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Z Henrykiem Mazurem,
właścicielem Mazur SJ w Radzionkowie, rozmawiał Janusz Pilszak

„Kruszec Biznesu” daje siłę!

Jakie znaczenie ma dla Pana „Kru-
szec Biznesu z Diamentem”? 
– Przede wszystkim laureatem nagro-
dy jest firma, którą założyłem w 1986 
r., a obecnie prowadzę ją razem z cór-
ką Kingą Kwapisz. Nagroda ta jest 
ukoronowaniem moich wieloletnich 
wysiłków na rzecz rozwoju firmy, 
a docenienie efektów tej działalności 
jest miłe i satysfakcjonujące. Daje też 
siłę do dalszej pracy i  codziennego 
wysiłku, aby sprostać kolejnym wy-
zwaniom, i walczyć z przeciwnościa-
mi dotykającymi każdą firmę. 

„Kruszec” jest przyznawany warto-
ściowym firmom o mocnej i ugrun-
towanej pozycji rynkowej, charak-
teryzującym się innowacyjnością, 
nowoczesnością myślenia i  dzia-
łania oraz przestrzeganiem zasad 
etyki. Jakie działania podjęte przez 
Pana napawają Pana szczególną 
dumą? 
– Moim największym sukcesem 
i  dumą jest przyczynienie się do za-
gospodarowania odpadów pokok-
sowniczych, które były poważnym 
problemem ekologicznym, a  dzięki 
moim działaniom zostały one wyko-

rzystane jako nawóz sztuczny i  eks-
portowane za granicę głównie do 
Brazylii. Przez prawie 13 lat byłem naj-
większym prywatnym eksporterem 
nawozów sztucznych w Polsce. Dużą 
dumą napawa mnie także wdzięcz-
ność mieszkańców Radzionkowa 
za przywrócenie do życia obiektów 
pokopalnianych, w  tym szczególnie 
budynku przy ul. Kużaja 57, który 
wcześniej był wykorzystywany jako 
szpital dla potrzeb kopalni Bytom, 
a  następnie użytkowany jako Dom 
Górnika i  całkowicie zdewastowany. 
Obecnie jest on siedzibą Przychod-
ni POZ dla dorosłych i  dla dzieci, 
lekarzy specjalistów np. stomatolo-
gii, psychiatrii itp., a  także mieszczą 
się biura wielu firm polskich, a  tak-
że zagranicznych. W  jednej części 
budynku znajdują się eleganckie, 
pokoje noclegowe. Obiekt ten stał 
się pięknym centrum dzielnicy Ra-
dzionkowa. Udało nam się przywró-
cić do efektywnego wykorzystania 
dwa kolejne budynki pokopalniane. 
W  jednym z  nich mieści się Zajazd 
– dawniej „Mazur”, a po jego przeka-
zaniu synowi Michałowi Mazurowi 
przyjął nazwę „Karlik”. Trzeci obiekt 

mieści się przy ul. Nałkowskiej 11,  
który w sposób innowacyjny łączy ze 
sobą możliwość wykorzystania no-

woczesnych biur z  pomieszczeniami 
ekspedycyjno-serwisowymi. Obiekty 
te zostały zmodernizowane i na trwa-
łe włączyły się w  potrzeby naszego 
miasta. 

Jak wspomina Pan początki swojej 
działalności? 
– Wcześniej pracowałem w  na-
uce, najpierw w  Polskiej Akademii 
Nauk, a  następnie jako wojewódzki 
dyrektor ds. badawczo wdrożenio-
wych jednostki badawczej z  zakresu  

gospodarki komunalnej i  ochrony 
środowiska. W  stanie wojennym 
byłem najmłodszym dyrektorem 
w  województwie śląskim i  do tego 
niepartyjnym, angażującym się 
w  powstanie związku „Solidar-
ność”. Był to ewenement na skalę 
krajową. Zawsze interesowało mnie 
działanie na własny rachunek. Po-
czątki były trudne, gdyż zaczynałem 
od firmy budowlano–remontowej. 
Szukanie nowych tematów spo-

wodowało, że w  pewnym okresie 
zostałem prezesem siedmiu firm 
jednocześnie – w tym takich, które 
do dnia dzisiejszego istnieją i należą  
do  wyróżniających się nie tylko 
w kraju, ale i za granicą. Prowadzi-
łem m.in. hurtownię budowlaną, 
biuro podróży, aptekę, sklepy zie-
larskie, centrum współpracy z  za-
granicą, międzynarodowe centrum 
naturalnego uzdrawiania, firmę 
ubezpieczeniową (obecnie w pierw-
szej dziesiątce w kraju) itp. 

