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cenniejszym architektonicznym eks-
ponatem muzeum s¹ Spaskije Woro-
ta Ilimskowo Ostroga z 1667 r. oraz
kaplica kazañska z 1679 r.

Wtorek, 6 wrze�nia
Rozpoczê³y siê targi �Wykorzy-

stanie zasobów le�nych Syberi i .
Przeróbka drewna�.  To podobno
najwiêksze targi drzewne w tym re-
gionie � tak twierdzi organizator mi-
sji. Nie wiadomo czy najwiêksze
pod wzglêdem obszaru wystawy
� ten przypomina targi le�ne w Tu-
choli,  czy pod wzglêdem powagi
wystawców.

S¹ tu zarówno sprzedawcy ro-
syjskich technologii obróbki drew-
na, jak i przedstawiciele znanych na
ca³ym �wiecie marek: Homag, SCM,
ISELI. Na jednym ze stoisk le¿a³y
t e¿  fo lde ry  �nasze j�  JAROMY.
Przedstawiciele polskiej misji dar-
mo poszukiwali firm oferuj¹cych
surowiec okr¹g³y.

- Chcê zobaczyæ te wspania³e
drewno, z którego s³ynie Syberia
- mówi Kazimierz Czapiewski.

Mo¿na je by³o zobaczyæ nieste-
ty tylko podczas prezentacji pracy
traka. K³oda potê¿na, ale...

- Za ma³o bieli, za ma³e roczne
przyrosty, takie drewno polskiemu
klientowi siê nie spodoba - mówi Lu-
dwik Olczyk, patrz¹c na przekrój
k³ody.

Na targach dominuj¹ sprzedaw-
cy maszyn i narzêdzi oraz sprzêtu
transportowego. Kilka firm oferuje
produkty drzewne przede wszyst-
kim tarcicê, kantówkê, deskê pod³o-
gow¹. W przeciwieñstwie do pol-
skich targów drzewnych, w Irkucku
nie wystawia siê ¿aden producent
chemii: impregnatów, farb czy lakie-
rów do drewna. Zabrak³o te¿ sprzê-
tu dla le�nictwa.

Tymczasem ju¿ podczas otwar-
cia, dyrektor targów mówi³ o wiel-
kim zagro¿eniu, jakim s¹ po¿ary
w syberyjskich lasach i o tym, ¿e
brakuje specjalistycznego sprzêtu
do ich gaszenia.

O godzinie 14 gromadzimy siê
w niewielkiej sali, gdzie maj¹ odbyæ
siê rozmowy handlowe z zaproszo-
nymi przez organizatora syberyjski-
mi firmami. Po jednej stronie sto³u

zasiada 27 polskich przedsiêbiorców
a po drugiej.... zaledwie kilku biz-
nesmenów z Irkucka i okolic. Zabra-
k³o przede wszystkim fachowej ob-
s³ugi t³umacza, który zna³by jêzyk
bran¿owy. Zabrak³o te¿ kompetent-
nych i decyzyjnych osób po stronie
oferentów.

- Kim s¹ ci biznesmeni, skoro nie
znaj¹ nawet cen swoich podstawo-
wych produktów? - zastanawia siê
g³o�no Zbigniew £¹cki z tartaku
w  Ko³czyg³owach.

Po nieudanych rozmowach przy-
szed³ czas na kolacjê. Honorowym
go�ciem jest Stanis³aw Sokó³ � kon-
sul generalny konsulatu RP w Irkuc-
ku, który posiada rozleg³¹ wiedzê na
temat przemys³u drzewnego.

- Przemys³ drzewny na Syberii
najlepiej rozwiniêty jest w Bracku,
600 km od Irkucka - mówi.

Dlatego tak trudno w okolicach
Irkucka znale�æ ciekawy zak³ad pro-
dukcyjny, o czym przekonamy siê
nastêpnego dnia.

