
W harmonii z naturą 
Katarzyna Bińczyk

Z  Władysławem  Grochowskim  -  Prezesem  grupy  Arche,
pasjonatem obiektów historycznych oraz  człowiekiem ceniącym
kontakt z naturą, rozmawia Katarzyna Bińczyk.

**

Zacznijmy  od  Pana  pasji  do  obiektów  historycznych,
budynków  z  duszą  tj.  Cukrownia  Żnin  czy  Klasztor  we
Wrocławiu. Z czego zrodziła się w Panu potrzeba przywracania
starym budynkom dawnej świetności?

A gdybym to wiedział... (śmiech). Próbowałem to robić od razu po
studiach.  Zaczynałem od mniejszych obiektów takich  jak Krępa
koło  Garwolina,  ale  nie  wychodziło.  W  końcu  udało  się  mi
zrealizować  Pałac  i  Folwark  w  Łochowie.  Po  różnych  błędach
przyszła potrzeba realizacji bardziej ambitnych zadań.

A do którego ze swoich obiektów ma Pan szczególny sentyment,
może słabość?

Władysław Grochowski, 
Prezes grupy Arche. 

Fot. Marek Wiśniewski

Nie mam sentymentu do tylko jednego obiektu. Mogę to porównać do rodzica, który jednakowo kocha
wszystkie  swoje  dzieci.  Bo  wszystkie  moje  obiekty  można  potraktować  właśnie  jak  takie  „dzieci”.
W zależności do którego pojadę, to czuję się w nim najlepiej. Ponadto do każdego z nich podchodzę
bardzo autorsko i indywidualnie.

Jest Pan człowiekiem podejmującym się zadań, które innych mogą przerastać. Jest to wynikiem
dużej ambicji, czy chęci wyzwań?

Może wyzwań,  a  może i  wygody...  (śmiech)  Bardzo nie  lubię  konkurować,  stąd też im więcej  jest
chętnych, to ja uciekam z danego miejsca.  Wolę sobie chodzić swoimi drogami i  wybierać obiekty,
których nikt nie chce, a jeśli się udaje, to jest dodatkowa satysfakcja.

Pana hotele są idealnym miejscem na organizację gal, eventów czy koncertów. Który z hoteli jest
w stanie pomieścić największą liczbę gości? 

W tej chwili mam dwa takie obiekty, czyli Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim oraz Pałac i Folwark
w Łochowie. Folwark przy zasiadanym bankiecie jest w stanie pomieścić do 1000 gości, a w przypadku
konferencji nawet do 2000. Myślę, że z czasem powstanie obiekt, który będzie mógł pomieścić jeszcze
większą liczbę gości.

Czy ma Pan już w planie taki obiekt?

Tak,  największym  obiektem  będzie  Cukrownia  w  Żninie.  W  Łochowie  jest  przeszło  230  pokoi,
a w Żninie szykujemy ok. 400. To będzie naprawdę olbrzymi obiekt.
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Władysław Grochowski - Prezes grupy Arche. Fot. Agnieszka Król

„Choć czasami niektóre pomysły wydają się nierealne, 
to jednak się udaje i wszystko zaczyna się samo dziać.”

Miałam  okazję  być  w  dwóch  z  Pana  hoteli:  w  Zamku  Biskupim  w  Janowie  Podlaskim  oraz
w Pałacu i Folwarku Lochów. Muszę przyznać, że wszystko jest tam dopięte na ostatni guzik, od
pięknych wnętrz,  po  smaczną  kuchnią,  a  kończąc  na przemiłej  obsłudze.  Jaki  jest  sposób  na
perfekcjonizm?

Cieszę się, że Pani to tak odbiera, bo ja widzę tam jeszcze wiele do zrobienia. Perfekcjonistą nie jestem,
choć staram się wszystko robić najlepiej jak potrafię. Myślę, że choć do perfekcji się dąży, to nigdy się
do niej nie dochodzi. Człowiek chciałby coraz lepiej wszystko robić, ale jednak później dostrzega różne
niedostatki. A to mobilizuje, by w kolejnych projektach coś tam poprawić. Uważam, że zawsze może
być lepiej.

