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Ludzi 
dobrej woli 
jest więcej

marzec-kwiecień 2022

 Nie sposób przewidzieć, w jakim stopniu wojna na Ukrainie zmieni nasz świat. 
Pewne jest jednak, że już nigdy nic nie będzie takie samo jak dotychczas. 

Czy ktoś byłby w stanie przewidzieć, że z otwartymi sercami przyjmiemy 2,5 mln 
uchodźców, choć jeszcze niedawno samo słowo „uchodźca” budziło – delikatnie 
mówiąc – mieszane uczucia. 
Dotyczy to nie tylko Polaków, podobnie myśleli nasi południowi sąsiedzi. Mój czeski 
przyjaciel kilka miesięcy przed rosyjską agresją kupił w celach inwestycyjnych pusty 
dom, w którym nie zamierzał zamieszkać. Planował odsprzedać go za kilka lat ze 
znacznym zyskiem. Dziś w tym domu mieszka 11 osób: trzy kobiety i ośmioro dzieci 
z okolic Kijowa. Chcąc ich zakwaterować, musiał kupić meble i inne niezbędne 
sprzęty. Sam opłaca wszystkie rachunki. I jak mówi, ogromną radość sprawia mu to, 
że może komuś pomóc. 
Jakże aktualnie brzmią dziś słowa piosenki Czesława Niemena: „Ludzi dobrej 
woli jest więcej. I mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”. 
Przypominam je, myśląc o wielu moich znajomych, którzy przyjęli uchodźców 
z terenu walk. Zrobili to, nie zastanawiając się, jak poważne jest to zobowiązanie. 
Wojna dzieli ludzi, ale czasem bywa inaczej… Kilka dni temu znajomy umówił 
mnie na spotkanie z przedstawicielem ukraińskiej organizacji biznesowej, byłym 
wiceprezesem państwowej telewizji i managerem w zachodnim koncernie. 
Ku mojemu zaskoczeniu spotkałem kolegę dziennikarza, którego widziałem ostatnio 
ponad 30 lat temu. Na szczęście nieprawdziwa okazała się środowiskowa plotka, że 
umarł na chorobę popromienną, przygotowując reportaże z katastrofy w Czarnobylu. 
Wręcz przeciwnie, bardzo energicznie zaangażował się w tworzenie nowej Ukrainy, 
której jest wielkim patriotą, choć ma rosyjskie korzenie. 
W tym wydaniu „Managera” publikujemy kilka tekstów dotyczących rosyjskiej agresji 
i potencjalnych jej skutków. Oddając numer do druku, z niepokojem patrzymy 
w przyszłość. Jak bohater wiersza „Do mojego radia” Bertolta Brechta (do którego 
wspaniałą muzykę napisał Hanns Eisler) z drżeniem serca czekamy na dobrą 
wiadomość, która zakończy ten koszmar. n 

Piotr Cegłowski 
redaktor naczelny

Luiza Wyrębkowska 18Sankcje a polski biznes
Niemiecka polityka Wandel im Handel – zmiany politycznej 
przez nawiązanie ścisłych relacji handlowych z państwami 
autorytarnymi – wraz z inwazją Rosji na Ukrainę okazała się 
totalną klęską

OD REDAKCJI
editorial



Czas

Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów 
Wartościowych, w rozmowie z Adamem 

Maciejewskim, byłym prezesem GPW, mówi o Rosji, 
która stała się krajem peryferyjnym, rosnących 

wpływach Chin i roli, jaką Polska ma szansę odegrać 
w regionie Europy Centralnej, a także o znaczeniu 

zaufania w procesach społecznych i gospodarczych

6

MANAGER 24
 76 Zostają tylko słowa… 
 79 Recenzje książek
 80  Artyści, których warto 

przypomnieć
Maria Wollenberg–Kluza

 82 Czas inwestycji w sztukę
Dobiesław Gała

 84  Fonograficzne arcydzieła 
z Japonii
Mieczysław Stoch

 88 Przyjdzie VUCA i nas zje...
Piotr Reisch

 92  My z Afryki, czyli piknik 
nad Jeziorem Turkana
Adam Maciejewski

 98 Miscellanea

GOSPODARKA
 6 Czas wielkich zmian 

Marek Dietl, prezes GPW
 12 Biznes – z kraju
 14 Przyszłość Ukrainy

Stanisław Kluza
 17 Przegląd – świat
 18 Sankcje a polski biznes

Luiza Wyrębkowska
  20  Walka wolnego świata 

z kościołem Goebbelsa
Aureliusz „Wilk” Herczakowski

 26 Forum Wizja Rozwoju
Andrzej Michalak

 28  Wierność tradycji 
i innowacje
Jagoda Iwańczuk

 32 Liderzy zielonej zmiany
Rafał Piskorski i Marcin Nowacki

 34  ESG – konieczność 
czy potrzeba?
Maciej Rudnicki

 36  Kobieca strona 
Trend House
Natalia Siniłło

 42  Żywność ekologiczna 
w natarciu
Adam Kurowski

 44  System kreuje oszusta, 
a potem go ściga

EKOMANAGER
 50 Wodorowa rewolucja

INWESTOR
 54 8 lat strat na lokatach
 56 Mieszkaniówka pod presją

Bartosz Turek
 59  ESAP przyciągnie 

europejskich inwestorów
Mirosław Kachniewski

 60  Obowiązki przedsiębiorców 
w 2022 r.

 62  Inwestycja 
w profesjonalny PR
Katarzyna Jarczewska

NOWE TECHNOLOGIE
 64 IT – przegląd
 66  Cyfrowy HR w chmurze 

Oracle

MOTO
 68  Szeptem przez miasto

Volvo XC40
 70  Gwiazda wśród elektryków

Mercedes EQC 400
 73  Elektromobilność  

w stylu coupé
Q4 e-tron Sportback

W tym numerze piszą dla nas między innymi:  
Luiza Wyrębkowska • Aureliusz „Wilk” Herczakowski • Mirosław Kachniewski • Stanisław Kluza • Adam Maciejewski 

fo
t.:

 A
do

be
st

oc
k;

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Przyszłość
Ukrainy
Stanisław Kluza 
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„Manager„
we współpracy z byłymi operatorami 

elitarnych polskich i zagranicznych jednostek specjalnych
w związku z narastającym napięciem związanym z wojną na Ukrainie

przygotował unikalny pakiet szkoleń 
skierowanych do przedstawicieli kadry zarządzającej – uwzględniający ich specyficzne potrzeby 

i wymagania
poświęconych postępowaniu w sytuacjach związanych z bezpośrednim zagrożeniem

bezpieczeństwa osobistego, rodzinnego i zawodowego

Szkolenie obejmuje m.in.
• postępowanie w rejonach podwyższonego lub wysokiego ryzyka

• pierwszą pomoc przedmedyczną
• zachowania w sytuacji napadu lub agresji

• zachowania w sytuacji uprowadzenia
• zabezpieczenie domu i mienia

Istnieje możliwość indywidualizacji programu szkolenia – pod kątem lokalizacji i zabezpieczenia 
nieruchomości firmowej lub prywatnej i bezpieczeństwa rodziny

Informacji udzielamy pod nr.: 502 299 929 lub manager@dotka.pl





Panie prezesie, pewnie pana zaskoczę, 
ale ponieważ dramatyczna historia 
świata pisze się właśnie na naszych 
oczach, chciałbym porozmawiać nie 
o rynku kapitałowym, ale o sprawach 
bardziej fundamentalnych.
Zrozumiałe. Jeśli o sprawach funda-
mentalnych, to jestem do dyspozycji.

Rozmawiamy 15 marca, nie wiemy, 
co będzie w dniu publikacji naszej 
rozmowy. Ciekawie jednak będzie 
przeczytać jej zapis za kilkanaście 

dni. Tym bardziej że zapytam naj-
pierw o Ukrainę – ale nie w kontekście 
oczywistej tragedii i problemów, lecz 
tzw. lessons learned, czyli czego nas 
ta sytuacja nauczy.
Jest mnóstwo lekcji, ale skoncentruję 
się na trzech. Pierwsza jest związana 
z miejscem poszczególnych krajów 
w globalnym gospodarczym łańcuchu 
wartości. Coraz bardziej widać, że Ro-
sja jest jednak krajem peryferyjnym, 
w bardzo dużym stopniu uzależnionym 
od importu nowoczesnej technologii 

wielkich
Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, 
w rozmowie z Adamem Maciejewskim, byłym prezesem 
GPW, mówi o Rosji, która stała się krajem peryferyjnym, 
rosnących wpływach Chin i roli, jaką Polska ma szansę 
odegrać w regionie Europy Centralnej, a także o znaczeniu 
zaufania w procesach społecznych i gospodarczych

Czas
 zmian

Adam Maciejewski, były prezes GPW

Marek Dietl

prezes GPW
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i eksportu surowców. Według ostatniego 
rankingu oceniającego tzw. productive 
knowledge, przygotowywanego przez 
Harvard Growth Lab – Economic Com-
plexity Index, Rosja jest dopiero na 52. 
miejscu (dane za 2019 r.), podczas gdy 
np. Polska – na 27. 

I dodać warto, że Rosja spadła w tym 
rankingu w ciągu 20 lat aż o 24 pozycje, 
a pierwsze trzy miejsca od lat zajmu-
ją niezmiennie Japonia, Szwajcaria 
i Niemcy. 
Dokładnie. Rosja to tak naprawdę pań-
stwo słabo rozwinięte, które bardzo 
ucierpi w przypadku utraty rynków zby-
tu na surowce i odcięcia importu tech-
nologii. Dla nowoczesnych gospodarek 
zastąpienie surowców pochodzących 
z Rosji surowcami z innych krajów lub 
surowcami substytucyjnymi jest dużo 
prostsze niż wytworzenie nowoczesnych 
technologii przez Rosję. Zatem trzeba 
mocno inwestować w rozwój gospodarki 
oparty na wiedzy. 

Lekcja druga?
Ona jest związana z obronnością. Siły 
obronne państwa powinny składać 
się z trzech komponentów: armii re-
gularnej, wojsk obrony terytorialnej 
oraz armii partyzanckiej, która byłaby 
równocześnie naturalnym źródłem 
uzupełnienia armii zawodowej. Nie 
mamy obecnie tego ostatniego kom-
ponentu. Moglibyśmy go stworzyć 
jedynie w oparciu o ochotników, któ-
rzy zapewniliby wysokie morale oraz 
odpowiedni poziom zaangażowania. 
Przechodziliby oni wcześniej szkole-
nie, zdobywając jednocześnie wiedzę 
o strukturze armii, sposobach walki 
partyzanckiej oraz miejscu poboru 
potrzebnego sprzętu.

Polska ma tu również duże doświadcze-
nia, ale niestety historyczne. A lekcja 
trzecia?
Trzecia lekcja dotyczy świata finansów. 
Instytucje finansowe buduje się długo, 
a niszczy szybko. Błędy polityczne mogą 
zniweczyć wysiłki pokoleń i zniszczyć 
zbudowaną wartość. Trzeba zatem 

koncentrować się na niedopuszczaniu 
do błędów politycznych.

A jak wojna w Ukrainie wpłynie na 
polską gospodarkę? Mam na myśli 
pozytywy, nie problemy.
Proces odbudowy Ukrainy, jej infra-
struktury to konieczność i ogromne 
wyzwanie. Z pewnością bliskie relacje, 
jakie od lat budujemy z Ukrainą, pozwo-
lą polskim przedsiębiorcom włączyć 
się w to gigantyczne przedsięwzięcie. 
Dysponujemy potencjałem, także in-
stytucjonalnym i kapitałowym, by wes-
przeć odbudowę Ukrainy. To będzie też 
mocny impuls rozwojowy dla polskiej 
gospodarki. Jako GPW wspólnie z Polską 
Agencją Inwestycji Zagranicznych uru-
chomiliśmy tzw. przechowalnię ukra-
ińskich start-upów. To istotna pomoc 
dla tych przedsiębiorców, ale też szansa 
na zacieśnienie współpracy biznesowej 
między naszymi narodami i zastrzyk 
innowacyjności dla Polski.

A procesy migracyjne? Ogromna fala 
uchodźców?
Moim zdaniem długoterminowy wpływ 
tej migracji na polską demografię będzie 
niewielki. W krótkim terminie spodzie-
wam się dodatkowego impulsu popyto-
wego w zakresie dóbr konsumpcyjnych 
oraz dodatkowej podaży pracy ze strony 
Ukrainek. Zasadniczo jednak Ukraińcy 
będą wracać do swojego kraju, który ich 
potrzebuje teraz i będzie potrzebował 
w przyszłości.

Rosja nie zdała egzaminu jako członek 
wspólnoty międzynarodowej. Okazała się 
podstępnym i brutalnym, pozbawionym 
skrupułów agresorem. Jej dążenie do 
stworzenia „buforowej strefy bezpie-
czeństwa” dla Rosji wyklucza z zasady 
prawo innych suwerennych narodów 
do samostanowienia. To absurd wska-
zujący, że Rosja uważa się nadal za kraj 
ważniejszy, któremu z niewiadomych 
względów należy się więcej. A może kraje 
sąsiadujące z Rosją powinny zażądać 
demilitaryzacji Rosji? To przecież ona 
obecnie stanowi zagrożenie, a nie te 
kraje. Co dalej z Rosją?

Spodziewam się dalszego osłabiania 
tego kraju i rosnącej roli Chin w azja-
tyckiej części Rosji. Już teraz jest tam 
dużo chińskich inwestycji, a za nimi 
idą ludzie. Nie sądzę, by doszło do 
wasalizacji Rosji ze strony Chin, ale 
z pewnością Chiny będą wobec Rosji 
prowadziły politykę jej osłabiania, ze 
strategicznym celem wzmacniania 
swojego kraju. 

Czy Rosja może być samowystarczalna? 
Od lat do tego konsekwentnie dąży.
Nie sądzę, to raczej mrzonka. Rosji 
bardzo daleko do nadrobienia dystansu 
w dziedzinie nowoczesnych technolo-
gii, o czym wspominałem wcześniej.

Jak szybko jako Polska jesteśmy w sta-
nie zrezygnować z importu surowców 
energetycznych z Rosji? 
To kwestia kosztu społecznego związa-
nego z takim posunięciem. Według mnie 
akceptowalny koszt społeczny takiej 
transformacji wskazuje na okres 3–4 lat. 

Wiele się mówi o wprowadzeniu zakazu 
importu rosyjskiego węgla do krajów 
UE, w tym do Polski, ale import wciąż 
trwa. Jak ten import zatrzymać? Czy 

DŁUGOTERMINOWY 
WPŁYW WOJENNEJ 

MIGRACJI 
NA POLSKĄ 

DEMOGRAFIĘ 
BĘDZIE NIEWIELKI. 

W KRÓTKIM 
TERMINIE 

SPODZIEWAM SIĘ 
DODATKOWEGO 

IMPULSU 
POPYTOWEGO 

W ZAKRESIE DÓBR 
KONSUMPCYJNYCH 

ORAZ DODATKOWEJ 
PODAŻY PRACY 

ZE STRONY 
UKRAINEK
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importerzy nie mogą po prostu za-
przestać tych transakcji?
Nie spodziewałbym się samoogranicze-
nia w imporcie węgla przez polskich 
przedsiębiorców, bo jeśli ich konkurenci 
z Europy tego nie zrobią, to skutkiem 
będzie po prostu wzrost cen węgla. On 
i tak do nas trafi, tylko przez zachod-
nich pośredników. Decyzja na poziomie 
organów UE będzie najskuteczniejsza.

Interesuje mnie sposób myślenia stra-
tegicznego szefa Giełdy, myślenia wy-
kraczającego poza zarządzanie spółką. 
Ciekawi mnie, co pan myśli o szansach 
Polski w regionie Europy Centralnej 
w perspektywie kilkudziesięciu lat.
Odegranie większej roli przez Polskę 
w naszym regionie wymaga konse-
kwencji. Eksport polskiego kapitału 
z pewnością jest właściwą metodą na 
wzmacnianie naszej roli w taki sposób, 
aby jednocześnie wzmacniać kraje, do 
których ten kapitał eksportujemy. 

Zapewne czyta pan przemyślenia Ha-
rariego i jego analizy megatrendów. 
Zakładając, że rozwój ludzkości będzie 
motywowany jej dobrem wspólnym, 
jaki kierunek zmian byłby właściwy 

w kontekście mapy politycznej i go-
spodarczej świata w perspektywie 
kilkudziesięciu lat?
Osobiście widzę zbyt wiele uproszczeń 
w jego analizach. Harari chce tłuma-
czyć wszystko, a to wymaga dużo więk-
szej wiedzy, niż dotychczas zgroma-
dził. Osobiście jestem też antyutopistą 
i staram się koncentrować na planach 
bardziej realistycznych. Dlatego nie 
mam planu na idealny świat.

Jak w perspektywie globalnej roz-
wiązać problem nierównomiernego 
dostępu do nieodnawialnych bogactw 
naturalnych, zwłaszcza w sytuacji, 
kiedy ten dostęp jest wykorzystywany 
jako narzędzie nacisku, a wręcz broń 
polityczna o gigantycznych skutkach 
gospodarczych i społecznych. Mam 
wrażenie, że świat zaakceptował sta-
tus quo i nie śmie nawet prowadzić 
dyskusji o jego zmianie. 
Według mnie największym problemem 
jest dostęp do wody i żywności. Z resztą 
sobie poradzimy, inwestując w rozwój. 
Innowacje pozwalają na zaspokajanie 
naszych potrzeb na różne sposoby: ist-
nieją surowce substytucyjne, ale też ist-
nieją substytucyjne metody osiągania 

tego samego rezultatu. Ważne, by ich 
poszukiwać przez rozwój nauki i tech-
nologii. Ale to też wymaga wyjścia 
poza własną strefę komfortu. To, że 
wygodnie jest teraz spalać rosyjski gaz, 
by było nam ciepło, nie oznacza, że 
nie możemy tego ciepła wytworzyć 
inaczej, a może nawet lepiej i mądrzej. 
Kiedyś i tak będziemy musieli znaleźć 
sposoby na funkcjonowanie bez ropy, 
gazu, węgla...

A może dostęp do wszelkich, a przy-
najmniej kluczowych nieodnawialnych 
bogactw naturalnych powinien być 
zarządzany przez wspólnotę między-
narodową i podlegać zasadom handlu 
pozbawionego celów politycznych? 
Brzmi jak utopia, ale...
To bardzo daleko idąca propozycja. Jej 
implikacją byłoby jednak stworzenie 
systemu premiującego posiadaczy naj-
bardziej zaawansowanych technologii, 
którzy ten łatwiejszy dostęp do surowców 
potrafiliby najlepiej wykorzystać. Należa-
łoby zatem, jednocześnie z powołaniem 
takiej agencji, zdemokratyzować dostęp 
do technologii przez rezygnację z prawa 
patentowego. Trudno jednak wyobrazić 
sobie, by współcześni ludzie potrafili 
pójść tą ścieżką. Zatem zgadzam się, że 
jest to piękna, podszyta szlachetnymi 
pobudkami, ale jednak utopia.

Niektórzy zadają sobie pytanie, czy 
wzrost gospodarczy jako taki jest nie-
zbędny dla ludzkości. Co by pan na nie 
odpowiedział?
W zasadzie Europa Zachodnia jest przy-
kładem takiego rozwiązania. Niemal 
brak wzrostu gospodarczego, a ludziom 
żyje się dostatnio. A zatem można so-
bie wyobrazić taki scenariusz. Rozwój 
jako taki wymaga jednak dodatkowych 
nakładów, więc wzrost gospodarczy jest 
konieczny, by te nakłady można było 
ponieść. Jednak powinien to być wzrost 
zmniejszający nierówności społeczne 
i możliwie mało obciążający środowisko. 
To bardzo ważne. 

Kiedyś badałem zjawisko short-termi-
smu. Czy tzw. świat zachodni, w tym fo
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Polska, wystarczająco planuje i pro-
gnozuje przyszłość? Czy nie dotyka 
nas myślenie zbyt krótkoterminowe? 
Jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje?
Tu przychodzi mi na myśl książka Che-
stertona „Napoleon z Notting Hill”.  Tam 
jest taka wizja przyszłości, że polityków 
wybiera się na ważne stanowiska w spo-
sób losowy spośród tzw. mniej światłej 
części społeczeństwa, bo wszyscy tzw. 
światli obywatele zajmują się prognozo-
waniem. I w tej masie prognoz zawsze ja-
kaś okazuje się w końcu trafna. Teraz jest 
trochę podobnie, mnóstwo ośrodków 
analitycznych i niezależnych analityków 
zajmuje się prognozowaniem, by short-
-termismu nie było, a tymczasem pla-
nowanie przegrywa z wygodnictwem. 
Czyli nie planujemy, ale masowo pro-
gnozujemy i staramy się robić rzeczy 
po linii najmniejszego oporu, tak żeby 
było nam tu i teraz wygodnie.

Pisał pan pracę doktorską na temat nie-
pewności. Niepewność w dużej mierze 
wynika z braku zaufania. Czy po tym, 
co zrobiła Rosja, nie obawia się pan, że 
możemy mieć do czynienia z początkiem 

system, który misternie zbudowaliśmy. 
I stąd w tym świecie lęku, wynikającego 
z niepewności, zakleszczamy się w te-
raźniejszości. To wynika z nieufności 
i też naszych wąskich horyzontów. Po-
dam przykład naszej ostatniej rozmo-
wy z zarządem giełdy nowojorskiej tuż 
przed inwazją Rosji na Ukrainę. Wszyscy 
uważaliśmy, że Putin tylko straszy, i nie 
wierzyliśmy, że on coś takiego zrobi, bo 
nasza logika wypierała możliwość na-
ruszenia systemu. Entropia dała jednak 
o sobie znać i procesy wymykają się spod 
kontroli. Zatem poza brakiem zaufania 
i niepewności mamy lęk i poczucie utra-
ty kontroli nad światem.

Czy konsekwencją tego lęku przed 
niepewnością i braku zaufania może 
być zagrożenie anarchią?
Nie tyle anarchią, ile rządami oportu-
nistów, którzy będą w stanie przekonać 
społeczeństwo, że ten system o wysokiej 
entropii będą w stanie wziąć w garść, by 
sufit nie spadł im na głowę. Najbardziej 
się boję, że demokracja przekształci się 
w plutokrację przez to, że oportuniści 
będą potrafili zawładnąć duszami ludzi 

N
ie tylko praca…

Najważniejsze wartości, jakie pan wyznaje?
Wiara, że dobro ma największą moc. Mam też przekonanie, że ponad skuteczność 
ważniejsze i wartościowsze jest zaangażowanie.

O czym pan najchętniej lubi dyskutować pozazawodowo?
O historii, a także o filozofii nauki. 

Gdyby nie istniały żadne ograniczenia, z kim chciałby się pan spotkać 
na długą rozmowę i o czym chciałby pan porozmawiać? 
Chciałbym się spotkać z papieżem Benedyktem XVI. Czytałem wszystkie jego książki 
i chętnie porozmawiałbym z nim o jego spojrzeniu na relacje między wiarą a nauką. 

Pana pasje prywatne? 
Te bardziej przyziemne to sporty walki i rower. Lubię także czytać publikacje 
na temat teorii prawdopodobieństwa i losowości.

Ostatnio przeczytana książka z tych pozazawodowych? 
Niezwykle ciekawa książka Normana Stone’a Hungary: „A Short History”, a także 
„Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?” autorstwa Michała Hellera 
i Stanisława Krajewskiego.

Najciekawsza chwila pana życia to...
Rozmowa ze Zbigniewem Brzezińskim.

Bucket list prezesa GPW?
Gdy już będę miał więcej czasu, chciałbym się zabrać do pisania książki naukowej.

deprecjacji tej kluczowej dla stosun-
ków międzyludzkich i gospodarczych 
wartości, jaką jest zaufanie? Depre-
cjacja zaufania może ośmielić innych 
agresorów do haniebnych działań, nie 
tylko na szczeblu państwowym. Jeśli 
bowiem toleruje się agresję na poziomie 
państwowym, to agresja na poziomie 
społecznym jest o krok. 
Zgadzam się, że zaufanie jest kluczowe, 
ale mam trochę inną diagnozę rzeczy-
wistości. Fizycy mówią, że upływ czasu 
to jest po prostu zwiększenie entropii, 
a ekonomiści mówią, że gdy rośnie zło-
żoność, to rośnie entropia. Trudno mi 
rozstrzygnąć, kto ma rację, natomiast 
te bardzo złożone systemy są podatne 
na zaburzenia. Brak zaufania, o którym 
pan mówi, wynika w pewnym sensie ze 
strachu, że ten bardzo złożony system 
jest tak bardzo podatny na zaburzenia, 
iż postępujemy tak, by chwiejna kon-
strukcja systemu się nie popsuła. Na 
przykład w stosunkach międzynarodo-
wych obserwuję lęk przed zmianą. Nie 
pozwala się na robienie rzeczy, które 
nawet są uznawane za dobre, bo panuje 
obawa, że to zaburzy bardzo wrażliwy fo
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przez obietnicę tego, że nic takiego bar-
dzo strasznego się tym duszom nie przy-
darzy. Czyli demokratycznych wyborów 
nie będą wygrywać ci, którzy mają naj-
bardziej szlachetną wizję przyszłości, ale 
ci, którzy będą straszyć tą niepewnością. 
I na to się nakłada irracjonalizm, czyli 
nieużywanie umysłu, a więc chociażby 
ekspansja wszelkiej maści wróżbitów, 
czyli tajemniczych przewidywaczy przy-
szłości, używających do tych predykcji 
wielu rzeczy, ale najmniej rozumu.

Czy ludzie obserwujący standardy 
i poczynania skorumpowanych, a na-
wet bandyckich władz nie zbuntują się 
przeciwko takiemu porządkowi świata, 
który nie zajmuje się rozwiązywaniem 
problemów, ale albo samym sobą, 
albo realizacją swoich chorych wizji? 
Jesteśmy faktycznie rozdarci między 
dwa ekstrema, które nie są dobre. Po-
między anarchią, czyli kontestowaniem 
całego systemu, a kompletną biernością, 
czyli np. niegłosowaniem w wyborach. 
I tu pojawi się fundamentalne pytanie 
demokracji: Ilu jest tych, których stać 
na chwilę refleksji o świecie i świadome 
uczestnictwo w systemie demokratycz-
nym? Nie wiem, jak zwiększyć tę grupę, 
ale bardzo mnie cieszą wszelkie inicjaty-
wy, które prowadzą do kreowania żywe-
go rynku idei. Do tego, by ludzie ze sobą 
dyskutowali. To jest istota demokracji. 
Uważam, że to, co się stało w Ukrainie, 
zmobilizuje ludzi i demokracja sobie 
poradzi z tym zaburzeniem systemu.

Przejdźmy powoli na nasze podwórko. 
Jak zmienia się poziom zaufania w od-
niesieniu do polskich przedsiębiorców? 
Jestem tu większym optymistą. Po-
czątek polskiego kapitalizmu przebie-
gał pod znakiem, którego po prostu 
nie znoszę, czyli „śmierć frajerom”. 
Bohaterami byli ci, którzy potrafili 
wykorzystywać innych. Natomiast ja 
z niezwykłą radością obserwuję nową 
generację przedsiębiorców na giełdzie, 
którym takie myślenie jest zupełnie 
obce. Na pewno są bardziej odpowie-
dzialni i w tym zakresie zasługują na 
zaufanie. Inną rzeczą jest to, że czasami 

nowym managerom brakuje kompeten-
cji, przez co inwestorzy tracą, ale to jest 
zupełnie inna rzecz. Natomiast przy-
padków takich zupełnie bezczelnych 
przekrętów jest coraz mniej. Inna rzecz, 
że coraz trudniej taki przekręt zrealizo-
wać, bo świadomość inwestorów oraz 
organów nadzorczych, a także samej 
giełdy jest zupełnie inna niż 30 lat temu. 
Wykreowany też został ideał seryjnego 
przedsiębiorcy. Dzisiaj bohaterami są 
ci, którzy na giełdę wprowadzają drugą 
czy trzecią spółkę.

A poziom zaufania pomiędzy przed-
siębiorcami?
W Polsce postępuje integracja tego środo-
wiska i tam zaufanie rośnie. Jest jednak 
niebezpieczeństwo, że te grupy staną się 
zbyt hermetyczne, co może doprowadzić 
do zniechęcenia młodych ludzi do in-
westowania w siebie, w nowe pomysły, 
bo taka hermetyczna grupa trzymająca 
kapitał i tak ich do siebie nie dopuści. 
Jesteśmy teraz w takim przełomowym 
momencie, który pokaże, czy te nowe 
elity będą otwarte, czy się zamkną. Je-
stem jednak optymistą. Widzę bowiem 
wśród nich podziw dla tych, którzy dzięki 
swoim talentom potrafią osiągnąć sukces 
nawet bez silnego zaplecza finansowe-
go. My dużo pracujemy z sukcesorami 
przedsiębiorców, którzy już osiągnęli 
sukces, i widzę, że imponuje im to, iż 
można realizować wspólne projekty na 
podstawie prostych umów lub nawet 

na słowo honoru. Tymczasem kończy 
się jednak na czterdziestostronicowych 
umowach inwestycyjnych, bo doświad-
czenie pokazuje, że trzeba się zabezpie-
czyć. Zatem jeszcze trochę nam brakuje 
tego zaufania, ale przynajmniej platoński 
ideał jest właściwy, choć z tej jaskini 
cienie różne wychodzą...

Tak, też znam te cienie, które potrafią 
zniweczyć wysiłki innych. Trzeba się 
z nimi stanowczo rozprawiać, bo inaczej 
zamiast na biznesie będziemy się kon-
centrować na pisaniu monstrualnych 
umów zabezpieczających nas przed 
oszustami. Skłonność do upraszczania 
życia jest całkowicie naturalna, więc 
myślę, że kiedyś zbudujemy środowi-
sko pozbawione tych czarnych owiec, 
co nie tylko da odetchnąć prawnikom, 
lecz także znacznie polepszy komfort 
funkcjonowania.
Faktycznie, plewy trzeba odrzucać, ale 
niestety instytucje nieformalne, takie 
jak zaufanie w biznesie, buduje się bar-
dzo wolno i z pewnością nie da się ich 
tworzyć w jedno pokolenie. Pierwsze 
jaskółki jednak już są. Chcemy ufać 
innym, choć jeszcze odczuwamy lęk. 

A jakie jest zaufanie obywatela do sys-
temu prawa, do państwa jako takiego?
Z obserwacji własnych mogę stwier-
dzić, że jest dużo lepiej niż jeszcze 
kilkanaście lat temu, a nawet diame-
tralnie lepiej. 

Zapewne pomaga temu informatyzacja 
usług państwa dla obywatela.
Z pewnością. Ona też odciąża pra-
cowników administracji publicznej, 
dzięki czemu poziom ich frustracji 
spowodowany nawałem obowiązków 
jest mniejszy.

Myślę, że na dzisiaj skończymy tym 
optymistycznym akcentem, a w kolej-
nej rozmowie spróbujemy porozma-
wiać o tym, o czym z prezesem Giełdy 
rozmawiać wypada, czyli o polskim 
rynku kapitałowym.
Z niecierpliwością czekam zatem na 
ciąg dalszy. n

 W STOSUNKACH 
MIĘDZYNARODOWYCH 

OBSERWUJĘ LĘK 
PRZED ZMIANĄ. 

NIE POZWALA SIĘ 
NA ROBIENIE RZECZY, 

KTÓRE NAWET SĄ 
UZNAWANE ZA DOBRE, 

BO PANUJE OBAWA, 
ŻE TO ZABURZY 

BARDZO WRAŻLIWY 
SYSTEM, KTÓRY 

MISTERNIE 
ZBUDOWALIŚMY
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Nietypowa 
pomoc 
Podczas wojny pomocy wymagają 

nie tylko ludzie. Mazowiecka Kra-
jowa Administracja Skarbowa wysłała 
na Ukrainę tonę karmy dla zwierząt. 
Transport trafił do Ośrodka Szkolenio-
wego Psów Służbowych w Chmielnic-
kim, z którym Ośrodek Szkoleniowy 
w Kamionie od wielu lat współpracu-
je w zakresie wymiany doświadczeń, 
metodyki szkoleń oraz wykorzystania 
psów służbowych podczas detekcji 
zapachów. 
W ciągu tygodnia zebrano ponad to-
nę suchej i mokrej karmy oraz kilka-
dziesiąt opakowań psich przysmaków. 
Trafią one do misek podopiecznych 
ośrodka, a są to nie tylko psy służbo-
we, lecz także wszystkie bezdomne 
i pozostawione zwierzęta, które po-
dobnie jak ludzie straciły swoje domy. 
Karma zostanie dostarczona dzięki 
ścisłej współpracy z Urzędem Miasta 
w Ciechanowie, który zorganizował 
i przygotował transport z pomocą hu-
manitarną na Ukrainę. Pracownicy 
i funkcjonariusze warszawskiej izby, 
urzędów skarbowych oraz Mazowiec-
kiego Urzędu Celno-Skarbowego bar-
dzo angażują się w różnego rodzaju 
akcje i zbiórki pomocowe dla Ukrainy. 
Nie tylko w pracy, lecz także poza nią ja-
ko wolontariusze pomagają wojennym 
uchodźcom w każdy możliwy sposób. q

Tokeny za miliony
Jesienią zeszłego roku „Doda” – Dorota Rabczewska – sprzedała cy-

frowy skan swojego ciała podzielony na 400 części. Pierwszy pakiet, 
liczący 30 fragmentów, wyprzedał się… w 30 sekund. 

Tokenizować można wszystko, a trend ten na całym świecie cieszy się 
olbrzymią popularnością. 6 kwietnia br. odbędzie się pierwsza w Polsce 
aukcja tokenizowanych dzieł sztuki. 
NFT to niepodrabialny, niezmienny technicznie i niemożliwy do zhako-
wania certyfikat. Jest on potwierdzeniem unikalności cyfrowych przed-
miotów w rejestrze nazywanym blockchainem. To z kolei system służący 
do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych 
w Internecie. NFT pozwala stwierdzić, kto jest właścicielem danego 
wirtualnego przedmiotu, np. fragmentu ciała „Dody”.
Na sprzedaż wystawiane są też rzeczy niematerialne. Martirenti, czyli 
Marta Rentel, influencerka, którą na Instagramie obserwuje 650 tys. osób, 
na YouTubie jej kanał subskrybuje 156 tys. ludzi, a na TikToku ogląda 
jej nagrania 2,5 mln użytkowników, sprzedała w formie NFT za 1 mln zł 
swoją cyfrową… miłość.
Uczestnik, który wylicytuje dzieło w formie tokena NFT, może go otrzymać 
na dwa sposoby. Jeśli posiada portfel kryptowalutowy, token zostanie 
przesłany tam bezpośrednio. Jeśli jednak nie posiada takiego portfela, to 
otrzyma token NFT na tzw. zimnym portfelu, czyli na urządzeniu Ledger 
Nano S, który jest dedykowany przechowywaniu tokenów NFT.
Jedną z podstawowych cech człowieka jest chęć wyróżnienia się. Posiadania 
czegoś, co jest jedyne w swoim rodzaju. Ludzie otaczają się przedmiota-
mi, które podnoszą ich prestiż i powodują, że stają się wyjątkowi na tle 
jakiejś społeczności. A jeżeli dodamy do tego bezpieczną opcję lokowania 
kapitału bądź inwestowania nawet niewielkich sum, to otrzymamy NFT. 
O olbrzymim potencjale tego rozwiązania najlepiej świadczą liczby. Jak 
podaje portal DappRadar, w 2020 r. kolekcjonerzy wydali na NFT 100 mln 
dol. W kolejnym zawrotną sumę… 22 mld dol. q fo
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Wzrost produkcji i przychodów, rekordowy wynik operacyjny 
oraz solidny wynik netto – Grupa Kapitałowa KGHM podsu-

mowuje 2021 r., który zamknęła m.in. najwyższą w historii wartością 
skorygowanej EBITDA w wysokości 10,3 mld zł. Miedziowy gigant 
zanotował 6-procentowy wzrost produkcji miedzi w całej grupie.
W 2021 r. GK KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi o 6,3  proc., 
tj. o 44,6 tys. ton więcej w relacji do 2020 r. Wzrost dotyczył wszystkich 
segmentów Grupy, w szczególności Sierra Gorda SCM (+22,6 tys. ton 
dla udziału 55 proc.) oraz Polskiej Miedzi (+17,2 tys. ton). Wzrost wo-
lumenów produkcji i sprzedaży, w połączeniu z dobrą koniunkturą 
na miedź, przełożył się na ponad 26-procentowy wzrost przychodów, 
które wyniosły 29,8 mld zł.
Grupa zamknęła ubiegły rok wysoką wartością skorygowanej EBIT-
DA, która wyniosła 10,3 mld zł. Aktywa netto wzrosły w stosunku 
do 2020 r. o 6,1 mld zł i osiągnęły na koniec 2021 r. poziom 27,1 mld 
zł. Wpływ na takie wyniki miały m.in.: zwiększenie przychodów na 
skutek korzystniejszych cen metali, obniżenie kosztów podstawowej 
działalności operacyjnej oraz skuteczne zarządzanie.
Miniony rok Grupa Kapitałowa KGHM zakończyła bardzo wysokim 
– drugim takim w historii – skonsolidowanym wynikiem netto, który 
wzrósł w stosunku do roku ubiegłego aż o 242,5 proc., do kwoty 
6,2 mld zł. Wynik netto jednostkowy KGHM wzrósł o 190,6 proc., 
do 5,2 mld zł.
Warto dodać, że ze względu na wojnę w Ukrainie KGHM wspiera 
akcje pomocowe zarówno przez swoich wolontariuszy, jak i Fundację 
KGHM. Pracownicy firmy przyjmują uchodźców w swoich domach, 
organizują zbiórki darów czy zbiórki krwi dla potrzebujących. Firma 
wysłała na Ukrainę transporty leków i środków medycznych. q

Centrum nauki w Stargardzie poka-
zuje, jak fundusze UE zmieniają 

polską rzeczywistość. Stargardzkie 
Centrum Nauki „Filary” zdobyło naj-
więcej głosów w konkursie PAP na 
najciekawszą samorządową inwestycję 
współfinansowaną z UE. 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kul-
tury Joanna Tomczak zwróciła uwagę, 
że centrum nauki powstało w nieco 
ponad 65-tysięcznym mieście, co jest 
czymś wyjątkowym.
Internauci, którzy uznali Filary za 
najciekawszą samorządową inwesty-
cję unijną w Polsce, mogli wybierać 

spośród 160 projektów unijnych zgło-
szonych do konkursu. Centrum nauki 
zdobyło 24,4 tys. głosów.
W Filarach znajduje się 55 ciekawych 
eksponatów. Fabuła wystawy nawiązuje 

do historii Stargardu i jego mieszkańców: 
kupieckiego warownego miasta, aktyw-
nego członka Hanzy. Każda kondygnacja 
kamienicy, w której znajduje się SCN, 
odnosi się do innej tematyki: „Kupcy”, 
„Woje”, „Budowniczowie” i „Innowatorzy”.
Kierownik centrum Ernest Warych 
wyliczył, że po niecałych pięciu miesią-
cach działalności odnotowano prawie 
10 tys. zwiedzających. Zwraca uwagę, 
że w ofercie instytucji są specjalne 
wydarzenia, takie jak warsztaty, pokazy 
czy zwiedzanie świąteczne.
Całkowita wartość inwestycji to blisko 
12 mln zł, natomiast dofinansowa-
nie Unii Europejskiej w ramach RPO 
woj. zachodniopomorskiego wyniosło 
4 mln zł. q

Krótsze podróże 
po Polsce 

D zięki inwestycjom w drogi ekspresowe nawet 
o 1/3 skróciły się krajowe podróże, a 12,5 mld zł 

rocznie zostaje w kieszeniach Polaków – wynika z raportu 
przygotowanego przez prof. Przemysława Śleszyńskiego.
W 2004 r. w Polsce było niecałe 800 km dróg szybkiego 
ruchu; w końcu listopada 2021 r. do ruchu udostęp-
nionych było już 1706 km autostrad i 2693 km dróg 
ekspresowych. Łączna ich długość w stosunku do 2004 
r. wzrosła więc pięciokrotnie. Zdecydowana większość 
inwestycji drogowych została zrealizowana ze środków 
unijnych. W latach 2004–2020 na budowę dróg w Polsce 
trafiło z budżetu UE ponad 100 mld zł.
Na potrzeby opracowania obliczono zmiany dotyczące 
podróży po drogach szybkiego ruchu do Warszawy, 
18 miast wojewódzkich, 66 miast na prawach powiatu 
i 322 miast będących siedzibami powiatów.
Jak wynika z analiz, w latach 2004–2021 w Polsce na-
stąpiła bardzo wyraźna poprawa drogowej dostępno-
ści. Efekt skrócenia czasu podróży można oszacować 
na 1/4–1/3 w skali kraju, w zależności od badanych 
wskaźników. q

Rekordowe wyniki 
KGHM

Filary wiedzy

13
MANAGER REPORT 

marzec–kwiecień 2022

GOSPODARKA
z kraju



Rozmawiamy 7 marca, co trzeba pod-
kreślić, bo sytuacja jest dynamiczna. 
Spróbujmy więc skoncentrować się 
na potencjalnych konsekwencjach 
konfliktu zbrojnego na Ukrainie. 
W pierwszej kolejności pytanie to war-
to skierować do osób, które zajmują 
się geopolityką. Nie chciałbym więc 
podejmować się analizy tego, jak ten 
konflikt się zakończy. Jedno jest pewne, 
państwo powinno istnieć. Ale w jakiej 
formie? Czy możliwa okaże się inte-
gracja z Unią Europejską i NATO? Nie 
warto liczyć na ekspresowe rozwiązania. 
Warto przypomnieć, ile lat zajęło Pol-
sce przygotowanie do wejście do Unii 
Europejskiej. A nie byliśmy wówczas 
samotni, działaliśmy w otoczeniu 10  
krajów naszego całego regionu, które 
zostały przyjęte do UE w 2004 r. lub 
niewiele później. Trudno przewidzieć, 
jak potoczy się ten proces w przypadku 
Ukrainy. Puszczając wodze wyobraźni, 
podkreślając, że nie jest to ścisła progno-
za, myślę, że warto nawiązać do końca 

II wojny światowej i planu Marshalla. 
Myślę, że może się powtórzyć podobny 
scenariusz. Trudno powiedzieć, kto 
będzie w nim uczestniczył: Europa, 
która w takich sytuacjach nie zawsze 
dobrze się sprawdzała? Może Między-
narodowy Fundusz Walutowy albo Bank 
Światowy? Czy wreszcie USA? Tego ro-
dzaju plan powinien stworzyć warunki, 
które pomogą Ukrainie w aplikowaniu 
do Unii Europejskiej bądź NATO. Wy-
strzegałbym się jednak automatyzmu, 

że nagle Ukraina zostanie przyjęta do 
NATO, bo takie rzeczy się nie zdarza-
ją. Należy też docenić sentyment do 
Ukrainy i opinii społecznej, która nie 
pozwoli łatwo zapomnieć tego, co się 
tam wydarzyło. Widzę więc pewną szan-
sę, że Ukraina może relatywnie szybko 
wkroczyć przynajmniej w tę pierwszą 
fazę odbudowy. Dużo jednak zależy od 
tego, jak konflikt się zakończy.

