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MOCNA ROZMOWA

Z Joanną Bujarską-Ciszek, 
szefem marketingu Grupy CEDC, 
rozmawiają Wojciech Gogoliński 
i Justyna Korn-Suchocka.

Jak się wymyśla taką nazwę jak Jeżówka? Uważa Pani,  
że ta nowa nazwa trafi do konsumentów?
Właśnie to wynika z naszych badań. Każda marka niesie pewne sko-
jarzenia, odwołania do jakichś odczuć. A z czym kojarzy się taki mały, 
rozkoszny jeż? Z reguły z czymś miłym, delikatnym, z sadem, wsią, 
ze wspomnieniami.

Nam głównie z czymś kolczastym…
To prawda, ale też bez przesady. Jeśli z  kolcami, to u  niewinnego, 
posapującego zwierzaka, dźwigającego z  trudem jabłko na plecach  
– takiego jeża znamy przecież z bajek.

Jeżówka to zupełna nowość. Z reguły wytwórnie odwołują 
się do skojarzeń z przeszłością, do historii. Na zasadzie: 
„Taką wódkę pijał mój dziadek w Wiedniu, więc musi być 
dobra”. Tak funkcjonuje marketingowy rynek wódek, whisky, 
koniaków. A Jeżówka…?
Istotnie, ale zawsze jest taki moment, że ktoś daną markę zaczął kie-
dyś robić jako pierwszy. I my właśnie jesteśmy w takiej chwili. Nie od-
wołujemy się do historii – my ją tworzymy. Rzecz jasna – budujemy 
pewien entourage dla naszego brandu, który głównie odnosi się do 
walorów jakościowych nowego produktu.

Nie jest łatwe życie marketingowca…
Zdecydowanie, ale też stwarza ogromne możliwości i  stawia wielkie 
wyzwania. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: idą Państwo do sklepu 
i proszą o wiśniówkę, jakąś wiśniówkę, bo na półce stoją trzy. Ekspe-
dientka podaje tę najbliższą. Nie mają Państwo wpływu na to, co dosta-
niecie, chyba że znacie producenta lub nazwę Polmosu. 

I tu pojawia się nasza Jeżówka Wiśniowa. Jeśli ktoś raz usłyszy tę na-
zwę, z pewnością jej nie zapomni. To zadanie moje i mojego zespołu,  
by tak się stało. By konsument wrócił kiedyś nie po wiśniówkę, ale wła-
śnie po naszą Jeżówkę.

Nie ma rzeczy 
niemożliwych
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Czy tak samo będzie ze Spirytusem 
Nalewkowym Soplica? Trudno 
zrozumieć koncepcję takiego 
60-procentowego spirytusu.  
Zwykły już nie wystarczy?
Nasz po prostu jest lepszy, prostszy 
w użyciu i specjalnie do tego celu prze-
znaczony. Zalewamy nim w domu owoce 
lub zioła, całość wzbogacamy o różne do-
datki i cukier. Czekamy i nalewka gotowa!

A co z normalnym spirytusem? Coś z nim 
nie tak? Wszak używały go nasze babcie 
i mamy. 
Żyjemy już w nieco innym świecie, który stara się 
nam ułatwiać życie. Jeśli chcą Państwo przyrzą-
dzić kurczaka po chińsku lub curry, nie poświęcają 
Państwo zwykle kilku godzin, by zebrać niezbęd-
ne składniki. Kupujemy naturalne półprodukty 
stworzone przez specjalistów, gotowe zestawy ziół 
i przypraw. Spirytus Nalewkowy właśnie taki jest – 
nie trzeba go rozcieńczać, nie ma żadnych dodat-
ków, jest produktem absolutnie czystym, a stworzyli 
go doświadczeni gorzelnicy. Nalewkowy. To właśnie 
jedna z rzeczy, które czynią nasze życie prostszym.

Jeśliby tak dalej ułatwiać, to żylibyśmy 
wyłącznie w świecie kaloryferów – nikt nie 
zawracałby sobie głowy piecami i kaflami. 
A to druga Pani życiowa pasja.
Kreowanie wraz zespołem nowych trunków i  wpro-
wadzanie ich na rynek to wielkie wyzwanie i wymaga 
twórczej pasji. Podobnie jest w przypadku manufaktu-
ry ceramicznej produkującej wspomniane kafle i pała-
cu w Nakomiadach, który kupiliśmy przed 12 laty.

