo osób wrażliwych, którzy natychmiast wyczuwają produkty, 

które po prostu są dla nich nie odpowiednie i im nie służą. I oni to jak najszybciej weryfikują. Kobiety, 

które mają wrażliwszą cerę, też bardzo szybko, praktycznie od razu Ona wie, czy to jest to czy nie to. 

To nie to co mężczyzna, który jest gruboskórny bardziej. 

Karolina N.- Tak. 

Robert K.- ..., ale bardzo to łatwo zweryfikować i weryfikuje to tak naprawdę używający je klient. 

Karolina N.- klient 

Robert K.- Tak. 

Karolina N.- rozumiem. Porozmawiajmy o decyzjach, które Pan podejmuje w swojej firmie. 

Jak obecnie podejmuje Pan decyzje? Czy kiedyś były one pochopne, nietrafne, a teraz przemyślane? 

Robert K.- Na pewno tak. Można powiedzieć, że tu doświadczenie tak naprawdę jest najlepszym 

nauczycielem. Bardzo często możemy szukać różnych porad i z nich skorzystać, a często nie, a często, 

mimo że są porady - nie korzystamy z nich. Różnie z tym bywa, bo myślimy inaczej, myślimy po 

swojemu, ale jeśli myślimy nie właściwie, to jednak nam to życie pokaże, że coś jest nie tak i to 

zweryfikuje. Więc myślę, że tutaj to doświadczenie było tym elementem, które mnie po prostu 

nauczyło. Można powiedzieć, że w tej chwili w firmie każdy wie co ma robić. Ja w zasadzie jestem 

tutaj prawie codziennie codziennie. Poza tymi wyjazdami służbowymi, tak jak nie było mnie teraz 

przez kilka dni, bo byłem nad morzem z naszymi mydełkami, no to jestem w zasadzie tylko po to, żeby 

przyjść parę szczegółów ustalić. I tyle. 

Karolina N.- Ma Pan pełne zaufanie do swoich pracowników. 

Robert K.- Tak, wspaniała załoga, każdy wie co ma robić, każdy jest doświadczony wykonywaniu 

swoich czynności, obowiązków. Więc, naprawdę, nawet przekonałem się o tym, po raz pierwszy w 

prawdzie chorując od chyba dwunastu lat w grudniu tamtego roku, mając chyba COVID, który mnie 
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około trzy tygodnie przetrzymał. Przez trzy tygodnie nie byłem w firmie no i jako pracodawca, być 

może nauczony biznesmen, z przekonaniem, że muszę to wszystko sprawdzać, pilnować okazało się, 

że nic nie muszę pilnować. Wszystko działa tak samo. 

Karolina N.- Wszystko działa tak samo - świetnie. Naprawdę życzymy tego - takich pracowników 

każdemu z pracodawców. 

Robert K.- Powiem uczciwie, poprzez ciężką pracą nad sobą, po prostu- tak ich przyciągnąłem - 

zasłużyłem na to. 

Karolina N.- Dokładnie tak. 

Robert K.- Nie jest to przypadek, na pewno, prawda? Na pewno, gdybym nie robił tego co robię z 

własnym życiem z modyfikacją własnego siebie i transformacją tych wszystkich wartości, pracą nad 

własnym ego, to pewnie musiałbym doświadczać innych zdarzeń i innych okoliczności, które by mi w 

końcu pokazały co mam do skorygowania. 

Karolina N.- Rozumiem. A czy podejmowanie decyzji jest trudniejsze z biegiem lat i doświadczenia? 

Czy jest łatwiejsze? 

Robert K.- Oczywiście łatwiejsze, dlatego, że wcześniejsze decyzje, które podejmowałem, też często 

były spowodowane lękiem. No właśnie, też jak na początku mówiłem, że może ktoś mnie 

niewłaściwie odbierze, może źle to będzie odebrane, a co to będzie. 

Karolina N.- Spowodowane niepewnością. 

Robert K.- Taką niepewnością i właśnie ta niepewność jest to kolejna słabość w nas, nie we 

wszystkich oczywiście. We mnie taka słabość oczywiście też była, pewnie też trochę jest, trzeba było 

ją w sobie przetransformować, przepracować. 

Karolina N.- Rozumiem. 

Robert K.- Spowodowało to oczywiście, że moje doświadczenie, wszystkie przygody, jakie miałem w 

życiu, wszystkie osoby jakie w swoim życiu spotkałem się do tego przyczyniły, że jestem tym kim 

jestem. I mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że tak naprawdę te najtrudniejsze lekcje jakie 

w życiu dostałem były tymi najlepszymi. 

Karolina N.- Tak. 

Robert K.- Byli to najwięksi i najbardziej wymagający nauczyciele, którzy pokazali mi co w sobie mam 

nie tak. 

Karolina N.- A to jest bardzo ciężko i trudno zrozumieć, tak naprawdę. Najpierw trzeba dać to do 

myśli samego siebie, a później zacząć nad sobą pracować. To są właśnie takie dwa etapy: zrozumieć a 

później zacząć pracować nad sobą. 