Media chętnie pokazują efektowne 
sceny konfiskowania majątku oli-
garchów rosyjskich. Pozyskane w ten 
sposób środki mają być przeznaczone 
na odbudowę Ukrainy. 
Warto zastanowić się, na ile skuteczne 
jest to odbieranie pieniędzy otocze-
niu Putina. Czy nie jest to bardziej 
tak zwany fakt medialny? Trzeba na 
to spojrzeć przez kilka pryzmatów. 
W historii bywały epizody, kiedy pie-
niądze albo majątki zabierano – żeby 
nie szukać daleko np. podczas rewolucji 
bolszewickiej, w czasach kolektywizacji 

Przyszłość

Stanisław Kluza, prezes Quant Tank, wykładowca SGH, były szef KNF, minister finansów 
i prezes BOŚ, rozmawia z Piotrem Cegłowskim o prawdopodobnych konsekwencjach  
wojny na Ukrainie

Ukrainy
WARTO 

 SIĘ ZASTANOWIĆ, 
NA ILE SKUTECZNE 

JEST TO ODBIERANIE 
PIENIĘDZY OTOCZENIU 

PUTINA. CZY NIE 
JEST TO BARDZIEJ 
TAK ZWANY FAKT 

MEDIALNY
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Przyszłość

czy też przez wywłaszczenie nieru-
chomości w Warszawie. W przypadku 
światowych rosyjskich miliarderów 
wygląda to nieco inaczej. Działania 
wymierzone w oligarchów dotyczą 
pojedynczych osób, które przez skalę 
swoich zasobów potrafią się zabezpie-
czyć, bo  zakładają, że coś mogą stracić. 
Ilu jest takich Rosjan? Jakaś garstka. 
Wątpliwe, czy z przejętych od nich 
środków wystarczy na jakieś większe 
działania… Na pierwszą prostą pomoc 
pewnie tak, ale co dalej?

Prawdziwe pieniądze to nie jachty 
i luksusowe rezydencje, ale udziały 
w firmach. Jak je wytropić?
Paradoksalnie w dzisiejszych czasach 
wiele rzeczy stało się dużo prostsze. 
Gdy składamy oświadczenia nawet 

i rajów podatkowych. Dzisiaj obecność 
w raju podatkowym, w mojej ocenie, 
już nie zapewnia takiej dyskrecji, jak 
to jeszcze było kilkanaście lat temu. 
Zwróćmy uwagę, że ostatnia debata 
nad kryptowalutami, czyli tak zwanym 
pieniądzem zdalnym, obudziła i uwraż-
liwiła państwa, żeby rozwijać bardziej 
zaawansowane formy przeciwdziała-
nia praniu pieniędzy i finansowania 
działalności terrorystycznej. Coraz 
łatwiej przez systemy bezpieczeństwa, 
ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz 
rozliczeniowe można identyfikować 
uczestników tych działań. W mojej oce-
nie jednak dużo się zmieni. Paradok-
salnie najtrudniej będzie udowodnić, 
że ktoś posiada przedmioty materialne, 
np. sztukę albo sztabki złota, bo nie są 
ewidencjonowane. 

jako przedstawiciele niewielkich 
spółek, musimy wskazywać, kto jest 
beneficjentem rzeczywistym. Ana-
liza beneficjenta finalnego pozwala 
relatywnie łatwo docierać do różnego 
rodzaju powiązań, bo nawet jeżeli 
w jakichś spółkach nie dostrzeżemy 
określonego oligarchy, bo ktoś się 
pod niego podszył, to wiadomo, że 
musi z nim pozostawać w bardzo 
silnej relacji. Dojść do istotnej czę-
ści prawdy można już z poziomu 
białego wywiadu, analizując dostęp-
ne dokumenty. Jeżeli ktoś chciałby 
do tego zaangażować odpowiednie 
zasoby na poziomie instytucji pań-
stwowych lub międzynarodowych, 
poradziłby sobie z obecnością po-
szukiwanych podmiotów na terenie 
zarówno państw rozwiniętych, jak fo
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Chciałbym, żebyśmy oczyścili infor-
macje z propagandy i powiedzieli, 
jakie są rzeczywiste skutki sankcji. 
Wiemy, że na przykład sankcje do-
tyczące systemu SWIFT nie objęły 
wszystkich rosyjskich banków, a także 
Białorusi. 
Poza tym pamiętajmy, że system finan-
sowy Rosji ma spore zasoby w złocie, 
które jako kruszec materialny może 
być wykorzystywane w handlu z inny-
mi krajami. Może to bardzo zmienić 
pewne równowagi cenowe ze względu 
na czynniki popytowe/podażowe. Utrud-
nienia de facto nie sprawią, że handlu 
nie będzie, ale zmieni to poziomy cen, 
marże pośredników, sposoby dostaw 
i rozliczeń, np. w handlu surowcami. 

Czy sankcje, które kraje Europy Za-
chodniej i Ameryka zastosowały wzglę-
dem Rosji, metodą bumerangu uderzą 
w społeczeństwa tych krajów?
Myślę, że wyraźny efekt bumerangu 
raczej nie nastąpi. Na pewno jednak 
będą droższe surowce, co może być 
ważne nie tylko dla Polski czy Europy 
Zachodniej, lecz także w przyszłości 
dla samej Ukrainy. Tego typu systemy 
sankcyjne podnoszą ceny surowców 
podstawowych i energii. Jednym z głów-
nych źródeł finansowania się Rosji są 
jej bogactwa naturalne. Na szczególną 
uwagę zasługują surowce energetyczne. 
Wielkie projekty przesyłowe bazowa-
ły na ropie i gazie, ale Rosja też jest 
dużym eksporterem węgla. Niedobór 
albo pewnego rodzaju korygowanie 
podaży i dostępności surowców ener-
getycznych zmieni równowagi cenowe. 
Może to krótkookresowo spowolnić 
dzisiejszy europejski trend zielonej re-
wolucji energetycznej, ale może to być 
motywacja, by rzeczywiście nastąpiła. 
Stanowi też kolejny argument na rzecz 
wykorzystania wodoru. A to by ozna-
czało, że w perspektywie 10, 20, 30 lat 
popyt na surowce klasyczne, tak zwane 
węglowodory, będzie już zdecydowanie 
niższy. Nowa rzeczywistość w krótkim 
okresie odbije się na cenach i spowoduje 
zwiększone wydobycie węgla w Polsce. 

Niektórzy specjaliści twierdzą, że 
Europa cofnie się, jeśli chodzi o czy-
ste źródła energii, bo każde źródło 
będzie teraz potrzebne. 
Ta teza jest nielogiczna. Jeżeli pew-
nych surowców będzie mniej i bę-
dą one droższe, to pojawia się pyta-
nie: Czy będziemy z nich korzystać 
w mniejszym stopniu? Początkowo 
musimy używać ich tyle samo, tyle że 
zapłacimy za nie więcej. A to bardziej 
nas zmotywuje, żeby zieloną rewolu-
cję przyspieszać, i obniży to jej koszt 
alternatywny. 

Czy jednak w krótkiej perspektywie 
nie okaże się, że Rosja będzie ekspor-
towała mniej, ale zarobi więcej ze 
względu na wzrost cen paliw? 
Może stać się dokładnie odwrotnie. 
Benefit nie do końca przyzwolonego 
handlu będzie bardziej w rękach na-
bywcy i pośrednika, a nie sprzedawcy. 

Rosja ze swoim gigantycznym po-
tencjałem powinna być dziś krajem 
równie potężnym jak USA, a jest bę-
kartem wolnego świata, ojczyzną 
bezprawia i biednych ludzi.
Można byłoby sięgnąć do czasów du-
żo wcześniejszych, ale używając języka 
dzisiejszego, który też obnaża defekty 
tamtego okresu. Tam wyraźnie brakuje 
demokracji. To właśnie demokracja w dłu-
gim okresie jest zdecydowanie bardziej 
efektywnym i prorozwojowym systemem. 
Jeszcze na początku XX w. na rosyjskiej 
wsi pokutował system niewolniczy. Prze-
wrót komunistyczny tego nie zmienił. 
Nowa władza też wykorzystała dotych-
czasowe zasady. Minęło kolejnych 70 lat 
i w 1990 r. zaczęły następować zmiany 
zbliżające Rosję do Europy, ale relacje 
społeczno-ekonomiczne stworzyły system 
oligarchiczny. Patrząc przez pryzmat pew-
nej epoki cywilizacyjnej, jaką jest okres 
od końca II wojny światowej, widać, że 
największy dobrobyt dla obywateli osią-
gnęły kraje, które mają silny komponent 
wolnorynkowy i demokratyczny. n

TO WŁAŚNIE 
DEMOKRACJA 

W DŁUGIM OKRESIE 
JEST ZDECYDOWANIE 

BARDZIEJ 
EFEKTYWNYM 

I PROROZWOJOWYM 
SYSTEMEM. JESZCZE 
NA POCZĄTKU XX W. 
NA ROSYJSKIEJ WSI 

POKUTOWAŁ SYSTEM 
NIEWOLNICZY. 

PRZEWRÓT 
KOMUNISTYCZNY 
TEGO NIE ZMIENIŁ
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Bezpieczeństwo dostaw 
żywności
W czwartek, 24 marca 2022 r., europarlament przyjął rezolucję o potrze-

bie pilnego planu działania UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego w Unii i poza nią po inwazji Rosji na Ukrainę. 
W tekście rezolucji eurodeputowani zaapelowali o natychmiastową pomoc 
w postaci dostaw żywności dla Ukrainy oraz o uruchomienie nowej unijnej 
strategii produkcji żywności. Biorąc pod uwagę poważny wpływ, jaki rosyjski 
atak na Ukrainę będzie miał na bezpieczeństwo żywnościowe, europarlament 
wezwał do udzielenia Ukrainie długoterminowej humanitarnej pomocy 
żywnościowej zarówno ze strony UE, jak i na szczeblu międzynarodowym. 
W dokumencie stwierdzono m.in., że UE powinna otworzyć korytarze żywno-
ściowe do i z Ukrainy, które będą alternatywą dla zamkniętych portów Morza 
Czarnego. Wskazano przy tym, że ukraińskim rolnikom należy zapewnić 
brakujące nasiona, paliwo i nawozy.
Posłowie do PE uważają, że zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna 
w Ukrainie pokazały, że Unia musi zmniejszyć swoją zależność od importu 
od zbyt małej liczby dostawców. Eurodeputowani wezwali do dywersyfikacji 
dostaw z krajów trzecich, a w perspektywie krótkoterminowej domagają się, 
by Komisja oceniła, w jaki sposób złagodzić wpływ wysokich cen nawozów 
na rolników. Aby zmniejszyć zależność od im-
portu nawozów w perspektywie długoter-
minowej, PE zaproponował przejście 
na alternatywne, organiczne źródła 
składników odżywczych dla rol-
nictwa oraz wsparcie innowacji 
w rolnictwie.
W rezolucji zaznaczono, że Ko-
misja powinna także zapewnić 
wsparcie dla najbardziej do-
tkniętych sektorów i uruchomić 
rezerwę kryzysową w wysokości 
479 mln euro. q

GOSPODARKA
ze świata

Nowy terminal LNG w Luizjanie

Spółka Tellurian Inc. poinformowała o przekazaniu Bechtel Energy Inc. (Bechtel) 
– w ramach umowy o generalne wykonawstwo – upoważnienia do rozpoczęcia 

realizacji pierwszego etapu budowy jednego z terminali Driftwood LNG do eksportu 
skroplonego gazu ziemnego, położonego w Luizjanie w pobliżu Jeziora Charlesa.
– Bezpieczeństwo energetyczne jest dziś głównym przedmiotem zainteresowania 
wielu państw, a zatem Stany Zjednoczone muszą dołożyć wszelkich starań, aby 
jak najszybciej zapewnić dostawy LNG na rynek światowy – powiedział Octávio 
Simões, prezes i dyrektor generalny Tellurian.
Terminal Driftwood LNG będzie eksportującym skroplony gaz ziemny zakładem 
o wydajności około 27,6 mtpa. Pierwszy etap będzie obejmował wybudowanie dwóch 
obiektów LNG o łącznej wydajności eksportowej do 11 mln ton rocznie (mtpa). q

Nadal chcemy 
podróżować

American Express Travel opublikował 
raport o światowych trendach w po-

dróżach w 2022 r., wskazując, że ludzie 
są gotowi i chętni do podróżowania oraz 
rezerwowania wyjazdów w sposób bardziej 
celowy niż kiedykolwiek wcześniej. 
Jak się okazuje, respondenci planują wyjeż-
dżać częściej niż w zeszłym roku i zamie-
rzają wydać na podróże w 2022 r. więcej 
lub tyle samo w porównaniu z typowym 
rokiem przed pandemią. 
Raport o światowych trendach w podróżach 
pokazuje, że turyści nadrabiają stracony 
czas i z rozwagą podchodzą do tego, z kim 
podróżują, jakie miejsca odwiedzają, jakie 
marki wspierają i na co wydają swoje pie-
niądze, podczas gdy branża turystyczna 
wciąż się rozwija.
Najważniejsze wnioski z raportu oparte-
go na danych ze Stanów Zjednoczonych, 
z Australii, Kanady, Meksyku, Japonii, Indii 
i Wielkiej Brytanii?
Świat na nowo jest gotowy na podróże: 
74 proc. respondentów przyznaje, że są 
skłonni zarezerwować wycieczkę na rok 
2022, nawet jeśli później będą musieli ją 
odwołać lub zmodyfikować. Stanowi to 
56-procentowy wzrost wobec poziomu ubie-
głorocznego.
Wydatki na podróże przewyższają poziom 
sprzed pandemii: 86 proc. konsumentów 
spodziewa się, że w 2022 r. wyda na podróże 
więcej lub tyle samo w porównaniu z ty-
powym rokiem przed pandemią.
Turyści pragną podróżować częściej: 
62 proc. respondentów planuje odbyć 
2–4 podróże w 2022 r., natomiast 76 proc. 
przyznaje, że w 2022 r. planuje więcej po-
dróżować z rodziną niż w 2021 r.
Wymarzone kierunki stają się rzeczy-
wistością: 55 proc. respondentów chce 
w tym roku zarezerwować „wakacje życia”; 
szczególnie dotyczy to osób z pokolenia 
milenialsów (67 proc.) i Gen Z (65 proc.). q
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Sankcje są przede wszyst-
kim narzędziem mają-
cym na celu zmianę po-
lityki państw, których 

dotykają. Historia stosunków 
międzynarodowych wykazuje, 
że zwykle nie są one skutecz-
nym narzędziem. Kuba i Korea 
Północna, choć od dekad nakła-
dane są na nie embarga, pozo-
stają skansenami autorytarnego 
socjalizmu. Ma to swoje podłoże 
teoretyczne. Profesor Robert Au-
mann, laureat Nagrody Nobla 
z ekonomii, wskazywał, iż z teorii 
gier oraz studiów nad wojną i po-
kojem wynika, że jedynie silna 
armia może zmusić przeciwnika 
do ustępstw. 
Jednakże niemiecka polityka 
Wandel im Handel – zmiany politycz-
nej przez nawiązanie ścisłych relacji 
handlowych z państwami autorytarny-
mi – wraz z inwazją Rosji na Ukrainę 
okazała się totalną klęską. 
Niezależnie od skuteczności sankcji 
pewne jest, że wraz z eskalacją konfliktu 
będą ulegały zaostrzeniu. Sankcje go-
spodarcze to jeden z rodzajów sankcji 
szczegółowych, które mają podstawę 
w traktatach UE. 24 lutego 2022 r. przy-
wódcy UE uzgodnili sankcje obejmu-
jące: sektor finansowy, sektor energii 
i transportu, produkty podwójnego 

Sankcje

Gospodarka nie jest grą o sumie zerowej – nie jest tak, że ktoś zyskuje czyimś kosztem. 
Na wymianie handlowej zyskują obie strony przez specjalizację. Sankcje nałożone przez UE, 
USA, Australię i inne kraje na Rosję będą więc obosiecznym mieczem, przyniosą zarówno 
pożądane, jak i niepożądane skutki. Nakładając na inny kraj embargo, należy się bowiem 
liczyć z tym, że można samemu oberwać

 biznes
a polski

zastosowania, kontrolę i finansowa-
nie eksportu, politykę wizową, a także 
dodatkowe sankcje przeciwko konkret-
nym Rosjanom; 28 lutego natomiast 
m.in. zakaz transakcji z rosyjskim ban-
kiem centralnym; 2 marca wykluczo-
no siedem rosyjskich banków (Bank 
Otkritie, Nowikombank, Promswjaź-
bank, Bank Rossija, Sowkombank, 
VEB i Bank VTB) z systemu SWIFT. 
Banki te zostały odłączone od między-
narodowego systemu finansowego, 
co wpłynie negatywnie na możliwość 
prowadzenia przez nie działalności 

na całym świecie. UE zakazała też 
inwestowania w przyszłe projekty 
współfinansowane przez Rosyjski 
Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, 
uczestnictwa w tych projektach lub 
dokonywania w nie innego wkładu; 
sprzedaży, dostarczania, transferu 
czy eksportu banknotów euro do 
Rosji lub do jakiejkolwiek osoby 
fizycznej lub prawnej, lub podmiotu 
w Rosji. 8 marca USA wprowadziły 
zakaz wszelkiego importu rosyjskiej 
ropy, gazu i energii. Tego samego 
dnia Wielka Brytania poinformo-
wała, iż do końca 2022 r. całkowicie 

zrezygnuje z importu ropy naftowej.

Podstawę prawną nakładanych 
sankcji stanowi Rozporządzenie 
Rady (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 

2014 r. dotyczące środków ogranicza-
jących w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukra-
inie, zmienione Rozporządzeniem 
Rady (UE) 2022/334 z 28 lutego 2022 r. 
Nakładając sankcje, należy liczyć się 
z tym, że pojawią się podmioty, które 
sankcji nie będą przestrzegały. Z art. 8 
Rozporządzenia 833/2014 wynika, iż to 
państwa członkowskie ponoszą odpo-
wiedzialność za przyjęcie przepisów 
określających sankcje za nieprzestrze-
ganie przepisów. Przewidziane kary 
powinny być skuteczne, proporcjonalne 

NIEZALEŻNIE OD SKUTECZNOŚCI 
SANKCJI PEWNE JEST, ŻE WRAZ 
Z ESKALACJĄ KONFLIKTU BĘDĄ 
ULEGAŁY ZAOSTRZENIU
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i odstraszające. W Polsce zasady admi-
nistrowania obrotem towarami z zagra-
nicą oraz – w zakresie uzupełniającym 
przepisy prawa wspólnotowego – zasady 
obrotu towarami z krajami trzecimi 
dokonywane są na podstawie przepisów 
Ustawy o administrowaniu obrotem 
towarowym z zagranicą z 16 kwietnia 
2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1606).
W odpowiedzi na nałożone sankcje 
Władimir Putin wydał dekret, który od 
1 marca zakazuje transferu pieniędzy 
obywateli tego kraju za granicę. Nie 
będzie możliwe również wysłanie po-
za Rosję pieniędzy za pośrednictwem 
banków oraz innych instytucji rynku 
finansowego, nie będzie prowadzona 
obsługa długu zagranicznego. Należy się 
spodziewać zaostrzenia stanowiska Ro-
sji, aż do nacjonalizacji majątków firm, 
które zaprzestaną działalności w Rosji.

Siła gospodarki Rosji opiera się głównie 
na eksporcie zasobów naturalnych, 
w tym przede wszystkim paliw kopal-
nych: węgla, ropy i gazu. Sankcje oraz 
ostracyzm wobec firm współpracują-
cych z Rosją już wywołały szok na rynku 
energetycznym. Wszystko to będzie 
miało bezpośredni wpływ na polskich 
przedsiębiorców. Obecnie baryłka ropy 
Brent kosztuje około 140 dol., tj. naj-
więcej od 2008 r. Całkowite odejście 
od importu surowców energetycznych 
z Rosji, jak szacują analitycy, może pod-
nieść cenę ropy Brent do ponad 200 
dol. za baryłkę. Odejście od rosyjskiego 
gazu zajmie więcej czasu, przy czym ze 
względu na budowę rurociągu Baltic 
Pipe wydaje się, iż będzie dla Polski 
mniej uciążliwe.
Dla polskich przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą bez-
pośrednio w Rosji bądź na Białorusi 
odcięcie od systemu SWIFT spowodo-
wało brak możliwości regulowania płat-
ności. Warto jednak zauważyć, że dwa 
główne banki, które obsługują handel 
surowcami energetycznymi z UE – Sber-
bank oraz Gazprombank – nie zostały 
wykluczone z systemu. W przypadku 
firm obsługiwanych przez większość 
innych banków de facto niemożliwe są 

przelewy zagraniczne. Banki rosyjskie 
mogą w dłuższym okresie wrócić do 
systemu telex z lat 70. bądź znaleźć 
pośrednika w kraju trzecim. Utrud-
nienia dla handlu z Rosją są już jednak 
bardzo znaczące.
Można się spodziewać, że przedsiębiorcy, 
dla których głównym rynkiem zbytu 
towarów i usług był rynek rosyjski, będą 
mieli problemy z płynnością, co z kolei 
może się przełożyć na falę upadłości 
lub konieczność wdrażania postępowań 
restrukturyzacyjnych. Bez wątpienia 
wpłynie to także na poziom zatrudnie-
nia. Rynek pracownika, jak prognozują 
analitycy, z uwagi również na napływ 
do Polski uchodźców, ulegnie istotnym 
przeobrażeniom. Wpływ na to może mieć 
także odpływ wysoko wykwalifikowa-
nych specjalistów sektora technologicz-
nego z Rosji i Białorusi, który aktualnie 
katalizowany jest przez inicjatywy takie 
jak Poland Business Harbour. 
Nałożone sankcje mogą dotknąć także 
rolników. Należy pamiętać, że Rosja 
jest jednym z głównych producentów 

nawozów sztucznych. Szerzej patrząc, 
producenci żywności mogą się spodzie-
wać wyższych cen zboża ze względu 
na ogłoszony już zakaz eksportu zboża 
z Ukrainy oraz znaczne trudności ze 
sprowadzaniem go z Rosji. W praktyce 
nastąpi załamanie łańcucha dostaw 
dla firm opierających się na zasobach 
naturalnych pochodzących z Rosji. 
Jakikolwiek handel z Rosją bądź współ-
praca z firmami o kapitale rosyjskim 
może narazić firmę na społeczny ostra-
cyzm oraz bojkot, tak jak to jest z glo-
balnymi koncernami technologicznymi, 
spożywczymi, branży dóbr luksuso-
wych, które są odsądzane od czci i wiary 
m.in. w mediach społecznościowych za 
współpracę z Rosją. Uzasadnia to prze-
łożenie na wyniki finansowe czynników 
ESG – środowiskowych, społecznych 
oraz governance – jakie managerowie 
firm powinni brać pod uwagę w ramach 
swoich decyzji biznesowych. Ryzyko 
współpracy ze Wschodem to nie tylko 
ryzyko regulacyjne, to również ryzyko 
zdecydowanej reakcji ze strony intere-
sariuszy. O tym, jak istotny jest aspekt 
psychologiczny nakładanych sankcji,  
świadczy chociażby ogłoszona ostat-
nio zapowiedź zmiany nazwy wódki 
Stolichnaya na Stoli wraz z uzasadnie-
niem, iż właściciel producenta Stoli 
Group Jurij Shefler jest skonfliktowany 
z Władimirem Putinem, zakłady pro-
dukcyjne znajdują się na Łotwie i żaden 
ze składników używanych do produkcji 
nie pochodzi z Rosji.
Bez wątpienia sankcje nałożone na Ro-
sję dotkną także polskich firm, które 
mogą stracić potężne źródła dochodów 
w związku z utratą rosyjskiego rynku. 
Przy odpowiedniej polityce rządu (sub-
sydia, ulgi podatkowe) paradoksalnie 
polski rynek może na tym zyskać, jeśli 
otworzy się na światowe firmy wycho-
dzące z Rosji. Na pewno UE w swoich 
programach pomocowych powinna 
uwzględnić firmy likwidujące działal-
ność w Rosji z pobudek moralnych, 
a także te, które wskutek sankcji zmu-
szone były zamknąć swoją działalność, 
chroniąc i przedsiębiorców, i ich pra-
cowników. n

Luiza Wyrębkowska 
doktor nauk prawnych, radca 
prawny w kancelarii B2RLaw 
Jankowski, Stroiński, Zięba 
i Partnerzy. Kieruje praktyką 
compliance kancelarii. Posiada 
bogate doświadczenie zdobyte 
na stanowiskach managerskich 
w spółkach giełdowych. 
Adiunkt na Wydziale Nauk 
Społecznych Mazowieckiej 
Uczelni Publicznej

MANAGER REPORT 
marzec–kwiecień 2022

19
MANAGER-REPORT 

marzec–kwiecień 2022

GOSPODARKA
kryzys



Kiedy piszę te słowa w West 
Point koło NYC, jest 
12. dzień wojny na Ukra-
inie. Poza dramatycznymi 

relacjami z frontu, które zdominowały 
amerykańskie media, bardzo dużo 
uwagi poświęca się w USA rosyjskiej 
kłamliwej propagandzie. Indoktry-
nacji, która ogłupiła naród wierzący 
w „specjalną operację wojskową”. Na 
początku amerykańscy dziennikarze 
nazywali to zjawisko nieprawdopo-
dobnym, bo przecież jest Internet, 
są wolne media. Od drugiego dnia 

wojny, gdy dotarło do nich, jak głupi 
potrafią być zindoktrynowani Rosja-
nie, mówią o wielkim triumfie tra-
gicznej prawdy płynącej z Ukrainy 
nad nikczemnym kłamstwem Rosji. 
Zgodnie z tą tragiczną prawdą cały 
normalny świat stanął dzisiaj w ob-
liczu makabrycznej zbrodni, jakiej 
na narodzie Ukraińskim dokonują 
Rosjanie. Niektórzy twierdzą, że to 
brzmi kontrowersyjnie, za mocno. 
Niestety, nie dla walczących współcze-
snych Spartan, Ukrainian. Dla nich 
ci, którzy do nich strzelają, to ruscy, 

kacapy, bandyci... dla świata także i te 
synonimy zostaną w naszych głowach 
i sercach bez względu na poprawność 
polityczną. Dziennikarze przekazują-
cy informacje z frontu unikają takich 
ostrych stwierdzeń, bo przecież nie 
wszyscy Rosjanie są źli, jest przecież 
opozycja, są protestujący przeciw woj-
nie etc. Bardzo mi przykro, ale o tym, 
kim dzisiaj są Rosjanie, decydują ci, 
którzy są przez nich zabijani. Żadna 
osoba, do której leci ruski pocisk, nie 
rozważa antywojennych manifestacji 
i cierpienia opozycjonistów, a gdy 

Walka

Każdy obywatel Ukrainy 
to współczesny Spartanin. Ukraińcy 
to naród, który zasługuje na 
najwyższy szacunek. Wprowadziłem 
w swoim słowniku nowy zwrot: 
„Ukrainian – brzmi godnie”

z kościołem
Goebbelsa

wolnego świata
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zginie, już się raczej nie przekona do 
„innego, nowego oblicza Rosji”. 
Poprawność polityczna nakazuje mó-
wić, że to wojna Putina i można to usły-
szeć w europejskich mediach. Ja pytam, 
ilu w tej wojnie ludzi zabił Putin? Ilu? 
Zły Hitler, zły Putin, zły Pol Pot, żaden 
z tych złych nie mordował ani nie mor-
duje tysięcy własnymi rękami. Stając 
dzisiaj po stronie Ukrainy, mówię do 
Rosjan w Rosji: Załatwcie to we własnym 
kraju, publicznie ukarzcie bez wyjątku 
wszystkich winnych i biorących udział 
w napaści na Ukrainę. Publicznie! Zrobi-
cie to? Raczej nie, co najwyżej w jakichś 
kazamatach ukatrupicie Putina, jak 
macie to w swoim historycznym zwy-
czaju, żeby można było mówić później 
o „rozległym zawale serca”. 
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I po cichu pod innym szyldem wróci-
cie do manipulacji, bo takie jest wasze 
narodowe DNA. Tylko publicznym rozli-
czeniem oprawców, swoją Norymbergą 
możecie się zjednoczyć ze światem ludzi 
normalnych, wzajemnie się wspierają-
cych i kochających życie. Dzisiaj mordu-
jecie niewinnych, stoicie po złej stronie 
i zagrażacie normalnemu światu i za te 
czyny i groźby odpowiadacie.
W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się 
do obrazu świata podzielonego. Gdzie 
tylko spojrzeliśmy (mam tu na myśli 
tych, którzy rozglądać się potrafią), 
było widać podział. Tu, w USA, taką 
kulminacją tego podziału pomiędzy 
tracącymi władzę republikanami wraz 
z Trumpem na rzecz demokratów z Bi-
denem na czele był zeszłoroczny atak 
na Kapitol. Patrzyliśmy na to z pewnym 
zdziwieniem, zaskoczeniem, zginęło 
kilka osób, ale każdy chyba wiedział, że 
amerykańska demokracja sobie z tym 
poradzi. I poradziła sobie. Dzisiaj wi-
dzimy, jak 100 proc. amerykańskich 
kongresmenów, demokratów i republi-
kanów stoi z prezydentem USA ramię 
w ramię po stronie bohatersko broniącej 
się Ukrainy. Tu poprawność polityczna, 
owszem, jest, ale nikt specjalnie się nie 
ogranicza w nazywaniu agresora Rosją. 
To tu podejmuje się odważne decyzje 

o sankcjach, które zrujnują gospodarkę 
Rosji, uderzą w Rosjan. Putin sam się nie 
wybrał i sam nie rządzi. 22 lata absolut-
nej władzy uczyniło z doświadczonego 
wojną narodu rosyjskiego okrutnych 
morderców i zjednoczyło przeciw Rosji 
cały świat. 
Aż się chce zakpić – są rządzeni przez 
„wybitnych” strategów, ale Rosjanie tego 
nie widzą, oni ufają swojemu wodzowi. 
Dzisiaj nastąpił atak hakerów na ruską 
telewizję, Anonymous po raz kolejny 
zadowolonym Rosjanom puszczali 

obrazy z wojny, to, jak ich mordercy 
w mundurach zabijają niewinnych lu-
dzi. I co? Nic. To znaczy rada ds. praw 
człowieka w Moskwie napisała na jakimś 
Twitterze: o ty niemądry Putinku, koszty 
akcji są za wysokie. 
Co czyni z narodów okrutnych mor-
derców? Głównie to poczucie niższości 
znaczącej części społeczeństwa i mega-
lomania jednostek oraz propaganda. 
Medialne kłamstwa zaplanowane na 
kreowanie fałszywej rzeczywistości, 
manipulowanie demokracją. Każda 
zakłamana rzeczywistość z braku real-
nych sukcesów wytwarza wroga, którego 
obciąża swoją nieudolnością lub którym 
zakrywa swoje gigantyczne grabieże. 
Szerząc zawiść do każdego człowieka 
spoza kręgu władzy, który więcej wie, 
więcej ma, lepiej żyje, zyskują sprzymie-
rzeńców wśród ciemnoty z kompleksa-
mi. Ta specyficzna propaganda, którą 
zdefiniowali Lenin i Goebbels w XX w., 
uczyniła z ludzi bestie i jak ostatnie lata 
pokazały – nadal jest sposobem sprawo-
wania i utrzymania władzy w różnych 
krajach w Europie. Trwająca latami 
indoktrynacja kłamstwem w konse-
kwencji prowadzi do niemającej dna 
pogardy dla „wroga”. 
Jak to jest jednak możliwe w XXI w., 
aby propaganda Goebbelsowska mogła 
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zadziałać w każdym społeczeństwie 
niezadowolonym ze swojej sytuacji ma-
terialnej i najlepiej pamiętającym socja-
listyczną „równość”. Siła tej specyficznej 
propagandy polega na zdemotywowaniu 
do samodzielnej życiowej rywalizacji 
jednostek i uczynienia z jednostki nie-
dokształconej części masy społecznej, 
tak jak np. w wierszu Majakowskiego: 
„[…] partia to dłoń milionopalca w jedną 
miażdżącą pięść zaciśnięta, 
jednostka niczym, jednostka 
zerem, lecz jeśli razem sta-
niemy w szereg…”. 
Takim społeczeństwem są 
nie tylko Rosjanie, lecz także 
wszystkie narody dawnego 
bloku wschodniego uzależ-
nionego niegdyś od ZSRR. 
Cały proces zdobywania wła-
dzy tą metodą zaczyna się 
zazwyczaj spokojnie, wśród 
liderów pojawiają się osoby 
mające gęby wypełnione po-
pulizmem i socjalistycznymi 
obietnicami. Ubodzy, mar-
nie wykształceni wyborcy 
tęskniący za socjalistyczną 
utopią ulegają obietnicy 
lepszej rzeczywistości, która 
zgodnie ze słowami liderów 
należy im się tylko za to, że 

się tu urodzili, i to zwykle nazywają pa-
triotyzmem. Patriotyzm rozumiany jako 
nacjonalizm jest niezbędny, bo to on 
usprawiedliwia pogardę dla ludzi wyglą-
dających inaczej, urodzonych w innych 
krajach, bogatszych, mądrzejszych… 
Poza tym mówią o rewolucyjnych 
zmianach, nowym ładzie, zabieraniu 
bogatym, a ubodzy materialnie i inte-
lektualnie wyborcy czują się od razu 
lepsi od innych i oddają im swój głos. Po 
zdobyciu w ten sposób władzy u „zwy-
cięzców” czujących, że kłamali, pojawia 
się lęk, który doskonale niweluje główna 
teza czy przykazanie Goebbelsa: „Jeśli 
zdobędziemy władzę, nie oddamy jej już 
nigdy, chyba że zostaniemy wyniesieni 
z naszych gabinetów jako trupy”. To 
motywuje ich szczególnie, bo umierać 
nie lubi nikt, więc stosują się do także 
innych „przykazań” Goebbelsa. W pierw-
szej kolejności przejmują wszystkie 
media, w których kłamstwo jest zasadą 
nadrzędną, bo „przykazania” Goebbelsa 
mówią: „Kłamstwo powtórzone tysiąc 
razy staje się prawdą. Im większe kłam-
stwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą”.
W tych mediach ludzi opornych wła-
dzy nazywa się złodziejami, zdrajca-
mi… Promuje się chamstwo, nieuctwo 
i bezwzględność, w tym samym czasie 

tworzy się dwór uprzywilejowanych 
cwaniaków, kacyków, kolesiów, cie-
szących się specjalnymi względami, 
którzy także się zaczynają bać, by tych 
względów nie utracić. Liderów opo-
zycji, ich wykształcenie, osiągnięcia 
medialnie się ośmiesza, wystawia się 
prostaków, którzy wyśmiewają nobli-
stów, a co bardziej charyzmatycznych 
zamyka się w więzieniach, wszelkie 
manifestacje antyrządowe brutalnie się 
rozpędza. Zmienia się „prawo” na takie, 
którym można ścigać i irracjonalnie 
karać inaczej myślących, aż w końcu 
odbiera się im prawo do życia i w kon-
sekwencji najeżdża się np. Ukrainę. To 
jest przepis na holokaust. 
Zastanawiałem się, jak trafnie nazwać 
taki propagandowy mechanizm zdoby-
wania i utrzymania władzy kłamstwem. 
Parafrazując crowleyowski „kościół” 
szatana, biblijnego ojca kłamstwa, naj-
trafniejszym określeniem wydaje się „ko-
ściół” Goebbelsa. W nim „biskupami” są 
kacykowie, kolesie, oligarchowie, a „ka-
płanami” – prowincjonalni aparatczycy 
partyjni, urzędnicy państwowi średniego 
i wyższego szczebla, a wyznawcami – 
zakompleksieni, tchórzliwi wyborcy.
O tym, jak silną bronią jest Goebbel-
sowska indoktrynacja, niech świadczą 
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fragmenty rozmowy pojmanego ruskie-
go żołnierza z matką: „Mamo, jestem 
w niewoli…”. Pytanie matki: „A jak twój 
czołg, cały?”. Jaką trzeba być matką…?
Ruskie wiadomości komentujące 
cywili blokujących swoimi ciałami 
wjazd do miasta: „Tłum to ludzie, 
którzy weszli do uszkodzonej fabryki 
narkotyków i są pod ich wpływem…”. 
Jak trzeba być głupim, żeby w to uwie-
rzyć…?
Kiedy zakończyła się II wojna światowa, 
a wspomniany idol partyjnych kłamców 
Goebbels okazał się idiotą i tchórzem, 
gdy mordował swoją całą rodzinę i siebie 
w bunkrze, normalni ludzie pomyśleli: 
skończyło się, to już nie wróci. 
Niestety, wielu cwaniaków, szczegól-
nie w Europie, zauważyło, że ta metoda 
działa i bez żadnych moralnych zaha-
mowań zaczęli naśladować Goebbelsa, 
tym samym tworząc ten „kościół”. A jest 
to specyficzny „kościół”, w którym para-
doksalnie z przyczyn propagandowych 
nie wymawia się nazwiska założycie-
la, przez co jest uniwersalny. Miejsce 
Boga zajmuje w nim rewolucyjna idea 
powszechnego dobrobytu, ale tylko dla 
wiernych, zwana kiedyś socjalizmem, 
a rolę „papieża” w zależności od potrzeb 
i kraju odgrywa jakiś sprawujący wła-
dzę naczelnik. Naczelnikiem zaś staje 
się nie ten, który ma predyspozycje do 
sprawowania władzy, ale ten, który jest 

najgroźniejszym z cwaniaków i ma naj-
więcej haków na swoich kolegów i tymi 
hakami pociąga ich do sprzyjającego mu 
działania. W ten sposób powstaje nie 
„dłoń milionopalca”, ale wieloramienna 
hydra – ośmiornica, która rozrastając się, 
przeżera społeczeństwo jak rak i dzieli je 
na swoich i ich. Nie da się mówić o mniej-
szej lub większej winie poszczególnych 
ramion czy głowy. Chcąc przywrócić 
normalność, ośmiornicę trzeba usunąć 
w całości, a nie jest to łatwe. 
W błędzie jednak jest ten, kto myśli, że 
tak jest jedynie we współczesnej Rosji. 
W wielu krajach ten model także działa, 
tyle tylko że jest na różnych etapach 
zaawansowania. Z całą pewnością 

Rosjanie osiągnęli już apogeum, na-
jeżdżając i mordując ludzi niepodległego 
kraju. Są do tego stopnia ogłupieni 

propagandą, że wciąż wierzą, iż nic 
im nie grozi. A informacje o tym, że 
wojna to walka z całym cywilizowa-
nym światem, która cofnie ich do 
XIX w., to zachodnia propaganda 
i straszenie Babą Jagą. Ale to już 

sprawa Rosjan. Kiedy zaczną w garn-
kach gotować kamienie, propaganda 

im powie, że winny jest np. Nawalny 
i Ameryka wspólnie ze zgniłym Zacho-
dem. Wtedy zaczną do wojska wysyłać 
nastolatków, a w samosądach napadać 
i zabijać opozycjonistów i obcokrajow-
ców, władza zaś nie będzie interwenio-
wać, bo to będzie słuszny gniew ludu.
Propaganda ma to do siebie, że często 
bywa niedoceniana, przecież nikt z nas 
nie dałby się nabrać na propagandowe 
kłamstwa. Niestety, okazuje się, że na-
wet wykształceni ludzie ulegają kłam-
stwom i nadają im swoją własną gębę. 
Mój serdeczny przyjaciel, amerykański 
prawnik, studiował w Nowym Jorku 
prawo międzynarodowe z Rosjaninem. 
Byli zaprzyjaźnieni, jak to na studiach. 
Kilka dni temu napisał do niego wia-
domość o tym, jak Rosjanie mordują 
na Ukrainie, w odpowiedzi otrzymał 
krótkie zdanie: „Bye, bye, idiot”. 
Przyznam, że nie jest to dla mnie ja-
ko europejskiego Polaka specjalne 

Manifestacja w Nowym Jorku
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zaskoczenie, bo przez ostatnie lata 
musiałem trochę zweryfikować grono 
swoich znajomych, którzy w sposób 
ostentacyjny zaczęli obnosić się z przy-
należnością do „kościoła” Goebbelsa 
lub za jakieś ochłapy zaczęli mu służyć.
Poza całym złem, jakie zostało ujawnio-
ne światu w czasie tej bestialskiej ruskiej 
napaści, płynie z niej ostrzeżenie, nauka 
dla tych wszystkich, którzy kroczą drogą 
wyznaczoną przez Lenina i Goebbelsa 
– zawróćcie, bo zginiecie, bo was zabi-
jemy. I to jest jedyna forma skutecznej 
perswazji. Dzisiaj cały cywilizowany 
świat wypowiedział wojnę kłamcom 
i propagatorom kłamstwa, wszyscy oni 
dzisiaj są na celowniku. Oni czują, że 
nikt nie będzie ich pytał, czy oni kłamali, 
czy tylko wykonywali rozkazy, tylko 
zostanie im urwany łeb i tego się boją. 
Ukraina dzielnością swoich wojowni-
ków pokazała kłamcom armagedon, 
a świat nieco tchórzliwie chowa się za 
plecami herosów i przynajmniej ich 
materialnie wspiera, co jest wielkim 
światowym postępem.
Dla nas dzisiaj Ukraina jest krwawym 
symbolem zwycięstwa nad kłamstwem. 
Dzisiaj w Ukrainie świat zobaczył, że 
kłamcy i ci, którzy kłamstwu ulegli, 
są złem wcielonym. Dzisiaj Ukraina 
pokazuje światu, że kłamca jest słaby, 
mimo że jest zabójczo groźny. Dzisiaj 
Ukraina ponosi straszliwą cenę, aby 
znowu nauczyć świat solidarności. 
Pod wpływem bohaterstwa wojowni-
ków Ukrainy, pod wpływem ich odwagi 
wielu członków „kościoła” Goebbelsa 
zaczyna się nawracać, zachowywać 
się przyzwoicie, słyszymy, że wojnę tę 
zaczynają potępiać nawet kacykowie. 
Trudno jednak oczekiwać, że będzie 
to nawrócenie trwałe, ale nie jest to 
wykluczone. Musimy pamiętać, że kosz-
ty miażdżenia zła poniosą wszystkie 
społeczeństwa, standard posiadania 
obniży się dla każdego. Tym, którzy 
mieli do tej pory mało, obniży się stan-
dard życia, ale taka jest cena wychodze-
nia z ciemności kłamstwa na światło 
prawdy. Świat myślący jest gotów wy-
soką cenę zapłacić. Najwięcej jednak 
zapłacą wyznawcy, którzy z głupoty 

lub jakichkolwiek innych przyczyn do 
kłamców przystali i kłamcom uwierzyli. 
Jest jednak wielka nadzieja, że świat, któ-
ry przeżyje catharsis, wreszcie zakocha 
się w prawdzie, kłamcy i ich aktywni lub 
milczący poplecznicy zostaną pokonani, 
a to, co po nich pozostanie, nie odrodzi 
się przez kolejne stulecia. Brzmi roman-
tycznie i pięknie, obyśmy doczekali… 

Ukraino, nie jesteś sama! Wojownicy 
z całego świata jadą do twoich legio-
nów cudzoziemskich. Ameryka także 
myśli o Tobie i działa. USA to kraj emi-
grantów, jest tu wielu z Was i wielu 
Polaków, jesteśmy z Wami. Protesty są 
w różnych miastach, nie tylko w tych 
największych. Robimy, co możemy, 
dzisiaj wysyłamy do Was pomoc i mamy 
nadzieję, że jutro będziemy wspólnie 

świętować Wasze zwycięstwo. Ale nie 
chodzi o to, żeby nam serca rosły, gdy 
patrzymy na Wasz bohaterski trud. 
Chodzi o to, żeby Wasze serca rosły, 
a Wasze męstwo stało się lokomotywą 
odwagi do oczyszczenia także innych 
krajów rządzonych przez wyznawców 
„kościoła” Goebbelsa… Jako Polak uro-
dzony 22 lata po II wojnie światowej 
dzisiaj mówię Wam: jeszcze Europa 
nie zginęła, póki Wy żyjecie! n

Aureliusz „Wilk” Herczakowski

Dziękuję bardzo: Ewelinie Alvarado- 
-Baczewskiej (Nowy Jork), Ani D. Ożdze 

(Greenwich), Agnieszce Fijałkowskiej 
(Stamford), amerykańskim przyjaciółkom, 

które pomogły mi zgromadzić zdjęcia 
z różnych miejsc, gdzie odbywają się 

manifestacje poparcia dla Ukrainy.
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Przed wami V edycja forum w Gdyni. 
Pierwszy jubileusz. Gdyby miał pan 
w jednym zdaniu opisać największe 
osiągnięcie tych pięciu lat, to jak by to 
zdanie brzmiało?
Trudno wybrać jeden wątek, bo osiągnięć 
jest wiele. O wiele więcej, niż się spodzie-
waliśmy przed pięcioma laty. Kilka tysięcy 
uczestników każdej edycji, znakomici 
eksperci i uczestnicy paneli, coroczny 
patronat premiera, duża i ciągle rosnąca 
rozpoznawalność gdyńskiego wydarze-
nia, które urosło do rangi największego 
mityngu gospodarczego w północnej 
Polsce. Mógłbym długo wymieniać, ale 
jeśli pyta pan o najważniejsze z osiągnięć, 
to podkreślę, że forum jest nie tylko prze-
strzenią wymiany myśli, doświadczeń 
i rozwiązań, lecz także kuźnią konkret-
nych ustaleń. Słuchają nas ludzie podej-
mujący decyzje i zdarza się, że właśnie 
tu zapadają rozstrzygnięcia ważne dla 
polskiej gospodarki. 

