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Bezpieczeństwo energetyczne to dziś 
najważniejszy bodaj element gwaran-
tujący trwały i niezakłócony rozwój 
każdego kraju. Dramatycznie nabrał 
znaczenia z powodu napaści na Ukra-
inę, ale i bez tego barbarzyństwa ro-
śnie zapotrzebowanie na surowce 
i energię.  
Dziennik Zachodni rozpoczyna deba-
tę na temat gospodarowania energią, 
które stało się synonimem bezpie-
czeństwa narodowego. 
Jako redakcja najważniejszego i naj-
bardziej opiniotwórczego medium 
w województwie chcemy przede 
wszystkim zwrócić uwagę, jak wiele 
czynników wpływa na wymienione 
kwestie, a jednocześnie rozpocząć 
szeroką, ogólnopolską dyskusję 
o tym, jak zadbać o zróżnicowany 
miks energetyczny i tym samym za-
planować rozsądną politykę energe-
tyczną Polski i Śląska.  
Głos w tak ważnej debacie może i po-
winien wypłynąć ze Śląska, dla które-
go kwestie zarządzania zasobami su-
rowcowymi zawsze były kluczowe.  
Zwrócę Państwa uwagę na pewien 
niezwykły splot okoliczności. 
W marcu minęło 100 lat od uchwale-
nia pierwszej polskiej ustawy regulu-
jącej funkcjonowanie sektora elektro-
energetycznego.  Uchwalając „Ustawę 
elektryczną” z 1922 roku, uznano, że 
gospodarowanie w dziedzinie elektry-
fikacji  musi się odbywać według za-
sad odpowiadających interesom całe-
go państwa. Ustawa miała skoordyno-
wać wszelkie przedsięwzięcia tak 
podmiotów prywatnych, jak i jedno-
stek samorządu terytorialnego, by 
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Bezpieczeństwo energetyczne to dziś 
najważniejszy element gwarantujący trwały 
i niezakłócony rozwój każdego kraju

stworzyć ogólnokrajowy system elek-
troenergetyczny. Czyż nie było to da-
lekowzroczne? Przewidziano znacze-
nie, jakie sektor elektroenergetyczny 
będzie odgrywał w rozwoju społe-
czeństwa, gospodarki i państwa. Dziś 
przed sektorem stoją wyzwania głę-
bokiej transformacji i troski o szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo. Także 
potrzeba dalekowzroczności. 
Zapowiadana przez nas debata roz-
pocznie się w czerwcu i będzie zorga-
nizowana jako cykl konferencji, a o ich 
przebiegu i wnioskach z nich płyną-
cych będziemy Państwa na bieżąco in-
formować. 
 
GRZEGORZ GAJDA 
Redaktor Naczelny  
Strefy Biznesu  
Dziennik Zachodni
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Najpiękniejsza kamienica

Vela Poland S.A. rozpoczyna nową emisję akcji 
Vela Poland S.A. informuje o nowej emisji akcji, która obejmuje wartość 962 
000 zł. Spółka jest właścicielem marki oraz serwisu Tripinvest.pl, agencji nieru-
chomości oferującej nieruchomości na południu Europy, m.in. południową 
i północną część wybrzeża Costa Blanca w Hiszpanii. Vela Poland S.A. skupia 
się na oferowaniu przyszłym akcjonariuszom nie tylko atrakcyjnej i bezpiecznej 
oferty kapitału, ale również możliwości skorzystania np. z pakietów wakacyj-
nych. Emisja akcji jest ograniczona w czasie. 

Ponad 60 proc. wzrost wartości 
złota 
Jeżeli w maju 2019 roku kupiliśmy 1 
oz sztabkę złota – wówczas – o war-
tości blisko 5000 zł, obecnie mamy 
na „koncie” więcej o około 3100 zł. 
Ponad 60 proc. wzrost wartości złota 
na przestrzeni ostatnich trzech lat 
potwierdza zasadę inwestowania 
w kruszec: „kup i trzymaj”. Warto 
wiedzieć, że złoto w Polsce zyskuje 
również coraz więcej zwolenników. 
W ubiegłym roku inwestycję w kru-
szec zadeklarowało o 9,6 pp. więcej 
respondentów niż w 2020 roku – wy-
nika z badania przeprowadzonego 
przez firmę SW Research na zlecenie 
Tavex. 
Ogromna część obrotu na kruszcu – 
to, co wpływa na rynkową cenę – 
sprowadza się do złota, które już jest 
w skarbcach, u dużych inwestorów 
i w Bankach Centralnych. 

BUDOWLANKA IDZIE W GÓRĘ!
GUS zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2022 r.  Pro-
dukcja budowlano-montażowa okazała się o 5,9% niższa niż w marcu  i jednocze-
śnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 9,3%. W okresie I-IV 2022 ro-
ku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku o 17,5%. Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się znaczą-
co niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Spadek sprzedaży budowla-
no-montażowej w stosunku do marca może być odreagowaniem po wysokich 
wynikach osiągniętych przed miesiącem (wzrost o 41,4% w stosunku do lutego).

Zakończyło się internetowe głosowanie towarzyszące ogólnopolskiemu konkur-
sowi „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Kamienica przy ulicy Gliwickiej 13 
w Katowicach zdobyła najwięcej głosów zarówno w kategorii „Obiekty miesz-
kalne”, jak i wśród 38 budynków z województwa śląskiego. 
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Jesteśmy w czasie obalania wielu mitów. W ciągu ostatnich dni słyszymy coraz więcej głosów 
zdziwienia, że jesteśmy gotowi na derusyfi kację węglowodorów. A druga rzecz, którą słyszymy 

to – „mieliście rację”. To nasz gorzki sukces, który musimy wykorzystać. Pokazał on, że nasz reali-
zowany od 2015 r. plan osiągnięcia niezależności energetycznej był bardzo konsekwentny. I u progu 
tej niezależności już dziś stoimy – powiedziała minister środowiska i klimatu Anna Moskwa. 
Podczas swoich wystąpień uczestnicy konferencji wielokrotnie wskazywali, że obecny kryzys ener-
getyczny obnażył nieskuteczność dotychczasowej polityki klimatycznej UE. 
Ta polityka zbankrutowała - Unia Europejska okazała się bezbronna w momencie kryzysu energe-
tycznego. Polityka energetyczna UE polegała tylko i wyłącznie na realizacji interesów biznesowych 
niemieckich i pewnych grup lobby z państw Europy Zachodniej. Każde słowo, każda refl eksja, czy 
uwaga z naszej strony, z tej części Europy, była odbierana jako atak na czysty klimat, czyste powie-
trze, zdrowie Europejczyków — mówiła Beata Szydło.
Musimy na nowo zbudować wizję energetyki i bezpieczeństwa energetycznego Europy. Żeby to się 
mogło wydarzyć, każdy kraj musi móc decydować o własnej ścieżce transformacji energetycznej 
zależnej od możliwości, obecnej infrastruktury, dostępnej technologii i posiadanych surowców - ar-
gumentował gospodarz Konferencji Grzegorz Tobiszowski
Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie Rezolucji Energetycznej, która rozesłana zo-
stanie do instytucji unijnych oraz rządów krajów członkowskich UE. Wśród jej sygnatariuszy są 
m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, b. premier Beata Szydło, parlamentarzyści, sa-
morządowcy, przedstawiciele nauki górniczej, szefowie górniczych i energetycznych spółek oraz 
związkowcy.

Rezolucja energetyczna 2022
Agresja Rosji na Ukrainę całkowicie zmieniła uwarunkowania społeczne i gospodarcze w Europie. 
Wszystkie wcześniej wyznaczone cele oraz drogi do ich osiągnięcia wymagają głębokiej rewizji. 
Unia Europejska stoi w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, tak militarnego, jak i eko-
nomicznego, a zwłaszcza w kontekście surowców energetycznych.
Mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej uważamy, że priorytetem musi być rów-
nowaga pomiędzy troską o klimat i środowisko naturalne, a bezpieczeństwem obywateli krajów Unii 
Europejskiej, także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.
Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rządów wszystkich 
państw członkowskich Unii Europejskiej o rewizję polityki klimatycznej zwłaszcza w odniesieniu 
do poniższych wniosków.
 1.  Należy uznać, że priorytetem Unii Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetyczne-

go w rozumieniu pewności dostaw energii do odbiorców oraz jej stabilnej ceny.

 2.  Ze szczególną uwagą, w poczuciu najwyższej odpowiedzialności za przyszłość Unii Europejskiej 
należy zredefi niować politykę klimatyczną wspólnoty, a także cele i zamierzenia określone w Eu-
ropejskim Zielonym Ładzie oraz pakiecie Fit for 55, a w szczególności pozostawić suwerenność 
krajom członkowskim w wyborze metod osiągnięcia tych celów, uwzględniając różne systemy 
energetyczne poszczególnych państw członkowskich, oraz pamiętając, że w obliczu dynamicz-
nie zmieniającego się otoczenia politycznego, gospodarczego i społecznego cele te mogą być 
na bieżąco rewidowane.

 3.  Należy możliwie szybko uniezależnić się od rosyjskiego gazu i ropy przez dywersyfi kację kierun-
ków importu oraz zmiany technologiczne.

 4.  Należy niezwłocznie rozpocząć procesy wspierające europejski przemysł wydobywczy. Rozwój 
rodzimego sektora wydobywczego jest ważny nie tylko z punktu widzenia wydobycia paliw ko-
palnych, ale również innych surowców, w tym surowców krytycznych, niezbędnych w technolo-
giach wykorzystywanych w źródłach odnawialnych oraz elektromobilności. 

 5.  Należy uwzględnić w taksonomii węgiel jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej, 
co stworzy ramy fi nansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w nowo-
czesne, niskoemisyjne technologie energetyczne oraz technologie wyłapywania i magazynowa-
nia dwutlenku węgla.

 6.  Należy zawiesić lub głęboko zreformować system handlu prawami do emisji CO2 EU ETS oraz 
porzucić plany włączenia do niego innych sektorów, takich jak transport, budownictwo oraz rol-
nictwo.

 7.  Należy zrewidować procedowane projekty aktów prawnych, które będą wpływać na poszczegól-
ne sektory energetyki, jak na przykład procedowany projekt rozporządzenia ws. redukcji metanu 
w sektorze energetycznym. Redukcja emisji gazów cieplarnianych nie powinna odbywać się 
poprzez zamykanie zakładów pracy, które produkują surowce kluczowe dla bezpieczeństwa 
energetycznego. 

 8.  Transformacja energetyczna nie zostanie zrealizowana bez udziału odnawialnych źródeł energii, 
zatem konieczne jest przyspieszenie budowy tych źródeł w Polsce. W tym kontekście należy 
inwestować w technologie OZE, takie jak wiatr i PV, które pozwolą na realizację celów transfor-
macji w maksymalnie efektywny ekonomicznie sposób. Zmiany struktury wytwarzania energii 
elektrycznej w Polsce powinny odbywać się w sposób zrównoważony, a źródła powinny się 
uzupełniać wspólnie, budując silny i stabilny system energetyczny.

Organizatorem konferencji była Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR)
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Partnerami głównymi wydarzenia były spółki: LW Bogdanka oraz Tauron Polska Energia S.A. Part-
nerami byli również: Węglokoks S.A., Stowarzyszenie Polski Cement oraz Polska Grupa Górnicza.

Rezolucja Energetyczna 2022 podpisana. 
Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne, niezależność od rosyjskich surowców i rewizja polityki klimatycznej 

Unii Europejskiej to główne tematy 4. edycji Konferencji Silesia 2030, która odbyła się 22 kwietnia w Katowicach. 
Inicjatorem i gospodarzem konferencji był Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski, członek Grupy 

Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Partnerami głównymi wydarzenia były spółki: LW Bogdanka SA oraz Tauron Polska Energia S.A. Partnerami byli również: Węglokoks S.A., Stowarzyszenie Polski Cement

Organizatorem konferencji była Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR)
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 Narodowy Bank Polski emituje monety okolicznościowe 
upamiętniające ważne wydarzenia, postaci i rocznice histo-
ryczne związane m.in. ze światem sztuki, kultury, nauki, przy-
rody i sportu. Do monet okolicznościowych zaliczają się: mo-
nety kolekcjonerskie, wykonane z metali szlachetnych – złota 
lub srebra. Monety kolekcjonerskie mogą być uatrakcyjniane 
poprzez dodanie elementów wykonanych z innych materia-
łów – np. bursztynu, cyrkonii, szkła lub drewna, nadruki wy-
konane w technice tampondruku czy nadrukowane obrazy 
hologramowe. Monety kolekcjonerskie są bite zazwyczaj 
stemplem lustrzanym i pakowane w plastikowe kapsuły. Do-
datkowo, monety złote umieszczane są w kolekcjonerskim 
etui, do którego załączony jest certyfikat z informacjami 
na temat monety. Monety srebrne pakowane są w blistry.

11 maja 2022 roku Narodowy Bank Polski wyemitował 
srebrną monetę o nominale 10 zł „30. rocznica powoła-

nia Straży Granicznej”. Straż Graniczna (SG) to umunduro-
wana i uzbrojona formacja powołana do ochrony polskiej 
granicy. 16 maja 1991 r. objęła służbę na granicy Polski. 
Od 30 lat tego dnia obchodzone jest święto wszystkich 
funkcjonariuszy i pracowników SG. Straż Graniczna w swo-
ich działaniach sięga do chlubnych tradycji formacji gra-
nicznych tworzonych po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości w 1918 r. 
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23maja 2022 roku NBP wprowadził do obiegu monetę 
okolicznościową z serii „Odkryj Polskę” – „Zamek 

w Mosznej”. Zamek w Mosznej na Górnym Śląsku to rezyden-
cja położona 30 km od Opola. Swoją sławę zawdzięcza bajko-
wej architekturze – ma 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek.
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5 maja 2022 roku Narodowy 
Bank Polski wprowadził 
do  obiegu srebrne 
monety o nominale 10 zł z se-
rii „Wielcy polscy ekonomi-
ści” – „Leon Biegeleisen” oraz 
„Jan Stanisław Lewiński”. 
Moneta posiada u góry wize-
runek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
pod orłem, po prawej stronie, 
znak mennicy: m / w. Z lewej 
strony orła oznaczenie roku 
emisji: 2022, z prawej strony 
orła napis: 10 ZŁ. 
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wentów. Wśród nich jednym z najsław-
niejszych jest śpiewak, tenor Jan Kiepu-
ra, którego 120. rocznica urodzin była 
świętowana 16 maja br.  

05I LO Dwujęzyczne im. 
Edwarda Dembowskiego 
w Gliwicach. W ogólnopol-

skim zestawieniu miejsce 71. Prace 
nad budową budynku szkoły (jeszcze 
niemieckiej) trwały w latach 1913–1915. 
Od 2009 roku działa w szkole klasa pre-IB 
przygotowująca do programu matury 
międzynarodowej. Wśród absolwentów 
jest m.in. pisarz Szczepan Twardoch. 

06LO Towarzystwa Ewange-
lickiego Cieszyn. 
Pierwsza klasa licealna roz-

poczęła naukę w gościnnych progach są-
siedniego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszy-
nie. Przyczyną był remont, ale już rok 
szkolny 1994/95 można było rozpocząć 
w nowym budynku.  

07I LO im. Mikołaja Kopernika 
w Bielsku-Białej. W zesta-
wieniu ogólnopolskim 

na miejscu 87. Swoje stulecie istnienia 
placówka świętowała w 2019 roku. Wśród 
absolwentów szkoły jest m.in. satyryk 
Bohdan Smoleń i aktor Krzysztof Stroiń-
ski.  

08 LO Katolickiego Towarzy-
stwa Kulturalnego w Biel-
sku-Białej. W zestawieniu 

ogólnopolskim na miejscu 89. Liceum  
rozpoczęło działalność 1 września 2007 
r., a już w roku szkolnym 2012/13 zajęło 
10. miejsce w Polsce pod względem zda-
walności matur.  

09LO FILOMATA w Gliwi-
cach. W zestawieniu ogól-
nopolskim na miejscu 95. 

Od 2004 roku liceum nieprzerwanie pla-
suje się w gronie najlepszych szkół w Pol-
sce i regionie. Najlepsze wyniki osiągnę-
ło w roku 2010, zajmując 25. miejsce 
w kraju i drugie w woj. śląskim! 
 

10Katolickie LO im. ks. Jana 
Twardowskiego w Zabrzu. 
Szkoła zamyka ranking naj-

wyżej ocenionych (pierwsza dziesiątka) 
w zestawieniu szkół województwa ślą-
skiego, a jednocześnie zamyka też pierw-
szą setkę w zestawieniu ogólnopolskim. 
Licealiści uczestniczą m.in. w wykładach 
i zajęciach na takich uczelniach jak SUM, 
UŚ, Politechnika Śląska, UMA w Toruniu 
czy AGH w Krakowie.

01V Liceum Ogólnokształcące 
w Bielsku-Białej. W ogólno-
polskim zestawieniu pojawia 

się jako pierwsze z naszego wojewódz-
twa i jest na miejscu 14. Historia szkoły 
zaczęła się 2 czerwca 1990 r., kiedy kura-
tor oświaty i wychowania w Bielsku-Bia-
łej Józef Bączek podpisał decyzję o utwo-
rzeniu z dniem 1 września 1990 r. V LO 
z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 
45 (w budynku zlikwidowanego Zespo-
łu Szkół Budowlanych KBO „Beskid”). 
Pierwszy rok szkolny rozpoczęło tu 42 
uczniów. W dwóch klasach podjęło na-
ukę 28 chłopców i 14 dziewcząt. Obecnie 
szkoła może się pochwalić m.in. 97-proc. 
zdawalnością matury z matematyki (rok 
2021), 81 laureatami i finalistami olimpia-
dy matematycznej oraz 26 informatycz-
nej. 

02III LO im. A. Mickiewicza 
w Katowicach. W ogólno-
polskim zestawieniu 

na miejscu 19. W tym roku, 25 czerwca, 
szkoła świętuje jubileusz 150-lecia. Szko-
ła z międzynarodową maturą, a uczyło 
się tu wiele wybitnych postaci, m.in. Woj-
ciech Korfanty. 

03II LO z Oddz. Dwujęz. im. A. 
Frycza Modrzewskiego 
w Rybniku. W zestawieniu 

ogólnopolskim na miejscu 45. W 1932 r. 
przyjęto projekt budowy szkoły autor-
stwa Tchórzewskiego. 15.03.1935 r. budy-
nek, doskonale wyposażony, oddano 
do użytku. Szkoła przechodziła meta-
morfozy i miała różnych patronów. Imię 
A. Frycza-Modrzewskiego nosi od 
27.12.1999 r. 

04IV LO z Oddz. Dwujęz. im. 
Stanisława Staszica w So-
snowcu. W zestawieniu 

ogólnopolskim na miejscu 53. 29 X 1894 
r. w obecności przedstawiciela carskiej 
Rosji (pod której zaborem znajdował się 
Sosnowiec) i licznie zgromadzonych 
mieszkańców miasta otwarta została 
Szkoła Realna, zalążek dzisiejszego Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stanisła-
wa Staszica. W czasie swojego istnienia 
szkoła wykształciła ponad 7 tys. absol-

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej uplasowało się najwyżej ze szkół śląskich 
w rankingu ogólnopolskim - na 14 miejscu

Śląskie LO 2022 Perspektyw. 
Kryteria: wyniki matury 
z przedmiotów 
obowiązkowych 
i dodatkowych plus olimpiady

Top 10
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Na podstawie www. 2022.licea.perspekty-
wy.pl  oprac. M. Nowacka-Goik
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P
olska i światowa turystyka nadal od-
czuwają skutki pandemii Covid-19. 
Szacuje się, że  w  ujęciu globalnym 
ruch turystyczny zmniejszył się z jej 
powodu o  około 70%. Kiedy jednak 
pojawiła się nadzieja na  stopniowy 
powrót do sytuacji sprzed pandemii, 

branża turystyczna po raz kolejny przekona-
ła się o tym, jak bardzo wrażliwa na czynniki 
zewnętrzne jest turystyka.  Wojna za  naszą 
wschodnią granicą  i  obawy turystów przed 
podróżowaniem do  tej części Europy to  dla 
polskiej turystyki kolejny cios, w  szczegól-
ności dla organizatorów, touroperatorów, 
przewoźników i branży hotelarskiej. 

– Ze względu na konflikt w Ukrainie między-
narodowa turystyka wypoczynkowa będzie 
segmentem odbudowującym się wolniej niż 
oczekiwaliśmy, a  obiektom sprofilowanym 
wyłącznie na obsługę gości biznesowych i tu-
rystów z  zagranicy będzie trudniej podnieść 
się po  wcześniejszych stratach. Jak pokazały 
ostatnie 2 lata największą zdolność przystoso-
wania do  zmieniającej się sytuacji wykazała 
turystyka krajowa, oparta na walorach przy-
rodniczych i  krajoznawczych, która jest od-
powiedzialna już za 60-70 proc. obrotu całej 
branży. Nie mam wątpliwości, że  przysłużył 
się do tego Polski Bon Turystyczny. Program 
został przedłużony do 30 września, aby mogli 
z niego skorzystać wszyscy beneficjenci i jak 
najwięcej obiektów turystycznych, do których 
mogą wpłynąć z  tego tytułu jeszcze blisko 2 
miliardy zł. Dlatego cały czas zachęcam przed-
siębiorców do udziału w programie – mówi 
Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wdrożony w  pandemii program pomocowy 
Polski Bon Turystyczny pomógł wielu kra-
jowym przedsiębiorcom wejść w kolejny se-
zon w dobrej kondycji. Celem programu było 
stymulowanie turystyki wewnątrz kraju i ten 
cel jest z sukcesem realizowany. Bon zachęca 
do turystyki w Polsce. W najbliższych miesią-
cach można się spodziewać zauważalnego 
wzrostu wykorzystania środków przez bene-

ficjentów, co będzie nadal znaczącym wspar-
ciem dla branży i  motywacją dla turystów, 
aby korzystać z  krajowej bazy noclegowej 
i obiektów turystycznych. 

– Doświadczenia ostatnich lat i miesięcy poka-
zują, że firmy działające w obszarze turystyki 
nie powinny nastawiać się tylko na jedną gru-
pę turystów czy kierunek. Obiekty turystycz-
ne, biura podróży, hotele i  touroperatorzy 
powinni dywersyfikować ofertę i  dbać o  po-
zyskanie nowych grup odbiorców. Od  czasu 
uruchomienia Polskiego Bonu Turystyczne-
go wiele firm otworzyło się na  nowy model 
biznesowy i  nowy dla nich segment, którym 
są rodzice podróżujący z  dziećmi. Zaintere-
sowanie atrakcyjnymi, rodzinnymi ofertami 
rośnie z roku na rok, coraz częściej obejmują 
one lokalne, krajowe podróże i miejsca, które 
dzięki nim można odkryć na  nowo. Wakacje 
lokalne, podróże do  miejsc położonych bliżej 
domu to  trend, który od  kilku lat zyskuje 
na popularności i nadal będzie się utrzymy-
wał. Przedsiębiorcy, którzy dostosowali swoje 
oferty pod kątem rodzinnych podróży, stwo-

rzyli specjalne oferty i  pakiety dedykowane 
rodzinom podróżującym z  Polskim Bonem 
Turystycznym, już odczuli konkretne korzyści, 
utrzymali zatrudnienie i dotarli do zyskują-
cej na  znaczeniu grupy klientów. Wyraźnie 
wskazują na  to  wyniki badań przeprowa-
dzonych przez POT, wg których dzięki moż-
liwości korzystania z  zaliczek opłacanych 
bonem turystycznym poprawiła się płynność 
finansowa co  trzeciej badanej firmy, a  ok. 
70% przedsiębiorców dzięki udziałowi w pro-
gramie pozyskało nowych klientów – mówi  
Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organiza-
cji Turystycznej.

Dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzy-
stać szansę na  dostosowanie swojej oferty 
do zmieniających się trendów, zwiększyć jej 
dostępność dla turystów i zadbać o kondycję 
finansową dzięki płatnościom realizowanym 
za  pomocą Polskiego Bonu Turystycznego 
to ostatni moment na dołączenie do progra-
mu przed nadchodzącymi wakacjami i sezo-
nem rodzinnych i szkolnych wycieczek, obo-
zów czy kolonii dla dzieci.

2 MILIARDY ZŁ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
TURYSTYCZNYCH  

JESZCZE DO KOŃCA WRZEŚNIA
Do 30 września trwa przedłużony rządowy program Polski Bon Turystyczny. Ze środków  
przeznaczonych na realizację programu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozostały  

do wykorzystania blisko 2 miliardy złotych, które wciąż mogą wpłynąć na konta przedsiębiorców 
turystycznych i organizacji pożytku publicznego przyjmujących płatności bonem.
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Giełda odrabia straty,  
ale nie osiąga wartości  
sprzed wojny
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Rozmowa z dr. Witoldem Gradoniem 
z Katedry Bankowości i Rynków 
Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach 

Co na giełdzie przyniósł wybuch wojny w Ukrainie?  
Najpierw na wszystkich rynkach giełdowych był widocz-

ny spadek, bo nie bardzo było wiadomo, co będzie się dzia-
ło dalej. Inwestorzy sprzedawali posiadane akcje. Natomiast 
później nastąpiła pewnego rodzaju stabilizacja, (jeśli moż-
na użyć takiego słowa). Gdy już wiemy, że póki co żadne in-
ne państwo nie zostaje w konflikt wciągnięte, na giełdę po-
wraca „względna normalność", (z tym że te słowa - trzeba 
objąć w duży cudzysłów; trudno bowiem powiedzieć, że 
sytuacją normalna jest to, że toczy się konflikt zbrojny w Eu-
ropie w XXI w.  To niewątpliwie wiąże się z bardzo dużą nie-
pewnością). Gdy patrzymy na kształtowanie się indeksów 
giełdowych, to oczywiście 24 lutego i w kolejnych dniach 
były silne spadki, czyli inwestorzy uciekali z rynku, ponie-
waż nie było wiadomo, co będzie się dalej działo, teraz po-
mału poszczególne rynki odrabiają straty. Nie osiągnęły jed-
nak wartości sprzed wybuchu konfliktu.  

Jakie są różnice pomiędzy giełdą w Warszawie a Stanami 
Zjednoczonymi czy Europą Zachodnią? 
Na pewno w Polsce jest dużo większa niepewność. W róż-

nych opiniach (w mniej lub bardziej wiarygodnych wypo-
wiedziach - Polska jest potencjalnie celem ataku Rosji) bar-
dziej stabilna sytuacja wydaje się na rynkach, które są bar-
dziej oddalone niż Warszawa od centrum konfliktu. Nato-
miast generalnie każdy konflikt zbrojny negatywnie oddzia-
łuje na otoczenie gospodarcze. O wojnie w Ukrainie wypo-
wiadają się także np. przedstawiciele Australii, tak więc kon-
flikt ten odbił się szerokim echem, jeśli nie na całym świe-
cie, to na pewno na półkuli północnej. Nie jest to jakaś lokal-
na sprawa, ale rzecz, która szeroko promieniuje na wiodą-
ce rynki giełdowe świata.  

Które firmy i inwestorzy, stawiający na akcje, mogą poten-
cjalnie teraz zarobić? 
Szanse na zyski mają przede wszystkim przedsiębior-

stwa, które  są powiązane z przemysłem zbrojeniowym. Mo-
gą to być np. firmy odzieżowe, które w tej chwili nastawią 
się na produkcję mundurów; firmy przemysłowe dostar-
czające komponentów do przemysłu zbrojeniowego czy 
w ogóle firmy należące stricte do przemysłu zbrojeniowe-
go. Z drugiej strony obecna sytuacja może dotknąć firmy 
z branży spożywczej, dlatego że Ukraina, 
jak i Rosja, były dużymi producentami 
zboża, np. pszenicy i innych produktów 
rolnych. Ukraina była traktowana jak spi-
chlerz naszej części świata. Jeżeli tam za-
opatrywały się różnego rodzaju koncer-
ny spożywcze produkujące, np. batony, 
to mogą mieć problemy z zaopatrzeniem 
się w surowce. Pamiętajmy, że sankcje na-
kładane w tej chwili na Rosję, to broń 
obosieczna. Z drugiej strony jakoś trzeba 
będzie tę lukę wypełnić, pytanie, czy uda 

się znaleźć w krótkim czasie jakichś innych producentów 
rolnych, czy też trzeba będzie liczyć się z ograniczoną pro-
dukcją niektórych produktów spożywczych, a co za tym 
idzie wzrostem ich ceny. Wracając zaś do cen akcji na gieł-
dzie, to możemy się też spodziewać wzrostów cen  spółek 
energetycznych, oraz tych związanych z produkcją ropy i ga-
zu. Kraje OPEC w tym momencie nie są skore, by zwiększyć 
skalę produkcji, bo zarabiają na obecnie rosnących cenach. 
Decyzją Prezydenta USA na rynek trafiają dodatkowe barył-
ki ropy z tytułu uwalniania rezerw, ale to nie jest wielkość, 
która by zrównoważyła rynek w skali globalnej. Generalnie 
na konflikcie mogą zyskiwać akcjonariusze spółek z branży 
zbrojeniowej, branży wydobywczej (chodzi o nośniki ener-
gii: gaz, ropę, może też nawet i węgiel). Jest przecież złożo-
na przez polski rząd deklaracja, że odcinamy się od węgla 
sprowadzonego ze Wschodu). Być może w tych warunkach 
krajowi producenci węgla, którzy są notowani na giełdzie 
(„Bogdanka” czy JSW) mogą  zyskać, ale trzeba poczekać 
na faktycznie wstrzymanie dostaw, wówczas zobaczymy - 
jak na to zareagują polscy producenci węgla. 

A jak wygląda kwestia walut? 
Zwykle jest tak w tego typu sytuacjach, że waluty takich 

krajów, jak Polska - rozwijających się; (co prawda Polska 
w zestawieniu agencji FTSE „Russell” została zakwalifiko-
wana do krajów rozwiniętych, a nie rozwijających się); do-
syć gwałtownie tracą na wartości. Tak też było na początku 
konfliktu, gdy za euro płaciliśmy nawet powyżej 5 zł, a po-
tem nastąpił okres stabilizacji (sytuacja zatem wyglądała 
podobnie jak na rynkach giełdowych). Na rynku waluto-
wym  też była duża nerwowość, co znalazło swój wyraz 
w spadkach kursów walut krajów rozwijających się. Teraz 
jednak konflikt „normalnieje”, choć nadal nie wiemy, co bę-
dzie się działo dalej. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do ponow-
nego zmasowanego ataku ze strony Rosji (w tej chwili woj-
ska się przegrupowują, a analitycy spodziewają się ataku, 
ponieważ do tej pory nie udało się osiągnąć armii rosyjskiej 
założonych celów) i dalszej eskalacji konfliktu można spo-
dziewać się kolejnych zawirowań na rynku walutowym. 
Obecnie za euro płacimy 4,70 zł, czyli poziom, który też był 
odnotowywany także przed wybuchem wojny. Wybuch 
konfliktu zbrojnego zwykle przynosi spadek wartości wa-
lut krajów o mniejszym potencjale gospodarczym i umoc-
nienie się  walut o znaczeniu globalnym (dolara, euro), 
w których się rozliczamy.  

Zawirowania na rynku nieruchomości? 
Tutaj nie ma mądrych. Jeżeli chodzi o rynek nierucho-

mości jest on napędzany, m.in. kredytami, których po-
ziom oprocentowania jest  zależny bezpośrednio 

Każdy konflikt zbrojny negatywnie oddziałuje 
na otoczenie gospodarcze. O wojnie w Ukrainie 

wypowiadają się także np. przedstawiciele Australii, 
tak więc konflikt ten odbił się szerokim echem, jeśli nie 

na całym świecie, to na pewno na półkuli północnej. 
Nie jest to jakaś lokalna sprawa, ale rzecz, która 

szeroko promieniuje na wiodące rynki giełdowe świata 

Rozmawiała:  Agnieszka Zielińska

Strefa Biznesu / 30.05.2022 Strefa Osobista 13

b



od stopy inflacji (tu poważne wyzwanie stanowiła 
pandemia, teraz dodatkowo impuls proinflacyjny został 
wzmocniony konfliktem zbrojnym). Rynek nieruchomo-
ści może odczuć kryzys z uwagi na to, że dostęp do kre-
dytów może być dla niektórych kredytobiorców zabloko-
wany w związku z utratą przez nich zdolności kredytowej. 
Wzrosty stóp procentowych wprowadzone przez Bank 
Centralny przełożą się na wzrost oprocentowania kredy-
tów. Na pewno już nie będziemy tak chętnie kupować no-
wych lokali, za nowe kredyty. Będziemy starali się utrzy-
mać obecne. Inwestorzy będą oszczędzać, a nie inwesto-
wać. Wzrosty stóp procentowych na pewno hamują dy-
namikę sprzedaży nowych kredytów.  Z drugiej jednak 
strony słychać poglądy głoszące, że nie-
ruchomości dają możliwość ucieczki 
od klasycznego rynku finansowego. Nie-
ruchomości są traktowane - podobnie 
zresztą jak złoto - jako przykład tzw. in-
westycji alternatywnych, które są bez-
pieczną przystanią na czas kryzysu (nie-
zależnie od tego, czy to kryzys finanso-
wy, gospodarczy czy wywołany konflik-
tem zbrojnym). Tu nie ma jednak opinii 
jednoznacznych. Są tacy, którzy twier-
dzą, że  rynek nieruchomości może ulec 
pogorszeniu (zmniejszy się popyt, bo bę-
dzie mniejszy dostęp do kredytów). In-

ni z kolei twierdzą, że część inwestorów będzie się wyco-
fywała z giełdy papierów wartościowych (jeżeli konflikt 
będzie dalej eskalował), i zacznie lokować swoje aktywa 
na rynku nieruchomości. Pytanie zasadnicze, i tu nie ma 
chyba nikogo, kto byłby w stanie na to jednoznacznie od-
powiedzieć, jak będzie się dalej konflikt zbrojny za naszą 
wschodnią granicą rozwijał. Czy będzie wygasał, czy bę-
dzie trwał, ale stanie się wewnętrzną sprawą pomiędzy 
Rosją i Ukrainą, do czego niestety przywykniemy, czy mo-
że będzie się rozszerzał. Jeżeli nastąpi gwałtowna eskala-
cja (np. zostanie zaatakowany inny kraj, lub użyta broń 
masowego rażenia - oby do tego nie doszło), to może to 
spowodować znowu paniczne reakcje na rynkach. 

Rynek nieruchomości może  
odczuć kryzys z uwagi na to, że 

dostęp do kredytów może być dla 
niektórych kredytobiorców 

zablokowany w związku z utratą 
przez nich zdolności kredytowej
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Wojna na Ukrainie nie jest jakąś lokalną sprawą, lecz konfliktem, który szeroko promieniuje na wiodące rynki giełdowe świata
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Targi wielu 
korzyści

6 – 9 września br.  
Międzynarodowe Targi  

EXPO KATOWICE

Wywiad z Prezes zarządu EXPO Katowice S.A. 
Iwoną Gramatyka

 - W dniach od 6 do 9 września br. od-
będą się w Katowicach Międzynaro-
dowe Targi EXPO KATOWICE Targi 
Górnictwa, Przemysłu Energetyczne-
go i Hutniczego. Czy trudna sytuacja, 
jaka panuje w branży wydobywczej, 
zmniejsza zainteresowanie ekspozy-
cją ? 
Wbrew obiegowej opinii firmy, 

uczestniczące w targach w Katowicach, 
nie kupują powierzchni targowej. In-
westują w korzyści osiągane z udziału 
w targach. Nawet w dobie powszech-
nego Internetu, marketing targowy jest 
najbardziej efektywną formą marke-
tingu mix. 