�roda, 7 wrze�nia
Wizyta w pierwszym zak³adzie

przerobu drewna. Delegacja polska
mocno uszczuplona � kilka osób
z objawami zatrucia pokarmowego
zosta³o w hotelu.

Niewiele strac¹ � ten zak³ad to
nie jest miejsce warte zobaczenia ani
pod wzglêdem technologicznym, ani
te¿ ciekawych produktów drzew-
nych. W Polsce powiedzieliby�my
� �szopotracz�.

Jedziemy zobaczyæ las  - prze-
cie¿ najbardziej interesuje nas suro-
wiec. Organizator nie zrozumia³ jed-
nak, ¿e dla tartacznika nie ka¿dy te-
ren poro�niêty drzewami jest inte-
resuj¹cy.

- Ten las niewiele przypomina
ta jgê ,  k tór¹  sobie  wyobra¿a³em
- mówi Andrzej Waligóra z tartaku
Tyble.

By³ to las sosnowy z drzewami
o du¿ej ró¿nicy �rednic.

- To znaczy, ¿e nie by³o tam wy-
rêbów zupe³nych, a drewno by³o wy-
cinane w miarê potrzeb - wyja�nia
Andrzej Waligóra. - A z zalesianiem
radzi sobie sama natura.

Niewiele z tej wycieczki dowie-
dzieli�my siê o przemy�le drzew-

nym i oferowanym przez Syberiê
surowcu.  Uzasadnione pretensje
kierowane s¹ do organizatora � fir-
my Atlas Business Service, która
wziê³a odpowiedzialno�æ za dobór
wizytowanego zak³adu. Irena Le-
wandowska, prezes firmy, obiecu-
je, ¿e dope³ni umowy ju¿ nastêpne-
go dnia.

Czwartek, 8 wrze�nia
Rano raz jeszcze wychodzimy

na targi. Jeden z uczestników umó-
wi³ dzi� ca³¹ polsk¹ grupê na spo-
tkanie z irkuckim przedsiêbiorc¹,
który ma dla Polaków ofertê sprze-
da¿y surowca.

Okazuje siê jednak, ¿e ceny, któ-
re oferuje, nie s¹ wcale konkuren-
cy jne .  Modrzew n iewysuszony
w cenie od 160-320 euro, w zale¿-
no�ci od klasy. Do tego trzeba wli-
czyæ  t ranspor t  do  Kal in ingradu
w wysoko�ci 32 euro za kubik.

- Nie bêdê do Polski wody wozi³
i to w takiej cenie - ¿artuje jeden
z uczestników misji.

Jest jeszcze jedna propozycja
� rodzaj wspólnego przedsiêwziê-
cia � stworzenie tartaku na Syberii.
Uczestniczy w nim producent ma-
szyn � firma Bars, która jako wk³ad
w³asny wyposa¿a zak³ad przerobu,
co daje mu 25 proc. udzia³u w zy-
skach  nowego  t a r t aku .  Drug im
udzia³owcem, równie¿ w 25 proc.,
jest lokalny dostawca surowca, któ-
ry  dba  o  zaopa t r zen ie  t a r t aku
w drewno. 50 proc. udzia³ w tym
przedsiêwziêciu ma przedsiêbiorca,
np.  z  Polski ,  który wnosi  odpo-
wiedni wk³ad finansowy i organizu-
je rynki zbytu.

Po po³udniu jedziemy z rewizy-
t¹ do konsulatu RP, stamt¹d na ko-
lejn¹ wizytê w zak³adzie. Tym ra-
zem tartak znacznie lepiej wyposa-
¿ony technicznie. Przeciera oko³o 35
000 m3 rocznie. Linia technologicz-
na zosta³a w ca³o�ci zdemontowana
w Japonii i przetransportowana do
Irkucka. W³a�ciciel zak³adu, opro-
wadzaj¹c nas po tartaku nie kryje
dumy. Produkuje wysokiej jako�ci
p roduk ty,  k tó re  wysy ³a  p rzede
wszystkim na rynek azjatycki.