Jakiś przykład?
Dobrą ilustracją jest to, co w ubiegłym 
roku się działo podczas panelu Morskiej 
Energetyki Wiatrowej. Temat wzbu-
dził żywe zainteresowanie, dyskusja 
była emocjonująca i bardzo ciekawa 

V Forum Wizja Rozwoju, Gdynia 20–21 czerwca 2022 r.

Słuchają nas ludzie 
podejmujący decyzję
Dr inż. Andrzej Michalak, prezes 
Fundacji Wizja Rozwoju, która 
łączy autorytety i wiedzę 
naukowców z doświadczeniem 
praktyków: przedsiębiorców, 
szefów spółek Skarbu Państwa 
i kadry managerskiej firm, 
mówi o V edycji tej prestiżowej 
konferencji

merytorycznie, pojawiło się wiele cen-
nych uwag, w tym wątek lokalizacji portu 
instalacyjnego. Planowany był w Gdyni, 
ale pod wpływem argumentów, jakie się 
pojawiły w trakcie forum, w następnych 
tygodniach zmieniono lokację projektu 
na Gdańsk. Decydenci, którzy wyciągnęli 
wnioski z dyskusji podczas forum, uznali, 
że tak będzie korzystniej. I takie zjawiska 
cieszą mnie najbardziej. Kiedy dzięki 
naszemu wydarzeniu słowa zamieniają 
się w konkretne postanowienia, a forum 
zamienia się w ważne ciało doradcze 
służące rozwojowi polskiej gospodarki 
nie tylko z nazwy. 

Często podkreśla pan siłę sprawczą 
wynikającą z połączenia autorytetu 
i wiedzy naukowców z doświadczeniem 
praktyków: przedsiębiorców, szefów 
spółek Skarbu Państwa, kadry mana-
gerskiej firm. 

Tak, pozornie to jak łączenie ognia z wo-
dą, ale czyż nie ono dało parę, która swego 
czasu rozbujała światowy przemysł? Po 
to właśnie jest forum, aby doprowadzać 
do takich spotkań. Naszą rolą jest odpo-
wiedni dobór tematów paneli, aranżo-
wanie rozmów, z których gospodarka 
może mieć pożytek, i obsadzania tych 
rozmów ekspertami, którzy ten pożytek 
gwarantują. Przede wszystkim dzięki swo-
im kompetencjom, odwadze myślenia, 
kreatywności i umiejętnościom dzielenia 
się własnym potencjałem. 

Czego możemy się spodziewać podczas 
piątej edycji forum? 
Tradycyjnie będzie energetyka, bo 
to coraz gorętszy temat, wymagający 
szybkich i celnych rozwiązań. Trzeba 
rozmawiać i działać, zwłaszcza w do-
bie kryzysu wywołanego napaścią Ro-
sji na Ukrainę i sankcjami przeciwko fo
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agresorowi. Wiele uwagi poświęcimy 
tematowi, który zadebiutował podczas 
ubiegłorocznej edycji, czyli wodorowi 
i jego znaczeniu dla gospodarki. Będzie-
my zastanawiać się nad jego produkcją, 
magazynowaniem i praktyką racjonal-
nego wykorzystania. Zaprosimy znaw-
ców tematu i mamy nadzieję tu również 
wypracować decyzje. Sporo miejsca 
w agendzie zajmą z pewnością kwestie 
inwestycji, innowacji, finansów, gospo-
darki morskiej, ale też geopolityki i jej 
połączeń z ekonomią. Zdobyliśmy już 
doświadczenie w omawianiu i propo-
nowaniu rozwiązań aktywności gospo-
darczej w czasie pandemii COVID-19, 
teraz rzeczywistość zmusza nas do ana-
lizy zjawisk polityczno-gospodarczych 
podczas wojny. Z pewnością będziemy 
w tym roku poszukiwać skutecznych 
recept na trudne czasy. Myślę tu o szero-
kim wachlarzu działań prospołecznych 
realizowanych w ramach CSR, ale rów-
nież odpowiedzialnej roli banków we 
współfinansowaniu przedsiębiorstw.

Srebrna gospodarka? 
Naturalnie. Można powiedzieć, że to 
jeden z naszych wiodących tematów, 
pielęgnowanych od pięciu edycji pod 
egidą pani Małgorzaty Zwiercan. Dzięki 
temu blokowi forum zgromadziliśmy bez-
cenną wiedzę o ekonomicznych sprawach 
seniorów, stanowiących grupę ważnych 
uczestników procesów rynkowych. Szu-
kamy rozwiązań w dziedzinie aktywizacji 
osób starszych, zaspokajania ich potrzeb 
i poszukiwania ułatwień funkcjonowania 
tej grupy w społeczeństwie. Mamy wiele 
do podpowiedzenia w tej kwestii i bar-
dzo się cieszę, że tu również udało się 
zbudować eksperckość forum, z której 
mogą korzystać wszyscy rozumiejący, jak 
ważni dla gospodarki są właśnie seniorzy. 
W tym roku spodziewamy się ich licznej 
reprezentacji z całego kraju. 

Nowości edycji?
Przede wszystkim targi pracy. Chcemy, 
aby były ważną częścią wydarzenia, ale od 
dawna szukamy pomysłu na to, żeby stały 
się maksymalnie pożyteczne. Dlatego 
nie powielając programu innych targów 

pracy, organizujemy je we współpracy 
z Ochotniczymi Hufcami Pracy i rzemio-
słem. Oba środowiska mają olbrzymie 
potencjały i działają niezwykle prężnie. 
Chcemy je odczarować, bo na przykład 
polskie rzemiosło – olbrzymi inkubator 
wiedzy, doświadczeń i umiejętności za-
wodowych – stało się trochę zapomniane, 
straciło na rozpoznawalności. Wielka 
szkoda, bo to prawdziwa kuźnia edukacji 
zawodowej i podnoszenia kwalifikacji. 
Uważamy, że potrzebne jest mu wspar-
cie i docenienie, na jakie zasługuje, aby 
zyskać miejsce na rynku, na jakie w pełni 
zasługuje. 

Ujawni pan jakieś przeboje 
V edycji? 
Za wcześnie na to. Choć 
z dumą i radością zapo-
wiadam, że pracujemy nad 
udziałem firmy SatRevolu-
tion z Wrocławia, która zaj-
muje się projektowaniem, 
produkcją, integracją i te-
stowaniem nanosatelitów. 
Jesteśmy szczególnie dum-
ni z sukcesów spółki, która 
uczestniczyła już w naszym 
wydarzeniu, a obecnie 
wchodzi na nowojorską 
giełdę, robiąc ważny krok 
w podboju kosmosu. Wykorzystam tę oka-
zję, żeby serdecznie i gorąco zaprosić na 
tegoroczną edycję Forum Wizja Rozwoju 
wszystkich, którzy mają ciekawe pomy-
sły czy produkty i chcą je wypromować 
w gronie ludzi opiniotwórczych i decy-
zyjnych. Odezwijcie się do nas, a chętnie 
wam to ułatwimy. Jak widać – warto. 

Tradycyjnie forum ma imprezy towa-
rzyszące…
Tak. W tym roku to przede wszystkim 
40-lecie Solidarności Walczącej, z której 
wyrastają korzenie pomysłodawców na-
szego wydarzenia. Obchody jubileuszu 
będą trwały przez cztery dni, najpierw 
23–24 czerwca w Gdyni, a potem 25 i 26 
czerwca w Warszawie, w Muzeum Soli-
darności Walczącej przy ul. Rakowiec-
kiej i w Belwederze. Zdecydowaliśmy się 
również na odrębną organizację imprezy 

towarzyszącej forum od kilku edycji, 
czyli III Pomorskiego Forum Gospodyń 
Wiejskich. W tym roku odbędzie się ono 
3 i 4 września w obiektach Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Zapraszamy. 

Nie spytałem o Hakaton.
Oczywiście będzie. Jest ważnym wyda-
rzeniem towarzyszącym, które wrosło 
w agendę forum. Gromadzi osoby z dużą 
wiedzą w zakresie informatyki, którzy 
w ciągu niespełna 24 godzin są w stanie 
przygotować bardzo dobre propozycje 
rozwiązań w obszarze nowoczesnych 
technologii, tzn. rozwiązań często wy-
kraczających daleko w przyszłość.

Gdyby miał pan się pokusić o sformu-
łowanie oczekiwań wobec piątej edycji, 
to jak by one brzmiały?
Przede wszystkim chciałbym, aby V Fo-
rum Wizja Rozwoju odbyło się bez pro-
blemów związanych z wydarzeniami na 
świecie. Aby nie było już tej strasznej 
wojny i niepewności, jaką ona generuje. 
Aby nie było zagrożeń epidemiologicz-
nych, które determinowały naszą pracę 
podczas dwóch ostatnich edycji. I aby 
przyjechało jeszcze więcej przedsiębior-
ców. Oni poruszają koła zamachowe 
gospodarki i są przez nas szczególnie 
mile widziani. n

rozmawiał Piotr Grabosz

V Edycja Forum Wizja Rozwoju, Gdynia, obiekty 
Marynarki Wojennej, 20–21 czerwca 2022 r. 

Kontakt: biuro@wizjarozwoju.pl 
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Co zakłada długofalowa strategia kie-
rowanej przez panią firmy?
Stawiamy na budowanie i rozwój na-
szych marek. Szczególną wagę przy-
wiązujemy do flagowego brandu, 
wiodącej marki wśród piw warzonych 
w browarze w Łomży, która podbiła 
serca kolejnych pokoleń piwoszy i no-
we rynki. Piwo Łomża od dawna było 
jednym z najbardziej popularnych na 
Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazu-
rach, a dzisiaj również w całej Polsce. 
To także flagowa marka eksportowa, 
znana na świecie. Wierność tradycji 
i konsekwencja w warzeniu łomżyń-
skich specjalności zgodnie ze sztuką 
piwowarską zaowocowały wieloma me-
dalami i wyróżnieniami w konkursach 
o zasięgu międzynarodowym. Kładzie-
my też duży nacisk na innowacyjność 
produktową, w marcu trafiła na rynek 
nowa linia Radlerów z 20 proc.  zawar-
tością soku, która dołączy do szerokiej 
rodziny Łomży. Nowa odsłona Radle-
rów to odpowiedź na trendy i potrzeby 
klientów w najszybciej rozwijającej się 

kategorii w Polsce. Produkty te cechu-
ją czysty skład oraz niska zawartość 
cukru. Słowem – jest to świetne piwo 
w połączeniu z naturalnym sokiem.

W 2020 r. głośno było o przejęciu bro-
waru w Braniewie. 
Była to jedna z pierwszych kluczowych 
decyzji w mojej nowej roli. Pod koniec 
2020 r. Van Pur podpisał umowę z Gru-
pą Żywiec należącą do Heinekena, na 
mocy której przejął 100 proc. udziałów 
w spółce Browar Braniewo Sp. z o.o., 
w tym prawa do marek Braniewo, Ku-
flowe oraz „Jasne, że pełne”, a także nie-
ruchomości i aktywa związane z pro-
dukcją w tym browarze. Wzrósł nasz 
udział w rynku i znacznie zwiększyły 
się nasze zdolności produkcyjne, które 
wynoszą obecnie 6 mln hektolitrów 
rocznie. To duży sukces i cieszymy się, 
że w obecnych trudnych czasach nasza 
firma konsekwentnie się rozwija i wy-
korzystuje nowe możliwości w naszym 
kraju. Przejęcie Browaru Braniewo to 
nie tylko kolejny krok w rozwoju, lecz 

Wierność

Jagoda Iwańczuk, prezes Van Pur, o przejęciu 
browaru w Braniewie, innowacjach, nowych produktach, 
inicjatywach CSR, sponsoringu sportowym i roli kobiet 
w biznesie

tradycji
i innowacje



Jagoda Iwańczuk

prezes Van Pur
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także możliwość utrzymania miejsc 
pracy i ważna inwestycja na polskim 
rynku, który jest dla nas niezwykle 
istotny. Cieszymy się, że nasze port-
folio zostało wzbogacone o kolejne 
popularne wśród konsumentów marki. 
Transakcja stanowi przykład wzorowej, 
partnerskiej współpracy pomiędzy 
konkurencyjnymi podmiotami, jakimi 
są Van Pur S.A. i Heineken. Dla mnie 
osobiście było to szczególne doświad-
czenie przy współpracy z wyjątkowymi 
partnerami po drugiej stronie nego-
cjacyjnego stołu. 

Ważnym elementem działań spółki 
jest CSR. 
Realizujemy dobre praktyki związa-
ne z odpowiedzialnością społeczną, 
ze zrównoważonym rozwojem oraz 
z jakością produktów. Szczególną 
satysfakcję czuję, gdy myślę o akcji 
CSR, którą zainicjowaliśmy w 2021 r. 
Mowa tu o projekcie #ŁąkiŁomży, 
który realizujemy wraz z fundacją 
Łąka. Dzięki tej wspólnej inicjatywie 
w kilku polskich miastach pojawiły się 
zielone zakątki. Poprzez #ŁąkiŁomży 
chcemy, żeby ludzie w mieście poczuli 
się – choćby przez chwilę – jak na 
prawdziwej łące. Zgodnie z hasłem 
naszej marki „Łomża, w swoim tem-
pie” zachęcamy do nieśpiesznego 
czerpania przyjemności z wolnych 
chwil. Chcemy, by mieszkańcy zwol-
nili, usiedli i odpoczęli – mieli trochę 
wytchnienia od codzienności. Naszym 
celem było stworzenie wyjątkowych 
miejsc spotkań. Takich, które pozwolą 
znaleźć się na łonie natury, a jednak 
w mieście.

Kierowana przez panią firma jest ak-
tywna w dziedzinie ekologii. 
Opakowania powinny być przyjazne 
środowisku, więc rozwijamy sprzedaż 
butelek zwrotnych. Van Pur został 
oficjalnym partnerem firmy WARS, 
spółki odpowiedzialnej za wszystkie 
wagony restauracyjne Polskich Kolei 
Państwowych. W każdym tego typu wa-
gonie można kupić w butelkach zwrot-
nych nasze piwo w trzech wariantach 

smakowych. Zmniejszyliśmy też zuży-
cie papieru i plastiku przez optymali-
zację i unifikację w obszarze opakowań 
i logistyki. Planujemy szybkie wdro-
żenie butelki rPET z 50-procentową 
zawartością materiałów z recyklingu. 
Ale to nie wszystko. W ramach dzia-
łań proekologicznych prowadzimy 
inwestycje związane z zainstalowa-
niem oraz eksploatacją zielonych,  
oszczędnych źródeł energii cieplnej 
oraz elektrycznej. Mamy instalacje 
kogeneracji gazowej, odzysku ciepła 
z procesów technologicznych oraz 
fotowoltaiczne. W ramach projektu 
fotowoltaicznego zaplanowana jest 
na ten rok budowa pierwszej tego 
rodzaju instalacji umieszczonej na 
dachach obiektów produkcyjnych. In-
frastruktura pozwoli na wykorzystanie 

pozyskanej energii w browarze i prze-
kazanie ewentualnych nadwyżek do 
sieci elektroenergetycznej. Instalacja 
ta zapewni energię elektryczną pokry-
wającą około 20 proc. zapotrzebowania 
browaru. 

Stawiacie też na innowacje. 
Szczególnie ważne jest dla nas budo-
wanie relacji z innowatorami. Spółka 
rozpoczęła strategiczną współpracę 
z Cambridge Innovation Center (CIC) 
oraz fundacją Venture Café – dwiema 
organizacjami będącymi globalny-
mi liderami w zakresie budowania 
ekosystemów innowacji. Celem part-
nerstwa jest zbudowanie globalnej 
platformy współpracy dla Van Pur 
ze start-upami oraz uruchomienie 
akceleratora i think tanku dla branży 
FMCG oraz HoReCa. Van Pur od lat 
wprowadza innowacje procesowe, 
a w niektórych przypadkach jest pio-
nierem rynku, gdyż jako pierwszy 
w Polsce uruchomił linię do dealko-
holizacji piw. 

Czym jest dla Van Pur sponsoring 
sportowy?
Buduje on rozpoznawalność marki 
i jej wizerunek, a przy tym nakreśla 
coś bardzo wartościowego – emocje 
wokół marki. Nasza firma od wielu lat 
wspiera lokalne społeczności przez 
sponsoring lokalnych klubów sporto-
wych. Łomża, flagowe piwo z naszego 
portfolio, jest tytularnym sponsorem 
drużyny Łomża Vive Kielce, dla której 
jest to bardzo ważne, ponieważ sytu-
acja ekonomiczna związana z epide-
mią koronawirusa spowodowała, iż 
drużyna straciła swoich dotychczaso-
wych sponsorów i jej byt stanął pod 
znakiem zapytania. Nawiązując współ-
pracę z najlepszym w historii polskiej 
piłki ręcznej zespołem, wsparliśmy 
go w walce o kolejne wygrane i za-
pewniliśmy mu możliwość dalszego 
rozwoju. Nasze zaangażowanie w ten 
projekt spowodowało, że w pewnym 
sensie staliśmy się częścią drużyny, 
która od lat dostarcza kibicom wielu 
powodów do dumy i osiąga świetne 

VAN PUR S.A. 

Jest największą niezależną 
spółką piwowarską w Polsce 
i jednym z czterech najbardziej 
znaczących graczy na rynku 
krajowego piwa. Ma klientów 
z ponad 80 krajów. Piwo 
z Łomży można kupić nawet 
na Wyspach Wielkanocnych. 
Van Pur S.A. posiada sześć 
browarów, z których każdy 
ma swoją własną historię 
i charakter, a warzone w nich 
piwa czerpią z tradycji 
swoich regionów. Flagową 
marką jest Łomża. Van Pur 
łączy tradycje piwowarskie 
sięgające 160 lat z nowoczesną 
technologią. Oferuje szerokie 
portfolio produktów, jest 
również największym 
producentem piwa pod 
markami własnymi sieci 
handlowych. Posiada 
własną fabrykę puszek, 
co zapewnia elastyczność 
i samowystarczalność. 
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rezultaty w Polsce i na świecie. Nasze 
marki wiele łączy – jesteśmy zawsze 
tam, gdzie pojawiają się emocje, chce-
my ich dostarczać i im towarzyszyć. 

Proszę opowiedzieć o kamieniach 
milowych pani kariery managerskiej. 
Moją karierę zawodową zaczynałam 
w spółce Żywiec Zdrój S.A. należącej 
do koncernu Danone. Był to dla mnie 
niezwykle dynamiczny i ekscytujący 
czas, przez około 10 lat miałam okazję 
uczestniczyć w transformacji firmy ze 
spółki prywatnej w międzynarodo-
wy koncern. Doświadczenie zdobyte 
w koncernie przeniosłam na rynek 
rodzimy, dołączając do zespołu Food 
Care, lidera energetyków w Polsce, 
gdzie pełniłam funkcję członka za-
rządu. Od 2020 r. jestem prezesem 
zarządu Van Pur S.A. i spółek należą-
cych do grupy Van Pur: BagPak Pol-
ska, producenta puszek aluminiowych 
i stalowych, Q-Bev, wytwórcy napojów 

PRZEJĘCIE  
BROWARU BRANIEWO  

TO NIE TYLKO  
KOLEJNY KROK 
W ROZWOJU, 
LECZ TAKŻE 
MOŻLIWOŚĆ 

UTRZYMANIA MIEJSC 
PRACY I WAŻNA 

INWESTYCJA 
NA POLSKIM RYNKU, 
KTÓRY JEST DLA NAS 
NIEZWYKLE ISTOTNY

dla globalnych marek, oraz Browaru 
Braniewo. 

Pani kariera zaprzecza stereotypowi, 
że dużymi firmami kierują mężczyźni. 
Jestem przekonana, że dzisiaj już ni-
kogo nie dziwi, iż kobiety odgrywają 
coraz większą rolę w biznesie. Od-
nosimy spektakularne sukcesy jako 

prezeski, managerki i właścicielki. 
Łącząc karierę zawodową z życiem 
rodzinnym, mamy ogromny wpływ 
na polską gospodarkę. To znaczący 
postęp, że światowy management do-
strzega i docenia rosnącą rolę kobiet 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami. 
Awans Polek w obszarze aktywności 
biznesowej wynika przede wszyst-
kim z rosnącej świadomości i umie-
jętności urzeczywistniania marzeń 
i wdrażania planów. Większa liczba 
kobiet na stanowiskach zarządczych 
i kierowniczych dobrze wpływa na 
funkcjonowanie firmy. W strukturach 
firmy Van Pur mamy wiele kobiet na 
stanowiskach dyrektorskich czy mana-
gerskich. Mimo to kobiet we władzach 
największych spółek w Polsce wciąż 
jest tylko kilkanaście procent. Udział 
ten jednak sukcesywnie rośnie, a mnie 
cieszy to tym bardziej, że jestem czę-
ścią tego procesu. n

rozmawiał Stefan Przygocki

N
ie tylko praca…

Jagoda Iwańczuk

Hobby › „Kiedy pierwszy raz zanurkowałam w niezwykłych 
wodach Oceanu Indyjskiego, już wiedziałam, że to dyscyplina 
dla mnie. Nurkowanie jest fascynującym doznaniem, 
dającym pełny spokój i wyciszenie, które trudno znaleźć 
w innych dziedzinach sportu. To bardzo potrzebne, kiedy 
pracuje się tak intensywnie jak ja”.

Wypoczynek › „Zdecydowanie Lazurowe Wybrzeże, 
które zapewnia mi wszystko, czego poszukuję podczas 
wakacji. Z jednej strony przepiękny, malowniczy, różnorodny 
i pachnący lawendą krajobraz, a z drugiej jako miłośniczka 
architektury znajduję tam zawsze nowe, wyjątkowe miejsce 
z dala od zgiełku turystów”.

Kuchnia › „Moje smaki to kuchnia śródziemnomorska: 
wielokulturowa, zaskakująca, świeża i pachnąca. Łączy 
ona nie tylko wiele krajów, lecz także kontynentów na jednym 
talerzu i dlatego jest tak fascynująca”.



Jak pan rozumie nowe motto BNP Pa-
ribas Leasing Solutions: „Equipment 
finance for a changing world”, czyli 
finansowanie sprzętu dla zmieniają-
cego się świata?
Rafał Piskorski: To hasło odzwiercie-
dla naszą misję. Klient jest w centrum 
naszego zainteresowania, w związku 
z czym dostosowujemy naszą ofertę do 
jego potrzeb. Digitalizujemy procesy, 
aby ułatwić korzystanie z naszych usług 
oraz minimalizować negatywny wpływ 
na środowisko. Jesteśmy świadomi 
zmian, jakie zachodzą w otaczającym 
nas świecie, dlatego w minionym roku 
wdrożyliśmy wiele przyjaznych rozwią-
zań, takich jak Portal Klienta czy podpis 
elektroniczny. Poprzedni rok zakończy-
liśmy bardzo dużym sukcesem – pod 
koniec grudnia podpisaliśmy umowę 
umożliwiającą naszym klientom le-
asing samochodów elektrycznych. 

Proszę zdradzić trochę szczegółów tego 
przedsięwzięcia. Kto może skorzystać 
z państwa oferty?
Marcin Nowacki: Z dumą dołączyliśmy 
do grupy firm leasingowych, które 
umożliwiają leasing samochodów elek-
trycznych z dopłatą rządową z progra-
mu NFOŚIGW „Mój elektryk”. Podpi-
saliśmy umowę z Bankiem Ochrony 

Liderzy
Top managerowie spółek  

BNP Paribas Lease  
Group Sp. z o.o. oraz  

BNP Paribas Leasing Services 
Sp. z o.o. Rafał Piskorski, 

wiceprzewodniczący Rady 
Związku Polskiego Leasingu, 

oraz Marcin Nowacki 
mówią o działaniach na 

rzecz „zielonej zmiany” – 
finansowaniu pojazdów 
napędzanych paliwami 

alternatywnymi, instalacji 
fotowoltaiki, pomp ciepła 

i magazynach energii

Środowiska S.A., który jest dysponen-
tem środków z programu. Dopłaty do 
leasingu mogą dotyczyć w szczegól-
ności bezemisyjnych nowych pojaz-
dów kategorii M1, czyli samochodów 
osobowych do przewozu maks. 8 osób, 
oraz kategorii N1 – aut dostawczych 
do 3,5 t. Dotacja traktowana jest jako 
zaliczka na finansowanie samochodu 
i może wynieść do 5,9 tys. euro na 
samochód (dla M1) i do 15,3 tys. euro 
na samochód (dla N1).

Jest to wyraźny kurs w stronę finan-
sowania zielonych aktywów. 
R.P.: Tak, dążymy do bycia liderem fi-
nansowania „zielonej zmiany”. Chcemy 
ułatwić naszym obecnym i przyszłym 
klientom leasing pojazdów napędza-
nych paliwami alternatywnymi. Z tego 
względu dostosowaliśmy nasz system 
LeaseOn tak, aby umożliwiał spraw-
ne zbieranie wniosków o dotacje od 
klientów – dzięki zdigitalizowanej 
formie oszczędzamy czas potrzebny 
na przetworzenie zgłoszenia zgodnie 
z wymogami programu NFOŚIGW 
„Mój elektryk”.

Skupili się państwo wyłącznie na elek-
tromobilności czy może finansują 
państwo inne aktywa, które znacząco 

wspierają gospodarkę niskoemi-
syjną? 
M.N.: Oczywiście, finansowanie po-
jazdów napędzanych paliwami alter-
natywnymi jest dla nas bardzo istotne, 
ale nie jest to jedyna usługa tego typu, 
jaką możemy się pochwalić. 
Branża leasingowa bardzo śmiało fi-
nansuje instalacje fotowoltaiki. Zaczy-
namy też finansować ładowarki do sa-
mochodów elektrycznych. Rozważamy 
również finansowanie pomp ciepła czy 
magazynów energii, w szczególności 
instalacji przydomowych. W sierpniu 
minionego roku we współpracy z na-
szym dostawcą rozwiązań fotowolta-
icznych E.ON Foton, który jest częścią 
grupy E.ON, podpisaliśmy umowę da-
jącą możliwość finansowania instalacji 
fotowoltaicznych rozłożoną na okres 10 
lat. Jest to pierwsza tego typu usługa na 
rynku –  wciąż staramy się podążać za 
potrzebami naszych klientów. 

Coraz częściej słyszymy o ESG (Envi-
ronmental  Social Governance) i zwią-
zanymi z tym nowymi regulacjami. 
Co to oznacza dla waszych klientów 
i jaką rolę ma do odegrania w tym 
zakresie wasza spółka leasingowa?
R.P.: ESG to nie jest tylko kwestia 
regulacji, tu chodzi o realną zmianę 

zielonej
zmiany
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w funkcjonowaniu biznesu oraz naszych 
zachowań, abyśmy uczynili nasz świat 
lepszym, bezpiecznym, przeciwdziałali 
katastrofie klimatycznej, jaką prawie 
zgotowaliśmy naszej planecie. BNP Pa-
ribas jest bankiem zmieniającego się 
świata, a w 2017 r. zostaliśmy partnerem 
Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego 
rozwoju przyjętej przez ONZ i aktyw-
nie uczestniczymy w realizacji planu 
naprawy świata. Oprócz finansowania 
aktywów zielonych, o których mówił 
Marcin, mamy do odegrania wielką rolę 
w budowaniu modelu Circular Econo-
my (czyli gospodarowaniu zasobami 

w obiegu zamkniętym). Nasza planeta 
ma ograniczoną ilość surowców, a ich 
pozyskiwanie z pewnością nie jest ko-
rzystne dla środowiska. Producenci są 
i będą w jeszcze większym stopniu mo-
tywowani nowymi przepisami do zapla-
nowania produkcji tak, aby przedmio-
ty wprowadzone przez nich na rynek 
można było naprawiać, udoskonalać, 
a na koniec rozmontować i wykorzystać 
ponownie w procesie produkcji. I tu rola 
leasingu jest fundamentalna. Spółka le-
asingowa jako właściciel finansowanych 
środków trwałych we współpracy z pro-
ducentami może skutecznie przejść 

z roli finansującego do roli zarządzają-
cego aktywami i gwarantującego, gdzie 
aktywa mają trafiać po zakończeniu 
pierwszego cyklu leasingu lub najmu 
oraz jak zaplanować kolejne życie pro-
duktu. BNP Paribas Leasing Solutions 
ma w DNA współpracę z producentami 
oryginalnego wyposażenia (tzw. OEM) 
w różnych modelach, od umów „Private 
Label Agreements” aż do stworzonych 
wspólnie joint ventures. Mamy zatem 
kluczową rolę do odegrania w zmianie 
świata na lepszy. n

rozmawiał Jarek Dotka

Rafał Piskorski

dyrektor generalny w BNP Paribas Leasing Solutions 
w Polsce, prezes zarządu BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o., 
wiceprzewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu. 
Związany z branżą leasingową od ponad 20 lat. Ma duże 
doświadczenie m.in. w zarządzaniu ludźmi i ryzykiem, 
restrukturyzacji, łączeniu firm, rozwoju, a także we wdrażaniu 
strategii biznesowych.

Marcin Nowacki 

dyrektor zarządzający BNP Paribas Leasing Services, członek 
zarządu BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. Ma ponad 20-letnie 
doświadczenie w branży bankowej, sprawował w tym czasie 
różne funkcje managerskie.
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Akronim ESG odnosi się do 
trzech grup czynników, na 
podstawie których dokony-
wane są oceny pozafinan-

sowe różnego rodzaju podmiotów, od-
zwierciedlane są także istotne dla tych 
podmiotów wartości i sposoby działania 
zarówno wobec pracowników, jak i wobec 
dostawców, kontrahentów, podmiotów 
współpracujących. ESG powstało od słów: 
„environmental”, „social” i „governance”, 
które oznaczają symbiozę ochrony środo-
wiska, ładu społecznego i korporacyjnego. 
Są to czynniki, w oparciu o które tworzone 
są ratingi i oceny pozafinansowe państw, 
przedsiębiorstw i organizacji.
Głównym ich zadaniem jest dostarczenie 
inwestorom odpowiednich narzędzi do 
porównania na jednej płaszczyźnie al-
ternatywnych kierunków inwestowania. 
Opierając się na informacjach podanych 
przez „Financial Timesa”: zrównoważone 
fundusze zwracające szczególną uwa-
gę na ESG pozyskały rekordową kwotę 
20,6 mld dol. w 2019 r. – prawie cztero-
krotnie więcej niż w 2018 r. Larry Fink, 
prezes Black Rock, jednego z najwięk-
szych amerykańskich funduszy, w do-
rocznym liście kierowanym do prezesów 
firm, których aktywa fundusz posiada, 
stwierdził, że fundusz koncentruje się na 
zrównoważonym rozwoju nie dlatego, że 
jego pracownicy są ekologami, ale dla-
tego, że są kapitalistami i powiernikami 
funduszy klientów. 
Jedną z przyczyn prac nad ESG jest Eu-
ropejski Zielony Ład. UE zobowiązała 

 – konieczność
Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 pojęcie ESG stało 
się tematem, o którym mówi się coraz częściej nie tylko 
na rynkach finansowych 

się do 2050 r. osiągnąć neutralność kli-
matyczną. Realizacja tego celu będzie 
wymagała transformacji społeczno-go-
spodarczej w Europie: racjonalnej kosz-
towo, sprawiedliwej i zrównoważonej 
społecznie. W przeciwnym razie dalej 
będą postępowały niekorzystne zmiany 
klimatyczne. Nowa strategia rozwoju 
gospodarczego UE ma zapewnić zrówno-
ważony przemysł i transport, ograniczyć 
zanieczyszczenia. Można postawić tezę, 
że od ESG nie ma ucieczki pomimo tego, 
iż rynek regulacji prawnych dopiero się 
w tym obszarze kształtuje. Obecnie do-
stępnymi narzędziami pozwalającymi na 
ocenę zgodności z ESG, także na rynku 
polskim, są raporty niefinansowe, do 
których corocznego przygotowywania 
zobowiązane są spółki notowane na GPW, 
duże spółki interesu publicznego zatrud-
niające ponad 500 pracowników, uczest-
nicy rynku finansowego udostępniający 
produkty finansowe. Już wkrótce treść 
tych raportów, podobnie jak obecnie 
raportów finansowych, będzie weryfi-
kowana przez niezależnych audytorów. 
Teraz raportowanie niefinansowe jest 
przygotowane według pewnych założeń 
kierunkowych, które ulegają uszcze-
gółowieniu zgodnie z Taksonomią 
UE, określającą kryteria, jakie należy 
spełnić, aby działalność gospodarczą 
uznać za zrównoważoną środowisko-
wo. Firmy będą musiały wykazać, że 
ich działalność w istotnym stopniu 
przyczynia się do realizacji jednego 
z sześciu celów środowiskowych, bez 

jednoczesnego negatywnego wpływu 
na inne wymienione cele. Komisja Eu-
ropejska wskazała jako najistotniejsze: 
łagodzenie skutków zmian klimatu, 
adaptację do zmian klimatu, zrów-
noważone wykorzystanie i ochronę 
zasobów wodnych i morskich, przejście 
na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
zapobieganie zanieczyszczeniu i jego 
kontrola, ochronę i odbudowę bioróż-
norodności ekosystemów. 
Taksonomia będzie miała istotny wpływ 
na kształtowanie rynku i funkcjonujących 
na nim przedsiębiorstw, ponieważ prze-
kazywane informacje o oddziaływaniu na 
otoczenie będą istotnie wpływać na prze-
pływ kapitału i strategię inwestycyjną. 
Banki, przykładowo, powinny nauczyć 
się przez taksonomię inaczej klasyfiko-
wać klientów, zwracając uwagę nie tylko 
na ich rozmiar, ale przede wszystkim 
na rodzaj prowadzonej przez nich dzia-
łalności. Bez wątpienia wdrożenie ESG 
krótkoterminowo będzie wiązało się z do-
datkowymi nakładami i, co ważniejsze, 
ze zmianą sposobu myślenia zarządza-
jących. Zdecydowanie jednak korzyści 
z tego wynikające zrównoważą nakład sił 
i środków. Wdrożenie ESG będzie prowa-
dziło do zgodności z regulacjami praw-
nymi, a jednocześnie będzie wywierało 
silny wpływ na reputację i wiarygodność 
firm wobec inwestorów, pozwoli również 
w sposób optymalny zarządzać ryzykiem 
społecznym i środowiskowym, co final-
nie doprowadzi do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej. n

ESG
czy potrzeba?

Maciej Rudnicki
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prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych, 
specjalista z zakresu prawa 

finansowego, absolwent UAM 
w Poznaniu (prawo) oraz Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu 
(bankowość), w latach 1997–2019 
pracownik naukowy KUL, obecnie 

prorektor Akademii Polonijnej,  
były poseł (1997–2001)  

i były wiceminister środowiska 
(2000–2001)
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Wierząc w relacje i w to, 
że to one są funda-
mentem do budowa-
nia nie tylko trwałych 

związków, rodzin czy przyjaźni, ale 
przede wszystkim projektów bizne-
sowych, stworzyliśmy miejsce, które 
ma inspirować do ich nawiązywania 
i rozwijania. 
Kiedy drzwi Trend House otworzyły 
się dla swoich domowników w 2020 r., 
zapewne nikt z zespołu Fundacji Ven-
ture Café Warsaw (która jest opera-
torem projektu Trend House) nie 
spodziewał się, że liczba osób, które 
będą w nim gościć, będzie tak szyb-
ko rosnąć. W porównaniu z 2020 r. 

Trend House

W świecie, w którym 
zaciera się granica 
między tym, 
co wirtualne, a tym, co 
realne, najistotniejszym 
kapitałem stają się 
zaufanie i głębokie 
relacje między ludźmi

Kobieca
strona 
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odnotowaliśmy 100-procentowy 
przyrost liczby członków i obecnie 
już ponad 250 osób korzysta z tej pry-
watnej przestrzeni klubowej, która 
jest platformą do budowania wyso-
kopoziomowych relacji i współpracy, 
wzbogaconą o możliwość uczestnicze-
nia w programie rozwoju kompetencji 
przyszłości. Ideą tego miejsca, które 
wchodzi w skład Kampusu Innowacji 
zlokalizowanego w centrum stolicy 
przy ul. Chmielnej 73, jest łączenie 
osób zróżnicowanych pod względem 
wieku, profesji, poglądów, ale które 
łączy idea wspólnej odpowiedzialności 
za budowanie rzeczywistości i troska 
o przyszłe pokolenia. 

Trend House to miejsce dialogu, w któ-
rym uczestniczą osoby ze świata bizne-
su, sztuki, sportu, nauki, polityki czy 
rozrywki. To także miejsce charaktery-
zujące się dużą obecnością kobiet, które 
– jak powszechnie wiadomo – mają 
genetycznie uwarunkowaną predyspo-
zycję do wysokiej relacyjności. Samo 
w sobie jest zarządzane przez kobietę, 
dlatego kobieca energia jest ściśle zwią-
zana z tym miejscem. Wśród klubowi-
czek Trend House możemy wymienić 
kobiety, których doświadczenie i zawo-
dowy dorobek są powszechnie znane 
i rozpoznawane, jak w przypadku Ewy 
Ewart, Miki Urbaniak, Agnieszki Ko-
bus-Zawojskiej czy Jagody Iwańczuk. 

