


Jestem przedsiębiorcą od ponad 30 lat,  
ale zaledwie od kilku lat wiem, że działam zgodnie  
z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego. 

Adam Gudell 



Bo jestem lokalnym patriotą 

MIASTO 



Bo kocham Bydgoszcz 

MIŁOŚĆ 



Bo to one powodują, że chcę zarabiać pieniądze 
na ich spełnienie 

MARZENIA 





Moderator Inwestycje jest obecny na 
rynku nieruchomości od ponad 20 lat.  
 
Naszym znakiem rozpoznawczym 
przez wiele lat były kamienice.  
 
We współpracy z wspólnotami 
wyremontowaliśmy kilkadziesiąt 
bydgoskich kamienic.  









Kino Pomorzanin to miejsce kultowe 
dla wielu pokoleń bydgoszczan. 
Decyzja o zakupie kina była 
pozabiznesowa.  





• Zdjecie pomorzonina 



• Zdjecie pomorzonina 







Wybudowane  w 1914 roku, jako Kristall-Palast.  
W 1945 r. upaństwowione i przemianowane na 
kino Pomorzanin. 
 
W okresie transformacji gospodarczej, kino nie 
wytrzymało konkurencji multipleksów.  





Ostatni seans odbył się w 2003 roku. Budynek kina 
został kupiony przez Grupę Capital Park, która 
planowała zrobić tu kompleks biurowo-handlowy. 
Nigdy planów nie zrealizowano. Kino popadło w 
ruinę. 











Moderator Inwestycje odkupił kino w 2017 roku. 
Kino zostało oddane mieszkańcom, 
zorganizowano dni otwarte, spotkania, koncerty. 
Nasze działania objęliśmy nazwą  
Pomorzanin Reaktywacja. 





Celem firmy jest pełna rewitalizacja kina, 
w społecznym i materialnym aspekcie.  







Kino zostało przez nas zapisane do programu 
Forget Heritage. Projekt realizowany w ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg 
Europa Środkowa 2014-2020.  
 
Przedstawiciele 10 partnerskich krajów, podczas 
warsztatów, odwiedzili nasze kino.  Projekt 
pozwala nam na zdobywanie doświadczenia w 
zarządzaniu tego typu obiektami.  





Złożyliśmy wniosek do Gminnego Programu 
Rewitalizacji : „Pomorzanin Reaktywacja” . 



Reaktywacji kina towarzyszy życzliwość 
mieszkańców. Organizujemy tu happeningi 
społeczne, wystawy oraz spotkania.  













Kino żyje, ale pełna reaktywacja nie nastąpi bez 
generalnego remontu. Założyliśmy spółkę not for 
profit.  



Non profit 



Inne działania firmy: 
 
- Koprodukcja filmu fabularnego „KLER”, reż. Wojciech Smarzowski 
- Współorganizacja warsztatów filmowych Sławomira Idziaka 
- Udostępnianie przestrzeni dla artystów 
- Wspieranie działań kulturalnych, festiwali filmowych oraz wydarzeń 

dedykowanych bydgoszczanom.  















Respektujemy zasady biznesu społecznie 
odpowiedzialnego.  
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