Właśnie. Mówi Pani: „kupiliśmy pałac”. 
Faktycznie jednak kupiła Pani z mężem 
ruinę bez dachu, którą przez lata nikt się 
nie interesował, a już 
zupełnie nikt nie myślał 
o jej remoncie. Taniej 
byłoby zbudować to od 
podstaw. Zwłaszcza gdy 
przywiązuje się taką wagę 
do detali.
(śmiech) Racja, tak właśnie by-
ło. Pamiętam, kiedy mąż stanął 
do przetargu. Miałam bardzo 
mieszane uczucia – i chciałam, 
żeby wygrał, i byłam przerażona, co będzie, jeśli wy-
gra. Potem było „prościej” – nie było już odwrotu. 
(śmiech)

Ale mówiąc zupełnie poważnie, trzeba pamiętać, 
że Nakomiady to było wielkie wyzwanie – również 
w  dosłownym sensie: 180 hektarów ziemi, ponad 

dwa tysiące metrów kwa-
dratowych wnętrz, zabu-
dowania folwarczne, park. 
Staraliśmy się odtworzyć 
możliwie najwierniej cha- 
rakter pałacu, który zbu-
dowany został na początku 
XVIII wieku w stylu baro-
ku holenderskiego, a  tak-
że nadać wnętrzom styl 

z epoki, zachowując to, co w pałacu przetrwało. To 
wymagało ogromnego zaangażowania czasu i środ-
ków, ale przede wszystkim uwagi i pasji. Wiem, że to 
słowo wciąż powraca, ale właśnie ono najlepiej opi-
suje nasze, męża i moje, podejście do podnoszenia 
Nakomiadów z ruiny.

A kiedy koniec remontu?
Już skończyliśmy. No, może jesz-
cze te klamki…

Więc jednak detale!
To mój mąż! Większość drzwi 
w  domu się nie domyka, bo nie 
możemy, tzn. on nie może, dobrać 
odpowiednich klamek. I wcale nie 
chodzi o to, by były oryginalne, stare. Ale muszą być 
kute i obrotowe – tak jak kiedyś, żeby pasowały. 

I z miłości do detali wzięły się te kafle?
No tak, bo nie wiedzieliśmy, jak ogrzać nasz dom. Po 
latach panowania PGR-u i plądrowania w pałacu nie 
ostał się ani jeden piec. O kaloryferach nie mogło 
być mowy. Postanowiliśmy więc sami zrobić sobie 
piece, bagatela - 24 barokowe piece gdańskie i el-
bląskie! Przed laty była tu manufaktura ceramiczna, 
trzeba było „tylko” przywrócić ją do życia. 

Myślę zadaniowo i jestem przekonana, że nie ma 
rzeczy niemożliwych, pod warunkiem że mocno się 

w  coś wierzy i  mocno się czegoś 
pragnie. Mimo że pomysł był sza-
lony, zabrałam się do poszukiwania 
informacji i – krok po kroku – sta-
łam się dość nieoczekiwanie eks-
pertem w dziedzinie kafli. 

Oprócz pałacu nabyliśmy w  pa-
kiecie wiele nieużywanych zabu-
dowań. W starej kuźni powstał więc 
zakład. Trochę to trwało, zanim 
opanowaliśmy całą technologię, wy-

kształciliśmy pracowników, w większości pochodzą-
cych z Nakomiadów. 

Cały proces produkcji, od wypalania kafli i nada-
wania im kształtów po malowanie, odbywa się ręcz-
nie. Wzory tworzymy sami na podstawie dawnych ry-
sunków czy elementów dekoracyjnych. Inspirują nas 

zarówno prace klasyków zdobnictwa jak np. Williama 
Morrisa, jak i  motywy podpatrzone w  okolicznych 
skansenach czy kościołach. Robimy teraz najpięk-
niejsze kafle na świecie. Projektujemy i  tworzymy 
całe piece. Ostatnio wyposażyliśmy w nie Pałac pod 
Blachą w Warszawie.

Co takiego jest w piecach? W końcu – piec 
to piec…
Nieprawda. Piec to dusza, kolor. Kiedyś piec, również 
z racji słusznych rozmiarów, był centralnym elemen-
tem wszystkich pomieszczeń w pałacach i dworach. 
Wśród drewnianych biurek i mebli wyróżniał się kolo-
rystyką, kształtem. Oczywiście kojarzył się z ciepłem 
oraz radością. Był częścią domu. I te kolory! Wyobra-

żają sobie Państwo taki błyszczący 
biały piec z  wielobarwnym moty-
wem kwiatów?

Z takich kafli da się wyżyć?
(śmiech) I tak, i nie. Mój mąż mó-
wi, że to wciąż kosztowne hobby. 
W  praktyce przekładamy pienią-
dze z  jednej kieszeni do drugiej. 
Raz w kierunku manufaktury, raz 
w kierunku pałacu.

Ale tak naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. 
To cena tej niezwykłej przygody. Kiedy jestem w War-
szawie, czyli przez większość tygodnia, myślę o Na-
komiadach, a tam, o pracy w CEDC. Mój mąż już wy-

CEDC 
(Central European 
Distribution Corporation)
CEDC jest największym na świecie producentem 
wódki, z  roczną sprzedażą przekraczającą 290 
milionów litrów. Firma zajmuje czołową pozycję 
na wszystkich kluczowych rynkach działalności 
w  Polsce, Rosji i  na Węgrzech. W  Polsce i  Rosji 
produkuje takie marki jak m.in.: BOLS, Absol-
went, Żubrówka, Soplica, Green Mark, Zhuravli, 
Parliament. CEDC eksportuje obecnie swoje pro-
dukty na wiele światowych rynków, włącznie ze 
Stanami Zjednoczonymi, Anglią, Francją i Japonią.