- To specyficzny rynek i nie chce
byæ od niego zale¿ny. Dlatego coraz
czê�ciej my�lê o eksporcie do Euro-
py - mówi.

Pi¹tek, 9 wrze�nia
O godzinie ósmej lokalnego cza-

su mieli�my wylecieæ do Moskwy.
Niestety, samolot ma kilkugodzinne
opó�nienie. Spêdzamy czas w po-
czekalni, mocno zmêczeni, tymcza-
sem znów czeka nas zmiana czasu.
Dzieñ bêdzie d³u¿szy o 6 godzin.
Prosto z lotniska w Moskwie jedzie-
my do ambasady RP, by zd¹¿yæ na
wcze�niej umówione spotkanie. Od
ponad godziny czekaj¹ na nas cier-
pliwie rosyjskie firmy. Maj¹ dla
polskich przedsiêbiorców ciekawe
oferty, szczególnie jeden eksporter
t a rc icy  i  p roduktów drzewnych
przyci¹ga zainteresowanych wspó³-
prac¹ s³uchaczy. Wymiana wizytó-
wek i... mo¿e ten wyjazd naprawdê
przyniesie w przysz³o�ci korzy�ci
handlowe?

Sobota, 10 wrze�nia
Powrót  do Polski .  Na koniec

jeszcze wymiana adresów.
- Przecie¿ miêdzy sob¹ te¿ bê-

dziemy robiæ interesy  - zapewnia
Stanis³aw Mentel z firmy Gass.

Ma³gorzata Marianowska

Ludwik  Olczyk ,  w³a�c ic ie l ,
tartak Olczyk

Ju¿ w zesz³ym roku na walnym
zgromadzeniu Izby proponowa³em
wyjazd poza kraje europejskie, któ-
rych tartacznictwo jest znane. Sy-
beryjskie tartaki nie
odbiegaj¹ wyposa¿e-
niem od technologii
stosowanej w wiêk-
szo�ci polskich tarta-
ków. Widaæ na Sybe-
rii  przemiany poli-
tyczne i  gospodar-
cze, które wstrzyma-
³y  rozwój  b ran¿y
drzewnej. Jednak s¹
ju¿ pierwsze jaskó³-
ki w postaci przep³y-
wa j¹cego  kap i t a ³u
z Azji i innych krajów,
takich jak Japonia.

Z mojego  punktu widzenia bê-
dzie to w nastêpnych latach okres
silnego rozwoju tartacznictwa i po-
chodnych bran¿y drzewnej w tym
regionie. Przemawia za tym du¿y

magazyn surowca, jakim jest ot-
ch³añ ogromnego obszaru le�nego
Syberii.

Co do wspó³pracy z tartakami
odno�nie tarcicy, na obecn¹ chwi-
lê staje siê to tematem moich prze-

my�leñ, kalkulacji,
p o s z u k i w a n i a
w mia rê  dobrze
zorgan izowanego
t ranspor tu ,  k tó ry
ma wp³yw na cenê
loco  w  Po l sce
w granicach 60 proc.

My� lê ,  ¿e
w niektórych asor-
tymentach podejmê
s i ê  wspó ³p racy,
szczególnie je¿eli
chodzi o dobrej ja-
ko�ci przetworzon¹
tarcicê.

Wszys tko  przed  nami .  Ale
�wiat nale¿y do pionierów i ludzi
odwa¿nych, w Polsce takich nie
brakuje, a dla opiesza³ych zawsze
jest za pó�no.

sany na Syberii
gospodarcza

Budynek dawnego wiêzienia w skansenie Talcy.

Targi w Irkucku.

Rozmowy z przedstawicielami syberyjskich przedsiêbiorców.

Zwiedzanie tartaku. W powiêkszeniu: zbli¿enie na produkt eksportowy zak³adu.




