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Roman Kazimierz Kluska – Laureat XIV Edycji Wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie” to przede wszystkim dobry,
pracowity człowiek, znany i ceniony przedsiębiorca, odważny w demaskowaniu i zwalczaniu biurokratycznych
przeszkód, a jednocześnie skromny i hojny darczyńca, zdeterminowany w osiąganiu ambitnych i trudnych celów
związanych z rozwojem własnym oraz naszej Ojczyzny. Cele te i podejmowane przedsięwzięcia stara się realizować
głównie w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej, które traktuje jako podstawę osiągania sukcesów w pracy i w życiu.
Roman K. Kluska urodził się 5 lipca 1954 roku w Brzesku w województwie małopolskim. Właśnie tam, w tej
niewielkiej miejscowości położonej między Krakowem a Nowym Sączem, spędził swoje dzieciństwo. Pochodzi
z niezamożnej rodziny. Jego ojciec był kierownikiem restauracji, a matka ekspedientką. (…) Jako jeden z pierwszych
studiował informatykę na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w ramach trudnej specjalności - statystyka
i ekonometria. Pracę dyplomową obronił z wyróżnieniem w 1978 roku i uzyskał tytuł inżyniera. Już wtedy przewidział
w niej m.in. niewypłacalność Polski jako kraju z gospodarką socjalistyczną, bankructwo tego typu ustroju
i w konsekwencji upadek komunizmu. Po odbyciu służby wojskowej pracował w Sądeckim Zakładzie Napraw
Autobusowych jako dyrektor ekonomiczny. (…) Ciężka praca, szacunek wobec pracowników, poczucie zjednoczenia w
dążeniu do stworzenia czegoś naprawdę wielkiego, zaufanie i satysfakcja z każdego sukcesu sprawiły, że już w 1994
roku założona przez niego w 1988 roku firma Optimus znalazła się w pierwszej dziesiątce największych firm
komputerowych w Europie i jako jedna z największych w świecie. (…) W niedługim czasie nasz tegoroczny Laureat stał
się również współtwórcą największego w Polsce portalu internetowego onet.pl. (…) „Wolę dawać niż brać” – mówił
w jednym w wywiadów. Zaangażował się w działalność filantropijną. Stworzył wydawnictwo i księgarnię wysyłkową
Prodoks, zajmującą się m.in. promocją książek o tematyce religijnej, której działalność w dużej mierze finansował.
W różny sposób pomaga najmłodszym, najstarszym oraz bezdomnym. Finansuje m.in. przytuliska dla bezdomnych,
domy spokojnej starości, wspiera domy dziecka i inne instytucje powołane w celu niesienia pomocy potrzebującym.
Ponadto, nasz tegoroczny Laureat stał się głównym fundatorem budowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach.
W naszym w kraju pełnił bądź pełni różnorodne funkcje w organizacjach społecznych, jak również realizuje
zadania związane z doradzaniem naszym najwyższym władzom. (…) Od lat jest członkiem stowarzyszenia Koliber,
które zajmuje się głównie działalnością edukacyjną ukierunkowaną na rozwój przedsiębiorczości wśród Polaków.
Aktualnie, od kilkunastu lat, Roman Kluska mieszka gównie na wsi w górach i zajmuje się hodowlą owiec oraz
produkcją zdrowej żywności. Produkuje sery, które sprzedawane są w całej Polsce i słyną z walorów smakowych
i zdrowotnych. Jak do wszystkiego w życiu, także do tego przedsięwzięcia, podchodzi z pasją i profesjonalizmem. Przy
każdej nadarzającej się sposobności podkreśla walory polskich, zdrowych produktów. Wspiera beskidzkich rolników
w ich codziennej pracy, w tym m.in. w pokonywaniu licznych, urzędniczych problemów.
Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi w działalności na rzecz informatyzacji i cyfryzacji państwa i za wkład w promocję i rozwój polskiej
przedsiębiorczości. Był laureatem Nagrody Kisiela w kategorii Najlepszy Przedsiębiorca. Otrzymał też Nagrodę im. Biskupa
Romana Andrzejewskiego za zasługi dla rolnictwa i rozwoju terenów pozamiejskich oraz Medal św. Brata Alberta
przyznawany szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym. (…)
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