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Pomagając Ukrainie, wspieramy Polskę Jan Syrnyk,
przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców
w Polsce, o doświadczeniach pomocy dla Ukrainy,
dostawach medycyny taktycznej i żywności oraz o dużym
wsparciu mieszkańców Pomorza Zachodniego.

„Energia dla życia” na rzecz dzieci z Ukrainy – Waleczność
narodu ukraińskiego również w nas powinna wyzwolić energię
do działania. Co możemy zrobić? Motywować się wzajemnie w
niesieniu pomocy i wspieraniu tych, którzy naszej pomocy potrzebują
najbardziej – tymi słowami Katarzyna Opiekulska-Sozańska, prezes
Fundacji Talent & Kariera, zaprosiła ludzi biznesu do wzięcia
udziału w charytatywnym koncercie „Energia dla życia”.

Po raz 18. wybieramy „Perły Biznesu” Rozpoczynamy
etap zgłoszeń do osiemnastej edycji konkursu gospodarczego
Pomorza Zachodniego „Perły Biznesu”. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie
Gospodarcze 2021 i Osobowość Biznesu 2021. Organizatorem
konkursu jest jak co roku redakcja „Świata Biznesu”.
Koktajl biznesowy
W aktualnym koktajlu zapowiadamy uruchomienie podmorskiego
rurociągu Baltic Pipe, który jest strategicznym projektem
infrastrukturalnym, mającym na celu utworzenie korytarza dostaw
gazu ziemnego z Norwegii na duński i polski rynek,
a także do odbiorców w innych krajach Europy. Odnotowujemy
też decyzję firmy NCDC – pierwszej znaczącej firmy w regionie,
o wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy. Co miało wpływ na
tę decyzję – wyjaśnia Pawel Finkielman, założyciel i właściciel NCDC.
Piszemy też o Zielonych Feniksach – wyróżnieniach dla osób, firm
i instytucji działających na Pomorzu Zachodnim za wkład
w upowszechnianie i rozwój idei ekoenergetyki. Odnotowujemy
również rozpoczęcie współpracy Morskiego Centrum Nauki
z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.
Będzie ona dotyczyła wspólnych badań naukowych i projektów
edukacyjnych, organizowania konferencji naukowo-technicznych,
tworzenia wystaw, pokazów oraz ścieżek edukacyjnych.
Ostatnim składnikiem Koktajlu Biznesowego jest relacja
z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Pracy pt.
„Nowe Technologie w Prawie Pracy”, którą zorganizowała grupa
młodych studentów prawa działających w ramach Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Szczecin.

Karuzela kadrowa
Megakryzys wszystkiego? Felieton Stanisława Flejterskiego.
Ekonomiczne skutki wojny Felieton Jacka Batóga.
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Czy grozi nam stagflacja? Felieton Danuty Zawadzkiej.
Recesja u bram Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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W golfa zawsze można grać lepiej! John Grant – szkocki trener
golfa, który od tego sezonu rozpoczyna współpracę
z Binowo Park Golf Academy o życiowej pasji, jaką jest golf.
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Popłyną w kierunku szlemów W dniach 13-15 maja
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w auli im. prof. Leona Babińskiego Wydziału Ekonomii, Finansów
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza
64 odbędzie się mityng „Bridge Szczecin – o Puchar Unity Line”.

Twarze biznesu: Magdalena Lachowicz, właścicielka restauracji
Prasad i Krzysztof Przybyszewski, prezes zarządu Prology sp. z o.o.,
przewodniczący Klastra Budowlanego Północnej Izby Gospodarczej.
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Naszym Klientom i Przyjaciołom
serdeczne życzenia sukcesów,
optymizmu, spokoju i nadziei
na lepszą przyszłość
z okazji Świąt Wielkanocnych

Wszystkim Darczyńcom
i Sympatykom
wspierającym nasze
projekty charytatywne
zdrowia, spokoju
i Wesołych Świąt

Na okładce:
Uczestnicy kursu języka
polskiego dla uchodźców
z Ukrainy, organizowanego
przez US.
Na zdjęciu razem
z kursantami
i wolontariuszami: prof.
Krzysztof Nerlicki, dziekan
Wydziału Humanistycznego,
prof. Anna Kapuścińska-Jewara i dr Agnieszka
Szlachta – wykładowcy
i organizatorzy kursów.
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WSPIERAMY UKRAINĘ

Pomagając Ukrainie,
wspieramy Polskę
Jan Syrnyk, przewodniczący
szczecińskiego oddziału Związku
Ukraińców w Polsce,
o doświadczeniach pomocy dla
Ukrainy, dostawach medycyny
taktycznej i żywności oraz o dużym
wsparciu mieszkańców Pomorza
Zachodniego.
Rozmawiamy w okresie, gdy już od ponad miesiąca trwa wojna. Na terenie naszego regionu widzimy coraz więcej uchodźców
ukraińskich. Jak zareagowaliście na wojnę
w szczecińskim oddziale Związku Ukraińców
Polskich.
My przede wszystkim skupiamy się na
mieszkańcach Ukrainy tam na miejscu, którzy
pomocy potrzebują najbardziej. To oni cierpią
głód, są wśród nich ranni i ludzie chorzy.
Dodam, że nasza pomoc nie zaczęła się
24 lutego bieżącego roku, od dnia wybuchu
wojny. Nasza pomoc zaczęła się od lutego
2014 roku. Od tego momentu już dziewiąty
rok z rzędu nieustannie udzielamy pomocy.
Przypomnijmy, że właśnie wtedy doszło
do rosyjskiej okupacji Krymu i Donbasu.
A jeszcze przedtem był kijowski Majdan,
gdzie też byli zabici i ranni. Już od tamtego czasu zaczęliśmy otaczać opieką rodziny
tych, którzy zginęli na Majdanie. Szkoda tylko,
że byliśmy jedną z nielicznych organizacji,
która przez te osiem lat nie zwalniała tempa
pomocy. Tym bardziej że świat zachowywał
się tak, jakby nie chciał słyszeć o tym, co się
działo wówczas i przez ostatnie osiem lat na
Ukrainie.
Po wybuchu wojny 24 lutego przyłączyło się do nas dużo instytucji i organizacji.

I w ten sposób powstał przy oddziale naszego
związku w Szczecinie Komitet Pomocy Ukrainie. Spotkaliśmy się z grupą wolontariuszy
z różnych instytucji, by działać szerzej, wychodzić do Europy, do świata, szukając szerszego
wsparcia tam na miejscu, na Ukrainie.
Wasze pomieszczenia w Szczecinie przypominają dziś wnętrza potężnej firmy logistycznej. Wszędzie widać kartony i paczki
przygotowywane do wysyłki.
W ciągu ośmiu lat stworzyliśmy grupę
wolontariuszy w Szczecinie, ale i po stronie
ukraińskiej. Mamy więc sprawdzonych i zaufanych pośredników przy przekazywaniu paczek. Do czasu wybuchu epidemii koronawirusa jeździliśmy często z księdzem Robertem
Rosą, proboszczem parafii greckokatolickiej
w Szczecinie do Ukrainy, gdzie rozpoznawaliśmy potrzeby i pozyskiwaliśmy grupy wsparcia, które przydają się w dzisiejszych czasach.
Proszę powiedzieć, co wysyłacie, co jest
dziś najbardziej potrzebne?
Przede wszystkim środki medyczne dla
zaopatrzenia szpitali. Szczególnie środki medycyny taktycznej, czyli takie, które chronią
i leczą żołnierzy, jak np. specjalne środki opatrunkowe, które ratują żołnierzom życie.
W tych kartonach, które pan widzi, znajduje się
2 tysiące kroplówek. Oczywiście na takie zakupy uzyskujemy pozwolenie i rządowe wsparcie.
Do tego dochodzi główna kategoria żywność: konserwy, suchy prowiant o długim terminie ważności. Wysyłamy też śpiwory.
Ale wojna jest wojną. Często bywa tak,
że wjednym dniu wysyłamy śpiwory, a za tydzień znów mamy z tego samego źródła prośbę
o śpiwory. Dlaczego? Bo był nalot i wszystkie
śpiwory spłonęły. Żywność była dostarczona,
ale baza magazynowa została zniszczona. Tak
więc to nie jest z naszej strony pomoc jednodniowa – ta pomoc jest potrzebna długofalowo.

Apeluję w tym miejscu do wszystkich, żebyśmy uzmysłowili sobie, że pomagając Ukraińcom na froncie, pomagamy odsunąć zagrożenie wojenne dla Polski. Od 2014 roku toczy
się bowiem nie tylko wojna ukraińsko-rosyjska, ale wojna europejsko-rosyjska.
Gdyby świat stanowczo zareagował wtedy,
w 2014 roku, to do tego, co jest dziś, by nie
doszło.
Wróćmy do dnia dzisiejszego. Jak odbieracie jako związek pomoc ze strony władz
wojewódzkich, rządowych i samorządowych?
Jeśli chodzi o Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski czy tez Urząd Miejski w Szczecinie, to uważam, że każda z tych instytucji
stanęła na wysokości zadania. Mocno zaangażowany jest też Henryk Kołodziej, honorowy
konsul Ukrainy w Szczecinie, który przeniósł
się do Centrum Pomocy Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Szczecinie i tam
non stop koordynuje pomoc dla uchodźców.
Współpracujemy z każdą z wymienionych instytucji i każdy nasz apel spotyka się z życzliwą
odpowiedzią.
A jak pana zdaniem zareaguje po napływie uchodźców nasz rynek pracy?
Musimy zdawać sobie sprawę, że wśród
uchodźców przeważają zdecydowanie kobiety, z kolei wielu mężczyzn wróciło w ostatnim
okresie na Ukrainę. Oczywiście nie zawsze
kobieta zastąpi mężczyznę w miejscu pracy,
ale przyjechały do nas również kobiety dobrze
wykształcone: inżynierowie, prawniczki, lekarki. Jeśli stworzymy tym kobietom możliwość
opieki nad dziećmi w przedszkolach czy żłobkach – chętnie podejmą pracę.
Niedawno, o czym piszemy na naszych
łamach, Uniwersytet Szczeciński uruchomił
kursy języka polskiego dla 600 uchodźców.
Tak, a do tego korzystamy bezkosztowo
z obsługi prawnej Wydziału Prawa US. Bardzo
cenimy takie wsparcie.
A kim są wasi wolontariusze?
To są osoby w różnym wieku i z różnych
środowisk. Bardzo dużo jest studentów,
w tym studentów medycyny. Mamy też grupę lekarzy, którzy pomagają selekcjonować
i pakować wysyłane leki. Co ciekawe, zdecydowana większość, ponad 80 proc. wolontariuszy nie ma wcale korzeni ukraińskich. Jestem pod dużym wrażeniem, że tak duża jest
chęć wspierania uchodźców przez szczecinian
i mieszkańców naszego regionu.
Z czym macie największe problemy?
Gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc?
Największym problemem jest dla nas
transport ale taki, który będzie przejeżdżał
przez granice Ukrainy. Chętnych do przewożenia naszych paczek do granicy jest sporo.
Ale to nie wszystko. Co dalej z tym towarem?
Gdzie ten towar trafi i czy rzeczywiście trafi?
Chodzi nam o kierowców, którzy mogą przejechać przez granicę i przekazać towar do punktu pośredniego na Ukrainie. Muszą to robić
ludzie, którzy są w pełni wiarygodni.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Włodzimierz Abkowicz

„Energia dla
życia” na rzecz
dzieci z Ukrainy
– Waleczność narodu ukraińskiego
również w nas powinna wyzwolić
energię do działania. Co możemy
zrobić? Motywować się wzajemnie
w niesieniu pomocy i wspieraniu tych,
którzy naszej pomocy potrzebują
najbardziej – wypowiedziała się
Katarzyna Opiekulska-Sozańska,
prezes Fundacji Talent & Kariera,
zapraszając ludzi biznesu do wzięcia
udziału w charytatywnym koncercie
„Energia dla życia”.
Koncert odbył się 30 marca w Operze na
Zamku w Szczecinie i zgromadził licznie przybyłą publiczność, która skorzystała z zaproszenia wykupując cegiełki, które równocześnie
stały się biletem wstępu na imprezę.
Zebrane środki trafiły do stuosobowej grupy
dzieci z Domu Dziecka z Guliajpola, miasta z obwodu zaporoskiego Ukrainy. Grupa ta wraz z wychowawcami korzysta teraz z gościnności Centrum
Konferencyjno-Wypoczynkowego w Moryniu.
Wydarzenie zainaugurował występ chóru
Akademii Morskiej w Szczecinie, który zaintonował na początku części artystycznej słynny
przebój Czesława Niemena „Dziwny jest ten
świat”, a następnie Ukraiński Hymn Młodych.