Wystawcy naszych targów mogą 
również otrzymać dofinansowanie  
m.in. w postaci odliczenia od podsta-
wy opodatkowania kosztów przezna-
czonych  na zakup i organizację stoiska, 
zakwaterowania i wyżywienia swoich 
pracowników. 

 Nie bez znaczenia jest również tra-
dycja. To są jedne z najstarszych w Pol-
sce targów branżowych. Odbywają się 
niemal od czterech dziesięcioleci 
i w tym czasie przeżywały wzloty 
i upadki, podobnie, jak firmy zaplecza 
górniczego.  

Warto podkreślić, co często umyka 
uwadze, że firmy te mają znaczący 
udział w dochodzie narodowym i za-
trudniają, według różnych szacunków, 
ponad 400 tys. pracowników. W więk-
szości są to podmioty niezwykle nowo-
czesne, które konkurują ze światową 
czołówką producentów na krajowym 
i na zagranicznych rynkach. 

- Jakie będą zatem tegoroczne  
targi ? 
Przede wszystkim nowoczesne 

i bardziej zielone. Wzrost zapotrzebo-
wania na prąd i ciepło, zarówno ze stro-
ny przemysłu jak i indywidualnych od-
biorców, powoduje, że wykorzystanie 
wyłącznie paliw tradycyjnych, jako 
źródeł energii, staje się niewystarcza-
jące. Aby zminimalizować negatywny 
wpływ paliw kopalnych na środowisko 
naturalne, szerzej – niż dotychczas – 
sięga się po odnawialne źródła energii. 
Także w Polsce notujemy systematycz-
ny wzrost mocy OZE. Zmiany struktu-
ralne zachodzące w kopalnictwie oraz 
polityka dekarbonizacji wymagały po-
szerzenia oferty targowej. Firmy koja-
rzone dotychczas z branżą górniczą, 
np. Famur, wzbogacają swoją strategię 

rozwoju, inwestując w zieloną trans-
formację. 

Pod wiodącą nazwą Międzynarodo-
we Targi EXPO KATOWICE,  w tym sa-
mym miejscu i terminie, odbędą się 
Targi Górnictwa, Przemysłu Energe-
tycznego i Hutniczego z ofertą dla 
branży wydobywczej. Uzupełnią  je 
branżowe segmenty - Targi EcoDom, 
B2Energy oraz Targi Maszyn i Urzą-
dzeń. Zmierzamy w kierunku prezen-
tacji pełnej palety technik i technolo-
gii dedykowanych  wykorzystaniu tra-
dycyjnych źródeł energii, OZE, a także 
rozwiązań z zakresu elektroniki, auto-
matyki i robotyki.  

Będą to również największe w Euro-
pie targi technik i technologii górni-
czych, których współgospodarzem jest 
Miasto Katowice. Na ponad 200 sto-
iskach wystawienniczych swoją ofertę 
zaprezentują firmy  z 10 krajów, w tym 
z Polski, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, 
Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczo-
nych,  Wielkiej Brytanii i Włoch. 

Jeśli firmy zaplecza górniczego szu-
kają partnerów do wspólnych przed-
sięwzięć na  rynkach górniczych i poza 
górniczych, to udział w katowickich 
targach stwarza taką szansę.
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 Cofnijmy się o ponad 30 lat. Jest rok 
1991. Kto wpadł na pomysł, by zało-
żyć Górnośląską Wyższą Szkołę 
Handlową w Katowicach? Jak zro-
dziła się koncepcja powstania naj-
starszej niepublicznej uczelni na Ślą-
sku? 
Sam pomysł pojawił się na począt-

ku 1991 roku i znalazł swój wyraz 
w utworzeniu 15 maja tegoż roku 
przez grupę osób, związanych m.in. 
ze śląskim środowiskiem akademic-
kim, Górnośląskiego Prywatnego Col-
lege’u Ekonomicznego, który następ-
nie został przekształcony w Górnoślą-
ską Wyższą Szkołę Handlową 
(GWSH). 

Jak długa była droga od pomysłu 
do realizacji? 
Jak już wspomniałem, od momen-

tu pojawienia się pomysłu do jego re-
alizacji upłynęło zaledwie kilka mie-
sięcy. Jednakże był to trudny proces 
budowania koncepcji, programów 
kształcenia, pozyskania kadry dydak-
tycznej, wyboru miejsca prowadzenia 
zajęć, a także uzyskania stosownych 
pozwoleń ówczesnego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu. 

Co było najtrudniejszym wyzwa-
niem w tych trzech dekadach funk-
cjonowania Uczelni? 
Dla mnie osobiście, jako Rektora 

GWSH, najtrudniejszym wyzwaniem 
było zawsze i jest nadal, zapewnienie 
ciągłego rozwoju i sprawnego funk-
cjonowania Uczelni, dla utrzymania 
konkurencyjnej pozycji na rynku edu-
kacyjnym. Nie jest to łatwe zadanie, 
zważywszy na częste zmiany przepi-
sów dotyczących polskiego szkolnic-
twa wyższego, wynikające z różnych 
stanowisk reprezentowanych przez 
poszczególnych Ministrów, kierują-
cych tym resortem na przestrzeni mi-
nionych trzech dekad. Równie trud-
nym wyzwaniem było przeprowadze-
nie Uczelni przez okres ciągle trwają-

cego jeszcze niżu demograficznego, 
który dotknął wszystkie wyższe 
uczelnie - publiczne i niepubliczne, 
jednakże na funkcjonowanie tych 
ostatnich wpłynął najmocniej.  

Jakie były ,,kamienie milowe” w roz-
woju GWSH?  
Jednym z pierwszych, ważniej-

szych osiągnięć w rozwoju GWSH by-
ło otrzymanie uprawnień do prowa-
dzenia studiów II stopnia (magister-
skich) na wiodących kierunkach: Za-
rządzanie (4 grudnia 1997 r.) oraz Tu-
rystyka i Rekreacja (27 listopada 
2001 r.). W kolejnych latach Uczelnia 
uruchamiała następne, nowe kierun-
ki studiów, prowadzone zarówno 
na poziomie licencjackim, jak i magi-
sterskim. Dzisiaj GWSH posiada 27 
uprawnień w ramach 13 kierunków 
studiów (poza wspomnianymi już kie-
runkami studiów - Zarządzanie oraz 
Turystyka i Rekreacja są to: Finanse 
i Rachunkowość, Logistyka, Informa-
tyka, Prawo, Administracja, Stosunki 
Międzynarodowe, Psychologia, Peda-
gogika, Fizjoterapia, Kosmetologia oraz 
Pielęgniarstwo).  

W 2002 r. powstał pierwszy Wy-
dział Zamiejscowy GWSH zlokalizo-
wany w Żorach. W 2009 roku Władze 
Uczelni, postanowiły zaoferować 
kształcenie również Polonii austriac-
kiej, uruchamiając za zgodą władz 
polskich i austriackich, Wydział Za-
miejscowy GWSH w Wiedniu. Z kolei 
w 2013 r. utworzony został Wydział 
Zamiejscowy GWSH w Ostrawie ofe-
rujący z kolei studia w języku cze-
skim. Następnie Wydział ten prze-
kształcony został decyzją Senatu 
GWSH w Zagraniczny Ośrodek Kon-
sultacyjny funkcjonujący pod auspi-
cjami GWSH. 

Najbardziej nobilitującym, w mojej 
opinii, osiągnięciem GWSH było uzy-
skanie 24 października 2005 r. przez 
Wydział Zarządzania GWSH decyzji 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni 

i Tytułów, przyznającej uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk ekonomicznych w dys-
cyplinie nauk o zarządzaniu (obecnie 
nauki o zarządzaniu i jakości), a także 
28 listopada 2016 r. uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habili-
towanego nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. 
Tym samym Górnośląska Wyższa 
Szkoła Handlowa uzyskała jako 
pierwsza wyższa uczelnia niepublicz-
na na Śląsku status Uczelni Akademic-
kiej. 

Niemniej istotnym wydarzeniem 
w historii Uczelni było połączenie się 
na początku października 2016 r., 
dwóch najstarszych uczelni niepu-
blicznych w Katowicach: Górnoślą-
skiej Wyższej Szkoły Handlowej im. 
Wojciecha Korfantego oraz Śląskiej 
Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. 
Jerzego Ziętka, tworząc (pod wspólną 
marką: Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach) jeden z najbardziej 
prężnych niepublicznych ośrodków 
akademickich, nie tylko w woj. ślą-
skim, ale również i w Polsce.  

Tak w olbrzymim oczywiście skró-
cie przedstawiają się ,,kamienie milo-
we” w dotychczasowym rozwoju 
GWSH. 

W jaką stronę dziś podąża GWSH? 
Które wydziały, kierunki są dziś Jej 
,,kołem zamachowym”?  
Niewątpliwie główna działalność 

naukowa i dydaktyczna prowadzona 
jest przez Wydział Zarządzania 
GWSH, na którym działa 8 kierunków 
studiów. Bardzo duże nadzieje pokła-
damy w drugim, dużym wydziale na-
szej Uczelni, jakim jest Wydział Me-
dyczny, który kształci obecnie na 3 
kierunkach studiów, również w ra-
mach Monoprofilowego Centrum Sy-
mulacji Medycznych. Z wydziałem 
tym zresztą wiążemy daleko idące 
plany, gdyż w naszej opinii ma on zna-

Po upływie 3 dekad działalności dojrzeliśmy do zmiany dotychczasowej nazwy Uczelni 
i podjęcia starań o przekształcenie jej w Akademię – mówi JM Rektor GWSH dr hab. 
Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH, podsumowując 30 lat działalności najstarszej 
niepublicznej uczelni w Katowicach.
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czący potencjał rozwojowy. Nie chcę 
jednak na razie zdradzać szczegółów 
naszych planów. 

W ciągu 30 lat GWSH przechodziła 
wiele zmian. Teraz przygotowuje się 
do zmiany swojej nazwy - na Akade-
mię Górnośląską. Dlaczego? 
Uważam, że po upływie 3 dekad 

działalności, wypromowaniu 23 dok-
torów i doktorów habilitowanych, 
łącznie prawie 64 000 absolwentów 
studiów podstawowych oraz pody-
plomowych, prowadzeniu 13 kierun-
ków studiów w ramach łącznie 5 wy-
działów, w tym wydziału zagranicz-
nego w Wiedniu, dojrzeliśmy do zmia-
ny dotychczasowej nazwy Uczelni 
i podjęcia starań o przekształcenie jej 
w Akademię. Decyzja ta wynika rów-
nież z nieustannego rozwoju oferty 
dydaktycznej uczelni opartej o kształ-
cenie na kierunkach medycznych. 

Zmiana nazwy instytucji to poważna 
decyzja biznesowa, która niesie 
za sobą pewne konsekwencje. Co ta-
ki renaming oznacza dla uczelni, jej 
studentów, wykładowców, pracow-
ników? 
Z jednej strony zmiana nazwy 

Uczelni oznaczać będzie dla nas ko-
nieczność bardzo istotnych, intensyw-
nych działań marketingowych, aby 
wykreować nową markę na rynku 
edukacyjnym Śląska. Z drugiej nato-
miast nazwa - Akademia Górnośląska 
im. Wojciecha Korfantego będzie nie-
wątpliwie nobilitująca dla całej Uczel-
ni oraz jej społeczności akademickiej. 

Czy oprócz nazwy Uczelni  
zmieni się także system identyfika-
cji wizualnej, logotyp bądź strona 
 internetowa? Czy te zmiany  
oznaczają, że Uczelnia wejdzie  
w kolejne dekady z nowym obli-
czem? 
Oczywiście, jak to się mówi, „szla-

chectwo zobowiązuje”. Na pewno 
z przyczyn zrozumiałych będziemy 
musieli zmienić system identyfikacji 
wizualnej, logotyp oraz stronę inter-
netową, a także wprowadzić cały sze-
reg zmian w prowadzonej dokumen-
tacji, tak w wersji papierowej, jak też 
w elektronicznym obiegu dokumen-
tów. Nad tymi zmianami obecnie już 
intensywnie pracujemy. Wkrótce za-
tem odsłonimy nasze nowe oblicze – 
silną markę opartą na tradycji połą-
czonej z nowoczesnością. JM Rektor GWSH dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH



15  tys. uczestników, w tym 9 tys. 
stacjonarnych i 6 tys. śledzą-
cych dyskusje online, ponad 

550. przedstawicieli mediów, 150. sesji 
z udziałem 1000. panelistów - tak wyglą-
dał tegoroczny Europejski Kongres Go-
spodarczy. Obejmował blisko 150 debat, 
prezentacji i wystąpień, które rozwijały 
pięć głównych nurtów tematycznych: 
wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielo-
na transformacja i odbudowa gospodar-
ki; globalny handel i geopolityka; digitali-
zacja; nauka i kompetencje w zmieniają-
cym się świecie. 

Na dwa miesiące przed startem wyda-
rzenia agenda tegorocznego Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego została uło-
żona na nowo w związku z agresją Rosji 
na Ukrainę. Na panelach kongresowych 
temat wojny za wschodnią granicą i wy-
nikające z niej konsekwencje były więc 
szeroko omawiane. - Wszyscy rozumie-
my konieczność reagowania na to, co dzie-
je się w Ukrainie, nie tylko ze względu 
na chęć niesienia Ukraińcom wsparcia 
i pomocy. W każdej dziedzinie naszego 
życia, w każdej branży, w każdym przed-
siębiorstwie daje się zauważyć jakąś zmia-
na wynikającą z sytuacji geopolitycznej 
czy to będą kwestie bezpieczeństwa ener-
getycznego, czy zerwanych łańcuchów 
dostaw, czy wreszcie radzenia sobie sa-
morządów z napływem uchodźców - po-
trzebujemy o tym rozmawiać i szukać re-
cept, jak to wszystko poukładać na nowo 
- mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy 
PTWP, organizator i inicjator Kongresu. 

Dlatego też czternastą edycję EKG 
otworzyła dyskusja z udziałem ukraiń-
skich, polskich i europejskich polityków. 
Zarówno na inauguracji, jak i wielu póź-
niejszych panelach dyskusyjnych poru-
szono temat szybkiego uniezależnienia 
się krajów UE od importu paliw kopalnia-
nych z Rosji.  - Pandemia była zjawiskiem 
mającym wpływ na gospodarcze losy 
świata. Po 24 lutego przyszła wojna 
w Ukrainie. Mierzymy się z ogromnymi 
wyzwaniami: zakłócone łańcuchy do-
staw, wzrost cen surowców, energii, ro-
snące ceny żywności. Obserwujemy 
przy tym małą skłonność do inwestycji. 
To ma zdecydowany wpływ na sytuację 
gospodarczą - mówił podczas oficjalnego 
otwarcia Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego premier Mateusz Morawiecki. - 
Potrzebujemy rozstrzygnięcia na Ukrainie 
i opuszczenia Ukrainy przez Rosję. To za-
danie stojące przed Europą i wolnym 
światem. Europa po II wojnie światowej 
potrafiła się podnieść z gruzów i utworzyć 
odpowiednie instytucje, by odbudo- FO
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XIV Europejski Kongres Gospodarczy  
w Katowicach, w obliczu wojny  

 miał wyjątkowe znaczenie

 GOSPODARKA 
W OBLICZU  

ZMIAN 
SPOWODOWANYCH 

WOJNĄ 
NA UKRAINIE 

XIV Europejski Kongres Gospodarczy

tekst: Magdalena Grabowska
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wać bezpieczeństwo. Musi-
my działać poza schematami - ape-
lował, zaznaczając, że konieczny 
jest plan odbudowy Ukrainy - do-
dał. 

Zarówno na inauguracji, jak 
i wielu późniejszych panelach dys-
kusyjnych poruszono temat szyb-
kiego uniezależnienia się krajów UE 
od importu paliw kopalnianych 
z Rosji. - Wiem, że dla niektórych 
krajów takie szybkie odcięcie się 
od tych zależności może być trud-
ne - mówiła podczas inauguracji Ol-
ha Stefaniszyna, wicepremier Ukra-
iny. - Jestem jednak przekonana, że 
w dłuższej perspektywie wszyscy 
będziemy zwycięzcami. Nie wie-
rzę, by Zachód chciał pieniędzmi 
za rosyjski gaz i ropę finansować pa-
radę zwycięstwa, jaką Putin planu-
je na 9 maja. 

W tę stronę potoczyła się póź-
niejsza debata Polska Press Grupy 
o transformacji sektora górniczego 
w Polsce. Jak podkreślił Tomasz Ro-
gala, wojna w Ukrainie zdecydowa-
nie wpłynęła na politykę energe-
tyczną i pokazała, że potrzebne są 
radykalne zmiany. - Najlepsza wy-
daje się dla Polski metoda głębino-
wa i odkrywki. Nie powinna jednak 
przyspieszać tych procesów. Nale-
ży zastępować energię pierwotną 
w postaci węglowodorów. Problem 
jest jednak taki, że jesteśmy uzależ-
nieni w 40 proc. od rosyjskiego ga-
zu. Wojna na Ukrainie zmieniła 
wszystko, także w kontekście poli-

tyki energetycznej. Rezygnacja z ga-
zu z Rosji nie jest jednak taka pro-
sta - wyjaśniał. 

Wpływ wojny na Ukrainie za-
uważono także w sektorze digitali-
zacji i nowych technologii stosowa-
nych przez zarówno przez polskie 
przedsiębiorstwa, jak i firmy zagra-
niczne. Wskazywano na potrzebę 
bezpiecznego zapisywania danych 
w chmurze obliczeniowej, żeby za-
chować ciągłość funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na rynku. - Cią-
głość działania nabrała ostatnio in-
nego wymiaru. Nagle widzimy kil-
kaset kilometrów stąd zniszczoną 
infrastrukturę. Firmy muszą od-
tworzyć plany ciągłości działania. 
Co by się stało, gdyby nasza serwe-
rownia została zniszczona? Nasze 
dane giną - mówi Paweł Borys, pre-
zes zarządu Polskiego Funduszu 
Rozwoju. Jak twierdzi, dzięki 
chmurze obliczeniowej w przypad-
ku nagłych warunków ekstremal-
nych, takich jak na przykład wojna, 
dane firmy są bezpieczne. - Ukraiń-
skie firmy są na to przygotowane, 
starają się jak najwięcej przechowy-
wać danych w chmurze obliczenio-
wej, żeby zachować ciągłość dzia-
łania - dodaje. 

Podczas sesji „Ukraina w Unii 
Europejskiej - plan dla wschodnie-
go sąsiada” Veronika Movchan, dy-
rektor ukraińskiego Centrum Stu-
diów Ekonomicznych w Kijowie 
zaznaczyła, że jej kraj oczekuje jed-
noznacznej aprobaty dla ukraiń-

skiego wniosku członkowskiego 
w UE. - W Brukseli muszą być na-
kreślone procedury oraz jedno-
znacznie ustalony finał negocjacji. 
Musimy i chcemy wprowadzać 
w swoim prawodawstwie zasady 
państwa prawa. Tylko wtedy po-
czujemy się Europejczykami - 
przekonywała. 

Drugiego dnia na uczestników 
kongresu czekało kolejnych kilka-
dziesiąt debat, w tym 16 sesji pro-
wadzonych równocześnie. Na plan 
główny wysunięto m.in. bezpie-
czeństwo energetyczne, zielone in-
westycje technologie cyfrowe 
w zielonej transformacji, gospodar-
kę obiegu zamkniętego oraz społe-
czeństwo wspólnej Europy. Spo-
rym zainteresowaniem cieszył się 
także panel poświęcony tzw. zielo-
nym finansom. W trakcie dyskusji 
tematem głównym była zielona 
transformacja energetyczna oraz 
energia pochodząca z odnawial-
nych źródeł. 

- Potencjał jest nieograniczony 
i sądzę, że jesteśmy w stanie wy-
tworzyć zieloną energię, która za-
spokoi nasze potrzeby. Wyzwa-
niem jest to, że zielona energia nie 

Czternastą edycję EKG otworzyła dyskusja 
z udziałem ukraińskich, polskich 

i europejskich polityków. Poruszano temat 
szybkiego uzależnienia się krajów UE 

od importu paliw kopalnianych z Rosji

b
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Wojna 
w Ukrainie 
zdecydowa-
nie wpłynęła 
na politykę 
energetyczną 
i pokazała, że 
potrzebne są 
radykalne 
zmiany. - Naj-
lepsza wydaje 
się dla Polski 
metoda głębi-
nowa i od-
krywki. Nie 
powinna jed-
nak przyspie-
szać tych pro-
cesów. Należy 
zastępować 
energię pier-
wotną w po-
staci węglo-
wodorów. 
Problem jest 
jednak taki, że 
jesteśmy uza-
leżnienie 
w 40 proc. 
od rosyjskie-
go gazu pod-
kreślał To-
masz Rogala, 
Prezes PGG.

jest tak stabilna, jak ta atomowa - 
mówił Adam Pers, wiceprezes za-
rządu ds. bankowości korporacyj-
nej i inwestycyjnej mBanku. 

Chociaż w trakcie drugiego dnia 
Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego zdecydowanie domino-
wały tematy związane z energety-
ką, sporo miejsca przeznaczono 
wojnie na Ukrainie i wynikającym 
przed nią wyzwaniom. - Mówimy 
o trzech milionach uchodźców, 
którzy wjechali do naszego kraju 
i myślę, że bez mocnego zaangażo-
wania wszystkich instytucji rządo-
wych, samorządowych, osób fi-
zycznych, wolontariuszy i organi-
zacji pozarządowych nie byliby-
śmy w stanie pomóc w takim za-
kresie, jak to robimy. Jest to doce-
niane nie tylko w narodzie ukraiń-
skim, ale i na całym świecie - mó-
wił Stanisław Szwed, sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rodziny i Poli-
tyki Społecznej. 

Krzysztof Inglot, założyciel 
Personnel Service i ekspert ds. 
rynku pracy zwrócił natomiast 
uwagę na to, że w związku z woj-
ną w Polsce znalazło się 500-700 
tys. osób gotowych do wejścia 
na rynek pracy w perspektywie 
czasu. - Jakiej? To zależy od tego, 
jak szybko uda się przezwyciężyć 
różnego rodzaju problemy - za-
uważył. - Osoby, które przyjecha-
ły tutaj w trybie humanitarnym, 
to nie są osoby, które tutaj praco-
wały: to są osoby, które często nie 
były nigdy w Polsce, nie znają ję-
zyka polskiego. To nie są imi-
granci zarobkowi, którzy przyjeż-
dżali do tej pory: to są osoby, któ-
re muszą poznać język polski, za-
symilować się - podkreślił. 

Ostatni dzień Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego został 
poświęcony m.in. transformacji 
energetycznej. - Wszelkie możli-
we środki, jakie są konieczne i za-
sadne w kwestiach bezpieczeń-
stwa, są absolutnie na pierwszym 
miejscu we wszystkich spółkach 
górniczych w Polsce - mówi Jacek 
Pytel, prezes Tauron Wydobycie. 
- Na rynku zaszło kilka zmian. Jest 
ogromne zapotrzebowanie na wę-
giel w Chinach, problemy z reak-
torami jądrowymi we Francji. 
W Wielkiej Brytanii natomiast spa-
dła produkcja energii z wiatru. To 
wszystko sprawiło, że mamy 

do czynienia z powrotem zapo-
trzebowania na węgiel - dodał. 

Główne nurty dyskusji obejmo-
wały tym razem tematy zielonej 
i cyfrowej transformacji gospoda-
rek oraz przebudowy gospodarki 
europejskiej. Podjęte zostały tak-
że kwestie globalnej ekonomii, 
konkurencyjności, łańcuchów do-
staw, relacji handlowych, inwesty-
cji w kontekście zmieniającej się 
geopolitycznej rzeczywistości oraz 
transporcie. - Kolejne rekordy 
w liczbie obsługiwanych rocznie 
pasażerów pokazują, że Polacy 
chcą korzystać z pociągów, o czym 
świadczą kolejne rekordy w licz-
bie obsługiwanych rocznie pasa-
żerów - mówi Marek Chraniuk, 
prezes zarządu PKP Intercity. - 
Wojna na Ukrainie z kolei pokaza-
ła, jak ważną rolę społeczną pełni 
PKP Intercity, angażując się w po-
moc i przewóz milionów uchodź-
ców z Ukrainy - dodał. 

W ramach sesji „Nauka. Biznes. 
Transformacja” paneliści odnieśli 
się m.in. do zdobytego przez Ka-
towice tytułu Europejskiej Stolicy 
Nauki 2024. - Chcieliśmy wybrać 
taki region, który ponosi teraz 
ogromny wysiłek transformacji 
i jak widać, prowadzi ją do szczęśli-
wego finału. Naszym celem był 
uhonorowanie innowacyjności 
oraz świeżego podejścia środowi-
ska naukowego z tego regionu. To, 
że tytuł trafił po raz pierwszy 
do miasta w Europie Centralnej, 
jest istotne dla całego naszego 
kontynentu. Wierzymy, że będzie 
to stymulować naukowców z ca-
łego regionu - wyjaśniał Michael 
Matlosz, prezes EuroScience w la-
tach 2018-2022. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się także panel „Samorządy 
dla Ukrainy”. - Mieszkańcy tak jak 
wszędzie rzucili się do pomocy - 
przyznała Iwona Woźniak, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Katowicach. - Mamy kilkuset 
wolontariuszy, którzy na stałe po-
magają. Katowice działają dwuto-
rowo. Z jednej strony starają się, 
aby osoby, które przyjechały 
do naszego miasta, mogły się za-
trzymać czy na krócej czy na dłu-
żej. Istotne jest także to, że są 
w stałym kontakcie z miastami 
partnerskimi np. Lwów, do które-
go kierowane są różnego typu for-

my pomocy. Chodzi o to, żeby 
część osób miała dokąd wrócić 
i ich potrzeby, które są istotne, zo-
stały zaspokojone - dodała. 

Podczas XIV Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego wyło-
niono laureatów plebiscytu „Inwe-
stor bez Granic”, zostały nimi fir-
my: AstraZeneca, Booksy, Cellnex 
Telecom, Coca-Cola, Google, Kruk, 
Maspex, Northvolt, OTCF, Raben, 
Synthos oraz Veolia. Przyznane zo-
stały także wyróżnienia „Top In-
westycje Komunalne”, które po-
wędrowały do Będzina, Bielska-
Białej, Bydgoszczy, Krosna, Lesz-
na, Łodzi, Lublina, Olsztyna, Pod-
kowy Leśnej i Ustki. Rozdano tak-
że nagrody w ramach plebiscytu 
„Ranking Inicjatyw Dekarboniza-
cyjnych”. Przyznano je Grupie 
Azoty Puławy, Kompanii Piwo-
warskiej, NRG Project, Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej Włosz-
czowa, Panattoni dla firmy Ama-
zon, Sanockiemu Przedsiębior-
stwu Gospodarki Komunalnej 
oraz Grupie Veolia w Polsce.  

Rozstrzygnięto także siódmy fi-
nał konkursu Start-up Challenge, 
w ramach którego została wyło-
niona finałowa piątka najlepszych 
z najlepszych: Doctore.One, sim-
pl.rent, The True Green, ULTRA-
XIS oraz OMNIAZ. 

Podczas Kongresu wręczone 
zostały także Wektory Serca przy-
znawane przez Pracodawców Rze-
czypospolitej Polskiej dla przed-
siębiorców udzielających pomocy 
Ukrainie. Honorową nagrodę 
otrzymał ambasador Ukrainy 
w Polsce, Andrij Deszczica. 

Warto dodać, że w ramach 
Kongresu odbyło się także Euro-
pejskie Forum Młodych Liderów 
- trzydniowy cykl debat i spotkań 
młodych uczestników z przed-
stawicielami biznesu i liderami 
opinii obecnymi na Kongresie, 
wystąpień ekspertów i warszta-
tów. Dodatkowym wydarzeniem 
była wystawa prac twórców 
z Akademii Sztuk Pięknych z Ka-
towic, połączona z licytacją dzieł, 
które wylicytowano za ponad 90 
tys. zł. Celem charytatywnej au-
kcji była zbiórka funduszy 
na materialne wsparcie 20 ukra-
ińskich studentek szkół arty-
stycznych, które są pod opieką 
ASP.



Macie już na swoim koncie kilka cieka-
wych kampanii jak start największej 
w Polsce porównywarki samochodów 
Autokatalog.pl, czy nagradzana kam-
pania ekologiczna miasta Będzin. Co le-
ży u źródła tych sukcesów?  
Wchodzimy głęboko w organizacyj-

ny ekosystem klienta. Aby mogło się to 
udać niezbędne są dobre relacje. Naj-
ważniejszym elementem, który po-
zwala przewidzieć sukces współpracy, 
jest efekt „dobrej chemii”.  Tworząc ze-
spół, w którym panuje wzajemny sza-
cunek, dobra atmosfera, przyzwolenie 
na kreatywność, ale i na konstruktyw-
ną krytykę, powstają najlepsze i najbar-
dziej efektywne kampanie. Na samym 
początku, żeby się utrzymać, przyjmo-
waliśmy wszystkie zlecenia. Wśród 
nich pojawiały się takie, które pomimo 
tego, że były lukratywne, to współpra-
ca była trudna i nieprzyjemna. Nie jest 
dobrze wstawać rano z „bólem brzu-
cha”, bo nie wiadomo w jakim tonie 
pojawi się wiadomość lub telefon 
od danego klienta. Tak powstała jedna 
z fundamentalnych zasad naszej firmy: 
działamy na rzecz tych marek, z który-
mi nadajemy na tych samych falach 
i które kierują się partnerstwem w rela-
cjach. Przez ostatnich 7 lat historia Lo-
udy pokazuje, że to możliwe i w długiej 
perspektywie dużo bardziej opłacalne. 
Mamy szczęście do ludzi. I nie przema-
wia przeze mnie kurtuazja. Są to osoby 
o fantastycznych osobowościach, sze-
rokich horyzontach, wysokiej kulturze 
osobistej i biznesowej. Obecnie w port-
folio posiadamy klientów, z którymi 
nierzadko łączy nas przyjaźń. I choć 
często mierzymy się wspólnie z bardzo 
wymagającymi wyzwaniami nasze 
spotkania to świetnie spędzony czas, 
a otrzymany od kontrahenta po akcji 
SMS „Bardzo dobra robota, dziękuję” 
cieszy niesamowicie. 

O jakich wyzwaniach mowa? 
Public relations to bardzo szerokie 

zagadnienie. Czasy tzw. tradycyjnego 
PRu i sztywnych schematów działania 
już dawno minęły, dlatego moja firma 

działa w nurcie nowoczesnym. Mówię 
o budowaniu przy każdym projekcie 
interdyscyplinarnych zespołów skła-
dających się nie tylko z ekspertów ko-
munikacji, ale również z badaczy tren-
dów, psychologów, prawników, fa-
chowców danej branży. Istotne jest dla 
nas każdorazowo przeprowadzenie 
głębokiego researchu i opieranie kolej-
nych ruchów o pozyskane informacje. 
To wymaga dużej elastyczności i krót-
kiego czasu reakcji, który można uzy-
skać wykorzystując nowe media, słu-

chając ludzi, monitorując internet. Dzi-
siaj jeśli nie jest się rozpoznawalnym, 
globalnym koncernem, nie wystarczy 
dostarczanie redakcjom lakonicznych 
komunikatów w stylu Associated 
Press. Magazyn Digiday w styczniu te-
go roku obwieścił, że czasy szybkiego 
i łatwego pozyskiwania klientów cyfro-
wych są policzone m.in. za sprawą 
zmiany przepisów i funkcjonowania 
„cookies”. Rozwiązaniem jest tworze-
nie gotowego, cyfrowego contentu dla 
redakcji, kreatywne wysyłki, które sta-

Public relations to nie marketing
Strefa Biznesu / 30.05.2022promocja22

O TYM CO RÓŻNI TRADYCYJNY PR OD NOWOCZESNEGO, JAKIE BŁĘDY POPEŁNIAJĄ FIRMY 
W OBSZARZE KOMUNIKACJI I O CO ZAPYTAĆ PRZED INWESTYCJĄ W DZIAŁANIA PR 
OPOWIADA  Dominika Maliszewska, prezes zarządu LOUDY Public Relations
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ją się viralami w mediach społeczno-
ściowych, multimedialne biura praso-
we, w opozycji do zwykłych, nieanga-
żujących aktualności. W świecie, 
w którym 60% całej ludzkości korzysta 
z internetu, a liczba aktywnych użyt-
kowników mediów społecznościo-
wych rośnie zaledwie w ciągu roku 
o prawie 500 milionów, nowoczesny 
PR jest prawdziwą supermocą. 

Czy to oznacza, że wysyłka komunika-
tów prasowych nie jest efektywna? 
Może być efektywna, ale wymaga 

przemyślenia. Firmy koniecznie chcą 
przedstawić jak najwięcej jak najko-
rzystniejszych informacji. Specjaliści 
PR od lat chadzają na skróty i przebijają 
na redakcyjne skrzynki informacje, 
które bardziej przypominają prospekty 
reklamowe niż wartościowy content 
z punktu widzenia dziennikarza i jego 
odbiorców. To psuje relacje z mediami 
i utrudnia się przebicie dobrym mate-
riałom. Redaktorzy też nie są tak cał-
kiem bez winy działając w pędzie infor-
macyjnym, świecie click-baitów, deep 
fakeów. Jednak ciężar opracowania 
rzetelnego i ciekawego materiału 
w pierwszej kolejności spoczywa 
na PRowcu. Raport MuckRack State of 
Journalism 2021 pokazuje, że ponad 
60% dziennikarzy uważa, że sposób, 
w jaki większość firm dzieli się infor-
macjami z mediami jest przestarzały. 

Jakie najczęściej błędy w komunikacji 
popełniają firmy? 
Na bazie naszych doświadczeń mo-

gę wskazać dwa. Pierwszym jest brak 
czasu na działania komunikacyjne. Re-
alizując pozostałe procesy biznesowe, 
nie rozmawiają ze swoimi pracownika-
mi, nie informują otoczenia o swoich 
wartościach, nie budują wizerunkowej 
tarczy, która w przypadku wystąpienia 
kryzysu potrafi skutecznie chronić 
markę. Drugim najczęściej występują-
cym grzechem jest brak opracowanej 
strategii PR. Działania punktowe, cha-
otyczne wydatkowanie budżetu czy 
jednorazowe akcje nie pozwalają usły-
szeć głosu marki wśród informacyjne-
go hałasu na rynku. To niestety bole-
śnie mści się w wielu obszarach funk-
cjonowania firmy, od HRu po sprzedaż. 

Czyli można powiedzieć wprost, że je-
steście swego rodzaju strażnikiem inte-
resów klienta? 
Humorystycznie mówiąc, zdarza 

nam się przyjmować cios w obronie in-

teresów klienta. Zawsze uważałam, że 
najgorszą sytuacją jest wynająć specja-
listę i nie słuchać jego rad. To tak jakby 
stomatologa przekonywać, że powi-
nien zbadać najpierw nasze serce, 
a specjalistę od diesla namawiać do na-
prawy częściami silnika benzynowego. 
Dobrzy partnerzy chronią cię przed in-
nymi, najlepsi partnerzy chronią cię 
przed sobą samym. PRowiec myśli 
za swojego klienta kilka kroków 
do przodu i jest gotowy na różne scena-
riusze działania. 

