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Rozmawiamy z Krzysztofem 
Apostolidisem, przedsiębior-
cą, inwestorem, konsulem ho-
norowym Królestwa Danii 
w Łodzi 

Jest Pan przedsiębiorcą 
i zarazem jednym z najdłu-
żej urzędujących konsulów 
honorowych w Łodzi. Dla-
czego akurat Danii? Łączy-
ły Pana jakieś interesy 
z tym krajem? 
Nie, żadne. Zanim zostałem 

konsulem, Danię znałem 
głównie z wyjazdów tury-
stycznych, podobnie jak wielu 
Polaków w tamtych czasach. 
Patrząc z dzisiejszej perspekty-
wy, niewiele wiedziałem o kul-
turze, systemie, zwyczajach. 
Teraz, gdy dobrze poznałem 
ten kraj, jestem jego wielkim 
fanem. A dlaczego właśnie Da-
nia? Ponieważ to Duńczycy 
wybrali moją kandydaturę. 

Trudno było o tę nomina-
cję? 
Ani trudno, ani łatwo, bo 

nie można samemu o nią apli-
kować. Inicjatywa należała 
do strony duńskiej. Notabene 
za pierwszym razem odmówi-
łem, bo uważałem, że nie 
znajdę na to czasu. Rok póź-
niej służby dyplomatyczne 
ponowiły propozycję i wtedy 
ją przyjąłem. Doszedłem 
do wniosku, że jednak trzeba 
wygospodarować czas na ko-
lejną aktywność społeczną, 
choć nie da się ukryć, że odby-
wa się to kosztem rodziny. 
Na szczęście żona jest bardzo 
wyrozumiała i nawet nama-
wiała mnie do tego. 

Podobno droga do nomi-
nacji jest bardzo długa… 
To zależy od praktyk obo-

wiązujących w danym pań-
stwie, ale generalnie rzeczy-
wiście są to długotrwałe pro-
cedury. W moim przypadku 
trwały dwa lata. Każdy kan-
dydat musi przejść wielostop-
niową weryfikację, uzyskać 
szereg rekomendacji, między 
innymi marszałka wojewódz-
twa, wojewody, prezydenta 
miasta i tak dalej. Dopiero 
po pomyślnym zakończeniu 
otrzymuje list uwierzytelnia-
jący, a następnie akt powoła-
nia, który konsulom Danii jest 
nadawany w imieniu królo-
wej. Jako honorowy konsul je-
stem bowiem podwładnym 
królowej Małgorzaty II. 

Która uhonorowała Pana 
później odznaczeniem Ka-
walera Orderu Danebroga, 
jednym z najważniejszych 
odznaczeń Królestwa Danii… 

Nie wypada mi tego ko-
mentować, ale to naprawdę 
wyjątkowe wyróżnienie 
i zaszczyt. 

Poznał  Pan królową oso-
biście? 
Miałem tę przyjemność. 

Oczywiście samo spotkanie 
było niezapomnianym do-
świadczeniem, ale utkwił mi 
też w pamięci zabawny szcze-
gół. Mianowicie służby prosi-
ły wszystkich zaproszonych, 
aby – witając się z królową – 
nie ściskać zbyt mocno jej 
dłoni. Podczas niektórych 
uroczystości królowa musi 
przecież przeżyć nawet kilka 
tysięcy uścisków… 

To honor być honorowym 
konsulem? 
Honor, zaszczyt i satysfak-

cja, ale jednocześnie liczne 
obowiązki. Praca konsula ho-
norowego nie sprowadza się 
do funkcji reprezentacyjnej. 
Mamy prawie takie same za-
dania jak konsulowie zawo-
dowi, tyle że nie pobieramy 
żadnego wynagrodzenia. Mó-
wiąc w wielkim skrócie, moją 
rolą jako konsula honorowe-
go jest pomoc obywatelom 
Danii, przebywającym na te-
renie naszego okręgu konsu-
larnego, który obejmuje nie 
tylko Łódź, ale całe woje-
wództwo, a nawet Częstocho-
wę. To po pierwsze. Po drugie 
– wspieranie duńskich przed-
siębiorców, prowadzących 

lub chcących prowadzić tu bi-
znesy, po trzecie – promocja 
Danii, jej kultury czy turysty-
ki. 