W trakcie uroczystości byliśmy świadkami
wystąpień wspierających Ukrainę w wojnie
z rosyjskim agresorem. Głos zabrali Zbigniew
Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, Stanisław Wziątek, członek zarządu województwa
zachodniopomorskiego, Beata Bugajska, pełnomocniczka prezydenta Szczecina ds. równości oraz główna organizatorka przedsięwzięcia
Katarzyna Opiekulska-Sozańska.
Następnie Sergiej Stolarenko, dyrektor
Domu Dziecka z Gulajpola, podziękował za
ciepłe przyjęcie, jakie spotkało dzieci z Ukrainy
w ośrodku w Moryniu.
W części artystycznej obok Chóru Akademii
Morskiej na scenie zaprezentowały się dwie
znakomite aktorki Teatru Polskiego w Szczecinie Olga Adamska i Sylwia Różycka, a także
piosenkarz Damian Ukeja i duet Retro Gitary.
Koncert prowadzili Sandra Jędras i Conrado
Moreno.

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie wykonał ukraiński
Hymn Młodych. | fot. FUNDACJA TALENT & KARIERA

Wydarzenie wzbogaciła aukcja dobroczynna, na której licytowano między innymi grafiki
i obrazy takich artystów, jak: Wojciech Siudmak, Andrzej Maciejewski, Rafał Olbiński.
Licytacje poprowadził znany aktor Teatru Polskiego, w Szczecinie Michał Janicki.
W efekcie licytacji obrazów i wpłat za cegiełki, które upoważniały do udziału w kocercie, uzbierała się pokaźna suma ponad 70 tys.
złotych, która została w całości przekazana na
potrzeby dzieci ukraińskich z Domu Dziecka
w Gulajpolu.
Ponieważ było to wydarzenie na styku
biznesu, kultury i sztuki, w programie znalazł
się też czas na rozmowy i wymianę poglądów
w foyer Opery na Zamku przy lampce wina
Turnau i poczęstunku.
wab

Wywiad przeprowadzono 28 marca br.
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Po raz 18. wybieramy
„Perły Biznesu”
Rozpoczynamy etap zgłoszeń do osiemnastej edycji konkursu gospodarczego
Pomorza Zachodniego „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy
w dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze 2021 i Osobowość Biznesu
2021. Organizatorem konkursu jest jak co roku redakcja „Świata Biznesu”.

Jak zgłaszamy?
Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii
Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze,
które pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2021. Regulamin konkursu
preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością,
których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie
liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.
Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane
osoby, które w 2021 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy
realizacji projektów związanych z gospodarką
i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” www.swiatbiznesu.com,
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia
pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 71-004
Szczecin, ul. Cukrowa 45-5, tel. 601335804,
601705299; e-mail: redakcja@swiatbiznesu.
com w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Tu powstaje ikona
szczecińskiego waterfrontu
Ta inwestycja będzie ikoną Kępy Parnickiej i wizytówką naszego miasta
– mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek podczas uroczystego podpisania
aktu erekcyjnego pionierskiej inwestycji firmy Siemaszko przy Bulwarze
Elbląskim. Gratulował przy tym odwagi szefowi firmy Lesławowi Siemaszko.
– To niezwykłe miejsce może zdecydować
o tożsamości Szczecina – przyznał Lesław Siemaszko. – Podjęliśmy to wyzwanie z ogromną
przyjemnością.
Przełomowa dla szczecińskiego waterfrontu
inwestycja, która aspiruje do miana nowego serca miasta, powstaje na Kępie Parnickiej niemal
naprzeciwko gmachu dworca PKP, a dokładnie
na ponad 12 tys. m kw. między ulicami Heyki,
Składową i Bulwarem Elbląskim. Dla przyjeżdżających do stolicy Pomorza Zachodniego gości
i turystów to pierwszy widok na Szczecin po
wyjściu z dworca. I ma być to widok zapierający dech w piersiach. Architektura budynków
mieszkalnych położonych nad samym brzegiem
Odry przywodzić będzie na myśl dumne i monumentalne sylwetki statków zanurzające się
w taflę wody. Wzdłuż bulwaru zaprojektowano
też urokliwy pasaż z kafejkami oraz przystań dla
jachtów i turystycznych łódek.
– Zależało nam, aby w najwyższym stopniu wyeksponować walory i potencjał przestrzeni, zachowując wielkomiejski styl zabudowy, jednocześnie
stworzyć klimat miejsca przyjaznego i otwartego
dla mieszkańców i użytkowników apartamentów
oraz szczecinian i turystów, którzy przycumują
swoje łódki przy marinie – podkreśla Lesław Siemaszko. – Chcemy, aby wszyscy dobrze się tu czuli.
W sumie powstanie około pół tysiąca mieszkań. Najpierw budynki usytuowane najbliżej

wody, które budzą największe emocje. Będzie
w nich 246 mieszkań o powierzchni 30–97 m
kw. (dla każdego zaprojektowane jest miejsce
garażowe w kondygnacji podziemnej lub na
parterze). Kaskadowa zabudowa, duże przeszklenia oraz tarasy przypominające pokłady dalekomorskiego wycieczkowca pozwolą
mieszkańcom delektować się widokiem na rzekę i panoramę Szczecina. Partery przeznaczono
na lokale usługowe. Zrewitalizowane zostanie
nabrzeże, powstanie ogólnodostępny deptak
oraz przystań dla ok. 30 jednostek z dwoma
przyczółkami i pływającymi pomostami, w części zarezerwowana dla użytkowników apartamentów. Będzie to marina usytuowana najbliżej centrum miasta i z najlepszym dostępem.
– Zainteresowanie inwestycją jest nieporównywalne z żadnym dotychczasowym naszym
przedsięwzięciem – podkreśla Beata Nowak,
dyrektor sprzedaży firmy Siemaszko. Sprzedaż
apartamentów jest już rozpoczęta. Do listy
osób chętnych na zakup codziennie dopisują się
nowi klienci. – Bo kto nie chciałby tam zamieszkać? Nie ma takiego drugiego miejsca nie tylko
w Szczecinie.
Prace na budowie postępują planowo.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsze mieszkania będą oddane do użytku w ciągu
trzech lat od momentu zakończenia prac fundamentowych.

Siemaszko to jeden
z najbardziej doświadczonych
i utytułowanych deweloperów,
funkcjonujący na rynku
od 25 lat. Wybudował niemal
4 tysiące mieszkań, również
w segmencie ekskluzywnym.
Obecnie realizuje na terenie
Szczecina 8 dużych inwestycji
mieszkaniowych. Firma jest
laureatem najwyższych
branżowych wyróżnień,
w tym „Platynowego Orła
Polskiego Budownictwa”
przyznawanego
przedsiębiorstwom, które
budują nowocześnie
i bezpiecznie oraz stanowią
wzór dobrego zarządzania
na polskim rynku
budowlanym.

Statuetki konkursu
„Perły Biznesu”
w postaci mankietów
z perłowymi spinkami.
| fot. ARCHIWUM

Kiedy rozstrzygnięcie?
Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład
której wejdą przedstawiciele świata nauki:
ekonomiści i naukowcy reprezentujący nauki
techniczne i ścisłe oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu wraz z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom przewidujemy w czerwcu
2022 roku.
Zapraszamy więc naszych Czytelników do
zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu 2021”.

Inauguracyjne
spotkanie kapituły
konkursu. | fot. S. GRACZ

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A
Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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Uniwersytet Szczeciński
otwarty na świat

Wszystkie dane naukowe
w jednym miejscu
Konstelacja Wiedzy to udostępniony wszystkim zainteresowanym
zbiór informacji dotyczących działalności naukowej realizowanej przez
Politechnikę Koszalińską.
Konstelacja Wiedzy to zbiór informacji
o działalności naukowej Politechniki Koszalińskiej, realizowanej przez pracowników na przestrzeni wielu lat. To także rezultat końcowy realizacji pomysłu na portalu zarządzania wiedzą
i potencjałem naukowym, w którym gromadzony jest dorobek budowany przez kolejne lata.

Narzędzie komunikacji
– Koncepcja zrodziła się z potrzeby otoczenia
– tłumaczy dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK,
prorektor ds. nauki. – Dostępność projektów
badawczych, patentów, publikacji i aparatury
naukowej stanowił pewnego rodzaju problem.
Dane są dostępne, ale w różnych źródłach.
Chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie będą usystematyzowane i wyeksponowane.
Konstelacja to narzędzie do komunikacji
jednostki naukowej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ma ułatwić partnerom korzystanie z do aparatury badawczej, jaką dysponuje uczelnia. Po nawiązaniu współpracy
z podmiotem, dostęp do naukowych danych
będzie łatwiejszy. Narzędzie posłuży pracownikom. Dane i zestawienia są nie tylko otwarte,
ale także łatwe do rozpowszechniania. Pracownicy zyskają możliwość inicjowania własnych grup badawczych.
– Konstelacja Wiedzy skupia wszystkie publikacje danego pracownika – mówi prof. Błażej
Bałasz. – Zaimportowane zostały informacje
statystyczne, dotyczące cytowań i wskaźników
liczbowych określających wagę badań prowadzonych przez naukowca.

W serwisach i rejestrach

Realizację projektu poprzedził roczny okres
przygotowań i współpracy kilku jednostek,
w tym: Biblioteki Głównej Politechniki Kosza-

lińskiej (BGPK), Działu Nauki, Biura Projektów
Badawczych, Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych.
– W przetargu został wybrany system Omega-PSIR, który jest najlepszym narzędziem
do gromadzenia danych – wyjaśnia Mariola
Jackiewicz, dyrektor BGPK. – Nasza praca polegała na połączeniu danych, którymi dysponuje
uczelnia, a pochodzącymi z różnych systemów, tak
aby informacje były dostępne z każdego poziomu.
Kolejnym etapem jest praca nad widocznością repozytorium Konstelacji Wiedzy
w międzynarodowych serwisach i rejestrach
podobnych i innych repozytoriów.
– Zależy nam, aby repozytorium przechowywało nie tylko dane bibliograficzne osiągnięć,
lecz również całe pliki – podkreśla Mariola Jackiewicz. – Możemy w nim zdeponować pliki tekstowe, graficzne, multimedialne. Baza spełnia
wymogi instytucji finansujących badania naukowe, na przykład Narodowego Centrum Nauki.

Patenty i wdrożenia
Dr inż. Jakub Koperwas, prezes firmy Sages, odpowiedzialnej za wdrożenie systemu,
wyjaśnia, że repozytorium daje możliwość upowszechniania wiedzy o przygotowanych ekspertyzach, uzyskanych patentach i wdrożeniach,
a to ważne w przypadku uczelni technicznych.
Umożliwia prezentowanie informacji o nagrodach środowiskowych i resortowych, udostępnianie na stronie głównej uczelni informacji o osiągnięciach naukowych czy osobach,
które szczycą się wyjątkowymi dokonaniami.
Pozwala też na propagowanie zbliżających się
wydarzeń: konferencji czy seminariów.
Tak zgromadzona baza gwarantuje otwartość. Umożliwia przygotowanie szczegółowych
analiz i sprawozdań dotyczących publikacji, cytowań, aktywności naukowej. Będzie to miało
znaczenie w przypadku współpracy podejmowanej między naukowcami przy ubieganiu się o
granty i przygotowaniach do kolejnej ewaluacji.

Dla partnerów zagranicznych

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
www.tu.koszalin.pl
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Repozytorium to narzędzie, nad którym
praca właściwie nigdy się nie kończy. Wymaga
stałego uzupełniania, dbałości o właściwą ekspozycję.
– Jego życie właściwie dopiero się zaczyna –
mówi prof. Błażej Bałasz, dodając, że zasoby
bazy powinny być stale rozszerzane: – Można
będzie wprowadzać też informacje o nowych
sukcesach, osiągnięciach oraz o zawiązywanych
grupach badawczych czy podejmowanych projektach naukowych.

Prof. Waldemar Tarczyński, rektor
Uniwersytetu Szczecińskiego,
o umiędzynarodowieniu uczelni,
wspieraniu regionu i pomocy dla
uchodźców z Ukrainy.

Kilka dni temu prof. Błażej Bałasz, prorektor ds. nauki
Politechniki Koszalińskiej, poprowadził spotkanie online
wprowadzające wszystkie osoby zainteresowane
w tematykę funkcjonowania Konstelacji Wiedzy.
| fot. ADAM PACZKOWSKI/ POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Konstrukcja bazy umożliwia udostępnianie
zgromadzonych danych w języku angielskim.
W każdej chwili z dokonaniami naszych badaczy będą mogli dzięki temu zapoznać się
partnerzy z zagranicy. Prof. Błażej Bałasz tłumaczy, że Politechnika Koszalińska jest jedną
z niewielu uczelni, które dysponują tego typu
repozytorium.
Niewykluczone, że nowe doświadczenia
zebrane przez koszalińską uczelnię posłużą
innym szkołom wyższym w regionie i kraju do
stworzenia własnych baz naukowych.