Jednakże tym razem chciałabym przy-
bliżyć sylwetki innych klubowiczek, 
których osiągnięcia i sukcesy inspi-
rują, motywują, a przede wszystkim 
realnie kształtują branże, ekosystemy 
i wpływają na społeczeństwo. Kobiety, 
które na co dzień spotykam w Trend 
House, to liderki, pomysłodawczynie, 
inwestorki, artystki, ale także mentorki, 
które dzielą się swoim doświadczeniem 
zarówno w sposób ustrukturyzowany, 
jak i bezpośredni, w niezobowiązującej 
rozmowie. 
Kilka miesięcy temu do społeczności 
dołączyła Agnieszka Pietrowicz, która 
swoją karierę rozpoczynała w środo-
wisku warszawskich korporacji, gdzie 
zarządzała m.in. procesem obsługi 
projektów infrastrukturalnych i eduka-
cyjnych. Zainspirowana managerskim 
kursem na IEDC Bled School of Mana-
gement w Słowenii – jednej z czołowych 
prywatnych uczelni MBA na świecie 
– przekonała się, że mały kraj potrafi 
świetnie wykorzystywać swój potencjał, 
i postanowiła ten sam zamysł zrealizo-
wać na Mazurach w Ełku. Od przeszło 
trzech lat zarządza tam Parkiem Na-
ukowo-Technologicznym i jest twór-
czynią koncepcji ełckiego ekosystemu 
startupowego ełk 4.0. Stale poszukuje 
możliwości rozwoju organizacji, którą 
zarządza, lokalnego ekosystemu start-
-upów i innowacji oraz samej siebie. 
O swojej pracy i planach mówi: 
– Praca nad stworzeniem i budową 
ekosystemu startupowego, środowi-
ska przyjaznego wdrażaniom inno-
wacji w samym sercu Mazur różni się 
diametralnie od pracy w tożsamym 
środowisku w rozwiniętych ośrodkach 
miejskich. Niemniej sama idea networ-
kingu, współpracy oraz wzajemnego 
inspirowania do rozwoju i wdrażania 
innowacji jest taka sama. Pracę nad 
budową środowiska przyjaznego wdra-
żaniom innowacji realizuję od trzech 
lat, ale sama idea ełk 4.0, czyli eko-
systemu dedykowanego start-upom, 
powstała równo rok temu – w marcu 
2021 r. – z potrzeby zagospodarowa-
nia przestrzeni intelektualnej lokalnej 

PRACĘ NAD BUDOWĄ ŚRODOWISKA PRZYJAZNEGO 
WDRAŻANIOM INNOWACJI REALIZUJĘ OD TRZECH 
LAT, ALE SAMA IDEA EŁK 4.0, CZYLI EKOSYSTEMU 
DEDYKOWANEGO START-UPOM, POWSTAŁA 
RÓWNO ROK TEMU

Agnieszka Pietrowicz
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społeczności i wzmocnienia potencjału 
lokalnych start-upów. W kolejny rok ełk 
4.0 wkracza ze zdwojoną siłą i otwiera 
dedykowany coworking ełk 4.0 inspi-
rowany przestrzenią coworkingową 
CIC Warszawa.
W klubie Trend House możemy także 
spotkać przedstawicielkę polskiego 
sektora kosmicznego Kingę Gruszec-
ką, która jest ekspertem w Polskiej 
Agencji Kosmicznej, kierownikiem 
strategicznym Cosmic Hub oraz człon-
kinią zarządu Stowarzyszenia Polskich 
Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. 
Właśnie w marcu świętuje sześć lat 

w branży kosmicznej, podczas których 
realizowała wiele projektów mających 
na celu uświadomienie innym nie tyl-
ko tego, czym jest praca w sektorze 
kosmicznym oraz jak bardzo opłacają 
się inwestycje w sektor kosmiczny, 
lecz także popularyzowanie przedmio-
tów inżynieryjnych i ścisłych wśród 
uczniów i nauczycieli szkół średnich.
– Niezależnie od projektu czy mojej 
roli staram się wsłuchiwać w potrzeby. 
Rozmowy są bezcenne – mówi Kinga 
Gruszecka. – To właśnie z rozpoznania 
potrzeb związanych z networkingiem, 
ze współpracą i szkoleniami zrodził 

się pomysł na działania Cosmic Hub. 
Realizując powiedzenie „one-stop-shop” 
dla branży kosmicznej, łączymy na-
ukowców i przedsiębiorców, spotykamy 
ich też z administracją publiczną, aby 
mogli zrozumieć lepiej ich potrzeby 
i aby administracja poznała potencjał 
wykorzystania technologii kosmicznych 
i danych satelitarnych. W swoich pro-
jektach staram się wykorzystywać te-
matykę kosmiczną również do tego, aby 
rozbudzić wyobraźnię i chęć uczenia 
się przedmiotów ścisłych. Gdy w 2020 r. 
jako pełniąca obowiązki dyrektor Depar-
tamentu Edukacji musiałam zmienić 
nasze plany o 180 stopni, zaangażowanie 
w webinaria czy nawet konkurs dla 
uczniów szkół podstawowych zaprojek-
towany przez ESERO Polska we współ-
pracy z Centrum Nauki Kopernik oraz 
Hevelianum przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. W 2021 r. wszyscy obawiali 
się organizacji kolejnych webinariów, 
ale te kosmiczne nadal gromadziły spo-
rą grupę odbiorców w różnym wieku 
i o różnej profesji. To mnie nauczyło, że 
ludzie chcą słuchać historii innych, chcą 
dyskutować o świecie ich otaczającym 
i chcą też go lepiej zrozumieć. Dlate-
go na nasze wydarzenia zapraszamy 
ekspertów, ludzi, którzy dzięki swojej 
ciekawości świata potrafią spędzać lata 
nad projektami kosmicznymi czy czuj-
nie obserwują codzienność, aby z wy-
korzystaniem danych rozwiązać jakiś 
problem, dostarczyć jakąś informację, 
ułatwić innym życie.
Kinga Gruszecka jest także aktyw-
nym wykładowcą w Akademii Leona 
Koźmińskiego, który nie poprzestaje 
na przekazywaniu wiedzy, ale wciąż 
uczestniczy w procesie jej zdobywania, 
np. będąc uczestniczką studiów pody-
plomowych w Akademii Przywództwa 
Kobiet LiderShe.
Kobiety, które tworzą społeczność 
Trend House, dobrze rozumieją ideę 
LifeLong Learning (LLL), którą niegdyś 
jako przyszły trend edukacyjny wska-
zywało w jednym ze swoich raportów 
UNESCO. Dziś, kiedy mija 50 lat od 
opublikowania tego raportu, nietrud-
no zauważyć, że ów trend rozrósł się do 

W SWOICH 
PROJEKTACH 
STARAM SIĘ 

WYKORZYSTYWAĆ 
TEMATYKĘ 

KOSMICZNĄ 
RÓWNIEŻ DO 

TEGO, ABY 
ROZBUDZIĆ 

WYOBRAŹNIĘ 
I CHĘĆ 

UCZENIA SIĘ 
PRZEDMIOTÓW 

ŚCISŁYCH

Kinga Gruszecka
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rozmiarów konieczności i idea kształ-
cenia przez całe życie jest domeną 
wpisaną w charakterystykę każdej 
branży. Członkinie klubu Trend House 
aktywnie realizują tę ideę i zdobywają 
kolejne akredytacje swoich umiejęt-
ności, co obrazuje przykład Joanny 
Różyckiej-Iwan, która w 2014 r. została 
członkiem ACCA (Association of Char-
tered Certified Accountants), a w tym 
roku ukończyła prestiżowy program 
rozwoju kompetencji przywódczych 
Leadership Academy of Poland. To 
liderka z 15-letnim doświadczeniem 
w zakresie zarządzania inwestycja-
mi, finansami, pozyskiwania pomocy 
publicznej oraz doradztwie w bran-
ży medialnej. Zarządza portfelem 
inwestycji impaktowych w Europie 
Środkowej i Wschodniej, na Bałka-
nach i w Azji Południowo-Wschodniej. 
W ostatnich latach realizowała kluczo-
we transakcje w mediach w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Doradzała, 
oceniała i realizowała biznesplany dla 
mediów z każdego sektora w krajach 
rozwijających się. Obecnie jest m.in. 
dyrektorem inwestycyjnym w Media 
Development Investment Fund oraz 
członkiem Rady Nadzorczej Eurozet 
i Gremi Media, które w ostatnim czasie 
przejęło 40 proc. udziałów wydawcy 
„Rzeczpospolitej”. Warto wspomnieć, 
że Joanna Różycka-Iwan brała udział 
w utworzeniu nowego funduszu 

impaktowego Pluralis, który ma na 
celu wsparcie pluralizmu i niezależ-
ności mediów przez inwestycje w me-
dia, które tworzą wysokiej jakości, 
niezależne, oparte na faktach odpo-
wiedzialne dziennikarstwo w Europie.
Z kolei Ewa Stelmasiak to ekspertka 
specjalizująca się w zagadnieniach 
dobrostanu osobistego i organiza-
cyjnego, zajmująca się m.in. tworze-
niem strategii i kultury dobrostanu 
oraz przywództwem go wspierającym. 
Od 2012 r. prowadzi firmę doradczo-
-szkoleniową The Wellness Institute. 
Szkoli, prowadzi inspiracyjne webi-
nary i wykłada. Wiedzę zdobywała 

EWA STELMASIAK 
TO EKSPERTKA 

SPECJALIZUJĄCA SIĘ 
W ZAGADNIENIACH 

DOBROSTANU 
OSOBISTEGO 

I ORGANIZACYJNEGO, 
ZAJMUJĄCA SIĘ 

M.IN. TWORZENIEM 
STRATEGII I KULTURY 

DOBROSTANU  
ORAZ PRZYWÓDZTWEM 

GO WSPIERAJĄCYM

JOANNA  
RÓŻYCKA-IWAN 

ZARZĄDZA 
PORTFELEM 
INWESTYCJI 

IMPAKTOWYCH 
W EUROPIE 

ŚRODKOWEJ 
I WSCHODNIEJ, 

NA BAŁKANACH  
I W POŁUDNIOWO- 
-WSCHODNIEJ AZJI
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u czołowych amerykańskich twórców 
ruchu wellness, z którymi współpracuje 
do dziś. Certyfikaty zdobywała w USA 
jako manager programów wellness dla 
firm oraz coach wellness. Wraz z ame-
rykańskimi partnerami współtworzyła 
międzynarodowy projekt HealthyCul-
tureNow. Zasiada w radzie doradczej 
International Association for Work-
site Health Promotion (IAWHP). Jest 
cenioną prelegentką zapraszaną na 
polskie i światowe konferencje bran-
żowe. Występowała w Nowym Jorku, 
Minneapolis, Atenach, Budapeszcie, 
Londynie, m.in. na Business Insi-
der Global Trends Festival (Keynote 

Speech), International Happiness at 
Work Summit, World Congress on 
Controversies in Neurology (CONy), 
National Wellness Conference (USA). 
Właśnie do księgarń trafia jej pierwsza 
książka, będąca jednocześnie pierwszą 
w Polsce pozycją o kulturze dobrosta-
nu, pt. „Lider dobrostanu. Jak tworzyć 
wspierającą kulturę pracy w hybrydo-
wym świecie”.
Silną reprezentantką branży dewelo-
perskiej jest Anna Dużyńska, która 
od ponad 20 lat wnosi kobiecy punkt 
widzenia w sferę kreowania i zarządza-
nia projektami deweloperskimi. I to 
zarówno na rynku komercyjnym, jak 

i mieszkaniowym. Realizowała wielo-
milionowe projekty i transakcje w sek-
torze real estate. A od blisko dwóch lat 
zarządza polskim oddziałem belgijskie-
go dewelopera Equilis, którego celem 
jest budowanie szczęśliwych miejsc 
i historii (Building happy stories). Zna-
kiem rozpoznawczym firmy są projekty 
nie tylko innowacyjne czy zgodne z ideą 
zrównoważonego budownictwa, lecz 
także wysoce estetyczne. Co według niej 
kobiety mogą zmienić na rynku nieru-
chomości? Przede wszystkim patrzą 
na inwestycje w szerokim kontekście 
kulturowym i społecznym.
– Kobiety, jako bardziej relacyjne, 
szybciej rozpoznają aktualne potrzeby 
konsumentów, także tych kupujących 
mieszkania – podkreśla Anna Dużyń-
ska. – Więcej wagi przywiązują też do 
względów estetycznych i ekologicz-
nych, które zyskują na znaczeniu. 
To, że klient jest dziś dużo bardziej 
świadomy i trendów, i swoich potrzeb, 
jest dla całego rynku wyzwaniem. 
Jak odpowiadamy na nie w Equilis? 
Chcemy wprowadzić na polski rynek 
mieszkaniowy, posiłkując się naszym 
międzynarodowym doświadczeniem, 
przekonanie, że każda nieruchomość 
musi mieć w swoim projekcie głęboko 
zakorzenioną analizę trendów spo-
łecznych. Ma przede wszystkim służyć 
ludziom, ich rozwojowi, wygodnemu 

DIANA KOZIARSKA  
PEŁNI FUNKCJĘ 
PARTNERA W SMOK 
VENTURES – POLSKO-
-AMERYKAŃSKIM 
FUNDUSZU VENTURE 
CAPITAL, KTÓREGO 
INWESTYCJE 
W POLSKIE START-UPY 
ZORIENTOWANE  
WOKÓŁ PROGRAMO-
WANIA I GIER SIĘGAJĄ  
1 MLN DOL.
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Natalia Siniłło
manager klubu Trend House. Z wykształcenia i zamiłowania andragog 
i trener kompetencji miękkich. Na przestrzeni 10 lat zdobywała zawodowe 
doświadczenia w branży szkoleniowej, eventowej i HoReCa, realizując usługi 
m.in. dla produkcji programów Telewizji Polskiej i Polsatu, takich jak „The Voice 
of Poland” czy „Twoja twarz brzmi znajomo”. Prywatnie skupiona na zgłębianiu 
sztuki komunikacji międzyludzkiej i miłośniczka Porozumienia Bez Przemocy 
według Marshalla Rosenberga.

funkcjonowaniu na różnych etapach 
życia. Przez wiele lat pracy w sektorze 
odkryłam, że zdecydowana większość 
projektów realizowana jest przede 
wszystkim z perspektywy liczb w Exce-
lu. Oczywiście wszyscy zgodzimy się, 
że aspekty finansowe są w biznesie 
bardzo ważne. Nie powinny jednak 
przesłaniać celu, jakim jest zintegro-
wanie nowego budynku z otoczeniem, 
wpisanie go w kontekst kulturowy 
i przygotowanie w taki sposób, by 
rozwijał relacje społeczne. Każda 
inwestycja musi nieść ze sobą jakąś 
historię, którą jej przyszli mieszkańcy 
będą rozwijać i kontynuować!
Myśląc o kobiecie silnie związanej 
z branżą startupową i z dużym doświad-
czeniem w budowaniu ekosystemu 
innowacji, nie sposób nie wspomnieć 
o Dianie Koziarskiej, która pełni funk-
cję Partnera w SMOK Ventures – pol-
sko-amerykańskim funduszu venture 
capital, którego inwestycje w polskie 
start-upy zorientowane wokół progra-
mowania i gier sięgają od 50 tys. do 
1 mln dol. Diana jest współzałożycielką 

akceleratora ReaktorX i ambasadorką 
Startup Poland. Jej sukces został za-
uważony i opisany dwukrotnie przez 
miesięcznik „Forbes” w rankingu „30 
przed 30”.
Obecnie w Trend House jest ponad 
80 kobiet, których projekty, realiza-
cje i doświadczenie mogłyby się stać 
inspiracją nie tylko do pojedynczych 
artykułów, lecz także wielotomowych 
publikacji. To kobiety, którym świat 
innowacji wiele zawdzięcza, przez co 
często są zdobywczyniami wielu nagród 
i wyróżnień. Na co dzień rozproszone 
po świecie, uczestniczące w międzyna-
rodowych konferencjach, zarządzające 
zespołami, firmami, korporacjami, ale 
wciąż znajdujące motywację i czas na 
inwestycje w ludzi… w relacje… i we 
współtworzenie społeczności klubu 
Trend House. n

Natalia Siniłło
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Jeśli amerykański start-up finan-
sowany przez NASA stworzył 
kilka lat temu drukarkę 3D, 
która drukuje pizzę z białka 

roślinnego, to pytanie brzmi: Kie-
dy zobaczymy podobne drukarki 
w ulubionej restauracji, osiedlowym 
sklepiku lub naszej kuchni? Jest to 

prawdopodobnie dość ekstremalna 
wizja żywności przyszłości. 
Wieprzowina z glutenu pszennego, drób 
i wołowina z probówki, bekon z grzy-
bów, burgery z białka groszkowego, 
masło z aquafaby (woda z gotowania 
ciecierzycy), ser z nerkowców, mleko 
bananowe, jogurt z groszku. Czy jest to 

alternatywna 

W efekcie rosnącej świadomości środowiska, zdrowia i etyki wzrasta 
zainteresowanie żywnością alternatywną. Za tym trendem stoi jednak 
najważniejszy argument – zapewnienie podaży mięsa dla stale 
rosnącej populacji na świecie. Zmniejszają się zasoby naturalne do jego 
produkcji, czyli woda i grunty. Co robią firmy z branży FMCG i start-upy?

Żywność

w natarciu

ekspert Food Brokers.
Ekonomista, absolwent SGH,  

od ponad 20 lat związany 
z branżą spożywczą. 

Analityk rynku mięsa.
Współpracuje m.in.  

z portalem cenyrolnicze.pl  
i miesięcznikiem branżowym 

„Przedsiębiorca Rolny”. 
Ekspert butiku 

doradczego Food Brokers. 
Zainteresowania:  

motoryzacja, fotografia, 
kultura Czarnego Lądu. 

Adam Kurowski
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dla nas oferta rynkowa za 10–20 lat? Nie, 
te produkty już znajdują się w portfolio 
firm specjalizujących się w produkcji 
żywności wegetariańskiej i wegańskiej.
Żywność bezmięsna (lub z ogranicze-
niem mięsa) atakuje sieci fast food, 
półki sklepowe sieci spożywczych 
i w rezultacie niepostrzeżenie zmienia 
nasz sposób żywienia. Perspektywy 
rynku globalnego są bardzo obiecujące. 
Według analityków Barclays w ciągu 
najbliższych 10 lat sprzedaż mięsa 
pochodzenia roślinnego wzrośnie 
o 1000 proc., z poziomu 14 mld dol. 
w 2019 r. do 140 mld dol. w 2029 r.

Roślinne białko

Żywność roślinna jest próbą zamiany 
białka zwierzęcego na białko roślinne. 
Do produkcji substytutu mięsa wykorzy-
stuje się m.in. białko grochowe. Najbar-
dziej rozpoznawalnym producentem na 
świecie jest firma Beyond Meat, której 
roślinne zamienniki mięsa, np. burge-
ry, są w ofercie rynkowej od kilku lat. 
W styczniu bieżącego roku, po prawie 
dwóch latach testów, producent wpro-
wadził do menu wszystkich restauracji 
KFC na terenie USA roślinnego kurczaka 
pod nazwą „Beyond Fried Chicken”. Do 
walki o rynek włączyły się dotychczaso-
we podmioty branży mięsnej i spożyw-
czej. W ostatnich latach wprowadzenie 
własnych alternatywnych produktów za-
powiedzieli najwięksi gracze na rynku: 
brazylijski JBS, amerykański Smithfield, 
chińska Grupa WH, a także największy 
globalny wytwórca pakowanej żywności 
firma Nestlé.

Polska oferta?

W Polsce jesteśmy na początku drogi. 
Półka sklepowa szybko wzbogaca się 
o nowe bezmięsne produkty i wychodzi 
naprzeciw wzrastającemu zaintere-
sowaniu klientów. Wśród nowości na 
rynku zwróćmy uwagę np. na nową 
ofertę z końca ubiegłego roku firmy 
OneDayMore z Poznania – roślinne 
kiełbaski, klopsiki, burgery i mielone, 
które charakteryzują się źródłem białka 

pochodzącego z grochu, ryżu i pestek 
dyni. Dodatkowo kiełbaski roślinne są 
pokryte osłonką z alginianów pozyski-
wanych z alg morskich jako alternatywa 
dla tradycyjnej osłonki. Tu dochodzimy 
do tematu potencjału oceanów, które 
(oprócz pływającego plastiku) są bo-
gate w makroalgi, czyli glony, które 
można hodować na masową skalę, aby 
stanowiły bazę do produkcji żywności.

Mięso in vitro

Czy jesteśmy gotowi na obiad z mię-
sa in vitro zwanego czystym mięsem 
(pure meat) czy mięsem komórkowym 
(cultured meat)? Pierwszy burger z wo-
łowiny in vitro powstał ponad osiem lat 
temu. Prace trwały dwa lata i kosztowały 
przeszło 300 tys. dol. Dzisiaj koszt pro-
dukcji burgera jest już porównywalny 

z kosztem tradycyjnego mięsa. Temat 
jest kontrowersyjny i stoi w sprzeczno-
ści z dotychczasowym wsparciem UE 
dla produkcji tradycyjnego mięsa. Nie 
wspominając o konkurencji dla hodow-
ców. Dopuszczenie do rynku pewnie 
potrwa. Tym bardziej że technologia 
napotyka wiele barier technologicznych, 
religijnych i kulturowych. 
W rozwoju nie pomaga brak uregu-
lowań prawnych. Niemniej trzeba 
zauważyć, że jest to jeden z najbar-
dziej zaawansowanych technologicz-
nie produktów na świecie. Mięso jest 
wytwarzane całkowicie poza organi-
zmem zwierzęcym. Komórkę pobiera 
się z żywego zwierzęcia i dalej hoduje 
w warunkach laboratoryjnych, dodając 
elementy odżywcze. Mięso in vitro 
dotyczy nie tylko wszystkich gatun-
ków mięs, lecz także mleka czy pasz 
dla zwierząt.

Hybrydy i fleksitarianizm

Dla wszystkich, którzy jeszcze nie prze-
konali się do mięsnych zamienników 
roślinnych czy mięsa z komórki, mamy 
jeszcze dwie propozycje.
Dla osób, które chcą tylko zmniejszyć 
ilość spożywanego mięsa i białek 
zwierzęcych w diecie, jest propozycja 
w postaci mięsa hybrydowego, czyli 
połączenia mięsa z warzywami. Mięso 
hybrydowe stanowi pomost między 
półką mięsną a roślinną. Jest ofertą 
skierowaną do klientów, którzy stosują 
zyskującą na popularności dietę fleksi-
tariańską. W sieciach w Polsce możemy 
kupić mięso hybrydowe wyprodukowa-
ne przez producentów mięsnych, np. 
Sokołów czy Łukosz.
Gdyby jednak pozostać tradycyjnie przy 
białku zwierzęcym, to jest alternatywa 
w postaci owadów, np. szarańczy, która 
jest zbudowana w ponad 50 proc. z biał-
ka. Kotleta z szarańczy jeszcze w jadło-
spisie restauracji nie zobaczymy, ale 
są już karmy dla zwierząt domowych 
złożone z insektów, suszonych warzyw 
i zbóż. Petfood jest potężnym i dyna-
micznie rozwijającym się przemysłem 
na świecie. n 

PIERWSZY BURGER 
Z WOŁOWINY  

IN VITRO POWSTAŁ 
PONAD OSIEM 

LAT TEMU. PRACE 
TRWAŁY DWA LATA 

I KOSZTOWAŁY 
PRZESZŁO 

300 TYS. DOL.  
DZIŚ KOSZT PRODUKCJI 

BURGERA JEST JUŻ 
PORÓWNYWALNY 

Z KOSZTEM 
TRADYCYJNEGO  

MIĘSA
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a potem 

Jako młody dziennikarz z radością polowałem na absurdy, jakich nie brakowało 
na przełomie lat 80. i 90. A dziś? Mam wrażenie, że niewiele się zmieniło. Przykład? 

Mój znajomy postanowił 
kupić w Niemczech sa-
mochód. Kiedy uzgod-
nił cenę, wyciągnął 

umowę kupna-sprzedaży. Niemiec 
popatrzył na niego z zaskoczeniem 
i stwierdził: „Daję panu duży i mały 
Brief, odbieram pieniądze i na tym 
koniec formalności”. O podpisywaniu 
jakiejkolwiek umowy w ogóle nie chciał 
słyszeć: „Obaj mieszkamy na terenie 
Unii Europejskiej i zapewniam pana, że 
wszystko jest w najlepszym porządku”. 
Co dalej się działo? Oddajmy głos na-
bywcy auta: „Zgodnie z panującymi za 
Odrą zasadami sprzedawca miał rację. 
Ale po przejechaniu granicy okazało się, 

że jednak mieszkamy w trochę innej 
UE. W wydziale komunikacji poproszo-
no mnie o przedstawienie oryginalnej 
umowy kupna-sprzedaży. Zadzwoniłem 
do poprzedniego właściciela, który na-
wet nie chciał słyszeć o podpisywaniu 
jakichkolwiek dokumentów. Chcąc nie 
chcąc, zrobiłem to, co wszyscy nabywcy 
niemieckich aut – sam wypełniłem po-
braną z Internetu dwujęzyczną umowę. 
Czułem się jak potencjalny oszust, ale 
przecież urząd mnie do tego zmusił, 
domagając się fikcyjnego dokumentu. 
Jakby tego było mało, podczas kolejnej 
wizyty w wydziale komunikacji usły-
szałem, że muszę przedstawić tłuma-
czenie przysięgłe nieszczęsnej umowy, 

a dodatkowo Briefów. Po co? Przecież to 
schematyczne, standardowe dokumen-
ty. Wystarczy, żeby urząd miał jedno 
wzorcowe tłumaczenie. 
To jednak nie wszystko. Do wydziału ko-
munikacji zaniosłem bankowy dowód 
przelewu akcyzy za sprowadzone auto. 
I tym razem zostałem potraktowany jak 
potencjalny oszust. Urząd akceptuje 
wyłącznie potwierdzenia wystawiane 
przez jedyny w Polsce urząd w Nowym 
Sączu specjalizujący się w akcyzie, na 
którego konto wpłaciłem pieniądze. 
Na marginesie – sam mógłby fakt ten 
sprawdzić. Nie jestem w stanie pojąć, 
kto i dlaczego wymyślił tę piramidal-
ną fikcję?”.

System
kreuje

oszusta
go ściga 
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zeznania nawet od trzech poprzednich 
właścicieli jednego samochodu! Jeżeli 
nieprawidłowości wykryje urząd celny, 
trzeba się liczyć z tym, że przede wszyst-
kim zakwestionuje taką umowę, czyli 
również zadeklarowaną cenę. Oznacza 
to, że opłaty zostaną naliczone według 
ceny oszacowanej przez urząd! Auto 
z »lewą« umową może stracić rejestra-
cję. Zarówno urząd celny, jak i wydział 
komunikacji mogą poinformować o do-
mniemanym oszustwie prokuraturę. 
Zarzuty mogą być różne. Kupujący, 
który miał świadomość, że uczestniczy 
w »przekręcie«, może odpowiadać za 
fałszerstwo (czyn zagrożony grzywną 
lub karą pozbawienia wolności od 3 do 
5 lat!). Ktoś, kto ze sfałszowanymi do-
kumentami rejestruje samochód, może 
z kolei zostać oskarżony o »wyłudze-
nie poświadczenia nieprawdy poprzez 

podstępne wprowadzenie w błąd funk-
cjonariusza publicznego« – grożą za to 
3 lata odsiadki! Sprzedawca handlujący 
autami »na Niemca« może być ścigany 
za przestępstwa karno-skarbowe. Zła 
wiadomość dla kupujących: w przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości 
rejestracja samochodu może zostać 
unieważniona! Nabywcy grozi wtedy 
żmudne postępowanie przed sądem, 
żeby udowodnić, że jest prawowitym 
właścicielem auta”. 
Przy okazji „AutoŚwiat” przypomina: 
„Kto ma Brief, ten ma auto. Zarejestro-
wanie samochodu w Niemczech jest 
łatwiejsze niż w Polsce. Dla tamtejsze-
go urzędu komunikacji dokumentem 
wystarczającym do zarejestrowania 
auta jest tzw. Brief, czyli karta pojazdu, 
która stanowi dowód własności. Nie 
trzeba przedstawiać żadnej umowy 
kupna-sprzedaży. Dlatego bywa, że 
pokątni handlarze nie zawracają sobie 
wcale głowy umowami. Kupując auto 
do Polski, domagajmy się umowy!”. 
Na marginesie, również w Internecie 
przeczytałem, że podobno wydziały 
komunikacji w miastach blisko za-
chodniej granicy nie wymagają przed-
stawienia polsko-niemieckiej umowy 
zakupu samochodu, ponieważ mają 
świadomość realiów. Nie mogę jednak 
tego potwierdzić, nie sprawdzałem...
Biorąc pod uwagę, że większość sa-
mochodów sprowadzanych z Niemiec 
do Polski to wysłużone, niedrogie po-
jazdy, które po kilku latach trafiają 
na złom lub gdzieś dalej na wschód, 
opisana przez „AutoŚwiat” misterna 
akcja ujawniania potencjalnych kom-
binatorów nie ma ekonomicznego ani 
prawnego sensu. To przecież system 
sam produkuje mimowolnych oszu-
stów. Czyż jednak nie jest to wspaniałe 
osiągnięcie: złapać za rękę Polaka, któ-
remu Niemiec sprzedał auto i odmówił 
podpisania umowy wymaganej przez 
polski, a nie przez niemiecki urząd. 
Wystarczy przecież stworzyć system 
produkujący kryminalistów, a potem 
zacząć ich łapać. n 

Piotr Cegłowski

Chcąc się dowiedzieć trochę więcej na 
ten temat, zacząłem szukać informacji 
na wyspecjalizowanych portalach inter-
netowych. Oto co znalazłem na stronie 
„AutoŚwiata”, który ostrzega przed ku-
powaniem samochodów sprowadza-
nych z Niemiec: „Urzędy skarbowe 
zaczynają coraz dokładniej sprawdzać 
papiery i to nie tylko w przypadku nowo 
rejestrowanych aut, lecz także tych, 
które trafiły na polski rynek w ciągu 
ostatnich 2 lat. Wygląda na to, że do tej 
pory obowiązywała niepisana umowa 
między fiskusem a sprowadzającymi 
– my prawem kaduka pobieramy od 
was nienależną akcyzę, w zamian za 
to możecie nas bezkarnie oszukiwać 
na dokumentach. Druga sprawa to 
doświadczenie: na początku urzędnicy 
zupełnie nie wiedzieli, jak kontrolować 
międzynarodowy handel. Teraz ra-
dzą sobie coraz lepiej, częściej proszą 
o pomoc zagraniczne urzędy. Dawniej 
fiskus dawał się oszukiwać. Teraz fiskus 
działa inaczej. (…) Wyobraźmy sobie, 
że kupujemy w Polsce samochód od 
handlarza, podpisując przy tym umowę 
z fikcyjnym, nieobecnym Niemcem. 
Oczywiście umowa ma aktualną datę. 
I problem gotowy! W urzędzie (o ile 
będzie czujny) okaże się, że numery 
wywozowe zostały wykupione w Niem-
czech już np. miesiąc temu. To oznacza, 
że samochód nie został kupiony tam, 
gdzie wykazane to zostało w umowie. 
Urzędy, korzystając z faktu, że jesteśmy 
w Unii Europejskiej, otrzymują pomoc 
swoich niemieckich odpowiedników 
i sprawdzają stan faktyczny za grani-
cą. Co więcej, zagraniczny urząd nie 
tylko kontroluje dokumenty, lecz także 
może wystąpić do poprzednich właści-
cieli samochodu z zapytaniem, komu 
i w jakich okolicznościach sprzedali 
samochód. Nie oszukujmy się, Nie-
miec wezwany przez Finanzamt pod 
groźbą tego, że może zostać oskarżony 
o fałszywe zeznania lub sfałszowanie 
dokumentu, zezna, jak było naprawdę. 
To nie teoria! Docierają do nas rela-
cje czytelników wraz z dokumentami 
z postępowań, z których wynika, że 
urzędy były w stanie dotrzeć i uzyskać 

KTO MA BRIEF,  
TEN MA AUTO. 

ZAREJESTROWANIE 
SAMOCHODU 

W NIEMCZECH 
JEST ŁATWIEJSZE 

NIŻ W POLSCE. 
DLA TAMTEJSZEGO 

URZĘDU KOMUNIKACJI 
DOKUMENTEM 

WYSTARCZAJĄCYM 
DO ZAREJESTROWANIA 
AUTA JEST TZW. BRIEF, 
CZYLI KARTA POJAZDU, 

KTÓRA STANOWI 
DOWÓD WŁASNOŚCI
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Niejednokrotnie w wyniku 
wieloletnich postępowań 
i drobiazgowego wyjaśnie-
nia okoliczności spraw, 

w tym mechanizmu powstania oskar-
żenia, okazywało się, że pomówienia 
nie były zasadne. 
Przykładem instrumentalnego działania 
może być sprawa z 2011 r., w której 
Dominique Strauss-Kahn, były minister, 
dyrektor Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, został pomówiony przez 
pokojówkę o napaść seksualną. Sprawa 
ta miała daleko idące konsekwencje 
w postaci zatrzymania polityka w No-
wym Jorku na pokładzie samolotu li-
nii Air France, następnie tymczasowego 
aresztowania i rezygnacji z pełnienia 
obowiązków dyrektora MFW. Osta-
tecznie zarzuty przeciwko byłemu już 
szefowi MFW w tej sprawie zostały wy-
cofane wobec uznania przez oskarżycieli 
zeznań pokojówki za niewiarygodne.

Groźba stygmatyzacji

Niemniej jednak powyższy przykład ilu-
struje, że samo oskarżenie o tego rodzaju 
czyn ma olbrzymi ciężar gatunkowy dla 
osoby podejrzanej o dopuszczenie się 
takiego przestępstwa. Niejednokrotnie 
efektem oskarżenia jest stygmatyzacja 

osoby pomówionej i jej eliminacja z nor-
malnej aktywności życiowej na bardzo 
długi czas. W tym kontekście zarzuty 
odnoszące się do naruszenia sfery sek-
sualności ofiary siłą rzeczy dotyczą wy-
jątkowo newralgicznych i wrażliwych 
kwestii dla każdego człowieka.
Niemniej jednak nie każde pomówie-
nie jest prawdziwe. Do fałszywego 
oskarżenia bardzo często dochodzi 
właśnie z powodu istnienia interesu 
pomawiającego, który nie musi wy-
nikać z rzeczywistego czynu osoby 
oskarżanej. W dorobku orzecznictwa 
wynika wprost: „Interes ten nie musi 
być podyktowany rzeczywistą krzywdą 
wynikłą z przestępstwa i dążeniem 
do sprawiedliwego ukarania sprawcy, 
ale może być formą odwetu, zemsty, 
załatwienia konfliktu rodzinnego, fi-
nansowego czy procesowego poprzez 
postawienie przeciwnika w stan oskar-
żenia, związany co najmniej ze stygma-
tyzacją. Może zmierzać też wprost do 
czasowego wyeliminowania przeciw-
nika życiowego czy procesowego ze 
sfery życia społecznego w przypadku, 
gdy dojdzie do tymczasowego areszto-
wania i skazania na długoletnią karę 
pozbawienia wolności za podżeganie do 
najcięższej zbrodni” (por. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie – II Wydział 

Niesłuszne

Opinią publiczną 
niejednokrotnie 
wstrząsały doniesienia 
medialne o głośnych 
sprawach dotyczących 
przestępstw przeciwko 
wolności seksualnej, 
w których oskarżonymi 
stawali się znani 
przedstawiciele 
świata kultury czy 
prominentne postacie 
sceny politycznej. 
Sprawy takie dotyczyły 
reżysera Romana 
Polańskiego, a nawet 
byłego prezydenta 
Republiki Francuskiej 
Valéry’ego Giscarda 
d’Estaing

pomówienie
o przestępstwo

seksualne
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Karny z dnia 26 września 2012 r., sygn. 
II AKa 147/12, opubl. Legalis Nr 739531).
Dowód z zeznania świadka, w tym 
pokrzywdzonego, w którym pomawia 
inną osobę, wiąże się z wysokim ryzy-
kiem błędnego ukierunkowania po-
stępowania karnego, którego efektem 
mogą być pomyłka sądowa i skazanie 
niewinnej osoby.
Dlatego w orzecznictwie sądów, w tym 
Sądu Najwyższego, wskazuje się na 
pewne zasady, których zastosowanie 
zwiększa prawdopodobieństwo prawi-
dłowej oceny materiału i wydania traf-
nego rozstrzygnięcia sprawy wynikającej 
z pomówienia. 
Mianowicie dowód z pomówienia należy 
oceniać ze szczególną wnikliwością 
i ostrożnością, mając na uwadze: 
1) czy informacje tak uzyskane są przy-
znane przez pomówionego,
2) czy są potwierdzone innymi dowo-
dami, choćby w części,
3) czy są spontaniczne, złożone wkrótce 
po przeżyciu objętych nimi zaszłości, 
czy po upływie czasu umożliwiającego 
uknucie intrygi,

4) czy pochodzą od osoby bezstronnej, 
czy zainteresowanej obciążeniem po-
mówionego,
5) czy są konsekwentne i zgodne co do 
zasady oraz szczegółów w kolejnych 
relacjach składanych w różnych fazach 
postępowania, czy zawierają informacje 
sprzeczne, wzajemnie się wykluczające 
bądź inne niekonsekwencje,
6) czy pochodzą od osoby nieposzla-
kowanej czy przestępcy, zwłaszcza 

obeznanego z mechanizmami proce-
su karnego,
7) czy udzielający informacji sam siebie 
również obciąża, czy tylko przerzuca 
odpowiedzialność na inną osobę, by sie-
bie uchronić przed odpowiedzialnością 
(por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba 
Karna z dnia 07 lipca 2021 r., sygn. IV 
KK 573/20, opubl. Prok. i Pr. 2021 nr 
12, poz. 16, Prok. i Pr. 2021 nr 12, poz. 
28, Legalis).

Opinie biegłych psychologów

W tym miejscu należy wskazać, że jeżeli 
chodzi o specyfikę postępowania dowo-
dowego w zakresie przestępstw dotyczą-
cych naruszenia wolności seksualnej, 
w postępowaniach tych ze względu na 
konieczność ochrony dóbr osób, które 
mogły zostać pokrzywdzone takim czy-
nem, bardzo silną pozycję ma „osoba 
pomawiająca”, która uzyska status po-
krzywdzonej. 
Powyższe z kolei powoduje, że taka oso-
ba jest co do zasady przesłuchiwana 

ORGANY ŚCIGANIA 
MAJĄ OBOWIĄZEK 

PRAWIDŁOWO 
POINFORMOWAĆ OSOBĘ 

PRZESŁUCHIWANĄ 
O JEJ UPRAWNIENIACH 
PRZED ROZPOCZĘCIEM 

CZYNNOŚCI 
PRZESŁUCHANIA. 

DOTYCZY TO ZARÓWNO 
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jednokrotnie z udziałem psychologa. 
Dodatkowo osoba pomawiana o taki 
czyn nie może uczestniczyć w czynności 
przesłuchania pokrzywdzonego. Prawo 
do wzięcia udziału w przesłuchaniu po-
krzywdzonego na etapie postępowania 
przygotowawczego może realizować 
jedynie obrońca ustanowiony przez 
pomówionego. 
Czynność przesłuchania utrwalana jest 
na nośniku umożliwiającym odtwo-
rzenie dźwięku i obrazu na rozprawie 
głównej, która odbędzie się w dalszym 
toku postępowania, na etapie rozpozna-
nia sprawy przez sąd. 
Na podstawie zeznania wydawana jest 
następnie opinia przez biegłego psycho-
loga. Opinia psychologiczna stanowi 
bardzo ważny element w zakresie oceny 
wiarygodności osoby pokrzywdzonej.
Dowód z opinii biegłego psychologa 
powinien wykluczyć albo potwierdzić 
istnienie zaburzeń lub innych we-
wnętrznych przyczyn, które mogłyby 
mieć wpływ na ocenę wiarygodności 
zeznań osoby pokrzywdzonej. Dowód 
ten w praktyce waży o postawieniu za-
rzutów albo umorzeniu postępowania.
W tym miejscu należy wskazać, że naj-
częstszą przyczyną pomyłek, występu-
jących zarówno na etapie postępowa-
nia przygotowawczego, jak i sądowego, 
są dowody osobowe, w tym zeznania 
świadków. Zeznanie świadka, jak już 
wskazywano powyżej, jako dowód ma 
wiele słabości, m.in. ślad pamięciowy 
może ulegać deformacji. 
Natomiast nawet jeżeli część przyczyn 
deformacji śladu pamięciowego i prze-
kazywania nieprawdziwych, niepełnych 
lub nierzetelnych informacji wynika 
z obiektywnych trudności w postrze-
ganiu, zapamiętywaniu lub przekazie 
zdarzenia, to znaczną grupę stanowią 
świadkowie, w tym występujący w roli 
pokrzywdzonych, którzy świadomie 
składają fałszywe depozycje w proce-
sie karnym.
Niestety należy stwierdzić, że w postępo-
waniach tego typu również dowód w po-
staci opinii biegłego psychologa wydany 
na podstawie zeznań pokrzywdzonego 
nader często bywa wadliwie opracowany 

metodologicznie, a nadto powoduje po 
stronie organów postępowania bierność 
i brak należytej aktywności w zakresie 
gromadzenia innych dowodów potrzeb-
nych do wszechstronnej i wnikliwej 
oceny okoliczności sprawy. 

Dowody rzeczowe

Należy pamiętać, że znaczącym nośni-
kiem informacji dla sprawy często mogą 
być dowody rzeczowe, billingi połączeń, 
fotografie, nagrania, dokumenty, w tym 
medyczne, które wstępnie nie wydają 
się w oczywisty sposób być istotne dla 
sprawy. Natomiast może się okazać, 
że dowody są nośnikami doniosłych 
informacji pozwalających podważyć 
nieprawdziwe pomówienie.
Niemniej jednak można zaobserwować 
w praktyce organów ścigania brak wła-
ściwej inicjatywy w zakresie zabezpie-
czenia dowodów na początkowym eta-
pie postępowania przygotowawczego. 
Braki te często będą bardzo trudne do 
uzupełnienia w miarę upływu czasu, 
przez co utrudnią obronę osobie do-
tkniętej niesłusznym pomówieniem, 
ale i należyte rozpoznanie sprawy. Tak 
samo dowody osobowe nie zawsze będą 
mogły być podstawą prawidłowych, 
a przede wszystkim zgodnych z zasadą 
prawdy materialnej prawdziwych usta-
leń faktycznych (art. 2 kpk).
Osobie fałszywie pomówionej o prze-
stępstwo przeciwko wolności seksu-
alnej służą oczywiście środki ochrony 
prawnej w postaci cywilnoprawnego 
roszczenia o ochronę dóbr osobistych, 
odszkodowania i zadośćuczynienia (art. 
24 kc oraz art. 448 kc), a nawet moż-
liwości złożenia zawiadomienia o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa 
zniesławienia (art. 212 kk). Pomówiony 
może również wystąpić o zabezpiecze-
nie roszczenia o zaprzestanie narusza-
nia dóbr osobistych (art. 730 i n. kpc).
Jednak w interesie osoby pomawianej 
leży, aby na jak najwcześniejszym etapie 
sprawy zabezpieczyć nawet samodziel-
nie, a najlepiej z udziałem podmiotu 
fachowego wszelkie rzeczy lub nośniki 
informacji, które mogą w przyszłości 

mieć znaczenie dla obrony przed za-
rzutem wynikającym z niesłusznego 
pomówienia. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że na 
początkowym etapie postępowania zda-
rzają się sytuacje jego nieprawidłowego 
prowadzenia, gdy organy postępowania 
zamiast prawidłowo gromadzić dowody 
i badać, wykorzystują niewiedzę osób 

przesłuchiwanych, a nawet odbiera-
ją poza czynnościami procesowymi 
oświadczenia o przyznaniu się do rze-
komego popełnienia przestępstwa. 
Należy wyraźnie zaznaczyć, że zgodnie 
z zasadą obiektywizmu wynikającą 
z art. 4 kpk organy prowadzące postę-
powanie karne są obowiązane badać 
oraz uwzględniać okoliczności prze-
mawiające zarówno na korzyść, jak 
i na niekorzyść oskarżonego.
Nieprawidłowości w zakresie narusza-
nia tej zasady zachodzą właśnie dlatego, 
że organy prowadzące postępowanie nie 
dysponują prawidłowo zebranym mate-
riałem dowodowym potwierdzającym 
popełnienie przestępstwa. 
Organy ścigania mają obowiązek pra-
widłowo poinformować osobę prze-
słuchiwaną o jej uprawnieniach przed 
rozpoczęciem czynności przesłuchania. 
Powyższe dotyczy zarówno osoby mającej 
status świadka, jak i osoby podejrzanej.

48
MANAGER-REPORT 

marzec-kwiecień 2022

GOSPODARKA
prawo



Z tej przyczyny świadek ma prawo do 
odmowy odpowiedzi na pytanie, jeżeli 
odpowiedź mogłaby narazić zeznają-
cego albo osobę dla niego najbliższą 
na odpowiedzialność za przestępstwo 
lub karnoskarbowe (art. 183 § 1 kpk). 
Po drugie, osoby najbliższe dla osoby 
podejrzanej albo oskarżonej mają prawo 
do odmowy zeznań (art. 182 § 1 kpk).

Należy zaznaczyć, że z żadnego prze-
pisu prawa nie wynika obowiązek wy-
jaśniania prokuratorowi czy policji, 
z jakiego powodu korzysta się z tego 
prawa. Nadto należy pamiętać, że do 
kręgu osób najbliższych zaliczają się nie 
tylko takie osoby, jak mąż czy żona, lecz 
także partner z nieformalnego związku. 
Również po ustaniu małżeństwa lub 
przysposobienia można w pełni legalnie 
skorzystać z prawa do odmowy zeznań 
lub odpowiedzi na pytania.

Prawa podejrzanego

Jeżeli ktoś występuje jako osoba podej-
rzana lub oskarżona, to ma prawo, ale 
nie obowiązek, składania wyjaśnień. 
Wyjaśnienia można również składać 
przy przeprowadzeniu każdego dowodu. 
Tak jak wskazano powyżej, jest to suwe-
renna decyzja. Również tutaj prokurator 
lub policjant nie ma prawa ingerowania 

SAMO 
OSKARŻENIE 
O PRZESTĘPSTWO 
PRZECIWKO 
WOLNOŚCI 
SEKSUALNEJ MA 
OLBRZYMI CIĘŻAR 
GATUNKOWY 
DLA OSOBY 
PODEJRZANEJ 
O DOPUSZCZENIE 
SIĘ TAKIEGO 
PRZESTĘPSTWA

w sferę przysługujących uprawnień (art. 
175 § 1 i 2 kpk). 
Absolutnie nie jest prawidłowa ani nie 
ma żadnego uzasadnienia praktyka 
podpisywania lub sporządzania doku-
mentów prywatnych (np. oświadczeń) 
na żądanie organów, w których docho-
dzi do potwierdzenia winy w zakresie 
czynów, jakich organy prawidłowo nie 

udowodniły. 
Na każdym eta-
pie postępowania 
osoba podejrza-
na lub oskarżona 
może ustanowić 
obrońcę. Jeżeli nie 
jest stroną postę-
powania, ale np. 
świadkiem, ma 
prawo do ustano-
wienia pełnomoc-
nika, który jeżeli 
zostanie dopusz-
czony do udziału 
w postępowaniu, 
również pomo-
że w korzystaniu 
z przysługujących 
uprawnień. 
Jeżeli dojdzie do 

zatrzymania, organ postępowania 
powinien umożliwić zatrzymanemu 
niezwłoczne nawiązanie kontaktu z ad-
wokatem lub radcą prawnym, a także 
bezpośrednią z nimi rozmowę (art. 245 
§ 1 kpk). Prawidłowość i legalność samej 
czynności zatrzymania również podlega 
kontroli sądu (art. 246 kk).
W orzecznictwie sądów wyrażane są 
poglądy mówiące, że w sytuacji, gdy 
nie ma jednoznacznych dowodów winy 
oskarżonego, pozwalających wyjaśnić 
newralgiczne okoliczności sprawy, 
a oskarżony neguje swoje sprawstwo 
i winę, „wyrok skazujący nie może za-
paść nie tylko wtedy, gdy wykazano, 
że oskarżony jest niewinny, ale także 
wówczas, gdy nie udowodniono, że jest 
winny zarzuconego mu przestępstwa. 
W tym ostatnim wypadku wystarczy, 
że twierdzenia oskarżonego, negu-
jącego tezę aktu oskarżenia, zostaną 
uprawdopodobnione” (tak. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie – II Wydział 
Karny z dnia 30 maja 2018 r., sygn. II 
AKa 432/17, opubl. Legalis). Niezależnie 
od powyższego: „Niemożność podwa-
żenia konkurencyjnej wersji zdarzeń 
prezentowanej przez osobę oskarżoną 
należy zawsze rozważać w kontekście 
zasad domniemania niewinności oraz 
możliwości rozstrzygnięcia przez sąd 
niedających się usunąć wątpliwości na 
korzyść osoby oskarżonej (art. 5 § 1 i 2 
kpk)” (tak. ww. wyrok Sądu Apelacyj-
nego w Warszawie – II Wydział Karny 
z dnia 26 września 2012 r., sygn. II AKa 
147/12, opubl. Legalis).
Podsumowując, jeżeli doszło do po-
mówienia o popełnienie przestępstwa, 
w tym przestępstwa przeciwko wolno-
ści seksualnej, niewątpliwie sytuacja 
taka wywoła silny stres. Nie należy 
podejmować działań pochopnie pod 
jego wpływem. Organy postępowania 
niejednokrotnie świadomie i niezgodnie 
z prawem nie informują o przysługu-
jących prawach, nie mając dowodów 
wskazujących na winę, usiłują uzyskać 
te dowody w wyniku czynności z udzia-
łem osoby obwinionej. Co więcej, osoba 
ta dysponuje wieloma uprawnieniami 
i możliwościami legalnego realizowania 
prawa do obrony i ochrony swoich dóbr, 
ma możliwość ustanowienia pełnomoc-
nika jako świadek albo obrońcy. Istotne 
znaczenie może mieć postępowanie na 
początkowym etapie sprawy z pomówie-
nia, np. zabezpieczenie dowodów lub 
ustanowienie obrońcy albo pełnomoc-
nika. W części czynności postępowania 
ma prawo wziąć udział ustanowiony 
obrońca. 
Osoba najbliższa dla podejrzanego lub 
oskarżonego ma prawo odmowy składa-
nia wyjaśnień, jak również odpowiedzi 
na pytania.
Ostatecznie to nie osoba obwiniana 
ma obowiązek udowodnienia swojej 
niewinności, lecz na oskarżycielu 
spoczywa obowiązek prawidłowego 
gromadzenia materiału i udowodnienia 
winy za zarzucane przestępstwo (art. 
5 § 1 kpk). n
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Fundusze na wsparcie inno-
wacyjnych projektów w tym 
obszarze przeznacza także 
Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej – na 
początek 300 mln zł, ale planowane 
jest już uruchomienie kolejnych pro-
gramów dofinansowania. Czy wodór 
ma szansę stać się jednym z głównych 
paliw transformacji gospodarczej i w 
znaczący sposób przyczynić się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej? 
Niemal rok temu Komisja Europejska 
(KE) ogłosiła strategię wodorową dla 
neutralnej klimatycznie Europy – jeden 
z projektów istotnych dla tworzenia 
unijnej polityki energetycznej, spójnej 
z założeniami Europejskiego Zielonego 
Ładu. Za główny cel Bruksela uznaje 
w nim rozwój odnawialnego, zielonego, 
czyli tzw. bezemisyjnego, wodoru, wy-
twarzanego w procesie elektrolizy przy 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii. Jednocześnie Komisja wskazu-
je, że w krótkim i średnim okresie, aby 

wesprzeć rozwój rynku wodorowego, 
potrzebne jest w Europie dopuszczenie 
stosowania także innych form wodoru 
powstających w niskoemisyjnych pro-
cesach. Niskoemisyjny wodór miałby 
być jednak, według założeń strategii 
unijnej, rozwiązaniem jedynie przej-
ściowym, a docelowo – po 2050 r. – wy-
korzystywany ma być wyłącznie wodór 
z zeroemisyjnych źródeł. 