Mówi Pan o satysfakcji. 
Z czego jest największa? 
Zawsze jest satysfakcja 

z dobrze wykonanej pracy, 
czego by nie dotyczyła. Mam 
satysfakcję, mogąc skutecz-
nie pomóc ludziom w ich kło-
potach, a przytrafiają się naj-
różniejsze: nagły pobyt 
w szpitalu, konflikt z pra-
wem, zagubienie paszportu, 
utrata pieniędzy i długo tak 
by wymieniać.  
Jedna sprawa szczególnie za-
padła mi w pamięć. Wiąże się 
z nią zresztą anegdota rodzin-
na. Otóż zadzwoniła do mnie 
żona i zapytała, co robisz. Od-
powiedziałem, że nie mogę 
teraz rozmawiać, bo mam 
sprawę o uznanie ojcostwa. 
I zapadła cisza (śmiech). Cho-
dziło o to, że pewien Duńczyk 
odmawiał uznania ojcostwa 
dziecka, którego matką była 
łodzianka. Jako konsul mu-
siałem poświadczyć auten-
tyczność materiału genetycz-
nego do badań. Zaprosiłem 
go na kawę, porozmawiali-
śmy szczerze w cztery oczy 
i proszę sobie wyobrazić, że 
uznał sądownie syna, zanim 
przyszły wyniki badań, które 
zresztą potwierdziły ten fakt. 

Wielu konsulów honoro-
wych, także w Łodzi, jest 

związanych z biznesem. 
Dlaczego? 
W Łodzi są przedstawicie-

le różnych grup zawodo-
wych, między innymi pra-
cownicy naukowi i prawnicy, 
ale rzeczywiście i w naszym 
regionie, i w skali kraju jest 
duża grupa przedsiębiorców. 
Dlaczego? Choćby z tego po-
wodu, że praca honorowego 
konsula to swego rodzaju mi-
sja – nie dość, że wykonywa-
na jest społecznie, to jeszcze 
działalność trzeba finanso-
wać, na przykład utrzymać 
biuro, a na to trzeba mieć fun-
dusze. Nasz konsulat otrzy-
muje refundację kosztów pa-
pieru, znaczków i usług po-
cztowych. Raz w roku. 

Dyplomacja przydaje się 
w biznesie? 
Dyplomacja przydaje się 

w każdej dziedzinie życia, na-
wet w relacjach z teściową 
(śmiech). Oczywiście w bizne-
sie też. 

Polscy przedsiębiorcy na-
rzekają na warunki prowa-

dzenia biznesu, wysokie 
podatki i koszty pracy, biu-
rokrację. Duńscy mają ła-
twiej? 
Akurat podatki i koszty 

pracy są w Danii bardzo wy-
sokie – pierwsze należą 
do najwyższych wśród 
państw Unii Europejskiej, 
a drugie są najwyższe. Dla 
przykładu średni koszt godzi-
ny pracy, płacowy i pozapła-
cowy, wynosi na rynku duń-
skim prawie 45 euro, na pol-
skim zaś – w przeliczeniu – 
około 10 euro. Ale biurokra-
cja? Niejeden duński przed-
siębiorca mógłby zapytać, co 
to takiego. Formalności zwią-
zane z założeniem i prowa-
dzeniem firmy są ograniczo-
ne do minimum, a urzędy 
elastyczne i przyjazne. Tak 
więc tylko pozazdrościć. 

Dlaczego tak mało firm 
z kapitałem duńskim jest 
chociażby w regionie łódz-
kim? 
Czemu uważa pani, że ma-

ło? Wcale tak nie jest. Oczy-
wiście nie dorównujemy wo-
jewództwu zachodniopomor-
skiemu, atrakcyjnemu dla 
duńskich firm z racji bliskiego 
położenia, czy też Warszawie, 
która – jak każda stolica – jest 
szczególnym języczkiem 
u wagi inwestorów, ale region 
łódzki też nie może narzekać 
na brak zainteresowania ze 
strony Duńczyków. Są i małe 
biznesy różnych branż, i du-
że, jak na przykład jedyna 
w Polsce fabryka Kongskilde, 
znanego producenta urzą-
dzeń dla rolnictwa, o licznych 
placówkach duńskich sieci 
handlowych nie wspomina-
jąc. W skali ogólnopolskiej 
duński kapitał to aż 3 miliar-
dy euro. 