Efektywność kształcenia
Konstelacja została wdrożona w ramach
projektu „Program zintegrowanych działań na
rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
– z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Dr inż. Jakub Koperwas mówi, że gwarantuje on uzyskanie pozytywnej odpowiedź na
kilka wyzwań. Wśród nich są: widoczność prac
naukowych i rozpoznawalność uczelni, otwartość analityki i sprawozdawczości.
Konstelacja opiera się na szczegółowo zdefiniowanych zasadach. W procesie użytkowania stanie się platformą upowszechniania wiedzy o pracy naukowej. Chodzi o prezentację
dorobku naukowego, którego realizacja jest
związana z macierzystą uczelnią. Nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, by inne osiągnięcia
pracowników, odpowiednio wyodrębnione,
zostały także w niej ujęte.
Mateusz Stankiewicz
Więcej:
https://sdr.tu.koszalin.pl/index.seam
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Uniwersytet Szczeciński mocno się zaangażował w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Co
dokładnie robicie?
Na potrzeby uchodźców przekazaliśmy nasz
budynek znajdujący się w kampusie przy al. Piastów. Utworzony został tam punkt recepcyjny.
Udostępniliśmy także halę sportową przy ul.
Sowińskiego, gdzie powstała tymczasowa noclegownia. Poza tym zaraz po wybuchu wojny
w Ukrainie utworzyliśmy specjalną zakładkę na
stronie głównej „US dla Ukrainy”, gdzie zamieszczamy informacje o naszych działaniach. W ostatni
weekend marca uruchomiliśmy na naszej uczelni
kurs języka polskiego dla ponad 600 osób. Ponadto opracowujemy rozmówki polsko-ukraińskie,
które będą pomocne w nauce języka polskiego.
Z kolei na Wydziale Prawa i Administracji
udzielamy uchodźcom porad prawnych. Oferujemy także pomoc psychologiczną i doradztwo
zawodowe. Od wybuchu wojny zakwaterowaliśmy w naszych akademikach ponad 30 Ukraińców. Są to przede wszystkim bliscy naszych studentów z Ukrainy.
A ilu macie studentów z Ukrainy?
Przed wybuchem wojny na uczelni studiowało 288 obywateli Ukrainy, a obecnie jest ich 248.
Część naszych dotychczasowych studentów,
którzy na ferie pojechali do domów, nie wróciło
do nas. Jest to związane z faktem, że mężczyźni
w wieku poborowym nie mogą teraz opuszczać
Ukrainy. Część z nich prosi o możliwość zaliczenia
egzaminów w późniejszych terminach, a część
o możliwość zdalnego uczestniczenia w zajęciach.
W innej sytuacji znajdują się studenci, którzy
przyjechali do Polski po 24 lutego br. Płacą oni
niższe czesne i są zwolnieni z opłat za miejsce
w akademiku.
Uniwersytet Szczeciński z roku na rok
kształcił coraz więcej obcokrajowców. Czy
pandemia wyhamowała ten trend?
Na szczęście w tym zakresie pandemia nie
pokrzyżowała nam za mocno planów. Utrzymaliśmy nabory z poprzedniego roku, jeżeli chodzi o studentów zagranicznych. A to znaczy, że
wszystkie kierunki obcojęzyczne udało się nam
utrzymać i nadal je rozwijamy. Mogę powiedzieć, że na Uniwersytecie Szczecińskim mamy
studentów praktycznie z całego świata. Mamy
również bardzo dużą grupę obcokrajowców
wśród naszych doktorantów.
A jak rozwija się współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym i samorządowym?
Staramy się być pożyteczni dla miasta i regionu. W ostatnim roku podpisaliśmy szereg umów

o współpracy. Intensywnie rozwijamy kontakty z samorządami lokalnymi, m.in. z gminami
Międzyzdroje, Dobra, Kołbaskowo i Goleniów.
Niedawno opracowaliśmy Strategię Rozwoju
Miasta i Gminy Międzyzdroje. Jestem zadowolony z tego, jak układa się nam współpraca
z samorządami.
Jako uczelnia jesteśmy zaangażowani w projekt buforu wodorowego, czyli wykorzystania
zielonego wodoru do wytwarzania, magazynowania i przetwarzania na energię elektryczną.
W tym zakresie nasi naukowcy współpracują
z Eneą Operatorem i Zachodniopomorskim
Uniwersytetem Technologicznym. Niedługo
powinniśmy podpisać porozumienie o współpracy w kwestii rozwoju gospodarki wodorowej z wojewodą, marszałkiem województwa
i ZUT. Chcemy, by gospodarka wodorowa stała
się jednym z priorytetów rozwojowych Pomorza Zachodniego.
Kontynuujemy wiele ciekawych projektów naukowych. Przypomnę tu chociażby
o badaniach zespołu prof. Konrada Czerskiego
dotyczących zimnej fuzji jądrowej, jako nowoczesnego źródła energii, czy też o badaniach
w obszarze nauk przyrodniczych prowadzonych przez prof. Andrzeja Witkowskiego
w ramach unijnego projektu finansowanego
z programu Horyzont. Mamy też kilka nowych
projektów międzynarodowych realizowanych
przy wsparciu Euroregionu Pomerania.
Realizujemy projekt „Dobre praktyki JST
na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w regionie transgranicznym w warunkach COVID-19”,
którego rezultatem będzie przeprowadzenie
cyklu badań w celu wypracowania dobrych
praktyk dotyczących działań samorządów na
pograniczu, związanych z przeciwdziałaniem
skutkom bezrobocia w okresie pandemii.

Jesteśmy liderem projektu „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy
w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy
bałtyckiej”, który realizujemy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,
Uniwersytetem w Greifswaldzie oraz muzeami.
I ostatni przykład to projekt prowadzony przez
Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach i miasto Schwedt „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa
kulturowego poprzez poznawanie historii regionu
– propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń,
aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej”.
A teraz zapytajmy o dydaktykę. Jak sprawdziły się nowe kierunki studiów?
Wszystkie kierunki, które ostatnio uruchomiliśmy, mają dobrą opinię i cieszą się popularnością. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się informatyka w biznesie, gdzie mieliśmy
150 kandydatów. W Szczecinie wyraźnie widać
trend, który utrzymuje się już od kilku lat, a jest
związany z informatyką. W Szczecinie jest wiele firm z sektora ICT, które tworzą m.in. oprogramowanie do nowoczesnych samochodów
klasy premium i pojazdów autonomicznych.
Informatyka jest dziś strzałem w dziesiątkę pod
względem przyszłych zarobków i miejsc pracy.
A przypomnę, że w Uniwersytecie Szczecińskim
poza wspomnianą już informatyką w Instytucie
Zarządzania mamy także informatykę z ekonometrią w Instytucie Ekonomii i Finansów. W nadchodzącym roku chcemy wprowadzić również
nowe specjalności.
Natomiast najbardziej popularnymi kierunkami ostatniej rekrutacji są psychologia, prawo,
filologia angielska, finanse i rachunkowość oraz
logistyka.
Dziękujemy za rozmowę.
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Spotkania z kulturą
w przygranicznym Uckermark
Już teraz warto zaplanować
wiosenne i letnie spotkania
z kulturą i przyrodą w sąsiadującym
z Pomorzem Zachodnim regionie.
To idealne miejsce, aby tak blisko
odkryć tak wiele.
Scena nad Odrą w Schwedt | fot. ANET HOPPE

Prenzlau, Templin, Schwedt nad Odrą
i Angermünde to największe miasta powiatu
Uckermark. Ale oprócz nich, w pagórkowatym
krajobrazie znajdują się miasteczka rolnicze
i senne wioski o architekturze szachulcowej.
Połączenie historii i rozległego, niemal bezludnego krajobrazu przyciąga wielu kreatywnych
ludzi. Artyści, malarze, muzycy i aktorzy nie tylko znajdują tu przestrzeń do tworzenia, ale także aktywnie organizują małe i duże imprezy kulturalne, festiwale i spotkania. Kulturalne lato
w Uckermark to odkrywanie tajemnic licznych
pracowni oraz okazja, aby poczuć atmosferę teatru pod gołym niebem lub doświadczyć sztuki
w zabytkowych murach klasztornych.

Otwarte ogrody i świetna kuchnia

Wasserspiele Templin. | fot. ANET HOPPE

Koncerty w niezwykłych miejscach
Festiwal muzyki klasycznej w Bebersee,
podobnie jak festiwal muzyki kameralnej
w Schorfheide czy Festiwal Piosenki w Thomsdorf nie tylko prezentuje uznanych artystów,
ale daje też miejsce młodym twórcom i przyciąga nowych słuchaczy. Od 1992 r. w ramach
Uckermärkische Musikwochen (Tygodni Muzycznych Uckermark) każdego lata w powiecie odbywa się około dwudziestu koncertów
najwyższej klasy. Są one nie tylko okazją do
posłuchania muzyki, ale także pozwalają poznać szczególnie klimatyczne miejsca, w których się odbywają – znaczące pod względem
kulturowym i historycznym kościoły i dwory

w parkach wiejskich i ogrodach zamkowych,
a także spichlerze, stajnie i stodoły.
Już od kilku lat Festiwal Doliny Odry pokazuje, że teatr w Schwedt (theater-schwedt.de)
może zachwycać swoich gości także latem.
Każdego lata na tle wspaniałej przyrody odbywają się spektakle dla młodszych i starszych.
Kulturą w niezwykłych okolicznościach przyrody można cieszyć się także na tratwie muzycznej, na spacerze dźwiękowym, w zabytkowym
młynie wodnym w Gollmitz lub na Wasserfestspiele w Templinie.
Uckermark uczestniczy również w krajowych wydarzeniach promowanych w całych

Niemczech, takich jak Dzień Otwartego Pomnika i Dzień Otwartej Pracowni.
Jednym z niezliczonych skarbów Uckermark jest 200 organów znajdujących się w powiecie. Nie wszystkie nadają się już do gry, ale
wiele z nich zostało odrestaurowanych i można je teraz ponownie wykorzystywać podczas
nabożeństw i koncertów. Co roku Fundacja
Krajobrazu Organowego Uckermark organizuje festiwal muzyczny Wiosna Organowa,
aby zwrócić uwagę na te cenne dobra kultury
i sprawić, by piszczałki organów rozbrzmiewały
przez kilka dni. Koncertom towarzyszy oferta
zwiedzania, warsztatów i koncertów szkolnych.

Uckermark kojarzy się z wyjątkowymi krajobrazami, przyrodą, rzadkimi zwierzętami
i roślinami. W ten obraz wpisuje się inicjatywa „Otwarte ogrody” (pierwsza edycja już
w maju). To znakomita okazja do poznania starych i nowych pejzaży wiejskich, prywatnych
ogrodów przy domach oraz parków dworskich, a także porozmawiania na ich temat
z osobami o podobnych zainteresowaniach.
Mieszkańcy regionu Uckermark nie tylko
żyją w zgodzie z naturą, ale także stawiają na
regionalne i sezonowe produkty, świeżość
i naturalność w przygotowywaniu swoich
typowych potraw. Wiele wiejskich gospód
w regionie serwuje wyśmienite ryby i dziczyznę. Umiejętnie łączą to, co proste, z tym, co
wyjątkowe. Tradycyjne przepisy i nowoczesne
składniki – tak właśnie smakuje Uckermark.

Marketing i wsparcie dla kultury
Od wielu lat lokalne organizacje turystyczne, władze powiatu, a także pracownicy sektora kultury rozwijają projekty marketingowe
i promocyjne. Od 2013 r. inicjatywa Kultursommer Uckermark prowadzi wspólny marketing festiwali kulturalnych w regionie. W tym
celu organizowane są regularne spotkania robocze, a efektem współpracy jest dystrybucja

Klasztor Dominikanów w Prenzlau | fot. ANET HOPPE

drukowanej ulotki oraz wzajemna promocja
festiwali. Wydawnictwo KalendariUM (kalendarium-uckermark.de), które ukazuje się dwa
razy do roku, służy jako wszechstronny przewodnik po wydarzeniach w całym regionie,
wraz z datami, adresami, kontaktami do organizatorów, artystów, miejsc noclegowych.
Publikacja dostępna jest m.in. w Szczecinie
w punkcie Informacji Turystycznej na Zamku
Książąt Pomorskich oraz online.
Powiat Uckermark wspiera stowarzyszenia, instytucje, grupy i osoby prywatne działające w sferze kultury i sztuki, które poprzez
swoje inicjatywy i projekty przyczyniają się do
kształtowania i rozwoju życia kulturalnego
w Uckermark. Z myślą o nich działa Fundusz Kultury. Ponadto bank Sparkasse Uckermark promuje artystów, wręczając co dwa lata Nagrodę
Artystyczną Uckermark. Otrzymują ją laureaci
w kategoriach Malarstwo/grafika i Rzeźba.