Europejski Zielony Ład

Komisja Europejska w swoim doku-
mencie podkreśla, że dostrzega kluczo-
wą rolę wodoru zarówno w osiąganiu 
neutralności klimatycznej, odbudowie 
nadwyrężonej pandemią gospodarki, 
jak i budowie silnej, konkurencyj-
nej pozycji Unii Europejskiej w skali 
globalnej. Wodór, wraz z rozwojem 
odnawialnych źródeł energii (OZE), 
ma być jednym ze sposobów umożli-
wiających realizację ambitnych celów 

Prace nad Polską Strategią Wodorową w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
dobiegają końca. Kolejnym obszarem, w którym pojawia się temat wodoru, 
jest Krajowy Plan Odbudowy – na rozwój i wdrożenie technologii wodorowych 
zaplanowano w nim aż 800 mln euro

prośrodowiskowych Europejskiego 
Zielonego Ładu. Wyzwaniem dla eu-
ropejskich planów jest jednak nadal 
wysoki koszt wytwarzania wodoru oraz 
jego znikomy udział w całkowitym zu-
życiu energii. Obecnie wodór stanowi 
jedynie ok. 2 proc. energii zużywanej 
w UE i jest produkowany głównie z wy-
korzystaniem paliw kopalnych. Tylko 
4 proc. całości europejskiej produkcji 
wodoru stanowi tzw. zielony wodór. 
W założeniach Komisji to właśnie on 
ma stać się jedną z wiodących techno-
logii zielonej transformacji w Europie, 
a na projekty wodorowe do 2050 r. Unia 
chce przeznaczyć ponad 400 mld euro 
pochodzących z różnego rodzaju źró-
deł finansowania.

Polska Strategia Wodorowa

Plany unijne są bardzo ambitne. Polska 
nie pozostaje w tyle i obecnie kończy 
prace nad krajową strategią wodoro-
wą. Jak zakłada projekt dokumentu, 

rewolucja 
Wodorowa
gospodarcza
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nad którym w marcu br. zakończyły 
się konsultacje społeczne, do 2025 r. 
na technologie wodorowe ma zostać 
wydane 2 mld zł, a do 2030 r. łącznie 
blisko 17 mld zł. Publikacja projek-
tu strategii jest, zdaniem ekspertów, 
pozytywnym sygnałem. Oznacza, że 
Polska chce brać udział, obok innych 
państw europejskich, w projektowaniu 
nowych rozwiązań technologicznych. 
Strategia przewiduje łącznie 40 działań 
zmierzających do wykorzystania pol-
skiego potencjału technologicznego, 
naukowego i badawczego w zakresie 
rozwoju nowoczesnych technologii 
wodorowych i powstania polskiej gałęzi 
gospodarki wodorowej. Projekt wspiera 
realizację unijnego celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w 2050 r. 
i jest ukierunkowany na budowanie 
niezależności energetycznej Polski. Po-
nadto określa sektory, w których wodór 
może w przyszłości odgrywać istotną 
rolę, tj. w przemyśle, transporcie, ener-
getyce i ciepłownictwie. – Transforma-
cja nie będzie możliwa bez zmian le-
gislacyjnych w innych publikowanych 
przez rząd dokumentach określających 
przyszłość polskiej energetyki (przyp. 
red.: np. Polityka Energetyczna Polski, 
PEP – do 2040 r. oraz Krajowy Plan na 
rzecz Energii i Klimatu, KPEiK –  na 
lata 2021–2030). Uzupełnienia wyma-
gają również cele liczbowe, a także 
propozycje szczegółowych rozwiązań 
dotyczące systemu wsparcia dla pro-
dukcji zielonego wodoru w Polsce, 

które na razie są na wysokim pozio-
mie ogólności. Kluczowe do przekucia 
wizji w konkretne działania jest to, 
by Ministerstwo Klimatu i Energii, 
zapowiadające starania o tworzenie jak 
najlepszych warunków do inwestowa-
nia w tę technologię, prowadziło stały 
dialog ze stroną społeczną, a zwłaszcza 
z przemysłem chemicznym będącym 
głównym producentem wodoru. Z na-
szego, sektorowego punktu widzenia 
bardzo istotne jest, by wzorem innych 
krajów unijnych, wsparcie otrzymały 
także technologie powiązane, tj. sta-
nowiące pochodną wykorzystania pro-
dukcji wodoru w oparciu o OZE. Da to 
szansę na rozwój technologii zielonego 

amoniaku czy jego stosowania jako 
alternatywnego paliwa i magazynu 
energii – zwraca uwagę dr inż. Tomasz 
Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego, jednej z naj-
ważniejszych organizacji reprezentu-
jących przemysł w Polsce. 

Wszyscy stawiają na wodór

Wodór to najczęściej występują-
cy pierwiastek chemiczny w całym 
wszechświecie. W formie gazowej jest 
bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny 
oraz bardzo łatwopalny. Związany z in-
nymi pierwiastkami wodór jest obecny 
między innymi w wodzie i węglowo-
dorach (w tym paliwach kopalnych). 
Choć sam w sobie nie jest źródłem 
energii, jest jej bardzo efektywnym 
nośnikiem. W procesie transformacji 
energetycznej, skupiającej się na de-
karbonizacji, sam nie będzie w stanie 
zastąpić paliw kopalnych, ale jego szer-
sze zastosowanie wydaje się konieczne, 
aby konwencjonalne źródła energii 
mogły zostać zastąpione źródłami  
odnawialnymi (OZE). 
Wodór może też umożliwiać, przez 
magazynowanie energii, bilansowanie 
systemów opartych w coraz większym 
stopniu na energii odnawialnej. Jak 
go pozyskiwać? Z wody i prądu albo 

Polska Strategia Wodorowa 

6 koniecznych do osiągnięcia celów:
r  wdrożenie technologii wodorowych 

w energetyce,
r  wykorzystanie wodoru jako paliwa 

alternatywnego w transporcie,
r  wsparcie dekarbonizacji przemysłu,
r  produkcja wodoru w nowych instalacjach,
r  sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru,
r  stworzenie stabilnego 

otoczenia regulacyjnego.
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z wykorzystaniem gazu ziemnego. Może 
być też generowany ze światła słonecz-
nego, wiatru. Daje się sprężać, groma-
dzić, przesyłać rurociągami. Jednak 
ze względu na małe cząsteczki gazu, 
które mogą przenikać przez ścianki 
konwencjonalnych zbiorników oraz 
gazociągów, wodór wymaga stosowania 
specjalnych materiałów oraz technik 
magazynowania. To gaz o niskiej gę-
stości energetycznej, co oznacza, że 
musi być składowany pod wysokim 
ciśnieniem (od 350 do 700 barów). 
Wodór jest paliwem nieemisyjnym 
– to znaczy, że samo wykorzystanie 
wodoru nie pociąga za sobą żadnych 
emisji. Ma bardzo wysokie ciepło spa-
lania, a więc z jego niewielkich ilości 
jesteśmy w stanie wyprodukować dużo 
energii. Wodór ma szerokie spektrum 
zastosowań i jest kluczowy dla wielu 
gałęzi przemysłu chemicznego, sektora 
rafineryjnego, petrochemii. Wodór jest 
nie tylko paliwem przyszłości, lecz tak-
że jednym z podstawowych surowców 
w procesach przemysłowych. 

Wodór wodorowi nierówny

W teorii wszystko wygląda bardzo 
dobrze. Trzeba jednak pamiętać, że 
większość wodoru na Ziemi występuje 
w formie związanej, czyli w postaci 
wody lub związków organicznych. Aby 

uzyskać wodór, który będzie można 
zastosować jako paliwo np. w energe-
tyce czy transporcie, trzeba go będzie 
ze wspomnianych związków uwolnić. 
Do tego potrzebna jest z kolei energia. 
Wiele mówi się o „kolorach wodoru”, 
ale to nie o jego barwę chodzi, gdyż 
sam jest bezbarwnym gazem. Mając na 
myśli kolory, wskazujemy na przyjęte 
oznaczenia związane właśnie ze sposo-
bem pozyskiwania energii koniecznej 
do produkcji wodoru i z emisyjnością 
tego procesu. 
Rozróżniamy trzy podstawowe kolo-
ry wodoru: szary, niebieski i zielony. 
Wodór szary produkowany jest z paliw 
kopalnych. Proces jego wytwarzania 
odznacza się wysoką emisyjnością. Ko-
lejnym rodzajem jest wodór niebieski. 
Do jego produkcji wykorzystuje się 
nieodnawialne źródła energii i surow-
ce. Emisyjność procesu jest jednak 
niższa (niż w przypadku otrzymywania 
wodoru szarego) dzięki zastosowaniu 
metod wychwytu dwutlenku węgla, 
który jest następnie składowany lub 
ponownie wykorzystywany. I wreszcie 
wodór zielony – to ten rodzaj uchodzi za 
najbardziej pożądany w związku z dą-
żeniem do zmniejszenia emisyjności. 
Wodór ten otrzymuje się w procesie wy-
korzystującym energię z odnawialnych 
źródeł energii (OZE), czyli np. w elek-
trolizie wody. Jednak potrzebna energia 

(np. na potrzeby pracy elektrolizera) 
musi pochodzić z odnawialnych źródeł 
energii (OZE), czyli nieobarczonych 
emisją dwutlenku węgla. To właśnie 
zielony wodór wymieniany jest jako 
jeden z kluczowych nośników energii, 
który może przyczynić się do realizacji 
założeń Europejskiego Zielonego Ładu. 
Według Komisji Europejskiej tylko wo-
dór produkowany przy wykorzystaniu 
OZE będzie elementem dekarbonizacji 
gospodarki i budowania niezależno-
ści energetycznej.

Nie będzie rewolucji bez Polskiej 
Chemii 

Jeśli poważnie myślimy o neutralno-
ści klimatycznej, to bez wodoru nie 
będzie ona możliwa. Prace nad wy-
korzystywaniem wodoru jako paliwa 
trwają także w Polsce od co najmniej 
20 lat, a w ostatnim czasie powstało 
kilka ważnych programów badawczo-
-rozwojowych. Ich efektem są pokazo-
we instalacje przewidziane do pracy 
w warunkach przemysłowych. Pol-
ska dysponuje kompetentną kadrą do 
rozwoju tej gałęzi gospodarki, jednak 
aby technologia wodorowa mogła się 
odpowiednio rozwijać, konieczne jest 
zaangażowanie sektora biznesu i świata 
akademickiego. Zakres współpracy 
państwa z przemysłem i ze światem 

Bezemisyjne  
wytwarzanie wodoru

Jedna z wiodących technologii 
zielonej transformacji w Europie.
Na projekty wodorowe do 2050 r. Unia 
chce przeznaczyć nawet ponad  
400 mld euro pochodzących z różnego 
rodzaju finansowań.
Polska Strategia Wodorowa to 
krok naprzód w kierunku rozwoju 
technologii wodorowych.
Obecnie największym producentem 
wodoru jest Polska Chemia.
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akademickim może być naprawdę sze-
roki przy odpowiednio zaprojektowa-
nej polityce technologicznej. – Branża 
chemiczna jest głównym producentem 
wodoru i to właśnie sektor chemiczny 
realizuje nowe projekty oraz podejmuje 
inwestycje w rozwój technologii wo-
dorowych, a także w ich praktyczne 
zastosowanie w gospodarce. Na dziś 
możemy śmiało powiedzieć, że nie 
będzie błękitnego ani tym bardziej 
zielonego wodoru bez Polskiej Chemii 
– powiedział dr inż. Tomasz Zieliński.

Wsparcie rozwoju technologii

W ramach dążenia do neutralności 
klimatycznej UE i osiągnięcia wiodącej 
pozycji Wspólnoty w światowym prze-
myśle rozwój technologii wodorowej 
został uznany za jeden z obszarów prio-
rytetowych przez Strategiczne Forum 
IPCEI (Important Projects of Common 
European Interest, tzw. Ważne Pro-
jekty Stanowiące Przedmiot Wspól-
nego Europejskiego Zainteresowania). 
W ostatnim czasie rozstrzygnięty został 
konkurs IPCEI na projekty z obszaru 
technologii i systemów wodorowych. 
Powinny się one charakteryzować 
wysokim poziomem innowacyjności, 
pozytywnym wpływem na środowi-
sko oraz przyczyniać do wzrostu kon-
kurencyjności całego europejskiego 
przemysłu. Wnioski złożone w konkur-
sie zostały zweryfikowane formalnie 
i ocenione zgodnie z przyjętymi z kry-
teriami. Do dalszego procedowania 

na poziomie krajowym zatwierdzono 
dziewięć projektów. Inicjatywy realizo-
wane w ramach obszaru wodorowego 
IPCEI będą ściśle związane z bran-
żą chemiczną i rafineryjną. Według 
założeń mają dotyczyć opracowania 
technologii i systemów wykorzystania 
wodoru w zakresie jego wytwarzania, 
dystrybucji i magazynowania.
Także krajowe instytucje zaczynają 
wdrażać pierwsze projekty dofinan-
sowania w obszarze technologii wo-
dorowych. Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) pracuje już nad wstępnymi 
założeniami do nowego programu prio-
rytetowego Wodoryzacja Gospodarki. 
Wystartował też nabór ekspertów do 
oceny wniosków w innym programie – 
Nowa Energia –  gdzie w pilotażowym 
naborze przewidziano 300 mln zł, cały 
budżet programu wynosi zaś 2,5 mld zł.
Jako wsparcie dla tworzenia podstaw 
gospodarki opartej na tzw. bezemisyj-
nym wodorze w lipcu 2020 r. powołano 
Europejski Sojusz na rzecz Czystego 
Wodoru (European Clean Hydrogen Al-
liance – ECH2A). To inicjatywa Komisji 
Europejskiej, która ma wskazać prze-
szkody w zwiększaniu skali zielonego 
wodoru oraz wnieść wkład w prace 
nad priorytetami w zakresie badań 
i innowacji. Do sojuszu przystąpiło 
wiele firm, m.in. z Polski, które pla-
nują wdrażać rozwiązania wodorowe, 
w tym przedsiębiorstwa z branży che-
micznej i rafineryjnej. Według założeń 
aktywny udział w sojuszu będzie także 

umożliwiał realny wpływ na tworzenie 
unijnych regulacji.
Polska produkuje rocznie ponad 1 mln 
ton wodoru, co stanowi blisko jedną 
dziesiątą całkowitej produkcji Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Mimo wielu zalet jest to technologia 
kosztowna. 
– Polska zabiega o zwiększenie do-
płat dla szarego i niebieskiego wodo-
ru w okresie przejściowym polskiej 
dekarbonizacji. W upowszechnianiu 
wykorzystania wodoru konieczny jest 
rozwój całkiem nowych technologii, 
m.in. w obszarze jego magazynowania 
i transportu, dlatego ważne jest, aby 
Komisja Europejska nie dyskrymino-
wała różnych rodzajów wodoru ani 
w zakresie finansowania, ani tym bar-
dziej w zakresie regulacji, przynajmniej 
w początkowym okresie wdrażania. 
Bruksela upatruje jednak przyszło-
ści w zielonym wodorze, nawet jeśli 
tymczasowo wesprze też inne kolory. 
Dlatego otwartą kwestią pozostaje in-
westowanie w przejściowe rozwiązania 
w Polsce – podkreśla dr inż. Tomasz 
Zieliński. Powodzenie Polskiej Stra-
tegii Wodorowej zależy od tego, czy 
i jak szybko uda się stworzyć w Polsce 
branżę wodorową. Do tego potrzebne 
będą przyjazne prawo, infrastruktu-
ra i współfinansowanie pierwszych 
projektów. n

Artykuł opracowany przez  
Polską Izbę Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)

PIPC powstała w 1988 r. i jest największą organizacją reprezentującą branżę chemiczną na arenie krajowej 
i międzynarodowej, jest najważniejszym przedstawicielem firm i instytucji związanych z polskim przemysłem 
chemicznym w relacjach z organami administracji państwowej, europejskiej i organizacjami branżowymi. 
Reprezentuje sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy, bierze czynny udział w krajowych 
i unijnych procesach legislacyjnych oraz wspiera działania na rzecz rozwoju branży. 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów, konferencji, seminariów, takich 
jak Kongres Polska Chemia, Kampania Polska Chemia, Program „Bezpieczna Chemia”, Chemia 4.0, ChemHR 
czy TECHCO Forum. Ponadto PIPC jest organizacją nadzorującą realizację programu Odpowiedzialność 
i Troska.



strat
Nawet ponad 10 proc. 

realnej straty – takie 
wyniki może dać w tym 
roku część kończących 

się bankowych lokat. Tak 
złych wyników depozyty 

nie dawały od co najmniej 
17 lat. Wszystkiemu 

winne są inflacja i to, że 
banki nie rozpieszczają 

oszczędzających 

Dwucyfrowa inflacja to cios 
w siłę nabywczą oszczęd-
ności. Powierzając je ban-
kom, mamy dziś niemal 

gwarancję, że za rok będziemy mogli 
kupić za nasze pieniądze wyraźnie 
mniej niż obecnie i to pomimo nali-
czania skromnych odsetek.

Ponad 10 proc. straty na lokacie

Powiedzmy sobie szczerze – z oprocen-
towaniem, które nie daje sobie rady 
z inflacją, mamy do czynienia już od 
lat. Przez ostatnie kilkanaście lat nigdy 

sytuacja nie była jednak aż tak zła. 
Zdarzały się okresy, w których realne 
oprocentowanie przeciętnego depozytu 
było na poziomie –1 proc. Gdy było 
szczególnie źle, dochodziliśmy w oko-
lice –2 proc. Gdy jednak poziom real-
nych strat przekroczył 3–4 proc., można 
było już mówić o tym, że sytuacja jest 
szczególnie zła. Dziś jednak realną 
perspektywą są straty przekraczające 
nawet 10 proc. w skali roku. Aż tyle 
na wartości mogą stracić pieniądze, 
które w ubiegłym roku powierzyliśmy 
bankom w ramach rocznej lokaty. Nie-
dziwne więc, że część rodaków szuka 

na lokatach
lat 8 
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rozwiązań, które pozwoliłyby zachować 
siłę nabywczą oszczędności.
Jeśli spełnią się obecnie formułowane 
prognozy, to w najgorszym położeniu 
będzie posiadacz przeciętnej rocznej 
lokaty bankowej założonej w trzecim 
kwartale 2021 r. Z wyliczeń przedsta-
wionych przez analityków banku cen-
tralnego wynika bowiem, że w trzecim 
kwartale 2022 r. GUS będzie informował 
o inflacji na poziomie przekraczającym 
12 proc. Lokaty zakładane rok wcześniej 
były oprocentowane na 0,1–0,2 proc. 
To znaczy, że w okresie trwania takich 
lokat ceny w sklepach rosły prawie sto 
razy szybciej, w tempie ponad 12 proc. 
w skali roku. Efekt tego będzie taki, że 
jeśli powierzyliśmy bankowi 10 tys. zł, 
to po wyjęciu tych pieniędzy z banku 
można będzie za nie kupić tylko tyle 
rzeczy, ile za około 8,9 tys. zł w dniu 
zakładania depozytu. Realna strata 
z rocznej inwestycji wyniesie w tym 
przypadku około 1,1 tys. zł. To najgor-
szy wynik od co najmniej 17 lat, czyli 
od kiedy zbierane są stosowne dane.

Oszczędzający widzą powoli 
rosnące oprocentowanie

Co prawda wraz z biegiem czasu 
poziom realnych strat ma być redu-
kowany. Tak przynajmniej sugerują 
dziś dostępne prognozy. Kluczowe są 
tu jednak przewidywania odnośnie 
do ścieżki inflacji, a nie te dotyczące 
możliwych podwyżek oprocentowania 
depozytów. Jeśli bowiem spojrzymy 
na to, jak zmienia się oprocentowa-
nie lokat, to nie ulega wątpliwości, 
że banki nas nie rozpieszczają. Prze-
cież od października 2021 r. do marca 
2022 r. podstawowa stopa procentowa 
wzrosła do 3,5 proc., a stawka WIBOR 
w wersji 3M jeszcze mocniej, bo do 
4,5 proc. Za to w tym samym czasie 
przeciętne oprocentowanie rocznej 
lokaty wzrosło tylko do 2–2,5 proc. 
Mimo tych skromnych ruchów banki 
i tak obserwują wzmożony napływ 
kapitału na lokaty. Okazuje się, że 
niewielki nawet wzrost nominalnego 
oprocentowania lokat przekłada się na 

bardzo dynamiczny przyrost kapitału 
powierzanego bankom.
Podobnie jest w przypadku detalicznych 
obligacji skarbowych. Ich oprocentowa-
nie wzrosło w lutym o zaledwie 0,5 p.p., 
a za to sprzedaż papierów wzrosła o pra-
wie 85 proc. w porównaniu z wynikiem 
ze stycznia. W obu przypadkach mamy 
więc potwierdzenie, że oszczędzający 
posiadają bardzo dużo kapitału, który 
skłonni są bezpiecznie lokować, o ile 
ktoś zaproponuje im choć trochę wyż-
sze nominalne oprocentowanie, i to 
wszystko dzieje się w obliczu inflacji 
nawet kilkakrotnie przekraczającej 
oprocentowanie depozytów.

Przez 8 lat na lokacie stracimy 
nawet ponad 20 proc.

Z problemem w postaci realnie ujem-
nego oprocentowania lokat mierzymy 
się od lat. Już bowiem lokaty zakładane 

na przełomie lat 2015/2016 przynosiły 
realną stratę. Stan ten trwa do dziś, 
a gdyby i tego było mało, to nic nie 
wskazuje na to, aby sytuacja miała się 
szybko odwrócić. Tak przynajmniej su-
gerują dziś dostępne prognozy. Wynika 
z nich, że realne straty będą problemem 
jeszcze w przypadku depozytów zakła-
danych w 2023 r., które zapadać będą 
w roku kolejnym. 
Jeśli więc ktoś na początku 2016 r. założył 
przeciętną roczną lokatę i konsekwent-
nie odnawiał ją co roku, i dalej planuje 
to robić, to dotychczas realnie straciłby 
12–13 proc., a w ciągu 8 lat (2016–2024) 
realnie jego oszczędności mogą stracić 
aż 22 proc. ze swojej oryginalnej siły 
nabywczej. Dzieje się tak pomimo do-
liczania do tych pieniędzy odsetek. To 
najlepiej tłumaczy, dlaczego spora część 
rodaków w ostatnich latach wolała np. 
kupować detaliczne obligacje skarbowe, 
nieruchomości lub złoto. 
Ktoś, kto kupił na początku 2016 r. 
10-letnie detaliczne papiery skarbo-
we, dziś mógłby się cieszyć z 21 proc. 
nominalnego zysku. To oznacza, że 
w latach 2016–2022 rozwiązanie to 
pozwoliło niemal zachować siłę na-
bywczą pieniądza. Po potrąceniu in-
flacji obligacje te dały bowiem 1 proc. 
realnej straty. Ktoś, kto na początku 
2016 r. wybrał królewski kruszec, 
mógłby dziś go sprzedać i zainkasować 
około 75 proc. zysku (po potrąceniu 
inflacji – 44 proc. zysku). Za to ktoś, 
kto w tym czasie kupił mieszkanie, 
był świadkiem, że od początku 2016 r. 
do końca 2021 r. ceny w największych 
miastach poszły w górę o 62 proc., tak 
przynajmniej sugerują dane NBP. Już 
to dawałoby szansę na realny zysk 
na poziomie 33 proc. Zysk ten mógł-
by wzrosnąć do ponad 50 proc., jeśli 
ponadto nieruchomość ta przezna-
czona byłaby na wynajem. W takim 
przypadku dodatkowy zysk z tego 
tytułu można bezpiecznie szacować 
na około 4 proc. rocznie. Oczywiście 
wymagałoby to od właściciela trochę 
zachodu, a i sam zakup nieruchomości 
czy jej przystosowanie do wynajmu 
pochłonęłoby niemałe koszty. n

Bartosz Turek
główny analityk HRE Investments

OKAZUJE SIĘ, 
ŻE NAWET 

NIEWIELKI WZROST 
NOMINALNEGO 

OPROCENTOWANIA 
LOKAT PRZEKŁADA 

SIĘ NA BARDZO 
DYNAMICZNY 

PRZYROST KAPITAŁU 
POWIERZANEGO 

BANKOM
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Mieszkaniówka

Rosnąca inflacja, wzrost gospodarczy 
czy program kredytów bez wkładu 
własnego to w bieżącym roku wektory, 
które sugerują sprzyjającą koniunkturę 
w mieszkaniówce. Mamy jednak 
rosnące stopy procentowe. 
Wciąż wiele osób nie docenia też skali 
wyzwań, które niesie za sobą agresja 
Rosji na Ukrainę

 Ostatnie miesiące na rynku 
mieszkaniowym były okre-
sem potężnych zmian, a to 
dopiero przedsmak tego, co 

czeka nas w przyszłości. Spójrzmy na 
to, co się działo. Początek był bardzo 
optymistyczny. Cały 2021 r. był okresem 
potężnej hossy w mieszkaniówce. Zbu-
dowaliśmy najwięcej mieszkań od ponad 
czterech dekad, banki udzieliły kredytów 
mieszkaniowych o niespotykanej wcze-
śniej wartości, a deweloperzy w całej 
swej masie podpisali umowy sprzedaży 
mieszkań na łączną sumę, która nie ma 
w historii precedensu.

Rosnące koszty kredytu powodują, 
że wybieramy tańsze M
Wraz jednak z nastaniem czwartego kwar-
tału zaczęły się podwyżki stóp procento-
wych. W październiku Rada Polityki Pie-

niężnej podjęła taką decyzję po raz pierw-
szy od maja 2012 r. Co więcej, okazało 
się, że to nie była pojedyncza decyzja, ale 
początek cyklu. W pół roku zacieśnienie 
monetarne było dwukrotnie poważniejsze 
niż to, co jeszcze niedawno sugerowały 
prognozy jako najbardziej prawdopodob-
ny scenariusz i to nie na 6 miesięcy do 
przodu, ale nawet na 2–3 lata do przodu. 
Podwyżki stóp procentowych spowodo-
wały, że raty kredytów mieszkaniowych 
wzrosły o blisko połowę. To wszystko za-
częło mieć przełożenie na naszą skłon-
ność do zadłużania się, ale też przeno-
szenie się popytu do segmentu tańszych 
mieszkań. Działo się tak już pod koniec 
2021 r., ale kontynuację tych zmian wi-
dzimy też na początku 2022 r. 
Przy tym dane na temat ruchu w In-
ternecie sugerują, że zainteresowanie 
nieruchomościami pozostaje wysokie. 

Wszystko wskazuje na to, jakby część 
rodaków czekała z decyzją o realizacji 
marzeń związanych z własnym M na 
przykład na kres podwyżek stóp pro-
centowych albo na początek programu 
kredytów bez wkładu własnego.

Ukraińcy szukają schronienia 
w Polsce
Podwyżki stóp procentowych okazały 
się jednak niczym w porównaniu z tym, 
co przyniósł luty 2022 r. Postawił on 
przed nami wyzwania natury funda-
mentalnej. Agresja Rosji na Ukrainę 
spowodowała cierpienia milionów 
naszych sąsiadów. Ci, uciekając przed 
wojną, przeważnie trafiają do Polski. 
W odruchu serca przyjmujemy ich do 
naszego kraju i do naszych domów. Jest 
to nasz obowiązek, wyzwanie, ale też 
szansa dla naszego kraju i dla naszej 

podpresją
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HISTORIA POKAZUJE, 
ŻE OKRESY 

WZMOŻONEJ 
INFLACJI SĄ CZĘSTO 

MOMENTEM, 
W KTÓRYM CENY 
NIERUCHOMOŚCI 

ROSNĄ, CHRONIĄC 
W TEN SPOSÓB 

ZAINWESTOWANY 
W NIE KAPITAŁ. 
POTWIERDZAJĄ 

TO DANE Z RYNKU 
AMERYKAŃSKIEGO 

Z OSTATNICH 130 LAT

gospodarki. Nie tylko musimy jednak 
zapewnić Ukraińcom dostęp do lekarzy, 
do pracy czy szkół, lecz także w miarę 
możliwości jak największa grupa powin-
na mieć prywatne „cztery kąty”, które 
będzie mogła nazwać „domem”. Jest to 
niezbędne, aby mogli oni postarać się 
wrócić do normalnego życia.

Braki mieszkaniowe w Polsce 
mogą się podwoić
Problem w tym, że w ciągu zaledwie 
kilku dni do Polski trafiło więcej Ukra-
ińców, niż jest potencjalnie dostępnych 
miejsc na rynku mieszkań na wyna-
jem, w akademikach, bursach czy nawet 
pensjonatach i hotelach. I tak jak pod 
koniec 2021 r. mogliśmy mówić o tym, 
że w Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań, 
tak pod koniec marca 2022 r. możemy 
powiedzieć, że liczba ta niebawem może 
się nawet podwoić. 

Oferta rynkowa została 
wyczerpana
Już dziś efekty migracji widać na rynku 
hotelowym, gdzie większość obiektów 
ma obłożenie pełne lub prawie pełne. 
Podobnie wolnych ofert brakuje na rynku 
najmu krótkoterminowego (wynajem 
mieszkań na doby). Nawet na tradycyj-
nym rynku najmu długoterminowego 
liczba ofert w ciągu miesiąca stopnia-
ła o ponad 60 proc. Ma to oczywiście 

obligacje skarbowe) będą generowały 
nawet dwucyfrowe realne straty. Historia 
pokazuje, że okresy wzmożonej inflacji 
są często momentem, w którym ceny 
nieruchomości rosną, chroniąc w ten 
sposób zainwestowany w nie kapitał. 
Potwierdzają to dane z rynku amerykań-
skiego z ostatnich 130 lat. Bardzo rzadko 
zdarzały się tam okresy, w których ceny 
nieruchomości szły zupełnie inną ścieżką 
niż ta wyznaczana przez inflację. Nawet 
więcej, w dłuższym terminie ceny nie-
ruchomości zwykły rosnąć z przeciętną 
roczną dynamiką o 1–2 p.p. wyższą niż 
ceny dóbr i usług (inflacja). 

Inflacja znosi działanie 
stóp procentowych?
Warto przy tym zauważyć, że wzrosty 
cen dóbr i usług (inflacja) mają zupełnie 
przeciwne działanie na rynek mieszka-
niowy niż zmiany poziomu stóp procen-
towych. Ten pierwszy sprzyja wzrostom 
cen mieszkań, a drugi je ogranicza.
Dane za ostatnie lata sugerują, że 
wzrost poziomu podstawowej stopy 
procentowej o 1 p.p. powoduje spa-
dek dynamiki wzrostu cen mieszkań  
o 2,5–3 p.p. w skali roku. Zważywszy na 
fakt, że pod koniec 2021 r. mieszkania 
w dużych miastach drożały przecięt-
nie o 12–15 proc., teoretycznie wzrost 
podstawowej stopy procentowej do 
poziomu 4–6 proc. spowodowałby, że 
mieszkania przestałyby drożeć.
Byłoby tak jednak w świecie, w którym 
przy okazji nie mielibyśmy do czynienia 
z wysoką inflacją. Ta już w marcu 2022 r. 
była najpewniej dwucyfrowa. Prognozy 
NBP sformułowane tuż po agresji Rosji 
na Ukrainę sugerują, że w całym 2022 r. 
inflacja wyniesie 10,8 proc. (prognoza 
centralna), w 2023 r. będzie to 9 proc., 
a w roku 2024 – 4,2 proc. 
Historia uczy nas, że poziom inflacji 
ma wpływ na to, jak zmieniają się ceny 
mieszkań. Po części może wynikać to 
z faktu, że w otoczeniu wysokiej inflacji 
rosnąć powinny też koszty budowy, 
które są związane z cenami transak-
cyjnymi. Ponadto nieruchomości są 
uznawane za bezpieczną przystań 
dla kapitału i naturalną tarczę przed 

przełożenie na stawki za wynajem. Te 
poszły w górę od kilkunastu do nawet po-
nad 30 proc. w ciągu zaledwie miesiąca. 

Mieszkania na wynajem 
szczególnie pożądane 
Trzeba przy tym mieć świadomość, że 
rynek najmu i rynek zakupu mieszkań 
to system naczyń połączonych. W efekcie 
szybko rosnąca rentowność wynajmu 
powinna znowu skłonić rodaków do 
inwestycyjnych zakupów mieszkań. Do-
datkowym impulsem dla takich działań 
jest dwucyfrowa inflacja. W najbliższych 
kwartałach spowoduje ona, że bez-
pieczne inwestycje (lokaty, detaliczne 

Zmiana przeciętnej ceny ofertowej mieszkań na wynajem  
(od 24 lutego 2022 r.)

Opracowanie HRE Investments, stan na 21 marca 2022 r.
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inflacją. Powoduje to, że osoby zamoż-
ne chcą kupować mieszkania, aby za-
chować swój majątek. Jednakże ci, 
którzy mogliby mieszkania sprzedać, 
dwa razy się nad tym zastanowią, skoro 
z miesiąca na miesiąc inflacja niszczy 
siłę nabywczą pieniądza. Trudno się 
więc dziwić, że dane za ostatnie lata 
sugerują, iż każdy dodatkowy punkt 

procentowy inflacji przekładał się 
przeciętnie na około 1,5 p.p. dynamiki 
wzrostu cen mieszkań.

W bieżącym roku mieszkania 
znowu zdrożeją
Wszystko wskazuje dziś na to, że 
w 2022 r. znowu będziemy świadkami 
rosnących cen mieszkań. Prognozy 

HRE Think Tank sugerują, że pod 
koniec 2022 r. za metr kwadratowy 
mieszkania trzeba będzie zapłacić 
o 7–12 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Podobne perspektywy dla rynku roz-
tacza też firma Cenatorium. I choć 
w 2022 r. Polacy powinni zaciągnąć 
mniej kredytów mieszkaniowych niż 
zwykle, to w to miejsce wejść mogą 
nabywcy gotówkowi szukający bez-
piecznej przystani dla kapitału. 
Na rodzime nieruchomości apetyt mają 
też zagraniczne fundusze inwestycyjne, 
które ostatni moment zawahania na 
rynku (początek epidemii) wykorzy-
stały do przeprowadzania miliono-
wych albo i miliardowych transakcji na 
polskim rynku mieszkaniowym. Tym 
razem najpewniej znowu tak będzie. 
Osoby zarządzające tymi funduszami 
doskonale wiedzą przecież, że wzmo-
żone ruchy migracyjne przekładają się 
nie tylko na wyższe stawki czynszów, 
lecz także na rosnące ceny mieszkań. 
Potwierdzają to także liczne badania 
naukowe przeprowadzone np. w Au-
stralii, Kanadzie, Izraelu czy Europie. n

Bartosz Turek

Zmiany cen domów i dynamika inflacji w USA w latach 1891–2021 

Zmiana przeciętnej ceny ofertowej mieszkań na wynajem  
(od 24 lutego 2022 r.)

Opracowanie HRE Investments na podstawie danych S&P/CoreLogic/Case-Shiller, BLS, Warren & Pearson, Grebler, Five-CityMedian, PHCPI

Opracowanie HRE Investments, stan na 21 marca 2022 r.
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ESAP przyciągnie 
europejskich inwestorów

Większość z nas postrzega giełdę jako kwintesencję kapitalizmu w jego pierwotnej formie, 
gdzie mamy do czynienia z najwyższym poziomem konkurencji. Rzeczywiście, kiedyś 
giełdy były w awangardzie rozwiązań technologicznych, ale potem – ze względu na swoją 
pozycję monopolistyczną – zatraciły swoją innowacyjność

prezes zarządu Stowarzyszenia  
Emitentów Giełdowych

dr Mirosław Kachniewski

W każdej dziedzinie ży-
cia – czy to w biznesie, 
czy w sporcie, czy przy 
uderzaniu w konku-

ry – siłą napędową jest konkurencja. 
W czasach, kiedy giełdy musiały kon-
kurować, przodowały w obszarach 
nowatorskich form zawierania trans-
akcji, pozwalających jak najbardziej 
obiektywnie ustalić ceny notowanych 
instrumentów oraz dokonać transakcji 
przy jak najniższych kosztach. Dziś 
tego wysiłku nie podejmują, bo nie są 
do tego zmuszone.
Warto w tym miejscu wyjaśnić, na 
czym polega monopol giełd. Przecież 
na pierwszy rzut oka tego nie widzimy 
– nikt nas nie zmusza do zawierania 
transakcji na giełdzie, a tym bardziej 
na konkretnej giełdzie. Warto się tu 
posłużyć analogią do usług telekomu-
nikacyjnych sprzed dwóch dekad – nikt 
nas nie zmuszał do korzystania z tych 
usług, a tym bardziej nabywania ich od 
konkretnej firmy. Jeśli jednak chcieli-
śmy mieć Internet, mogliśmy uzyskać 
dostęp wyłącznie za pośrednictwem 
firmy, która była właścicielem pocią-
gniętego do nas kabla.
W przypadku giełd tym kablem jest 
fakt notowania danej spółki na danym 
rynku. Jeśli Zwykła Spółka SA rozpoczęła 
kiedyś notowania na Niezwykłej Gieł-
dzie, to jest do tej giełdy przywiązana 
po wsze czasy. Może zmienić dostawcę 
prądu, gazu, Internetu, ale nie może 
zmienić dostawcy usług notowania. 
A zatem każdy, kto chce kupić akcje 

kapitałowego. Niezbędnym wymogiem 
osiągnięcia tego celu będzie stworze-
nie wspólnej platformy informacyjnej. 
Pierwszy krok mamy już za sobą – ra-
porty roczne spółek giełdowych za rok 
2021 opublikowane zostały w formacie 
XBRL, tj. każda komórka sprawozdania 
jest odpowiednio otagowana (np. zysk 
netto; Zwykła Spółka SA; rok; 2021), 
a przez to dostępna do analizy maszy-
nowej i zrozumiała w języku każdego 
kraju członkowskiego. Drugim krokiem 
będzie utworzenie w roku 2024 wspólnej 
platformy (ESAP), gdzie dostępne będą 
dane regulowane ze wszystkich spółek 
notowanych na wszystkich rynkach 
unijnych. 
Logicznym trzecim krokiem będzie 
umożliwienie na podstawie danych 
z ESAP zawierania transakcji przez 
dowolnego inwestora w ramach UE 
dowolnymi akcjami dopuszczonymi 
do obrotu na dowolnym rynku licen-
cjonowanym w ramach UE za możliwie 
niską opłatą. Przypominać to będzie 
ograniczenie opłat roamingowych za 
usługi telekomunikacyjne i mam na-
dzieję, że w równym stopniu przyczyni 
się do popularyzacji korzystania z tych 
usług przez szerokie rzesze inwestorów. 
Szczególnie korzystne może to być dla 
rynku polskiego, bo tu notowane są 
głównie spółki małe i bardzo małe, któ-
re – dzięki dostępowi do informacji 
i możliwości nabycia – mogą stać się 
bardzo popularnymi obiektami uwagi 
ze strony unijnych inwestorów indy-
widualnych. n

Zwykłej Spółki SA, musi to zrobić na 
tej giełdzie. Co więcej, nawet jeśli chce 
sprzedać akcje (czyli swoją własność), 
też musi to zrobić na tej giełdzie. Pew-
nym wyjątkiem jest możliwość rów-
noległego notowania na innej giełdzie 
(dual listing), ale to w żaden sposób nie 
rozwiązuje problemu.
W konsekwencji giełdy nie muszą kon-
kurować. Jeśli tylko mają atrakcyjne 
„swoje” spółki, to bez problemu mogą 
z nich żyć, gdyż tylko u nich można 
dokonywać transakcji na warunkach 
określonych przez same giełdy. I skoro 
nie muszą, to nie konkurują; nie na-
dążają z rozwojem za niegiełdowymi 
platformami obrotu ani w kontekście 
technologicznym, ani kosztowym, ani 
w kontekście komfortu użytkowników. 
Wszystko to może ulec zmianie w związ-
ku z realizacją projektu Unii Rynków 
Kapitałowych. Chodzi o stworzenie rze-
czywiście wspólnego unijnego rynku 
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 Głównie, choć nie tylko, za 
sprawą przepisów Polskiego 
Ładu, które już należy stoso-
wać w praktyce, a wciąż nie 

są jednoznacznie rozumiane. Warte 
uwagi są też planowane na ten rok zmia-
ny wynikające z Prawa pracy, a także 
obowiązek stosowania dyrektywy o sy-
gnalistach, która, chociaż obowiązuje 
od grudnia 2021 r., będzie tegorocznym 
sprawdzianem dla przedsiębiorców. 
Ważne kwestie porusza również Prawo 
zamówień publicznych, które od ubie-
głego roku stwarza nowe możliwości 
dla przedsiębiorców. 

