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Wnętrza z charakterem
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Jakość, tradycja, zaufanie

SPOSOBY
Gorący przyjaciel



Kiedy zapytałam znajomych, 

z czego Polska może być dumna, 

spontanicznie zareagowali złośli-

wymi żartami. Krytyka naszych 

narodowych ułomności, a w koń-

cu i samego pytania, przyszła im 

tak łatwo, że nawet przez chwi-

lę nie zastanowili się nad tym, 

czy jako społeczeństwo i  kraj 

mamy innym coś do zaoferowa-

nia. Z jednej strony taka postawa 

wydała mi się znajoma, a z dru-

giej poczułam złość, bo przecież 

nie wierząc w nasze możliwości, 

możemy łatwo ulec negatyw-

nemu przesłaniu, że wszystko, 

co  polskie jest „beznadziejne”. 

Polskie morze – zimne, polskie 

góry – zatłoczone, polskie dro-

gi – dziurawe, a polskie produkty 

– nienowoczesne. I z tego buntu 

przeciwko naszej narodowej wa-

dzie, czyli krytykanctwu, zrodził 

się pomysł, aby na naszych ła-

mach promować fi rmy, w których 

adresie zawsze jest Polska. Fanta-

stycznych przedsiębiorców, uta-

lentowanych artystów i  cudow-

nych ludzi, którzy swoją energię 

i umiejętności poświęcają na two-

rzenie oryginalnych, doskonałej 

jakości produktów. Swoje życie 

związali z Polską, oferując swo-

im dzieciom wychowanie w  oj-

czystym języku i narodowej tra-

dycji, swoim rodakom – pracę, 

a  krajowi przynosząc zaszczyt. 

Cieszę się, że mogę ich Państwu 

zaprezentować. Głęboko wierzę 

bowiem, że zasłużyli na to, aby-

śmy byli z nich dumni. 

FOTO  © JAROSLAW GRUDZINSKI/FOTOLIA.COM

DUMA POLSKI
w

w
w

.s
w

ia
tr

ez
yd

en
cj

i.p
l

ŚR
W

O 
9-

10
/2

01
3 

484



Drewniana zajmuje się projekto-

waniem i budową domów z bali. 

W skład naszego zespołu wcho-

dzą architekci, którzy jako nieliczni w Polsce zaj-

mują się wyłącznie tworzeniem domów z drew-

na. Swoją wiedzę czerpią z dorobku polskiego 

budownictwa regionalnego, które w  naszym 

przekonaniu jest jednym z  najwspanialszych 

w Europie. Niezależnie od tego, gdzie buduje-

my: na Mazurach, w Bieszczadach, Podlasiu czy 

Kaszubach, nasze domy są idealnie dopasowa-

ne do lokalnego krajobrazu. 

Nasi architekci przygotują wymarzony projekt, 

ale też załatwią wszelkie formalności w  urzę-

dach. Nasi inżynierowie zajmą się wykonaniem 

i realizacją projektów branżowych. Nasi cieśle 

to najlepsi fachowcy w swojej dziedzinie, którzy 

swoją pracę opierają o doświadczenia wielu po-

koleń cieśli polskich. Dzięki temu nasze domy są 

wolne od usterek i trwałe! 

Pracują dla nas także rzeźbiarze, kowale, malarze 

oraz inni twórcy ludowi, dla kórych nie stanowią 

problemu najbardziej fi nezyjne zdobienia. Nasze 

domy dzięki temu mają niepowtarzalny urok i styl. 

W zespole posiadamy rzemieślników ze wszyst-

kich dziedzin budowlanych, a także kierowni-

ków budowy. Nasi Klienci nie muszą więc mar-

twić się o żaden z etapów budowy. 

Domy z  bali budujemy z najlepszego drew-

na z Puszczy Piskiej, sławnej w całej Europie. 

Wszystkie używane przez nas materiały to pro-

dukty naturalne, ponieważ ekologia i zdrowie 

to priorytety dla naszej fi rmy. 

Zapraszamy do  naszych biur w  Warszawie 

lub Piszu na Mazurach. Jesteśmy naprawdę 

blisko!  

Siedziba fi rmy
Polska Drewniana Sp. z o.o.

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. 22 320 29 79

Oddział fi rmy
ul. Św. Wojciecha 10, 12-200 Pisz

tel. kom. +48 609 032 440

e-mail: biuro@polskadrewniana.pl
www.polskadrewniana.pl

Pięknetrwałe 
funkcjonalne
Budowa domu to jedno 

z najważniejszych 
i najtrudniejszych 

przedsięwzięć w życiu, 
czynność tę warto 
powierzyć ludziom 

najlepszym w swoim fachu! 
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