Zrównoważony transport
służy wszystkim
W związku z tym, że region chce stać się
regionem zrównoważonych podróży, ale
oczywiście także w kontekście zmian demograficznych i peryferyjnego położenia, duży
nacisk kładzie się tu na organizację transportu
publicznego, z uwzględnieniem jego aspektu

promocyjnego. W tym celu w ostatnich latach
opracowano kilka innowacyjnych ofert, takich
jak UckermarkShuttle, czyli okrężna linia autobusowa łącząca główne miasta turystyczne
w regionie i służąca również jako łącznik z infrastrukturą szlaków rowerowych i pieszych.
Inne rozwiązania idące w parze ze zrównoważonym rozwojem regionu to autobus teatralny i system przywoływania autobusów,
a także system stacji wypożyczania rowerów
elektrycznych.
Aby zaplanować wizyty w Uckermark na
najbliższe miesiące, warto odwiedzić oficjalną stronę poświęconą turystyce w regionie:
tourismus-uckermark.de i śledzić podlinkowane na niej profile w mediach społecznościowych. Znaleźć tam można wydarzenia
zaplanowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, jak i atrakcje na najbliższy weekend.
Planując wizytę warto sprawdzić, jakie reguły
dotyczące COVID-19 obowiązują aktualnie
w landzie Brandenburgia, którego częścią jest
powiat Uckermark. Można je znaleźć na stronie: corona.brandenburg.de

ic-uckermark.de
Osoba do kontaktu:
Aleksander Buwelski
+49 3332 5389 16
buwelski@ic-uckermark.de

Wiosną i latem w wielu miejscach pobliskiego Uckermark odbywać
sią będą koncerty i spektakle. | fot. ANET HOPPE
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Multikulturalne Centrum Kultury w Templinie. | fot. ANET HOPPE
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Muzeum Historii Miasta Templin | fot. ANET HOPPE

tourismus-uckermark.de
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Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Realna pomoc. Konkretne efekty.
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
to jedna z tych miejskich spółek,
które zmieniają Szczecin na lepsze.
Od 18 lat spółka wspiera finansowo
nie tylko szczecińskie firmy, ale
także wspólnoty mieszkaniowe
i organizacje pozarządowe. Jak
zapowiadają przedstawiciele firmy:
„nie zwalniamy tempa, szykujemy
kolejne atrakcyjne oferty ”.

Piękne kamienice
i zadowoleni przedsiębiorcy
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy kończy
w tym roku 18 lat. Przez ten czas Szczecin
zmienił się nie do poznania, także za sprawą
tego, co robi Fundusz.
– Osiemnaście lat to czas, kiedy wchodzi się
w dorosłość. Dla naszej firmy to symboliczny moment, w którym możemy dokonać podsumowania naszej pracy, ale też przygotować się na kolejne wyzwania, przed którymi stajemy – mówi
Krzysztof Nowak, prezes Szczecińskiego
Funduszu Pożyczkowego. – Ostatnie dwa lata,
głównie z powodu COVID-19, były dla wszystkich wyjątkowo trudne, a to, co przed nami, również nie napawa optymizmem. Najważniejsze to
być elastycznym i oferować takie instrumenty
finansowe, które będą niosły realną pomoc.
A tej rzeczywistej, finansowej pomocy
w całej działalności Funduszu jest bardzo wiele. I co najważniejsze, przekłada się ona na konkretne efekty. Od 2004 roku Fundusz udzielił
przedsiębiorcom łącznie ponad 600 pożyczek
na kwotę ok. 200 mln zł. Były to pożyczki inwestycyjne, obrotowe i płynnościowe. Te ostatnie
są szczególnie ważne, bo udzielone w związku
z pandemią, która bardzo dotknęła gospodarkę, a szczególnie sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko w ostatnich dwóch
latach Fundusz udzielił ponad stu takich pożyczek, dzięki którym lokalne, często rodzinne
biznesy mogły przetrwać. Spółka przyczynia
się także do rewitalizacji Szczecina, udzielając
bardzo atrakcyjnych pożyczek dla wspólnot
mieszkaniowych na remonty dachów, elewacji, balkonów i klatek schodowych. Dzięki tym
pożyczkom wypiękniało w Szczecnie już ponad
sto kamienic, a kolejne są w remoncie.

Pracownicy Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego

O jakości oferowanych usług przez Fundusz
może świadczyć fakt, że spółka dołączyła do
grona najlepszych firm pożyczkowych w kraju,
zrzeszonych w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych. Poza tym spółka jest również liderem konsorcjum składającego się z czterech
funduszy pożyczkowych na terenie naszego
województwa. Oprócz Szczecina w tej grupie
jest jeszcze Stargard, Białogard i Koszalin.

Pożyczki jak ciepłe bułeczki!
Atrakcyjność pożyczek, których udziela
Fundusz, sprawia, że cieszą się one bardzo
dużą popularnością. Tak było np z ostatnim
produktem, z którym spółka wystartowała
pod koniec lutego.
– Było tak duże zainteresowanie przedsiębiorców, że po trzech dniach z powodu wyczerpania środków zmuszeni byliśmy wstrzymać nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR
– opowiada Agnieszka Weychan-Rączka, dyrektor Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego. – Mamy nadzieję, że znajdą się dodatkowe
środki, abyśmy mogli wznowić nabór. Naszych
klientów nie zraża fakt, że nasze pożyczki to nie
subwencja czy dotacja i że udzielamy ich tylko
tym przedsiębiorcom, którzy mają perspektywy
na poprawę swojej sytuacji. Wiedzą, że ta po-

życzka, tak jak wcześniejsze, ma wiele zalet: zerowe oprocentowanie, brak prowizji, długi okres
spłaty i możliwość karencji w spłacie kapitału do
6 miesięcy.
I jak zawsze przyjazne i nieskomplikowane
procedury, co także wyróżnia Fundusz na tle
innych instytucji finansowych.

Tempo wysokie, nowe oferty
w przygotowaniu
Spółka spodziewa się, że w najbliższym
czasie będzie mogła również rozpocząć nabór
wniosków na Pożyczkę Inwestycyjną dla firm.
Zakłada się, że wysokość udzielanej pożyczki
może wynosić do kilku milionów zł, a okres
spłaty wyniesie nawet 120 miesięcy.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco – zapowiada Krzysztof Nowak. – Na pewno trzeba pamiętać, że ten rok jest ostatnim,
w którym pożyczać będziemy pieniądze unijne,
jeszcze z perspektywy 2014-2020. Przyszłość pokaże, co jeszcze przed nami. Mamy nadzieję, że
już niedługo pojawią się nowe, równie ciekawe
rozwiązania dla naszych przedsiębiorców.
Aktualne oferty pożyczek znajdują się na
stronie Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego: fundusz.szczecin.pl

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o.
Ks. Bogusława X, nr 7/LU4, Szczecin
tel. 91 488 13 49
www.fundusz.szczecin.pl
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Wydział Elektryczny ZUT:
Liczy się jakość, a nie jakoś

Wydział z bogatymi
tradycjami

Prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie o losach absolwentów, nowoczesnych laboratoriach i współpracy z przemysłem.
Rozpoczęliście rekrutację. Zapytajmy więc
o nowe kierunki studiów.
Wydział Elektryczny ma 75-letnią tradycję
i uważamy, że nasza oferta dydaktyczna powinna być stabilna, udoskonalana na poziomie
przedmiotów i treści, ale nie kierunków. Od 75
lat kształcimy na kierunku elektrotechnika, od
ponad ćwierćwiecza można u nas studiować
automatykę i robotykę, a od kilkunastu lat teleinformatykę. Te wieloletnie doświadczenia
skutkują jakością wykształcenia absolwentów,
co potwierdzają nasi partnerzy przemysłowi.
Uważam, że kandydaci na studia przy wyborze uczelni i wydziału powinni przede wszystkim
kierować się zaufaniem do ich jakości. A przecież
nie ma dobrej dydaktyki bez wysokiej jakości badań naukowych, które niezmiennie są prowadzone na Wydziale Elektrycznym ZUT.
Niebawem nasze podstawowe dyscypliny naukowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika, a także obecna na WE informatyka techniczna i telekomunikacja, poddane zostaną ocenie
działalności naukowej przez Komisję Ewaluacji
Nauki. Liczymy, że w jej wyniku uzyskamy wysoką kategorię naukową, a jesteśmy bezsprzecznie
najlepszym wydziałem na Pomorzu Zachodnim
pod względem automatyki, elektroniki i elektrotechniki. Nasi naukowcy są wśród często cytowanych w czasopismach naukowych na świecie,
zaś kilku pracowników WE znalazło się w grupie
2 proc. cytowanych najczęściej.
Jest to ważna wiadomość także dla kandydatów na studia, gdyż studentom oferujemy jakość powiązaną z uwzględnianiem najnowszych
trendów w nauce i przemyśle.
O ile wiemy, wasi absolwenci nie mają problemów z zatrudnieniem po skończeniu studiów.
Absolutnie. Ani w regionie, ani w kraju, ani
poza jego granicami. Bezrobotny absolwent
Wydziału Elektrycznego jest niczym yeti, o którym mówi się, że „kiedyś gdzieś podobno ktoś
go widział”.
Niektórzy studenci podejmują pracę zawodową już nawet w trakcie studiów, zaś studia
magisterskie kończą niestacjonarnie po przepracowaniu kilku lat w przemyśle. Obserwujemy
to na kierunku elektrotechnika, gdzie sporym
powodzeniem cieszą się studia niestacjonarne
II stopnia. Przypomnę, że studia inżynierskie
trwają obecnie 7 semestrów, studia magisterskie stacjonarne – 3 semestry, a niestacjonarne
– tylko semestr dłużej.
Jakość to również dobrze wyposażone laboratoria.
Nasi studenci mają pełny dostęp do sprzętu,
sami budują roboty, sami programują urządzenia, sami budują demonstracyjne stanowiska
laboratoryjne, po to, by kolejne roczniki miały
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do nich nieskrępowany dostęp używając ich na
zajęciach. To właśnie najlepiej świadczy o jakości
naszych zajęć dydaktycznych.
Studenci WE aktywnie działają w kołach naukowych i zdobywają liczne nagrody w konkursach, podejmując się różnych zadań, np. budowy
satelity, czy biorąc udział w niedawnym konkursie NCBiR pn. Wielkie Wyzwanie Energia. Od
7 lat mamy też unikalny wydziałowy zespół muzyczny 3- BURSbAnd.
Uruchamiacie też nowe laboratoria z myślą
o działaniach na rzecz otoczenia gospodarczego.
Niedawno uruchomiliśmy pracownię badań
i certyfikacji EMC, czyli kompatybilności elektromagnetycznej – unikalną w skali regionu. Od nowego roku, po uzyskaniu akredytacji, będziemy
świadczyć usługi na rzecz firm związanych z szeroko pojętą produkcją urządzeń elektronicznych
i elektrotechnicznych.
Każde urządzenie wprowadzane na rynek Unii
Europejskiej powinno spełniać wymogi kompatybilności elektromagnetycznej. To oznacza, że nie
może ono zakłócać pracy innych urządzeń i musi
być odporne na zakłócenia emitowane przez innych. I takie akredytowane badania będą prowadzić nasi pracownicy. Dotyczyć będą one pełnej
gamy urządzeń: od telefonów komórkowych,
bezprzewodowych alarmów samochodowych,
centralek alarmowych, po pralki czy lodówki.
Pracownia ta, warta 3,7 mln złotych, została zbudowana w ramach Zachodniopomorskiej Listy
Infrastruktury Badawczej. Projekt sfinansowany
został przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo
Edukacji i Nauki z funduszy Unii Europejskiej.
Pracownia ta będzie rozbudowywana w ramach Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości, którym
kieruje prof. Przemysław Łopato. Złożyliśmy
właśnie wniosek o dofinansowanie rozbudowy
i zwiększenia jej funkcjonalności.