Jakie czynniki doprowadziły firmę 
do aktualnej, wysokiej pozycji na 
rynku? Które z  decyzji uznaje Pan 
dzisiaj za kluczowe? 
– Jedni uważają, że to szczęście. Ja 
określam to jako opatrzność z  nie-
bios, gdyż, pomimo wielu kłopotów 
związanych głównie z  niewywiązy-
waniem się kontrahentów z  uregu-
lowania swoich zobowiązań, byłem 
w stanie, właśnie dzięki opatrzności, 
przezwyciężyć problemy i  szukać 

wciąż nowych wyzwań. Największą 
jednak dumą napawa mnie postawa 
trójki moich dzieci, gdyż wszystkie 
świetnie sobie radzą. Syn Michał pro-
wadzi zajazd „Mazur” – obecnie „Kar-
lik”. Moja starsza córka Kinga, współ-
właścicielka firmy Mazur, ukończyła 
Akademię Medyczną, jest magistrem 
farmacji i „sprężyną”, która mnie na-
kręca do dalszych nowych pomysłów. 
Jednocześnie pomaga mężowi w pro-
wadzeniu Piekarnia-Cukiernia Tade-
usz Kwapisz.Najmłodsza córka Mo-
nika skończyła z wyróżnieniem SGH  
w  Warszawie, studia w  Singapurze, 
magisterskie studia w  Holandii na 
prestiżowej uczelni w  Maastricht, 
gdzie otrzymała indywidualne wy-
różnienie z rąk rektora jako najlepszej 
studentki, a  także Harward w  Sta-
nach Zjednoczonych. Obecnie broni 
pracę magisterską na Uniwersytecie 
War-szawskim na Wydziale Prawa. 
Wszystkie studia ukończyła w  sys-

temie dziennym. Ma obecnie 25 lat 
i pracuje w najlepszej firmie konsul-
tingowej na świecie, tj. w amerykań-
skiej firmie Mc Kinsey Company. 

Nowym kierunkiem rozwoju jest 
odpowiedź na zapotrzebowanie ryn-
ku w  zakresie eleganckich wyrobów 
ze szkła hartowanego, piaskowanego, 
rzeźbionego, oklejanego, z  kryształ-
kami Swarovskiego. Nasze wyroby 
można zamawiać poprzez nowocze-
sną stronę internetową drzwiszklane-
sklep.pl. Specjalizujemy się w drzwiach  
szklanych w różnych kolorach. Nawią-
zaliśmy już kontakt w Norwegi gdzie 
pierwsze partie naszych wyrobów 
zostały już docenione. Prowadzimy 
rozmowy z  partnerami w  Czechach 
i Słowacji. W ofercie wyrobów ze szkła 
znajdują się drzwi, ścianki, lustra, 
kabiny prysznicowe, daszki, lacobel 
malowany lub oklejany zdjęciami do 
dekoracji, np. kuchni. 

Jesteśmy certyfikowanym partne-
rem handlowym największej firmy 
produkcyjnej ogniw fotowoltaicznych 
w  Europie. Mamy przygotowane do-
kumentacje na dwa MW farmy foto-
woltaicznej w Kudowie Zdroju.  

Firma Mazur jest dumna ze swojej 
historii i przedsiębiorczości co stymu-
luje ją do stałej poprawy jakości świad-
czonych usług, a także odpowiada na 
potrzeby i  coraz wyższe oczekiwania 
klientów. Firma prowadzi wieloletnią 
działalność charytatywną w  postaci 
pomocy dla domu dziecka w Szopie-
nicach prowadzonego przez siostry 
zakonne. Firma Mazur stale współpra-
cuje z Urzędem Pracy w celu zatrud-
nienia pracowników w  formie stażu 
lub refundowanych stanowisk pracy. 
Firma jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień – w tym „Kruszec Biznesu 
2012”. 

MAZUR SJ 
ul. Kużaja 57 

41-922 Radzionków 
tel. +48 32 289 66 62 

www.mazurspj.pl
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