Jest Pan Prezesem Grupy Arche. która z jednej strony świadczy usługi deweloperskie, z drugiej
hotelówe,  a  z  trzeciej  strony  zarządza  siecią  barów  „Kuchnia  za  ścianą"  oraz  Parkiem
Handlowym w Siedlcach. Skąd laka wszechstronność? 

Pewnie gdybym musiał  sam wszystko robić,  to bym się ograniczał.  Mam swoje pomysły i  niektóre
z nich gdzieś na dłużej zostają, wtedy mogę je przekazać innym ludziom i wspólnie je realizujemy. Choć
czasami wydają się niektóre z nich nierealne, to jednak udaje się i wszystko zaczyna się samo dziać. Ja
lubię trudniejsze zadania. Wszechstronność mojej działalności wynika z tego, że mając kilka branż jest
bezpieczniej, bo jeśli jedna z nich jest w kryzysie, to druga ją wzmacnia.

Które wartości wyniesione przez Pana z domu rodzinnego przydają się w biznesie?

Zawsze  podkreślam,  że  zaufanie.  Ogólnie  można  powiedzieć,  że  jest  to  swojego  rodzaju  wada
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genetyczna, bo mam bezgraniczne zaufanie do innych ludzi. Poza tym mam krótką pamięć i jak zdarzy
się coś złego, to momentalnie wyrzucam to z pamięci. Takie podejście jest bardzo wygodne, bo okazuje
się, że nawet ci, którzy powszechnie stosują inne metody w biznesie, zwykle mają skrupuły by mnie
oszukiwać. Moja rodzina darzyła bezgranicznym zaufaniem innych ludzi. Taka była w szczególności
mama i dziadek.

Jest Pan człowiekiem niesamowicie aktywnym, a doba ma tylko 24 godziny. Czerpie Pan energię
z pracy zawodowej, czy ma Pan swoje sposoby na relaks i odpoczynek?

U mnie  praca musi  być  różnorodna,  bo nie  jestem w stanie  pracować długo przy jednym zadaniu.
Bardzo lubię jeździć samochodem nocą przez Polskę. Nie mam problemu by wyruszyć np. po północy
i przejechać 400 kilometrów. Poza tym żyję blisko natury i  myślę,  że ten kontakt  z  naturą daje  mi
z jednej strony siły, a z drugiej dystans do pewnych spraw. Lubię spacerować po lasach. Mam piękne
stado danieli, od których się dużo uczę... Dwa lata zajęło mi zdobycie ich zaufania. To piękne uczucie,
gdy zdobywa się zaufanie dzikiego zwierzęcia.

Pomimo  tego,  że  z  powodzeniem  realizuje  Pan  swoje  plany  i  spełnia  marzenia,  to  jest  Pan
człowiekiem  niesamowicie  skromnym  i  nieprzywiązującym  wagi  do  dóbr  materialnych.
W dzisiejszych czasach to raczej rzadkość...

Myślę, że dużo cenniejsze od dóbr materialnych są wartości, które się wyznaje i którymi się żyję. A te
materialne dążenia są nieistotne. Najważniejsze są świadomość, praca, obcowanie z naturą, a przede
wszystkim zdrowie.

Jaki jest Pana przepis na sukces?

Moim przepisem na sukces jest trwałe dążenie do realizacji marzeń, bo nic samo nie przychodzi. Trochę
trzeba  pracy i  trochę  szczęścia,  bo  sukces  może  pojawić  się  w  każdej  chwili.  Istotne  jest  również
znalezienie  własnych  sposobów  regeneracji  sił.  W  moim  przypadku  jest  to  wspomniany  kontakt
z przyrodą.  By osiągnąć  sukces,  naprawdę  nie  trzeba  tak  wiele  -  wszystko  jest  w  głowie.  Rzeczy
materialne może dają jakiś tam sukces, ale czy szczęście? Przecież prawdziwego szczęścia się nie kupi...

Dziękuję za rozmowę!

3/3