Nowa Pracownia Badań i Certyfikacji EMC
| fot. AURELIA KOŁODZIEJ

Ale to niejedyny przykład współpracy wydziału z otoczeniem gospodarczym.
Wydział realizuje wiele wspólnych z przemysłem projektów naukowych. Wspomnę chociażby o nagrodzie Zielonego Feniksa przyznanej
niedawno uczelni w uznaniu innowacyjności
projektu z zakresu elektroenergetyki wodorowej realizowanego w ramach konsorcjum
z udziałem Enei Operator i Uniwersytetu Szczecińskiego.
Z naszej strony zaangażowanych jest kilkunastu naukowców z naszego wydziału, którzy
uczestniczą w projekcie kierowanym przez prof.
Stefana Domka.
Jednym z efektów tych działań może być
powołanie w naszym regionie Doliny Wodorowej, w której nasi naukowcy odgrywać będą
wiodącą rolę.
Wydział utrzymuje też bardzo dobry kontakt
m.in. z firmą Energo-Complex z Piekar Śląskich,
która zajmuje się technologiami diagnostycznymi transformatorów wysokonapięciowych.
Mamy wspólne patenty i publikacje dotyczące
rozwiązań wdrażanych przez spółkę na całym
świecie.
Kolejnym przykładem jest podpisanie w połowie lutego umowy o współpracy z Grupą Azoty. To jest jeden z najważniejszych partnerów dla
całej naszej uczelni, a w Policach jest mnóstwo
zastosowań technologii elektrycznej i automatyki w produkcji. Największy Główny Punkt Zasilający w regionie będzie zasilał właśnie polickie
Azoty. Jest to nie tylko miejsce pracy naszych
absolwentów i miejsce praktyk dla naszych studentów, ale też miejsce współpracy naszych pracowników naukowych z przemysłem.
Dziękujemy za rozmowę.
Wiosna 2022

Prof. Krzysztof Formicki, dziekan
Wydziału Nauk o Żywności
i Rybactwa Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, o olsztyńskich
korzeniach, łososiowym zagłębiu
i muzeum ichtiologicznym.
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ma
już 70-letnią tradycję. Jakie były początki
wydziału?
Nasz wydział powstał w 1951 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Wówczas nazywał się Wydziałem Rybackim.
W 1966 roku znaczna część wydziału wraz
z kadrą i aparaturą została przeniesiona do
Szczecina.
Wydział Rybactwa Morskiego trafił w struktury Wyższej Szkoły Rolniczej – późniejszej
Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 1971 roku
zmienił nazwę na Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, a od 20 lat funkcjonuje jako Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa.
Od 2009 roku jesteśmy w strukturze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Jak od tego czasu wydział się zmienił?
Wraz ze zmieniającym się światem zmieniały się badania naukowe, które prowadziliśmy. Zmieniała się także struktura kształcenia
studentów. Dostosowywaliśmy ją do potrzeb
otoczenia gospodarczego.
Przez dziesięciolecia nasz region był siedzibą firm, które specjalizowały się w połowach
dalekomorskich. Niestety, przez fakt, że przez
setki lat ludzie nadmiernie eksploatowali morza i oceany, dziś w środowisku naturalnym
jest dużo mniej ryb niż choćby jeszcze sto lat
temu. Tak jak nie da się cały czas chodzić na
polowanie, tak samo nie da się w dużych ilościach łowić ryb w ich środowisku naturalnym.
W końcu ich zabraknie.
Tymczasem na świecie cały czas rośnie
spożycie ryb. Zapotrzebowanie jest ogromne,
dlatego zaczęła rozwijać się akwakultura. I tak,
dziś ryby w znacznej ilości hodujemy. Co ważne,
nasz region stał się zagłębiem w hodowli ryb
łososiowatych. Wraz z postępem technologicznym zaczęła się zmieniać również akwakultura
i teraz nowo powstające hodowle są cało-

roczne, zupełnie niezależne od warunków atmosferycznych. Hodowle te nie wymagają już
bliskości rzeki, bo woda, która jest w nich wykorzystywana, może pochodzić ze studni głębinowych. W procesie hodowlanym woda jest
wielokrotnie wykorzystywana, a przez to jej zużycie jest względnie niewielkie. Hodowle takie
znajdują się „pod dachem”, w wielkich halach,
które są wyposażone w nowoczesny sprzęt.
W ten sposób przeszliśmy w gospodarce
od eksploatacji do akwakultury śródlądowej.
W ślad za tym zmieniał się nasz wydział.
A że nasz region wyspecjalizował się także w przetwórstwie rybnym, to i w tym zakresie może liczyć na wsparcie wydziału.
Zgadza się. Możliwości produkcyjne przetwórców ryb na Pomorzu są dziś większe niż
rodzima produkcja ryb. Dlatego firmy przetwórcze dodatkowo importują ryby. W ten
sposób mogą wykorzystywać swoje moce
produkcyjne. A to pokazuje, że możliwości rozwoju hodowli w naszym regionie są znacznie
większe niż to, z czym mamy dziś do czynienia.
Naszymi kolejnymi bardzo ważnymi filarami są badania w zakresie technologii żywności,
żywienia człowieka oraz mikrobiologii. Mamy
świetnie rozwiniętą, z wieloletnimi tradycjami
technologię żywności, ze specjalistami zajmującymi się wszystkimi działami przetwórstwa
oraz żywieniem człowieka. To bardzo ważny dział na naszym wydziale, który cieszy się
ogromnym zainteresowaniem wielu podmiotów gospodarczych, a także osób, które są
związanie bądź planują związek i swoją przyszłość z technologią żywności. Żywność wymaga wysokiej klasy opakowań, a na wydziale
mamy prężnie działające Centrum Immobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Potrzeba prowadzenia badań w zakresie
mikrobiologii i ich przydatność w szeroko pojętym procesie produkcji jest oczywista.
Przez pracowników wydziału realizowanych jest wiele projektów naukowych finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Umożliwia to dokonywanie zakupu
wysokiej klasy aparatury, a także publikowanie
wyników badań w najlepszych światowych periodykach naukowych.
Jakich zatem specjalistów kształcicie?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
przedsiębiorców, a także urzędów i różnych
instytucji, które chcą zatrudniać naszych absolwentów, na kierunku technologia żywności

i żywienie człowieka w naszej ofercie mamy:
na studiach I stopnia trzy specjalności, a na
studiach II stopnia cztery specjalności. Z kolei
osobom, które są zainteresowane mikrobiologią, oferujemy mikrobiologię stosowaną. Natomiast na kierunku ichtiologia i akwakultura
na studiach I stopnia uczymy na dwóch specjalnościach, a na studiach II stopnia na trzech.
Zmieniają się też warunki studiowania.
Tak, w ostatnich latach przeprowadziliśmy szereg remontów. Nasze budynki zyskują
nowy blask. Zmieniają się także nasze laboratoria, które wyposażamy w najnowocześniejszy sprzęt.
Bardzo się również cieszę, że w budynku
przy ul. Kazimierza Królewicza otworzyliśmy
Muzeum Ichtiologiczne. Mamy okazy ichtiologiczne i inne organizmy wodne z całego świata
gromadzone przez 70 lat. Mamy ponad tysiąc
eksponatów zwierząt wodnych. To chyba największy z tego typu zbiór w Polsce. Wznawiamy
naszą działalność po przerwie związanej z pandemią. Przed pandemią odwiedzało nas bardzo
wiele osób, a wycieczki szkolne rezerwowały
wizyty z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
Pandemia koronawirusa pokrzyżowała
też plany związane z jubileuszem 70-lecia
wydziału.
Musieliśmy przesunąć obchody z 2021
roku na rok bieżący. Świętować będziemy pod
koniec września. Planujemy zorganizować
okolicznościową sesję naukową, akademię
z zaproszonymi gośćmi, spotkania w katedrach
oraz tradycyjny zjazd absolwentów. Korzystając z okazji serdecznie zapraszam naszych
absolwentów do udziału w obchodach Jubileuszu 70-lecia.
Dziękujemy za rozmowę.

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
wnozir.zut.edu.pl
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Centrum
otwarte na świat

Zielony projekt badaczy z ZUT
w Szczecinie

Prof. Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT
w Szczecinie, kierownik największego projektu w historii uczelni
o nowoczesnym centrum badawczym, współpracy z przemysłem oraz
inżynierii w medycynie.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jako jedyna uczelnia
z północno-zachodniej Polski znalazła się na
Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Co
to oznacza?
Głównym zadaniem projektu realizowanego w ramach mapy jest utworzenie Centrum
Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania. Jest to centrum, które
ma być ośrodkiem skupiającym potencjał ZUT,
a przede wszystkim Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w pracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
W ramach centrum musimy zorganizować
osiem laboratoriów wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę badawczą. Laboratoria
te służyć będą przede wszystkim do prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie
z przemysłem. Nie ograniczamy się do firm
znajdujących się w naszym regionie, lecz zamierzamy prowadzić wspólne prace badawcze
z otoczeniem gospodarczym na terenie całego
kraju, a także z partnerami zagranicznymi. Naszym celem jest opracowywanie nowych technologii, nowych rozwiązań, które mogą być
wdrożone do przemysłu.
A bardziej szczegółowo. Jakie obszary
znajdą się w zainteresowaniu centrum?
Dzięki utworzeniu centrum możliwa będzie
koncentracja unikatowej infrastruktury badawczej, która zostanie wykorzystana do realizacji następujących celów badawczych:
1. Materiały polimerowe i biomateriały
oraz technologie ich wytwarzania
2. Nanomateriały i nanostruktury hybrydowe
3. Zaawansowane materiały i technologie
dla ochrony i inżynierii środowiska
4. Chemia i fizykochemia ciała stałego oraz
synteza związków kompleksowych
5. Nowe związki i materiały w chemii
bioorganicznej i medycznej
oraz syntezie organicznej
6. Projektowanie, wykonanie i optymalizacja
aparatury stosowanej w procesach
wytwarzania materiałów funkcjonalnych
oraz w biotechnologii i technologiach

prośrodowiskowych ukierunkowanych
na gospodarkę cyrkularną.
Obszary te są kluczowe dla dziedziny nauk
inżynieryjno-technicznych oraz dla gospodarki
opartej na wiedzy.
Jaka jest wartość tego największego projektu naukowo-badawczego w historii ZUT?
Całkowity koszt projektu wynosi 61,5 mln
złotych przy dofinansowaniu 43 mln złotych
ze środków Unii Europejskiej. W ośmiu laboratoriach umiejscowionych w dwóch obiektach:
Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT i w budynku Nowej Chemii Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy
al. Piastów znajdzie się 18 urządzeń. W obu
obiektach pojawią się m.in. takie urządzenia
jak: wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy, skaningowy mikroskop
elektronowy, spektrometr magnetycznego
rezonansu jądrowego.
W budynku Nowej Chemii mamy już przygotowane miejsce na laboratorium magnetycznego rezonansu jądrowego i oczekujemy
tylko na sprzęt.
Kiedy więc spodziewa się pan uruchomienia centrum.
Centrum praktycznie działa od kwietnia ub.
roku. Mamy już pierwsze zlecenia od przemysłu. Uczelnia bowiem już teraz wyposażona jest
w bogatą infrastrukturę badawczą umożliwiającą szeroki wachlarz wykonywania zleceń dla
partnerów przemysłowych. My to już robimy.
Formalnie cały projekt ma zakończyć się
31 grudnia 2023 roku. Do tego czasu zakupiony zostanie sprzęt i wszystkie laboratoria
zostaną uruchomine. Wtedy rozpoczniemy
działalność na 100 procent.
Ale podkreślę: Centrum już działa! Robimy
już teraz wspólne z przemysłem badania, publikacje, doktoraty wdrożeniowe.
Wiele firm chce współpracować z nami, nie
tylko na zasadzie, że coś nam zleca, ale też jako
partner naukowy, który wraz z nami wykonuje
dany projekt. Naszymi partnerami już dziś są
m.in. Grupa Azoty SA, GA Polyolefins SA czy
też ESC Global sp z o.o.