CEDC również jest głównym importerem na-
pojów alkoholowych w Polsce, Rosji i na Węgrzech. 
W polskim portfolio grupy CEDC znajdują się ta-
kie czołowe marki jak Carlo Rossi, Concha y Toro, 
Metaxa Brandy, Remy Martin Cognac, Sutter Ho-
me, Grant’s Whisky, Jagermeister, E&J Gallo, Jim 
Beam Burbon, Sierra Tequila, Teachers Whisky, 
Campari, Cinzano i  Old Smuggler. CEDC jest 
również wiodącym importerem napojów wysoko-
procentowych i win z segmentu premium w Rosji.
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brał – przeniósł się na stałe na Mazury i nie ma tych 
dylematów. Ale dzięki niemu mam w Warszawie stały 
serwis informacyjny w postaci zdjęć i maili, więc do-
skonale wiem, co się dzieje w pałacu czy w ogrodzie.

Domyślamy się, że nie jest to zwykły ogród.
O, nie! Powstał z inspiracji francuskimi regularny-
mi ogrodami warzywnymi, z Château Villandry na 
czele. Jest jedyny i  zjawiskowy. I  żywy, bo tworzy 
zmieniające się formy geometryczne. Zioła i  wa-
rzywa są tak dobierane, również kolorystycznie, by 
kreowały wciąż nowe kształty, kwitnąc i dojrzewa-
jąc w różnych porach roku. To wymaga wielu starań 
i pracy. Ale ja to kocham! I lubię dzielić się tym, co 
w Nakomiadach uprawiam.

Moi podwładni w CEDC to 30-osobowy zespół. 
Jesteśmy z  sobą zżyci, bo pracujemy razem na 
okrągło. Przyznaję, jestem w  tym względzie dość 
wymagająca. I oni wszystko wiedzą o moim ogro-
dzie, bo co tydzień zasypuję ich nowymi owocami 
i warzywami. Ostatnio idą krokodylki…

No tak, nikt nie mówił,  
że ogród będzie zwyczajny…
(śmiech) Krokodylki to cukinie. 
Teraz jest na nie sezon, więc przy-
wożę cały bagażnik co poniedziałek. 
Wcześniej były młode buraki. Wła-
ściwie to zawsze coś z Nakomiad za- 
bieram, chyba że jest już późna po-
ra zimowa.

Joanna 
Bujarska-Ciszek
Od stycznia 2008 jest szefem marketingu Grupy 
CEDC. Wcześniej pracowała w  Holdingu Hor-
tex SA i  US Pharmacia. W  CEDC nadzorowała 
m.in. projekty wprowadzenia na rynek linii wódek 
Jeżówka, nowych opakowań Soplicy i Żubrówki. 
Wielbicielka pięknych wnętrz i ogrodów, od czasu 
uruchomienia manufaktury ceramicznej w Nako-
miadach projektuje wzory tamtejszych kafli.

Kiedy Pani to wszystko 
powyrywa, to chyba 
ogród nie wygląda zbyt 
romantycznie?
Przeciwnie. Przede wszystkim nie 
wszystkie rośliny dojrzewają jed-
nocześnie, a całość – nawet jesie-
nią – dzięki regularnym kształtom 
grządek i  usypanym ścieżkom 
tworzy nadal formy geometrycz-
ne. Są też rośliny, takie jak jarmuż, 
który utrzymują się w ogrodzie do lutego. Zresztą 
ta zmienność bywa inspirująca, zachęca do poszuki-
wań nowych rozwiązań i kompozycji. Podobnie jest 
z parkiem, tu też staramy się być twórczy – jedną 
z  alei obsadziliśmy 600 grabami, odtworzyliśmy 
klomb wokół starej lipy. Bo mamy tu kilkuwiekowe 
okazy drzew. Najstarszy z nich 320-letni jesion, na-
zwany został imieniem syna ostatniego przedwojen-
nego właściciela – Eberharda von Redeckera, który 
do śmierci w  2005 sekundował naszym poczyna-

niom. Bywał częstym i oczekiwa-
nym gościem w Nakomiadach.

W pałacu na stałe mieszka 
mąż, Pani dojeżdża. Czy to 
już wszyscy bywalcy?
O  nie, są jeszcze nasze ukochane 
psy! Jeden z  nich wyspecjalizował 
się w polowaniach na… żaby i spę-
dza całe dnie nad naszym stawem. 

Poza tym nigdy nie jesteśmy sa-
mi, zawsze gościmy kogoś ze 
znajomych. 

Przygotowaliśmy i urządzi-
liśmy dziewięć apartamentów 
gościnnych, ale nie zamierza-
my robić z  tego miejsca hote-
lu czy prowadzić komercyjnej 
agroturystyki. Te pokoje bę-
dziemy po prostu wynajmować 
zaprzyjaźnionym czy poleco-

nym osobom. Nie możemy jednak zacząć, bo wciąż 
nie ma tam klamek!

Czy w swojej pasji nie mogliby Państwo 
zrobić choć raz wyjątku?
(śmiech) Nie, obawiam się, że akurat to jest zupeł-
nie niemożliwe!  
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