Dlaczego warto pomyśleć o wynajęciu 
agencji specjalizującej się w public rela-
tions? 
Cel za każdym razem jest inny, na-

wet jeśli dotyczy tej samej usługi. Zda-
rza się, że jest to wyciągnięcie atutów 
firmy lub osoby, które powinny ujrzeć 
światło dzienne. Innym razem jest to 
uzupełnienie braku kompetencyjnego, 
gdy nie ma takiego działu w struktu-
rach firmy. Jest to o tyle lepsze rozwią-
zanie od zatrudnienia kogoś, że w ra-
mach współpracy klient otrzymuje 
wiedzę i doświadczenie kilku specjali-
stów, obsługę graficzną, dodatkowe rę-
ce do pracy operacyjnej. Musimy pa-
miętać jednak, że PR to nie marketing 
i chociaż korzystamy często z podob-
nych narzędzi i w idealnym modelu 
działamy ramię w ramię wykorzystu-
jąc efekt synergii, to realizowane cele 
są inne. Public relations nie koncentru-
je się na rynku, produkcie, promocji  
i zwiększeniu sprzedaży. Jego zada-
niem jest zbudowanie dobrych relacji 
pomiędzy firmą a jej pracownikami, 
klientami, inwestorami, mediami.  

Jak może to wyglądać w praktyce? 
Na rynku jest wiele doskonałych 

przykładów jak chociażby Męskie Gra-
nie. Projekt, który na stałe wszedł 
do polskiej kultury, generując co roku 
olbrzymi szum medialny. Na wyróż-
nienie zasługuje też kampania TikTok 
For Business, która przełamała stereo-
typ, że to medium tylko dla nastolat-
ków. Doskonale przygotowane eventy 
TikTok Talks, TikTok Awards ukazały 
biznesowy potencjał marki. Ważne, 
aby działania firmy korespondowały 
z emocjami odbiorców tak, jak ma to 
miejsce w akcji 20 lat APA Group. Fir-
ma uczciła swoje urodziny pozwalając 
entuzjastom technologii na sentymen-
talną podróż przez dwie ostatnie deka-
dy osiągnięć technicznych. Działania 
PR nie są jednak domeną tylko orygi-

nalnych kampanii. Wielu naszych 
klientów ceni sobie usługę asysty me-
dialnej, czyli wsparcia podczas  wywia-
dów i wystąpień. Dbamy wtedy, aby 
klient został pokazany w jak najlep-
szym kadrze, krawat nie był przekrzy-
wiony, komunikacja niewerbalna paso-
wała do wypowiedzi czy dziennikarz 
nie zdominował dyskusji. Bywa też 
tak, że występuje potrzeba poradzenia 
sobie z nagłym kryzysem lub narasta-
jącą sytuacją problemową. 

A czym to się różni? 
Kryzys to sytuacja, która bezpośred-

nio zagraża stabilności firmy. Zdecydo-
wana większość zdarzeń to jednak sy-
tuacje problemowe, takie jak negatyw-
ne opinie, problemy organizacyjne, 
konflikty, które dopiero na skutek po-
dejmowania błędnych decyzji lub ich 
zaniechania mogą przerodzić się w kry-
zys. Postępowanie w takich sytuacjach 
to mocna strona Loudy. Opracowali-
śmy „System zielonych i czerwonych 
flag”, autorską metodologię zarządza-
nia w kryzysie, która pomaga naszym 
partnerom szybko i niezwykle precy-
zyjnie reagować w trudnych sytu-
acjach. Przykład ostatnich wydarzeń 
z udziałem aktora Antoniego Królikow-
skiego pokazał, że ewidentnie zabrakło 
u jego boku eksperta, dzięki, któremu 
uniknąłby wizerunkowej katastrofy.  

To od czego rozpocząć współpracę 
z nową agencją PR? 
Nasze doświadczenie pokazuje, że 

zaczynamy od prowadzenia niewiel-
kiego projektu pilotażowego. Klient po-
znaje nasze metody działania, sposób 
komunikacji, nastawienie. Stopniowo 
wchodzimy w struktury i wspieramy 
komunikację wielu działów, a nawet 
zagranicznych dywizji naszych partne-
rów. Moją radą jest zatem, aby pierw-
szym krokiem było zaprojektowanie 
lub rewizja strategii PR, wspólne 
warsztaty komunikacji oraz przeszko-
lenie kluczowych menedżerów i pra-
cowników klienta. Często pojawiają-
cym się zdaniem przed rozpoczęciem 
współpracy jest: „Co zyskam jeśli zain-
westuję w PR?”.  Najlepiej zadać sobie 
pytanie, nie o to, co zyskuję dbając 
o swój wizerunek, lecz co tracę nie ro-
biąc tego. O ile moje produkty byłyby 
częściej kupowane lub ilu specjalistów 
chętniej by pracowało u mnie, a dziś 
wybiera firmy o lepszej reputacji? Pu-
blic relations to element przewagi kon-
kurencyjnej. 
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Przebudowa 7 km DK 1 
do parametrów drogi eks-

presowej DK1, od Podwarpia 
do Dąbrowy Górniczej.  

FOT. GDDKIA

W ykonawcy, firmy budowlane mierzą się 
obecnie z ogromnym wzrostem cen 
materiałów i odpływem pracowników. 
Ich prezesi dyskutowali o tym podczas 
katowickiego Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego. Sytuacja geopolitycz-

na sprawiła, że na rynku budowlanym zatrzęsły się jego 
podstawy. Ceny materiałów drastycznie rosną i jak twier-
dzą wykonawcy, zmieniają się praktycznie z dnia na dzień. 
Rynek budownictwa infrastrukturalnego mierzy się obecnie 
z wielkimi wyzwaniami. Realizowanie kontraktów, które 
już się zaczęły, przed styczniem tego roku jest szczególnie 
trudne, bo wykonawców obowiązuje limit waloryzacji tych 
umów tylko do 5 procent. Umowy na kontrakty rozpoczy-
nające się po 1 stycznia 2022 roku są waloryzowane już do 10 

procent. To kłopot zwłaszcza dla kontraktów trwających 
kilka lat. A, jak wskazują wykonawcy, inflacja rośnie i prze-
kracza już 11 procent, do tego ceny niektórych materiałów 
rosną nawet ponad 50 procent. 

 - Jeszcze trzy lata temu tę pięcioprocentową waloryza-
cję uważaliśmy za sukces. Uważam, że to dobry kierunek 
te dziesięć procent i liczę na to, że to nam wystarczy. Chciał-
bym jednak w imieniu wykonawców prosić o to, byśmy mie-
li w razie potrzeby możliwości podnoszenia tej kwoty. Mu-
si być bowiem jasno powiedziane, że wykonawcy nie chcą 
zarabiać na waloryzacji. Waloryzację traktujemy jako po-
krycie wzrostu kosztów kontraktu. Natomiast chcielibyśmy 
na pewno rozmawiać o waloryzowaniu już trwających kon-
traktów. Dotyczy to największych zamawiających, jak PKP 
PLK, GDDKiA, Wody Polskie czy mniejszych zamawiających 
jak na przykład samorządy, gdzie z tym bywa bardzo róż-
nie – uważa Artur Popko, prezes Budimeksu.  

Autor: Anna Dziedzic

Ceny materiałów szybują, 
branża budowlana  
ma problemy

Jak wycenić ofertę dla inwestycji, gdy dzisiejsza cena jutro już nie 
obowiązuje? - pytają prezesi budowlanych firm wykonawczych 



Trudno dobrze oszacować ofertę w przetargu 
na budowę drogi 
Prezes podał przykład jak szybko zmieniają się ceny i jak 
trudno jest w takiej sytuacji dobrze oszacować ofertę 
w przetargu. 

 - Te oferty są czasem ważne dokładnie jeden dzień lub 
nawet kilka godzin. Niecały miesiąc temu, składaliśmy ofer-
tę w przetargu na budowę torowiska i tramwaj w Wilano-
wie. W tym samym dniu, kiedy odbywała się aukcja, mie-
liśmy ofertę od bardzo poważnej spółki na dostarczenie 
szyn. Tę kwotę założyliśmy w naszej ofercie. Skończyła się 
aukcja i okazało się, że ta oferta była już nieaktualna. Dziś, 
gdy chcemy kupić te szyny, to zamiast założonych w ofer-
cie ośmiu milionów złotych, te same szyny musimy kupić 
za 12 milionów. Tak można zobrazować sytuację na rynku 
– dodaje. – Jesteśmy elastyczni i działamy tak, jak pozwala 
nam na to rzeczywistość. Nie pamiętam takiej sytuacji 
od dwudziestu lat. Nie podpisaliśmy wygranych przez nas 
kontraktów w przetargach właśnie z tego względu, na kwo-
tę blisko trzech miliardów złotych. Wierzę jednak, że ta sy-
tuacja ulegnie w końcu zmianie – dodaje. 

Podobnymi doświadczeniami dzielili się prezesi innych 
gigantów budownictwa na polskim rynku Strabag czy Al-
desa. Podkreślali, że trudno dobrze oszacować oferty, gdy 
ceny rosną w takim tempie. 

 - Chcę też powiedzieć, żeby nie było takiego przeświad-
czenia, że my tylko rozmawiamy o waloryzacji, by te ryzy-
ka przerzucić na klientów. Jest właśnie odwrotnie. Codzien-
nie zmagamy się z problemami nowych ofert, braku dostęp-
ności niektórych materiałów, nowych cen. Efekt jest taki, 
że nie podpisujemy niektórych swoich kontraktów. Gdzie 
mieliśmy pierwsze miejsce, bo już policzyliśmy, że są one 
po prostu dla nas nierentowne. Dlatego to też jest sytuacja, 
w której nie chcemy narażać ani naszej firmy, ani też nasze-
go klienta na późniejsze problemy z tego tytułu. To jest tak-
że swojego rodzaju egzamin z zarządzania w dynamicznych 
czasach – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu fir-
my Strabag. 

Problemem są trwające już kontrakty 
10-procentowa waloryzacja kontraktów jest zdecydowa-
nie zbyt niska dla dyrektora zarządzającego firmy Aldesa. 
Krzysztof Andrulewicz uważa, że w czasach, gdy wzrost 
cen jest tak wielki i inflacja tak wysoka, nie można zosta-
wić wykonawców z takimi problemami. 

- Większość drogowych inwestycji jest realizowanych 
w systemie „projektuj i buduj”. To kontrakty wieloletnie, 
trwające często nawet ponad cztery, pięć lat. Jeśli inflacja 
w Polsce wynosi 11 procent, a mówimy o kontrakcie, który 
będzie trwał cztery lata, to jak te 10 procent ma wystarczyć 
na pokrycie potencjalnego wzrostu kosz-
tów w ciągu czterech lat? Dlatego uwa-
żam, że ten 10-procentowy limit walory-
zacji na nowych kontraktach nie jest wy-
starczający. Problemem są także, nawet 
w większym stopniu, kontrakty już trwa-
jące, gdzie stopień waloryzacji wynosi za-
ledwie pięć procent – przekonuje Krzysz-
tof Andrulewicz z Aldesy. 

Branża wykonawcza jest branżą nisko-
marżową. Jak dowodzi Krzysztof Andru-
lewicz, mało kto może sobie pozwolić 

w przetargach, w których praktycznie jedynym kryterium 
jest cena, na założenie bufora w wysokości 10 procent, 
na pokrycie ewentualnego wzrostu kosztów kontraktu. 

Problemem okazują się także odejścia pracowników 
ukraińskich, co jak potwierdzają prezesi, będzie większym 
problemem, gdy na Ukrainie zmienią się przepisy i męż-
czyźni będą zmuszeni wrócić do kraju pod groźbą kary wię-
zienia. 

 Tomasz Żuchowski z GDDKiA odniósł się do przedsta-
wionej przez firmy sytuacji. Jego zdaniem, firmy muszą się 
przestawić na lepsze zarządzanie zmianą w kryzysie. 

- Sytuacja w której jesteśmy, pokazuje, że powinniśmy 
trochę wyjść z takiej sytuacji „wymagania ciepłej wody 
w kranie”. Z sytuacji, że są stałe pieniądze, firmy stale coś 
wykonują za te pieniądze. Potrzebne jest zarządzanie zmia-
ną i ono musi wszystkim wejść w krew, zarówno szefom 
różnych instytucji, jak i zarządom firm. U nas w GDDKiA już 
się to dzieje. Ostatnie lata to była taka formuła, którą moż-
na określić słowami „Wy dajcie, my zrobimy”. Teraz trzeba 
zrewidować własny potencjał i możliwości. Mamy top wy-
konawców w Polsce i wielu do tej grupy pretenduje. Wie-
my, że mamy wykonawców, którzy zatrudniają kilkanaście 
tysięcy ludzi, mają własny park maszynowy. Ale są też tak 
zwane firmy teczkowe. To zwykle firma zagraniczna z du-
żym portfelem i rozpoznawalnością, która wchodzi na pol-
ski rynek mając tu tylko siedzibę. Jednak poza nazwą i sie-
dzibą nie mają w Polsce ani ludzi ani parku maszynowego. 
Dlatego konieczna jest weryfikacja wykonawców, by mini-
malizować ryzyko. To już się dzieje – zapewnia dyrektor 
GDDKiA. 

 Branża budowlana jest także zainteresowana kontrakta-
mi w następnych latach. Konflikt z Unią Europejską o pie-
niądze z Krajowego Planu Odbudowy wciąż nie został za-
żegnany, dlatego tym bardziej istotne staje się pytanie, na ja-
kie pieniądze liczy rząd i może liczyć branża budowlana, je-
śli chodzi o inwestycje drogowe w Polsce. 

 - Mamy zabezpieczone pieniądze na obecnie trwające 
inwestycje i programy, choćby na Program Budowy Dróg 
Krajowych, czy program 100 obwodnic. Mamy też przygo-
towaną dokumentację dla 167 zadań. To prawie 2600 kilo-
metrów dróg. Bazując na przygotowanym programie budo-
wy dróg na lata 2023-2030, z perspektywą rozliczeniową 
do 2033 roku, zakładając, że sytuacja geopolityczna się uspo-
koi, wynika, że kwota przeznaczona na drogi jest ogromna. 
To prawie 290 miliardów złotych. I do tego portfela realiza-
cji się przygotowujemy. I jeśli opatrzność pozwoli i czynni-
ki geopolityczne się uspokoją, to będziemy mieli dobrą, sta-
bilną perspektywę, aby zrealizować ten wielki program dro-
gowy i po 2033 roku zająć się wyłącznie utrzymaniem tego, 
co wybudowaliśmy – podkreśla Tomasz Żuchowski. 

Nie podpisaliśmy wygranych przez 
nas kontraktów w przetargach 

na kwotę blisko trzech miliardów 
złotych, właśnie z tego względu - 

mówi Artur Popko, prezes Budimeksu
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 Ireneusz Merchel,  PKP PLK:  Na kolei jest jednak 
trochę inaczej 
Budownictwo infrastrukturalne to też kolej. Biorący udział 
w dyskusji Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK, mówił o tym, 
w jaki sposób w jego firmie wygląda proces realizacji inwe-
stycji. Nieco różni się od tego, który obowiązuje np. w GDD-
KiA. 

- Nasze kontrakty realizujemy nieco inaczej niż GDDKiA. 
W większości są to projekty w formule „buduj”. Mamy swo-
je projekty. Może czasem nie najlepsze, które trzeba popra-
wić, ale dzięki temu po miesiącu trzech można już wbijać ło-
patę na budowie. Jednocześnie wprowadziliśmy 80-90 pro-
cent zwrotu za zakupione materiały, czyli wykonawca kupu-
jąc materiały na początku, ma za to zapłacone. Uruchamia-
ny w systemie buduj, do 10 procent kwoty zaliczki, która 
umożliwia zakup materiałów. Ale zastanawiam się czasem, 
dlaczego firmy po podpisaniu umowy w sierpniu nie zakupi-
ły od razu materiałów, a mogły, a w marcu krzyczą, że cena 
tych materiałów drastycznie wzrosła. Rozumiem, że liczono, 
że ceny spadną, a one wzrosły – dywagował prezes PKP PLK. 
– Jeśli podejmuje się ryzyko spekulacyjne, to nie można za je-
go efekty winić zamawiającego, rynku, świata – mówił. 

Prezes PKP PLK wywołał też spore emocje podczas dys-
kusji podkreślając, że największe spółki wykonawcze nie re-
prezentują polskiego kapitału. 

- Budimex to kapitał hiszpański, mimo że ma siedzibę w Pol-
sce, a Strabag w 30 procentach rosyjski. To jeszcze gorzej. Trak-
cja - kapitał hiszpański, Porr - kapitał austriacki. Te firmy, któ-
re, żeby było jasne, bardzo szanuję, bo one mają siedziby w Pol-
sce, zatrudniają polskich pracowników i tu płacą podatki. Jed-
nak trzeba powiedzieć, że trzeba też dostrzegać polskie firmy, 
które jeszcze kilkanaście lat temu były podwykonawcami, 

a dziś realizują wielomilionowe kontrakty. Rozwijają się mi-
mo wielu trudności – powiedział Ireneusz Merchel.  

Tomasz Żuchowski dorzucił jeszcze informację o tym, że 
Aldesa reprezentuje większościowy kapitał chiński. Te stwier-
dzenia nie mogły się obyć bez odpowiedzi ze strony szefów 
tych firm. 

    - Budimex jest spółką akcyjną. Akcjonariat jest róż-
nie podzielony, ale trzeba powiedzieć, że naszym współ-
właścicielem jest również grupa PZU, 27 procent to akcjo-
nariat rozproszony, polski. Nawet taka spółka jak Orlen 
nie jest w stu procentach polska. Odprowadzamy tu po-
datki, będziemy w przyszłym roku w TOP 10 firm pod ką-
tem wartości odprowadzonego podatku w Polsce. Mamy 
zatrudnionych ponad sześć tysięcy ludzi – odpowiadał Ar-
tur Popko z Budimeksu. 

Do wypowiedzi prezesa PKP PLK odniósł się także nieco 
wzburzony Wojciech Trojanowski ze Strabagu. 

 - Nie jest żadną tajemnica od piętnastu lat, że akcjonariu-
szem Strabagu był też kapitał rosyjski. Nie jest też  żadną ta-
jemnicą to, co robimy od 24 lutego, czyli pełne uniezależnie-
nie się i zerwanie współpracy z tym akcjonariuszem. Żyje-
my w takiej, a nie innej rzeczywistości prawnej jako akcjo-
nariusze europejskiej spółki prawnej i akcyjnej i zarząd eu-
ropejskiej spółki jesteśmy w Polsce zdecydowanie po jednej 
stronie. Strabag zerwał jakiekolwiek kontakty z akcjonariu-
szem rosyjskim, od 8 kwietnia akcjonariusz jest wpisany 
na listę sankcji europejskich. Wcześniej był na liście brytyj-
skiej, kanadyjskiej i amerykańskiej. To tak naprawdę ozna-
cza, że nie jest już akcjonariuszem, bo nie wykonuje obo-
wiązku akcjonariusza  – tłumaczył Wojciech Trojanowski, 
członek zarządu Strabagu. 
Twitter: @a_dziedzic
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O problemach branży budowlanej rozmawiano podczas Europejskiego Kongrsu Gospodarczego w Katowicach
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www.katowice.caritas.pl/zbiorki 
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LLATEM SPOŚRÓD CZTERECH PROPONOWANYCH WARIANTÓW 
PRZEBIEGU KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI DO CPK, MA ZOSTAĆ 

WYBRANY JEDEN - INWESTORSKI. TYMCZASEM MIESZKAŃCY WSI 
MIAST, KTÓRE KOLEJ PRZETNIE CHWYTAJĄ SIĘ KAŻDEGO 

MOŻLIWEGO SPOSOBU NA ZABLOKOWANIE INWESTYCJI. SAMO 
„NIE” WYKRZYCZANE NA DRODZE JUŻ NIE WYSTARCZY. A TA 

INWESTYCJA DLA MIESZKAŃCÓW TAKICH WSI JAK PALOWICE CZY 
BEŁK OZNACZA KONIEC DOTYCHCZASOWEGO ŻYCIA 

tekst: Barbara Kubica-Kasperzec FO
T.

 1B
AR

BA
RA

 K
U

BI
CA

-K
AS

PE
RZ

EC

Cztery warianty 
szybkiej kolei CPK. 
Czy nie ma dobrych  
rozwiązań?
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T o jest zacięty bój. Z jednej strony mieszkańcy  wy-
remontowanych z oszczędności domów, którzy 
co roku  malują ogrodzenie swojej posesji na bia-
ło, w weekendy jeżdżą z dziećmi na rowerach lub 
konno po urokliwych, leśnych terenach, a z dru-
giej potężna urzędnicza machina, która chce bu-

dowy kolejowego połączenia pomiędzy Centralnym Portem 
Komunikacyjnym, a wszystkimi najważniejszymi miastami 
w Polsce i dalej, za granicą.    

Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy  Palowic w gminie 
Czerwionka-Leszczyny, którzy od miesięcy bronią się 
przed planami poszatkowania ich wsi oraz cennego przyrod-
niczo Pojezierza Palowickiego przez tory kolejowe i budowę 
trasy Kolei Dużych Prędkości, która ma połączyć Centralny 
Portu Komunikacyjny  z  Katowicami i dalej przez takie miej-
scowości jak Mikołów, Orzesze, Żory, Czerwionkę-Leszczyny, 
Rybnik, Świerklany i Mszanę z Ostrawą.  

 Przygotowane przez spółkę Egis (na zlecenie inwestora, 
czyli CPK - red.) warianty przebiegu trasy,  burzą dotychcza-
sowy życie właśnie w tych małych, spokojnych dotąd miej-
scowościach. Plany budzą niepokój i ogromny opór społecz-
ny. Na ogrodzeniach wielu  posesji widzą banery z napisami 
„Nie dla CPK”, „Nie niszczeniu naszej wsi”. Swoją frustrację, 
zniecierpliwienie i złość mieszkańcy wyładowują między in-
nymi w czasie spotkań informacyjnych i konsultacji społecz-
nych organizowanych przez inwestora w poszczególnych gmi-
nach. Ludzie chwytają się wszystkich metod, by z planami 
walczyć. Samo „nie dla inwestycji” wykrzyczane w czasie blo-
kady drogi, a tych też było już w ostatnich miesiącach sporo, 
to zdecydowanie za mało. 

Bój o wsie i miasteczka jednoczy mieszkańców  
Bój o wyrzucenie inwestycji kolejowej Centralnego Portu 

Komunikacyjnego mocno jednoczy mieszkańców wsi i mia-
steczek. Tak jest między innymi w małej wsi Palowice w gmi-
nie Czerwionka-Leszczyny, w której mieszkańcy z jednej stro-
ny bronią zabudowań, wiejskiego kościoła, a z drugiej chcą 
uchronić przed degradacją to co sprawia, że w ich wsi osiedla-
ją się nowi mieszkańcy, że żyje się niemal sielankowo - czyli 
tzw. Pojezierze Palowickie. To popularna nazwa uroczego za-
kątka Górnego Śląska, położonego na północ od Żor, na tere-
nie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobra-
zowe Rud Wielkich”. Sosnowe lasy przeglądają się tutaj w licz-
nych stawach hodowlanych, które powstały przed laty w do-
linie Jesionki, prawego dopływu Rudy. Miejsce to obfituje w ro-
śliny i zwierzęta chronione, a turystom udostępniono je licz-
nymi szlakami pieszymi, rowerowymi i narciarskimi. To tutaj 
mieszkańcy Żor, Rybnika czy Jastrzębia-Zdroju przyjeżdżają 
by wypocząć, odetchnąć od zgiełku, kurzu. To tutaj każdego 
dnia, nawet w środku tygodnia, w lasach, na ścieżkach rowe-
rowych spotkać można dziesiątki mieszkańców całego regio-
nu. To miejsce wyjątkowe, niezwykłe, podobnych na mapie 
Śląska,jest bardzo niewiele.  

-  W naszej wsi mamy specjalistów w wielu dziedzinach. 
Wspólnymi siłami stworzyliśmy więc opracowanie zawiera-
jące niemal wszystkie dostępne argumenty przeciwko budo-
wie kolei do CPK przez teren Pojezierza Palowickiego - mówi 
Dominika Baranowicz, sołtys Palowic. Co zawiera? Dosłow-
nie wszystko!  

W opracowaniu jest i mowa o  tym, że wariant „czerwony” 
przecina Palowice w niemalże najdłuższym odcinku jaki moż-
na wytyczyć na terytorium sołectwa, że powierzchnia strefy 

buforowej (wytoczonej wokół torów - red.) względem po-
wierzchni zurbanizowanej części Palowic to aż 45 procent. 
Udział strefy buforowej względem całej powierzchni Palowic 
to aż 8,67 procenta, a udział średniej szerokości strefy buforo-
wej w średniej szerokości obszaru Palowic to 6,44 procenta. 

 - Powyższe wskaźniki są porażające, podkreślają jeszcze 
bardziej dewastacyjny pod względem społecznym, ekologicz-
nym, zabytkowym, infrastrukturalnym i ekonomicznym cha-
rakter tej inwestycji. Zaprezentowany udział powierzchnio-
wy powinien dyskwalifikować już na pierwszym etapie prac 
projektowych ten wariant z dalszego procedowania - piszą  
mieszkańcy.  

 Mowa jest o przecinaniu wsi  na pół, wykluczeniu społecz-
nym, wzroście zagrożenie pożarowego, o dostępie do wody, 
bliskiej odległości jaka ma dzielić kolej od zabytkowego, drew-
nianego kościoła, przekroczonych dopuszczalnych normach 
hałasu, czy  nawet o tym, że przecięta zostanie trasa procesji 
Bożego Ciała. - Złożyliśmy nawet wniosek o ustanowienie Po-
jezierza Palowickiego jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazo-
wy oraz o ochronę naszej alei dębowej jako pomnika przyro-
dy  - mówi sołtyska.  

Uruchomienie tych procedur też ma sprawić, że o wydanie 
zgody na dewastację tych terenów będzie trudniej. Nie ma co 
ukrywać, dziś jedyne co mieszkańcy mogą zrobić, to właśnie 
utrudniać realizację zadania.  

Obecnie spółka Egis Polska, działając na zlecenie Central-
nego Portu Komunikacyjnego, przygotowuje Studium Tech-
niczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla odcinka szybkiej li-
nii kolejowej z Katowic do Ostrawy. - Rządowe plany rozwo-
ju linii kolejowej są z całą pewnością szansą na rozwój dla ca-
łej aglomeracji, jednak przebieg linii nie jest obojętny dla jako-
ści życia mieszkańców – mówią o inwestycji urzędnicy z Ryb-
nika czy Czerwionki-Leszczyn. 

Cztery warianty, wszystkie budzą niezadowolenie, 
grozę i wściekłość  

W efekcie analiz przeprowadzonych na wcześniejszym eta-
pie (podczas sporządzania Wstępnego Studium Lokalizacyj-
nego) ustalono, że jedyny możliwy przebieg nowej linii kole-
jowej przez aglomerację rybnicką wiedzie wzdłuż autostrady 
A1, ale nie w najbliższym jej sąsiedzie  zaś samo Jastrzębie-
Zdrój (powrót kolei do tego miasta ma być jednym z podsta-
wowych założeń dla linii) może zostać skomunikowane wy-
łącznie poprzez odnogę od głównej linii.  Na obecnym etapie 
prac nad projektem linii Egis rozpatruje  cztery główne warian-
ty przebiegu linii kolejowej. Wcześniej wariantów było więcej. 

I tak na przykład wariant oznaczony numerem 64 (tzw. wa-
riant żółty) zakłada budowę trasy przez Bełk, Szczejkowice, 
rybnickie dzielnice Kłokocin i Gotartowice. Trasa oznaczona 
kolorem pomarańczowym (wariant 64A) przebiega także przez 
Bełk, Stanowice, Szczejkowice oraz rybnicką dzielnice Kłoko-
cin, niemal na granicy miasta z Żorami. 

Wariant czerwony – oznaczony numerem 61 i zielony z nu-
merem 63 tnie przez sam środek gminę Świerklany, potem bie-
gnie w zasadzie po granicy pomiędzy Rybnikiem, a Żorami, 
natomiast w Czerwionce-Leszczynach ponownie wchodzi 
w tereny cenne przyrodniczo w rejonie Palowic i Szczejkowic. 
Wariant czerwony i zielony budzi ogromne kontrowersje 
wśród mieszkańców Palowic, którzy już kilka miesięcy temu 
wysłali petycję z ponad pół tysiącem podpisów od mieszkań-
ców, którzy nie godzą się na „przecięcie” ani ich wsi przez ko-
lej, ani co ważne terenów Pojezierza Palowickiego. Teraz b
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zbierają podpisy pod kolejną petycją do premiera 
Mateusza Morawieckiego.  

 - Żądamy zaprzestania dewastacji cennego przyrodniczo 
Pojezierza Palowickiego w województwie śląskim – regionie, 
w którym szczególnie należy dbać o każdy centymetr niena-
ruszonej natury oraz wycofania się z projektu budowy kolei 
szybkich prędkości w ramach inwestycji rządowej Centralny 
Port Komunikacyjny (CPK). Oczekujemy deklaracji ze strony 
Rządu RP gwarantującej zachowanie w stanie nienaruszonym 
zielonych płuc Śląska – Pojezierza Palowickiego oraz zmianę 
projektowanych tras kolejowych – piszą mieszkańcy w pety-
cji. Do tej pory pod pismem do szefa polskiego rządu podpi-
sał się ponad 1360 osób.  

Cztery warianty, każdy inaczej odbierany w gminach 
i miastach 

Swoje apele, protesty piszą też samorządowcy. Niestety ci 
zdając sobie sprawę z wydaje się być nieuchronności inwesty-
cji zdają się działać tak, by odepchnąć od siebie inwestycję, 
często kosztem sąsiadów. I tak fatalny dla Czerwionki-Lesz-
czyn wariant pomarańczowy przecina tereny inwestycje, 
na które jest już inwestor, który nawet podpisał już umowę 
przedwstępną kupna gruntów. Wariant czerwony tnie wieś 
Palowice, a wariant zielony wspomniane Pojezierze. Żorom 
najbardziej pasuje wariant zielony, Rybnik odrzuca opcję ozna-
czoną kolorem żółtym, a Świerklany mówią „nie” wszystkim 
czterem wariantom, bo one wszystkie przecinają gminę ni-
czym dobry nóż kawałek sera. Podobnie jest w Mszanie.  

Niedawno samorządowcy z kilku śląskich miast i gmin w ra-
mach kompromisu przygotowali dwa nowe, alternatywne wa-
rianty przebiegu kolei dużych prędkości. Mowa o fragmencie 
biegnącym m.in. przez powiat mikołowski, Wyry, gminę Czer-
wionkę-Leszczyny. Wariant A zaproponowany przez samo-
rządowców zakłada wykorzystanie istniejącego połączenie 
kolejowego na odcinku Katowice - Ostrawa istniejącą linią E 65. 
- Linia ta objęta jest w chwili obecnej modernizacją, której kon-
tynuowanie zapobiegnie degradacji środowiska i negatyw-
nym zmianom urbanistycznym związanym z wyburzeniami 
i wywłaszczeniami- podkreślają w swoim stanowisku samo-
rządowcy. Drugi z nowych przebiegów to tzw. „wariant  miko-

łowski”, który stanowi modyfikację proponowanego przez 
Egis Polska wariantu „zielonego” i wykorzystania obecnej li-
nii E 65 na odcinku Katowice - Tychy.  Czy jest szansa, by ten 
głos samorządowców został wzięty pod uwagę, a dotychcza-
sowe cztery warianty zostały jeszcze nieco zmodyfikowane?  

Nowy pomysł. Czy ma szansę na uwzględnienie? 
Póki co nie wiadomo, bo sprawa jest świeża, a pomysł wy-

pracowano ledwie kilka dni temu. Niemniej już w czasie 
wstępnych konsultacji społecznych zapowiadano, że wyj-
ścia poza cztery przyjęte warianty raczej nie będzie. W cza-
sie ostatnich konsultacji społecznych szefostwo CPK dekla-
rowało, że wariant tzw. inwestorski wybrany zostanie w lip-
cu. - Wybrany zostanie ten, który będzie można pod wzglę-
dem technologicznym przeprowadzić i który będzie ekono-
micznie -  podkreślał  Kazimierz Peryt, przedstawiciel Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego. -  W lipcu tego roku chce-
my wyłonić wariant inwestorski spośród tych propozycji 
i rozpoczniemy prace przygotowawcze do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Po uzy-
skaniu decyzji środowiskowej na przełomie 2023 i 2024 ro-
ku planowane jest składanie wniosku o ustalenie lokalizacji 
linii kolejowej. Potem przyjdzie czas na przygotowanie pro-
jektu budowlanego, co też poprzedzą konsultacje z szero-
kim gronem eksperckim, z osobami które albo będą wy-
właszczane albo będą w najbliższym sąsiedztwie inwesty-
cji. W 2026 roku dojdziemy do etapu projektu budowanego, 
w 2030 roku planowane jest zakończenie budowy linii – pod-
kreśla Peryt. 

Inwestor wspomina  także, że początkowo przygotowano 
aż 11 różnych wariantów przebiegu linii kolejowej, ale po spraw-
dzeniu w których miejscach na drodze do realizacji tej inwe-
stycji stoją szkody górnicze, ostatecznie zostały cztery.  

- Są to właściwie jedyne, możliwe warianty. Dziś rozmawia-
my o wyborze jednego z nich, ale chcemy też rozmawiać o pań-
stwa opiniach, w kwestiach usytuowania skrzyżowań z droga-
mi, infrastrukturą komunalną, uwarunkowań, które musimy 
spełnić, żeby jeden z tych wariantów mógł państwa oczeki-
waniom sprostać – podkreślają przedstawiciele CPK, którzy 
zapewniają przy każdej okazji, że głos sprzeciwu i samorzą-

b
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dów i mieszkańców każdorazowo jest brany pod uwagę.  Re-
alizowany przez firmę Egis obecnie etap, to opracowywanie 
tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.  

- Planujemy przebieg linii, analizujemy ofertę przewozową 
dla przyszłej linii, konsultujemy ją z tymi przewoźnikami, któ-
rzy już teraz lub za 20 lat będą się po niej poruszali, robimy pro-
gnozy ruchu. Prowadzimy konsultacje z samorządami, bie-
rzemy pod uwagę aspekt przyrodniczy, czyli sprawdzamy ko-
lizję inwestycji z terenami cennymi, z zabytkami – wylicza  Hu-
bert Bobrowski z firmy Egis.    

W czasie konsultacji społecznych pytania mieszkańców 
w sprawie inwestycji były przeróżne. Od tych bardzo szczegó-
łowych po raczej emocjonalne. Pytano czy firma Egis ma opi-
nię Wód Polskich, czy przeprowadzono badania gruntów, czy 
rozmawiano z dyrekcją Cysterskiego Parku Krajobrazowego, 
bo przez tereny parku linia kolejowa ma przechodzić. Mowa 
była o lokalizacji potencjalnych przystanków kolejowych i o to, 
dlaczego według wstępnego przebiegu przystanek zaplano-
wany w Palowicach umieszczono w środku lasu. Odpowiedź 
w większości przypadków była podobna:  rozmowy lub bada-
nia były, kolejne będą realizowane.  