Ale nie ograniczacie się do współpracy
krajowej.
Chcemy wyjść do Europy Zachodniej i pokazać naszą jakość badań. Jesteśmy jednym z najlepszych wydziałów w Polsce pod względem badań, liczby patentów i publikacji, uzyskiwanych
grantów. Sądzę, że będziemy z powodzeniem
realizować projekty z partnerami europejskimi.
Domyślam się, że centrum wykorzystacie
również do celów dydaktycznych.
Oczywiście. Dodam, że niewiele jest takich
miejsc na polskich i europejskich uczelniach,
gdzie studenci mają okazję uczyć się na
tak nowoczesnej, a do tego drogiej aparaturze. A u nas to się dzieje i będzie się działo.
Mówiliśmy o umiędzynarodowieniu badań
Centrum, ale internacjonalizacja wydziału objawia się też w tym, że macie już obcokrajowców wśród studentów i kadry naukowej.
Staramy się otwierać na Europę, na świat.
Prowadzimy studia w języku angielskim na
dwóch kierunkach: chemical engineering oraz
materials science and engineering. Już pisane
są pierwsze dyplomowe prace inżynierskie w
języku angielskim. Mocno stawiamy też na wymianę międzynarodową studentów w ramach
programu Erasmus. Bardzo często osoby z
zagranicy po studiach pozostają na wydziale,
by pracować przy naszych projektach, a także
zdobywać stopień doktora.
Staramy się zajmować aktualnymi trendami
w nauce. Prowadzimy na wydziale m.in. badania,
które wpisują się w Europejski Zielony Ład. Staramy się też cały czas modyfikować naszą ofertę
kształcenia. Chcemy od nowego roku akademickiego 2022/2023 we współpracy z Pomorskim
Uniwersytetem Medycznym uruchomić nowy
kierunek studiów: inżynieria w medycynie.
Jest to atrakcyjny kierunek dla młodych
ludzi, którzy chcą poznać, w jaki sposób nowoczesne materiały znajdują zastosowanie
w ochronie zdrowia i medycynie.
Dodam też, że w naszej ofercie kształceniowej coraz większym zainteresowaniem cieszą
się też doktoraty wdrożeniowe.
Dziękujemy za rozmowę.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020; Działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury
badawczej sektora nauki”; Umowy: POIR.04.02.00-00-D0018/20-00
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Naukowcy z Katedry Technologii
Chemicznej Nieorganicznej
i Inżynierii Środowiska
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie realizują projekt
pn. „Fotokatalityczna
i fotoelektrochemiczna redukcja
dwutlenku węgla”. Jest to polsko-norweski projekt, o akronimie
„PhotoRed”, który finansowany
jest z grantów norweskich za
pośrednictwem Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
Partnerami projektu ze strony norweskiej
są: University of South-Eastern Norway (USN)
oraz dwa oddziały grupy SINTEF (AS Industry
i AS Ocean), która jest największą organizacją
badawczą w Norwegii. Kierownikiem projektu
jest prof. Urszula Narkiewicz. Zadania badawcze ze strony polskiej nadzorowane są przez:
prof. Iwonę Pełech, prof. Ewelinę Kusiak-Nejman oraz prof. Antoniego W. Morawskiego.
Projekt rozpoczęto we wrześniu 2020 roku,
a okres jego trwania przewidziano na 3 lata.
Jak złagodzić efekt cieplarniany?
Projekt dotyczy usuwania i przerobu na
użyteczne produkty CO2, który jest jednym
z najbardziej uciążliwych gazów cieplarnianych.
– Efekt cieplarniany spowodowany jest między innymi podwyższonym stężeniem dwutlenku węgla w atmosferze, którego obecność jest
wynikiem postępującej industrializacji, rozwoju transportu czy przemysłu energetycznego.
Wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi
przyczynia się do zmian obiegu wody na Ziemi,
wymierania gatunków i anomalii klimatycznych
– mówi prof. Iwona Pełech. – Wychwycenie
i przekształcenie CO2 w użyteczne produkty, takie jak: węglowodory, tlenek węgla czy alkohole,
może pomóc rozwiązać ten problem.
Naukowcy w swym projekcie zajmują się wykorzystaniem światła jako źródła czystej energii
do zainicjowania przekształcania dwutlenku
węgla w różnego typu chemikalia.
– Istnieją dwa etapy zagospodarowania CO2
– tłumaczy prof. Antoni W. Morawski. – Pierwszym etapem jest usunięcie dwutlenku węgla, np.
z gazów wylotowych z elektrociepłowni czy też
elektrowni, drugim zaś jego przetworzenie.

Obecnie świat nie dysponuje komercyjnymi
metodami zagospodarowania CO2. W literaturze naukowej pojawiają się informacje o wykorzystaniu CO2 do wytwarzania polimerów, przerabiania go na paliwa, ale wszystkie te procesy
są wysokotemperaturowe i wymagają zaangażowania dużych nakładów energii.
– Na podstawie ponad 30-letniego doświadczenia związanego z fotokatalizą, którą rozwijamy w naszej katedrze, wiemy, że dwutlenek
węgla można redukować wodorem do tlenku
węgla, albo do metanu lub innych węglowodorów – tłumaczy prof. Antoni W. Morawski.
– W naszym zespole osiągamy zachęcające wyniki,
pokazujące, że efekty naszych prac badawczych
przewyższają wartości opublikowane dotąd w literaturze naukowej, ale ciągle jeszcze jesteśmy na
etapie badań podstawowych – dodaje.
Fotokataliza, czyli zielona metoda, która
chroni środowisko.
– Obecnie podejmowane są próby magazynowania wychwyconego CO2 z powietrza, dla przykładu pod dnem morskim, czy też w nieużywanych kopalniach – wyjaśnia prof. Iwona Pełech.
– Jednak jest to połowiczne rozwiązanie, ponieważ nie stanowi ono definitywnego rozwiązania
problemu. W trakcie realizacji projektu nie tylko
chcemy wychwycić dwutlenek węgla z powietrza, ale również przerobić go do odpowiednich
produktów na drodze fotokatalitycznej redukcji. Dodatkową zaletą jest fakt, że badane przez
nas procesy zachodzą w łagodnych warunkach
– w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym.
– Fotokataliza – tłumaczy prof. Ewelina Kusiak-Nejman – to tzw. zielony proces,

Zespół badawczy Katedry Technologii Chemicznej
Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie.
Od lewej: prof. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. Urszula
Narkiewicz, prof. Antoni W. Morawski i prof. Iwona
Pełech | fot. ABES

w którym wykorzystuje się światło, w tym również promieniowanie słoneczne, do aktywowania
fotokatalizatora. W projekcie stosujemy dwie
grupy fotokatalizatorów. Pierwszą z nich stanowi
dwutlenek tytanu, który produkowany jest m.in.
w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA.
Drugim rodzajem są fotokatalizatory cynkowe,
czyli nanocząstki tlenku cynku, który jest pozyskiwany komercyjnie lub wytwarzany na drodze
syntezy laboratoryjnej.
W procesie fotokatalizy nanocząstki TiO2 lub
ZnO osadzone są na porowatych sferach węglowych, które posiadają właściwości adsorpcyjne
i pełnią funkcję wychwytywania CO2. Z kolei
związki aktywne fotokatalitycznie mają za zadanie przerabiać dwutlenek węgla do produktów,
które można zagospodarować w innych procesach
chemicznych.
– Nasi partnerzy norwescy z University of South-Eastern Norway – opowiada prof. Urszula
Narkiewicz – zajmują się fotoelektrochemiczną
redukcją dwutlenku węgla, czyli oprócz wspomagania się światłem, wykorzystują jeszcze energię
elektryczną. Inny partner norweski z SINTEF AS
Industry zajmuje się wzrostem skali fotoreaktorów. My posiadamy małe, laboratoryjne fotoreaktory. Ich zadaniem jest zaś zaprojektowanie
kilkukrotnie większych, które mogłyby znaleźć zastosowanie komercyjne. Kolejny partner, SINTEF
AS Ocean, zajmuje się badaniem wpływu naszych
fotokatalizatorów na środowisko. Pilnują tego,
by nie mogły one zagrozić środowisku. – Można
stwierdzić, że nasz projekt jest zielony. Nie tylko zapobiegamy wzrostowi stężenia dwutlenku
węgla w atmosferze, ale staramy się też, aby
materiały, które stosujemy, były jak najbardziej
bezpieczne dla środowiska – uważa prof. Urszula
Narkiewicz.
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WZDZ: Praktyczna nauka zawodu
Dr Krzysztof Osiński, prezes
zarządu Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
w Szczecinie o kursach, które szkolą
fachowców, szkolnictwie zawodowym
i kształceniu Ukraińców.
Mimo niepewnej sytuacji na świecie,
w budownictwie cały czas trwa boom. Branża
boryka się jednak z brakiem fachowców. Jak
WZDZ wspiera w tym zakresie pracodawców?
Poza trzema szkołami branżowymi, które
prowadzimy w Szczecinie, Świnoujściu i Trzebiatowie, gdzie kształcimy młodzież, organizujemy również kursy zawodowe dla dorosłych.
Największym zainteresowaniem cieszą się
właśnie kursy, na których szkolimy fachowców
budowlanych, monterów instalacji sanitarnej
i specjalistów od szeroko pojętej „wykończeniówki”. Kurs glazurnika trwa około dwóch
miesięcy, podczas których kursant odbywa
120 godzin zajęć praktycznych. Po takich szkoleniach można naprawdę poznać tajniki pracy.
Niektóre kursy, jak na przykład kurs tynku artystycznego, uczą nie tylko rzemiosła, ale ocierają się o sztukę.
Czy kursy kończą się uzyskaniem certyfikatów?
Tylko niektóre kursy zawodowe w Polsce
kończą się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Tak jest w przypadku kursów dla spawaczy, operatorów wózków widłowych czy też
kursów dotyczących uprawnień elektrycznych
do 1 KV. Takie kursy oczywiście prowadzimy.
W wielu branżach jednak, by móc świadczyć
usługi specjalistyczne nie jest wymagane uzyskanie takich certyfikatów. Mimo to poszczególne branże chcą, żeby sfera uprawnień była
zgodna z oczekiwaniami pracodawców. Tak na
przykład, zawód magazynier z obsługą komputera nie jest w żaden sposób uregulowany
prawnie, ale w porozumieniu z pracodawcami
wiemy, jakich umiejętności oczekują od swoich
przyszłych pracowników. Pod tym kątem tworzymy programy kursów. Ponadto w ramach
KCA (www.kca.edu.pl) wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursów, które mogą być honorowane przez poszczególne branże.
Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na
organizację kursów?
Zmieniliśmy strukturę ich prowadzenia.
Kontakt ze słuchaczem – poza częścią zajęć
praktycznych – odbywa się online. Rekrutacja,
opłaty za zajęcia i część teoretyczna kursów

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
pl. Jana Kilińskiego 3 70-965 Szczecin
tel. 91 450 170 99
www.wzdz.pl
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w zasadzie przeniosła się do internetu. Część
praktyczna organizowana jest w sposób tradycyjny, czyli w specjalistycznych pracowniach.
Jakim zainteresowaniem cieszą się dziś
szkoły branżowe dla młodzieży?
Szkoły branżowe I stopnia dają absolwentom gwarancję uzyskania zawodu i dobrej
pracy. Młodzież to wie i chce się u nas uczyć.
Nauka w szkołach branżowych I stopnia trwa
trzy lata. Później naukę można kontynuować
w szkole branżowej II stopnia, która wynosi
dwa lata. Ich ukończenie kończy się maturą.
W ostatnich latach liczba uczniów w naszych szkołach uległa podwojeniu. Ma to duży
związek z wyżem demograficznym z lat 20042009 oraz wzrostem zainteresowania nauką
zawodu. Spodziewamy się, że liczba uczniów
w kolejnych latach może być jeszcze większa,
dlatego adaptujemy kolejne pomieszczenia
z przeznaczeniem na sale lekcyjne. W szkole
w Szczecinie dwa duże pomieszczenia przeznaczyliśmy na zajęcia wf. dla uczniów. W jednej urządziliśmy siłownię, w drugiej miejsce
do ćwiczeń fitness. Prowadzimy też szereg
remontów nie tylko w Szczecinie, ale również
w Trzebiatowie i Świnoujściu. W ostatnim roku
na modernizacje oraz zakup nowoczesnych
maszyn i oprogramowania wydaliśmy ponad
2,5 miliona złotych. Zależy nam, żeby warunki
pracy w naszych szkołach i warsztatach odpowiadały współczesnym potrzebom.
Absolwenci WZDZ mimo młodego wieku
mają już spore doświadczenie zawodowe.
Zgadza się. W naszych szkołach mamy dwa
rodzaje uczniów. Jedni z nich wiedzę praktyczną zdobywają na naszych warsztatach, drudzy uczą się jako tzw. pracownicy młodociani.
W szkole poznają teorię, a praktykę odbywają
w firmach, z którymi współpracujemy. Są to
m.in. rzemieślnicy, fryzjerzy czy gastronomicy.
Naszym partnerem jest m.in. sieć sklepów Społem, gdzie zatrudnienie znajdują uczniowie
uczący się w zawodzie sprzedawca. Naszym
partnerem jest też hiszpańska firma Roca, która w Gryficach produkuje ceramikę sanitarną,

a dla której nasi uczniowie wykonują aluminiowe konstrukcje oraz elementy z płyt wiórowych do transportu produktów. W tym celu
zakupiliśmy w ub. roku nowoczesną frezarkę
CNC. Bardzo dobrze współpracujemy również
z Ochotniczymi Hufcami Pracy. Wszystkie te
działania przyczyniają się do zdobycia wiedzy
praktycznej przez naszych uczniów, którą następnie mogą wykorzystać tuż po ukończeniu
szkoły. Dodatkowo zaś mają możliwość odbycia praktyk zawodowych u zagranicznych
pracodawców. Niedawno w ramach Erasmus+
grupa naszych uczniów wyjechała na miesięczne praktyki do Lipska.
Czy w związku z falą uchodźców z Ukrainy
wzrasta liczba uczniów zza wschodniej granicy?
Już od kilku lat w naszych szkołach kształcimy uczniów, którzy wraz z rodzicami przeprowadzili się do Polski z Ukrainy. Zaraz po
wybuchu wojny szybko zareagowaliśmy i
przyjmujemy uczniów bez żadnych zaświadczeń, tylko na oświadczenie rodziców. Jeśli
będzie taka potrzeba, a zakładam, że tak się
stanie, to jesteśmy otwarci na różnego rodzaju
szkolenia dla uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy
gotowi organizować je nawet po kosztach.
W bardzo wielu zawodach moglibyśmy szkolić
od zaraz. Czekamy jednak na uregulowania
prawne, choćby odnoszące się do uprawnień
pracowników z Ukrainy oraz kwestii finansowania kursów. Być może pojawią się środki
unijne na ten cel.
Czy WZDZ współpracuje ze szkołami
wyższymi?
Kilka lat temu wspólnie z Uniwersytetem
Szczecińskim realizowaliśmy projekt e-learningowy. Teraz z kolei planujemy wspólny projekt
szkoleniowy dla firm z Zachodniopomorską
Szkołą Biznesu. Uczelnia szkoliłaby kadrę zarządzającą, a my pracowników produkcyjnych.
Jestem w tej sprawie w kontakcie z JM Rektor
Prof. Justyną Osuch-Mallett i jak tylko pojawią
się środki unijne, zapewne przystąpimy do
współpracy.
Dziękujemy za rozmowę.
Wiosna 2022
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Gaz z Baltic Pipe
za pół roku

Zielone Feniksy
dla ekoenergetyki

W październiku 2022 r. ma popłynąć do
Polski pierwszy gaz z podmorskiego
rurociągu Baltic Pipe. To strategiczny
projekt infrastrukturalny mający na
celu utworzenie korytarza dostaw
gazu ziemnego z Norwegii na duński
i polski rynek, a także do odbiorców
w innych krajach Europy. Realizowany
jest przez polską spółkę Gaz-System
i duński Energinet.