Robert K.- Tak, coś co Cię wyraża. My jesteśmy nauczeni myślenia w ten sposób, że przez sytuację 

zewnętrzną to ja jestem nieszczęśliwy na przykład. A nie potrafimy powiedzieć w ten sposób “Co ta 

sytuacja, która się wydażyła mogła mi pokazać?” 

Karolina N.- Jak wpłynęła na mnie... 

Robert K.- Tak, Co ja ma zrozumieć? Jaką lekcję mam z tego wyciągnąć? I to jest jedyna właściwa 

postawa. 
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Karolina N.- Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Jakie są plany na rozwój firmy? 

Robert K.- Specjalnych nie mam, luzik. Ja już przestałem się angażować, bo to jest też coś takiego, że 

możemy się wpętlić w tę gonitwę i pęd za: zarabianiem, za zyskiem, za jakąś materią, za 

uzależnianiem od tej materii. Ja jestem na takim etapie, kiedy dochodzę już powiedzmy do takiego 

odczuwania, to nie znaczy, że nie mamy z tej materii nie korzystać, mamy się nie rozwijać, ale 

warunek taki by być szczęśliwym, nie być od tej materii uzależnionym, prawda? Więc ja tu nie brnę w 

żaden sposób na przód, rozwija się to w sposób samoczynny. No na przykład teraz mamy większe 

zapotrzebowanie na mydełka danego rodzaju np. mydełka z bursztynem, no to na przykład 

otworzymy nowe gatunki w tej materii.Jeśli na przykład jest kolejny pomysł naszego partnera 

znakomitego, fajnego, mojego kolegi z firmy Posejdon, że chcemy rozprowadzać maść bursztynową, 

to pracujemy nad maścią bursztynową. 

Karolina N.- Ok. 

Robert K.- …, ale kiedy ją wdrożymy? 

Karolina N.- nie wiadomo? 

Robert K.- tak, ale dlaczego; 

Karolina N.- wszystko przyjdzie z czasem.... 

Robert K.- …, nie do końca, aż będziemy z niej zadowoleni tak naprawdę. 

Karolina N.- Dokładnie. 

Robert K.- Czyli jak będą nasi znajomi jej używać i powiedzą, że jest perfekcyjna- to wtedy ona 

wejdzie na rynek. Jeżeli nie będzie takiego odzewu, z naszego kręgu... 

Karolina N.- …, to jeszcze nie wejdzie. 

Robert K.- …, to nie wejdzie. To jest o byciu w tej harmonii, w takiej wewnętrznej prawdzie. Ja nie 

tylko robię tą maść, żeby tylko zmieszać coś i puścić, żeby zarobić, tylko żeby być spełnionym. No ale 

wiecie, ten świat jak działa, prawda? Ja tutaj nikogo nie osądzam, ale wszyscy jesteśmy uzależnieni od 

zysku. 

Karolina N.- …, niestety tak. 

Robert K.- …, i dlatego też świat się kieruje tylko logiką, a nie kieruję się sercem, nie kieruję się 

miłością, nie kieruję się wyższymi wartościami, tylko tego bożka na pierwszym miejscu stawia: kasa, 

pieniądze, ale to jest związane z tym pierwotnym lękiem, który każdy ma w sobie, lękiem 

przetrwania, lękiem egzystencjonalnym. 

Karolina N.- Tylko tak naprawdę pieniądz sprawiają, że człowiek może spełnić swoje potrzeby. 

Robert K.- Tak, a ponieważ jak wiemy, że tak jest, tak jest świat skonstruowany, to niestety przez 

system jest to wykorzystywane, w sposób niewłaściwy, nie zawsze tak jest... 

Karolina N.- Niestety, nie zawsze, Ok. Jak widzi Pan swoją przyszłość i zakładu za pięć, dziesięć lat? 

Czy planuje Pan ewentualnie powiększyć bądź zmechanizować produkcje?   

Robert K.- Właściwie to powiem szczerze, że jeśli zmechanizować to w niewielkim zakresie, dlatego 

że uważam, że ta linia produkcyjna to jest miej więcej technologia z XIX wieku. Maszyny, które stoją 

na hali i są używane, to jest powiedzmy druga połowa XX wieku, poprzedniego wieku. I to jest taka 

technologia, która wówczas była, a która pozwala na produkcję mydeł naturalnych. Dlatego że już 
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nowsze technologie, które weszły to są już w pełni zautomatyzowane, wymagają już bardzo 

precyzyjnych surowców, które mogą tylko dostarczyć producenci, koncerny chemiczne. Czyli produkt 

bardzo precyzyjnie sprecyzowany jeśli chodzi o parametry, dlatego że jeśli jest zbyt duża odchyłka 

parametru, to się wtedy ta automatyka zacina. Natomiast w naszym przypadku, jeśli dostajemy np. 

tłuszcz, olej roślinny, olej z palny oleistej, no to np. przychodzi ten olej z innej plantacji on ma 

troszeczkę inną barwę, on ma troszeczkę inny kolor, on ma troszeczkę inny kit. On się inaczej 

zachowuje i w gotowaniu, i w maszynie i to wymaga cały czas jakby takiej naszej kontroli. 