Kolej Dużych Prędkości,Kolej Plus - wszystkie trasy 
wiodą przez Palowice 

Wielu mieszkańców dopytywało na etapie konsultacji dla-
czego potrzebna jest budowa nowej linii kolejowej, skoro ist-
nieje alternatywna trasa, biegnąca w pobliżu i wykorzystywa-
na m.in. przez PKP PLK oraz do ruchu towarowego. - Wystar-
czy ją zmodernizować – podkreślali mieszkańcy Palowic, Beł-
ku, Szczejkowic. - Ale istniejące linie kolejowe nie mają odpo-
wiednich parametrów, które są konieczne do kolei dużych 
prędkości - tłumaczył Maciej Pańczak z Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego. Argumentowano też,  że przez Palowice 
na przykład przebiegać ma jeszcze dawnym śladem inna linia 
w ramach projektu „kolej plus”. - Nasz projekt jest znacznie 
bardziej zaawansowany niż projekt „kolej plus” – usłyszeli 
wówczas mieszkańcy.   

Tymczasem pod koniec kwietnia w Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach odbyła się konferencja zapowiadająca re-
alizację projektu „kolei plus” w Śląskim.  

- W ramach Kolej Plus w programie sześcioletnim będzie-
my realizować 7 odcinków na obszarze województwa śląskie-
go, dodatkowo 15-kilometrowy odcinek międzyregionalny. 
W dyspozycji inwestorów będą prawie 2 mld złotych, z czego 
ponad 1,5 mld zł to jest kwota rządowego dofinansowania – 
mówił  wojewoda Jarosław Wieczorek. Jak podkreślił, te in-
westycje są ważne dla rozwoju gospodarczego, żeby rozwijać 
region i planować przyszłość społeczno-gospodarczą, są krwio-
obiegiem dla ruchu pasażerskiego oraz cargo. 

Jednym z większych zadań, które będą mogły zostać zre-
alizowane w ramach programu, jest projekt zgłoszony przez 
Województwo Śląskie zakładający połączenie kolejowe z Ka-
towic do Jastrzębia.  

– To 35 km częściowo modernizowanych, częściowo zupeł-
nie nowych torów. To połączenie, na którym będzie jeździło 
co najmniej 18 nowych pociągów – wyjaśnił wicemarszałek 
Dariusz Starzycki, który zaznaczył też, że inwestycja jest reali-
zowana przez Urząd Marszałkowski wraz z samorządami – 
miastami Jastrzębie-Zdrój i Żory, gminą Pawłowice oraz mia-
stem Czerwionka-Leszczyny. I to właśnie ta linia kolejowa, łą-
czącą Jastrzębie z istniejącą siecią kolejową, ma także wyko-
rzystywać istniejące tory w Palowicach.   

Słowa  o szansie na rozwój regionu, na co wpływ będzie 
miała i realizacja projekty „kolej plus” i kolei do CPK, powta-
rzane są niczym mantra. Ale ludzi, którzy z powodu budowy 
torów będą musieli opuścić swoje domostwa, wyburzyć do-
my w ktorych często mieszka drugie, trzecie czy czwarte po-
kolenie danej rodziny, to nie przekonuje. Dla nich rozwój gmi-
ny oznacza tragedię.  

Dwie linie kolejowe, kanał wodny i jeszcze nowa nitka 
autostrady. A na koniec? Metro! 

- Trudno mi sobie wyobrazić sobie, że przez Czerwionkę 
nagle powstają dwie linie. To sytuacja kiedy niezmiernie trud-
no będzie prowadzić jakąkolwiek politykę przestrzenną. Po-
wstaną także enklawy, otoczone z wszystkich stron torami. 
Tak będzie na przykład w Bełku, kiedy część domów zostanie 
z obu stron otoczona torami i ekranami akustycznymi. Jak ci 
ludzie będą tam żyli? Z jednej mamy linię Rybnik-Katowice, 
a z drugiej CPK. Aktualny jest przecież bzdurny projekt Kana-
łu Śląskiego, który też przebiegać miał przez gminę oraz mó-
wi się o puszczeniu przez nasze tereny autostrady A4 bis. Jak 
w tej sytuacji my mamy planować rozmowy z inwestorami, 
jak mamy planować cokolwiek? – pytał w czasie spotkań 
z przedstawicielami CPK Grzegorz Wolnik, pełnomocnik bur-
mistrza Czerwionki-Leszczyn ds. Planowania, Rozwoju i Go-
spodarki.  

Jakakolwiek decyzja nie zapadnie, jakikolwiek wariant nie 
zostanie wybrany do realizacji, na pewno  grono osób nieza-
dowolonych z tej decyzji, będzie ogromne. W Czerwionce-
Leszczynach już kilka miesięcy temu zadeklarowano, że jeśli 
wybór opierał się będzie czy ratować ludzi przed wywłaszcze-
niem i ich domy przed wyburzeniem, czy żyjące na terenie po-
jezierza traszki, motyle i ptaki, to wybór będzie jedyny słusz-
ny” wybierzemy ludzi, a nie żaby.  Ale ocalając przed wybu-
rzaniem domy w Palowicach skazuje się na wyprowadzkę 
mieszkańców sąsiedniego Bełku, Kłokocina czy Żor. Tutaj do-
brego wybory nie ma i nie będzie. - Każdy wariant jest zły - 
mówią wprost mieszkańcy.  

  ą
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Zielone miasta.  
To nie tylko miasta  
z dużą ilością zieleni.  
To miasta przyjazne 
do życia i ekologiczne
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C zym jest zielone miasto? Nie tylko o zieloną 
przestrzeń tu chodzi. To miasto, w którym lu-
dziom żyje się dobrze i takie, w którym poszcze-
gólne segmenty jego infrastruktury i usług 
funkcjonują w symbiozie. To też miasto, w któ-
rym dba się o środowisko i klimat. O zielonych 

miastach dyskutowano podczas Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego w Katowicach. Zielone miasto to miasto, które 
sprawia, że ludziom żyje się w nim dobrze, ale to także miasto, 
w którym samorządy dbają także o inne czynniki, wpływające 
pośrednio na komfort życia ludzi i klimat. 
 
Po pierwsze: Energooszczędne budynki 
 - Zielone miasto, to minimalizowanie wpływu miast na klimat 
i jego ocieplenie. W jaki sposób? Jeśli spojrzymy na emisje miast, 
to zauważymy, że jej większość generują budynki w przestrze-
ni miejskiej, więc trzeba zadbać o to, by te budynki zużywały 
mniej energii i by ich emisja do środowiska także była niska – 
mówi Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca Fali Renowa-
cji, międzysektorowej grupy ekspertów zajmujących się zagad-
nieniami związanymi z efektywnością energetyczną budyn-
ków (na zdjęciu obok). – Musimy postawić na energooszczęd-
ne, ocieplone budynki i na zieleń – dodaje. 

 Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii uważa, że można mówić o zie-
lonych miastach wtedy, gdy w symbiozie funkcjonują w nich 
planowanie przestrzenne, transport i komunikacja, inwesty-
cje i usługi. 

 – To organizm naczyń połączonych – twierdzi. 
Na temat zielonych miast sporo do powiedzenia ma Janusz 

Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Jego zdaniem, takie miasto 
powinno być przede wszystkim przyjazne dla życia ludzi. Tym-
czasem wszędzie, praktycznie w każdym mieście czy gminie 
króluje betonoza. 

 - Każdy ma jakiś wybetonowany kawałek placu przed  do-
mem, ja też. Ale na szczęście ludzie zaczęli w końcu zwracać 
uwagę na jakość życia. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt z nas 
nie myślał o tym, że w miastach potrzebne są kolejne parki. 
Byliśmy pochłonięci zupełnie innymi sprawami. Zajmowali-
śmy się czymś innym. Teraz zaczęliśmy zwracać na to uwagę, 
że zieleń jest ważna w przestrzeni miejskiej. Obecnie, przynaj-
mniej w naszym mieście, tereny leśne są zarządzane przez La-
sy Państwowe, to generuje wiele problemów. Ja uważam, że 
na terenach miejskich lasy powinny zostać skomunalizowa-
ne. Trudno jest czasem porozumieć się z Lasami Państwowy-
mi, które prowadzą swoją gospodarkę leśną i niekoniecznie 
musi być ona zbieżna z planami miasta – mówi prezydent Zie-
lonej Góry. 

Jak twierdzi, jego miasto rywalizuje z Katowicami o miano 
najbardziej zielonego miasta w Polsce. A to oznacza oczywi-
ście zeroemisyjne autobusy czy skuteczną walkę ze smogiem. 

- Często nasze spore zamiary są blokowane przez pienią-
dze. Założyliśmy sobie jednak, że nasza komunikacja za kilka 
lat będzie zeroemisyjna, ale już na etapie prac w samorządzie 
nad tym padło pytanie, czy to nie jest zbyt wielkie ryzyko, bo 
co będzie, jeśli nagle w mieście zabraknie prądu? Uważam, że 
trzeba podjąć to ryzyko – konkluduje Janusz Kubicki.  Wice-
prezydent Katowic, Mariusz Skiba, twierdzi, że Katowice bar-
dzo dobrze sobie radzą z pozyskiwaniem pieniędzy na wszel-
kiego rodzaju zielone inwestycje. Potwierdza to między inny-

mi Vasco Amaral Cunha z Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego, obecny podczas dyskusji o zielonych miastach. Vasco 
Amaral Cunha specjalizuje się w EBI w pożyczkach komunal-
nych, w finansowaniu niedrogich mieszkań i ciepłownictwa. 

- Inwestujemy w czyste powietrze, w latach 2015 -21 wy-
mieniliśmy w mieście ponad sześć tysięcy przestarzałych wę-
glowych kotłów na nowe, ekologiczne. W mieście działa 128 
czujników mierzących jakość powierza w każdej z dzielnic. 
Praktycznie każdy z mieszkańców może sprawdzić stan po-
wietrza w swojej najbliższej okolicy. To również wpływa 
na komfort życia mieszkańców – twierdzi Skiba.   

Oszczędzajmy energię 
Zielone miasto to też zielona energia, z której mogą korzystać 
mieszkańcy. Trzeba jednak nauczyć ludzi efektywnego korzy-
stania z tej energii. 

- A to oznacza, że musimy się pozbyć naszych przyzwy-
czajeń z tym związanych. Należy bowiem zakończyć wy-
ścig między popytem i podażą na energię. W Poznaniu pra-
wie 48 procent energii zużywa mieszkalnictwo. Dlatego, by 
to zużycie obniżyć, należy zadbać o to, by nasze domy były 
energooszczędne. Trzeba zmienić system zaopatrywania 
w ciepło, racjonalnie gospodarować ciepłem. Dosięga nas 
kryzys klimatyczny i energetyka musi się do tego dostoso-
wać. Musimy się nauczyć odzyskiwać ciepło z naszych bu-
dynków, stosować innowacyjne rozwiązania i edukować 
społeczeństwo, które musi się nauczyć korzystać z energii 
oszczędniej niż dotąd – przekonuje Jan Pic, wiceprezes 
Veolia Energia Poznań S.A. 

Dążenie do niskoemisyjności czy bycia zielonym mia-
stem, gminą, często rozbija się o jednak prawne rozwiąza-
nia nie do przejścia dla samorządów, związków gmin, me-
tropolii. Tak jest w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Górno-
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śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mówił, że GZM 
bierze udział w projekcie związanym z wymianą kotłów 
w gminach i miastach metropolii. Jednak problemem są 
ograniczenia zawarte w aktach prawnych czy regulaminach 
programów rządowych wspierających wymianę kotłów. 

 - Na przykład jest zapis, że w programie musi się znaleźć 
miasto czy gmina, w której w programie weźmie udział co 
najmniej 20 budynków. A co, jeśli w niewielkiej gminie de-
klaruje się ich tylko 16? Poziom tych inwestycji także nie jest 
duży, wynosi bodajże 53 tysiące złotych. Co w dzisiejszych 
czasach można zrobić w domu jednorodzinnym za te pie-
niądze? – pyta przedstawiciel GZM. 

Justyna Glusman uważa, że transformacja energetyczna 
nie następuje tak szybko, jak byśmy tego oczekiwali. Powo-
dem są właśnie pieniądze. Ich brak. 

 - Dlatego nie możemy się jedynie skupiać na pieniądzach 
samorządów czy sektora publicznego, trzeba sięgnąć także 
po kapitał prywatny. Mogę powiedzieć o tym na przykła-
dzie Warszawy. Policzyliśmy kiedyś, że na wyremontowa-
nie wszystkich budynków w mieście tak, by stały się efek-
tywne energetycznie, potrzeba by wydać około 20 miliar-
dów złotych. Skąd wziąć takie pieniądze w budżecie mia-
sta? Poza tym zawsze byłby dylemat, czy przeznaczyć te 
pieniądze na remont budynków, czy może lepiej wybudo-
wać za nie kolejną linię metra? Obecnie funkcjonujące pro-
gramy rządowe powinniśmy też nieco przekalibrować. Waż-
ne jest bowiem, by najpierw obniżyć zużycie energii w bu-
dynku, a dopiero potem wymienić źródło ogrzewania, tak 
by nie było ono przewymiarowane. Polska ma bardzo niską 
efektywność energetyczną. Jest trzy i pół raza niższa od śred-
niej krajów w Unii Europejskiej - dodaje. 

Miasto powinno być zwarte 
Zielone miasta to miasta przyjazne do życia dla mieszkańców, 
ale to też miasta, które nie generują dodatkowych kosztów dla 
samorządów. Tymczasem polskie miasta mają tendencję 
do „rozlewania się” na przedmieścia, bo każdy chciałby mieć 
tam domek z ogródkiem i tylko dojeżdżać do pracy do centrum. 
Tymczasem takie „rozlane miasta” są droższe. Choćby przez 
koszty transportu mieszkańców, którzy muszą jakoś do cen-
trum dojechać. 

- Miasto powinno zachęcać do mieszkania wewnątrz aglo-
meracji, dlatego miasto musi być czyste, zielone, zapew-
niać ludziom dostęp do odpowiednich usług. Tymczasem 
obserwujemy stały konflikt mieszkańcy kontra dewelope-
rzy. W Warszawie zostało po wojnie sporo takich nieodbu-
dowanych miejsc. Pokryła je zieleń. Jed-
nak stanowią one swojego rodzaju dziu-
rę w tkance miejskiej. Z szerszego punktu 
widzenia lepsze byłoby zabudowanie 
tych „dziur”. Miasto powinno się kiero-
wać interesem wspólnotowym, a nie in-
dywidualnym poszczególnych grup 
mieszkańców. Tymczasem każde działa-
nie typu zwężenie ulic, czy zamknięcie 
ruchu na jakiejś ulicy na rzecz ruchu pie-
szych, generuje protesty mieszkańców – 
podkreśla Justyna Glusman. 

Jakie więc powinno być to zielone 
miasto? Jak twierdzi wiceprezes Pic, waż-
ne, by ludzie korzystali z zielonej, przy-
jaznej energii, by ta energia nie była mar-

nowana. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w fotowol-
taikę, wiatr. Poznańska Veolia Energia chce inwestować też 
w bloki energetyczne gazowe, rezygnując z bloków węglo-
wych. Są bardziej ekologiczne, bo można je włączać i wy-
łączać w dowolnym momencie, kiedy istnieje zapotrzebo-
wanie. 

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ta „zieloność” 
to na przykład inwestycja w transport kolejowy. Ostatnio aż 
sześć projektów GZM, związanych z budową kolejowego, 
transportowego kręgosłupa regionu, uzyskało dofinanso-
wanie z programu Kolej Plus. Ale zielone miasta to też np. 
łąki kwietne w centrach dużych ośrodków miejskich.  ą

Musimy się nauczyć odzyskiwać 
ciepło z naszych budynków, 

stosować innowacyjne rozwiązania 
i edukować społeczeństwo, które 

musi się nauczyć korzystać z energii 
oszczędniej niż dotąd - mówi Jan Pic, 

wiceprezes Veolia Energia  
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W dniach 9-13 maja br. odbyła się zagra-
niczna misja gospodarcza do Włoch 
zorganizowana przez Fundusz Górno-
śląski S.A. we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego. Wydarzenie odbyło się w ra-
mach projektu „Promocja gospodarcza 
regionu oraz działania związane z two-
rzeniem przyjaznych warunków do in-
westowania i eksportowania”, znanego 
również pod nazwą Global Silesia. Wzię-
li w nim udział przedstawiciele sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw 
z branży medycznej, farmacji, auto-
motive i elektromobilności oraz prze-
mysłu 4.0. 

 
Długofalowe działania oraz aktyw-

ność przedsiębiorstw w działalności 
eksportowej sprzyja nie tylko rozwojo-
wi regionu, ale również mają pozytyw-
ny wpływ na krajową i międzynarodo-
wą gospodarkę. Zagraniczne misje go-
spodarcze stanowią szansę dla małych 
i średnich przedsiębiorstw na ekspan-
sję swoich produktów i usług za grani-
cą oraz pozyskanie nowych klientów 
lub partnerów biznesowych.  

Przedstawiciele władz regionu, w tym 
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub 
Chełstowski oraz przedstawiciele Fundu-
szu Górnośląskiego S.A., wzięli udział 
w misji zagranicznej do Włoch. Śląską de-
legację współtworzyły wybrane przedsię-
biorstwa, wchodzące w skład inteligent-
nych oraz międzysektorowych specjali-
zacji województwa śląskiego.  

Przedstawiciele sektora MŚP mieli 
możliwość aktywnego uczestnictwa 
w spotkaniach B2B z włoskimi przedsię-
biorcami podczas wizyty w stowarzysze-

niu Assolombarda, które zrzesza blisko 
6800 firm w Lombardii — najbardziej 
uprzemysłowionego regionu Włoch.  

W ciągu trzech intensywnych dni de-
legacja z województwa śląskiego odbyła 
szereg spotkań o charakterze B2G z przed-
stawicielami kluczowych instytucji samo-
rządowych oraz wspierających przedsię-
biorców w rozpoczęciu działalności eks-
portowej. Wizytę złożono m.in. Konsul 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, An-
nie Golec-Mastroianni, Podsekretarzowi 
do Spraw Relacji Międzynarodowych re-
gionu Lombardia, Alanowi C. Rizzimu, 
dyrektor Zagranicznego Biura Handlowe-
go w Mediolanie Aleksandrze Leoncewicz 
oraz — Mecenas Agnieszce Janusz, repre-
zentującej kancelarię Franzosi Dal Negro 
Setti. Rozmowy dotyczyły możliwości, ja-
kie posiadają polscy przedsiębiorcy 
na podjęcie działań w kierunku rozpoczę-
cia działalności na rynku włoskim.  

Ważnym punktem misji stanowiły 
spotkania z Fabrizio Cellino – wicepreze-
sem Stowarzyszenia Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Dario Gallino – prezesem 
Izby Handlowej w Turynie oraz Andrea 
Tronzano – Asesorem Regionalnym 
do Spraw Rozwoju Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Nie zabrakło również 
spotkania w MADE Competence Center 
Industria 4.0, które od lat udziela wspar-
cia z zakresu technologii i organizacji 
w kierunku Przemysłu 4.0. Podczas spo-
tkań zostały poruszone kwestie związa-
ne ze współpracą w zakresie wymiany 
handlowej, możliwości inwestycyjnych, 
charakterystyki rynku oraz aspektów roz-
wojowych i inwestycyjnych we Włoszech, 

których import obecnie opiera się przede 
wszystkim na branży medycznej oraz mo-
toryzacyjnej. Wyjazd do Turynu był oka-
zją do poznania środowiska biznesowe-
go najbardziej uprzemysłowionego obok 
Lombardii regionu Włoch oraz zaprezen-
towania działalności i możliwości rozwo-
jowych polskich firm MŚP. 

Włochy są jednym z najbardziej uprze-
mysłowionych państw świata i czwartą 
gospodarką Europy, znajdującą się 
na czwartym miejscu pod względem 
światowego importu. Jest to odpowied-
nia przestrzeń do inwestowania oraz pro-
mocji poszczególnych produktów i usług. 
Działalność eksportowa poza granicami 
naszego kraju wymaga wieloetapowych 
przygotowań. Wsparcie to jest zapewnio-
ne poprzez zagraniczne misje gospodar-
cze, spotkania informacyjne oraz szkole-
nia na temat specyfiki i kultury bizneso-
wej poszczególnych rynków zbytu w po-
staci Akademii Internacjonalizacji. Pro-
jekt to nie tylko szansa dla przedstawicie-
li małych i średnich przedsiębiorstw, ale 
również dla całego regionu województwa 
śląskiego w związku ze zwiększaniem 
atrakcyjności regionu oraz pozyskanie no-
wych inwestorów w wymiarze między-
narodowym.
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Wodór odmieni oblicze polskiej gospodarki.  
Trwają intensywne prace nad strategią wodorową 
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Strategia wodorowa  
odmieni oblicze świata



W odór można wy-
korzystać w każ-
dym obszarze go-
spodarczym, dla-
tego minister-
stwu zależy 

na budowie polskich technologii wo-
dorowych. Żeby plany stały się realne, 
powstał pomysł porozumienia sekto-
rowego.  

- Gospodarka wodorowa mogłaby 
się doskonale rozwinąć i bez porozu-
mienia sektorowego, ale wtedy mogli-
byśmy wyobrazić sobie scenariusz, 
w którym do Polski weszłyby zachod-
nie podmioty ze swoimi technologia-
mi. Chcemy, aby w Polsce powstał sek-
tor nowych technologii odpowiedzial-
nych za rozwój wodoru - mówił Irene-
usz Zyska podczas Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego. - W Polsce jest 
potencjał do budowy całego łańcucha 
wartości od technologii, po komercja-
lizacje, wdrożenie w oparciu m.in. 
o PKN Orlen, ale też Grupa Azoty, 
KGHM. Mamy pierwsze porozumienie 
sektorowe w Europie. Można powie-
dzieć, że nawet na świecie. Jesteśmy 
krajem, który przeciera szlak i wska-
zuje drogę. Dzisiaj, tym porozumie-
niem identyfikujemy ponad 200 pod-
miotów z Polski, Europy i Świata. Part-
nerstwo sektorowe to działanie mięk-
kie, ale Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska ma pod swoją opieką wszyst-
kich, którzy chcą budować sektor wo-
dorowy w Polsce - dodał.  

Inni eksperci, zajmujący się tema-
tem gospodarki wodorowej, podkre-
ślali, że samo tworzenie powiązań sek-
torowych może okazać się niewystar-
czające. - Doskonałym pomysłem, któ-
ry jest już sprawdzony w gospodarce 
światowej w innych sektorach, jest 
tworzenie dolin lub klastrów wodoro-
wych. Takie struktury na terenie Nie-
miec czy Japonii się sprawdzają - wy-

jaśniała Bogusława Drelich-Skulska, 
prorektor Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu.  

Doliny i klastry wodorowe 
Realizacja Polskiej Strategii Wodoro-
wej według wielu powinna opierać się 
przede wszystkim na dolinach wodo-
rowych, w których będą rozwijane 
technologie oparte na tym paliwie. Ak-
tualnie trwają zaawansowane prace 
nad powołaniem pięciu Dolin: Śląsko-
Małopolskiej, Dolnośląskiej, Podkar-
packiej, Wielkopolskiej i Mazowiec-
kiej, która ma być jednocześnie jed-
nostką centralną. - W ostatnim czasie 
powołaliśmy Mazowiecką Dolinę Wo-
dorowej, w której mamy łącznie 37 
partnerów. Ta dolina jest przedsię-
wzięciem, w którym znajdują się 
przedstawiciele biznesu, przemysłu, 
nauki i finansów - mówił Grzegorz 
Jóźwiak, dyrektor Biura Wdrażania Pa-
liw Alternatywnych w PKN Orlen. Za-
powiedział, że PKN Orlen chce prze-
znaczyć na realizację strategii wodo-
rowej 7,4 mln zł do 2030 r.  

W rozwój gospodarki wodorowej 
zaangażowana jest także Grupa LO-
TOS, która pracuje nad projektami 
związanymi z alternatywnymi paliwa-
mi. Spółka zamierza skupić się na pro-
dukcji ekologicznej „zielonej” odmia-
nie wodoru, która pozwoli ograniczyć 
emisję CO2 w koncernie. - Lotos reali-
zuje program letni, budując polski 
elektrolizer. Ponadto współpracujemy 

z polskimi uczelniami, naukowcami 
i firmami. Istotna jest dla nas współ-
praca lokalna w ramach dolin wodo-
rowych. Założyliśmy klaster wodoro-
wy w Trójmieście, nie jest to dolina 
wodorowa na taką skalę jak na Mazow-
szu, jednak tam zaczęto mówić o wo-
dorze już od dawna. Tego typu projek-
ty realizujemy także na Podkarpaciu - 
wyjaśniała Sylwia Pawlak, dyrektor ds. 
innowacji w Grupie LOTOS SA. - Chce-
my zaangażować do współpracy małe 
firmy, nie tylko duże przedsiębiorstwa. 
Dzięki temu możemy zbudować coś 
nowego - dodała.  

Niskoemisyjna gospodarka 
wodorowa 
Z końcem 2021 r. rząd opublikował do-
kument „Polskiej Strategii Wodorowej 
do roku 2030 z perspektywą do 2040 
r.”, który określa cele i działania doty-
czące rozwoju krajowych kompeten-
cji i technologii na rzecz budowy ni-
skoemisyjnej gospodarki wodorowej.  

- Jeżeli jakiś kraj przymierza się 
do budowania nowego sektora gospo-
darki, nowej branży, a taką branżą jest 
i będzie gospodarka wodorowa, to 
również Polska Strategia Wodorowa 
spełnia te oczekiwania. W dokumen-
cie określiliśmy cele strategiczne, 
wśród których podkreśla się dekarbo-
nizację gospodarki i zastosowanie wo-
doru w podstawowych gałęziach prze-
mysłu - twierdzi Bogusława Drelich-
Skulska.  

Wodór można wykorzystać w każdym 
obszarze gospodarczym, dlatego 

ministerstwu zależy na budowie 
polskich technologii wodorowych. 
Żeby plany stały się realne, powstał 
pomysł porozumienia sektorowego 

Wodór odmieni oblicze polskiej gospodarki. Trwają intensywne prace nad strategią 
wodorową. Polska strategia wodorowa będzie gotowa już w przyszłym roku? Ireneusz 
Zyska, wiceminister klimatu, zadeklarował, że już pod koniec 2022 r. możemy spodziewać 
się konsultacji w tej sprawie, a gotowego dokumentu w pierwszym kwartale 2023 r. - 
Wodór daje nam wielką szansę. Dzięki niemu możemy osiągnąć neutralność klimatyczną. 
Jesteśmy krajem, który przeciera szlak - mówił podczas tegorocznego Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego. 

Magdalena Grabowska
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Bank Gospodarstwa Krajowego 
zapewnił wsparcie w realizacji 
projektu. 
 - Naszą ideą jest wspieranie rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski, więc 
jak najbardziej projekty wodorowe 
wpisują się w tę kategorię projektów, 
które chcemy finansować - przyznał 
Łukasz Beresiński, dyrektor ds. sekto-
ra paliwowego i chemicznego w BGK. 
- W dolinach wodorowych bliskość 
geograficzna podmiotów z różnych 
segmentów gospodarki wodorowej, 
które zajmują się produkowaniem, 
dystrybucją, magazynowaniem i wy-
korzystaniem wodoru, powinna ko-
rzystnie wpływać na możliwość finan-
sowania takich projektów. Jeśli mamy 
producenta wodoru, który chciałby go 
dystrybuować, to sfinansujemy taki 
projekt chętniej - dodał. 

Bank Gospodarstwa Krajowego pod-
jął się także roli integratora różnych śro-
dowisk, by działać na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju i zwiększania konku-
rencyjności polskiej gospodarki po-
przez wdrożenie idei 3W - Woda, wo-
dór, węgiel, która jednocześnie ma po-
zytywnie wpływać na środowisko. Pod-
czas Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego 26 kwietnia firmy z różnych 
sektorów przedstawiały swoje innowa-
cyjne rozwiązania. - To firmy, które po-
stawiły na 3W i na tym wygrywają. Bez 

takich przedsiębiorców idea 3W nie 
miałaby sensu - przyznaje dyrektor 
Adam Żelezik z Biura Inicjatyw Strate-
gicznych BGK. 

W projekcie bardzo dużą rolę odgry-
wa wodór, ponieważ oparte na nim 
technologie rozwijają się w kierunku 
produkcji ze źródeł odnawialnych. We-
dług prognoz to właśnie wodór wkrót-
ce stanie się czystym i wygodnym 
w użyciu magazynem energii, tym sa-

mym jest to szansa na realne zmniej-
szenie emisyjności całej gospodarki. 
Na przykład wodór, którym napędza-
ne są samochody wodorowe, można 
produkować z odpadów, co korzystnie 
wpływa na środowisko. - Stworzyliśmy 
technologię, która umożliwia całkowi-
tą utylizację odpadów. Dzięki tym roz-
wiązaniom odzyskujemy z nich pro-
dukty możliwe do ponownego użytko-
wania, w tym energię elektryczną i cie-
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pło. Dzięki naszej technologii, z odpa-
dów uzyskujemy duże ilości wodoru - 
wyjaśniał Krzysztof Nieć, prezes WTT 
SA. Z jednej tony odpadów jesteśmy 
w stanie uzyskać nawet 100 kg wodo-
ru. 

Projekt spotkał się z dużym zainte-
resowaniem wśród polskich przedsię-
biorców. BGK na początek nawiązało 
współpracę z firmami: Food4Future 
Technologies, Nanoseen, Smart Nano-
technologies, Ścieki Polskie oraz WTT 
SA. 

Pierwszym elementem projektu 3W 
jest woda, która przez zmiany klimatu 
w wielu miejscach jest trudniej dostęp-
na. Istotne jest więc mądre gospodaro-
wanie jej zasobami. - Agresja Rosji 
na Ukrainę i wcześniej pandemia spo-
wodowały zaburzenie bezpieczeństwa 
żywnościowego i dostaw. Systemy, któ-
re opracowujemy, mogą odpowiedzieć 
na część tych wyzwań, dzięki temu, że 
znamy technologie, które dodatkowo 
będą wspierane z zielonej energii - mó-
wiła Katarzyna Pala z Food4Future 
Technologies. Rozwiązaniem, o którym 
mowa, są farmy akwaponiczne. - To jest 
nowoczesny system produkcji żywno-
ści, w którym mamy obieg zamknięty 
wody, ale też materii dzięki czemu mi-
nimalnie wpływamy na środowisko - 
wyjaśnia. 

Istotne znaczenie węgla 
Istotny w projekcie 3W jest także wę-
giel, który, jak wskazuje Adam Żelezik, 
jest nie tylko czarną skałą, ale przede 
wszystkim pierwiastkiem o cennych 
właściwościach. Może być podstawą 
nowych materiałów o wyjątkowych ce-
chach fizykochemicznych. Grafit, fule-
reny, nanorurki czy węgiel aktywny są 
i będą coraz szerzej stosowane w wie-
lu branżach m.in. budownictwie, far-
makologii, medycynie i przemyśle ko-
smetycznym. Związki węglowe mogą 
także służyć do oczyszczania wody. - 
W Nanoseen stworzyliśmy nanomem-
brany NanoseenX, które oczyszczają 
i odsalają wodę bez użycia dodatkowej 
energii czy ciśnienia, wykorzystując 
wyłącznie siłę grawitacji. Dzięki związ-
kom węglowym można oczyszczać 
wodę - wyjaśnia Bartosz Kruszka z Na-
noseen. 

„Blue H2” czyli niebieski wodór 
Osobnym projektem, który opiera się 
na wykorzystaniu wodoru, jest „Blue 
H2” zakładający opracowanie techno-
logii wytwarzania niebieskiego wodo-

ru. Ma objąć budowę pilotażowej insta-
lacji produkcyjnej, która będzie zloka-
lizowana na Śląsku w Zabrzu. Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
podpisały listy intencyjne z trzema fir-
mami. Współpraca z partnerami prze-
mysłowymi ma umożliwić kontynu-
ację prac, po etapie badawczym, po-
przez zastosowanie instalacji produk-
cji niebieskiego wodoru m.in. w hutni-
czych procesach technologicznych. - 
Bezpieczeństwo energetyczne naszych 
odbiorców to z jednej strony zagwaran-
towanie im ciągłości dostaw gazu, 

z drugiej - inwestycje w paliwa alterna-
tywne. Koncentrując się na tym, co tu 
i teraz, nie zapominamy o przyszłości. 
Badania i rozwój stanowią ważny ele-
ment długofalowej strategii PGNiG, 
wpisujący się w ideę budowania kon-
cernu multienergetycznego. Dlatego 
nawiązujemy kolejne strategiczne part-
nerstwa i tworzymy realne warunki dla 
rozwoju krajowej energetyki opartej 
na nisko i zeroemisyjnych gazach, ta-
kich jak niebieski czy zielony wodór - 
powiedziała Iwona Waksmundzka-
Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.
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Od lat samorządy lokalne zmaga-
ją się z problemem budowy 
mieszkań, do których mogliby 

się wprowadzić mieszkańcy, nie zadłu-
żając się na długie lata czy też bez ko-
nieczności płacenia ogromnych 
czynszów i opłat za media. W Zagłębiu 
w rozwiązaniu tej kwestii ma pomóc 
powołana w grudniu 2021 roku spółka 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
Zagłębie. Planuje budowę 944 społecz-
nych lokali mieszkalnych w dziesięciu 
gminach województwa śląskiego i ma-
łopolskiego. W kwietniu 2023 roku ma 
rozpocząć budowę pierwszych 236 
mieszkań w Sosnowcu, Czeladzi 
i Chrzanowie. Z kolei w Dąbrowie Gór-
niczej postawili na lokale w ramach 
RTBS, które także mają być powszech-
nie dostępne dla dąbrowian.  

SIM Zagłębie, czyli ładne, efektywne 
energetycznie mieszkania 
SIM Zagłębie to spółka powstała w wy-
niku współpracy Krajowego Zasobu 
Nieruchomości i dziesięciu gmin z wo-
jewództwa śląskiego i małopolskiego 
(Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Bobrow-
niki, Wojkowice, Psary, Siewierz, Ogro-
dzieniec, Szczekociny, Chrzanów). Jest 
to jedna z 27 społecznych inicjatyw 
mieszkaniowych powołanych na tere-
nie całego kraju do budowy mieszkań 
na wynajem o przystępnym czynszu. 
SIM działa na zasadach określonych 
w ustawie z 26 października 1995 r. 
o niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego. 

Każda z gmin wchodzących w skład 
SIM uzyskała bezzwrotny grant w wy-
sokości 3 mln złotych na objęcie udzia-
łów w spółce. Pieniądze te pochodzą 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa. SIM Zagłębie odpo-
wiada za przeprowadzenie procesu in-
westycyjnego dla budowy blisko 1000 
mieszkań na gruntach gminnych oraz 
Skarbu Państwa.  

- Misją SIM Zagłębie jest budowa 
ładnych, dostępnych i efektywnych 
energetycznie mieszkań na wynajem 
o ograniczonym czynszu. Nasza ofer-
ta będzie skierowana do osób, które po-
siadają zdolność czynszową, natomiast 
ich dochody nie pozwalają im na zacią-
gnięcie kredytu hipotecznego – mówi 
Piotr Czarnojańczyk, prezes zarządu 
spółki SIM Zagłębie.  