– Wyróżniamy osoby, firmy
i instytucje działające na terenie
Pomorza Zachodniego za wkład
w upowszechnianie i rozwój idei
ekoenergetyki w naszym regionie
– mówił Tomasz Sobieraj,
wicemarszałek województwa,
składając gratulacje laureatom
III edycji konkursu „Zielony Feniks”
na poziomie regionalnym.

Baltic Pipe podzielono na pięć głównych
części: gazociąg na dnie Morza Północnego,
rozbudowę systemu przesyłowego w Danii,
tłocznię gazu na wybrzeżu duńskiej wyspy Zelandia, gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego pomiędzy Danią a Polską oraz rozbudowę polskiego systemu przesyłowego.
Miniony rok był czasem intensywnych prac
budowlanych. Wywiercono tunel na polskim
Wybrzeżu (w rejonie Pogorzelicy), którym rurociąg wyszedł z morza na ląd bez szkód dla przyrody. Podobne prace wykonano w Danii. Jesienią Gaz-System zakończył budowę gazociągu
podmorskiego na dnie Bałtyku (ok. 275 km).
Równolegle powstaje też nowy gazociąg
łączący Baltic Pipe z krajowym systemem prze-

syłowym, a także drugi – relacji Goleniów – Lwówek. Ponadto trwa rozbudowa tłoczni gazu
Goleniów, podobnego obiektu w Odolanowie
oraz budowa tłoczni Gustorzyn.
Tłocznia Goleniów będzie odpowiedzialna za przetłaczanie zwiększonych ilości gazu
zarówno z Baltic Pipe, jak i z terminalu LNG w
Świnoujściu.
– Tutaj jest serce systemu, który pozwoli z
północy, z Morza Norweskiego doprowadzić gaz,
który daje nam niezależność, swobodę, możliwość
uczestniczenia w sposób jasny i otwarty w europejskim rynku energetycznym gazu – mówił Piotr
Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej
infrastruktury energetycznej, który towarzyszył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu

Trzydniowy weekend
w NCDC

Pierwszym z nich była praca zdalna podczas pandemii koronawirusa COVID-19. Ludzie
dostępni byli wówczas niemal 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu. Powodowało
to zmęczenie, poirytowanie oraz porywczy
nastrój pracowników. Kolejną przyczyną była
tzw. pseudopraca, czyli okresy, gdzie faktycznie nie wykonywano żadnych istotnych zadań.
– W 4-dniowym tygodniu pracy pracownicy
skupiają się tylko na ważnych elementach i nie
zajmują się tym, co nieistotne – mówi Paweł
Finkielman – zaś dodatkowo mają trzydniowy
wypoczynek.
Takie rozwiązanie zapewnia równowagę
między życiem prywatnym a pracą. Jest wiele

NCDC to pierwsza znacząca firma
w regionie, która na początku roku
wprowadziła czterodniowy tydzień
pracy. Pawel Finkielman, założyciel
i właściciel NCDC, szczecińskiej firmy
informatycznej, wyjaśnia, że na podjęcie
decyzji o czterodniowym tygodniu pracy
miały wpływ dwa aspekty.

Wizyta Mateusza Morawieckiego na terenie tłoczni
gazu Goleniów. Obok premiera wojewoda
Zbigniew Bogucki i Piotr Naimski
| fot. KPRM

podczas wizyty 12 marca br. na terenie tłoczni
Goleniów. Zdaniem szefa rządu, Baltic Pipe jest
strategiczną inwestycją, która idzie w poprzek
rosyjskim interesom.
Początkowa przepustowość Baltic Pipe (od
1 października br.) wyniesie ok. 2-3 mld m sześc.
w ujęciu rocznym, a pełna, czyli 10 mld m sześc.
rocznie, będzie osiągnięta od początku 2023
roku.
eka
publikacji naukowych, które potwierdzają, że
taki system daje większą satysfakcję. Warto
także zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny.
Badania wykazują, że takie skrócenie czasu
pracy zmniejsza emisję dwutlenku węgla o
około 20 proc.
– Teraz pracujemy 36 godzin w tygodniu, ale
pod koniec roku chcemy zmniejszyć liczbę godzin
do 32, przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia – prognozuje Paweł Finkielman.
W firmie wprowadzono kilka reguł, jak np.
„focus time”, w czasie którego nikt nie ma prawa zakłócać pracy. Nowością jest także „technika pomodoro”, gdzie pracuje się 25 minut,
po czym następuje 5 minut odpoczynku. Po
trzech „pomodoro” nadchodzi dłuższa przerwa, w której można np. napić się kawy lub
zagrać w piłkarzyki.
– Zauważyłem, że ludzie przychodzą w poniedziałek do pracy wypoczęci i zadowoleni. To
bardzo ważne, żeby żyć w odpowiednim balansie
między życiem prywatnym a pracą – mówi właścicel NCDC.
Trzydniowy weekend to także dobry sposób na uniknięcie wypalenia zawodowego. Pawel Finkielman twierdzi, że w Polsce jesteśmy
w stanie wprowadzić czterodniowy tydzień
pracy. Oczywiście trzeba się do tego dostosować, wykonując obowiązki zawodowe w nieco
inny sposób niż dotychczas.
Aleksandra Grymuza

Po trzech „pomodoro” nadchodzi dłuższa przerwa,
w której można zagrać w piłkarzyki. | fot. NCDC
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Uroczystość wręczania konkursowych statuetek odbyła się 25 marca w hali Netto Arena
w Szczecinie. Nagrody przyznawane są pod auspicjami Fundacji na rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”.
Województwo zachodniopomorskie jest
wiodącym producentem energii z odnawialnych źródeł energii. Na obszarze naszego
województwa funkcjonują 263 instalacje produkujące energię elektryczną z odnawialnych
źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej
wynoszącej 1848,7 MW, co stanowi 19,2 proc.
mocy OZE zainstalowanych w kraju.
Nagrodę za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki otrzymała
spółka miejska Żegluga Szczecińska Turystyka

Wydarzenia za liczne działania promocyjne
prowadzone m.in. na Łasztowni.
Nagrodę za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki otrzymała
Gmina Miasto Szczecin za realizację szeregu
programów promujących zachowania ekologiczne, w tym programu modernizacji energetycznych budynków użyteczności publicznej.
W kategorii: osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki Feniksy przypadły Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi
Technologicznemu w Szczecinie jako liderowi
konsorcjum naukowo-przemysłowego wdrażającego projekt buforu wodorowego H2Buffer
oraz dr inż. Karolinie Kurtz-Oreckiej z ZUT za
działalność naukową i badawczą w zakresie

Laureacji konkursu Zielonego Feniksa. | fot. ABES

efektywności energetycznej budynków oraz
zwiększenie udziału OZE w źródłach zaopatrujących budynki.
W tej kategorii wyróżnienie przyznane też
zostało dr Ewelinie Kochanek z Uniwersytetu
Szczecińskiego za działalność naukową i badawczą w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
Nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć
w rozwoju polskiej ekoenergetyki otrzymał
Jacek Walski, ekspert grupy zakupowej województwa i równocześnie ekspert programu
INT 190 MoRE – Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin.
a

Morskie Centrum Nauki rozpoczyna współpracę z ZUT
Prowadzenie wspólnych badań naukowych i projektów edukacyjnych,
organizowanie konferencji naukowo-technicznych, tworzenie wystaw
czasowych, pokazów oraz ścieżek edukacyjnych – m.in. takie inicjatywy
zakłada podpisane w połowie marca porozumienie o wzajemnej współpracy
między Morskim Centrum Nauki w Szczecinie a Wydziałem Technologii
i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Celem porozumienia jest wzajemna współpraca naukowo-badawcza, wsparcie pracowników MCN w zakresie zagadnień naukowych
przez specjalistów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (naukowców, doktorantów,
studentów), a także organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i konferencji naukowo-technicznych.
Prof. Rafał Rakoczy, dziekan WTiICh ZUT tak
mówi o współpracy: – Widzę naszych pracowników naukowych w roli kadry wspierającej Morskie
Centrum Nauki. Obejmiemy patronat nad pracownią biologiczno-chemiczną. Będziemy chcieli m. in
przygotować kilka pokazów i eksperymentów dla
młodych ludzi, którzy będą odwiedzać centrum.
Ponadto uczelnia będzie wspierała MCN przy
wyposażeniu wspomnianej już pracowni biologiczno-chemicznej, pracowni fizyczno-mechatronicznej i modelarni oraz przy podejmowaniu
różnego rodzaju inicjatyw edukacyjnych.
W ramach współpracy z MCN Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT przygotował
pierwsze wspólne stoisko edukacyjne podczas
tegorocznych dni otwartych uczelni 17 i 18 marca.
Umowę podpisali przedstawiciele obu instytucji: dyrektor Morskiego Centrum Nauki im.
prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie Witold
Jabłoński oraz rektor Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
prof. Jacek Wróbel.
a
Umowę o współpracy podpisali prof. Jacek Wróbel,
rektor ZUT i Witold Jabłoński, dyrektor MCN. | fot. ZUT
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Robert Muszyński (56 l.) objął funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie. Zastąpił na tym stanowisku
Jarosława Grzelaka. Dyrektor Izby ukończył
filologię polską na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest także absolwentem studiów
podyplomowych na kierunku bankowość
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości i funduszach inwestycyjnych, gdzie zajmował się m.in. zarządzaniem funduszami
ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi.
Marzena Bednarczyk, dyrektor hotelu Dana, zarządzać
będzie od maja br. również dodatkowymi powierzchniami w wieżowcu Hanza Tower, w tym Centrum Konferencyjnym i Wystawienniczym, basenem oraz parkingiem na trzech podziemnych
piętrach. Jest absolwentką filologii romańskiej Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Skończyła również francuską uczelnię École des Hautes Études Commerciales w Lille na
kierunku zarządzanie europejskie oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku public relations.
Od 2004 pracuje w hotelarstwie. Najpierw w Lublinie, potem
przeniosła się na Pomorze Zachodnie. Pracowała m.in. w Szczecinie na stanowisku dyrektora sieci Louvre Hotels, a także kierowała hotelem Interferie Medical Spa w Świnoujściu. Od 2019 r.
jest dyrektorem hotelu Dana.

ELSA w krainie prawa
22 marca 2022 r. w formule online
odbyła się II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Prawa Pracy pt. Nowe
Technologie w Prawie Pracy, którą
zorganizowała grupa młodych
studentów prawa działających
w ramach Europejskiego Stowarzyszenia
Studentów Prawa ELSA Szczecin.
ELSA (The European Law Students’ Assosiation) to największe, niezależne i niepolityczne
stowarzyszenie nonprofit, zrzeszające studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych
i administracyjnych.
W ramach wydarzenia odbyły się liczne prelekcje eksperckie, w których wygłaszali swoje
wystąpienia uznani specjaliści prawa pracy.
Możliwość zaprezentowania swoich poglądów
otrzymali również wyróżnieni studenci, absolwenci oraz doktoranci.
Pierwszy panel tematyczny dotyczył wpływu nowych technologii na balans pomiędzy
życiem zawodowym a życiem prywatnym. Poruszono temat sztucznej inteligencji, która nie
jest samowystarczalna i nadal potrzebuje być
kreowana przez ludzi.