Karolina N.- Czyli tu nie da się ustawić jednego, że tak powiem procesu tylko stale trzeba 

obserwować, interweniować, gdyby coś było nie, tak? 

Robert K.- Tak 

Karolina N.- Więc ciężko by było wprowadzić automatyzację 

Robert K.- Tak, prawie to by było, powiem szczerze niemożliwe i uważam, że to jest taka ostatnia 

technologia, która jest do produkcji wykorzystywana. Mamy urządzenia do strukturyzacji i to też jest 

parametr, który ma jakość mydła. 

Karolina N.- Ma duży wpływ? 

Robert K.- Wpływa znacząco. 

Karolina N.- To w takim razie co wyróżnia to miejsce? Za co Pana zdaniem klienci kochają Was 

najbardziej? 

Robert K.- Myślę, że uczciwość produkcyjna, ale też nasza świadomość. Świadomość chociażby 

związana z tym, że my o tym wiemy, że na przykład atmosfera w zakładzie wpływa na jakość 

produktu, czyli te emocje, które są w nas przekazujemy do tych produktów, a szczególnie do wody, 

która jest w produkcie. Jak można poczytać w Internecie, każdy może się zapoznać, woda potrafi 

przynosić myśli. Woda jest tak jakby inteligenta. Są proste doświadczenia, które może każdy 

przeprowadzić i to sprawdzić. I my na ten czynnik zwracam bardzo uwagę, a mamy szereg klientów, 

którzy mają podobne spojrzenie i podobne wartości wyznają i są naszymi bardzo dobrymi 

znakomitymi i podstawowymi chyba klientami. Ale nie tylko, bo bardzo wiele osób, które nie 

zastanawiają się nawet nad tą głębszą analizą tego co powiedziałem przed chwilą też docenia jakość 

produktów poprzez użytkowanie. 

Karolina N.- Czyli próbują, a później kochają. 

Robert K.- Tak, tak jest. 

Karolina N.- I ostatnie pytanie. Jaką radę dałby Pan młodym przedsiębiorcom, którzy dopiero 

rozwijają swój biznes wchodzą w ścieżkę kariery? 

Robert K.- Tak przede wszystkim nie skakać na głęboką wodę. Najcenniejsze co w życiu możemy 

osiągnąć to Święty spokój. Utrzymując ten spokój róbmy co tylko chcemy. Nie widzę możliwości, żeby 

wejść na taką głęboką wodę, gdzie mamy umysł zajęty od świtu do nocy. Gdzie gonimy, pędzimy i 

jeszcze bardzo często mamy porażki, które powodują ogromne tąpnięcia, że muszę mieć ten spokój. 

Więc małymi kroczkami. 

Karolina N.- Małymi kroczkami 

Robert K.- Tak i bardzo ostrożnie, ale to bardzo ostrożnie z jakimikolwiek kredytami. 
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W miarę własnych możliwości, to powinien być naprawdę niewielki dodatek do prowadzenia firmy. I 

dopiero wtedy możemy mówić o tym, że możemy spać spokojnie i cieszyć się szczęśliwym, spokojnym 

życiem, ale jeśli postawimy znowu na gonitwę i pęd za jakimiś celami, które są gdzieś tam w 

przyszłości, to tego szczęścia nie odnajdziemy nigdy, bo ono jest tylko w chwili obecnej. Jeśli ja go nie 

odczuwam tu na przykład rozmawiając z Panią, no to co to za sens istnienia. Kiedyś? Kiedy? 

Karolina N.- Nie wiem kiedy. 

Robert K.- Zawsze, czy jestem tu, czy jestem gdziekolwiek indziej to ja dążę do tego, żeby to szczęście, 

ten spokój wewnętrzny odczuwać, ale go nie odczuwam, bo oczywiście nie odczuwam go zawsze, bo 

się różne sytuacje wydażają, a ja non stop nad tym pracuję, żeby ten spokój był. 

Karolina N.- I podsumowując małymi krokami i w zgodzie ze sobą, i uda się na pewno. 

Robert K.- Tak jest. 

Karolina N.- Panie Robercie, bardzo dziękuję Panu za rozmowę 

Robert K.- Dziękuję serdecznie 

Karolina N.- Dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Ja was serdecznie zapraszam do 

siedziby firmy. Aktualnie jesteśmy w Głowaczowie na ulicy Kozienickiej 5. Jest tutaj zakład, możecie 

przyjechać, Pan Robert na pewno was oprowadzi. 

Robert K.- Serdecznie zapraszam 

Karolina N.- Tak jak Pan powiedział, jest to zakład otwarty, także możecie wejść, zobaczyć całą 

procedurę powstawania mydełka. 

Robert K.- Nauczyć się 

Karolina N.- I oczywiście możecie również zakupić w tym miejscu mydła. Ja wam serdecznie bardzo 

dziękuję i zapraszam na swojego Facebooka i YouTube-a koła Naukowego Młodych Menedżerów tam 

niebawem kolejne filmy. 

Robert K.- Dziękuję serdecznie i zapraszam 

 

 

 