- Najemcy będą mogli korzystać 
z najmu z dojściem do własności, co 
powoduje, że już po 15 latach najmu bę-
dą mogli ubiegać się o wykup najmo-

Stawka za czynsz w dąbrowskich mieszkaniach RTBS w dzielnicy Gołonóg ma wynieść 
około 15 złotych za metr kwadratowy plus opłaty za media 

Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa na pomoc
Samorządy szukają pomysłów, jak rozwiązać problemy 
z budową mieszkań. I tak zrodziła się Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa. W Zagłębiu stawiają też na budownictwo TBS
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wanego mieszkania na własność na ko-
rzystnych warunkach. Spółka odpo-
wiedzialna jest za kompleksową reali-
zację inwestycji od pozyskania środ-
ków na jej realizację do uzyskania po-
zwolenia na użytkowanie, a później za-
rządzanie nieruchomością. Po stronie 
gminy leży wskazanie przyszłych na-
jemców oraz określenie zapotrzebowa-
nia na konkretne rodzaje mieszkań, 
a także podjęcie wspólnie ze spółką 
modelu finansowego dla inwestycji – 
dodaje.  

Zamiarem SIM Zagłębie sp. z o.o. jest 
przeprowadzanie inwestycji w syste-
mie zakładkowym, tak aby zachować 
płynność realizacji. Wprowadzenie ko-
lejnych inwestycji związane jest z ka-
lendarzem składania wniosków o do-
finansowania z funduszu dopłat, gran-
ty czy też preferencyjne kredyty SBC 
z Banku Gospodarstwa Krajowego.  

- Dlatego planujemy przygotowywa-
nie kolejnych zadań dwa razy w roku, 
w sesji wiosennej oraz w sesji jesien-
nej. Obecnie rozpoczęliśmy działania 
preinwestycyjne dla inwestycji w So-
snowcu - 94 mieszkania, Chrzanowie 
- 66 mieszkań i Czeladzi - 74 mieszka-
nia). Planujemy, że budowa mieszkań 

w tych miastach rozpocznie się 
w pierwszym kwartale 2023, a budyn-
ki zostaną oddane do użytku w poło-
wie roku 2025 – tłumaczy Piotr Czarno-
jańczyk. 

Skąd pieniądze na mieszkaniowe 
inwestycje? 
Głównym źródłem finansowania inwe-
stycji są dofinansowania z funduszu 
dopłat, granty czy też preferencyjne 
kredyty udzielane przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego i nie tylko. Spółka 
SIM Zagłębie nie ma ograniczeń w po-
zyskiwaniu środków finansowych z in-
nych źródeł.  

Chodzi tu chociażby o BOŚ, WFOŚ 
czy inne. W zależności od przyjętego 
modelu finansowania możliwa jest par-
tycypacja przyszłych najemców na za-
sadach określonych ustawowo.  

Realizacja inwestycji przez spółkę 
odbywa się na gruntach gminnych lub 
gruntach pozyskanych od KZN. Grun-
ty przekazywane są do spółki aportem 
w zamian za objęcie udziałów do wy-
sokości równej wartości przekazanej 
nieruchomości.  

Celem spółki jest wspomaganie 
gmin w realizowaniu ich zadania sta-

tutowego, jakim jest zaspokojenie po-
trzeb mieszkaniowych wśród lokalnej 
społeczności. Wypełniając to zadanie, 
spółka w ścisłej współpracy z gminą 
określa rodzaj oraz ilość i wielkość po-
szczególnych mieszkań.  

Jest to kluczowy element stanowią-
cy podstawy założenia dla przyszłej in-
westycji. Możliwość kupna czy najmu 
określa model przyjętego finansowa-
nia. Decyzje takie podejmowane są 
po przedstawieniu przez gminę wła-
snych potrzeb. 

Obecnie ustawa regulująca działal-
ność SIM uniemożliwia przystąpienie 
gmin do istniejących Społecznych Ini-
cjatyw Mieszkaniowych i jednoczesne 
udzielenie bezzwrotnego wsparcia 
z RFRM, a to jest jeden z głównych 
czynników decydujących o zaintereso-
waniu tą formą budownictwa społecz-
nego ze strony samorządowców.  

Ze względu na ten właśnie fakt, ani 
SIM, ani Krajowy Zasób Nieruchomo-
ści nie prowadzi rozmów z pozostały-
mi gminami w tym zakresie.  

- Niemniej jednak, jeżeli taka moż-
liwość zostanie uruchomiona, to bę-
dziemy gorąco zachęcać pozostałe 
gminy z terenu Zagłębia i Jury Kra-

Tak mają wyglądać trzy bloki, które w ramach RTBS powstaną w Dąbrowie Górniczej
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kowsko-Częstochowskiej 
do przyłączenia się do naszego SIM – 
zapowiada Piotr Czarnojańczyk.  

Gminy liczą na sukces. Dają grunty, 
a nawet budynki do adaptacji  
Na liście oczekujących na mieszkanie 
w Sosnowcu jest obecnie 117  osób.  

- W trakcie rozpatrywania mamy ko-
lejnych 131 wniosków. Mamy też miesz-
kania do remontu dla osób niespełnia-
jących kryteriów zwykłego lokalu ko-
munalnego - mówi Rafał Łysy, rzecz-
nik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. - 
SIM Zagłębie to spółka, więc obowiąz-
ki właścicielskie dają nam możliwość 
kontrolowania realizacji pracy. Nasz 
obecny wkład to 3 mln zł. Środki mają 
też pochodzić z BGK - dodaje. 

Mieszkań w Sosnowcu ma być 94 
na działce przy Hubala-Dobrzańskie-
go (Klimontów). Kwestia uruchomie-
nia inwestycji i jej zakończenia uwa-
runkowana jest od szybkości przy-
znania środków przez BGK. 

W Czeladzi miasto wykonało kon-
cepcję architektoniczno-budowlaną 
adaptacji budynku przy ul. 21 Listopa-
da 23 z przeznaczeniem na mieszka-
nia. Zgodnie z opracowaniem zaplano-
wano w budynku 75 mieszkań o zróż-
nicowanej powierzchni. Dokładne pa-
rametry inwestycji zostaną określone 
w dokumentacji projektowej, która ma 
być wykonana jeszcze w tym roku. 
Według stanu na 31 grudnia 2021 r. 
na mieszkania komunalne oczekuje 
około 120 rodzin. Szacowany koszt re-
alizacji to około 26 mln zł (na podsta-

wie wykonanej koncepcji). - Mieszka-
nia przeznaczone będą dla osób ocze-
kujących na mieszkania komunalne, 
osób będących aktualnie najemcami 
lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gmi-
ny, osób starszych oraz osób wycho-
wujących przynajmniej jedno dziecko 
- mówi Jakub Kubasik, rzecznik Urzę-
du Miasta w Czeladzi. Jak dodaje, 
zgodnie z ustawą stawki czynszu za 1 
m kw. powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego w zasobach mieszkanio-
wych SIM są ustalane przez zgroma-
dzenie wspólników spółki w takiej wy-
sokości, aby suma czynszów za najem 
wszystkich lokali eksploatowanych 
przez SIM pozwalała na pokrycie kosz-
tów eksploatacji i remontów budyn-
ków oraz spłatę zobowiązań SIM zwią-
zanych z budową. 

W tym mieście TBW 2 DOMBUD Sp. 
z o.o.  będzie realizowało inwstycje 
mieszkaniowe przy ul. Hallera, a CTBS-
ZBK Sp. z o.o. w rejonie ul. Szpitalnej 
oraz przy ul. Bytomskiej 20. 

Z kolei w Będzinie łącznie na miesz-
kanie od miasta czeka 115 zakwalifiko-
wanych osób.  

- Będzińska inwestycja SIM ma po-
wstać w Łagiszy. Ziemię, w zamian 
za kolejne udziały w spółce wniesie 
oczywiście miasto. Obecnie kończymy 
koncepcję architektoniczną osiedla. 
Będzie tam ok. 100 mieszkań. We wrze-
śniu chcemy złożyć wniosek do BGK 
o dofinansowanie inwestycji, by roz-
począć ją również w 2023 - tłumaczy 
Krzysztof Bąk, pełnomocnik prezyden-

ta Będzina ds. komunikacji społecznej 
i kontaktów z mediami. 

W Dąbrowie Górniczej postawili 
na mieszkania w ramach RTBS  
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej czeka-
ją natomiast na zapowiadane mieszka-
nia, które mają powstać w dzielnicy 
Gołonóg. Teraz pojawiły się konkrety 
i dobre wieści, bowiem już wiadomo, 
że ich budowa ma się rozpocząć jesie-
nią tego roku, a wcześniej poznamy 
ostateczny kształt projektu. Trzeba tak-
że wybrać wykonawcę trzech budyn-
ków, które miasto, wspólnie z RTBS-
em z Chorzowa, wybuduje właśnie 
w formule TBS.  

Nowe trzy bloki mają powstać w re-
jonie al. Zagłębia Dąbrowskiego oraz 
ul. Kwiatkowskiego. Ma się tam zna-
leźć ostatecznie 168 mieszkań o róż-
nym metrażu. Miasto Dąbrowa Górni-
cza wniosło do spółki aportem grunty 
w Gołonogu o wartości 6,8 mln zł, 
gdzie będzie realizowane to przedsię-
wzięcie. – Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego to oferta dla osób, których 
dochody są na granicy możliwości 
ubiegania się o lokal komunalny, ale 
zbyt małe, by kupić lokal na wolnym 
rynku. To również osoby, które w przy-
szłości chcą kupić swoje własne miesz-
kanie i zamiast płacić wysokie czynsze 
najmu na wolnym rynku wolą odkła-
dać gotówkę na wkład własny podczas 
starań o kredyt hipoteczny w przyszło-
ści – wyjaśnia Marcin Bazylak, prezy-
dent Dąbrowy Górniczej. 

Prezydent miasta dodaje, że ofertą 
TBS powinny zainteresować się rów-
nież te osoby, które z różnych przyczyn 
nie chcą, bądź nie mogą zdecydować 
się na własność lokalu mieszkalnego. 
Bo – choć osoby zamieszkujące 
w mieszkaniach TBS nie są ich właści-
cielami, a jedynie najemcami – formu-
ła ta ma wiele korzyści. Dotyczy to 
szczególnie osób starszych, które bar-
dzo często ze względu na swój wiek są 
dyskryminowane przez banki. 

Wysokość czynszu zostanie określo-
na w oparciu o całościowy koszt inwe-
stycji. Według szacunków będzie się 
ona kształtowała na poziomie ok. 15 
zł/m kw. plus opłaty za media (woda, 
śmieci, centralne ogrzewanie itp.). 
Przykładowo dla mieszkania o po-
wierzchni 50 m kw. będzie to kwota 
750 zł plus media. Najemcy będą mogli 
się też starać o dopłaty do czynszu, któ-
re będą mogły zmniejszyć te opłaty na-
wet do 50 procent wyjściowej stawki.W Czeladzi mieszkania powstaną w byłej szkole górniczej i internacie przy ul. 21 Listopada
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Krzysztof Pietraszkiewicz, 
 Prezes Związku Banków Polskich
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Czym jest Związek Banków Polskich 
i jakie pełni funkcje w polskim syste-
mie bankowym? 
Związek Banków Polskich jest sa-

morządem bankowym i izbą gospo-
darczą, która działa już od 32 lat i sku-
pia wszystkie zainteresowane przyna-
leżnością do związku banki. Bezpo-
średnio współpracujemy z bankami, 
które reprezentują 96% kapitału, a po-
średnio ze wszystkimi bankami dzia-
łającymi w Polsce oraz z oddziałami 
banków zagranicznych korzystających 
z europejskiej licencji i także działają 
w naszym kraju. Związek Banków Pol-
skich jest reprezentantem banków, ale 
stara się zgodnie z formułą założyciel-
ską, robić to w interesie gospodarki na-
rodowej. W naszym przypadku jest to 
interes prawie wszystkich obywateli: 
około 90% uprawnionych obywateli 
posiada rachunki bankowe, wiele mi-
lionów z nich ma jakieś oszczędności 
i zaciąga kredyty - w jednym i w dru-
gim przypadku to ponad 20 milionów 
osób. W związku z tym trzeba pamię-
tać, że właścicielami banków polskich 
w dużej mierze są obywatele - albo 
bezpośrednio poprzez nabywanie ak-
cji, bądź udziałów w banku, albo po-
przez otwarte fundusze emerytalne 
lub fundusze inwestycyjne. Obowiąz-
kiem każdego banku jest wyważenie 
interesów różnych grup interesariuszy, 
a Związek Banków stara się tak repre-
zentować banki, aby zachowały stabil-
ność, sprawność i modernizowały się. 
Związek budował też infrastrukturę 
sektora bankowego, zajmuje się kształ-
ceniem kadr i promowaniem jak naj-
lepszych praktyk w działalności ban-
ku. 

Czym różni się polski sektor banko-
wy od swoich europejskich i świato-
wych odpowiedników? 
Polski sektor bankowy tak napraw-

dę rozpoczął intensywną budowę 
i modernizację 36 lat temu. Jest sekto-
rem bardzo nowoczesnym i sprawnym 
technologicznie, dlatego że skorzysta-

liśmy z renty opóźnienia. Zastosowa-
liśmy szereg rozwiązań najwyższej 
próby i myślę, że wśród 30 najbardziej 
rozwiniętych technologicznie banków 
na świecie przynajmniej 5 z nich to 
banki z Polski. Jesteśmy z tego bardzo 
dumni. Sektor bankowy w Polsce jest 
mały w porównaniu do rozmiarów 
kraju, gospodarki i PKB. Jeśli porów-
namy fundusze własne, kapitały ban-
ków w relacji do PKB, to zajmujemy 
jedno z końcowych miejsc w całej Unii 
Europejskiej. Polacy są stosunkowo 
mniej zamożni niż mieszkańcy innych 
krajów, w tym także niektórych byłych 
krajów socjalistycznych, dlatego jest 
sektorem słabo zasobnym w oszczęd-
ności Polaków, które są i były tradycyj-
nie mniejsze, niż osób w innych kra-
jach. Polski sektor bankowy udziela 
również, w relacji do PKB, znacznie 
mniej kredytów dla przedsiębiorstw, 
aniżeli w innych krajach. Jesteśmy 
na takim etapie rozwoju, że próbuje-
my sprostać wszystkim potrzebom na-
szych klientów, ale zamożność zarów-
no klientów jak i banków, jest znaczą-
co mniejsza niż w wielu innych euro-
pejskich krajach. Naszą uwagę kon-
centrujemy na zachowaniu stabilno-
ści i bezpieczeństwa depozytu. Dzia-
łamy w kraju na dorobku, dlatego sta-
ramy się, aby koszty działalności ban-
ków były jak najniższe. Podmioty pol-
skiego sektora legitymują się niskimi 
wskaźnikami kosztów działalności, 
tzw. C/I, czyli cost/income ratio, w Pol-
sce jest jednym z najniższych w po-
równaniu do innych krajów. Polski 
sektor bankowy bardzo mocno przy-
czynił się do rozwoju i modernizacji 
wielu działów gospodarki, dlatego że 
zastosował szereg nowoczesnych roz-
wiązań, które następnie zostały wyko-
rzystane przez różne firmy i instytu-
cje. Ważne jest dla nas też cyberbez-
pieczeństwo oraz bezpieczeństwo de-
pozytów, dlatego staramy się, aby ban-
ki były odpowiednio skapitalizowane, 
ale także, żeby silny był Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny i System Resolu-
tion, czyli uporządkowanej likwidacji, 
gdyby doszło do potrzeby likwidowa-

nia banków. W przypadku bankowo-
ści spółdzielczej świetnie działają dwa 
systemy IPS, czyli Systemy Ochrony 
Instytucjonalnej. Dzięki temu te ban-
ki są stabilne i mogą się bardzo dobrze 
rozwijać. 

Wspomniał pan o niedużej zamożno-
ści klientów, ale też naszych banków. 
Jak to wpływa na rozwój innowacyj-
ności? Czy polski sektor bankowy 
jest innowacyjny? 
Tak, polski sektor jest bardzo inno-

wacyjny. To tradycja, którą zapocząt-
kowaliśmy we wstępnym etapie trans-
formacji. Od początku mocno współ-
pracowaliśmy z uczelniami, które 
kształtowały kadry dla bankowości. 
Z najbardziej rozwiniętymi technolo-
gicznie firmami na świecie tworzyli-
śmy Forum Technologii Bankowej. 
Jest w nim kilkadziesiąt firm, które 
przedstawiają swoje najnowsze osią-
gnięcia. Jeśli banki i ich klienci uważa-
ją, że są dobre do zastosowania, to są 
wdrażane. Tu jest klucz do sukcesu. 
Właśnie dzięki temu, wskaźnik 
cost/income ratio może być odpowied-
nio niższy, a dostępność do usług ban-
kowych polskiego sektora bankowego 
jest możliwa praktycznie w każdym 
punkcie na świecie, tam gdzie jest te-
lekomunikacja. Sektor bankowy jest 
odpowiednio zabezpieczony, stosuje 
wysokie standardy bezpieczeństwa 
elektronicznego i to także jest możli-
we dzięki naszej ścisłej współpracy 
z firmami telekomunikacyjnymi. War-
to też przypomnieć, że Polskie banki 
były współzałożycielami niektórych 
firm telekomunikacyjnych w kraju, 
ponieważ brakowało nam dobrej, so-
lidnej i bezpiecznej telekomunikacji. 
Można powiedzieć, że to jest paradoks, 
bo wydaje nam się, że innowacyjność 
musi się wiązać z dużymi nakładami - 
to prawda, ponieśliśmy takie nakłady, 
ale osiągnięta innowacyjność pozwo-
liła później obniżać koszty w niektó-
rych segmentach i to uczyniliśmy. 
Na skutek napięć na rynkach między-
narodowych i prób hakerskich ata-
ków na różne instytucje pojawiła 

tekst: Marcin Śliwa
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Jedną z osób, które pod koniec kwietnia wzięły udział w XIV Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach był Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków 
Polskich, który podzielił się kilkoma spostrzeżeniami na temat polskiego sektora 
bankowego. Zapraszamy do przeczytania rozmowy, w której poruszamy m.in. temat 
zielonej ekonomii, innowacji i znaczenia, jakie dla krajowej gospodarki ma aktywność 
i zaangażowanie polskich banków.



się natomiast konieczność 
ponoszenia dużych nakładów związa-
nych z cyberbezpieczeństwem. Myślę, 
że dorastamy do takiego momentu, 
w którym nakłady na cyberbezpie-
czeństwo i na różne działania związa-
ne z wdrażaniem nowoczesnych tech-
nologii będą częściowo współfinanso-
wane przez państwo, dlatego że to co 
robimy bardzo często zastępuje dzia-
łania, które w innych państwach są re-
alizowane przez instytucje państwo-
we.  

Jaki w pana ocenie jest wpływ sekto-
ra bankowego na strategię rozwoju 
państwa? 
Duża część sukcesu polskiej gospo-

darki w ostatnich 30 latach była i jest 
związana z działalnością sektora ban-
kowego. Nie ma wątpliwości, że mo-
dernizacja polskiego rolnictwa odby-
ła się przy dużym udziale polskich 
banków. Wybudowanie kilku milio-
nów mieszkań w Polsce odbyło się 
dzięki współdziałaniu klientów, wy-
konawców i banków. Klienci i banki 
wzięli na siebie konieczność mobilizo-
wania środków i finansowania budow-
nictwa mieszkaniowego. Trzeba nato-
miast pamiętać, że to co się w ostat-
nich latach dzieje, czyli nastawienie 
w kierunku zielonej ekonomii, odgry-
wa już, ale będzie odgrywać jeszcze 
większą rolę. Mam tu na myśli dekar-

bonizację polskiej gospodarki, budo-
wanie energetyki odnawialnej, być 
może też jądrowej, ale również moder-
nizowanie tysięcy firm, będzie także 
wspierane wymogami regulacyjnymi 
płynącymi z Unii Europejskiej i od pol-
skich ustawodawców. Firmy, które 
niosą wyraźny, głęboki ślad węglowy 
będą mogły w mniejszym środku li-
czyć na finansowanie, a preferowane 
będą firmy, które nie szkodzą środo-
wisku naturalnemu. To nie jest bajka, 
to jest konieczność. Gdybyśmy dalej 
podążali wytyczonymi wcześniej 
ścieżkami, narazilibyśmy w ciągu kil-
kudziesięciu lat życie i istnienie ludzi 
na Ziemi. Banki są i będą uczestnika-
mi procesu modernizacji gospodarki 
w takim kierunku, aby życie w Polsce 
i na całym świecie, było bezpieczniej-
sze, zdrowsze i wolne od wielu zagro-
żeń. 

Obserwujemy dziś dynamiczne 
zmiany geopolityczne, wojnę i spa-
dek wartości pieniądza. Jak sektor 
bankowy w tej sytuacji może wspie-
rać społeczeństwo?  
Na pewno mamy do czynienia z co 

najmniej dwoma takimi działaniami. 
Poprzez sektor bankowy transmitowa-
ne są określone impulsy ze strony 
władz monetarnych i władz fiskal-
nych. Jeśli te impulsy służyć mają za-
cieśnieniu polityki monetarnej 

i zmniejszeniu ilości pieniądza, to ban-
ki muszą na to reagować i robią to po-
przez stosowne podnoszenie stóp pro-
centowych. Jeżeli musi nastąpić zła-
godzenie polityki monetarnej i więk-
sza ilość pieniądza ma dopłynąć do go-
spodarki, to po określonych decyzjach 
Narodowego Banku Polskiego, banki 
podejmują takie działania. Natomiast, 
podstawową rolą banków jest efek-
tywna alokacja zasobów, czyli kredy-
towanie podmiotów, które posiadają 
zdolność kredytową, restrukturyzo-
wanie tych podmiotów, które wyma-
gają modernizacji i restrukturyzacji. 
Wreszcie też mobilizowanie oszczęd-
ności i kapitałów po to, aby sektor ban-
kowy w odpowiedni sposób i na odpo-
wiednim poziomie finansował gospo-
darkę, żeby mogła się rozwijać. Jedno-
cześnie dochodzi do tego ogromny 
aspekt edukacyjny, bo każdego roku 
coś się zmienia w gospodarce i społe-
czeństwie. Bardzo wiele nowych roz-
wiązań przechodzi przez sektor ban-
kowy, dlatego jesteśmy dumni, że bez-
pośrednio pracuje tu ponad 145 tysię-
cy pracowników i jest to kadra świet-
nie wykształcona. Co ważne, sektor 
bankowy ma wysokie zaufanie społe-
czeństwa. Bardzo mnie to cieszy. 
W ostatnich kilkunastu miesiącach to 
zaufanie do polskiego sektora banko-
wego po raz kolejny wzrosło, mimo 
różnych napięć i kontrowersji. 
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Jaka jest dzisiaj sytuacja na rynku nieru-
chomości? W jaki sposób najczęściej ku-
pujemy mieszkania – dla siebie czy jako 
inwestycję? Za gotówkę czy na kredyt? 
Trzeba na początku podkreślić, że 

mieszkania - od dłuższego czasu - kupu-
jemy na wszystkie możliwe sposoby. Jed-
nak ostatnio dość dynamicznie zwiększa 
się ilość zakupów gotówkowych wzglę-
dem kredytowych. Wynika to przede 
wszystkim z sytuacji związanej z pod-
wyżką stóp procentowych, a także ogra-
niczeniem zdolności kredytowej wielu 
klientów. To wszystko wiąże się też z lek-
kim spadkiem popytu.  

Co ciekawe, cały czas mamy - mimo 
drożejących kredytów - wielu klientów 
kredytowych. Myślę, że ten trend będzie 
się utrzymywał, klienci będą chcieli ku-
pować mieszkania, niezależnie od kom-
plikacji dotyczących np. wspomnianego 
ograniczenia zdolności kredytowej. 

Czy za dwa, trzy lata sytuacja będzie po-
dobna? 
Jest szansa, że będzie nawet lepsza. 

Zakładam, że okresie dwu-, trzyletnim 
sytuacja gospodarcza, geopolityczna bę-
dzie się raczej stabilizowała. Będziemy 
powoli wracać do normalności, nawet 
gdy pojawią się kolejne podwyżki stóp 
procentowych, do 6 czy 6,5 proc., jak to 
jest przewidywane. Podejrzewam, że 
za rok czy półtora one mogą się obniżać, 
ceny powinny się więc stabilizować wraz 
z uspokojeniem sytuacji na rynkach świa-
towych – pod względem surowcowym 
czy żywnościowym. 

Jakie inwestycje firma HRE Invest-
ments realizuje w województwie ślą-
skim? 
W tym regionie realizujemy kilka in-

westycji, bądź jesteśmy w momencie 
przygotowywania kolejnych projektów 
w takich miastach, jak Sosnowiec, Kato-
wice, Ruda Śląska. Mocno obserwujemy 
ten region, nie skupiamy się nad inwesty-
cjami tylko w jednym miejscu. Woje-
wództwo śląskie ma ogromny potencjał, 
więc chcemy tutaj jeszcze mocniej zaist-
nieć. Jest to aglomeracja ponadtrzymilio-

nowa, a więc większa niż Warszawa. 
Oczywiście ceny są tutaj inne, natomiast 
jeżeli chodzi o liczbę ludności czy możli-
wości dostarczania mieszkań na rynek, 
to możemy w tym przypadku mówić 
o wyjątkowo przyszłościowym rynku. 
Tym bardziej, że wiele miast zaczyna tu-
taj dopiero odżywać - przez ostatnie lata 
niewiele w nich się działo, a teraz widać, 
jak szybko się one rozwijają. Branża de-
weloperska obserwuje tutaj duże zainte-
resowanie nowymi mieszkaniami przez 
klientów. Cały czas pozyskujemy nowe 
tereny pod inwestycje w województwie 
śląskim. 

Ceny mieszkań są coraz wyższe. Z czego 
to wynika?  
Czynników jest kilka. Od kilku lat ob-

serwujemy rosnące ceny działek, te wzro-
sty są bardzo dynamiczne. Druga sprawa 
to coraz wyższe ceny - w ostatnich 
dwóch, trzech latach - materiałów bu-
dowlanych. Trzeci element to z kolei pro-
blem z dostępem do siły roboczej, co po-
woduje presję na wzrost wynagrodzeń. 
Są to czynniki kosztowe, które odczuwa-
ją wszyscy deweloperzy, cała branża pró-
buje je przerzucić na ceny mieszkań.  

Pamiętajmy jeszcze o tym, że podaż 
jest stosunkowo niewielka od wielu lat, 
natomiast popyt jest bardzo duży. Mówi-

my tutaj zarówno o popycie ze strony 
klientów indywidualnych, tych z hipote-
kami, ale także o popycie ze strony mniej-
szych klientów inwestycyjnych - to są 
główne zakupy gotówkowe. I dodatko-
wo jeszcze na rynku pojawiły się fundu-
sze inwestycyjne, które kupują duże 
„paczki” mieszkań, zbierają mieszkania 
z rynku. To wszystko powoduje, że ceny 
mieszkań rosną. 

Czy wynajem jest dzisiaj opłacalny? 
Od kilku tygodni, w związku z tragicz-

ną sytuacją na Ukrainie, wynajem opłaca 
się bardziej niż jeszcze dwa, trzy miesią-
ce temu. Przez okres pandemii rentow-
ności na najmie były stosunkowo nie-
wielkie, na poziomie 2 do 4 procent na te-
renie całego kraju, poza tym była też du-
ża dostępność mieszkań pod wynajem. 

Teraz czynsze najmu poszły do góry 
i - mimo drożejących mieszkań - rentow-
ności gwałtownie wzrosły. 

Proszę jeszcze ocenić zalety prefabry-
kacji. Czy to jest w ogóle dzisiaj dobry 
kierunek? 
Według mnie jest to jest kierunek ko-

nieczny, nawet gdy większość budyn-
ków mieszkalnych dostarczana jest 
w tradycji. Uważam, że właśnie ze wzglę-
du na ograniczoną dostępność do siły ro-
boczej ten kierunek jest nieunikniony, 
jest to kwestia tylko i wyłącznie czasu. 

Spójrzmy na obecną sytuację – z jed-
nej strony mamy napływ prawie 3 mi-
lionów uchodźców z Ukrainy, ale jedno-
cześnie z Polski wyjechało na front 300 
tysięcy Ukraińców. Byli to przede 
wszystkim pracownicy firm budowla-
nych. Ta branża ma dzisiaj z tego powo-
du potężne kłopoty, wstrzymuje niektó-
re inwestycje ze względu na brak ludzi 
do pracy. Prefabrykacja pod tym wzglę-
dem rozwiązuje wiele problemów. Jeśli 
chodzi o liczbę pracowników potrzeb-
nych przy inwestycjach w tej technolo-
gii, to jest ona o wiele mniejsza niż w tra-
dycyjnej.

Ten region ma potencjał.  
Chcemy tutaj jeszcze mocniej zaistnieć

Rozmowa z Michałem Sapotą,  
prezesem zarządu HRE Investments
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ła mi po głowie. Kilka lat temu 
spotkaliśmy się z Markiem Raga-
nowiczem, a później z Marcinem 
Tomaszewskim, znakomitymi 
wspinaczami, rozmawiając 
o tym, żeby działać w wielkich 
ścianach. To naturalna droga. 
W latach 70. Polacy, w tym Woj-
ciech Kurtyka, pojechali zimą ja-
ko pierwsi i wspięli się na Ścianę 
Trolli w Norwegii. Tej zimy pod-
jęliśmy podobną próbę, jako 
pierwsi wchodząc zimą w ścianę 
Trango. Droga Angielska była po-
tencjalnie do przejścia klasycz-
nie, jedynie z małymi fragmen-
tami hakówki i dlatego ją wybra-
liśmy. Innymi słowy rokowało, 
że na tzw. „dziabkach” uda się 
przejść tę drogę, bez używania 
techniki hakowej. 

Co podczas tej wspinaczki by-
ło dla Ciebie największym wy-
zwaniem? 
Samo podejście było wyzwa-

niem - 1000 m przewyższenia żle-
bem. W ekstremalnych warun-
kach potrafi być bardzo niebez-
pieczny. Uciekaliśmy przed lawi-
nami i toczącymi się na nas gła-
zami. Takich elementów było 
wiele.  

...i przekonaliście się, że decy-
zja o odwrocie na 500 metrów 
przed szczytem była słuszna. 
Karty rozdawała pogoda. 

Mieliśmy informację od znajo-
mych, którzy przysyłali nam 
prognozy, że ma być pięć dni 
słonecznej aury. Weszliśmy 
w ścianę i był opad 0,2 trwający 
pół dnia. Przy ścianie o 500 me-
trach szerokości i 1200 metrach 
wysokości spowodowało to za-
mieć pyłową. Przeczekaliśmy 
w portaledgu z obawą, że roze-
rwie nam namiot. Przez te pięć 
dni tylko chwilami przestawało 
padać i wtedy wychodziliśmy 
się wspinać. Kiedy otrzymali-
śmy informację, że ma być jesz-
cze tylko dwa dni pogody, a po-
tem załamanie na ponad ty-

Pasja

Janusz Gołąb to jeden z najbar-
dziej znanych wspinaczy pocho-
dzący z woj. śląskiego. Jako 
pierwszy zimą zdobył ośmioty-
sięcznik Gaszerbrum I w Kara-
korum. Dokonał jednych z naj-
wybitniejszych przejść w histo-
rii polskiego alpinizmu. Wspinał 
się m.in. w Alpach, Patagonii 
i na Grenlandii. Wiele razy był 
nagradzany za swoje osiągnię-
cia sportowe. W marcu tego ro-
ku podjął próbę przejścia pie-

kielnie trudnej ściany Trango 
Nameless Tower.   

Zacznijmy od wspomnień 
z wyprawy na niezdobytą 
jeszcze zimą Trango Nameless 
Tower (6286 m n.p.m.) w Ka-
rakorum, która miała miejsce 
w marcu tego roku. Byłeś 
na niej wraz z Maciejem Kime-
lem i Michałem Królem. Dla-
czego wybraliście Drogę An-
gielską? 
Koncepcja wspinania się w gó-

rach wysokich od dawna chodzi-

Janusz Gołąb na Alasce bywał wielokrotnie, pokonując tam jedne z najtrud-
niejszych dróg wspinaczkowych

Należy wykorzystywać własne 
doświadczenia, aby neutralizować 

zagrożenia i sprostać postawionym celom. 
Jeśli wiem, jaka jest wycena danego 

wyciągu, robię wszystko, żeby go pokonać

Wykorzystuję 
doświadczenia, 

aby zneutralizować 
zagrożenia 

Zimą zdobył ośmiotysięcznik Gaszerbrum I w Karakorum
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dzień, było jasne, że kończymy 
akcję. W sumie byliśmy dzie-
więć dni w ścianie i dotarliśmy 
do jej połowy. Szkoda, bo praw-
dopodobnie najtrudniejszą jej 
część mieliśmy za sobą.  

Chciałbyś wrócić wspinać się 
zimą na Trango  Nameless To-
wer? 
Michał i Maciek chcą wrócić. 

A ja jeszcze nie wiem. Być może 
należałoby zmienić taktykę. Za-
stanawialiśmy się nad tym, czy 
nie iść bardziej na lekko i tym sa-
mym szybciej się przemiesz-
czać. 

Jak należy przygotować się 
do takiej wyprawy? 
Na wielu płaszczyznach. 

Trzeba portale trzyosobowe 
zbudować, zadbać o wory trans-
portowe, sprzęt, jedzenie. Bez 
sponsorów nie ogarnęlibyśmy 
tego. 

Kilka miesięcy wcześniej, we 
wrześniu 2021 r., udało Ci się 
poprowadzić drogę na dziewi-
czej, północnej ścianie Gunj-e 
Sar (ok. 6270 m n.p.m.) w Pa-
kistanie, w trakcie wyjazdu 
z młodymi wspinaczami, któ-
rzy mieli szansę wykazać się 
w ramach programu Polski Hi-
malaizm Sportowy. Ta ściana 
także była Twoim ogromnym 
osiągnięciem w ostatnim cza-
sie.  
Świetny wyjazd, korzystny 

dla wszystkich uczestników, 
zwłaszcza dla młodych wspina-
czy, którzy po raz pierwszy 
wspinali się w górach wysokich.  
Z tego co pamiętam, weszliśmy 
na sześć niezdobytych sześcio-
tysięczników, z czego tylko 
na jeden drogą po śniegu, bez 
wspinania się i trudności. Rze-
czywiście, jestem bardzo zado-
wolony z poprowadzenia drogi 
na Gunj-e Sar. Chociaż podczas 
zejścia miałem pecha. 

Co się wydarzyło? 
Kamień przygniótł mi nogę 

w taki sposób, że razem z Ada-
mem Bieleckim we dwóch nie 
potrafiliśmy jej uwolnić. Było 
trochę szarpania, w końcu jakoś 
tak ją wykręciłem, że wyskoczy-

ła spod tego kamienia. Ogrom-
ny ból. Mam stwierdzone przez 
lekarza zmiany tkankowe w tej 
nodze.  