Prawo zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe 
Prawo zamówień publicznych (Pzp), 
a także pełna elektronizacja zamówień 
publicznych. Jednym z głównych celów 
zarówno nowego Pzp, jak i elektroni-
zacji było spowodowanie, by rynek 
zamówień publicznych był bardziej 
dostępny dla przedsiębiorców. Przed-
siębiorcy (wykonawcy) skarżyli się na 
skomplikowane przepisy, trudności 
w porozumieniu się z zamawiającymi 
i niechętnie startowali w przetargach. 
Czy nowe Prawo zamówień publicz-
nych jest lepiej ocenione przez przed-
siębiorców? Okazuje się, że tak. Ponad 
70 proc. z nich ocenia wprowadzone 
zmiany jako pozytywne, a tylko 6 proc. 
jako negatywne. Jeszcze lepiej przed-
siębiorcy oceniają elektronizację, która 

Obowiązki Ostatnie lata 
nie oszczędzają 
przedsiębiorców. Wciąż 
trwająca pandemia 
zmusza do poszukiwania 
oszczędności i obniżania 
kosztów, rosnąca inflacja 
i stopy procentowe hamują 
inwestycje. Zapowiada się, 
że również rok 2022 będzie 
pełen wyzwań

w 2022
przedsiębiorców

specjalista 
ds. marketingu, od 

siedmiu lat związana 
z firmą szkoleniową 

ApexNet. Specjalizuje 
się w marketingu 

internetowym 
i content marketingu

Agata Greguła

wymusiła na rynku porozumienie się 
między uczestnikami wyłącznie kanała-
mi elektronicznymi – tutaj to aż 85 proc. 
zadowolonych przedsiębiorców. 
Czy to oznacza koniec wyzwań dla 
przedsiębiorców chcących składać 
oferty w zamówieniach publicznych? 
Według Damiana Michalaka, radcy 
prawnego i eksperta w ApexNet, rok 
2022 postawi przed nimi nowe wyzwa-
nia. – W moim przekonaniu tematem, 
który niejako będzie „sponsorował” rok 
2022 na rynku zamówień publicznych, 
będzie waloryzacja kontraktów na usługi 
i roboty, których okres obowiązywania 

przekracza rok. Mam tu na myśli zarów-
no tegoroczne negocjacje umów zawar-
tych w 2021 r., jak i liczne kontrowersje, 
które towarzyszą kreowaniu przez za-
mawiających zasad takiej waloryzacji 
na przyszłość. Sytuacja gospodarcza, 
postępująca inflacja, zaburzone łań-
cuchy dostaw – wszystko to sprawia, 
że kwestia waloryzacji jest obecnie dla 
wielu wykonawców absolutnie kluczo-
wa. Wielu zamawiających konstruuje 
jednak mechanizm waloryzacyjny bę-
dący wyłącznie rozwiązaniem iluzorycz-
nym. Rynek sygnalizuje to już od dawna. 
Nawet Urząd Zamówień Publicznych 
zapowiada zajęcie się tym tematem. Jak 
to zrobi? Trudno powiedzieć. Na pewno 
będzie ciekawie – dodaje. 

Sygnaliści na start

Nowa dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady wprowadziła w życie 
funkcję sygnalisty w przedsiębiorstwie. 
Rolą sygnalistów będzie zgłaszanie nie-
prawidłowości zachodzących w organi-
zacji bez konsekwencji prawnych – na 
początku do przełożonych, a następnie, 
w przypadku braku reakcji, do orga-
nów ścigania. Warto podkreślić, że nie 
chodzi o donoszenie czy skarżenie na 
pracodawcę, gdyż z założenia sygnalista 
ma działać w dobrej wierze. 
Aneta Sieradzka, prawnik i ekspert Apex- 
Net, przedstawia obowiązki przedsiębior-
ców w tym zakresie: dyrektywa o sygnali-
stach nakłada na przedsiębiorców liczne 
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nowe obowiązki, oznacza to stworzenie 
i wdrożenie całkowicie nowych proce-
dur wewnętrznych określających zasady 
ochrony sygnalistów, powołanie nowego 
stanowiska niezależnego (Compliance 
Officera) w organizacji, uruchomienie 
kanałów wewnętrznych niezbędnych 
do zgłaszania naruszeń przez sygnali-
stę, zapewniających mu anonimowość 
i gwarantujących bezpieczeństwo przed 
negatywnymi konsekwencjami 
dokonania takiego zgłoszenia  
(np. zwolnienie, wstrzymanie 
awansu, degradacja, nieprzedłu-
żenie umowy o pracę zawartej na 
czas określony). 
– Projekt polskiej ustawy do dy-
rektywy o sygnalistach przewi-
duje wysokie sankcje karne dla 
pracodawców, karę grzywny, karę 
ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat trzech, 
za nieustanowienie wewnętrznej 
procedury przyjmowania od sy-
gnalistów zgłoszeń o nieprawi-
dłowościach lub w sytuacji, gdy 
ustanowiona procedura jest niezgod-
na z postanowieniami projektowanej 
ustawy albo ujawniono tożsamość sy-
gnalisty. Należy opracować i wdrożyć 
transparentne procedury, przeszkolić 
pracowników oraz powołać Compliance 
Officera – radzi Aneta Sieradzka. 

Regulacje w Prawie pracy

Sporo zmian i nowych wyzwań czeka 
przedsiębiorców w 2022 r. w obszarze 
Prawa pracy. Nowe przepisy, np. w postaci 
podniesienia płacy minimalnej do 3010 zł 
brutto czy likwidacji luki płacowej polega-
jącej na wyrównaniu różnic w wynagro-
dzeniach dla kobiet i mężczyzn na tych 
samych stanowiskach, spowoduje kolejne 
obciążenia dla pracodawców. Również 
dyrektywa work-life balance, która ma 
na celu zapewnienie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym, będzie 
rewolucyjną zmianą dla pracowników, 
a co za tym idzie – pracodawców, którzy 
będą musieli elastycznie dostosować 
się do jej wymagań. Zmiany oparte na 
dyrektywie to m.in. prawo do czasowego 

wolnego dla pracownika np. z powodu 
siły wyższej (np. wypadku członka rodzi-
ny), czy elastyczna organizacja pracy dla 
pracowników opiekujących się dziećmi 
do lat 12. 
Jednym z największych wyzwań w ob-
szarze Prawa pracy okazał się nato-
miast wprowadzony w styczniu 2022 r. 
Polski Ład, o którym tak wypowiada 
się ekspert kadr i płac, szkoleniowiec 

ApexNet Iwona Nowak-Przybylska:  
– Nowa ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych nazywana 
Polskim Ładem okazała się dużym 
wyzwaniem m.in. dla działów księgo-
wości i kadr. Zmiany zasad naliczania 
wynagrodzeń przysporzyły wiele utrud-
nień oraz problemów technicznych. 
Także krótki czas na wprowadzenie 
zmian w systemach kadrowo-księgo-
wych w firmach, dostosowanie ich do 
obecnych wymagań stanowiło nie lada 
wyzwanie dla osób pracujących w tych 
działach. Jeżeli dodamy do tego nie-
jasne przepisy, brak transparentnych 
interpretacji, to tworzy nam się istna 
mieszanka wybuchowa. Swobodne po-
ruszanie się w gąszczu przepisów nie 
jest obecnie możliwe. Niejednokrotnie 
musimy korzystać z interpretacji, wy-
jaśnień i komentarzy ekspertów w tym 
zakresie. Należy także mieć na uwadze 
to, że Polski Ład to żywy organizm, który 
nadal ewoluuje i ostateczny kształt ustawy 
nie jest jeszcze znany. Najbliższe miesiące 
powinny przynieść rozstrzygnięcia w tym 
zakresie – dodaje.

Gdzie szukać 
sprawdzonej wiedzy?

2022 to kolejny rok z rzędu, który stawia 
przedsiębiorcom cały szereg wyzwań na 
wielu płaszczyznach prawa. Bez wątpie-
nia największym wyzwaniem dla przed-
siębiorców jest nadążanie za wszystkimi 
zmianami i wdrożenie ich w praktyce, 
aby uniknąć kar finansowych czy wize-

runkowych. Warto szukać pomocy wśród 
firm specjalizujących się w szkoleniach 
i doradztwie dla przedsiębiorców. 
Pomocne dla przedsiębiorców w prak-
tycznym stosowaniu zmian wynikających 
z przepisów prawa mogą okazać się spo-
tkania, dyskusje i wykłady organizowane 
bezpłatnie przez partnera ApexNet – 
fundację Venture Café Warsaw w ramach 
Cambridge Innovation Campus (CIC 
Warsaw), podczas których przedsiębiorcy 
z całego świata mają okazję do wymiany 
doświadczeń, zaprezentowania swoich 
osiągnięć i czerpania inspiracji do dalszej 
działalności. 
Z kolei szkolenia prowadzone przez 
prawników i praktyków w obszarze 
m.in. Prawa zamówień publicznych, 
kadr i płac czy RODO, w tym o dyrekty-
wie dotyczącej sygnalistów, to najlepszy 
sposób na pozyskanie pewnej i kom-
pleksowej wiedzy. Szkolenia 
z tych obszarów prowadzi od 
ponad 20 lat firma ApexNet. 
Więcej na temat szkoleń na 
www.apexnet.pl lub po ze-
skanowaniu kodu. n

SWOBODNE 
PORUSZANIE 

SIĘ W GĄSZCZU 
PRZEPISÓW NIE JEST 

OBECNIE MOŻLIWE. 
NIEJEDNOKROTNIE 

MUSIMY KORZYSTAĆ 
Z INTERPRETACJI, 

WYJAŚNIEŃ 
I KOMENTARZY 

EKSPERTÓW W TYM 
ZAKRESIE
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Powodów można doszukiwać 
się zarówno we wciąż niepew-
nej sytuacji gospodarczej, jak 
i nadal dojrzewającej kulturze 

biznesowej na polskim rynku w ogóle. 
Jakie argumenty są w stanie przekonać 
krajowych przedsiębiorców do ścisłej 
współpracy ze specjalistami od public re-
lations?

Argument 1.  
Wpływ mediów na społeczeństwo

Rok 1964 – w Polsce mija 8 lat od emisji 
pierwszej reklamy telewizyjnej, ale myśle-
nie o marketingu, a tym bardziej o wiele 
bardziej zniuansowanej dyscyplinie, jaką 
jest public relations, w żaden sposób nie 
przebija się do dyskursu publicznego, 
a tym bardziej biznesowego (nic dziwne-
go, przecież w kraju w najlepsze rozwija 
się gospodarka centralnie sterowana). 
Tymczasem w Kanadzie medioznawca 
Marshall McLuhan z University of Toron-
to wydaje swoje najbardziej znane dzieło 
– „Understanding Media. The Extensions 
of Man” („Zrozumieć media. Przedłużenia 

Inwestycja

Pomimo niezbitych dowodów na bezprecedensową siłę mediów wciąż znaczna część 
przedsiębiorców waha się przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług profesjonalnych 
agencji PR. Dlaczego? 

człowieka”). Właśnie na stronach tego 
opracowania padają znamienne słowa: 
„The Medium is the Message”.
Co to oznacza dla społeczeństwa, a tym 
samym dla konsumentów? McLuhan 
twierdził, że charakter środka komuni-
kacji ma większy wpływ na odbiorcę niż 
sama przekazywana wiadomość, a więc 
tym samym dał początek dyskusji m.in. 
o wykorzystaniu mediów przez marki 
komercyjne. Co za tym idzie, szczególnie 
amerykańscy marketerzy i specjaliści od 
komunikacji rozpoczęli całkowicie nowy 
rozdział w historii współpracy z przed-
siębiorcami. Biznesmeni w Nowym Jor-
ku, Chicago, Los Angeles, a następnie 
w Londynie, Paryżu czy Berlinie inicjo-
wali wzmożone inwestycje na poczet 
obecności w rozpoznawalnych mediach, 
aby jeszcze skuteczniej komunikować się 
ze swoją grupą docelową.
Jak na to reagowali sami odbiorcy? Gdyby 
przedsiębiorcy zaczęli promować swoje 
produkty lub usługi samodzielnie, efekt 
mógłby odbiegać od ideału – istniało 
ryzyko dominacji specjalistycznego żar-
gonu, nienaturalnego przerysowania czy 

po prostu braku przeszkolenia medial-
nego. Dlatego zachodni biznes nawią-
zywał współpracę z PR-owcami, aby to 
właśnie oni zarządzali całym procesem, 
a wykonawcami produktu końcowego 
(wywiadu, reportażu czy recenzji) byli 
doświadczeni dziennikarze. Dzięki temu 
telewidzowie, czytelnicy lub w później-
szych latach internauci mieli poczucie, że 
przekaz przedsiębiorców jest przekazem 
wyjątkowo wartościowym. Ta potrzeba – 
silniejsza niż kiedykolwiek – przetrwała 
również do roku 2022.

Argument 2.  
Wpływ mediów na biznes

W jaki jeszcze sposób nowe podejście 
do mediów i konsumentów wpłynęło 
na strategie przedsiębiorców? Do czasu 
popularyzacji Internetu tylko najwięksi 
gracze mogli sobie pozwolić na lokowania 
w programach telewizyjnych, występy 
podczas audycji radiowych czy publikację 
swoich przemyśleń na łamach jakościo-
wej prasy. Wejście na rynek sieci całkowi-
cie zmieniło zasady korzystania z mediów 

 w profesjonalny

 PR
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Katarzyna Jarczewska, 
współwłaścicielka i partner 
zarządzający w agencji 
Media Forum, specjalizującej 
się w PR i marketingu 

WEJŚCIE NA RYNEK SIECI 
CAŁKOWICIE ZMIENIŁO 
ZASADY KORZYSTANIA  
Z MEDIÓW I NISKIE 
(A CZASAMI WRĘCZ 
ZEROWE) KOSZTY 
OBSŁUGI UCZYNIŁY 
Z INTERNETU 
WZGLĘDNIE EGALITARNE 
ŚRODOWISKO 
DO PROMOCJI 
WŁASNEGO BIZNESU 

i niskie (a czasami wręcz zerowe) koszty 
obsługi uczyniły z Internetu względnie 
egalitarne środowisko do promocji wła-
snego biznesu. Tym samym nawet małe 
działalności (w teorii) mogły sobie po-
zwolić na dotarcie do swoich klientów 
w sposób szybki, a zarazem skuteczny.
Dlaczego krótki epizod z inkluzywnością 
Internetu nie przetrwał próby czasu? 
Krótka odpowiedź brzmi: ze względu na 
dynamiczny rozwój względnie nowego 
medium i ogromny wzrost konkurencyj-
ności. Kolejne przedsiębiorstwa – szcze-
gólnie duże – wkraczały do Internetu 
z myślą, że podobne jak w przypadku 
telewizji czy prasy strategie sprawdzą się 
także w cyberprzestrzeni. Do pewnego 
stopnia mieli rację, ale szczególnie media 
społecznościowe pokazały konserwa-
tywnym biznesmenom, że kapitał bez 
zaplecza kreatywnego nie przełoży się 
na wymierne efekty.
Według ostatnich wyliczeń Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
dokładnie 30,3 proc. krajowych firm 
jest obecna na przynajmniej jednej 
platformie mediów społecznościo-
wych. Jest to wynik o 7 p.p. wyższy od 
pierwszej analizy PARP z roku 2016, 
a faktyczna aktywność w sieci może 

marketingowe i wizerunkowe dla naj-
większych przedsiębiorstw zarówno 
polskich, jak i zagranicznych, zespół 
Media Forum przeanalizował tysiące 
przypadków, które mogłyby posłużyć jako 
wierny obraz współczesnej gospodarki. 
Byliśmy świadkami, w jak dynamicznym 
tempie zmienia się horyzont medialny 
oraz podejście polskiego biznesu do ko-
munikowania się z klientami, a także 
w jaki sposób brak realnych kroków 
w stronę pozycjonowania swoich prze-
kazów może w zastraszającym tempie 
zniszczyć każdą działalność. Na szczęście 
współprace z Media Forum skutecznie 
przeciwdziałały nawet największym kry-
zysom ambitnych marek.
Właśnie na tym polega istota public 
relations – na pomocy biznesom w od-
najdywaniu się w całkowicie nowych 
realiach medialnych, które mają jesz-
cze większy niż kiedykolwiek wpływ na 
rzeczywistość. Nie jest to prosta sztuka, 
a nawet najmniejsze potknięcie może 
kosztować przedsiębiorców więcej ani-
żeli nierzetelny kontrahent czy spadki 
rynkowe. Kryzys wizerunkowy w XXI w. 
to już synonim ogromnego ryzyka że-
gnania się z działalnością komercyjną, 
ale dzięki doświadczonym specjalistom 
można wyjść z takiej sytuacji obronną 
ręką – w sposób transparentny, rzetelny 
i etyczny. Tymi pryncypiami kieruje się 
także zespół Media Forum, który po-
mógł biznesom w sytuacjach pozornie 
bez wyjścia.
Dynamika zmian w rzeczywistości 
medialnej, ogromny rozwój technolo-
giczny, postępujące rewolucje w seg-
mencie preferencji konsumenckich, 
a w końcu bezprecedensowy wymóg 
od biznesów do wyjątkowo szybkiej 
adaptacji to wyzwania, na które od-
powiedź mają m.in. agencje public 
relations. Dzięki specjalistom od ko-
munikacji przedsiębiorcy mogą wejść 
ze swoimi działalnościami na kolejny 
poziom rozpoznawalności i zaufania 
w oczach klientów bez obawy o loko-
wanie swojego kapitału bez pokrycia. 
Tak, PR to jedna z najlepszych inwe-
stycji w 2022 r. A to jedna z nielicznych 
stałych w XXI w. n

obejmować jeszcze większy odsetek. 
Na SM stawiają przede wszystkim fir-
my duże (63,8 proc.), co nie oznacza, 
że przedsiębiorstwa z segmentu MŚP 
stronią od obecności w sieci. Według 
PARP 41 proc. średnich przedsiębiorstw 
i 26,9 proc. małych regularnie korzysta 
z przynajmniej jednej platformy. Klucz 
do sukcesu? Łączenie wiedzy eksperc-
kiej, zespołu kreatywnego ze współpracą 
z agencjami PR.

Argument 3.  
Istota public relations
Zarówno wpływ mediów na społeczeń-
stwo, jak i strategie biznesowe mają punkt 
wspólny, m.in. w istocie rynkowej public 
relations. PR, a więc, w najprostszym 
ujęciu, dbałość o spójną komunikację 
przedsiębiorców z konsumentami stał się 
integralną częścią światowej gospodarki, 
a inwestycje w wiarygodne kampanie 
z roku na rok przynoszą coraz większe 
profity. Według wyliczeń analityków 
z londyńskiego Unilevera marki sku-
tecznie komunikujące cel swojej dzia-
łalności rosną o 69 proc. szybciej niż 
konkurencja. Te wskaźniki potwierdzają 
m.in. osiągnięcia klientów Media Forum.
Prowadząc od 1997 r. działania 
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Chiński koncern Hisense wpro-
wadził na rynek procesor obrazu 

8K AI Perceptual Processor (Hi-View 
HV8107), zwiększając przewagę kon-
kurencyjną w zakresie jakości obrazu 
w branży technologii wyświetlania. 
W 2005 r. Hisense opracował pierw-
szy cyfrowy procesor przetwarzania 
obrazu. Najnowszy procesor Hisen-
se jest układem piątej generacji. Ob-
sługuje rozdzielczość ponad 33 mln 
pikseli, a sterowanie 26 880 strefami 
i funkcje detekcji AI mogą skutecznie 
poprawić ostrość, kontrast i odczucie 
trójwymiarowości obrazów telewi-
zyjnych. Gwarantuje niesamowite fo
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Polski system sztucznej inteligencji 
medycznej SkinLogic, stworzony 

do precyzyjnej, automatycznej analizy 
skórnych testów alergicznych, pomyślnie 
przeszedł badania kliniczne, co spo-
wodowało, że może wspierać lekarzy 
w stawianiu diagnoz. 
Publikacja dotycząca prac nad jego 
tworzeniem została zamieszczona 
w czasopiśmie „Scientific Reports”. 
Prace nad nowatorskim rozwiązaniem 
diagnostycznym o nazwie SkinLogic 
prowadził multidyscyplinarny zespół 
naukowców złożony z inżynierów kie-
rowanych przez prof. Roberta Nowaka 
z Instytutu Informatyki Politechniki 
Warszawskiej, specjalistów od multi-
spektralnego obrazowania medycznego 
i lekarzy kierowanych przez prof. Jacka 
Stępnia ze spółki Milton Essex oraz prof. 
Karinę Jahnz-Różyk z Wojskowego In-
stytutu Medycznego. Projekt stanowił 
część większego programu badawczego 
dotyczącego wykorzystania sztucznej 
inteligencji do celów zautomatyzowa-
nego przetwarzania obrazowych danych 
medycznych – IRFAN-Allergoscope.

Głównym przeznaczeniem SkinLogic 
jest automatyzacja odczytu skórnych 
testów alergicznych. System działa 
w oparciu o techniki multispektral-
nego (wielowidmowego) obrazowania 
medycznego z wykorzystaniem widma 
w dalekiej podczerwieni (LWIR). Wyko-
rzystana w urządzeniu głowica HYBRID 

II posiada unikalny układ sensorów, 
które w połączeniu z systemem sztucznej 
inteligencji dokładnie szacują nasilenie 
alergii, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
ryzyka błędnego rozpoznania, do jakiego 
może dojść podczas diagnozy z użyciem 
standardowych metod, prowadzonej 
przez człowieka. q

AI wykrywa alergie

efekty, jeżeli chodzi o detale szybko 
poruszających się obiektów, popra-
wę koloru skóry i redukcję szumów.
Układ już trafił do masowej produkcji 

i zostanie zastosowany w wielu seriach 
telewizorów i wyświetlaczy marek 
należących do Hisense, w tym w pro-
duktach Toshiby. q 

Nadciąga 8K
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Centrum ukraińskich talentów
Boston Consulting Group (BCG) ogłosiła uruchomienie wirtualnego centrum rekrutacyjnego, które daje ukraińskim 

specjalistom możliwość podjęcia pracy w biurach BCG na całym świecie.
Wirtualne centrum umożliwia łatwy dostęp do ofert pracy na różnych stanowiskach dostępnych w BCG: w usługach konsul-
tingowych i biznesowych w BCG oraz specjalistycznych hubach firmy – BCG GAMMA (sztuczna inteligencja), BCG Digital 
Ventures czy BCG Platinion (technologia).
– Inwazja Rosji na Ukrainę nikogo nie pozostawia obojętnym. To czas, kiedy sektor prywatny musi wkroczyć, aby być czę-

ścią rozwiązania kryzysu humanitarnego. Dla BCG ważne jest zapewnienie możliwości pracy ukraińskim 
talentom w ich nowych krajach zamieszkania. Dzięki wirtualnemu hubowi chcemy, aby ukraiń-

scy specjaliści mogli bezproblemowo łączyć się z rekruterami BCG – powiedział Christoph 
Schweizer, CEO BCG. – Uruchomienie hubu jest kontynuacją działań BCG na rzecz pomocy 

uchodźcom, które rozpoczęły się wraz z wybuchem wojny w Ukrainie. Obejmują one 
wsparcie organizacji pozarządowych i bezpośrednie wsparcie humanitarne w krajach 

najbardziej dotkniętych kryzysem, w tym oczywiście w Polsce.
BCG wspiera walkę z kryzysem humanitarnym, angażując się w wiele różnych ini-
cjatyw w regionie. W Polsce jest to UASOS.org – platforma internetowa pomagająca 
Ukraińcom znaleźć bezpłatne schronienie i krótkoterminowe zakwaterowanie. 
Platforma działa w czterech językach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. q

Jakość obsługi klienta stała się jed-
nym z najważniejszych wymagań 

rynkowych, szczególnie w centrach 
handlowych i sklepach online. Co cie-
kawe, to właśnie kontakt telefoniczny 
jest najczęściej wybieranym kanałem 
komunikacyjnym. 
Usprawnienie i skonfigurowanie odpo-
wiedniej telekomunikacyjnej obsługi 
klienta staje się zatem ważnym elemen-
tem transformacji cyfrowej dla firm. 
Narzędzie omnichannelowe Daktela 
może w tym pomóc. Jak działa? Przede 
wszystkim w prosty sposób wprowadza 
automatyzację procesu komunikacji. 
Osoba kontaktująca się z centralą jest 
automatycznie łączona z zarejestrowaną 
kartą klienta. Następnie system określa 
sposób dalszej komunikacji – przełącza 
do konsultantów, kolejkuje połączenia. 
Co więcej, operatorzy contact center 
korzystający ze wspomnianych narzędzi 

sztucznej inteligencji nie muszą samo-
dzielnie odpowiadać na podstawowe 
i stale powtarzające się pytania, takie jak 
aktualny stan zamówienia, stan konta 
bankowego, godziny otwarcia oddziału 
itp. System Smart IVR może obsługiwać 
klienta nawet bez ich obecności.
E-sklepy wykorzystują ten sposób do 
weryfikacji statusu zamówienia wpro-
wadzonego telefonicznie przez klienta. 
Aplikacja łączy się z CRM sklepu lub 

systemem magazynowym, otrzymując 
szczegółowe informacje o zamówieniu, 
tj. datę dostawy, informacje o płatności.
W przyszłości IVR może stać się nie-
zbędnym narzędziem, aby e-sklepy mo-
gły funkcjonować w oczekiwany przez 
klientów sposób: to właśnie rozpozna-
wanie mowy może stać się najbardziej 
pożądanym usprawnieniem wszystkich 
kontaktów. Obsługa klienta osiągnie tym 
samym zupełnie nowy, wyższy poziom. q

Jak usprawnić  
proces 
sprzedażowy
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 W ramach migracji do 
nowego, cyfrowego 
modelu operacyjnego 
Affidea wdrożyła pakiet 

usług Oracle Fusion Cloud Human 
Capital Management (HCM). Firma 
zatrudnia ponad 9 tys. specjalistów 
o zróżnicowanym zakresie wiedzy kli-
nicznej, którzy obsługują ponad 10 mln 
pacjentów rocznie i zarządzają zesta-
wem ponad 1,4 tys. maszyn diagno-
stycznych. Potrzebowała rozwiązania, 

Cyfrowy HR

Affidea jest wiodącym dostawcą zaawansowanej 
diagnostyki obrazowej, usług ambulatoryjnych i liderem 
w dziedzinie opieki nad chorymi na nowotwory w Europie, 
prowadzącym ponad 300 ośrodków w 15 krajach.  
Firma zdecydowała się dokonać migracji 
do innowacyjnego rozwiązania HR, aby dać pracownikom 
i ekspertom medycznym więcej czasu na opiekę nad 
pacjentami, zwiększyć efektywność operacji i poprawić 
doświadczenie personelu

Oracle
w chmurze

Nic nie jest ważniejsze od zdrowia!
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które ujednoliciłoby systemy w różnych 
regionach geograficznych i liniach biz-
nesowych i zapewniło wspólne źródło 
danych dla pracowników, kontrahen-
tów i specjalistów firm partnerskich.

Automatyzacja procesów

Wdrożenie globalnego systemu HCM 
stanowi ważną część szerszej strategii 
cyfrowej firmy, polegającej na unowo-
cześnieniu i uproszczeniu systemów 
dzięki ustandaryzowanym i zautomaty-
zowanym procesom, co zapewni lepsze 
możliwości analityczne i wgląd w wyni-
ki, przy jednoczesnej redukcji ręcznych 
zadań HR, i pozytywnie wpłynie na 
zaangażowanie zespołu.
Szczegółowe informacje o umiejęt-
nościach i kwalifikacjach dają lepszy 
wgląd w stan specjalistycznej wiedzy 
pracowników w całej grupie oraz 
w rozwój usług teleradiologii i tele- 
zdrowia. Umożliwia to również lepsze 

Stawiamy na cyfryzację

 Transformacja cyfrowa i ciągłe 
doskonalenie procesów zarówno 

medycznych, jak i operacyjnych 
to kluczowe elementy strategii 
rozwoju firmy Affidea, której celem 
jest oferowanie najwyższej klasy 
standaryzowanych i efektywnych 
kosztowo usług medycznych oraz 
wyjątkowych doświadczeń pacjentów 
i lekarzy. Wzmacniamy naszą cyfryzację 
w całej Grupie w oparciu o kulturę 
innowacji przez wprowadzanie 
zaawansowanych technologicznie 
praktyk, które poprawiają nasz 
sposób pracy i pozwalają nam 
skupić się na działaniach tworzących 
wartość dodaną dla firmy. Wdrożenie 
globalnego rozwiązania HR jest 
kluczowym osiągnięciem naszej 
strategii cyfrowej, praktyk zarządzania 
opartych na danych i buduje silną 
podstawę do dalszej automatyzacji 
i integracji z innymi systemami firmy, 
co pozwoli pozycjonować Affideę jako 
wiodącego dostawcę cyfrowych usług 
opieki zdrowotnej.
Transformacja już doprowadziła do 
poprawy efektywności zespołów HR, 
polepszenia współpracy i lepszego 
podejmowania decyzji w oparciu 
o dane. Dzięki automatyzacji projekt 
pozwala firmie Affidea osiągać dalsze 
korzyści oraz umożliwia specjalistom 
skupienie się na tym, co najważniejsze 
– dostarczaniu pacjentom wyjątkowej 
opieki. q

wiceprezes i dyrektor personalny w Affidea
Justyna Tyborowska

AFFIDEA PRZYSPIESZA 
TRANSFORMACJĘ 

CYFROWĄ I POPRAWIA 
DOŚWIADCZENIA 

PRACOWNIKÓW DZIĘKI 
ORACLE FUSION 

CLOUD

zarządzanie ciągłym kształceniem per-
sonelu przez dotarcie do właściwych 
grup zawodowych ze specjalistycznymi 
szkoleniami klinicznymi oraz wspiera 
wymianę wiedzy w zespołach.

Zwiększenie wydajności

Zapewniająca lepsze możliwości anali-
tyczne i raportowe zespołom HR w 15 
krajach aplikacja Oracle oferuje zwięk-
szoną wydajność operacji kadrowych 
oraz zarządzania danymi osobowymi 
i umożliwia automatyzację wielu obec-
nych, czasochłonnych procesów. Nowy 
system pozwala pracownikom Affidea 
na przeglądanie i aktualizację danych 
dotyczących zatrudnienia w czasie rze-
czywistym, wykonywanie wielu działań 
samoobsługowych oraz przeprowadzanie 
ocen pracowniczych w łatwy i efektywny 
sposób. Dodatkowo rozwiązanie Oracle 
tworzy platformę do dalszej cyfryzacji 
i automatyzacji procesów kadrowych.
Wdrożenie globalnego systemu HCM 
prowadzą specjaliści Oracle Consul-
ting. Projekt obejmuje takie kraje, jak 
Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, 
Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, 
Holandia, Polska, Portugalia, Rumu-
nia, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja oraz 
Irlandia. n

Andrés Garcia-Arroyo, 
Vice President Oracle Applications

Affidea to ponad 
1260 urządzeń 
do diagnostyki 
obrazowej
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Auto wyróżnia się odważ-
nym designem i gdy na nie 
spoglądamy, nie wiemy od 
razu, że mamy do czynie-

nia z Volvo. Najpierw widzimy nieco 
kanciastą sylwetkę i ostro zaznaczone 
poszczególne elementy karoserii. Cha-
rakterystyczny dla obecnej generacji 
modeli jest rysunek przednich i tyl-
nych reflektorów, a całości dopełniają 
duże koła. 
Jedynym elementem, który nie do 
końca pasuje mi w sylwetce małego 
SUV-a jest zakończenie tylnej części 
nadwozia. Auto według mnie „kończy 
się” zbyt szybko, co odrobinę zaburzyło 
proporcje karoserii. O gustach się jed-
nak nie dyskutuje, a liczba jeżdżących 
po ulicach miast egzemplarzy świadczy 
o tym, że moja opinia jest w zdecydo-
wanej mniejszości.

Wnętrze to zupełnie inna bajka. Jest 
obszerne, bardzo wygodne i w niczym 
nie odbiega od standardów Volvo. Deska 
rozdzielcza jest naturalnie wierną kopią 
tych, które znajdziemy w większych mo-
delach. Elementem charakterystycznym 
tej architektury jest pionowy ekran, bę-
dący jednocześnie centrum dowodzenia. 
W pierwszej chwili wymaga on od kie-
rowcy uwagi i większego skupienia, bo 
nie należy do najbardziej intuicyjnych, 
ale chwila poświęcona na przestudio-
wanie menu pozwoli uniknąć frustracji 
i nerwów na światłach, gdy panicznie 
zaczniemy szukać ustawień w kompu-
terze pokładowym.
Niczego nie mogę zarzucić fotelom przed-
nim, które według mnie należą do naj-
wygodniejszych w klasie. Są obszerne, 
regulowane we wszystkich kierunkach 
i dobrze podtrzymują ciało podczas 

przez
Volvo XC40 zaliczany jest do segmentu miejskich SUV-ów, dlatego wykorzystanie nowoczesnego 
układu napędowego, zgodnie z panującą tendencją, wydaje się wręcz oczywiste

dłuższych podróży. Bardzo dobra jest 
także świetnie leżąca w dłoniach kierow-
nica, a jej regulacja pomaga w znalezieniu 
idealnej pozycji.
Z tyłu miejsca jest dość dla dwojga doro-
słych, zmieszczą się tu także obszerne 
foteliki do przewozu maluchów. Siedziska 
zewnętrzne wyposażone są naturalnie 
w uchwyty systemu ISOFIX. Miejsca na 
kolana jest pod dostatkiem, a za sprawą 
płaskiego i mocno wysuniętego do tyłu 
dachu nawet ponadprzeciętnie wysocy 
pasażerowie nie będą mieli kłopotu ze 
zmieszczeniem głów.

Bezpieczeństwo w stylu Eko

Najważniejszym elementem nowego 
Volvo XC40 Recharge Pure Electric jest 
naturalnie zupełnie nowy układ napę-
dowy, w którego skład wchodzą dwa 

Szeptem
miasto
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SUV-em i właśnie na krótszych odcin-
kach czuje się najlepiej, podobnie jak 
moja szyja walcząca z grawitacją podczas 
przyspieszania. Słowa uznania należą 
się Volvo za oprogramowanie sterujące 
procesem ładowania. Często korzystam 
z jednej konkretnej ładowarki w Warsza-
wie, dlatego mogę porównać procesy 
ładowania w różnych modelach. Volvo 
potrafiło naładować się nawet 17 minut 
szybciej niż konkurencyjne modele.
Okazuje się, że Volvo, choć jako jeden 
z ostatnich producentów uzupełniło swoją 
gamę o napęd zeroemisyjny, zrobiło to 
dokładnie tak, jak chcą tego kierowcy. 
Samochód jest komfortowy i potwornie 
dynamiczny. Nie tylko daje poczucie dba-
łości o środowisko, lecz także zapewnia 
mnóstwo frajdy podczas prowadzenia. 
Jedynie zasięg mógłby być większy. n

Michał Garbaczuk
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silniki elektryczne, po jednym na każdej 
osi. Generują łącznie 408 KM i moment 
obrotowy równy 660 Nm! Muszę przy-
znać, że przyspieszenia wgniatają w fotel, 
a pierwsze 100 km/h pojawia się już po 4,9 
sekundy! Prędkość maksymalna została 
ograniczona do 180 km/h, ale nie ma to 
żadnego znaczenia, bo największa zabawa 
jest nie w tym, by pędzić przed siebie 
lewym pasem autostrady, ale by zostawić 
wszystkich na światłach z opadniętymi 
szczękami. Jedynie uważać należy w cia-
snych zakrętach, ponieważ wtedy daje 
o sobie znać fizyka. Pragmatyczni Szwedzi 
postarali się w kwestii ukrycia akumula-
torów trakcyjnych, które schowali nawet 
w tunelu środkowym, dzięki czemu za-
chowano wielkość kabiny i bagażnika 
względem wersji napędzanych klasycz-
nymi silnikami. Nieco mniejszy jest za 
to bagażnik, który ma teraz 419 zamiast 

460 dm3, ale niedostatki przestrzeni z tyłu 
rekompensuje z nawiązką przedni scho-
wek, do którego zmieści się bez problemu 
duża torba podróżna.

Podłącz się

Jak zatem spisuje się układ napędowy 
w Volvo XC40 Recharge Pure Electric? 
Czy jego zasięg wystarczy jedynie do 
miasta, czy można nim również wybrać 
się gdzieś dalej? Otóż mój test przypadł 
na końcówkę zimy, kiedy temperatura 
w nocy spadała jeszcze wyraźnie poniżej 
zera. Jeżdżąc delikatnie w warunkach 
miejskich, byłem w stanie pokonać dy-
stans około 280 km (zużycie energii 26,5 
kW). W trasie wynik jest podobny, ale 
każde dynamiczne wyprzedzanie mo-
mentalnie drenuje kolejne cele w baterii. 
XC40 określane jest jednak miejskim 

MOTO
volvo



Gwiazda
elektryków

Dlaczego pierwszy elektrycz-
ny mercedes jest SUV-em? 
Przyczyny są przynajmniej 
dwie. Po pierwsze, dziś 

każdy klient chce jeździć autem wy-
glądającym na terenowe, a segment 
crossoverów rozwija się błyskawicznie. 
Po drugie, platforma, na której zbu-
dowane są SUV-y, daje większe moż-
liwości adaptacji różnych napędów, 
a konstrukcja, która przewiduje napęd 
na wszystkie koła, idealnie nadaje się 
do tego, by wsadzić do niej dwa silniki 

Mercedes EQC 400 nie jest pierwszym w pełni 
elektrycznym samochodem koncernu Daimler- 

-Benz. Od kilku lat w centrach miast spotkać 
można przecież elektryczne Smarty, ale to model 

EQC ma być kamieniem milowym dla marki, 
która jak żadna inna w historii wprowadziła do 

motoryzacji spektakularne rozwiązania z dziedziny 
bezpieczeństwa i komfortu

wśród
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znamy już z modeli Klasy A i Klasy B. 
Nie muszę chyba tłumaczyć, że pod 
względem jakości wykonania mamy do 
czynienia z najprawdziwszym Mercede-
sem. Tworzywa są miękkie, a skóra naj-
wyższej selekcji. Z tyłu wygodnie usiądą 
dwie dorosłe osoby, choć jeśli macie 
koleżanki w rozmiarze S, to na imprezę 
będziecie w stanie pojechać w piąt-
kę. Zewnętrzne miejsca wyposażone 

zostały naturalnie w uchwyty do mon-
tażu fotelików zgodne ze standardem 
ISOFIX. Bagażnik ma pojemność 500 
litrów i jest jedynym miejscem na ba-
gaże duże i małe. Oparcie dzielone 
jest w proporcjach 40:20:40, a dodat-
kowo po złożeniu środkowej, wąskiej 
części powstaje przestrzeń na długie 
przedmioty. Jeśli więc macie na tyle 
długi urlop, żeby pojechać Mercedesem 

Dużą masę pojazdu czuć szczególnie w ciasnych zakrętach, 
za to na prostych EQC to prawdziwy czołg

ELEKTRYCZNY  
MODEL EQC  
POWSTAŁ  
NA BAZIE 
KOMPAKTOWEGO 
SUV-A GLC,  
JEDNAK  
ZE WZGLĘDU  
NA CIEKAWĄ 
STYLISTYKĘ,  
WYDAJE SIĘ  
OD NIEGO  
WIĘKSZY  
I SPRAWIA  
WRAŻENIE  
BARDZIEJ 
LUKSUSOWEGO

elektryczne. Dlaczego dwa? Tu znów 
mamy dwa powody. Pierwszy to taki, że 
dwa mniejsze silniki będą wydajniejsze 
niż jeden duży, a drugi powód związany 
jest bezpośrednio z układem jezdnym. 
Dwa silniki napędzają wszystkie koła, 
pomijając dodatkowe sprzęgła, skrzynie 
redukcyjne, wały napędowe czy skom-
plikowane blokady mechanizmów róż-
nicowych.

Na szaro i na niebiesko

Mercedes EQC bazuje na tej samej plat-
formie, co zasilany klasycznymi spalino-
wymi silnikami model GLC. Projektanci 
zastosowali w nim jednak nieco delikat-
niejszą, bardziej stonowaną stylistykę. 
Samochód wygląda więc, jakby został 
specjalnie wygładzony i pozbawiony 
modnych przetłoczeń. Inżynierowie 
bardzo ciężko pracowali nad tym, by 
nadwozie było możliwie najbardziej opły-
wowe. Dzięki zastosowaniu miękkich 
linii, idealnie płaskiej podłogi i wielu 
trików udało się uzyskać współczynnik 
oporu powietrza Cx w przedziale od 0,27 
do 0,29. Podanie niejednoznacznego 
wyniku spowodowane jest zastosowa-
niem aktywnej aerodynamiki, lotek 
i żaluzji kierujących powietrze tak, by 
najlepiej chłodziło układ hamulcowy 
i baterie, ale również po to, by samochód 
dobrze się prowadził przy dużych pręd-
kościach autostradowych. Co ciekawe, 
inżynierowie AMG swoimi zaklęciami 
potrafili współczynnik oporu powietrza 
obniżyć do niewiarygodnego Cx = 0,25. 
Jeśli więc chcecie mieć dodatkowy ar-
gument w dyskusjach ze znajomymi, to 
koniecznie zamówcie tego „elektryka” 
z pakietem AMG.

Tu jest jakby luksusowo…

Po otwarciu drzwi miałem wrażenie, że 
gdzieś już to wnętrze widziałem. I fak-
tycznie, dolna część deski rozdzielczej 
jest jakby żywcem przeniesiona z mo-
delu GLC. Dopiero kratki nawiewów 
oraz wirtualne zegary wraz z systemem 
multimedialnym MBUX nabrały tu in-
dywidualnego charakteru, choć ekrany 
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EQC na narty w Alpy, bez problemu 
spakujecie sprzęt do wnętrza. 

Niema moc, głośny zachwyt

Przejdźmy zatem do wrażeń z jazdy. 
Auto wyposażone jest w akumulatory 
o pojemności 80 kWh, które dostarczają 
prąd do dwóch silników elektrycznych 
o łącznej mocy 408 KM. Silniki generują 
moment obrotowy o wartości 760 Nm, 
dostępny od samego startu. Ta ogromna 
siła jest w stanie rozpędzić SUV-a o wadze 
przeszło 2400 kg do pierwszych 100 km/h 
w czasie 5,1 sekundy! Wrażenia są przy 
tym iście sportowe i mało który prze-
ciwnik będzie w stanie nadążyć za wami 
podczas sprintu spod świateł.
Mamy jednak do czynienia z Merce-
desem, a to, moi drodzy, zobowiązu-
je. Producent postawił tu na komfort 
jazdy, więc zawieszenie jest miękkie. 
Jeśli wiecie, co mam na myśli, pisząc, 
że auto prowadzi się po amerykańsku, 
to jest to najlepsze określenie opisują-
ce charakterystykę pracy zawieszenia. 
Producent zastosował tu połowiczne 
rozwiązanie, bo tylko zawieszenie tyl-
nej osi jest pneumatyczne. Mamy więc 
sytuację analogiczną do tej, jaka jest na 
przykład w Klasie E Kombi. Samochód 
prowadzi się ultrakomfortowo, ale obce 

jest mu słowo „precyzja”. Dokładnie 
odwrotnie jest z układem kierowni-
czym, który z kolei jest niemal sporto-
wo zestopniowany. Ustalmy jednak, że 
Mercedesem EQC powinno się jeździć 
dostojnie i wyjątkowo płynnie. Wymaga 
to niezłego treningu mentalnego, bo 
olbrzymia moc prowokuje, by pedał 
przyspieszenia naciskać mocno i długo, 
jednak taka zabawa może skończyć się 
przedwcześnie i to nie tylko ze względu 
na możliwość szybkiej utraty prawa 
jazdy, ale z powodu konieczności ła-
dowania akumulatorów. 

Dokąd pojechać?

