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Jakie branże są wiodącym odbiorcą państwa
produktów?

– Głównym odbiorcą są placówki
medyczne: szpitale, kliniki i prywatne
gabinety polskie i zagraniczne. Rów-
nież przedstawiciele przemysłu z fa-
bryk i z małych firm produkcyjnych. Są
to głównie osoby wykorzystujące w
swoich firmach spawanie laserowe,
cięcie i super precyzyjny rozkrój ma-
teriałów czy też grawerowanie lase-
rowe. Wreszcie sektor nauki i badań
naukowych. Specjaliści od konserwa-
cji i renowacji zabytków oraz dzieł
sztuki. Także grupy zawodowe po-
trzebujące precyzyjnych bezkontak-
towych pomiarów, które gwarantuje
nasz laser.
Czy można zatem uznać, że oferowane przez
CTL urządzenia i systemy laserowe wpływa-
ją na jakość medycyny?

– To trudne pytanie. Wiemy bo-
wiem, że nasze produkty trafiają do
szpitali i prywatnych gabinetów, ale nie
mamy sposobów pozwalających na
ocenę jakości wykonywanych zabie-
gów laserowych, a przez to na jakość
medycyny, o którą pani pyta. Może
nam się tylko marzyć, żeby skutek był
taki, jakiego ja jako szef i – jak wiem –
cały nasz zespół byśmy sobie życzyli.
W swojej działalności staramy się za-
wsze być nie tylko krajowym liderem
pod względem innowacyjności i nie-
zawodności produkowanych przez
nas wyrobów laserowych. Nasze lasery
chirurgiczne cieszą się dużym powo-
dzeniem w krajach arabskich, w In-
diach, a nawet w Stanach Zjednoczo-
nych ze względu na ich unikalną pre-
cyzję zabiegów i minimalną inwazyj-
ność. Również nasze lasery terapeu-
tyczne potrafią bez leków leczyć ponad
600 schorzeń i przypadków. To dla
nas inspiracja, by ciągle doskonalić
ofertę.
Co stoi za tak silną pozycją firmy w skali mię-
dzynarodowej?

– W ocenie środowiska potencjal-
nych odbiorców jesteśmy postrzegani
jako firma, która oferuje nie tylko urzą-
dzenia, lecz także wiedzę w zakresie
ich efektywności i bezpieczeństwa sto-
sowania. To odróżnia nas od typowe-
go sprzedawcy – dystrybutora. My nie
biegamy za kasą, natomiast otwarcie
mówimy, jakich zabiegów daną ma-
szyną laserową nie da się wykonać, ja-
kie niesie ona zagrożenia dla pacjen-
ta i lekarza. Otwarcie ostrzegamy i od-

wodzimy od zakupu, jeśli jesteśmy
przekonani, że dany sprzęt może zro-
bić więcej krzywdy niż pożytku. Niestety
na rynku dominuje tendencja do za-
chwalania swoich wyrobów za wszel-
ką cenę bez merytorycznego uzasad-
nienia. Odbiorcy bardzo często ak-
ceptują takie skrótowe zakupy i trans-
akcje bez głębszego namysłu, nie
zważając na certyfikaty dopuszczenia
urządzenia do stosowania w zabie-
gach medycznych, na dostęp do au-
toryzowanego przez producenta ser-
wisu. 
Co daje panu największą satysfakcję z pracy
w obszarze laserów, konsekwentnie rozwi-
janym od 25 lat?

– Wprawdzie w tym roku obcho-
dzimy 25-lecie istnienia naszego Cen-
trum, ale moja wiedza sięga 25 lat
wstecz, kiedy to tworzyłem pierwsze
konstrukcje laserów w instytucie ba-
dawczym. Już wtedy powstawały uni-
kalne lasery mojego autorstwa, które
świat zauważył i docenił, co ogromnie
mnie cieszy. W branży jestem znany
jako „ojciec laserów medycznych i
technologicznych”, a dziś przypad-
kiem, kiedy rozmawiamy, goszczę w
naszej firmie delegacje osób zarówno
z Niemiec i z Francji, a obydwie te gru-
py z ogromnym szacunkiem wyrażają
się na temat mojej i naszej – pracow-
ników – wiedzy i dorobku, i chcą od nas
uczyć się techniki i fizyki laserów sto-
sowanych w medycynie. Niezwykłe
jest pomóc komuś w edukacji lub w le-
czeniu tak trudnych przypadków, jak
nowotwory piersi czy problemy z pro-
statą albo gojenie ran cukrzycowych.
Cieszę się też, że z naszym udziałem
medycyna estetyczna może pomagać
ludziom dłużej utrzymać młodość i
urodę.
Czego jeszcze pan oczekuje, mając uznanie,
dorobek i satysfakcję z pracy?

– Życzyłbym sobie, żeby nasza
wiedza i nasze urządzenia były tak po-
pularne jak komputery czy telefony ko-
mórkowe, które wkrótce mogą uchro-
nić nogę chorego na cukrzycę przed
amputacją czy wyeliminować stoso-
wanie insuliny przy cukrzycy. Marzy mi
się, żeby wkrótce zamiast setek lase-
rów rocznie można było produkować
ich setki tysięcy. Sądzę, że to ambitny,
ale osiągalny cel.
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