Lista Twoich sukcesów jest 
długa. Jeśli chodzi o Himalaje, 
w historii zimowego wspina-
nia zapisałeś się jako ten, któ-
ry wraz z Adamem Bieleckim 
zimą pierwszy zdobył Ga-
szerbrum I (8080 m n.p.m.) 
w 2012 r. - bez użycia tlenu, 
drogą japońską. 
Było to zimowe doświadcze-

nie surwiwalowe. Typowa wy-
rypa, kontakt z zimnem i wszę-
dobylski śnieg, znój. Trudności 
technicznych tam nie było, je-
dynie potrzebowaliśmy dobrej 
pogody i motywacji. Od około 
7200 tys. m n.p.m. jest już tzw. 
„strefa śmierci” i walka z sa-
mym sobą o każdy krok. Zazwy-
czaj na dwa oddechy przypada 
jeden krok, a momentami nawet 
na 20 oddechów.  

Wspinałeś się także w Ta-
trach, Alpach, w Patagonii. 
Wśród przebytych przez Cie-
bie dróg wspinaczkowych 
można wymienić np. pierw-
sze polskie przejście Directis-
sime Ghilini - Piola na Eigerze 
(1300 m n.p.m.) w 31 godzin - 
jednej z najtrudniejszych 
dróg alpejskich. Czy ta wspi-
naczka była szczególna jeśli 
chodzi o te rejony wspinacz-
kowe? 
To była bardzo trudna droga. 

Teraz jest już przechodzona kla-
sycznie w całości, ale trudności 
nadal są. Mieliśmy z Grzesiem 
Skorkiem satysfakcję, że 
przed nami pokonywano tę dro-
gę w cztery czy pięć dni, nato-
miast my stwierdziliśmy, że 
przejdziemy ją w stylu non-
stop. W Alpach wspiąłem się 
wieloma pięknymi drogami, 
m.in. słynną drogą przez Rybę 
na Marmoladzie w Dolomitach 
- było to jedno z pierwszych po-
wtórzeń tej drogi. Przeszedłem 
drugim klasycznym przejściem 
Filar Freneya na Mont Blanc. By-
łem także w Ścianie Trolli 
w Norwegii na jednej z najtrud-
niejszych dróg wspinaczkowych 
- ta wyprawa wymagała dużego 

hartu ducha. Arch Wall to na-
prawdę trudna wspinaczka. 

Pierwsze przejście lewego fi-
lara na Bear Tooth przy lodow-
cu Buckskin na Alasce było 
dość ekstremalne. A takich 
masz na swoim koncie więcej. 
Towarzyszy Ci czasem strach?  
Należy wykorzystywać wła-

sne doświadczenia, aby neutra-
lizować zagrożenia i sprostać 
postawionym celom. Jeśli 
wiem, jaka jest wycena danego 
wyciągu, robię wszystko, żeby 
go pokonać. Na wspinaniu nie 
myśli się o strachu - to bardziej 
nirwana, a nie adrenalina. Trze-
ba umieć poradzić sobie ze stra-
chem. Mam np. lęk i przyspie-
szony oddech jak słyszę lawinę. 
Natomiast byłbym chyba kaska-
derem, gdybym strzał adrenali-
ny miał chociażby na „żywco-
wym” wspinaniu. Ale strach jest 
potrzebny, bo to taki instynkt 
samozachowawczy.  

Dream Team - taki przydomek 
zyskał zespół wspinaczkowy, 
w skład którego oprócz Ciebie 
weszli Jacek Fluder, Stanisław 
Piecuch i nieżyjący już Grze-
gorz Skorek. Skąd się to wzię-
ło? 
KW Gliwice i KW Katowice 

działały właściwie razem. Sta-
sia poznałem na ściance - pierw-
szej sztucznej wybudowanej 
w Polsce, w KW Gliwice, w tzw. 
„szybie”. Umówiliśmy się w Ta-
try i zaczęliśmy się razem wspi-
nać. Jak kilka dróg zrobiliśmy, to 
Jacek Fluder, który się już świet-
nie wspinał, zaoponował nam, 
czy nie chcielibyśmy także 
z nim. Pojechaliśmy na jedną 
z pierwszych dużych, wspól-
nych wspinaczek. Na ścianie 
Grandes Jorasses dokonaliśmy 
pierwszego przejścia zimowego 
- wspinaczka stała się przej-
ściem sezonu w Alpach. Z kolei 
Grzesiowi Skorkowi podobał się 
nasz styl wspinania i dołączył 
do nas jako czwarty.  

Wielokrotnie byłeś nagradza-
ny za swoje dokonania wspi-
naczkowe, m.in. „Kolosami” 
za wytyczenie wraz z kolega-
mi nowej drogi na le-

Na wspinaniu 
nie myśli się 
o strachu - to 
bardziej 
nirwana, a nie 
adrenalina. 
Trzeba umieć 
poradzić so-
bie ze stra-
chem. Mam 
np. lęk i przy-
spieszony od-
dech, jak sły-
szę lawinę. 
Natomiast 
byłbym chyba 
kaskaderem, 
gdybym 
strzał adrena-
liny miał cho-
ciażby 
na „żywco-
wym” wspi-
naniu. Ale 
strach jest po-
trzebny, bo to 
taki instynkt 
samozacho-
wawczy
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gendarnej ścianie Dru w Al-
pach w 2003 r. (3754 m n.p.m.) czy 
900-metrowej drogi na ścianie Na-
Iummassortoq w południowej 
Grenlandii. Cieszą takie wyróżnie-
nia? 
Oczywiście, że tak. Opowiem za-

bawną historię. Jak dostałem zloty 
medal za wybitne osiągnięcia sporto-
we, żyjący jeszcze wówczas Artur Ha-
zjer mówi mi tak mniej więcej: „Ale 
masz pecha, że ten złoty dostałeś. 
Gdybyś najpierw dostał brązowy, póź-
niej srebrny i dopiero złoty to miałbyś 
trzy koperty do tego, a tak masz tylko 
jedną i pozamiatane”. Często wspo-
minam tę sytuację. 

Wierzysz w młodych wspinaczy, 
działających teraz m.in. w małych 
zespołach i stylu alpejskim w ra-
mach Polskiego Himalaizmu Sporto-
wego? 
My jesteśmy z tego pokolenia stra-

conego - lata 80. Sukcesy osiągali Ku-
kuczka, Czok, Skorek, a my młodsi ni-
gdzie nie jeździliśmy, bo na wyjazdy 
potrzebne były ogromne sumy. Dopie-
ro Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej 
przy PZA coś zmieniła. Dzięki Januszo-
wi Skorkowi i Januszowi Majerowi po-
jechałem pierwszy raz w Alpy, ale 
w dalszym ciągu nie było szans wyjeż-
dżać tak jak Anglicy, Niemcy czy Fran-
cuzi w Himalaje. Chłopaki mieli szan-

sę jesienią zeszłego roku pojechać 
za dofinansowanie z PZA zdobywać 
szczyty sześciotysięczne w Pakistanie 
i tak to powinno wyglądać. PZA musi 
też zwrócić uwagę na ludzi ze zdolno-
ściami do Ski Runningu, czy narciarzy 
wysokogórskich i zabierać ich na wy-
prawy na ośmiotysięczne szczyty - 
uczestniczyłem w wyprawie, na której 
Andrzej Bargiel zjechał na nartach ja-
ko pierwszy człowiek na świecie z K2. 
W Polskim Związku Alpinizmu mamy 
wielu młodych świetnie zapowiadają-
cych się wspinaczy i narciarzy - oni mu-
szą mieć szansę na rozwój. Nowy pro-
gram PZA Polski Himalaizm Sportowy 
to bardzo dobry kierunek.
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Dobra twórczość 
musi być natchniona 
pierwiastkiem  
Sacrum



 
Daniel Flaka, rzemieślnik, który zaczął życie 
od nowa, by poświęcić się misji tworzenia 
artystycznego rękodzieła z przesłaniem. 

Danielu, spotykamy się w pięknych okolicznościach, 
zaprosiłeś mnie do swojej pracowni w Koszarawie. 
Masz tu niesamowite widoki na okolice. Choć miesz-
kasz tu w zasadzie od niedawna, to miejsce, które wy-
brałeś na swój dom po powrocie z wygnania zawodo-
wego, które nastąpiło w pierwszej dekadzie naszego 
wieku.  
Tak faktycznie się złożyło, że po skończonych studiach 

wyjechałem z Polski jesienią 2006 roku. To były czasy, gdy 
pracodawcy straszyli pracowników, że mają wiele osób 
czekających na zwolnienie jakiegokolwiek stanowiska pra-
cy. Były fatalne zarobki rzędu 5 zł za godzinę. To była re-
guła, tu na Żywiecczyźnie na umowie dostawało się staw-
kę minimalną. Reszta szła pod stołem. Mając 26 lat i wie-
le różnych doświadczeń zawodowych, okresy bezrobo-
cia… Spakowałem się i wyjechałem do Norwegii. To był 
czas, w którym byłem już zaręczony. Chciałem zakładać 
rodzinę i w zasadzie nie wyobrażałem sobie, jak mógłbym, 
pracując w Polsce, ją utrzymać.  

Nie obawiałeś się tego kroku? To wydaje się wymagać 
wiele odwagi. Wyjazd z dala od bliskich, rodziny. W do-
datku do kraju, który należy do najdroższych na świecie? 
Nie, miałem serdecznie dość wyzysku, który wtedy pa-

nował w Polsce. Mój pierwszy norweski zarobek był rów-
noważny z roczną pensją w Polsce, dodatkowo nie w peł-
ni opodatkowaną. To był moment, że nie myślałem o po-
wrocie. Choć nie zakładałem, że w Norwegii zostanę 
na stałe. Pół roku po wyjeździe przyjechałem do Polski 
wziąć ślub. Kilka dni po nim zabrałem żonę do Norwegii. 
Tam spędziliśmy pierwsze dziesięć lat naszego małżeń-
stwa. 

Urodziły ci się tam dzieci… 
Tak, cała trójka urodziła się w Bergen. Byliśmy tam już 

urządzeni, mieliśmy kupiony dom na kredyt. Tak nam 
upływały lata. Jednak w pewnym momencie, to był 2015 
rok, coś zaczęło się zmieniać. Z jednej strony kryzys mi-
gracyjny i napływ uchodźców. Ta Norwegia, do której wy-
jechaliśmy, odchodziła do historii. Choć o powrocie do Pol-
ski zaczęły decydować inne kwestie. Zdaliśmy sobie spra-
wę, że bardzo trudno będzie nam wychować tam dzieci 
w polskiej tradycji i kulturze. Do tego 
jeszcze one w zasadzie nie znały swojej 
rodziny. Do kraju przyjeżdżaliśmy nie 
częściej niż raz do roku. Choć zdarzały 
się okresy, że nie widzieliśmy Polski, ro-
dziny i przyjaciół przez dwa lata.  Nie 
chcieliśmy dopuścić do tego, by dzieci 
nie poznały swoich korzeni, nie mieli bli-
skiego kontaktu z dziadkami, który prze-
cież jest bardzo ważny przy wychowa-
niu i poznawaniu wartości i tradycji ro-
dzinnych. Ponadto trudno jest wycho-

wać dziecko w miłości do Polski, gdy się w niej nie miesz-
ka, wybierając łatwiejsze życie na emigracji. Podjęliśmy 
decyzję, że sprzedamy dom w Norwegii, przyjedziemy 
do Polski i tu zaczniemy układać sobie życie od nowa.  

Stąd pomysł na własną działalność? 
Tak. Musiałem sobie od nowa wymyślić życie w Polsce. 

To nie był łatwy moment. Poszukiwałem możliwości i wie-
działem już, że będę chciał wykorzystać moje zdolności 
plastyczne i manualne. Od samego początku wyklucza-
łem pracę na etacie. Na początku zacząłem rzeźbić, choć 
było to bardziej hobby. Za pomocą noża robiłem płasko-
rzeźby w drewnie. Później przyszedł czas na figurki. Na-
wet ktoś się tym zainteresował i kilka sztuk sprzedałem.  

Jaka była pierwsza praca, którą wykonałeś? 
Nie tak szybko, najpierw to była zabawa i eksperymen-

ty. Na skrawkach skóry uczyłem się tłoczyć. Robiłem 
pierwsze wzory. Ta nauka od samego początku dawała mi 
ogromną dozę satysfakcji. Skóra jest bardzo plastycznym 
materiałem, wydaje się wybaczać wiele błędów począt-
kującym. To właśnie skłoniło mnie do coraz odważniej-
szych prób. W końcu już wiedziałem, że jest to mój mate-
riał, z którym chcę pracować. Jest naturalna, znana od ty-
siącleci. To najstarszy materiał, z którym człowiek miał 
do czynienia prawie od samego początku ludzkości.  

Wracając do  brzegu, wiedziałeś już, że skóra jest tworzy-
wem, w którym najlepiej Ci się pracuje, to chyba bardzo 
ważny moment, jednak jakie były pierwsze prace, które 
wykonałeś? Czy miałeś już wtedy pomysł na przekaz war-
tości, które prezentują twoje prace? 
Pierwszy był portfel z wizerunkiem góralskiego zbójni-

ka, ten zrobiłem dla siebie i już w niedługim czasie ten pro-
jekt stał się logo Pracowni Rzemiosł Artystycznych 
„Kroćpok Zbój”, następnie w portfele wyposażyłem swo-
ją rodzinę, zresztą wszystkie funkcjonują do dzisiaj. To 
był rodzaj nauki. Musiałem wytworzyć wiele prac, by uzy-
skać poziom, którego nie musiałbym się wstydzić. Treści, 
które przekazuję na moich wyrobach, przyszły do mnie 
same. To było jak najbardziej naturalne. Wychowałem się 
w wierze i patriotyzmie, sięgnąłem do moich wartości 
i zrobiłem z nich, można by powiedzieć, leitmotiv moich 
prac. Pierwsze produkty, które wytworzyłem w celu sprze-
daży, zawierały elementy patriotyczne. Był pierwszy orzeł 
II Rzeczypospolitej, wzór 1919 i prace z ukazanymi wize-
runkami charakterystycznymi dla Powstania Warszaw-
skiego - kotwica i mały powstaniec. Pojawiły się też wize-
runki Świętych Kościoła na puzderkach różańcowych. 
Chyba powinienem zaznaczyć, że były to prace niepo-

Traktuję moje zajęcie jako swoistą misję, dobra 
twórczość musi być natchniona pierwiastkiem 

Sacrum, bez tego byłoby to tylko zwykłe 
klepanie w skórę, a na to nigdy się nie zgodzę. 

Trzeba czuć sens pracy, którą się wykonuje, 
inaczej to wszystko nie byłoby nic warte 

Rozmawiał:  Mateusz Zarembowicz
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wtarzalne, to znaczy, nie uruchomiłem i nie pla-
nuję uruchomić masowej produkcji. Wszystko zawsze wy-
konywałem ręcznie i chciałbym, by tak pozostało. Prace, 
o których wspomniałem, wykonałem, by móc je zapre-
zentować szerszemu gronu. 

Właśnie, dużo mówisz o produkcji, nauce pracy z nowym 
materiałem, wykonywaniu twoich pierwszych produk-
tów, jednak brakuje mi informacji, jaki miałeś pomysł 
na pozyskanie klientów. Ten dar, który posiadasz, umie-
jętność robienia pięknych, niepowtarzalnych rzeczy, wy-
daje się nie być całym kluczem do sukcesu. Ważne są jed-
nak również kanały komunikacji, bez których nie uda się 
przecież trafić do potencjalnego klienta.  
Masz rację, to bardzo istotne kwestie, których do tej po-

ry nie poruszaliśmy, a rozmawiamy już blisko godzinę. 
Myślę, że cię zaskoczę. Nie było to tak bardzo trudne, jak 
mogłoby się zdawać. Na początku całą kwestię komuni-
kacji z potencjalnymi klientami załatwił Twitter. Mam 
na tej platformie od wielu lat swój profil. Gdy zacząłem 
wytwarzać pierwsze prace, zaprezentowałem je moim ob-
serwującym. Reszta przyszła sama. Okazało się, że trafi-
łem w niszę z produktami, których ludzie oczekiwali. By-
ły już oczywiście firmy szyjące masowo odzież patriotycz-
ną, jednak ja mogłem zapewnić produkt jedyny w swoim 
rodzaju, niepowtarzalny z wzorem na zamówienie i do te-
go wykonany ręcznie.  

Znam nawet nazwisko twojego pierwszego klienta, 
chcesz je zdradzić? 
W zasadzie to żadna tajemnica. Klientką, która pierw-

sza zainteresowała się moimi pracami, była profesor Kry-
styna Pawłowicz. Dostrzegła zbója z mojego pierwszego 
wyrobu, który bardzo się jej spodobał. Zamówiła u mnie 
portfel z bardzo podobnym wzorem. Spotkaliśmy się póź-
niej w Krakowie, gdzie otrzymała ode mnie osobiście port-
fel, który dla niej zrobiłem. Ja dostałem książkę z dedyka-
cją, ta wymiana nastąpiła w trakcie obiadu, który udało 
nam się wspólnie zjeść. To był bardzo ciekawy i obiecują-
cy początek mojej rzemieślniczej drogi. Później zaczęły 
pojawiać się kolejne zamówienia, w niedługim czasie oka-
zało się, że zaczynam osiągać efekt kuli śniegowej. 

Cały biznes oparłeś w tamtym momencie o Twittera? 
Promowałeś tam swoje wyroby, czy osiągnąłeś wszystko 
przez sieć obserwujących twój profil? 
Nigdy nie musiałem płacić na Twitterze za promocję 

moich produktów. To były czasy, gdy ludzie nie byli po-
dzieleni. Prawa strona trzymała się razem i wspierała cie-
kawe inicjatywy. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. 
Mniej jest w ludziach optymizmu, ta 
jedna grupa samoistnie zjednoczona 
wspólnymi wartościami, została po-
dzielona przez różne wydarzenia ge-
opolityczne. Ale wracając do pytania. 
Większość klientów mam dalej na tej 
platformie. Ostatnio uruchomiłem kon-
ta na TikToku i Instagramie, tam znacz-
nie łatwiej prezentować prace, czy 
wrzucać krótkie filmiki przedstawiają-
ce moje wyroby, czy ich cykl wytwór-
czy. 

Mówisz o motywach patriotycznych i religijnych, które 
na początku dominowały w twoich pracach. O kwestiach 
kulturowych, które spowodowały, że ten rodzaj twórczo-
ści był i jest ci bliski. Jak wygląda ta sytuacja teraz, sku-
piasz się tylko na takich motywach, czy może przyjmu-
jesz też inne zamówienia? 
Ten temat jest w dalszym ciągu najważniejszy, stano-

wi zdecydowanie ponad 50% mojej pracy. Trafiają się 
klienci zainteresowani motywami kwietnymi, czasami 
wytłaczam też wizerunki bliskich im zwierząt. Jednak cza-
sem pojawiają się zapytania związane z tematami LGBT 
i gender. Te omijam szerokim łukiem. Traktuję moje za-
jęcie jako swoistą misję, dobra twórczość musi być na-
tchniona pierwiastkiem Sacrum, bez tego byłoby to tylko 
zwykłe klepanie w skórę, a na to nigdy się nie zgodzę. Trze-
ba czuć sens pracy, którą się wykonuje, inaczej to wszyst-
ko nie byłoby nic warte.  

Widzę, że nie powiedziałeś ostatniego słowa, nowe wy-
zwania przed tobą, jaką masz perspektywę na najbliższe 
lata? 
Będę się dalej doskonalił, robił to, co umiem najlepiej 

i na co poświęciłem ostatnie lata życia. Zapewne wprowa-
dzę jakieś udoskonalenia, ostatnio zacząłem eksperymen-
tować z odlewaniem mosiądzu, próbuję wykonać klamrę 
do pasa z wizerunkiem warszawskiego powstańca. Naj-
ważniejsze, by nie robić nic wbrew sobie i ciągle się roz-
wijać. Resztę wystarczy powierzyć Panu Bogu.

Nigdy swoją twórczością i przekonaniami  
nie zejdę poniżej założonego poziomu,  

nie będę jej wykonywał tylko po to,  
by zarobić pieniądze na byle czym, to muszą 
być rzeczy ważne i niepodważające systemu 

moich wartości
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Przestrzeń życiowa dopasowana
w sposób szczególny do Państwa potrzeb
Specjalizujemy się w opiece nad ludźmi
z chorobą Alzheimera i demencją starczą

SENIOR RESIDENCE
co nas wyróżnia

- 168 lat doświadczenia w opiece
- unikatowe rozwiązania architektoniczne
- systemy przywoławcze
- tarasy, ogrody i aleje spacerowe
- kaplica, duszpasterstwo i kręgi Biblijne
- własna i zdrowa kuchnia
- bogaty program kulturalny
- atrakcje i wydarzenia

na wyciągnięcie ręki

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe
- basen, kręgle, tenis, wellness, spa
-  specjalistyczna przychodnia medyczna
- bank, restauracja i delikatesy
- bliskość licznych klinik i szpitali

Senior Residence
Placówka Świadcząca Całodobową Opiekę

40-750 Katowice, ul. Zabłockiego 26
323 535 840
101 miejsc

Senior Residence
Dom Pomocy Społecznej

40-750 Katowice, ul. Pijarska 4
323 535 840
97 miejsc

www.senior-residence.pl
e-mail: biuro@senior-residence.pl

/ Senior-Residence



Właśnie obchodziłaś 25-lecie pracy 
artystycznej. Co to dla ciebie ozna-
cza? Co zmieniła w pracy artystycz-
nej pandemia?  
Kiedyś wydawało mi się, że 25 lat 

to strasznie długi odcinek życia, a tu 
proszę... stało się. Mój artystyczny, 
„zawodowy” czas  odliczam od kon-
certu dla fundacji "Auxillium" w Za-
wierciu, kiedy na scenie wystąpiłam 
jako gość światowej sławy tenora, 
wspaniałego artysty - Wiesława Och-
mana. Dla młodej śpiewaczki, (wtedy 
studentki IV roku) było to niezwykłe 
wyróżnienie. Ten koncert dodał mi 
skrzydeł i zmobilizował do większej 
pracy. I tak minęło 25 lat... Pięknych 
ról, przede wszystkim w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym (GTM), wspania-
łych wielkich koncertów, recitali, na-

uczania, organizowania itd. Co to 
oznacza? Że jeszcze nie czas na eme-
ryturę. Choć pandemia podziałała tro-
chę jak przymusowy urlop. Zwłaszcza 
dla artystów nie związanych na stałe 
z żadną instytucją. To był trudny czas, 
choć sprzyjał pracy, na którą nie by-
wa czasu na co dzień. W ubiegłym ro-
ku otrzymałam stypendium Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w dziedzinie muzyki. Udało 
mi się wraz z dwiema pianistkami: 
Aleksandrą Naczyńską - Szlęk i Graży-
ną Griner oraz altowiolistką Jolantą 
Brandys zrealizować projekt „Muzy-
ka znad Warty”. Dwupłytowy album 
zawiera pieśni nadwarciańskich kom-
pozytorów: Witolda Friemanna i Sta-
nisława Ignacego Rączki, (który two-
rzył w Zawierciu). Nagrałyśmy po 12 
pieśni obu twórców. Są to w dużej 
mierze dzieła nieznane i w przypad-

ku Rączki nie wykonywane. Nato-
miast z kompozytorem Rafałem Smo-
leniem nagraliśmy „Sonet 1” Williama 
Shakespeare’a. Gdyby nie pandemia, 
do tego, by nie doszło. 

A sam jubileusz? 
Odbył się w marcu br. na scenie 

MOK w Zawierciu. Bo gdzież indziej. 
Zaśpiewali ze mną i zagrali przyjacie-
le - soliści GTM-u, uczniowie, moja ro-
dzina. Na widowni - też zaprzyjaźnie-
ni słuchacze. Czego chcieć więcej. Mo-
głam cudownie świętować te 25 lat 
muzycznego bytowania. Ze wzrusze-
niem i radością. 

Wszyscy spoglądamy teraz 
na Wschód. W swoich projektach 
również włączasz się w pomoc Ukra-
inie. 
Stowarzyszenie "Filharmonia Juraj-

ska", którego jestem przedstawicielem 
organizuje po świętach koncert 
z udziałem ukraińskiej śpiewaczki Ka-
tarzyny Klosowskiej, która u nas zna-
lazła schronienie przed okrucień-
stwem wojny. To, mam nadzieję 
pierwszy z wielu wspólnych koncer-
tów. Myślę też, że taka pomoc jest 
równie ważna, jak dach nad głową. 

Co cię pasjonuje w muzyce i jak śpie-
wanie łączy cię z mężem Leopoldem 
Stawarzem, również artystą śpiewa-
kiem?  
Co mnie pasjonuje? Chyba muzyka 

w muzyce właśnie. Odkąd tylko pa-
miętam, w moich planach na życie by-
ło zajmowanie się tą dziedziną sztu-
ki. Już jako naprawdę mała dziew-
czynka chciałam być śpiewaczką ope-
rową, bo tylko one - moim zdaniem - 
nosiły wspaniałe suknie. I to był oczy-
wiście jedyny powód. Potem rozpo-
częłam naukę gry na fortepianie i „by-
cie śpiewaczką", gdzieś się odsunęło 
na rzecz bycia po prostu muzykiem. 
Życie jednak tak mną pokierowało, że 
skończyłam Szkołę Muzyczną I st. ja-
ko instrumentalistka, ale już II st. ja-
ko wokalistka, potem studia w Akade-
mii Muzycznej w Katowicach, Wy-
dział Wokalno-Aktorski, tam pozna-
łam mojego męża i od tamtego czasu 
śpiewamy razem. Ale nie tylko śpie-
wamy. Prowadzimy działalność pro-
pagującą muzykę i sztukę w ogóle. 
Zwłaszcza w Zawierciu, z którym je-
steśmy związani. Staramy się tu orga-
nizować życie kulturalne, stąd choć-
by pomysł projektu "Filharmonia 

Artystka współpracuje z wieloma polskimi filharmoniami i orkiestrami kameralnymi. 
Od 2003 r. śpiewa w koncertach „Z batutą i humorem” pod batutą Macieja Niesiołowskiego

Muzyka uwrażliwia,  
czyni pięknym 

Anita Maszczyk. Sopran. Z jej licznych ról należy wymienić: 
Rosinę, Frasquitę, Anninę, Franzi, Silvę i Stasi i Maricę, 

Hannę Glawari, Eurydykę, Irenę Molloy, Maggie... 
Współzałożycielka Jurajskiej Orkiestry Kameralnej
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Rozmawiała: Agnieszka Zielińska 
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Jurajska", który dzięki pomocy Spół-
dzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Za-
wierciu znalazł swoje miejsce w daw-
nym Domu Kultury Huty "Zawiercie". 
(Teraz właścicielem obiektu jest spół-
dzielnia). To sala o wspaniałej akusty-
ce, która nie wymaga nagłośnienia. 
Takie jest zresztą założenie naszych 
koncertów - pozwolić na słuchanie 
muzyki klasycznej na żywo, blisko ar-
tysty, bez konieczności wzmacniania 
jej odbioru elektroniką. W filharmo-
nii chcemy także, aby przeważała mu-
zyka instrumentalna, bo choć sama je-
stem śpiewaczką, najwięcej wzruszeń 
dostarcza mi muzyka bez udziału gło-
su. Może dlatego, że każde wykona-
nie wokalne zmusza do analizy, a ja 
lubię być słuchaczem, którego dzieło 
albo zachwyca, albo nie. Od stycznia 
2020 nasz „projekt” jest już regular-
nym stowarzyszeniem. 

Przed jaką publicznością lubisz wy-
stępować?  
Ja w ogóle lubię publiczność. W za-

wodowym życiu nie tylko śpiewam, 

ale i prowadzę koncerty. Lubię bli-
skość ludzi. Na koncertach lubię wi-
dzieć widza. Jestem po części wycho-
wana artystycznie przez Macieja Nie-
siołowskiego, przez jego sposób od-
działywania na widza i słuchacza. To 
prawda, że najchętniej występuje się 
dla publiczności, która przychodzi 
z własnej woli, ale to przecież zada-
nie artysty, aby ta czasem "przymu-
szona" wola zmieniła się w miłość 
do sztuki. 

A kariera muzyczna? 
Nie wiem, co ona oznacza. Kiedyś 

wydawało mi się, że długo jeszcze bę-
dę pracować w Gliwickim Teatrze Mu-
zycznym, taki był plan na „karierę”, 
ale teatr przekształcono i musiałam 
znaleźć coś innego. W GTM-ie spędzi-
łam 15 lat. Nauczyłam się zawodu, po-
znałam nietuzinkowych artystów, 
z którymi do tej pory łączy mnie przy-
jaźń. Wszystko to przy wsparciu naj-
bliższych. W tym czasie w naszej ro-
dzinie pojawiła się dwójka dzieci: Ber-
nard i Bernadeta. Już skażonych sztu-

ką. Bernard śpiewa, komponuje, dy-
ryguje. Jest studentem Akademii Mu-
zycznej. Benia natomiast uczy się grać 
na flecie.  

A twoja kariera? 
-Nigdy nie marzyłam o wielkiej ka-

rierze. Może też nigdy nie miałam ku 
temu predyspozycji. Jestem w życiu 
w takim miejscu i czasie, że czuję się 
osobą spełnioną. Pewnie nie do koń-
ca, bo mam oczywistą nadzieję, że 
jeszcze wiele wyzwań przede mną, ale 
cieszę się małymi cegiełkami - lokalną 
kulturą, pracą wśród wspaniałych lu-
dzi, których życie stawia na mojej dro-
dze, a kiedy wychodzę na scenę, czy 
estradę - dreszczykiem emocji. Cieszę 
się ogrodem, w którym lubię praco-
wać. Ale nade wszystko moją rodziną.  
Bo żaden sukces, czy porażka, bez 
nich nie smakowałby naprawdę. 

Zmieńmy temat rozmowy. Czy Pola-
cy potrzebują jeszcze muzyki innej 
niż ta służąca tylko rozrywce, (także 
mieszkańcy naszego regionu)?  

Na zawodowej scenie muzycznej debiutowała partią Adeli w "Zemście nietoperza" Johanna Straussa w "Operze Śląskiej" w Bytomiu
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Myślę, że Polacy napraw-
dę kochają muzykę, to jest chyba za-
korzenione gdzieś w naszym narodo-
wym charakterze. I nie tylko tę służą-
cą rozrywce, choć przecież każda jest 
potrzebna. Chodzi o pewną równowa-
gę w dostępności i propagowaniu. 
I o edukację. Trzeba uczyć rozpozna-
wania, co jest naprawdę dobre. To 
trudne i niepopularne. Ale taka jest 
przecież rola edukacji. 

Czy współcześnie, muzyka klasycz-
na przemawia do młodzieży? Czy 
młodzi chcą słuchać Bacha, Mozarta, 
Beethovena? Czego mogą się 
od nich nauczyć?   
Uważam, że młodzi wręcz lgną 

do muzyki klasycznej. Uczą się 
w szkołach muzycznych, państwo-
wych, prywatnych, w ogniskach, sto-
warzyszeniach, w domach kultury, 
(sama zresztą w Miejskim Ośrodku 
Kultury "Centrum" w Zawierciu taką 
młodzieżą się zajmuję). Młodzi ludzie 

grają w orkiestrach. Występują w ze-
społach folklorystycznych. Muzyka 
uwrażliwia. Czyni pięknym to, czego 
dotknie. Nie wyobrażam sobie świata 
bez muzyki. Tak jak bez kwiatów, błę-

kitu nieba, przyrody. Muzyka jest czę-
ścią mojego życia. Tę miłość mogę 
dzielić z mężem Leopoldem, zaszcze-
piać ją dzieciom. Dzielić się nią z ty-
mi, którzy zechcą ją przyjąć.

Anita Maszczyk nie tylko śpiewa. Prowadzi działalność pedagogiczną i menedżerską
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Anita Maszczyk jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach. Ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski, w klasie śpiewu solowego 

Haliny Skubis. Kunszt wokalny doskonaliła także pod opieką prof. Jadwigi Romań-
skiej. Na zawodowej scenie muzycznej debiutowała partią Adeli w "Zemście nie-

toperza" Johanna Straussa w "Operze Śląskiej" w Bytomiu. Partię tę śpiewała także 
w "Operze Krakowskiej", "Operze Nova" w Bydgoszczy, "Teatrze Muzycznym" 

w Lublinie oraz na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego, którego solistką była 
w latach 2001-2016. Z jej licznych ról należy wymienić m.in. Rosinę w "Cyruliku se-

wilskim" Rossiniego, Frasquitę w "Carmen" Bizeta, Anninę w "Nocy w Wenecji", 
czy Eurydykę w "Orfeuszu w piekle" Offenbacha. Anita Maszczyk śpiewała w Pary-
żu, Londynie i w Chicago.  Artystka współpracuje z wieloma polskimi filharmonia-
mi i orkiestrami kameralnymi. Od 2003 r. śpiewa w koncertach „Z batutą i humo-
rem” pod batutą Macieja Niesiołowskiego.  Anita Maszczyk prowadzi działalność 

pedagogiczną i menedżerską. Jest przedstawicielem dwóch stowarzyszeń "Filhar-
monii Jurajskiej" w Zawierciu i "Krocz-Art" w Kroczycach i współzałożycielką Juraj-
skiej Orkiestry Kameralnej. W maju 2018 r. podjęła także współpracę z Michałem 

Znanieckim, jako asystent reżysera. 
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Raków Częstochowa za obronę Fortuna Pucharu Polski 
dostał 5 mln złotych od PZPN i sponsora tytularnego 
rozgrywek. Gwiazdą drużyny trenera Marka Papszuna 
jest hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez,  
którego wartość rynkowa to obecnie 3,5 mln euro

Pieniądze leżą  
na boisku. Miliony 
dla najlepszych

FO
T.

 SY
LW

IA
 D
ĄB

RO
W

A



P iłka nożna kojarzy się z dużymi 
pieniędzmi, tym większymi, im 
wyższy poziom rozgrywek. 

Symbolem jest oczywiście Liga Mi-
strzów, ale i w polskiej PKO BP Ekstra-
klasie kluby nie mogą narzekać na pre-
mie. Do tego dochodzą nagrody za For-
tuna Puchar Polski. Owszem, można 
kręcić nosem na poziom polskiej piłki 
ligowej, ale Ekstraklasa SA i PZPN sta-
rają się, aby do klubowych kas wpada-
ły grube miliony. Innymi słowy - war-
to bić się o najwyższe miejsca w tabeli 
oraz o trofeum w postaci Pucharu Pol-
ski, nie tylko w kontekście sportowej 
rywalizacji. Przykładem tego jest naj-
lepsza drużyna województwa śląskie-
go - Raków Częstochowa. 

Wielka kasa w Pucharze Polski. 
Raków Częstochowa dostał 5 mln 
Zespół z Częstochowy dokonał rzad-
kiego wyczynu, czyli obronił Puchar 
Polski zdobyty też w poprzedniej edy-
cji tych rozgrywek. Drużyna trenera 
Marka Papszuna na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie pokonała Lecha Po-
znań 3:1. Za tym sukcesem idzie też 
konkretna premia wypłacana przez or-
ganizatorów - 5 milionów złotych (net-
to)! Tyle właśnie otrzymał Raków. Lech 
musiał zadowolić się kwotą 760 tys. zł. 