Mercedes zapewnia, że EQC z w pełni 
naładowanymi bateriami jest w stanie 
pokonać dystans 417 km. W praktyce, 
jeśli chcielibyście zrobić sobie wycieczkę 
do Białegostoku i wrócić do Warszawy 
bez doładowywania baterii, lepiej, żeby-
ście znali kogoś w Wyszkowie, a najlepiej 
także w Ostrowi Mazowieckiej, choć 
tam stoi już szybka ładowarka. W real-
nym ruchu drogowym nie ma bowiem 
szans, żebyście byli w stanie wrócić do 
domu. Zasięg 350 km i tak jest bardzo 
optymistyczny i możliwy do uzyskania 
jedynie podczas jazdy miejskiej z wy-
korzystaniem wszystkich opcji odzy-
skiwania energii. Jeśli wybierzecie się 
w trasę drogą ekspresową, to nastawcie 
się na to, że po 250 km będziecie musieli 
ponownie ładować akumulatory i to 
nawet jeśli zrezygnujecie z wszelkich 
wygód, wciskając tryb Maximum Range. 
Do szybkiego ładowania służy gniazdo 
standardu CCS, a maksymalna moc ła-
dowania to 110 kW.
Mercedes modelem EQC 400 wyzna-
czył jednak kierunek, w którym pójdzie 
większość producentów, bo jak pokazuje 
historia, to, co dziś możemy spotkać 
w Mercedesie, za kilka lat znajdziemy 
także u innych producentów. Jeśli jednak 
jesteście w stanie pogodzić się z koniecz-
nością częstego ładowania, to elektryczny 
Mercedes będzie ciekawą alternatywą 
dla spalinowych modeli. n

Michał Garbaczuk

We wnętrzu klasyka 
Mercedesa XXI 

wieku. Wszędzie 
ekrany i wielobarwne 

podświetlenie, ale 
miejsca dla pasażerów 

i ich bagażu nie brakuje
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Pod koniec ubiegłego 
roku Audi uzupełniło 
ofertę modelową o drugą 
odmianę swojego średniego 
elektrycznego SUV-a – 
model Q4 Sportback e-tron. 
Jak bardzo odmiana coupé 
różni się od klasycznej i jaki 
jest przepis na stworzenie 
rasowego elektryka?

wygodną pozycję za klasyczną kie-
rownicą, za którą kryje się tradycyjny, 
można by rzec, virtual cockpit i ekran 
centrum dowodzenia na konsoli cen-
tralnej. Wszystko to znamy doskonale 
od czasów nowego Audi Q7 i Q5. Jak 
mamy widzieć taki stan rzeczy? Wy-
daje mi się, że odpowiedź jest bardzo 
prosta. Audi traktuje elektromobilność 
jako kolejny etap rozwoju motoryzacji, 
a jedyną zmianą, jaką ma zauważyć 
klient, jest sposób zasilania. Na sta-
cjach zamiast paliwa z „dystrybutora” 
popłyną elektrony.

To, co bardzo mi się podoba 
w elektrycznych modelach 
Audi, to ich normalność 
w kategorii designu wnę-

trza. Kokpity są po prostu niemal 
identyczne jak w modelach zasilanych 
konwencjonalnym paliwem. 
Nie inaczej jest w modelu Q4 Spor-
tback e-tron, który także wygląda 
zwyczajnie w porównaniu z konku-
rentami. Próżno szukać tu ekstrawa-
ganckich linii, wymyślnych kształtów 
deski rozdzielczej oraz wyglądających 
na lewitujące ekranów. Mamy za to 

w stylucoupé
Elektromobilność
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Zaczarowana komnata

W Audi Q4 Sportback e-tron zaskoczyła 
mnie za to przestronność przedziału 
pasażerskiego. Baterie znajdujące się 
w płaskiej podłodze oraz brak silnika 
spalinowego, zajmującego dużą ilość 
miejsca pod maską, pozwoliły na prze-
sunięcie całej kabiny do przodu. Efekt 
jest taki, że pasażerowie mają mnóstwo 

miejsca w każdym kierunku. Najlepiej 
obrazuje to odległość od pedału ha-
mulca do oparcia tylnej kanapy, która 
wynosi 183 cm. To dokładnie tyle, ile 
oferuje największy SUV w gamie – Audi 
Q7! Co ciekawe, także bagażnik wersji 
Sportback jest większy od tego w kla-
sycznym Q4 e-tron.

Łagodna powierzchowność

No właśnie, zacząłem od wnętrza, a zu-
pełnie nic nie napisałem o karoserii, 
linii bocznej, singleframe i innych 
elementach nadwozia, dlatego już się 
poprawiam. Głównym elementem 
przodu jest wydatny grill, choć w sa-
mochodach elektrycznych powinniśmy 
zmienić nomenklaturę na płytę, tacę… 
sam nie wiem. Zostańmy może jeszcze 
przy grillu. Schowano za nim czujni-
ki i radary systemów bezpieczeństwa 
i asystujących, a brak potrzeby chłodze-
nia silnika pozwolił na swobodę pracy 
projektantów. Jedynym ograniczeniem 
okazało się logo, które w Audi Q4 Spor-
tback e-tron jest płaskie właśnie po to, 
żeby nie zakłócać działania skompli-
kowanej elektroniki.
Do słupka „B” karoseria Q4 Sportback 
e-tron jest identyczna jak w Q4 e-tron 
i dopiero od tego miejsca zaczyna się 

INŻYNIEROM UDAŁO SIĘ 
TAK ZAPROJEKTOWAĆ 
TYLNĄ CZĘŚĆ KAROSERII 
Q4 SPORTBACK 
E-TRON, ŻE JEST 
W STANIE W TYCH 
SAMYCH WARUNKACH 
PRZEJECHAĆ NAWET 
12 KM WIĘCEJ NIŻ 
Q4 E-TRON!
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magia. Lekko opadająca linia dachu 
łagodnie przechodzi w tylną szybę 
i pokrywę bagażnika i kończy się wy-
datnym spojlerem. Aerodynamika po-
zwoliła usunąć z klapy wycieraczkę 
tylnej szyby, ponieważ nie powstają 
tu zawirowania powietrza, które mo-
głyby przenosić brud. To jednak nie 
wszystko, bo inżynierom udało się tak 
zaprojektować tylną część karoserii Q4 
Sportback e-tron, że jest w stanie w tych 
samych warunkach przejechać nawet 
12 km więcej niż Q4 e-tron!

Elektryczny, a jednak Audi

Podczas jazd testowych delektowałem 
się ciszą i komfortem, jakie zafundo-
wali mi inżynierowie Audi. Samochód 
o oznaczeniu Q4 Sportback 40 e-tron 
w trybie Comfort po prostu płynie 
po nawierzchni, doskonale izolując 
mnie od nierówności drogi. Nawet 
szutrowe odcinki wydawały się jak-
by wyświetlane na ekranie konsoli 
do gier i dopiero po przełączeniu 
w tryb Dynamic komputer aktywował 
emocje, jakie zwykle towarzyszą nam 
podczas prowadzenia Audi. Wersja 
40 e-tron wyposażona jest w jeden 

silnik elektryczny napędzający tylną 
oś. Legitymuje się mocą 204 KM, co 
wydaje się udanym kompromisem 
między rozsądnymi osiągami i ak-
ceptowalnym zasięgiem. Producent 
deklaruje, że na jednym ładowaniu 
auto jest w stanie przejechać nawet 
520 km i średnie zużycie energii, oscy-
lujące w granicach 16 kWh, wydaje się 
to potwierdzać. Baterie o pojemności 
użytecznej 76,6 kWh można ładować 
z mocą nawet 270 kW.
Jeśli infrastruktura ładowania będzie 
się w Polsce rozwijać w zaplanowanym 
tempie, to elektromobilność w wy-
daniu Audi może okazać się nawet 
bliższą przyszłością niż deklarowany 
2033 r. Producent już dziś proponuje 
klientom promocyjną wersję Audi Q4 
Sportback e-tron „Mój Elektryk”, przy 
której zakupie można otrzymać dopłatę 
w wysokości 27 tys. zł. Słowa refrenu 
piosenki Kasi Kowalskiej okazały się 
więc prorocze, a ja dziś śpiewam je 
bardzo głośno: „Prowadź mnie, niech 
cały świat mi raz zazdrości”. n

Michał Garbaczuk 

W porównaniu do elektryków innych 
marek Q4 e-tron wygląda konserwatywnie, 
ale właśnie tego oczekują klienci Audi – 
nornalności

75
MANAGER-REPORT 

marzec–kwiecień 2022

MOTO
audi



W jednym z pańskich felietonów przeczy-
tałem, że niewiele brakowało, a zostałby 
pan ekonomistą.
W moim przypadku decyzja o wyborze studiów 
ekonomicznych wynikała z tradycji rodzinnych. 
Wychowywał mnie wuj Jakub Prawin, który 
doktorat z ekonomii uzyskał na uniwersytecie 
w Wiedniu. Warto wspomnieć, że pochodził ze 
skromnej rodziny, jego ojciec był zawiadowcą 
stacji Pleśna koło Tarnowa. To, że po I wojnie 
syn kolejarza mógł studiować w Wiedniu, było 
dla mnie dopingiem. Wujek był wszechstronnie 
utalentowany, miał wielką wiedzę o antropologii 
i muzyce klasycznej. Bardzo mi imponował. Po 
powrocie z Berlina, gdzie mieszkałem z rodziną 
wuja, który kierował Polską Misją Wojskową, 
zamieszkaliśmy w Warszawie, w tzw. blokach 
bankowych przy ul. Polnej, dziś Boya-Żeleńskie-
go. Wśród naszych sąsiadów i znajomych byli 
wybitni ekonomiści – prof. Kazimierz Secomski 
i szef NBP prof. Witold Trąmpczyński, syn przed-
wojennego marszałka senatu. Gdy kończyłem 
szkołę podstawową, postanowiłem pójść w ich 
ślady i zostać uczniem technikum ekonomicz-
nego. Wybił mi to z głowy wujek, który stwierdził: 
„Najpierw skończysz porządne liceum, a potem 
sam wybierzesz sobie studia”.

Zdecydował się pan na studia w Związku Ra-
dzieckim.
I tym razem byłem wierny tradycji rodzinnej. 
Wbiłem sobie do głowy, że podobnie jak wuj, 

który studiował w Wiedniu, i mój nieżyjący 
ojciec, który studiował w Paryżu, ukończę za-
graniczną uczelnię. Maturę zdałem w 1955 r. 
Miałem wtedy do wyboru tylko dwa kierunki: 
NRD i ZSRR. Do Berlina nie chciałem wracać, 
wystarczająco dobrze znałem język niemiecki. 
Z dzisiejszej perspektywy nie wydaje się to 
fortunne, ale pozostały mi studia tylko w ZSRR. 
Było mnóstwo chętnych. Najpierw musiałem 
wziąć udział w obozie przygotowawczym 
w Gdańsku. O losach kandydatów decydowała 
komisja, egzaminowali nas... Leszek Kołakowski 
i Zygmunt Bauman.

Czyli przyszli luminarze polskiej nauki...
... którzy padli ofiarą komunizmu – systemu, jaki 
w młodości tworzyli. Wśród moich profesorów 
na uniwersytecie w Leningradzie byli też uczeni 
dużego formatu, m.in. historyk prof. Rybakow. 
Ograniczenia ideologiczne nie pozwalały im 
jednak rozwinąć skrzydeł. Nawet ogłoszenie 
w lutym 1956 r. pamiętnego referatu Chruszczo-
wa o zbrodniach Stalina nie zmieniło atmosfery 
na uczelni, noszącej wówczas imię Żdanowa, 
a dziś znacznie bardziej bezpiecznego Herce-
na. Po kilku miesiącach odwiedził mnie wuj, 
przejrzał moje podręczniki i przerażony tym, co 
nam wkładają do głów, zadecydował, że zaraz 
po egzaminach mam wracać do Polski. (Bał się 
też chyba, że ożenię się przedwcześnie z pewną 
Rosjanką). Jadąc pociągiem do Warszawy, usły-
szałem o wypadkach poznańskich. Początek 

mojej studenckiej kariery na Uniwersytecie 
Warszawskim zbiegł się z październikowym 
przełomem. Środowisko akademickie wywal-
czyło sobie wówczas szeroki zakres swobód, 
z czego korzystali nasi wybitni profesorowie, 
m.in. Oskar Lange, Witold Kula i Włodzimierz 
Brus. Na uczelni panowała duża wolność słowa. 
Korzystaliśmy z zachodnich podręczników. Nasi 
wykładowcy zaczęli wyjeżdżać na Zachód. To, 
czym się wówczas interesowaliśmy, nieźle ilu-
struje temat mojej pracy magisterskiej: program 
gospodarczy brytyjskiej Labour Party.

A jednak nie został pan ekonomistą.
Po śmierci dr. Prawina w 1957 r. musiałem 
sam się utrzymywać. W celach zarobkowych 
zacząłem pisać do gazet. Oczywiście, o eko-
nomii. Mój pierwszy większy tekst – „Czemu 
służy ta bariera?” – dotyczył ceł eksporto-
wych i importowych wewnątrz RWPG, ceł, jakie 
państwo samo sobie płaciło, ponieważ miało 
monopol na handel zagraniczny. Mój ostatni 
ważny epizod w drodze do kariery ekonomisty to 
studia doktoranckie na Uniwersytecie Princeton 
w USA, w latach 1962 i 1963, gdzie zajmowałem 
się ekonomią rolnictwa w Ameryce Łacińskiej. 
Byłem pod wrażeniem wykładów prof. Edmundo 
Floresa z Meksyku. Skłoniło mnie to, by po 
niemieckim, rosyjskim i angielskim nauczyć się 
kolejnego języka – hiszpańskiego. Nie sądziłem, 
że kilkadziesiąt lat później pomoże mi zostać 
ambasadorem w Chile.

Zostają

W październiku 2010 r. opublikowaliśmy rozmowę z Danielem Passentem, zmarłym 14 lutego br. publicystą 
i dyplomatą, którego felietony nikogo nie pozostawiały obojętnym... Miał licznych admiratorów i wielu 
przeciwników. Przez 60 lat był przekornym kronikarzem naszej codzienności. W nietypowym wywiadzie, 
który przytaczamy poniżej, opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z zarządzaniem

słowa...

fo
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W konkurencji z ekonomią wygrała „Poli-
tyka”, której pozostaje pan wierny do dziś. 
Chciałbym pana zapytać o doświadczenia 
związane z zarządzaniem redakcją.
Dwa razy sprawowałem funkcje kierownicze 
w „Polityce”. Byłem sekretarzem redakcji w la-
tach 60., w okresie, gdy kierował nią Mieczy-
sław Rakowski. Później zostałem zastępcą 
następnego redaktora naczelnego – Jana 
Bijaka. Dla „Polityki” pisali najlepsi polscy 
autorzy, m.in. Ryszard Kapuściński, Hanna 
Kral, Andrzej Krzysztof Wróblewski, Zygmunt 
Kałużyński. Nazwiska te działały jak magnes. 
Zgłaszali się do nas znakomici młodzi dzien-
nikarze. Ci, którym udało się zdobyć etat, 
wiedzieli, że z „Polityki” generalnie nikogo 
się nie zwalnia. To dawało ogromny komfort 
pracy. Jedynym przewinieniem, jakiego nie 
tolerowaliśmy, była nielojalność. Po 1989 r. 
powstała spółdzielnia pracy, która dobrze sobie 
radzi na konkurencyjnym rynku. Z perspektywy 
kilkudziesięciu lat sądzę, że byłem niezłym 
sekretarzem, ale moją piętą achillesową były 
stosunki z ludźmi, byłem surowy, wymagający, 
podobno arogancki.

Przez cztery lata był pan redaktorem naczelnym 
prestiżowego amerykańskiego magazynu.
Nie planowałem tego. W 1979 r., będąc stypendy-
stą Fundacji Niemana na Uniwersytecie Harvar-
da, poznałem pracowników pisma „The World 
Paper”, wydawanego też w wersji hiszpańskiej 
jako „El Diario Mundial”. Było ono dodawane raz 
w miesiącu do prestiżowych gazet i czasopism 
w wielu krajach. Projektodawcy chcieli otwo-
rzyć Amerykanom oczy na świat, ponieważ 
lokalne media koncentrowały się na sprawach 
wewnętrznych. Przyjęli, że artykuły powinni przy-
gotowywać wyłącznie dziennikarze spoza USA. 
Kilkakrotnie prosili mnie o teksty z Polski, która 
w 1980 r. była w centrum uwagi. Po 10 latach, 
podczas wakacji w Nowym Jorku, zadzwoniłem 
do Crockera Snowa, prezesa „The World Paper”. 
Telefon odebrała sekretarka, która zaprosiła mnie 
w imieniu szefa na lunch. Nie miałem ochoty 
jechać do Bostonu, ale bardzo nalegała, więc 
uległem. Zaraz po powitaniu usłyszałem: „Czy 
zostałby pan redaktorem naczelnym naszego 
magazynu?”. Byłem kompletnie zaskoczony. 
Umówiliśmy się, że przekażę decyzję za kilka 
tygodni podczas spotkania, które miało odbyć 
się w Moskwie.

Takiej szansy nie miał żaden polski dzien-
nikarz.
Rzeczywiście, trudno było odmówić, tym bar-
dziej że wyjazd do USA stwarzał mojej córce 
szanse na studia na dobrym uniwersytecie, 
a mojemu pasierbowi – szkołę amerykań-
ską. Ten argument przeważył. Proponowana 
pensja, z punktu widzenia Polski z 1989 r., 
sprawiała wrażenie prawdziwej fortuny. 
Poprosiłem jednak o radę znajomą z USA, 
panią Irenę Pipes, żonę znanego profesora 
historii. Szybko podliczyła koszty utrzymania 
w Bostonie i powiedziała: „Proponują ci za 
mało”. Podczas kolejnej rozmowy z moim 
przyszłym szefem, która – na jego życzenie 
– odbyła się w... Moskwie, podjąłem więc 

negocjacje warunków. Skończyło się na 
tym, że co prawda nie dostałem więcej, ale 
wydawnictwo zatrudniło również moją żonę.

Jak odnalazł się pan w roli amerykańskie-
go managera?
Nasze wydawnictwo, choć dostarczało maga-
zyn do 20 krajów, włącznie z wersją chińską, nie 
mogło osiągnąć rentowności i było uzależnione 
od sponsorów. Na szczęście nie musiałem zaj-
mować się żebraniną o pieniądze i ogłoszenia. 
To robił prezes. Mimo że magazyn był dotowany, 
wydawcy zdecydowali się wynająć bardzo drogi 
lokal w prestiżowym budynku w centrum Bostonu. 
Spędzałem w redakcji mnóstwo czasu, wymy-
ślając tematy, poprawiając teksty, wyszukując 
nowych autorów. Zespół był niewielki, w dodatku 
organizowaliśmy konferencje na całym świecie. 
Po raz kolejny bardzo przydała mi się znajomość 
kilku języków.

Zdecydował się pan jednak wrócić do kraju.
Kiedy kończyła się moja kadencja, postano-
wiłem, że nie wystąpię o przedłużenie wizy. 
Potrzebna była specjalna wiza typu B1, umoż-
liwiająca okresowe zatrudnienie w USA. Mój 
pracodawca musiał udowodnić, że w całych 
Stanach nie ma specjalisty, który nadawałby 
się na moje stanowisko. Choć w przypadku 
„World Paper” było to teoretycznie proste, 
ponieważ redaktor naczelny z założenia nie 
miał być Amerykaninem, procedura była 
skomplikowana, a firma opłacała kosztow-
nych prawników. Po pięciu latach miałem 
dość – więcej nauczyć się nie mogłem, córka 
ukończyła studia, pasierb jest dwu-, a nawet 
trzyjęzyczny, należało wracać.

Wrócił pan po to, żeby znów wyjechać, tym 
razem jako ambasador w Chile.
Zanim do tego doszło, zdążyłem przepra-
cować kolejne trzy lata w „Polityce”. Uprze-
dzając pytanie, wyjaśnię, że pełniąc funkcję 
ambasadora, musiałem działać jak manager 
niewielkiej firmy, zmagającej się z ustawicz-
nym brakiem środków. To nie żart: gdyby ktoś 
rozlał herbatę na fotel i trzeba było wezwać 
tapicera, musiałbym pytać o zgodę Warsza-
wę. Oficjalne kolacje przygotowywała moja 
żona, a kierowca występował jako kelner. Na 
przyjęcia z okazji 3 Maja lub 11 Listopada 
panie z ambasady przygotowywały kanapki 
i gotowały wielki garnek bigosu. n

W rubryce o tym, 
co lubił, Daniel 

Passent opowiedział 
o wakacjach z przyjaciółmi 
w Krzyżach. Często 
odwiedzał Berlin, miasto, 
w którym mieszkał jako 
dziecko. Bardzo lubił małe 
portowe miejscowości nad 
Morzem Śródziemnym. Jego 
hobby stanowiły pamiętniki 
i dzienniki. Jeździł 
skromną Toyotą Yaris, 
przez 20 lat nosił zegarek 
Citizen kupiony w Tokio 
za 100 dolarów. Pytany 
o ulubione restauracje 
wskazał małe kawiarenki 
w okolicach warszawskiego 
pl. Inwalidów, dodał też, 
że dobre lokale odwiedza... 
„tylko wtedy, gdy znajdzie 
sponsora”. 
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 Ty kontra ON. Twój szef, przedstawiciel banku, w którym starasz się o duży 
kredyt, dealer samochodowy, ważny inwestor. Każdy z nas stanął kiedyś do 

negocjacji z jakimś „potworem” – osobą o większym doświadczeniu, autorytecie 
i z większymi możliwościami.
Książka Igora Ryżowa, negocjatora z wieloletnim stażem, to opis technik 
i scenariuszy, które pomogą ci stanąć do negocjacji z „potworem” jak równy 
z równym. Znajdziesz w niej gotowe narzędzia negocjacyjne, autentyczne 
przykłady z biznesu, polityki i życia codziennego, które pomogą skutecznie 
osiągnąć w negocjacjach z silniejszymi to, na czym ci zależy.
Przekonaj się, czym różni się rosyjski styl negocjacji od zachodniego. 
Przetestuj zagrywkę „częściowej zgody” stosowaną przez Władimira Putina. 
Dowiedz się, jak osiągać kompromisy, z których będziesz dumny.
Igor Ryżow to jeden z najlepszych trenerów biznesowych w Rosji, ekspert ds. 
negocjacji z wieloletnim doświadczeniem. Dwukrotny zdobywca nagrody 
„Rosyjskiej Biznesowej Książki Roku” za „Kremlowską szkołę negocjacji” 
i „Negocjacje z potworami”. q

Niewiele jest przekonań równie zgubnych i równie powszechnych we współczesnym 
biznesie jak to, że nie da się jednocześnie realizować celów długo- i krótkoterminowych. 

Myślenie krótkoterminowe, które dominuje dziś wśród managerów i dyrektorów generalnych, 
powoduje, że wiele organizacji osiąga wyniki poniżej swoich możliwości lub wręcz znika 
z rynku.
David Cote dobrze zna ten problem. W 2002 r. stanął na czele firmy Honeywell jako jej 
dyrektor generalny. Organizacja, którą zastał, znajdowała się na skraju katastrofy, ponieważ 
przez wiele lat dominowało w niej myślenie krótkoterminowe. Aby odmienić losy firmy, Cote 
i jego zespół wdrożyli szereg śmiałych reform i wprowadzili wiele na pozór nieintuicyjnych 
praktyk. Dzięki temu udało im się połączyć dwa pozornie sprzeczne cele, a mianowicie 
równocześnie dążyć do uzyskania dobrych wyników w krótkim i w długim terminie. Efekt 
był spektakularny. Pod przywództwem Cote’a wartość rynkowa Honeywell wzrosła z 20 mld 
dol. do 120 mld, dzięki czemu akcjonariusze uzyskali zwrot na poziomie 800 proc., a firmie 
udało się pobić indeks S&P 500 dwuipółkrotnie.
Niniejsza książka przedstawia 10 podstawowych koncepcji strategicznych i operacyjnych, 
dzięki którym można uzyskiwać dobre wyniki zarówno dziś, jak i jutro. Dowiesz się z niej 
m.in.: jak rozpoznać praktyki, które wydają się atrakcyjne w krótkim terminie, ale zaszkodzą 
przyszłości firmy; w jaki sposób określić, gdzie i jak zainwestować w rozwój, aby uzyskać 
największy wzrost; jakie działania pozwolą utrzymać dobre wyniki krótkoterminowe 
bez szkody dla inwestycji w przyszłość – również w trudnych okresach, choćby w czasie 
recesji bądź zmiany kierownictwa; jak wykonanie kroku w tył i krytyczne myślenie, a także 
zachęcanie wszystkich wokół do niezależności myślowej zwiększą zdolność twojego zespołu 
do sprawnego wypracowywania wyników. q

Igor Ryżow
Negocjacje z potworami
Wydawnictwo SQN, 2021

O myśleniu  
długoterminowym

Wygrać z „rekinem” 
biznesu

David Cote
Wygrać dziś, wygrać jutro.  
Strategia rozwoju firmy w krótkim 
i długim okresie
MT Biznes, 2021
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Przypomnijmy dzisiaj dwóch 
zapomnianych uczniów Tade-
usza Pruszkowskiego, który był 
nie tylko świetnym malarzem, 

lecz także innowacyjnym pedagogiem. 
Umiał wydobywać prawdziwy talent 
drzemiący w studentach. Nie kształtował 
ich na swoją modłę, ale rozwijał indywi-
dualności. Wiem sporo na ten temat, 
ponieważ do grupy uczniów Pruszkow-
skiego należał mój ojciec. 

Artyści, O ciekawych twórcach,  
których – niesłusznie – 
nie doceniają kolekcjonerzy 
i właściciele galerii, opowiada 
Maria Wollenberg-Kluza

Pierwszy ze wspomnianych twórców 
to Michał Bylina, znakomity malarz, 
ale w ogóle ciekawa postać. Urodził się 
w polskiej rodzinie w okolicy Kijowa. 
Szkołę średnią ukończył już w Warsza-
wie, a potem trafił do Akademii Sztuk 
Pięknych. Warto dodać, że był kawale-
rzystą i miał także taką postawę. Często 
podejmował tematy batalistyczne. Było 
to jednak zupełnie inne podejście do 
tematu niż to, które kojarzy nam się 

głównie z Kossakami czy Józefem Brand-
tem, choć nawiązuje do etosu polskie-
go. Jego dzieła były nowocześniejsze, 
powiedziałabym – wręcz kapistyczne. 
W czasie wojny Bylina brał udział w kam-
panii wrześniowej, uczestniczył w bitwie 
pod Mławą. Z raną w brzuchu znalazł się 
w szpitalu. Kolejny jego wojenny epizod 
to udział w powstaniu warszawskim. Po 
wojnie został profesorem w Akademii 
Sztuk Pięknych. Jego pracownia była 
dość kostyczna, panował w niej wojskowy 
dryl. Omijały go szalone talenty, aczkol-
wiek jego uczniami byli dwaj kapitalni 
malarze – Wiesław Szamborski i Marek 
Sapetto. Potrzeba było jednak dużej siły 
osobowości, by przebić się przez pewną 
kostyczność tej pracowni. 
Z Byliną wielokrotnie miałam kontakt 
w ASP, kiedyś nawet zrobił mi awanturę, 
ponieważ przed dyplomem przenio-
słam się od Krystyny Łady-Studnickiej 
do Tadeusza Dominika. Powiedział, że 
to niewyobrażalne, żeby studentka, któ-
ra ma wyróżnienia w swojej pracowni, 
poszła robić dyplom do kogo innego. 
Byłam wtedy przedstawicielką studen-
tów w Radzie Wydziału i brałam udział 
w tych posiedzeniach. Oczywiście mój 
udział był skromny, dotyczył opinio-
wania stypendiów. Przy takiej właśnie 
okazji Bylina strasznie mnie objechał. 
Nie chciał mnie zrozumieć, ale wiem 
dlaczego – był to człowiek zasadniczy, 
który nie zgadzał się z łamaniem reguł, 
choćby były nieżyciowe. 

których warto
przypomnieć

Michał Bylina
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Po wojnie jego obrazy ukazywały sceny 
batalistyczne. Czasem musiał nama-
lować coś, co miało pokazać, że oręż 
wojska ludowego był naprawdę ważny… 
Jego przedwojenne obrazy były doce-
niane przez krytyków i kolekcjonerów. 
Prezentował je w prestiżowym Insty-
tucie Propagandy Sztuki (IPS). Była to 
niezwykła instytucja na miarę minister-
stwa, miejsce spotkań najwybitniejszych 
postaci tamtej epoki. Bylina, podobnie 
jak mój nieco od niego młodszy ojciec, 
brał udział w wystawach w Zachęcie. 
Popularność zapewniały mu bardzo 
ciepłe prace, z dobrze namalowanymi 
końmi. A nie jest to łatwy temat. 
Pamiętam wystawę Byliny z lat 70. 
w „Expressie Wieczornym”, zorganizo-
waną przez Zbigniewa Florczaka, który 
– co warto wspomnieć – był również bar-
dzo ciekawą postacią, autorem paryskiej 
„Kultury” pod pseudonimem Pelikan. 
Programowo nie pisząc w „Expressie 
Wieczornym” niczego o polityce, kon-
centrował się na kulturze i organizował 
rewelacyjne wystawy. Wróćmy jednak 
do Byliny – w dużej sali wystawowej 
pokazał swoje nowe, ale też stare prace, 

które przetrwały powstanie warszaw-
skie. Był tam przepiękny, romantyczny 
obraz ukazujący małego chłopca, blon-
daska siedzącego na koniu. Miałam 
ochotę go kupić, do dziś żałuję, że tego 
nie zrobiłam.
Profesor Bylina zmarł w 1982 r., został 
pochowany na Powązkach Wojsko-
wych. Gdy prowadzono prace na Łącz-
ce, został ekshumowany. Pochowano 
go ponownie w Gliwicach, obok brata. 
Drugi uczeń Pruszkowskiego, o którym 
dziś opowiem, Jan Betley, urodził się 
w Płocku, ale całe życie spędził w War-
szawie i silnie związał się artystycznie 
z tym miastem. Wyróżniało go piętno 
Pruszkowskiego, czyli ukochanie kolo-
ru. Miał spokojniejszą naturę niż jego 
mistrz. Nie był ani kawalerzystą, ani 
rycerzem, ale ciepłym, łagodnym arty-
stą. Bardzo dobrze go znałam, bo uczył 
mnie rysunku wieczornego w Akademii 
Sztuk Pięknych. Użyłam sformułowa-
nia „wieczornego”, ponieważ w tamtych 
czasach w ASP rano to było malarstwo, 
a późnym popołudniem rysunek i stąd 
ta nazwa. Miałam u niego wyróżnienie, 
co odnotowywano w specjalnym miejscu 

w indeksie. Wspominam o tym, 
bo mało kto mógł się pochwalić 
taką oceną z rysunku. Bardzo 
się o to obraził pewien bardzo 
dziś ceniony malarz, którego 
rozpierała ambicja, a w aka-
demii – pomimo starań – miał 
słabe oceny. 
Generalnie wszyscy studenci 
ASP bardzo się starali zapraco-
wać na świetne stopnie z przed-
miotów artystycznych, nie 
przejmując się niczym więcej. 
Najgorzej wspominam lekto-
rat francuski, który prowadził 
najsłynniejszy socrealistyczny 
architekt, choć pochodzący 
z przedwojennej burżuazji, 
Józef Sigalin. 
Wróćmy jednak do Betleya. Był 
aktywny artystycznie już przed 
wojną. Jeździł na słynne plene-
ry do Kazimierza. W okresie 
powojennym, jako starannie 

wykształcony malarz, podjął pracę dy-
daktyczną w akademii. Był adiunktem, 
potem profesorem, choć nie miał swojej 
pracowni. Prowadził zajęcia z rysunku, 
ale malował z upodobaniem pejzaże 
i martwe natury, rzadziej portrety. Znany 
był ze scen miejskich, pokazujących 
Warszawę, do których nie wprowadzał 
ludzi. Z kolei portret – podobnie jak ja – 
traktował tak samo jak martwą naturę. 
Dlaczego? Odpowiem żartem – od nosa 
do policzka jest podobna odległość, jak 
od umownej filiżanki do spodeczka… 
Betley, w odróżnieniu od wielu twórców 
działających w tym trudnym okresie, nie 
uległ socrealizmowi. Koncentrował się na 
swoich ulubionych tematach i działalno-
ści pedagogicznej. Jego prace były takie 
jak on – spokojne i łagodne. Co ważne, 
był wierny polskiemu koloryzmowi. 
Pamiętam jego pogrzeb na Cmentarzu 
Powązkowskim, smutną uroczystość, 
choć nie pozbawioną zabawnego ak-
centu. Betley był potężnym, wysokim 
mężczyzną. W związku z tym trumna 
nie chciała się zmieścić do rodzinnego 
grobowca. n

spisał Piotr Cegłowski

Jan Betley
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Postrzega pan sztukę jako dobrą in-
westycję?
Jako twórca jestem niejako po drugiej 
stronie. Koncentruję się na tworzeniu 
ewentualnych obiektów inwestycyj-
nych, ale oczywiście wierzę i oceniam, 
że obecnie sztuka współczesna jak 
najbardziej jest jednym z najlepszych 
sposobów na inwestycje. Gwarantuje 
stabilny wzrost wartości. Potwierdze-
niem jest aktualny raport z rynku sztuki 
i sprzedaży aukcyjnej w Polsce, gdzie 
nie tylko osiągane ceny wyraźnie kierują 
się w górę, lecz także liczba transakcji 
pozwala optymistycznie patrzeć na 
rozwój tego segmentu. I bez wątpienia 
sztuka, bez względu na medium, jest 
jednym z najbardziej wyrafinowanych 
obszarów inwestycyjnych. Artystycz-
ne walory kupowanych przedmiotów 
i możliwość obcowania z nimi na pewno 
dają sporo przyjemności. Znajomość 
sztuki i łatwość poruszania się w jej 
przestrzeni podkreśla pozycję inwestora 
w świecie biznesu. 

Czy ktoś uczy artystów, jak o siebie 
walczyć na rynku sztuki? Jak edukacja 
artystyczna przygotowuje młodych 
ludzi do tego, aby móc żyć z uprawia-
nia sztuki?
Jeśli chodzi o przygotowanie studentów 
do życia po studiach artystycznych, do 
walki o siebie i swoją twórczość na rynku 
sztuki, to ogranicza się to do wykładów, 
paneli tematycznych o aktualnej sytu-
acji rynku sztuki. Uczelnie artystyczne 

Czas O sztuce jako estetycznym 
wyborze inwestorów 
i formie lokaty 
kapitału rozmawiamy 
z Dobiesławem Gałą, 
zdobywcą Grand Prix 
X Triennale Polskiego 
Rysunku Współczesnego 
w 2020 r. 

inwestycji
w sztukę

82
MANAGER-REPORT 

marzec–kwiecień 2022

MANAGER 24
sztuka



koncentrują się głównie na przybliżeniu 
młodzieży występujących zjawisk, ich 
przeobrażeń w nowe formy i nurty. 
Młodzi twórcy muszą uczyć się funkcjo-
nowania na rynku sztuki samodzielnie, 
czerpiąc z doświadczeń innych bądź 
korzystając ze wsparcia profesjonali-
stów. Obserwujemy też rozwijające się 
zjawisko: nowe media. Pozwalają one 
budować rozpoznawalność. Umiejęt-
ne ich wykorzystanie pomaga szybciej 
zaistnieć w świadomości odbiorców. 
Młodzi ludzie bardzo naturalnie ko-
rzystają z nich jako narzędzia zwięk-
szenia rozpoznawalności i wsparcia 
dla wprowadzenia obiektów do obrotu. 
To staje się coraz bardziej oczywiste 
w budowaniu marki osobistej twórców. 

Swoją najnowszą wystawę nazwał pan 
„Bieguny niedostępności”. Skąd czerpał 
pan inspirację?
Bieguny niedostępności to wyliczo-
ne matematycznie, realne miejsca 
na Ziemi. Określenie powstało prze-
szło sto lat temu, w 1920 r. Jego au-
tor Vilhjalmur Stefansson stworzył je 
dla odróżnienia bieguna północnego 
od najtrudniej osiągalnego punktu 
w Arktyce, a następnie definicja zosta-
ła rozszerzona o inne obszary. Bezpo-
średnią inspiracją do realizacji cyklu 
moich kompozycji jest słynna Strefa 
51 – amerykańska baza wojskowa słu-
żąca do testów nowych rozwiązań 
technicznych, która obrosła w liczne 
teorie spiskowe związane z UFO. Naj-
prawdopodobniej prowadzone są tam 
testy nowych typów broni i statków 
powietrznych. Nie jest może miejscem 
najbardziej oddalonym od wody czy lą-
du, ale zapewne jest odległa, strzeżona 
i niedostępna. Cykle, które prezentuję 
w Międzynarodowym Centrum Kul-
tury pod wspólnym tytułem „Biegu-
ny niedostępności”, to wizualizacje 
odległych, często tajnych obszarów, 
gdzie widziano niewyjaśnione zjawi-
ska, incydenty lub przeprowadzane 
są eksperymenty, które mają fatalny 
wpływ na okoliczną faunę i florę. Są 
to próby zilustrowania najbardziej 
niedostępnych miejsc na Ziemi, gdzie 

zachodzą zagadkowe zjawiska, gdzie 
są tajemnicze ślady zdarzeń, a ich 
konsekwencją są zmiany struktury 
materii. Ale również toksyczna dzia-
łalność człowieka, który eksperymen-
tując w odległych miejscach naszej 
planety, deformuje przyrodę. Prace 
mają również wymiar metafizyczny. 
Opowiadają o człowieku jako fizycz-
nym bycie, który pozostawia w świa-
domości swojego otoczenia trwały ślad 
pozazmysłowy. Ten ślad jest rodza-
jem deformacji struktury przestrzeni, 
współistnieniem w czasie, wpływa-
niem na przyszłość. Z upływem czasu 
ślad zanika, zarasta materią i biegiem 
życia kolejnych istnień. W swoich pra-
cach nie przedstawiam konkretnych 
działań, obiektów czy maszyn, które 

spowodowały te ślady. Koncentruję się 
na sytuacji już po, na pozostawionych 
znakach, odbiciach. Próbuję prze-
widywać proces zmian określonego 
miejsca. Istotnym czynnikiem jest 
czas, który pozwala siłom natury na 
ponowne zaanektowanie zniszczonego 
miejsca i przekształcenie go w inną 
strukturę. Podczas odbioru moich 
prac proponuję przełączyć percepcję 
na kontemplację z góry. Te prace nie 
są pejzażami, w których należy szukać 
horyzontu. Perspektywa, niczym spoj-
rzenie z lotu ptaka, pozwala dotknąć 
makro- i mikrokosmosu, które kryją 
się w trójwymiarowych formach. 

A jak nazwałby pan swój styl?
To jest skoncentrowanie wszystkich 
różnorodnych doświadczeń. To, co 
teraz robię, to rysunki strukturalne. 
Połączona w całość płaskorzeźba z ry-
sunkiem i malarstwem. Wykorzystuję 
różne media: ołówek, grafit, węgiel, 
farbę, pigmenty. Zapraszam na przegląd 
moich prac do krakowskiego Międzyna-
rodowego Centrum Kultury. Tam będzie 
można zobaczyć połączenie struktur 
i dotknąć intrygujących biegunów nie-
dostępności. Zapraszam także na stronę 
dobieslawgala.com, gdzie pojawią się 
informacje o planowanych niebawem 
kolejnych wystawach. n

rozmawiał Piotr Cegłowski 

Dobiesław Gała z cyklu „Strefa 79”  
100 x 100 cm,  2022 r.