Widziałam w Łodzi ciekawą 
wystawę o duńskiej archi-
tekturze, którą Pan zorga-
nizował. Modelowe projek-
ty architektoniczne, roz-
wiązania urbanistyczne, re-
witalizacja… Wydaje się, że 
takie miasto jak Łódź mo-
głoby się od Duńczyków 
wiele nauczyć. 
To prawda, duńskie miasta 

mogą być przykładem dla 
wielu. Są pięknie zabudowa-
ne do środka, dominuje bu-
downictwo nie tylko este-
tyczne i funkcjonalne, ale też 
przyjazne dla środowiska, 
wykorzystujące odnawialne 
źródła energii. Oczywiście 
jest też wiele przykładów 
wzorcowej wręcz rewitaliza-
cji. Planowanie urbanistycz-
ne, w którym niezwykle waż-
ne są aspekty społeczne, 
uwzględnia rozwój miast kil-
kadziesiąt lat do przodu. 
Duńczycy przywiązują dużą 

wagę do tego, żeby w posz-
czególnych dzielnicach 
mieszkali ludzie z różnych ge-
neracji, aby się one demogra-
ficznie nie starzały. No 
i bezwzględny priorytet dla 
transportu publicznego, a ra-
czej zrównoważonego, ponie-
waż Dania to kraj wyjątkowo 
przyjazny rowerzystom. Dłu-
go by zresztą o tym mówić, 
bo to temat-rzeka. 

Jest wprawdzie w Łodzi uli-
ca Duńska, ale wśród kilku-
nastu miast partnerskich 
nie ma ani jednego z Danii. 
Nie interesują gospodarzy 
miasta duńskie rozwiąza-
nia? 
Mam nadzieję, że interesu-

ją, a przynajmniej powinny, 
bo jest z czego brać przykład. 
Ochrona środowiska, selek-
tywna zbiórka odpadów, pla-
nowanie przestrzenne, reten-
cja wody, bezpieczeństwo, 
komunikacja, sprawne funk-
cjonowanie urzędów, party-
cypacja społeczna – z tym 
wszystkim Duńczycy świet-
nie już sobie poradzili, 
a w Łodzi i innych polskich 
miastach jeszcze jest wiele 
do zrobienia.  
Ole Egberg Mikkelsen, amba-
sador Danii w Polsce, podczas 
niedawnej wizyty u władz 
miasta zaproponował zorga-
nizowanie w Łodzi konferen-
cji z udziałem duńskich spe-
cjalistów z różnych dziedzin, 
naukowców, organizacji po-
zarządowych, samorządow-
ców. Byłaby to okazja do po-
dzielenia się najlepszymi 
praktykami, prowadzącymi 
do podniesienia jakości życia 
w mieście. Później zaprosili-
byśmy łodzian do Danii, by 
zapoznali się z nimi na miej-
scu. Oczywiście wiele projek-
tów wymaga czasu i pienię-
dzy, ale od czegoś trzeba za-
cząć. Poza tym Duńczycy 
wprowadzili też mnóstwo 
drobnych rozwiązań, które 
nie są kosztowne, a jednak 
tworzą klimat miasta przyja-
znego mieszkańcom. 

Takich jak jabłonie rosnące 
przy ulicach? 
Dlaczego nie? W Kopenha-

dze, nawiązując do tradycji, 
zaczęto sadzić drzewa i krze-
wy owocowe w miejscach 
publicznych – przy ulicach, 
w parkach, na placach zabaw, 
podwórkach, by mieszkańcy 
mogli się częstować owoca-
mi. Sam pamiętam z dzieciń-
stwa, jak – wracając ze szkoły 
– zajadałem się pysznymi jab-
łkami, zerwanymi z drzewa 
rosnącego przy drodze. 

Można powiedzieć: mała 
rzecz a cieszy. 
Otóż to!

Krzysztof Apostolidis: Pełnienie funkcji konsula honorowego to honor, zaszczyt i satysfakcja, 
ale jednocześnie liczne obowiązki
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Warto brać przykład z Duńczyków

Praca konsula 
honorowego nie 
sprowadza się 
do reprezentacji. 
Mamy prawie takie 
same zadania jak 
konsulowie zawodowi
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