Jak wyglądały premie za grę w po-
zostałych fazach Pucharu Polski? Półfi-
naliści, czyli Legia Warszawa i Olimpia 
Grudziądz, dostali  po 380 tys. zł. 
Ćwierćfinaliści (Górnik Zabrze, Górnik 
Łęczna, Arka Gdynia i Wisła Kraków) - 
po 190 tys. zł. Pucharową wypłatę 
otrzymały też zespoły, które odpadły 
w 1/8 finału. Po 90 tys. zł trafiło na kon-
ta Piasta Gliwice, Garbarni Kraków, Ko-
rony Kielce, Widzewa Łódź, Motoru 
Lublin, Zagłębia Lubin, Świtu Nowy 
Dwór Mazowiecki, Bruk-Bet Termaliki 
Nieciecza. Za dojście do 1/16 finału wy-
płacono po 45 tys. zł. Taką premię do-
stały m.in. GKS Tychy, GKS Katowice, 
GKS Jastrzębie i Zagłębie Sosnowiec. 
Nawet po odpadnięciu w 1/32 finału 
można było liczyć na wpływ do klubo-
wej kasy 15 tys. zł. Tak było w przypad-
ku drużyn z naszego regionu - Podbe-
skidzia Bielsko-Biała, Skry Częstocho-
wa i Rekordu Bielsko-Biała. Skra prze-
grała na tym etapie z późniejszym fi-
nalistą Lechem 0:3. Mecz rozegrano 
w Poznaniu, a częstochowianie pełni-
li rolę gospodarza na stadionie Lecha. 

W tym sezonie PP całkowita pula na-
gród wynosiła 10 mln zł. Nowością był 
projekt o nazwie Puchar 1000 Goli, 
w którym premiowano każdego gola 
strzelonego przez teoretycznie słabszy 
zespół sumą 1000 złotych za każdą 
bramkę zdobytą przez czarnego konia. 

Jeszcze większe pieniądze w PKO 
BP Ekstraklasie. Pula znów wzrosła 
Lech (na zdjęciu) powetował sobie po-
rażkę w finale Pucharu Polski, zdoby-
wając mistrzostwo kraju. Raków dłu-
go deptał po piętach „Kolejorzowi”, ale 
stracił szansę na koronę po porażce 
w Lubinie z Zagłębiem 0:1. Wyścig 
o czołowe miejsca w PKO Ekstraklasie 
wiąże się też z odpowiednimi wypła-
tami. W poprzednim sezonie kluby do-
stały do podziału z Ekstraklasy SA 230 
mln złotych. W obecnych rozgryw-

kach pula jeszcze wzrosła - dokładnie 
o 10 mln zł. 

- Zwiększyliśmy pulę do 240 milio-
nów złotych. 44 procent jest dzielone 
po równo na wszystkie zespoły - mówił 
w Radiu Dla Ciebie prezes Ekstraklasy 
SA Marcin Animucki. - Dość duża część 
idzie do „pierwszej czwórki”. Chcemy 
premiować drużyny, które będą nas re-
prezentowały w europejskich pucha-
rach. Pieniądze są również wypłacane 
za tak zwany „ranking historyczny”. Do-
stają je kluby, które budują markę Eks-
traklasy na przestrzeni wielu lat. Pod  
względem wypłat dla drużyn zajmuje-
my mniej więcej 10. miejsce w Europie. 

Pierwsza czwórka to Lech, Raków, 
Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk. Piąte 
miejsce zajął Piast Gliwice. Gdy pisaliś-
my te słowa, nie była jeszcze znana do-
kładna wysokość premii. W po-

tekst: Tomasz Kuczyński

Pula premii dla drużyn PKO BP 
Ekstraklasy wzrosła do 240 mln 

złotych. 44 procent jest dzielone 
po równo na wszystkie zespoły. Duża 

część trafia do klubów czołowej „4”
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przednim sezonie podział wy-
glądał tak: Legia Warszawa - 29,993 mln 
zł, Raków - 22,006 mln, Pogoń - 22,196 
mln, Śląsk Wrocław - 16,341 mln, Warta 
Poznań - 10,516 mln, Piast - 14,443 mln, 
Lechia - 13,766 mln, Zagłębie Lubin - 
13,441 mln, Jagiellonia Białystok - 13,815 
mln, Górnik Zabrze - 10,900 mln, Lech - 
15,666 mln, Wisła Płock - 9,478 mln, Wi-
sła Kraków - 10,582 mln, Craco-via - 
11,150 mln, Stal Mielec - 7,739 mln, Pod-
beskidzie Bielsko-Biała - 8,468 mln (ko-
lejność według zajętych miejsc na ko-
niec sezonu PKO Ekstraklasy). 

Czy rynkowa wartość drużyny 
przekłada się na wyniki sportowe? 
Według branżowego niemieckiego por-
talu Transfermarkt suma wartości pił-
karzy w kadrach klubów Ekstraklasy 
na koniec sezonu 2021/2022 to 281,80 
mln euro. Wprawdzie jest powiedze-
nie, że pieniądze nie grają na boisku, 
ale w przypadku Lecha Poznań, Rako-
wa Częstochowa i Pogoni Szczecin się 
nie sprawdziło. Najwięcej w polskiej li-
dze warci są zawodnicy poznańskiego 
mistrza Polski - 43,40 mln euro.Na dru-
gim miejscu jest zespół spod Jasnej Gó-
ry - wartość kadry zawodniczej to 26,35 
mln euro, a na czwartym szczecinianie 

- 20,28 mln euro. Trzeci najwięcej wart 
zespół w Polsce miała w tych rozgryw-
kach Legia (23,93 mln euro), ale bronią-
cy tytułu mistrzowskiego warszawia-
nie zaliczyli bardzo słaby sezon. Nato-
miast gliwiczanie w rankingu wartości 
zajmują dopiero 11. miejsce (12,63 mln 
euro), a jednak prawie do końca wal-
czyli o europejskie puchary i skończy-
li na 5. miejscu. Górnik Zabrze jest siód-
my pod względem wyceny piłkarzy 
(14,60 mln euro). Co ciekawe, były 
mistrz świata Lukas Podolski wart jest 
tylko 400 tys. euro i pod tym wzglę-
dem znajduje się poza czołową dzie-

siątką zabrzańskiej drużyny. Najwyżej 
wyceniono młodego pomocnika 
Krzysztofa Kubicę - 1,80 mln euro. 
W Rakowie najdroższy jest hiszpański 
ofensywny pomocnik Ivi Lopez (3,50 
mln euro). W Piaście najwyższą rynko-
wą wartość ma pomocnik Damian Ką-
dzior wyceniany na 1,20 mln euro. 

W drużynie mistrzowskiego Lecha 
Poznań aż 10 mln euro wart jest Jakub 
Kamiński. 19-letni pomocnik od lipca 
będzie zawodnikiem VfL Wolfsburg. 
Podpisał kontrakt z klubem niemiec-
kiej Bundesligi obowiązujący do czerw-
ca 2027 roku. ą

Pieniądze nie grają, ale są bardzo 
ważne w osiągnięciu sukcesu. 

Największą wartość rynkową 
drużyny ma Lech Poznań, który 

został mistrzem Polski. Piast 
Gliwice osiągnął wynik powyżej 

tego, na co wskazuje wycena 
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Piłkarze z Częstochowy dokonali rzadkiego wyczynu - drugi raz z rzędu zdobyli Puchar Polski. Tym razem feta odbyła się w Warszawie
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Wietnamu, Indonezji, a nawet 
Kanady. - Nie wszyscy wystaw-
cy mogli przyjechać na targi 
przez problemy wizowe i inne 
ograniczenia, więc część z nich 
bierze udział w formule online - 
wyjaśnia. 

Jakie wynalazki mogliśmy zo-
baczyć w tym roku? - Nie ma tu-
taj dziedziny wiodącej. Jest me-
dycyna i ekologia, rehabilitacja, 
są wynalazki dla przemysłu, pa-
liwa, są też przedmioty użytko-
we, także rozpiętość tematyczna 
jest niesamowita - wymienia. 

Nie garb się 
Jednym z zaprezentowanych 
wynalazków na tegorocznych 
targach była koszulka, która 
przeciwdziała garbieniu się. - Ra-
zem z moją żoną Kasią stworzy-
liśmy koszulkę prostującą - opo-
wiada nam jeden z wystawców 
Wojciech Wojtuszko z eplecy.pl. 
- Praca i nauka zdalna tylko 
wzmogły problemy z kręgosłu-
pem. Każdy spędza dużo czasu 
przed ekranem, my również. Za-
uważyliśmy, że jest to społeczny 
problem. Wszyscy garbimy się. 
Naturalnie pochylamy się do te-
go ekranu. Stworzyliśmy na to re-
ceptę - koszulkę, która przeciw-
działa garbieniu się. Wystarczy ją 
założyć. Ma specjalną konstruk-
cję, materiały i szwy. Gdy garbi-
my się, jest nam w niej niewy-
godnie. Chcemy się wyprosto-
wać. Koszulka prowokuje do ru-
chu, motywuje do tego, żebyśmy 
się wyprostowali i zadbali o syl-
wetkę - wyjaśnia. 

Projekty trzeba 
skomercjalizować 
Wynalazcy dążą do tego, żeby ich 
projekty zostały skomercjalizo-
wane. Udało się to firmie Inova-
tica AGV, która wypuściła na ry-
nek innowacyjne wózki widło-
we. - Produkujemy wózki, które 
w pewnym uproszczeniu są ro-
botami - wyjaśnia Piotr Anusz-
czyk z Inovatica AGV. - Pracują 
w halach produkcyjnych, gdzie 
wspomagają operatorów, w miej-
scach, w których warunki są 
szkodliwe dla zdrowia. Spraw-
dzają się doskonale, zwłaszcza 
przy pracy trzyzmianowej - do-
daje. 

K atowice znów stały się 
centrum wynalazków 
i technologii. Od 11 do 12 

maja w Spodku trwały XV Mię-
dzynarodowe Targi Wynalazków 
i Innowacji INTARG®. Wydarze-
nie było doskonałą okazją dla na-
ukowców do zaprezentowania 
swoich projektów i innowacyj-
nych rozwiązań przedsiębior-
com. Na tegorocznych targach 
prezentuje się ok. 100 instytucji. 
- W tym roku mamy ok. 300 wy-
nalazków. Po dwóch latach pan-
demii bardzo się cieszymy, że 
wreszcie targi wróciły do rzeczy-
wistości - przyznaje Barbara Hal-
ler, organizator wydarzenia. 

Targi, podobnie jak w ubie-
głych latach uzyskały wsparcie 
najwyższej rangi polskich i mię-
dzynarodowych instytucji i orga-
nizacji. Uczestnicy wydarzenia 
mogli wziąć udział w konkursie 
z cenionymi przez jego laureatów 
nagrodami i medalami. Czekały 
też na nich spotkania networkin-
gowe, panele dyskusyjne po-
święcone synergii nauki i prze-
mysłu, transferowi wiedzy i tech-
nologii, a także modelom finan-
sowania badań naukowych 
i wdrożeń w przemyśle. Tego ty-
pu wydarzenia są przede wszyst-
kim szansą dla naukowców, któ-
rzy mogą pokazać swoje innowa-
cyjne wynalazki przedsiębior-
com, a tym samym dać im szan-
sę na rynku. 

XV Targi Wynalazków 
i Innowacji INTARG® 2022 to 
szansa dla wynalazców 
- Niezwykle ważna w dzisiej-
szych czasach jest innowacyj-
ność i kreatywność - przyznaje 
prof. dr hab. inż. Marek Paweł-

czyk z Politechniki Śląskiej. - To 
niezwykle ważne, aby twórcy 
zdecydowali się wypracować 
rozwiązania. Bardzo często po-
wstają, ale naukowcy nie zawsze 
są dobrymi managerami. Ich pro-
jekty są porzucane już na etapie 
rozwoju. To jest niezwykle istot-
ne, żeby powstała pewna infra-
struktura czy ekosystem, organi-
zacja, która starałaby się sięgnąć 
po takie projekty, zajrzeć 
na uczelnię, zajrzeć do instytu-
tów badawczych, chociażby 
na takie targi jak dzisiaj. Niektó-
re z nich są gotowe do wdroże-
nia, a niektóre wymagają dofi-
nansowania, żeby przekroczyć 
pewien próg, poziom gotowości 
technologicznej i myślę, że na-
prawdę mogłyby służyć nie tyl-
ko samym twórcom, ale i społe-
czeństwu - dodaje. 

Na tegorocznych targach za-
prezentowało się około 100 in-
stytucji. - W tym roku na targach 
pokazano ok. 300 wynalazków. 
Po dwóch latach pandemii bar-
dzo się cieszymy, że wreszcie tar-
gi wróciły do rzeczywistości. 
Uczestnicy mogą w pełni korzy-
stać ze wszystkich wydarzeń. Tę-
skniliśmy za tymi bezpośredni-
mi kontaktami. Cieszymy się, że 
wydarzenie w formule tradycyj-
nej doszły do skutku - przyznaje 
Barbara Haller.  

Szansa międzynarodowej 
wymiany 
Wystawcy i uczestnicy targów 
mieli możliwość na międzynaro-
dową wymianę kontaktów biz-
nesowych pomiędzy przedstawi-
cielami świata nauki, przemysłu, 
biznesu i finansów. W tym roku 
na INTARG pojawili się przedsta-
wiciele m.in. z Rumunii, Francji, 
Czech, Tajwanu, Chin, Iranu, 

Wynalazki 
i innowacje

Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Naukowcy 
zaprezentowali w Katowicach ponad 300 

wynalazków 

Magdalena Grabowska
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Jak udało się im zaistnieć 
na rynku? - Wydaje mi się, że kluczem 
dla start-upów jest znalezienie niszy, 
na którą rynek naprawdę ma zapo-
trzebowanie. Najpierw mieliśmy do-
świadczenie w nawigacji we-
wnątrzbudynkowej. Cały czas jednak 
docierały do nas sygnały z rynku lo-
gistycznego, że jest mało operatorów 
wózków widłowych, że ich ciągle bra-
kuje. Stwierdziliśmy, że, dlaczego by 
tego nie zautomatyzować? Zaczęli-
śmy opracowywać tę technologię. Te-
raz mamy dużą satysfakcję, bo nasz 
produkt trafił na rynek i pracuje w ha-
lach produkcyjnych - dodaje. 

Podczas wydarzenia swoje wyna-
lazki prezentowały nie tylko firmy, ale 
także uczelnie, które pokazywały 

swoje postępy badawcze. - Opracowa-
liśmy pewne rozwiązanie technolo-
giczne związane z silnikami lotniczy-
mi. Nasz mógłby być zastosowany 
w napędzie małego szybowca albo 
większego drona. Głównym celem by-
ło usunięcie kilku komponentów i za-
stąpienie ich jednym. Pozwala na to 

nasz turbo alternator lotniczy, który 
ma generować prąd w trakcie pracy 
silnika, a także startu. Dzięki temu 
zmniejszymy ilość paliwa, którą po-
trzebujemy na rozruch silnika - wyja-
śnia dr inż. Arkadiusz Bednarz z Poli-
techniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza. 

Katowice znów stały się centrum wynalazków i technologii
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Na tegorocznych targach 
zaprezentowało się około 100 

instytucji. - W tym roku na targach 
pokazano ok. 300 wynalazków
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Dron do dystrybucji 
szczepionek 
Jedną z ciekawostek w świecie 
innowacji, która została zapre-
zentowana na tegorocznych 
targach był specjalny dron słu-
żący do dystrybuowania szcze-
pionki w procesie doustnego 
szczepienia lisów. Został skon-
struowany przez zespół stu-
dentów z Politechniki Śląskiej. 
Wynalazek jest odpowiedzią 
na problem, zgłoszony uczelni 
przez Państwową Inspekcję 
Weterynaryjną. - Wydawałoby 
się, że szczepienia lisów to ni-
szowy problem, ale dosyć 
śmierdzący - przyznaje dr inż. 
Piotr Czekalski z Politechniki 
Śląskiej. - Szczepionki mają 
bardzo brzydki zapach po to, 
żeby przyciągnąć do siebie dzi-
kie zwierzęta i ludzie nieko-
niecznie chcą brać udział w ich 
rozprowadzaniu. Chcieliśmy to 
zautomatyzować. Co prawda 
drony nie zastąpią samolotów, 
które zrzucają szczepionki, bo 
to nie jest ta skala, ale można 
ich używać tam, gdzie szcze-
pionki rozprowadza się ręcznie. 
Tam, gdzie samolot nie jest 
w stanie jej rozprowadzić. Wy-

obraźmy to sobie. Wypuszcza-
my człowieka do lasu na cały 
dzień z plecakiem pełnym 
śmierdzących szczepionek. 
Jest to problematyczne. 

XV Międzynarodowe Targi 
Wynalazków i Innowacji IN-
TARG® odbyły się w Katowicach, 
które wydają się najwłaściwszym 
miejscem dla organizacji tego ty-
pu wydarzeń. Miasto jako współ-
gospodarz targów, otrzymało ty-
tuł Europejskiej Stolicy Nauki 
2024. Jest pierwszym w Europie 
Środkowo-Wschodniej, któremu 
przyznano to prestiżowe wyróż-
nienie. - Dzięki wystawcom 
z różnych krajów Katowice stają 
się światową stolicą Nauki i Inno-
wacji. Na targach prezentujemy 
wynalazki i innowacje polskie 
oraz zagraniczne. Na ogół są to 
rozwiązania już bardzo zaawan-
sowane, bliskie wdrożeniu.  

Najważniejsza jest promocja 
Wszystkie nowe pomysły i inno-
wacje potrzebują promocji, żeby 
wyjść na zewnątrz, żeby się zain-
teresował nimi przemysł i rynek. 
Muszą się pokazywać i nasze tar-
gi właśnie temu służą - wyjaśnia 
Barbara Haller. 

Jak podkreślają przedstawi-
ciele miasta, Katowice są w du-
żej mierze oparte na turystyce 
biznesowej. - Tematy prezento-
wane na targach są mocno po-
wiązane z działaniami złotego 
trójkąta biznes-nauka-samorząd 
- mówi Barbara Miś z Urzędu 
Miejskiego Katowice, Miejskie-
go Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści RawaInk. - Na Śląsku ten etos 
pracy i umiejętności widać wy-
raźnie i przekłada się on na za-
wiązywanie różnych projektów 
między uczelniami, samorzą-
dem, a biznesem. Świetnie to 
pokazuje projekt Stowarzysze-
nie „Pro Silesia”: Biznes - Nauka 
- Samorząd, który we współpra-
cy z różnymi samorządami gmin 
woj. śląskiego oraz uczelniami, 
współpracuje z biznesem. Two-
rzymy projekty międzynarodo-
we, lokalne i krajowe. Przekła-
dają się nie tylko na nasze "lokal-
ne podwórko". Idą dalej. Myślę, 
że ten dialog jest coraz bardziej 
pogłębiany. Przez to, że tak 
sprawnie funkcjonujemy, pro-
jekty dobrze wypadają nie tylko 
na tle finansowania krajowego, 
ale również na arenie międzyna-
rodowej - dodaje.

Wszystkie no-
we pomysły 
i innowacje 
potrzebują 
promocji, że-
by wyjść 
na zewnątrz, 
żeby się zain-
teresował ni-
mi przemysł 
i rynek. Mu-
szą się poka-
zywać i wła-
śnie Targi In-
nowacji i Wy-
nalazków te-
mu służą

Hit Targów - koszulka prostująca plecy
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ba bazować na surowcach wła-
snych, a nie na ich imporcie. Woj-
na w Ukrainie dobitnie o tym 
przypomniała i wypada mieć na-
dzieję, że unijni biurokraci 
wreszcie otrzeźwieją i zrozumie-
ją, że ważniejsze od walki o kli-
mat jest zapewnienie sobie bez-
piecznych i stabilnych dostaw 
energii. W ostatnich latach Unia 
Europejska coraz bardziej uzależ-
niała się od rosyjskich surowców 
energetycznych, w tym od rosyj-
skiego gazu. Setki miliardów eu-
ro, które UE płaciła za rosyjski 
gaz, ropę i węgiel pozwoliły Ro-
sji wydawać krocie na zbrojenia. 
Teraz są tego efekty. Wypada 
mieć nadzieję, że w Europie, 
w tym w Polsce zmieni się opty-
ka i zakończy się nagonka na wę-
giel i bezrefleksyjne brnięcie 
w „zieloną energetykę”. Jednak, 
czy tak się stanie, czas pokaże. 
Jestem tu sceptyczny, zapewne 
unijni biurokraci nie odstąpią 
od swojej walki z emisją dwu-
tlenku węgla, która przy zapę-
dach mocarstwowych Rosji wy-
gląda wręcz groteskowo. Zoba-
czymy, czy w mediach skończy 
się promowanie niestabilnych 
i zawodnych odnawialnych źró-
deł energii, czy też nadal narra-
cję narzucać będą orędownicy 
nowej zielonej religii. Niestety 
obstawiam to drugie. 

Wolny zawód 
Wracając do dziennikarstwa, 

dawniej był to wolny zawód, któ-
ry cechował nienormowany czas 
pracy. Raz trzeba było przykła-
dowo harować 20 godzin na do-
bę, ale na drugi dzień można by-
ło się zregenerować.  Trzeba by-
ło tak sobie planować pracę i tak 
się mobilizować, żeby na czas 
sporządzić określone materiały. 
To już jednak zamierzchła prze-
szłość - obecnie w wielu redak-
cjach dziennikarze mają dyżury 
internetowe i w trakcie ośmiu go-
dzin muszą wykonać limity, czy-

Polemika

C zasy mocno się zmieniły, 
dziennikarstwo też. 
Gwałtowny rozwój inter-

netu spowodował pracę na akord 
przy produkowaniu seryjnym 
treści do wydań on-line, czyli 
wydań internetowych, które - 
w czasie kryzysu prasy drukowa-
nej na papierze - stały się w przy-
padku większości wydawnictw 
ważniejsze od mediów tradycyj-
nych.  

Media masowe mają bardzo 
dużą moc, bowiem potrafią wy-
tyczać trendy, mody. Narzucają 
narrację na określone tematy, 
a przekazywane przez nie treści 

mogą mieć duży wpływ na za-
chowanie się szerokich mas spo-
łecznych i na decyzje podejmo-
wane przez ludzi.  

Przykład pierwszy z brzegu: 
od lat mainstreamowe media 
w Unii Europejskiej propagowa-
ły i nakręcały modę na odnawial-
ne źródła energii, czyli między 
innymi na energetykę słoneczną 
oraz wiatrową. Jednocześnie 
uderzały w energetykę węglową, 
co w przypadku Polski było wy-
soce niekorzystne zważywszy 
na to, ze węgiel był, jest i jeszcze 
długo będzie wiodącym paliwem 
w naszym miksie energetycz-
nym, zapewniającym nam bez-
pieczeństwo energetyczne. Trze-

Kiedyś dzienikarstwo  było wolnym zawodem

Funkcja kontrolna mediów jest istotna, 
bowiem pozwala reagować na różnego 

rodzaju złe zachowania. Jednak w sytuacji, 
kiedy poszczególne media sprzyjają 

określonej stronie sporu politycznego, ta 
funkcja w dużej mierze staje się fikcją 

Masowa produkcja 
treści - cz. 1

Czy to już koniec zawodu dziennikarza?
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li wyprodukować określoną licz-
bę treści. Niczym w fabryce śru-
bek, tutaj masowo produkuje się 
materiały, które są potem publi-
kowane w danym portalu inter-
netowym. Takie totalnie wyjała-
wiające zajęcie, w tym wszyst-
kim brakuje czasu na dziennikar-
stwo z prawdziwego zdarzenia, 
w którym, dajmy na to, trzeba się 
przygotować do dłuższego wy-
wiadu, ułożyć trafnie dobrane 
pytania korespondujące z pomy-
słem na wywiad. Można o tym 
zapomnieć. Teraz przede wszyst-
kim jest taśmowa produkcja con-
tentu. Brzmi okropnie i takim też 
właśnie okropnym zajęciem jest. 

„Media workerzy” w natarciu 
Jak wiadomo media pełnią 

różne funkcje, w tym edukują, 
informują. Ale pełnią również - 
a przynajmniej pełnić powinny - 
funkcję kontrolną. A zatem infor-

mować o różnego rodzaju niepra-
widłowościach, nadużyciach, 
także tych występujących na sty-
ku państwowe-prywatne. Jed-
nak ta funkcja kontrolna nie jest 
należycie wypełniana. To raczej 
politycy rozgrywają media i na-
rzucają im określoną narrację, 
a nie media opisują to, co się w tej 
polityce dzieje, wraz z różnymi 
przypadłościami. Funkcja kon-
trolna mediów jest istotna, bo-
wiem pozwala reagować na róż-
nego rodzaju złe zachowania. 
Jednak w sytuacji, kiedy po-
szczególne media sprzyjają okre-
ślonej stronie sporu polityczne-
go, ta funkcja e dużej mierze sta-
je się fikcją. Dane media chętnie 
nagłośnią jakieś nieprawidłowo-
ści, jeżeli będą dotyczyły obozu 
polityczno-ekonomiczno-towa-
rzyskiego, który zwalczają. I bę-
dą się starały przemilczeć grze-
chy przedstawicieli obozu, któ-
remu sprzyjają. 

W przypadku dziennikarstwa 
internetowego nie zawsze musi 
się liczyć posiadana przez dzien-
nikarzy baza kontaktów. Nieży-
jący Ryszard Kapuściński dzielił 
pracowników mediów na dzien-
nikarzy oraz tzw. media workers. 
Obecnie to ci drudzy zaczynają 
dominować. Potrzeba w różnych 
redakcjach coraz więcej osób, 
które nie są dziennikarzami, na-
tomiast po szybkim przyuczeniu 
mogą produkować materiały 
do publikacji w danym portalu 
internetowym w oparciu o do-
stępne treści zewnętrzne ( w tym 
na przykład komunikaty spółek 
giełdowych w przypadku mate-
riałów ekonomiczno-gospodar-
czych, czy różnego rodzaju ko-
munikatów przesyłanych przez 
piarowców). Wiadomo, że taka 
osoba nie mając bazy kontaktów 
ani dziennikarskiego doświad-
czenia nie będzie w stanie w ra-
zie potrzeby szybko gdzieś za-
dzwonić, żeby na przykład zwe-
ryfikować określone informacje, 
czy też zebrać możliwie szybko 
potrzebne komentarze. Do tego 
zaprzęgnie się wówczas najwy-
żej jakiegoś dziennikarza. Nato-
miast taka osoba będzie produ-
kować masowo content w opar-
ciu o wytyczne obowiązujące 
w danej redakcji. Dziennikarz 

musi chronić swoich informato-
rów. Przede wszystkim musi 
mieć świadomość tego, że słowo 
może zabić. W pogoni za newsa-
mi warto być przyzwoitym. Naj-
pierw trzeba być człowiekiem, 
a dopiero potem dziennikarzem, 
piekarzem, aptekarzem, czy mu-
rarzem. Są tacy, którzy jednak nie 
chcą o tym pamiętać i mają ol-
brzymie parcie w zdobywaniu 
newsów. Jednak to działanie 
godne ubolewania. Jeżeli ktoś 
coś powie i zaznaczy, żeby o tym 
nie pisać, to po prostu - nie było 
rozmowy. Są jednak tacy, którzy 
zastanawiają się, jak zrobić tak, 
żeby jednak opublikować infor-
macje otrzymane od kogoś z wy-
raźnym zastrzeżeniem, że nie są 
one do publikacji. Może to być 
na krótką metę, bowiem później 
ludzie mogą nie chcieć się z nimi 
dzielić żadnymi informacjami. 

Obecne czasy cechuje co-
dzienna kooperacja dziennika-
rzy z piarowcami. Ci drudzy roz-
syłają dziennikarzom każdego 
dnia mnóstwo różnych treści, 
w tym ważnych oraz zupełnie 
nieistotnych. Często uzyskany 
od nich materiał powinien być 
przyczynkiem do dalszych dzia-
łań, bowiem zawiera zazwyczaj 
jedynie argumenty zarządu ob-
sługiwanego przez piarowców 
podmiotu. Jednak jeżeli dajmy 
na to w jakiejś firmie toczy się 
jakiś spór (przykładowo w spra-
wie planowanych zwolnień), to 
należałoby porozmawiać także 
z przedstawicielami związków 
zawodowych, którzy mogą mieć 
zdanie odmienne od zarządu. 
Najczęściej jednak to, co zosta-
nie przesłane od piarowca, szyb-
ko ląduje w danym portalu in-
ternetowym, bowiem liczy się 
szybkość przekazu (piarowcy 
zazwyczaj wysyłają dane infor-
macje pod wiele adresów mailo-
wych). Zatem, dajmy na to, kil-
kadziesiąt osób dostaje to samo 
i ścigają się, kto szybciej to opu-
blikuje. Często przez to w róż-
nych portalach mamy zbliżone 
treści, jedynie inaczej zredago-
wane. Brakuje zagłębienia się 
w temat, ma być szybko i ma być 
dużo - w wydaniach interneto-
wych jest olbrzymia rotacja tre-
ści.

To raczej poli-
tycy rozgrywa-
ją media i na-
rzucają im 
określoną nar-
rację, a nie 
media opisują 
to, co się w tej 
polityce dzie-
je, wraz z róż-
nymi przypa-
dłościami. 
Funkcja kon-
trolna mediów 
jest istotna, 
bowiem po-
zwala reago-
wać na różne-
go rodzaju złe 
zachowania.
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Dzisiaj dziennikarze zajmują się masową produkcją treści. 
Niczym w fabryce śrubek
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Ustawa o powołaniu Polskiej Strefy In-
westycji (PSI) całkowicie zmieniła re-
guły gry zwłaszcza dla inwestorów 
z sektora MŚP, dając im dużo większą 
elastyczność w rozwoju biznesu. Dzię-
ki niej firmy nie są ograniczone kon-
kretnymi strefami i mogą liczyć na po-
moc publiczną bez względu na miej-
sce ulokowania swojej inwestycji. Mó-
wiąc krótko – cała Polska stała się spe-
cjalną strefą ekonomiczną. Obecnie 
firmom z sektora MŚP łatwiej też ubie-
gać się o zwolnienia z podatku PIT i CIT 
dzięki nowym, zdecydowanie łatwiej-
szym do spełnienia kryteriom przy-
znawania wsparcia. 

 
Powstałe na podstawie ustawy z 1994 ro-
ku Specjalne Strefy Ekonomiczne miały 
za zadanie przyciągnąć zachodnich inwe-
storów i tym samym pomóc w transfor-
macji ustrojowej Polski. Spełniły to zada-
nie bardzo dobrze, zapewniając zatrud-
nienie oraz wpływ z podatków dla Pań-
stwa. Wraz z rozwojem kapitału zagra-
nicznego, rosły też jednak polskie firmy 
z sektora MŚP, dla których znaczącym 
ograniczeniem stała się konieczność in-
westycji w obszarze danej strefy. Przed-
siębiorcy, którzy planowali kolejną inwe-
stycję musieli zmagać się z koniecznością 
tworzenia filii położonej w znacznej od-
ległości od centrali, chcąc uzyskać ulgę 
w podatku. Dodatkowym hamulcem by-
ły też często skomplikowane i czaso-
chłonne procedury umożliwiające obję-
cie ich inwestycji terenem strefowym. 
Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji proble-
my te nie są już żadną przeszkodą. 

Nowe kryteria PSI to więcej, niż brak 
starych problemów SSE 

Oprócz zniesienia kryterium geogra-
ficznego, powołanie Polskiej Strefy In-
westycji przyniosło także wiele dodat-
kowych korzyści, w tym m.in.: 
a zwolnienia podatkowe są nie tylko do-
stępne w całym kraju, ale też przydzie-
lane na czas określony, 
a kryteria ilościowe uzależnione są 
od stopy bezrobocia w konkretnym po-
wiecie i wielkości danej firmy, 
a inwestycje na terenach słabiej rozwinię-
tych otrzymują preferencyjne warunki, 

a nakłady dostosowane zostały do mikro, 
małych i średnich firm, 
a wprowadzone zostały kryteria jakościo-
we, które dopasowane są do warunków 
konkretnej lokalizacji, 
a możliwe jest szybsze podejmowanie de-
cyzji dotyczącej wsparcia. 

Wysokość podatku, którego nie będzie 
musiał zapłacić przedsiębiorca korzysta-
jący z pomocy publicznej dostępnej w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji, to iloczyn 
wydatków kwalifikowanych (rozumia-
nych jako nakłady inwestycyjne albo 
dwuletnie koszty pracy) oraz wskaźnika 
intensywności pomocy przewidzianej dla 
województwa, w którym będzie realizo-
wana inwestycja. 

Przykładowo średnia firma, która de-
cyduje się na inwestycję o wartości 2 mi-
lionów złotych, dzięki zwolnieniu z po-
datku PIT i CIT w okresie dwunastu lub 
piętnastu lat może zaoszczędzić niemal 
40% kosztów, a więc 800 000 zł. Szcze-
gólnie w przypadku firm z sektora MŚP są 
to niebagatelne kwoty, które mogą decy-
dować nie tylko o powodzeniu danej in-
westycji, ale także szansie na dalszy roz-
wój przedsiębiorstwa.  

Wysokość ulgi podatkowej zależy za-
równo od lokalizacji (tereny bardziej roz-
winięte vs. mniej rozwinięte i zagrożone 
większym bezrobociem), jak i od wielko-
ści przedsiębiorstwa. Patrząc z perspek-
tywy skali działalności firmy, ulga może 
wynosić do 30% dla dużych firm, do 40% 
dla średnich i nawet do 50% dla mikro- 
i małych przedsiębiorstw.   

Ponadto w ramach Polskiej Strefy In-
westycji obowiązuje znacznie dłuższy 
okres zwolnienia podatkowego. W szcze-
gólności dotyczy to projektów prowadzo-
nych na obszarze Specjalnych Stref Eko-
nomicznych lub też w regionach z najwyż-
szą intensywnością pomocy. Okres zwol-
nienia wynosi w tych przypadkach od 12 
do nawet 15 lat. Jest zatem prawie dwu-
krotnie dłuższy, niż ten przyznawany 
w ostatnim czasie w ramach SSE, który 
wynosił 8,5 roku. 

Istotne jest także to, że firmy mogą 
ubiegać się zarówno o pomoc na realiza-
cję projektów produkcyjnych, jak i tych 
związanych z usługami w handlu. Jeśli 
chodzi o drugą kategorię, rozszerzono za-

kres działalności, która może być objęta 
zwolnieniem podatkowym. Znacznie niż-
sze kryteria ilościowe (a więc tym określa-
jącym minimalną wartość nakładów in-
westycyjnych) dotyczą projektów zwią-
zanych z badaniami i rozwojem, a także 
z nowoczesnymi usługami dla biznesu. 
Wyjściowy poziom kosztów kwalifikowa-
nych obniżono też dla mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw w zakresie 
od 80 do 98% 

Ubieganie się o wsparcie – jak to 
zrobić? 

Firma, która planuje inwestycję w kon-
kretnej lokalizacji zgłasza się do firmy za-
rządzającej daną strefą. W przypadku Gór-
nego Śląska bądź Opolszczyzny jest to Ka-
towicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
(KSSE). Po złożeniu wniosku, inwestycja 
jest weryfikowana na podstawie kryte-
riów jakościowych i ilościowych. Jeśli fir-
ma je spełni, otrzymuje decyzję o wspar-
ciu. Istotne jest przy tym to, że decyzja 
może zostać wydana bardzo szybko, na-
wet na przestrzeni dwóch – trzech tygo-
dni, co jest bardzo dużą zmianą porównu-
jąc próby ubiegania się np. o granty lub 
wsparcie unijne, co może trwać nawet 
do kilku miesięcy. Oczywiście wsparcie 
w ramach PSI nie blokuje możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
pomocy unijnej czy rządowych grantów.  