Dobiesław 
Gała z cyklu 

„Stalowe rzeki” 
100 x 70 cm
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Fonograficzne
W 1962 r. w słynnym klubie 

Renaissance mieszczącym się 
na Bulwarze Zachodzącego 

Słońca w Hollywood formacja 
Art Blakey and the Jazz 

Messengers nagrała aranżację 
na trzy instrumenty dęte 

i sekcję rytmiczną Curtisa 
Fullera znaną dziecięcą 

rymowankę „Trzy ślepe myszki”

Sam aranż zapewne przeszedłby 
bez echa, gdyby nie brawuro-
we, imponujące i sugestyw-
ne wykonanie tejże aranżacji 

przez wspomnianą formację. Iskrzyło 
się tam od interesujących dysharmonii 
oraz zmian tempa, podporządkowanych 
jednak ściśle sekcji rytmicznej, zwłaszcza 
perkusji. W nagraniu wzięli udział: sam 
Art Blakey liderujący formacji grał na 
bębnach, Freddie Hubbard – na trąbce, 
Curtis Fuller – na puzonie, Wayne Shor-
ter – na saksofonie tenorowym, Cedar 

Walton – na fortepianie i Jymie Merritt 
– na kontrabasie. Zaraz potem płyta zo-
stała wydana przez wytwórnię United 
Artists, a jej tytuł brzmiał „Three Blind 
Mice”. Płyta wywarła nie tylko ogromne 
wrażenie i na słuchaczach, i na krytykach, 
lecz także wytyczyła nowy trend w jaz-
zie. Zaproponowane przez Arta Blakeya 
zmiany tempa były tak efektowne, a jed-
nocześnie proste, że wyznaczyły ramy, 
w których każdy, nawet nie za bardzo 
wytrawny muzyk mógł się w nich od-
naleźć w swobodnych improwizacjach. 
Warto wspomnieć, że płyta została po-
wtórnie wydana jeszcze w tym samym 
roku przez wytwórnię wszech czasów 
Blue Note Records w rozszerzonej wersji, 
zawierała bowiem jeszcze sesję nagra-
niową z 1961 r. zarejestrowaną w klubie 

arcydzieła
z Japonii

Village Gate w Nowym Jorku. Ten 
właśnie dwupłytowy album nie tylko 
wpłynął na dalszy rozwój jazzu, ale 
przede wszystkim zaowocował po-
wstaniem wytwórni fonograficznej 
zwanej Three Blind Mice.
Osiem lat po wspomnianej sesji na 
drugiej półkuli, w stolicy Japonii w To-
kio, spotkało się trzech przyjaciół. 
Takeshi Fujii, świeżo upieczony ab-
solwent farmacji, ale od kilku lat za-
fascynowany jazzem, marzył, aby zo-
stać producentem muzycznym, Saga 
Kazumitsu, niezwykle utalentowany 
i znany architekt, amatorsko grający 
jazz na fortepianie, pionier surfingu 
w Japonii i latania na paralotni, zginął 
zresztą podczas surfowania w 1976 r., 
oraz przedsiębiorca, właściciel 
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Mieczysław Stoch
absolwent filozofii na Uniwersytecie 
Warszawskim. Założyciel jednej z pierwszych 
niezależnych wytwórni fonograficznych  
w Polsce. Miłośnik muzyki, pasjonat  
i kolekcjoner płyt gramofonowych – głównie 
muzyki poważnej i jazzu. Posiada zbiór 
liczący prawie 40 tys. egzemplarzy,
mniej więcej tyle, ile liczy sobie zbiór 
Biblioteki Narodowej.

a białą – ponieważ w japońskim senniku 
biała mysz ukazująca się w marzeniach 
sennych symbolizowała przychylność 
losu i ludzi i zapowiadała jednocześnie 
pomyślność wszelkich przedsięwzięć. 
A nazwali wytwórnię Trzy Ślepe Myszki, 
bo było ich trzech i tak jak Art Blakey 
pracował z młodymi, bo, jak mawiał, to 
zapewniało mu sprawność umysłu, tak 
oni postawili na młodość, jednocześnie 
zafascynowani innowacyjnością płyty, 
którą opisaliśmy na wstępie i z której 
właśnie wzięli nazwę swojej wytwórni.
Sam program jednak nie był ich osta-
tecznym wyzwaniem, postawili sobie 
bowiem cel jeszcze bardziej ambitny. 
Postanowili wszystkie płyty nagrywać 
w najnowocześniejszym studiu Aoi Studio 
w Tokio. „Aoi” znaczy niebieski, albo mo-
że raczej niebiański, bo w studiu pracował 
znakomity realizator dźwięku Yoshihiko 
Kaminari, odpowiedzialny za nagranie 
i miks, nacięcia matryc dokonywał zaś 
Mitsuharu Kobayashi. Był tak zwariowany 
na tym punkcie, że zaraz po nagraniu 
leciał na złamanie karku do taksówki 
i jechał z taśmą do studia, gdzie można 
było naciąć matrycę, a wszystko po to, 
aby nawet minimalnie taśma nie uległa 
demagnetyzacji. Trzeba też wspomnieć, 
że taśma, na której nagrywano dla TBM, 
kręciła się z zawrotną prędkością 76 cm 
na sekundę. Był to ewenement w skali 
światowej. Dzięki temu dźwięk był bardzo 
czysty i wszystkie sekcje instrumentalne 
brzmiały niezwykle klarownie. 

restauracji i stacji benzynowych Uozu 
Yoshiaki. Wszyscy trzej byli fanatykami 
jazzu. Postanowili założyć wytwórnię 
fonograficzną, która promowałaby tylko 
rodzimy japoński jazz. Postanowili przez 
5 lat nie brać żadnego wynagrodzenia 
z tytułu jakiegokolwiek wkładu w wy-
dawnictwo. Działając pro publico bono 
chcieli, po pierwsze, dać szansę zaistnie-
nia młodym muzykom, których wyławiali 
w słynnych tokijskich klubach, takich jak 
Pit In w Shinjuku, Jinjank w Ginza, Misty 
w Roppongi czy 5 Spots w Jiyugaoka, 
a jednocześnie programowo odrodzić 
nieco skostniałe formy wydawane przez 
fonograficznych gigantów, takich jak 
Victor – japoński oddział amerykańskiej 
wytwórni RCA, czy potężna Columbia, 
która wydawała wówczas wyłącznie jazz 
tradycyjny. Programowe credo nowej 
wytwórni, zwanej właśnie Three Blind 
Mice, czyli Trzy Ślepe Myszki, stanowiły 
cztery zasady, których pilnował i które 
egzekwował z aptekarską skrupulatno-
ścią Takeshi Fujii. Pierwszą zasadą było, 
aby jazz wydawany przez TBM spełniał 
muzyczne oczekiwania zwłaszcza młodej, 
rozbawionej i niczym nieskrępowanej 
publiczności. Po drugie, jazz z tej oficyny 
winien zawierać jak najwięcej elementów 
w stylu swing, chociaż z biegiem lat coraz 
bardziej dryfowano w stronę bluesa. Po 
trzecie, jazz bez indywidualistycznego 
konceptu nie miał tu racji bytu, bo nie 
działał na wyobraźnię, a ta była ostat-
nim, czwartym punktem wieńczącym 
wydawniczy program wytwórni. Za lo-
go obrali sobie białą mysz w ciemnych 
okularach. Ciemne okulary z powodu 
ślepoty myszek z albumu Arta Blakeya, 

Kolekcjonerskie albumy winylowe 
nie tylko dostarczają wspaniałych doznań 
artystycznych, lecz także osiągają bardzo 
wysokie ceny
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Pierwszą płytą w wytwórni Three Blind 
Mice był album z numerem katalogowym 
TBM-1 z nagraniem znanego japońskiego 
saksofonisty Kosuke Mine i jego kwintetu, 
a zatytułowana była po prostu „Mine”. 
Kosuke Mine był podówczas jednym 
z najświetniejszych muzyków jazzowych 
w Japonii. Mal Waldron czy Joe Hender-
son zawsze brali go do składu, kiedykol-
wiek występowali w Kraju Kwitnącej 
Wiśni. Pierwszą płytę wydano w roku 
1970, czyli w roku założenia wytwórni 
TBM. W tym samym roku ukazały się 
jeszcze 3 inne krążki, druga płyta wspo-
mnianego Kosuke Mine, „2nd Album”, 
z numerem katalogowym TBM-2, ukazał 
się też krążek Masaru Imady, znanego 
pianisty, który wspaniale potrafił łączyć 
stare i młode pokolenie, a płyta nagra-
na z jego kwartetem nosiła tytuł „Now”. 
I ostatnia płyta z inauguracyjnego roku 
to płyta Takao Uematsu i jego kwartetu. 
Rok 1971 rozpoczęła wytwórnia mocnym 
uderzeniem, wydała bowiem koncert
słynnego niemieckiego freejazzowego 
kwartetu Alberta Mengelsdorffa zareje-
strowanego podczas koncertu w klubie 
At Dug w Tokio 15 lutego tego samego 
roku. Była to jednak jedna z nielicznych 
płyt zagranicznych formacji wydanych 
przez Three Blind Mice. Firma nabrała 
rumieńców i zaczęła się dynamicznie 
rozwijać dopiero w 1973 r. W tym roku 
dla TBM zaczęli nagrywać tacy giganci, 
jak Isao Suzuki, George Otsuka, Tsuyoshi 

Rzeczywiście, czujemy, jak Isao Suzuki 
i Kunihiko Sugano poszerzają horyzonty 
jazzu. Ich jazz jest wyrazisty, czasami 
ostry, ale jest to wyraz konsekwencji 
i dyscypliny, których się uczyli od naj-
większych, ich jazz był męski, nieprzejed-
nany, ale i niepodważalny. Płyta stała się 
od razu bestsellerem, a Isao Suzuki dwa 
razy z rzędu otrzymał laurkę najlepsze-
go jazzmana w Japonii od prestiżowego 
czasopisma „Swingle Journal”.
Podobnie było z innym znakomitym 
pianistą i kompozytorem jazzowym, 
który nazywał się Tsuyoshi Yamamoto. 
Genialny samouk przez dłuższy czas był 
etatowym pianistą w słynnym jazzowym 
klubie Misty znajdującym się w dzielnicy 
Roppongi w Tokio. Wraz z kontrabasistą 
Isao Fukui i z perkusistą Tetsujiro Obarą 
nagrali najpierw „Midnight Suger” o nu-
merze katalogowym TBM-23, a zaraz 
potem „Misty” na cześć wspomnianego 
klubu w tym samym składzie, a płyta mia-
ła numer TBM-30. Mnie jednak osobiście 
podoba się inna płyta, nagrana już nieco 
później dla tej oficyny, zatytułowana „Girl 
Talk Yama & Jiro’s Wave”. Na tej płycie 
Isao Fukui został zastąpiony kontraba-
sistą Akirą Daiyoshim. Są tu nagrane 
kompozycje Marvina Hamlisha, Maxa 
Steinera, Billy’ego Strayhorna, Gershwina, 
Gilberta Becauda i Vernona Duke’a. Płyta 
subtelna, kontemplatywna z liryczny-
mi, perlistymi solówkami Tsuyoshiego 
Yamamoto. Okładkę zaprojektował, jak 
w większości produkcji TBM, sam dyrek-
tor artystyczny wytwórni Ben Nishizawa. 
Płyta hipnotyzuje muzycznie, ale i powala 
realizacją dźwięku. 
Wszystkie płyty z oficyny Three Blind 
Mice są pod względem realizacji dźwię-
ku perfekcyjne. Szkoda, że wytwórnia 
nagrała tylko 96 pozycji w serii TBM. Były 
tam przecież jeszcze inne perełki, choć-
by nagrania Terumasa Hino, Kwintetu 
George’a Otsuki, Hideto Kanai czy Mari 
Nakamoto. Do dziś niemal wszystkie płyty 
z katalogu TBM są poszukiwane przez 
wytrawnych kolekcjonerów. Przecież 
wiele płyt z tej oficyny to autentyczne 
arcydzieła fonografii XX w. n 

Mieczysław Stoch

Yamamoto czy Terumasa Hino. Isao Su-
zuki, niezwykle utalentowany muzyk, 
grał nie tylko na kontrabasie, wiolonczeli, 
organach, fortepianie, ale nawet na in-
strumentach perkusyjnych. Śmiano się, 
że grał na wszystkim po japońsku, nawet 
na tamburynie słychać było jego japoński 
styl. Uwielbiali go Oskar Peterson, Diz-
zy Gillespie i Kenny Burell. Otóż 29 i 30 
marca 1973 r. Isao Suzuki wraz z pianistą 
Kunihiko Sugano i George’em Otsuką na 
bębnach nagrali cudowną płytę zatytu-
łowaną „Blow Up”, płyta miała numer 
katalogowy TBM-15.
Zarejestrowana została oczywiście w słyn-
nym studiu Aoi Studio w Tokio. Jeden 
z krytyków napisał: „Kiedy słucha się 
tej płyty, od razu czujemy się uprzywi-
lejowani, jakbyśmy znaleźli się w eli-
tarnym klubie, w klubie wybrańców”. 

PŁYTY WINYLOWE 
WRÓCIŁY DO SKLEPÓW 

MUZYCZNYCH. 
NIEKTÓRZY ARTYŚCI 
PUBLIKUJĄ SWOJE 
ALBUMY WŁAŚNIE  
W TAKIEJ FORMIE 

I ZAMIESZCZAJĄ JE 
W INTERNECIE, 
REZYGNUJĄC  

Z WERSJI 
KOMPAKTOWEJ
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Dbam o to, abyś zrealizował/a 
wszystkie swoje marzenia.  

Odbiegam od salonów fryzjerskich –  
stworzyłam SPA dla Ciebie i Twoich 
włosów. Spraw sobie prezent, poczuj  

się wyjątkowo.  
Bądź najważniejszy/a w tym miejscu – 
gdzie otwieram pielęgnacyjny EDEN.  

Muzyka, sztuka, design  
– TO MIEJSCE, GDZIE ODKRYJESZ 
SWOJĄ STRONĘ DOSKONAŁOŚCI.  

Poświęć sobie czas, daj mi możliwość,  
abym mogła pokazać Ci  

MAGICZNĄ STRONĘ SIEBIE – WEJDŹ 
W ŚWIAT MOONLIGHT.

MOONLIGHT Monika Manz
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 60

GSM 600 443 642
e-mail: moonlight.atelier@gmail.com

www.moonlightatelier.pl

 moonlight Monika Manz

PARTNERZY:



Pandemiczna izolacja światowa, 
zmiany klimatyczne, wojna 
w Europie – czy jesteśmy 
w ukrytej kamerze, w której 

ktoś testuje nasze reakcje? Czy znowu 
mamy koszmary po zbyt dużej dawce 
apokaliptycznych seriali? Powiedzieć, że 
świat zmienia się coraz szybciej, to nic 
nie powiedzieć. Jeszcze nigdy w naszej 
historii jako ludzkość nie staliśmy przed 
takimi wyzwaniami. 
Ale też nigdy do naszej dyspozycji nie 
mieliśmy tak precyzyjnych narzędzi, 
dzięki którym możemy nadążać za sza-
leństwem współczesnego świata i odna-
leźć wewnętrzną spójność i spokój. Być 
świetnym liderem, partnerem, przywód-
cą, kochankiem. W pełni wykorzystywać 
swój potencjał. Wykorzystać zdobycze 
nauki i techniki dostępne do tej pory je-
dynie w eksperymentalnych wojskowych 
ośrodkach badawczych lub centrach 
przygotowań olimpijskich. 
Właśnie te dwie dziedziny – wojsko-
wość i sport – są wiodące w wyścigu do 
stworzenia superczłowieka. I to wła-
śnie w nich miliardy dolarów rocznie są 

Przyjdzie
 VUCA

Gdybyśmy trzy lata temu wzięli do ręki 
gazetę lub obejrzeli wydanie wiadomości 
z marca 2022 r., prawdopodobnie nie 
wiedzielibyśmy, jak zareagować na te 
wszystkie niedorzeczności

i nas zje...
inwestowane we wszystkie rozwiązania, 
które potencjalnie mogą sprawić, że bę-
dziemy sprawniejsi, szybsi, elastyczniejsi 
umysłowo, z lepszą koncentracją, pa-
mięcią i zdolnością do nauki i zapamię-
tywania. Że będziemy potrafili wykorzy-
stywać swój mózg i go rozwijać. Dzięki 
neuroplastyczności, czyli możliwości 
ciągłego tworzenia nowych połączeń 
między neuronami, będziemy w stanie 
decydować o tym, co i w jaki sposób 
chcemy osiągnąć i tworzyć. 
– Tak jak wiele innych osób byłem za-
uroczony wizją filmu „Jestem Bogiem” 
– mówi dr Paweł Szczęsny, bioinforma-
tyk, laureat Nagrody Naukowej Polity-
ki i członek Rady Naukowej instytutu 
iMIND. – Niestety, obietnica chemicznej 
modyfikacji pracy mózgu, tak aby był 
superwydajny, jest tymczasem tak samo 
możliwa, jak pigułka na odchudzanie. 
Wprawdzie na rynku dostępne są leki 
i suplementy o działaniu stymulującym, 
które opisuje się jako ekwiwalenty pi-
gułki z ww. filmu, jednakże badania 
nie pozostawiają wątpliwości – pozwa-
lają one pracować dłużej, ale nie lepiej. 

Biochemiczny hardware naszego umysłu 
da się usprawnić w ograniczonym zakre-
sie. Dużo większy efekt uzyskać można, 
modyfikując software, czyli nasze prze-
konania, nieuświadomione założenia czy 
lęki. Narracje do tej pory niedostępne są 
w zasięgu ręki, otwierając nowe pola eks-
ploracji czy nowe możliwości działania. 
Stan naszej wiedzy o mózgu w ciągu 
ostatnich 20 lat się podwoił, ale wciąż 
jeszcze nie wiemy do końca, jak on 
funkcjonuje. Zaczęliśmy jednak lepiej 
rozumieć neurologiczne podstawy ta-
kich stanów, jak szczęście, wdzięczność, 
miłość, współczucie, koncentracja czy 
odporność (resilience) lub przepływ 
(flow). A ponieważ lepiej rozumiemy 
te stany, możemy teraz stymulować 
i trenować odpowiednie części mózgu, 
wspomagać wywoływanie odpowiednich 
fal mózgowych i wzmacniać te stany, 
które chcemy uzyskać, co oznacza, że 
przy odpowiednim treningu możemy 
utrzymać taki stan umysłu, jaki chcemy. 
Zmiany funkcjonowania mózgu powodu-
ją zmiany myślenia, a zmiany myślenia 
– zmiany w mózgu. Ale o tym za chwilę. 
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Świat, w którym żyjemy 

Amerykańskie wojsko było jedną z pierw-
szych organizacji, które używały akroni-
mu VUCA po atakach terrorystycznych 
11 września w 2001 r. Niestety, okazało 
się, że to określenie pasuje jak ulał do 
dzisiejszego świata. Na ten nowy świat, 
w jakim żyjemy, składa się V – Volatili-
ty (zmienność), U – Uncertainty (nie-
pewność), C – Complexity (złożoność) 
i A – Ambiguity (niejednoznaczność). 
Rzeczywistość ta dotyczy tak samo życia 
rodzinnego, indywidualnego, jak biz-
nesowego.
Volatility, czyli zmienność, to nic innego 
jak szybkie zmiany wokół nas, przebie-
gające chaotycznie, uniemożliwiające 
określenie wzorców postępowania. To, 
co planujemy dzisiaj, może okazać się 
błędne już jutro. 
Uncertainty, czyli niepewność, polega 
na niepewności przyszłości. Na pod-
stawie doświadczeń ze znanej dobrze 
przeszłości trudno jest wnioskować coś 
pewnego na temat przyszłości. Jest coraz 
więcej wyjątków i coraz więcej nowych 
nieznanych dziedzin.
Complexity, czyli złożoność, dotyczy 
poziomu skomplikowania procesów, 
w jakich każdego dnia bierzemy udział. 
Obszary działań nakładają się na siebie, 
zaburza się prosta zasada „przyczyna-
-skutek”. Nie wiemy, co się wydarzy, kiedy 
i przede wszystkim dlaczego. 
Ambiguity, czyli niejednoznaczność, 
to ilość bodźców, jakie do nas docierają 
z wielu źródeł. To także wielość nowych 
znaczeń, ale i możliwości. Zwykle wiąże 
się też z podwyższonym poczuciem ry-
zyka. Nic nie jest tym, czym mogłoby się 
wydawać na pierwszy rzut oka.

Redefinicja 

Wygląda to dosyć groźnie i stresująco, ale 
to przecież tylko kwestia naszego punktu 
widzenia. Doktor Bob Johansen z Insti-
tute for the Future, think tanku z Doliny 
Krzemowej, autor bestsellera „Liderzy, 
którzy tworzą przyszłość”, potraktował 
świat VUCA tak samo jak Chińczycy, dla 
których słowo „kryzys” (weiji) oznacza 

zarówno niebezpieczeństwo, jak i szan-
sę, czyli pozwolił sobie zaproponować 
redefinicję tego groźnego akronimu.
V(ision), czyli Wizja zamiast V(olatility). 
Zaakceptuj i przyzwyczaj się do zmiany. 
To już się nie zmieni, ale jeżeli posiadasz 
wizję i jasno określone wartości, prze-
trwanie w burzliwych czasach będzie 
prostsze. A może okazać się, że właśnie 
na takie czasy i okazje czekałeś.
U(nderstanding), czyli Zrozumienie 
zamiast U(ncertainty).
Rozejrzyj się i posłuchaj. Zatrzymaj i za-
stanów. Przeanalizuj to, co do Ciebie 
dociera, i zobacz, czy są jakieś schematy, 
które pasują, czy trzeba stworzyć nowe. 
C(larity), czyli Przejrzystość za-
miast C(omplexity).
Jasno komunikuj. Miej cel oraz drogę, 
którą chcesz podążać, wyznaczone w spo-
sób zrozumiały. 
A(gility), czyli Elastyczność zamiast A(m-
biguity).
Naucz się płynności – elastyczności my-
ślenia i dostosowywania do zmieniają-
cego się otoczenia. Do redefinicji tego, 
co dostrzegasz, i tego, jak osiągać cele. 
A również tego, co jest celem. 

Elastyczna kreatywność 

Co będzie potrzebne nam w przyszłości? 
Jakie jakości i zasoby? Według raportu 
World Economic Forum do najbardziej 
pożądanych cech w przyszłości będzie 
należało ciągłe uczenie się i nabywanie 
nowych kompetencji, w szczególności 
tych określanych jako miękkie, czyli in-
teligencji emocjonalnej, komunikacji 
interpersonalnej, zdolności przywód-
czych, oceny sytuacji i umiejętności szyb-
kiego podejmowania decyzji, a przede 
wszystkim kreatywności. Wygląda na 
to, że takich przedmiotów nie mieli-
śmy na studiach, ale przyszłość edukacji 
też będzie wyglądała zupełnie inaczej. 
Będzie oznaczała zupełnie inne podej-
ście do naszego mózgu i inny sposób 
na uwolnienie jego potencjału. Przede 
wszystkim na nauce uczenia się i zmianie 
sposobu postrzegania rzeczywistości. Co 
sprawi, że będziemy dłużej mieć młode 
i elastyczne mózgi. Rzeczywistość VUCA 

wymaga od nas ciągłej nauki, pobudzania 
kreatywności i elastyczności. 
To, w jaki sposób postrzegamy swoje 
możliwości, ma ogromne znaczenie 
w adaptowaniu się do zmian. Niektó-
rzy uważają, że inteligencja i zdolności 
to stałe cechy, które się nie zmieniają. 
A „starego psa nie uczy się nowych sztu-
czek”. Czy tak jest na pewno? 

Motywacja wzrostu i zmian 

„Przekonanie, że nasze cechy są usta-
lone raz na zawsze – nastawienie na 
trwałość – zmusza cię do tego, aby raz 
po raz udowadniać swoją wartość. Jeśli 
każdy ma od urodzenia określony iloraz 
inteligencji, określoną osobowość i okre-
ślony charakter moralny, to lepiej, żebyś 
jak najszybciej udowodnił, że posiadasz 
odpowiednie cechy w odpowiednim 
stopniu” – pisze w swojej książce „Nowa 
psychologia sukcesu” prof. Carol Dweck 
z Uniwersytetu Stanforda, która badała 
„rozwojowy sposób myślenia”. Podczas 
swojej pracy wyodrębniła dwa sposoby 
myślenia: nastawienie na rozwój (growth 
mindset) i nastawienie na trwałość (fixed 
mindset). Powyższy cytat odnosił się do 
tego drugiego. A jak wygląda myślenie 
rozwojowe? 
„Nastawienie to zakłada, że kompetencje, 
którymi dysponujesz, to dopiero punkt 
startowy do dalszego rozwoju. Bazuje 
ono na wierze w to, że jesteśmy w stanie 
poprawiać się i rozwijać, jeśli tylko włoży-
my w to wysiłek. I choć ludzie mogą być 
różni pod każdym możliwym względem 
– talentów, umiejętności, zainteresowań 
czy temperamentów –  poprzez celowy 
trening (wymagający skupionej uwagi 
i prowadzony w konkretnym celu) i wy-
nikające z niego doświadczenie każdy 
może się zmienić”.
Współczesna neuronauka podkreśla, że 
ludzki mózg jest plastyczny i podlega cią-
głym zmianom. A to oznacza, że możemy 
uczyć się i rozwijać swoje zdolności przez 
całe życie. Kiedy uczymy się czegoś po 
raz pierwszy, w mózgu tworzą się nowe 
połączenia neuronalne, co wpływa na 
naszą koncentrację, pamięć i zdolność 
mózgu do samonaprawy. 
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Doktor Rick Hanson, psycholog uniwer-
sytetu w Berkeley i autor bestsellerów, 
podkreśla, że zmiany nawyków, spoj-
rzenia na świat i umiejętności doświad-
czania pozytywnych emocji wywołują 
fizyczne zmiany w mózgu. Przy większej 
aktywności lewej przedniej części mózgu 
odczuwamy większe zadowolenie z życia 
i wellbeing. A życie w ciągłym stresie 
i zalewanie naszego organizmu hor-
monem stresu, kortyzolem, powodują 
zmniejszenie wielkości obszaru zwanego 
hipokampem, który odpowiada między 
innymi za zapamiętywanie. 
Zostało to również potwierdzone wśród 
medytujących: ludzie, którzy utrzymują 
regularną praktykę medytacyjną, mają 
w rzeczywistości mierzalnie grubsze 
mózgi w niektórych kluczowych re-
gionach. Jednym z tych regionów jest 
wyspa, która jest zaangażowana w tak 
zwaną interocepcję – dostrajanie się 
do stanu twojego ciała, a także twoich 
głębokich uczuć. Nie powinno to dziwić: 

wiele z tego, co robią, to praktykowanie 
uważności oddychania, pozostawanie 
naprawdę obecnym w tym, co dzieje się 
w ich wnętrzu. Nic dziwnego, że używają, 
a tym samym budują, wyspę. 
Innym regionem są czołowe obszary kory 
przedczołowej – obszary zaangażowane 
w kontrolowanie uwagi. Ponownie nie 
powinno to być niespodzianką, skupiają 
swoją uwagę w medytacji, więc uzyskują 
większą kontrolę nad nią i wzmacniają 
jej neuronalną podstawę. 
„Możesz użyć umysłu, aby zmienić mózg, 
aby zmienić umysł na lepsze” – podkreśla 
dr Hanson. 

Trening w instytucie iMIND 

Na początku tego roku w Warszawie 
otwarto iMIND Institute – miejsce, które 
zajmuje się badaniem wpływu najnow-
szych zdobyczy neuronauki na naszą 
zdolność zmiany i elastyczności oraz 
kreatywności. Opracowana przez iMIND 
Institute „Peak State Technology” (Tech-
nologia Stanów Szczytowych) jest metodą 
na świadome i powtarzalne osiąganie 
Peak Experience, czyli doświadczeń 
tych stanów. Stanów dających dostęp 
do możliwości mistrzów olimpijskich, 
wirtuozów, geniuszy i innowatorów 

W iMIND Institute ulokowano 
gabinety, kapsuły i urządzenia 
służące do prowadzenia terapii 
integralnych i psychoterapeutycznych 
z jednoczesnym monitorowaniem 
i obrazowaniem prowadzonych 
procesów. Zastosowane narzędzia 
terapii oparte są na naukowych 
opracowaniach i urządzeniach
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z Doliny Krzemowej. Jest sposobem na 
stanie się HUMAN 2.0.
iMIND to narzędzia i terapie dedykowane 
poprawie wydajności mózgu, a także spe-
cjalnie zaprojektowane pomieszczenia: 
gabinety, kapsuły i urządzenia służące 
do prowadzenia terapii integralnych 
i psychoterapeutycznych z jednocze-
snym monitorowaniem i obrazowaniem 
prowadzonych procesów. Zastosowane 
narzędzia terapii oparte są na nauko-
wych opracowaniach i urządzeniach.
W każdej z terapii wykorzystuje się wpływ 
wibracji fal – dźwiękowych, świetlnych, 
magnetycznych i niskoprądowych – na 
organizm ludzki. Terapie te silnie wspo-
magają procesy wzrostu wydolności psy-
choimmunologicznej organizmu. Wspo-
magane są indywidualnie dobranymi 
dietami i suplementami. Treningi w Wir-
tualnej Rzeczywistości (VR) połączone 
z Brain Wave Entrainment, doświadcze-
niami kapsuły floatingowej i pobytem we 
wnętrzu unikalnego instrumentu Sonora 
połączone z długofalowym treningiem 
SuperBrain są najlepszą odpowiedzią na 
wyzwania współczesnego świata. 
Świadoma ewolucja świadomości to po-
szukiwanie najlepszych sposobów na 
odkrywanie naszego pełnego potencjału. 
To znajomość technik, które sprawiają, 

że nasz mózg staje się coraz bardziej 
produktywny, kreatywny i wolny. To 
życie bez stresu, a jednocześnie w po-
czuciu własnej wartości i odnajdywanie 
przyjemności i zachwytu nad światem...
Branson, Musk i inni liderzy Doliny 
Krzemowej od lat wykorzystują naj-
nowsze zdobycze neuropsychologii, 
żeby być w najlepszej możliwej formie 
umysłowej. Żeby znaleźć granice swojej 
kreatywności i rozwinąć zdolności ko-
gnitywne. Żeby nauczyć się dostrzegać 
wzory i schematy tam, gdzie inni widzą 
jedynie kakofonię kropek. Oni przede 
wszystkim inwestują w siebie i uważnie 
śledzą wszelkie nowinki technologiczne, 
jednocześnie poszukując zapomnianych 
technologii mentalnych, wszystkiego, co 

może zapewnić im przewagę w wyścigu 
inteligencji. 
Dave Asprey, twórca amerykańskiego 
biohackingu, który pracuje z najlepszymi 
CEO Doliny Krzemowej, w rozmowie 
z Edwardem Pyrkiem, współtwórcą 
iMIND, stwierdził po prezentacji: „Na 
coś takiego właśnie czekamy. Albo przy-
wożę do Polski swoich klientów, albo 
otwieramy filię w Stanach”. 
I nic w tym dziwnego. Zwiększenie moż-
liwości kognitywnych i kreatywności, 
umiejętność dostrzegania wzorów w plą-
taninie możliwości, nauka przełączania 
swojego mózgu na myślenie intuicyjne 
to coś, co nam jest potrzebne. A teraz 
już jest dostępne. n

Piotr Reisch 
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Jeziorem
Wiele milionów lat temu nasi praprzodkowie z jakichś 
względów szczególnie upodobali sobie Afrykę, 
a przynajmniej tak nam się wydaje, bo do tej pory  
tam znajdujemy najstarsze ich szczątki 

Świadomie użyłem słowa 
„wiele”, bo nasza histo-
ria nie jest do końca zba-
dana, a wiedza o naszym 

pochodzeniu ciągle ewoluuje 
i trudno w kilku zdaniach stre-
ścić obecnie obowiązujące teorie. 
W każdym razie należymy do rzę-
du naczelnych, a ten dzieli się na 
małpy (antropoidy) i małpiatki. 
Od razu rozwieję wątpliwości – do 
małpiatek nie należymy. 
Zatem należymy do antropoidów 
(brzmi lepiej niż „do małp”). Ja-
kieś 40 mln lat temu podzieliły się 
one na wąskonose i szerokonose, 
a potem wąskonose wyodrębniły 
dwie grupy: zwierzokształtnych 
i człekokształtnych. Jak można 
się domyślać, większość z nas 
zalicza się do człekokształtnych, 
przynajmniej z wyglądu. Antro-
poidy zwykle spędzały i spędzają 
życie na drzewach, ale niektóre 
chętniej wybierają płaską ziemię. 

Być może chęć kupowania aparta-
mentów w wysokich wieżowcach 
potwierdza naszą przynależność 
do małp, przepraszam, antropo-
idów. No dobrze, żarty na bok. 
Przyjmijmy po prostu, że mamy 
dalekich przodków, którzy, po-
dobnie jak my, lubili spędzać czas 
w ciepłym klimacie i zasiedlali 
piękną Afrykę Wschodnią, głów-
nie tereny współczesnej Kenii, 
Etiopii i Tanzanii. Właśnie tam 
od kilku dziesięcioleci naukow-
cy znajdują najstarsze szczątki 
naszych przodków. 
Chyba najbardziej obfitym 
w tym zakresie obszarem jest 
formacja geologiczna Koobi Fo-
ra, zlokalizowana na obszarze 
ok. 1,5 tys. km kw. na wschód od 
Jeziora Turkana w Kenii, gdzie 
znaleziono szczątki ok. 200 ho-
minidów. Znaleziska datowane 
są na 1,6–2 mln lat. Głębokość 
osadów tej formacji sięga 500 m, 

z Afryki, 
My 

czyli piknik
nad 

Turkana

fot. Adam
 M

aciejew
ski
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Zbiory Instytutu Paleoantropologicznego Basenu 
Turkana – oddział w Ileret

co oznacza, że będąc antropologiem 
lub paleontologiem, nie ma się co 
martwić o brak pracy, bo jest w czym 
kopać. Do tej pory udało się wykopać 
całkiem sporo, co można zobaczyć 
w zlokalizowanym na obrzeżach 
wioski Ileret nowoczesnym oddziale 
badawczym Turkana Basin Institute. 
Nie jest łatwo wejść na teren in-
stytutu, ale warto się postarać, bo 
to, co zobaczymy, przechodzi naj-
śmielsze oczekiwania. Setki, a może 
tysiące skamieniałych szczątków 
istot, które zamieszkiwały niegdyś 
te tereny. Niestety, szczątki naszych 
przodków są szczególnie chronio-
ne, więc jeśli już się nam uda wejść 
na teren pracowni badawczych lub 
magazynów, to zobaczymy przede 
wszystkim skamieniałe szczątki 
prastarych zwierząt. Jeśli wizyta 
w instytucie nie byłaby możliwa, 

a nawet gdyby była możliwa, to 
i tak warto pojechać do odległe-
go o kilka godzin jazdy terenówką 
Muzeum Koobi Fora, gdzie przy-
gotowano ekspozycję szczątków 
i ich replik, pokazującą historię 
człowieka, od australopiteka przez 
Homo habilis do Homo erectus i Homo 
sapiens. Ogromne wrażenie robią 
też skamieniałe szczątki niektórych 
zwierząt, np. czaszki wymarłych 
praprzodków żyrafy czy bawo-
łu afrykańskiego.
Jak już wspomniałem, Koobi Fora 
leży na wschód od Jeziora Turkana, 
przez jakiś czas zwanego Jeziorem 
Rudolfa. Nazwa Turkana pochodzi 
od nazwy miejscowego ludu Tur-
kana. To wielkie, bezodpływowe, 
słone jezioro tektoniczne o dłu-
gości ok. 250 km, szerokości ok. 

50 km i głębokości do ok. 110 m, 
zasilane w 90 proc. przez płynącą 
przez Etiopię rzekę Omo, zlokali-
zowane w północnej części Kenii, 
na pograniczu z Etiopią. Na dwóch 
wulkanicznych wyspach Jeziora 
Turkana zlokalizowano dwa parki 
narodowe (South Island National 
Park i Central Island National Park), 
a na obszarze Koobi Fora trzeci – 
Sibiloi National Park. Wszystkie 
wpisane są na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 
Jezioro zamieszkuje największa na 
świecie populacja krokodyli ni-
lowych, a największe ich okazy 
mierzą do 6 m długości. Myśliwi 
zamieszkujący nieliczne wioski cza-
sami na nie polują z użyciem wła-
snoręcznie zrobionych narzędzi. 
Fala na jeziorze potrafi być bardzo 

Rysunki naskalne autorstwa naszych 
przodków (naprawdę nie moje)
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zdradliwa, więc wyruszając dalej od 
brzegu, należy mieć naprawdę dobrą 
łódź z dwoma mocnymi silnikami. 
Oczywiście miejscowi rybacy pły-
wają głównie w prostych łodziach 
drewnianych lub na własnoręcznie 
robionych tratwach, ale nie odpływają 
daleko od brzegu. 
Na południowych krańcach Jezio-
ra Turkana możemy znaleźć jeden 
z najpiękniejszych wulkanów świata 
– Nabiyotum, zwany też Teleki (od 
nazwiska pierwszego europejskiego 
badacza tych terenów i odkrywcy wul-
kanu, Węgra Sámuela Teleki). Niezwy-
kłej urody wulkan większość stożka 
wulkanicznego skrywa pod wodą, 
a to, co widzimy, to niezwykle syme-
tryczny stożek z malowniczą kalderą 
i kraterem. Piękno wulkanu można 
w pełni docenić z wysokości kilkuset 
metrów, co oczywiście nie jest proste. 
W Internecie z łatwością znajdziemy 
jednak takie zdjęcia. Bezpośrednio na 
południe od stożka Nabiyotum znaj-
dują się cztery nachodzące na siebie 
wulkany tarczowe, które utworzyły 

fantastyczne pola lawowe. Ostatni 
zarejestrowany wybuch w ramach 
tego kompleksu nastąpił w 1921 r. Ten 
obszar wulkaniczny tworzy barierę 
o powierzchni ok. 300 km kw. oddzie-
lającą wody Jeziora Turkana od zlo-
kalizowanej na południu przepięknej 
i groźnej Doliny Suguta (zamieszkanej 
przez licznych rebeliantów, o których 
wyczynach krążą miejscowe legendy). 
Dlatego dotarcie do wulkanu możliwe 
jest tylko od północy, czyli od strony 
jeziora, i wymaga sporego wysiłku 
organizacyjnego. Najpierw trzeba 
dotrzeć do zlokalizowanej na wschod-
nim brzegu Jeziora Turkana wioski 
Loiyangalani, co wymaga przynaj-
mniej dwóch dni drogi samochodem 
ze stolicy Kenii, Nairobi. 
Ponieważ wulkan nie jest typowym 
miejscem, jakie chcą oglądać nie-
liczni przyjezdni, należy przekonać 
właściciela chyba jedynej dwusilni-
kowej łodzi w wiosce, by zgodził się 
przetransportować nas na małą, ka-
mienistą plażę w pobliżu wulkanu. 
Najlepiej wziąć ze sobą odpowiedni 
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Tratwy rybaków z koczowniczej wioski w pobliżu 
wulkanu Nabuyatom

Krótki odpoczynek (autora) w trakcie wspinaczki na wulkan Nabuyatom

Widok na kalderę wulkanu Nabuyatom

Z Jeziora Turkana

fot. Adam
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Dziewczyny 
El Molo 
z wioski 

Layeni

Dziewczyna El Molo z wioski 
Layeni.JPG

W poszukiwaniu 
wody w korycie 
okresowej rzeki

Seniorka ludu El Molo z wioski LayeniMłody El Molo z wioski Layeni Radość Samburu

ekwipunek i zostać tam przynaj-
mniej na dwie noce (uwaga – łódź 
wraca na noc do wioski i lepiej od 
razu nie płacić za podróż powrotną, 
by nie utknąć pod wulkanem na 
stałe). Dzięki temu dajemy sobie 
szansę zdobycia kaldery, zejścia do 
krateru i poznania okolic wulkanu. 
Zapewniam, że nie sposób się tam 
nudzić. Trzeba tylko uważać na kro-
kodyle (mają tam tereny lęgowe) i... 
czarne mamby. O swojej przygodzie 
z tymi zwierzakami opowiem jednak 
innym razem...
Niestety, przyszłość jeziora jest za-
grożona. Wielka tama na zasilającej 
jezioro od północy rzece Omo, Gil-
be III, może spowodować spadek 
poziomu jeziora o kilka metrów 
i przez to wzrost jego zasolenia, co 
może doprowadzić do wyginięcia 
wielu gatunków ryb i ograniczenia 
możliwości wykorzystywania wody 
z jeziora przez okoliczne plemiona. 

Finalnie może to negatywnie wpły-
nąć na warunki życia tutejszej lud-
ności. Również tereny na południe 
od jeziora zmieniają swój charak-
ter. W 2019 r. uruchomiono tam 
największą elektrownię wiatrową 
w Afryce – 365 turbin wiatrowych 
o mocy 310 MW. 
Dla spragnionych przygód podróżni-
ków dobrym pomysłem jest zaplano-
wanie podróży tak, by najpierw spene-
trować wioskę Loiyangalani zamiesz-
kaną głównie przez plemię Turkana 
i Samburu, pobliską wioskę rybacką 
Layeni – chyba ostatnie miejsce giną-
cego ludu El Molo – potem odwiedzić 
wulkan Nabuyatom i Park Narodowy 
Wyspy Centralnej, a następnie ruszyć 
na północ do Koobi Fora oraz wioski 
Ileret. Sama wioska jest godna uwa-
gi, bo to chyba najbardziej na północ 
oddalona wioska na terenie Kenii po 
wschodniej stronie Jeziora Turkana. 
Jednak najciekawszy jest wspomniany 
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wcześniej oddział Instytutu Paleoan-
tropologicznego Turkana Basin Institu-
te. Niezwykłe wrażenie robi też misja 
katolicka w Ileret, prowadzona przez 
fantastycznego ojca Floriana, członka 
zakonu św. Benedykta. 
Ojciec Florian, urodzony w Ba-
warii w rodzinie Wittelsbachów 

jako Franz-Josef Michael Maria 
Ignatius Prinz von Bayern, jest 
najstarszym synem księcia Rasso 
z Bawarii i jego małżonki, arcy-
księżnej Teresy z Austrii. Choć uro-
dził się jako książę w bawarskim 
zamku Leutstetten, to od wielu lat 
poświęca się bez reszty pomocy 

mieszkańcom wioski Ileret i oko-
licznym plemionom. Msze, jakie 
prowadzi dla garstki chętnych, 
są iście magiczne. Podobnie 
jak jego wyprawy wysłużonym 
defenderem nad Jezioro Tur-
kana. Pierwszy raz widziałem, 
by defender pomieścił niemal 
30 osób (w większości dzieci) 
i by mimo to wszyscy z radości 
śpiewali po drodze nad jezioro, 
w którym później oddawali się 
dzikim harcom pod bacznym 
okiem misjonarza (to à propos 
krokodyli nilowych). I ja tam 
byłem, zamiast miodu i wina 
w Turkanie się pławiłem...

Z podróżniczym 
pozdrowieniem

Adam Maciejewski

Seniorka ludu TurkanaRadość Samburu

NIESTETY, PRZYSZŁOŚĆ 
JEZIORA TURKANA 
JEST ZAGROŻONA. 
WIELKA TAMA 
NA ZASILAJĄCEJ 
JEZIORO OD PÓŁNOCY 
RZECE OMO, GILBE III, 
MOŻE SPOWODOWAĆ 
SPADEK POZIOMU 
JEZIORA O KILKA 
METRÓW I PRZEZ 
TO WZROST JEGO 
ZASOLENIA

Wspólna kąpiel w Jeziorze Turkana  
(ojciec Florian i jego trzódka)

Ojciec Florian to nie tylko duchowny, 
lecz także fajny kumpel

fot. Adam
 M

aciejew
ski
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Trzy dokumenty 
o oszustach

Jedna z takich perełek to „Zła weganka” opowiadająca o Sarmie Meln-
gailis, która prowadziła na Manhattanie słynną restaurację wegańską 
i witariańską (z potrawami bez żadnej obróbki termicznej) Pure Food 
and Wine. Najciekawsze elementy tej historii pojawiają się nie wprost, 

trzeba wsłuchać się w relacje współpracowników bohaterki, by zrozumieć, 
kim była naprawdę. Czy piękna, świetnie wykształcona kobieta rzeczywiście 
uległa magii grubawego prostaka, który przekonywał ją, że jej pies będzie nie-
śmiertelny, a może raczej liczyła na jego wyimaginowane pieniądze? W każdym 
razie sprytna para naciągnęła inwestorów na kilka milionów dolarów, za co 
karę stanowiło kilka miesięcy aresztu. 
Znacznie dłużej, bo kilka lat, spędzi w więzieniu bohaterka fabularyzowanego 
dokumentu „Gdzie jest Anna?”. To historia córki emigranta z Rosji, który wiódł 
skromne życie w Niemczech. W postać Anny Sorokin, udającej dziedziczkę 
wielkiej fortuny Annę Delvey, wcieliła się świetna Julia Garner. I ta historia jest 
niejednoznaczna. Wybitnie inteligentna, skromna dziewczyna słusznie zało-
żyła, że bogaci inwestują cudze pieniądze, więc chcąc uruchomić luksusowy 
klub w Nowym Jorku, wystąpiła w roli milionerki. Naciągnęła banki, hotele 
i przyjaciół na sumy znacznie mniejsze niż Sarma Melngailis, ale biedni gorzej 
wypadają przed obliczem sądu…
Skoro już mowa o karach, to kolejny kombinator, pokazany w dokumencie 
„Oszust z Tindera”, uniknął jakiejkolwiek odpowiedzialności, a jego polski 
wspólnik postanowił pozwać firmę Netflix… Film relacjonuje wyczyny Simona 
Levieva, który podawał się za księcia diamentów, czym wzbudził tak wielki 
entuzjazm u kilku pań, że wyłudził od nich około 10 mln dol. Pomimo że ści-
gała go policja z wielu krajów, nadal zamieszcza w Internecie filmy, z których 
wynika, że prowadzi luksusowe życie prawdziwego playboya. q

Książki

Lepiej już 
umrzeć
 Oczekiwana przez 

l i c z n e  g r o n o 
fanów Jacka Reachera 
najnowsza książka z tej 
serii „Lepiej już umrzeć” 
nie rozczarowuje, ale 
budzi pewien niedosyt. 
To kolejne wspólne dzieło 
Lee Childa i jego brata 
Andrew. Nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że 
wkrótce autorzy skupią 
się już tylko na wartkiej akcji. Wielką 
zaletę serii stanowił niezwykle ciekawy, 
detaliczny opis współczesnych Stanów 
Zjednoczonych – zwyczajów, miejsc, 
przedmiotów, strojów, samochodów 
itp. Były to USA widziane przez Anglika, 
który zauważa mnóstwo elementów 
niedostrzegalnych dla Amerykanów. 
Właśnie tego zaczyna brakować… Tym 
razem akcja rozgrywa się w małym 
miasteczku w Arizonie, a Reacher spędza 
noc w kostnicy jako trup. Oczywiście po 
to, by pomóc byłej agentce FBI, która 
usiłuje znaleźć swojego brata. q

Billy 
Summers
 Wiadomo, Stephen 

King to arcymistrz 
horroru. Na szczęście nie 
zapomina też o sporej 
grupie czytelników, 
którzy najwyżej oceniają 
jego realistyczne książki. 
Do tej właśnie grupy 
należy „Billy Summers”, 
opowieść o mordercy na zlecenie, który 
kieruje się własnym kodeksem etycznym. 
Zabija wyłącznie złych ludzi. A poza tym 
zachowuje się w taki sposób, że można 
go polubić. Co więcej, ma za sobą trudne 
dzieciństwo, a w duszy potrzebę kontaktu 
z literaturą i nieposkromioną chęć, by 
zostać pisarzem. q

„Zła weganka” „Gdzie jest Anna?” „Oszust z Tindera”

Filmy dokumentalne promowane przez platformy VOD zwykle 
są lepsze od schematycznych i przewidywalnych filmów 
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