Dodatkowo Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna wspiera inwestorów nie 
tylko przed inwestycją, ale także w jej trak-
cie i po jej przeprowadzeniu. W ramach 
obecności w KSSE firmy mogą też liczyć 
na udział w wielu dodatkowych projek-
tach KSSE, związanych m.in. ze działania-
mi HR, szkolnictwem zawodowym czy 
wymianą doświadczeń związanych z pro-
wadzeniem firmy, zakładu produkcyjne-
go i innych. Przykładem jest klaster Sile-
sia Automotive & Advanced Manufac-
turing, który jest jedną z najdynamiczniej-
szych tego typu organizacji w Europie, 
skupiających kilkuset producentów bran-
ży automotive. O skuteczności KSSE 
świadczy także uznanie jej wielokrotnie 
(w tym w roku 2021) jako najlepszej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej w Europie wg. 
rankingu FDI Business Financial Times 
2021.

Polska Strefa Inwestycji to nowa 
szansa dla MŚP
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hoteli w naszym regionie z dostępem 
do stacji ładowania pojazdów elektrycz-
nych. I co bardzo istotne, nie brakuje 
w nim atrakcji dla dzieci, a to przecież one 
były autorami wszystkich prac konkur-
sowych. 

Każda z rodzin mogła zabrać ze sobą 
aż pięć osób. Laureaci przez cały pobyt 
mieli zapewnione pełne wyżywienie, do-
stęp do strefy aquapark oraz możliwość 
naładowania swojego zwycięskiego 
Volvo. Łączna wartość nagród wyniosła 
ponad 10 tys. zł! 

Oczywiście najprzyjemniejsza była ich 
konsumpcja. Dwie zwycięskie rodziny 
skorzystały ze swoich nagród tuż 
przed świętami Wielkanocnymi. A zaczę-
ło się od przygody notabene, związanej 
z samochodem. Jedna z rodzin w drodze 
po odbiór zwycięskiego Volvo złapała 
po drodze gumę. Był to pierwszy pretekst 
do zmiany samochodu, bo choć na po-
czątku wszystkim towarzyszył stres 
związany z pierwszą jazdą samochodem 
elektryczny, później nikt już z niego nie 
chciał wysiąść. 

-Miałam przyjemność wręczać kluczy-
ki dwóm rodzinom do testowania elek-
trycznych samochodów na weekend - 

Nauka i przemysł

To był konkurs pełen emocji. Akty-
wował całe rodziny do przygoto-
wania plastycznych prac przedsta-

wiających samochód przyszłości. Spły-
nęło ich do naszej redakcji blisko 100! - 
Volvo, samochód przyszłości - tak 
brzmiał tytuł pracy plastycznej, którą 
musiały wykonać rodziny, by móc wziąć 
udział w naszym wyjątkowym konkur-
sie. Z przyjemnością oglądaliśmy kre-
atywne pomysły uczestników przelane 
na papier i nie tylko. Mamy nadzieję, że 
dalej będziecie rozwijać plastyczną twór-
czość. Takiej kreatywności możemy tyl-

ko pozazdrościć! Po długich naradach ko-
misja konkursowa ostatecznie przyzna-
ła dwie nagrody główne, a także 9 wyróż-
nień - wylicza Konrad Zalas specjalista ds. 
marketingu w Polska Press Grupa. 

I jak dodaje - Wszystkie konkursowe 
prace prezentowały bardzo wysoki po-
ziom artystyczny, zaskoczyły nas kre-
atywnością, pracochłonnością oraz sta-
rannością wykonania i talentem plastycz-
nym. 

Zwycięskie rodziny spędziły dwie no-
ce w pięciogwiazdkowym hotelu Crystal 
Mountain. Wybór partnera do tego kon-
kursu, był nieprzypadkowy. To najnow-
szy i jeden z najbardziej ekskluzywnych 

Od lewej: Paulina Mirek zwycięzca konkursu  oraz Marzena Wolnicka-Rosenbaum kierownik działu sprzedaży w Volvo Euro Kas Katowice

Volvo samochód 
przyszłości!

Katowicki salon Volvo Euro-Kas i Hotel Crystal Mountain  
we wspólnym eko projekcie!
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tekst: Aleksandra Smolak
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mówi Marzena Wolnicka-Rosenbaum 
kierownik działu sprzedaży w Volvo Eu-
ro Kas Katowice. Zwycięskie rodziny 
sprawdziły w praktyce elektryczne Volvo 
C40 oraz XC40. - Samochody, które są 
bardzo wygodne, przyjazne i które nie-
wątpliwie od tych emocji jazdy testowej 
uzależniają - dodaje Marzena Wolnicka-
Rosenbaum.  

Jak się później okazało emocje, o któ-
rych mówiła pani Marzena, towarzyszy-
ły kierowcom od pierwszego kilometra, 
choć na początku czuli lekkie zdenerwo-
wanie. -Samochód jedzie jak samolot 
na czterech kółkach i ma tylko jeden pe-
dał, który kontroluje całą jazdę - relacjo-
nuje mąż pani Pauliny Mirek, pierwszego 
zwycięzcy konkursu. - W samochodzie 
panuje absolutna cisza, przy trójce dzie-
ci, to coś pięknego - żartuje. 

Pani Paulina oprócz męża na weekend 
zabrała swoją trójkę dzieci: Fabiana, Le-
ona i Nikodema. I jak się później okazało 
Volvo to samochód, o którym marzy pa-
ni Paulina, stąd też tak duże zaangażowa-
nie w tworzenie pracy konkursowej. 

Samochód wzbudził zachwyt również 
u pana Krzysztofa, zwycięzcy drugiej na-
grody. - Wrażenia są super, pierwszy raz 
miałem kontakt z samochodem elek-
trycznym, bardzo ładnie się jeździ, super 
cicho i wygodnie - relacjonuje Wojciech 
Krzyształa. - Samochód ma ekstra przy-
śpieszenie, emocje pozostaną niezapo-
mniane - dodaje. 

Pan Krzysztof na weekend zabrał żo-
nę Renatę i ich córkę Hanię. 

Wyjazd z salonu poprzedził szybki in-
struktaż jego pracowników. Natomiast 
zarówno prowadzenie elektryków jak 
i ich ładowanie okazało się dziecinnie 
proste. 

- Volvo C40 oraz XC40 są w pełni elek-
tryczne z silnikami P8 o zasięgu 408 km, 
z możliwością ładowania z każdego źró-
dła, m.in. szybkich ładowarek, które są 
dostępne na naszej trasie - mówi Marze-
na Wolnicka-Rosenbaum. 

Postoje na trasie nie były jednak ko-
nieczne, bo przecież luksusowy hotel 
Crystal Mountain w Wiśle, posiada swo-
je własne stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych. A to tylko jeden z jego atu-
tów. 

- Świetny hotel nastawiony na rodzi-
ny z dziećmi, coś o tym wiem, bo sama 
jestem mamą trójki chłopaków i mieli-
śmy w nim naprawdę co robić. Chłopcy 
najbardziej zachwyceni byli basenami, 
starszy syn salonem gier a najmłodszy sa-
lą zabaw - mówi pani Paulina Mirek. 

Zachwytu nie urywa także druga z ro-
dzin. - Hotel jest rewelacyjny, bardzo no-
woczesny. Weekend spędziliśmy w nim 
z naszą 6-letnią córeczką, była zachwy-
cona basenem i salą zabaw - dodaje pani 
Renata Krzyształa. 

Co w nowym hotelu zachwyca jednak 
najbardziej? Oczywiście standard i jakość, 
ale też świetne jedzenie. Asortyment 

śniadań i obiadokolacji jest ogromny. Go-
ście hotelowi magą wybierać wśród lo-
kalnej kuchni, ale i tej bardziej oriental-
nej. Nasi mali bohaterowie po śniada-
niach w Crystal Mountain, byli tak bar-
dzo najedzeni, że przed kolejnymi atrak-
cjami hotelu, musieli odpocząć. Oczywi-
ście to świetna rekomendacja dla tamtej-
szej kuchni. 

Ogromne wrażenie na dzieciaczkach 
zrobiła także wcześniej wspomniana sa-
la zabaw. - Miarą hotelu 5* jest zadowo-
lenie gości, a opinia tych najmłodszych 
jest dla Crystal Mountain niezmiernie 
istotna. Dlatego hotel oferuje szereg atrak-
cji skierowanych właśnie do dzieci. Do ich 
dyspozycji oddaje Kids Club z atrakcjami 
dla różnych grup wiekowych - m.in. ko-
lorowy Małpi Gaj dla maluchów oraz 
Game Room dla starszych, z dostępem 
do konsol XBOX i PS5 z szerokim wybo-
rem gier. W hotelowym Parku Wodnym 
Blue Lagoon szaleństwom nie będzie 
końca, a specjalne menu dla dzieci zaspo-
koi głód każdego niejadka - czytamy 
na stronie internetowej hotelu. - Dzieci to 
dla nas bardzo ważni goście i jednocze-
śnie niezwykle wymagający. Dlatego ca-
ły czas dokładamy starań, aby tworzyć 
kolejne atrakcje dla nich. Kilka tygodni 
temu oddaliśmy do użytku nowy Kids 
Club, który zajmuje powierzchnię ponad 
320m2 z ogromnym małpim gajem ora 
strefę Fun Zone z automatami do gier 
zręcznościowych dla nieco 

Crystal Mountain to najnowszy i jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli w naszym regionie z dostępem do stacji ładowania  
pojazdów elektrycznych
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starszych dzieci – dodaje kie-
rownik marketingu Crystal Mountain 
Marcin Szubert. I aby uwiarygodnić po-
wyższy opis, dodajmy, że jeden z naj-
młodszych zwycięzców konkursu z ra-
dości przed kolejnymi odwiedzinami sal 
zabaw, niemalże „zgubił zęby”, 
a uśmiech i tak pozostał. 

Oczywiście atrakcji nie brakuje rów-
nież dla tych starszych. Strefa saun oraz 
trzy zewnętrzne jacuzzi na tarasie za-
pewnią relaks, spokój i komfort wypo-
czynku. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszy się także tutejszy Salon Dr Irena 
Eris Beauty Partner. - To miejsce, z któ-
rego wyjdą Państwo zrelaksowani 
i przyjemnie odprężeni. Wypoczęte i za-
dbane będzie nie tylko Państwa ciało, 
ale i umysł, a to za sprawą realizacji idei 
holistycznego piękna w salonach Dr Ire-
ny Eris. Bogata oferta zabiegowa obej-
muje kompleksową diagnozę skóry i do-
bór ekskluzywnych kosmetyków Dr Ire-
na Eris. Od pielęgnacji twarzy, szyi, de-
koltu i okolic oczu, przez oczyszczające 
i złuszczające zabiegi pielęgnacyjne cia-
ła, dłoni stóp, po masaże, zabiegi dla ko-
biet w ciąży oraz pakiety specjalne dla 
mężczyzn i par młodych. Salon Dr Irena 
Eris Beauty Partner naprawdę cieszy się 
ogromny zainteresowaniem, przed za-

planowanym pobytem w hotelu warto 
zrobić tu wcześniejszą rezerwację. 

Zalety hotelu i jego okolicy mogliby-
śmy wymieniać jeszcze długo. Jednak 
tu po prostu trzeba przyjechać. Najlep-
szą rekomendacją dla hotelu jest jego 
pełne obłożenie. Crystal Mountain to 
świetne miejsce zarówno dla całych ro-
dzin, jak i dla luźnych wyjazdów par czy 
przyjaciół. 

Nasz konkurs „Volvo samochód przy-
szłości” odbił się w naszym regionie sze-
rokim echem. To wspaniałe, że blisko 
sto rodzin chciało poświęcić swój wol-
ny czas, by zaangażować się w konkurs. 
Jak się później okazało obydwie rodzi-
ny, były bardzo świadome marki Volvo. 
W naszym konkursie spotkały się dwie 
marki premium a wysokość kwoty na-
gród, wzbudzała u niektórych nawet 
pewne wątpliwości. Przykładem jest żo-
na pana Wojciecha Krzyształy. Pani Re-
nata śmiała się z męża, że zdecydował 
się wziąć udział w „ustawionym kon-
kursie”. - Jakże duże było zaskoczenie 
żony, kiedy zadzwoniliście poinformo-
wać o wygranej - wspomina pan Krzysz-
tof. 

Historia zwycięskich rodzin i ich po-
wiązania z Volvo jest niezwykle cieka-
wa. Pan Wojciech Krzyształa przed wy-

buchem pandemii zamierzał kupić sa-
mochód właśnie tej marki. Natomiast 
pani Paulina Mirek, jak już wcześniej 
wspominaliśmy, wciąż o Volvo marzy. 

- Nie spodziewaliśmy się aż tylu zgło-
szeń, liczyliśmy na zaangażowanie oko-
ło 20 rodzin, tymczasem spłynęła masa 
prac - mówi Katarzyna Romaniec kie-
rownik działu marketingu Volvo Euro 
Kas Katowice. - Bardzo się cieszymy 
z tak dużego zaangażowania i zrozumie-
nia idei konkursu. Temat ekologii jest 
nam bardzo bliski i w tym kierunku 
chcemy się rozwijać - dodaje. 

Wszystkie konkursowe prace prezen-
towały bardzo wysoki poziom artystycz-
ny i spora większość z nich nawiązywa-
ła właśnie do ekologii. Dzieciaczki wy-
obrażały sobie samochody ładowane 
za pomocą promieni słonecznych, 
gwiazd czy księżyca. Inni wierzyli, że za-
miast paliwa tankować w przyszłości bę-
dziemy wodę. 

Konkurs, który redakcja Dziennika 
Zachodniego ogłosiła w lutym, swój fi-
nał miał wraz z końcem kwietnia. Zado-
wolenie naszych czytelników utwierdzi-
ło nas w przekonaniu, że to z pewnością 
nie może być ostatnia motoryzacyjna 
niespodzianka, jaką w tym roku dla Pań-
stwa przygotujemy.
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Wojciech Krzyształa zwycięzca w konkursie „Volvo samochód  
przyszłości”

Mali hotelowi goście byli zachwyceni salą gier  
 i wodnym parkiem
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W tym roku w czerwcu minie 
dwadzieścia pięć lat, od kiedy 
pracuję w Dzienniku 
Zachodnim. Mimo że minęło 
ćwierć wieku, doskonale 
pamiętam swoje pierwsze 
publikacje  
i współpracę z Dziennikiem 
Zachodnim. Przez ten czas 
charakter mojej pracy zupełnie 
się zmienił. Niewielu z nas 
pamięta np. pager, który służył 
do komunikowania lub 
wyobraża sobie jazdę 
samochodem bez nawigacji. 
Nie wspomnę, że nie było 
internetu i aparatów cyfrowych. 
Wiele się zmieniło, ale jedna 
rzecz, która towarzyszy mi 
od zawsze, to emocje podczas 
wykonywania zdjęć. Są 
wydarzenia, które 
fotografowałam już ponad 
dwadzieścia razy, a i tak się 
denerwuję. Lubię swoją pracę, 
ponieważ daje możliwość 
ciągłego poznawania 
otaczającego świata. Kiedy już 
nie jestem w pracy, oddaję się 
rodzinie, moje córeczki Natalia 
i Magda są bardzo wyrozumiałe 
dla mamy fotoreportera.  

                                            
LUCYNA NENOW
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P rzełom w wiedzy, pracy 
czy sposobie myślenia pra-
cowników - tak często mó-
wi się o znaczeniu  jeszcze 
mało popularnego narzę-
dzia wsparcia pracowni-

ków w firmie - mentoringu. A jest ono 
jednym z nielicznych narzędzi, które 
pozwalają, w wielu przypadkach, ni-
skim nakładem kosztów i długookre-
sowo wpływać na rozwój kadry. Przy-
czynia się także do wzmocnienia rela-
cji międzypokoleniowych. Nie oznacza 

to jednak, że wdrożenie mentoringu 
w organizacji jest proste. Wymaga cza-
su i niezbędnej wiedzy.   

Relacje mistrz -  uczeń 
Mentoring jest formą dobrowolnej 

i niezależnej od podległości służbowej 
pomocy, udzielanej przez bardziej do-
świadczonych pracowników tym mniej 
doświadczonym, którym zależy na roz-
woju własnej kariery. 

W założeniu mentoring to rodzaj re-
lacji mistrz - uczeń. Mentor, czasem na-
zywany przewodnikiem czy mistrzem, 
to osoba, która przeszła w firmie więk-

szość szczebli kariery.  Mentor jest za-
angażowany w budowanie pozycji fir-
my poprzez doskonałe relacje we-
wnętrzne i kontakt z klientami bądź in-
teresariuszami.  Bierze on również 
udział w planowaniu lub wdrażaniu 
na poziomie strategicznym istotnych 
dla funkcjonowania firmy przedsię-
wzięć, żyje także światem wartości or-
ganizacji, w której działa.  

Pojęcie mentoringu znamy z litera-
tury, filmów i typologii archetypów. 
W nich to żadna podróż bohatera nie 
odbywa się bez wsparcia osób nadają-
cych jego drodze kierunek. Podróż 
po skarb czy zwycięstwo nad siłami 
zła, bądź po prostu droga ku znalezie-
niu własnej tożsamości wymaga spo-
tkania z mentorem. W Odysei, kiedy 
Telemach przestaje wierzyć w moc bo-
gów, ubolewając nad niemożnością po-
wrotu ojca, spotyka Atenę - mentorkę, 
która prowadzi go ku męstwu. 
W Gwiezdnych wojnach mamy także 
sylwetki Obi-Wan Kenobi - mentora 
i Luke Skywalkera - ucznia. To mentor 
zna odpowiedź na pytania: „Skąd przy-
szliśmy?”, „Kim jesteśmy?” i „Dokąd 
idziemy?”. 

Archetyp (praobraz) mędrca, utoż-
samiany z działaniami mentorskim, to 
uosobienie mądrości, która pozwala in-
nym lepiej zrozumieć świat i podejmo-
wać bardziej przemyślane decyzje. Mę-
drzec dba o posiadanie rzetelnej infor-
macji, dzieli się wiedzą specjalistycz-
ną, przywiązuje wagę do ciągłego ucze-
nia się, rozwoju i prowadzenia badań. 
Nie jest nachalny w swoich radach, ra-
czej chwali podopiecznego za „mądre 
wybory” i daje mu wsparcie wyłącz-
nie, gdy go potrzebuje. To nadaje wia-
rygodności i autorytetu jego działa-
niom. Jego mana (wyjątkowo skutecz-
na siła wg koncepcji Carla Gustawa 
Junga) daje siłę bohaterom, bez wzglę-
du na stopień aktualnej wiedzy i do-
świadczeń życiowych.  

Podstawowym narzędziem pracy 
mentora jest jego osobista wiedza i do-
świadczenie, połączone z umiejętno-
ścią tworzenia bliskiej, wspierającej re-
lacji z Mentee (podwładnym). Tworząc 
nową perspektywę, mentor otwiera 
tym samym nowe możliwości działa-
nia i rozwoju Mentee. 

Kto może stać się mentorem 
na terenie firmy?  

Mentor sięga bezpośrednio do swo-
jej wiedzy i doświadczenia, wspierając 
mentorowanego, gdy ten np. pominie 

Mentor, czasem nazywany przewodnikiem czy mistrzem, to osoba, która przeszła w firmie 
większość szczebli kariery

Mentor, zwany mistrzem, to osoba, która żyje światem 
wartości organizacji, w której działa

Mentoring - inwestycja 
w przyszłość firmy!
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Katarzyna Kasperek
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w swoich opcjach działania ważną 
możliwość lub zignoruje  ryzyko. To 
mentor zachowuje czujność i bierze 
odpowiedzialność za naukę i rozwój 
Mentee, choć przepływ wiedzy pomię-
dzy stronami jest dwukierunkowy 
i tworzy dla obu stron wartość dodaną. 
Mentor bierze odpowiedzialność 
za rozwój zasobów Mentee: jego wie-
dzy, kompetencji zawodowych i spo-
łecznych, inteligencji emocjonalnej, 
niezbędnej na danym szczeblu karie-
ry. Ramy czasowe mentoringu są ela-
styczne, podobnie jak długość spotkań 
czy sposób komunikacji na nich i po-
między nimi. Sam proces jest relacją 
długoterminową opartą o kontrakt 
(najczęściej sformalizowany) pomię-
dzy stronami.  

Mentorami w firmie mogą stać się 
zatem osoby, które wyróżnia: 

    • Motywacja do bycia mentorem 
przejawiająca się w chęci dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniami. 

    • Pozytywne myślenie o sobie sa-
mym (wysokie poczucie własnej war-
tości i samoakceptacja). Przejawia się 
ono w świadomym rozwoju własnej 
kariery, podnoszeniu kompetencji i sa-
momotywacji. 

    • Umiejętność nawiązywania rela-
cji, przekazywania informacji, aktyw-
nego słuchania i stawiania inspirują-
cych pytań. 

    • Obfitujące w sukcesy życie zawo-
dowe. Znajomość procedur, procesów, 
narzędzi niezbędnych w organizacji. 

    • Branie odpowiedzialności za róż-
ne aspekty związane z realizacją zadań, 
obowiązków i systematyczność w tym 
zakresie. 

 

Korzyści dla firmy 
W ostatnich czasach zmienił się pa-

radygmat przywództwa. W kluczo-
wych momentach rozwoju ludźmi nie 
zarządza się, ludźmi się przewodzi. 
Oznacza to, że umiejętnością staje się 
tworzenie wizji, propagowanie i kulty-
wowanie jej wśród pracowników. Za-
równo przywódca, jak i uczeń muszą 
podejmować właściwe decyzje. 
Uczniowie potrzebują mentorów, któ-
rzy pokażą im kierunek, wyznaczą cel 
i wzbogacą ich doświadczenia. Potrze-
bują mentoringu. 

W organizacjach i firmach coraz czę-
ściej inwestuje się w budowanie kultu-
ry silnego zaangażowania w pracę. 
W tym aspekcie, istotnego znaczenia 

nabiera tworzenie możliwości podej-
mowania się zadań i ról wykraczają-
cych poza oczekiwania formułowane 
w zakresie obowiązków pracownika. 
Silne pragnienia pozostania w organi-
zacji demonstrują ludzie mocno zaan-
gażowani w jej tworzenie (zaangażo-
wanie afektywne emocjonalne). Ce-
nione przez nich są przede wszystkim 
możliwości wykorzystania w pełni 
swojego potencjału, wzbogacenia wła-
snej pracy o elementy budujące ich 
tożsamość w organizacji oraz autono-
mia.  Kultura organizacyjna tworzy kli-
mat firmy - klimat rozwoju, nauki, 
wsparcia i wykorzystania potencjału. 
Te aspekty są dostrzegalne wśród pra-
cowników i komunikowalne na ze-
wnątrz. Organizacje potrzebują men-
torów. 

Dla prawie każdej organizacji waż-
ne jest poszukiwanie i zatrzymywanie 
w niej talentów. Ta strategia jest nie-
zbędna we współczesnych przedsię-
biorstwach. Firmy chcą pozyskiwać 
osoby, które pasują do jej kultury or-
ganizacyjnej lub będą w stanie ją roz-
winąć. Dzielenie się doświadczeniami 
zawodowymi, tworzenie bazy do-
brych praktyk, integracja wokół kom-
petencji tworzących rdzeń dla organi-
zacji - to prawdziwe wyzwanie. Men-
toring dostarcza w tym zakresie narzę-
dzi. Po zidentyfikowaniu talentu prze-
kazujemy go opiece mentora, który 
wprowadza go stopniowo w świat ko-
lejnych wyzwań organizacyjnych. 
Dzięki działaniom mentorów i anali-
zie ścieżek rozwoju talentów w firmie 
łatwo o identyfikację luk kompeten-
cyjnych, przewidywanie i planowanie 
zmian kadrowych. Mentoring zabez-
piecza również potrzeby nowo zatrud-
nionych osób, które wymagają kom-
pleksowego wsparcia w adaptacji 
w środowisku pracy. W praktyce do-
prowadza do usamodzielnienia się 
pracownika i jego szybkiego zaanga-
żowania się w toczące się w organiza-
cji projekty, co ma znaczenie w rzeczy-
wistości pracy wirtualnej. 

Uprawomocnienie mentoringu 
na terenie firmy 

Istnieją dwa rodzaje mentoringu: 
formalny i nieformalny. Ten pierwszy 
inicjowany jest przez przedstawicieli 
firmy i prowadzony w ramach obo-
wiązków zawodowych pracownika. 
Podlega ocenie i jest zintegrowany 
z celami organizacji. Drugi - bardzo 
pożądany - rozwija się w sposób natu-

ralny i jest mocno zintegrowany z po-
trzebami Mentee (podopiecznego). 
W tym przypadku obserwuje się tak-
że większy poziom zaangażowania 
w przebieg mentoringu. Dopasowanie  
stron mentoringu w znacznym stop-
niu opiera się bowiem na cechach oso-
bowościowych i wyznawanych syste-
mach wartości. We współczesnych or-
ganizacjach mamy często do czynie-
nia z e-mentoringiem, przeważnie 
jednak w owych relacjach „mentor - 
uczeń” jedyną wyraźną różnicą jest 
sposób komunikacji oparty na rozmo-
wach telefonicznych bądź spotka-
niach na komunikatorach.  

Korzyści, które otrzymuje Mentee 
w świetle badań, analiz i obserwacji 
programów monitoringowych, są na-
stępujące: 

    • Przyspiesza rozwój kariery Men-
tee. Badania na ten temat wskazują, że 
Mentee zarabia więcej niż jego rówie-
śnicy i osoby o podobnym stażu pracy  

    • Obserwuje się wzrost doświad-
czeń i przyrost wiedzy. W świetle ana-
liz następuje szybszy awans na wyż-
sze stanowisko lub przyjmowanie no-
wych obowiązków 

    • Następuje głębszy i pełniejszy 
rozwój osobisty (Mentee wie: kim je-
stem, jakie mam cele, do czego dążę, 
gdzie będę za 10 lat) 

    • Następuje pełniejszy rozwój 
emocjonalny (rozumienia samego sie-
bie, własnych emocji, stanów, potrzeb 
i dążeń) 

    • Powstaje efektywniejszy plan 
rozwoju osobistego (w oparciu o kon-
cepcję: lepszy start, lepszy postęp, lep-
sza wizja) 

Nowoczesne firmy i organizacje to 
nowocześnie działający w nich ludzie. 
Niezaprzeczalnie mentoring jest na-
rzędziem wydobywającym z organi-
zacji to co najcenniejsze - zasoby, do-
świadczenie, potencjał. Relacja moni-
toringowa kształtuje zdolności przy-
wódcze i tworzy przywódców. Mento-
ring przełamuje bariery międzypoko-
leniowe i wprowadza w życie w nowy 
sposób komunikacji prowokujący 
do wzajemnej inspiracji. Wiedza prze-
kazywana w ramach mentoringu sta-
je się od razu użyteczna na stanowi-
sku pracy. Ludzie szanują wzajemnie 
czas, który poświęcają na jej przeka-
zywanie i zdobywanie. W firmie po-
wstają alternatywne ścieżki kariery, bo 
przecież  mentoring stanowi atrakcyj-
ną formę poszerzenia własnych kom-
petencji zawodowych. 
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Stoelzle Częstochowa kontynuuje in-
westycję w Katowickiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej. We wtorek pre-
zes Artur Wołoszyn w towarzystwie 

prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka 
wkopali symboliczny, szklany kamień 
pod budowę nowej wanny szklarskiej. 
Ta inwestycja pochłonie 202 miliony zł 

i będzie realizowana w rekordowym 
tempie. Prace rozpoczęły się dokład-
nie 9 maja i mają potrwać zaledwie 78 

dni! 
 

17 maja w siedzibie Stoelzle Często-
chowa odbyło się wkopanie szklanego 
kamienia węgielnego pod budowę no-
wej wanny szklarskiej, pieca szklarskie-
go oraz linii technologicznych. Jest to 
kolejna inwestycja, po Centrum Logi-
stycznym i uruchomieniu nowej linii 
produkcyjnej w dziale dekoracji, która 
pochłonie łącznie 202 miliony złotych. 

Projekt realizowany jest w ramach 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. W briefingu prasowym udział 
wzięli m.in. prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprezy-
denci: Bartłomiej Sabat i Piotr Grzy-
bowski, prezes zarządu Stoelzle Czę-
stochowa Artur Wołoszyn, przedstawi-
ciele głównych wykonawców projek-
tu i firmy Stoelzle Częstochowa. Spo-
tkanie z dziennikarzami odbyło się 
na terenie firmy przy ul. Warszawskiej 
obok dobudowywanej specjalnie w ra-
mach tej inwestycji hali produkcyjnej. 

Wanna szklarska za 202 miliony zł 
powstanie w 78 dni! 

Wydajniejsza o 40% wanna zastąpi 
dotychczasową o wydajności 340 ton 
i pozwoli uruchomić trzy nowe linie 
produkcyjne. Inwestycja pochłonie 202 
miliony złotych i potrwa łącznie 78 dni. 
Nowa wanna o wydajności 480 ton po-
wstanie więc w rekordowym tempie. 
Jak udało się nam dowiedzieć, pierwot-
nie inwestycja miała potrwać 90 dni, 

ale skrócono jej czas do 78 dni i na ra-
zie wszystko przebiega zgodnie z pla-
nem. Prezes Artur Wołoszyn podczas 
briefingu mówił, że firma trzy lata te-
mu opracowała 20 strategii rozwoju 
i wybrała tę, która jest obecnie realizo-
wana. Czas pokazał, że obrana droga 
okazała się słuszna, zwłaszcza w obli-
czu pandemii i wojny w Ukrainie. 

– Budowa wanny szklarskiej jest ko-
lejnym etapem w realizacji strategii 
rozwoju naszej firmy. Pierwszym było 
otwarcie nowego Centrum Logistycz-
nego, dzięki któremu mogliśmy spro-
stać wielu komplikacjom w świato-
wych łańcuchach dostaw oraz przygo-
tować się na realizację następnych eta-
pów naszej strategii sprzedażowo-ope-
racyjnej. Kolejnym krokiem było uru-
chomienie nowej linii technologicznej 
w obszarze dekoracji. Przyszedł czas 
na zapowiadaną budowę wanny i po-
zostałej infrastruktury technologicznej 
z nią związanej, czyli trzeci i kluczowy 
etap. Inwestycja ta, a przede wszyst-
kim czas jej realizacji stanowi dla nas 
ogromne wyzwanie. Jednak planowa-
liśmy ją ponad dwa lata i mogę stwier-
dzić, że jesteśmy do tego dobrze przy-
gotowani. Ponieważ budujemy wannę 

większą aż o 140 ton, będziemy mogli 
uruchomić nowe i szybsze linie pro-
dukcyjne. Ta inwestycja pozwoli nam 
zwiększyć nasze portfolio produktowe 
dla aktualnych klientów, a także pozy-
skać nowych i sprawnie sprostać ich 
oczekiwaniom zakupowym - mówił 
prezes Artur Wołoszyn. 

Powstanie kilkadziesiąt                   
nowych miejsc pracy 

W obszarze produkcji szkła opako-
waniowego częstochowska wanna 
szklarska będzie jedną z największych 
wanien w Europie i największą w całej 
grupie Stoelzle. W związku z inwesty-
cją firma zapowiada również wzrost za-
trudnienia o kilkadziesiąt osób. Obec-
nie zakład w Częstochowie liczy około 
1000 osób, cały holding CAG to 8300 
pracowników.  

Wykonawcami projektu są głównie 
polskie, regionalne firmy, m.in.: Tech-
Glass, Kobnext, Zremb, MAKO, Alpinet, 
i El-Logic, Tech-Met czy Forglass. 

Stoelzle Częstochowa to największa 
z siedmiu spółek należących do Stoel-
zle Glass Group. Firma dostarcza 
na światowe rynki prestiżowe opako-
wania szklane dla największych świa-
towych marek z branży spirytusowej, 
kosmetycznej, farmaceutycznej i spo-
żywczej. Częstochowski zakład oferu-
je najwyższej jakości usługi dekoracji 
szkła. Stoelzle Częstochowa i jej obszar 
konstrukcyjno-projektowy zapewnia 
klientom indywidualne kreowanie pro-
duktów szklanych najwyższej jakości 
i zgodnych z aktualnymi trendami. Fir-
ma posiada certyfikaty jakościowe: ISO 
9001, ISO 45001 oraz BRC/IoP normy 
dla opakowań żywnościowych. 

Stoelzle: Nowa 
wanna szklarska

Inwestycja Stoelzle pochłonie 202 miliony zł i będzie 
realizowana w rekordowym tempie - 79 dni!

Tekst: Bartłomiej Romanek
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ KIEROWCĄ RAJDOWYM, 
PILOTEM SAMOLOTU, KAPITANEM STATKU

Nie ma lepszego sposobu na spełnienie takich Nie ma lepszego sposobu na spełnienie takich 
marzeń, jak profesjonalny, wytrzymały, zdalnie marzeń, jak profesjonalny, wytrzymały, zdalnie 

sterowany model.sterowany model.

SAMOCHODY SAMOCHODY 
SAMOLOTY  •  ŚMIGŁOWCE SAMOLOTY  •  ŚMIGŁOWCE 

RAKIETY  •  STATKIRAKIETY  •  STATKI
 ŁODZIE •   DRONY ŁODZIE •   DRONY

Profesjonalne pojazdy o złożonej Profesjonalne pojazdy o złożonej 
budowie i napędzane silnikami budowie i napędzane silnikami 
o dużej mocy, które potrafi ą o dużej mocy, które potrafi ą 

rozwijać prędkości nawet rozwijać prędkości nawet 
kilkudziesięciu km/h!kilkudziesięciu km/h!

OFERUJEMY OGROMNY OFERUJEMY OGROMNY 
WYBÓR:WYBÓR:

-  Pojazdy gotowe do użycia -  Pojazdy gotowe do użycia 
od momentu wyjęcia z pudełkaod momentu wyjęcia z pudełka

-  Skalowane repliki do składania-  Skalowane repliki do składania
i kolekcjonowaniai kolekcjonowania

- Zabawki interaktywne- Zabawki interaktywne
- Osprzęt i części zamienne- Osprzęt i części zamienne

ZAPRASZAMY DO SCORPIO-POLSKA,ZAPRASZAMY DO SCORPIO-POLSKA,
fi rmy, która od 15 lat zajmuje się sprzedażą modeli fi rmy, która od 15 lat zajmuje się sprzedażą modeli 

zdalnie sterowanych dla amatorów zdalnie sterowanych dla amatorów 
i profesjonalistów.i profesjonalistów.

KUPUJ PRZEZ INTERNET NA KUPUJ PRZEZ INTERNET NA 
www.scorpio-polska.plwww.scorpio-polska.pl

Scorpio-Polska sp. z o.o.,  ul. Jastrzębska 17, 43-419 HażlachScorpio-Polska sp. z o.o.,  ul. Jastrzębska 17, 43-419 Hażlach

tel. 33 856 97 67    tel. 33 856 97 67    e-mail: info@scorpio-polska.ple-mail: info@scorpio-polska.pl