Podczas panelu pn. Problemy i regulacje
prawne związane z cyfrowym zatrudnieniem
poruszono zagadnienia związane z RODO oraz
możliwościami, jakie daje internet, np. rekrutacja pracowników online, czy też podpisywanie
umowy za pomocą e-podpisu.
Ostatni panel związany był z najnowszymi technologiami kształtującymi prawo pracy
i odnosił się w szczególności do próby znalezienia granicy między uprawnieniami pracodawcy
a prawami pracownika. Dziś sposoby przetwarzania oraz archiwizowania danych są bardzo
rozwinięte, a w social mediach ludzie umieszczają coraz więcej informacji o sobie. Pracodawca ma zatem coraz więcej możliwości, by
sprawdzić dane pracownika. Szczególną więc
uwagę poświęcono dyskusji nad tym, gdzie należy postawić granicę prawną oraz etyczną.
Z przebiegiem konferencji, w której wzięło
udział ponad 150 osób z całej Polski, można się
zapoznać na platformie Facebook pod nazwą:
II OKN Prawa Pracy „Nowe technologie w prawie pracy”.
Partnerem konferencji była Okręgowa Rada
Adwokacka w Szczecinie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. Partnerstwo Honorowe wydarzenia objął Okręgowy Inspektorat
Pracy w Szczecinie, zaś partnerem medialnym
był „Świat Biznesu”.
Aleksandra Grymuza

Magdalena Adamczewska, wiceprezes ELSA Szczecin
i główna koordynatorka konferencji w trakcie obrad.
| fot. ELSA SZCZECIN

Mariola Szczecińska (36 lat) została dyrektorem generalnym dwóch nowych hoteli w Szczecinie: hotelu Courtyard
by Marriott (otwarty we wrześniu ub.r.)
i hotelu Moxy (otwarty w marcu br.). Jest
absolwentką zarządzania na Uniwersytecie
Szczecińskim. Karierę zawodową rozpoczęła w hotelu Focus w Szczecinie, gdzie
w latach 2008-2011 pracowała w dziale
sprzedaży. W 2011 r. przeprowadziła się do Świnoujścia i objęła stanowisko dyrektora sprzedaży Hotelu Hampton by Hilton.
Na tym stanowisku – w wieku 26 lat – była najmłodszym dyrektorem w Europie w hotelach Hampton by Hilton. Po roku została
zastępcą dyrektora hotelu, a po dwóch latach dyrektorem generalnym. W 2019 r. jako dyrektor generalny otwierała hotel Hampton by Hilton w Poznaniu na Starym Mieście. Po latach wróciła
do Szczecina.
Jagoda Kimber w połowie grudnia
ub. roku powołana została na stanowisko
dyrektora samorządowej instytucji kultury
Willi Lentza. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku kulturoznawstwa. Ukończyła też studia podyplomowe z public relations na Uniwersytecie
Szczecińskim.
W trakcie pracy zawodowej, w latach
1980-2003 sprawowała kierownictwo artystyczne i organizacyjne Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej we
Wrocławiu. W kolejnych latach pracowała m.in. jako główny specjalista ds. promocji w Biurze Promocji i Informacji, a następnie
w latach 2012-2021 na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Od stycznia do grudnia 2021
pełniła obowiązki dyrektora Willi Lentza.
wab
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Megakryzys
wszystkiego?
Innego końca świata nie będzie – to znana
fraza z wiersza z 1945 roku autorstwa Czesława Miłosza. Megakryzys – tym terminem
posłużył się niedawno prof. Jerzy Hausner,
opisując kryzys pandemiczny i klimatyczny,
a prof. Grzegorz W. Kołodko swoją niedawno
opublikowaną czwartą część trylogii zatytułował „Świat w matni”. Zdaniem wielu żyjemy
w erze radykalnej niepewności, niemal wszystko jest obecnie w ustawicznym kryzysie. Nieprzypadkowo niektórzy autorzy – pesymiści (?)
– używają pojęcia apokalipsa czy armagedon,
ostrzegają też przed stagflacją. To nie jest
czas dla optymistów, dla pięknoduchów, dla
naiwnych, dla „pożytecznych idiotów”.
W kwartalniku „Świat Biznesu” należy oczywiście wymienić na czołowym miejscu sprawy
związane z gospodarką i finansami. Można
odnieść wrażenie, że ostatnio wszystko już na
ten temat, i to w szerszym kontekście, wielokrotnie zostało powiedziane i napisane. Jednocześnie nikt nie może być pewny wartości
formułowanych prognoz i scenariuszy. Co zdarzy się w gospodarce i finansach za kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat? Bezdroże czy tylko

rozdroże, a potem znowu business as usual?
Jak zmieniać się będzie PKB, produkcja, eksport, import, ceny surowców energetycznych
oraz żywności, stopa inflacji, kursy walutowe,
dług publiczny, kondycja finansowa przedsiębiorstw, finanse gospodarstw domowych? Pytań więcej niż odpowiedzi. Jak zawsze sporo
zależy od trendów w otoczeniu globalnym,
niemało od polityki pieniężnej banku centralnego i polityki rządu, z polityką fiskalną na czele. Dobrze jest przy tym pamiętać o związku
i różnicach między policy a politics.
Od polityków (tzw. klasy politycznej) suweren – my wszyscy – oczekuje, zwłaszcza
w takich niespokojnych czasach, mądrości,
wyobraźni, wzniesienia się ponad partyjne
i wyborcze interesy, rezygnacji z polowania
na „polityczne złoto”, odpowiedzialności za
słowa i czyny, respektowania kanonów prawa
i etyki. Utopia, złudzenie, wishful thinking?
Jednym z imperatywów jest pilna naprawa relacji i skorzystanie wreszcie – głównie
przez samorządy i organizacje pozarządowe
– ze środków unijnego Funduszu Odbudowy.
Zmiana, lepsza zmiana jest możliwa.

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów. Członek
Komitetu Nauk
o Finansach PAN
(2007-2023)

PS Subiektywnie od dawna najbliżej mi do
tzw. umiarkowanych optymistów, cokolwiek
to znaczy. Co jakiś czas, może nawet coraz
częściej, z tego stanu wyrywa mnie opinia
skrajnego pesymisty, spod znaku Kasandry.
Należy do nich na przykład meksykański reżyser, wizjoner kina, laureat Oskarów Guillermo del Toro (opinia sprzed 24 lutego): – Jako
człowiek zawodowo opowiadający historie
mam poczucie, że wszystko się skończy za kilka chwil. Że – choć nie wiemy dlaczego i jak
– na wielu polach apokalipsa już się wydarzyła, tylko my dopiero zaczynamy sobie z tego
zdawać sprawę. Nie jest to moment wielkiego
optymizmu dla ludzkości. Pamiętamy też opinię Olgi Tokarczuk – Świat umiera, a my nawet
tego nie zauważamy. Mimo to trzeba robić
swoje, może nawet jeszcze bardziej niż zwykle… Nie ma „końca historii”... Bezpiecznie już
było…

Czy grozi nam
stagflacja?
Zjawisko inflacji, połączone z gospodarczym spowolnieniem (stagnacją), nosi nazwę
stagflacji. W jaki sposób można dostrzec objawy stagflacji? Czy już powinniśmy się tego
obawiać? Czy można temu zapobiec? To pytania, na które próbuje odpowiedzieć wielu
ekonomistów.
Dwucyfrowa inflacja staje się powoli faktem, a osłabienie gospodarcze widoczne jest
na horyzoncie. Wprawdzie PKB w Polsce notuje wzrost, jednak w obliczu wojny w Ukrainie
wszelkie prognozy w tym zakresie obarczone
są dużym ryzykiem błędu.
Wzrost cen surowców na rynkach światowych, w znacznym stopniu wciąż jeszcze
uzależnionych od dostaw węgla, ropy naftowej i gazu, a także surowców przemysłowych
i rolnych z Rosji, odbija się na gospodarkach
krajowych. Rosnące koszty energii oraz ograniczenia podaży będą stanowiły silną presję na
wzrost cen oraz na zmniejszenie produkcji. Dodatkowo wzrost stóp procentowych przyczyni
się do podwyższenia kosztów finansowania
inwestycji, a w konsekwencji ich ograniczenie.

Widmo zahamowania dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego jest coraz bardziej
realne.
W warunkach stagflacji, gdzie pieniądz
traci na wartości, następuje zmiana zachowań
inwestorów na rynkach. Aktualnie zauważa się
boom na zakup nieruchomości, złota i dzieł
sztuki, a zatem wzrasta popyt na aktywa odporne na inflację. Turbulencje z kursem złotego, w powiązaniu z obawami rozszerzenia
działań wojennych, spowodowały wzrost inwestycji w walutę obcą.
Co można zrobić, aby uniknąć stagflacji
w Polsce? Uwzględniając powyższą syntetyczną charakterystykę zjawiska, należałoby
przede wszystkim dążyć do przywrócenia
równowagi na rynkach energii, uniezależniając
się od rosyjskich surowców energetycznych.
Trzeba też przyspieszyć proces odchodzenia
gospodarstw domowych od węgla, a tym samym wesprzeć rozwój odnawialnych źródeł
energii. Należy rozważyć import węgla z innych rynków, np.: z Australii, USA czy Kazachstanu. Celem nadrzędnym polityki pieniężnej

Dr hab. Danuta
Zawadzka,
profesor PK,
rektor Politechniki
Koszalińskiej, kierownik
Katedry Finansów
Wydziału Nauk
Ekonomicznych PK

i fiskalnej powinno być opanowanie inflacji. Należy przy tym pamiętać, iż nadmierne podwyższanie stóp procentowych może przyczynić się
do spowolnienia gospodarczego. Impulsem
rozwojowym w okołowojennym otoczeniu
byłoby niewątpliwie odblokowanie środków
z Krajowego Programu Odbudowy. Środki te
mogłyby również wesprzeć „zieloną rewolucję”. Ponadto powinniśmy poważnie rozważyć
powrót do rzetelnej debaty na temat korzyści
i kosztów ewentualnego przystąpienia Polski
do strefy euro.
Działania te należy podjąć niezależnie od
sytuacji u naszego wschodniego sąsiada. Niemniej jednak już teraz wiadomo, że przedłużająca się wojna w Ukrainie spowoduje pogłębienie trudności gospodarczych w Polsce i może
w konsekwencji doprowadzić do stagflacji. Konieczna jest zatem mądra polityka gospodarcza, prowadzona ponad podziałami partyjnymi. Jednak zbliżające się nieuchronnie wybory
polityczne raczej nie skłaniają do optymizmu w
tym zakresie.
Danuta Zawadzka

Stanisław Flejterski

Ekonomiczne
skutki wojny
Począwszy od kryzysu wywołanego w 2007
roku, gospodarka światowa przeżywa kolejne
trudne okresy. Niekorzystna koniunktura gospodarcza wywołana zawirowaniami na rynku
nieruchomości i rynku finansowym pogłębiona została znaczącym wzrostem zadłużenia
poszczególnych gospodarek. Pomimo stosunkowo niestabilnej sytuacji politycznej, kryzysu
migracyjnego i zerwania łańcuchów dostaw
pojawiła się szansa na poprawę tej sytuacji.
Niestety kolejne zagrożenie w postaci
rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2
spowodowało większy spadek PKB niż kryzys
wywołany w Stanach Zjednoczonych na rynku kredytów hipotecznych. Nie zdążyliśmy
się jeszcze w pełni zaadaptować do nowej sytuacji, a już musimy się zmierzyć z kolejnym
niebezpieczeństwem – skutkami wojny na
Ukrainie. Tym razem jest to dla Polski kryzys
o innym charakterze nie tylko dlatego, że
mamy do czynienia z wojną, lecz również dlatego, że ma ona miejsce u naszego sąsiada.
Skutki aktualnej sytuacji, w której stosowane są różne narzędzia wojny ekonomicz-
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nej, będą ogromne i trudne do przewidzenia.
W krótkim okresie odczuwamy spadek poziomu bezpieczeństwa, ponosimy wysiłki związane z pomocą osobom uciekającym przed
wojną, mierzymy się z zawirowaniami na rynku
surowcowym, deprecjacją złotego, wzrostem
stóp procentowych oraz rosnącymi cenami
niektórych produktów. W dłuższej perspektywie musimy się liczyć między innymi ze
zwiększeniem wydatków na obronność oraz
koniecznością znalezienia alternatywnych rynków zaopatrzenia i zbytu.
Jednakże oprócz tych negatywnych skutków możemy oczekiwać też korzystnych
zmian. Po pierwsze, część uchodźców pozostanie na stałe w Polsce. W sytuacji niżu demograficznego zmniejszy to istniejącą lukę
zatrudnienia i presję inflacyjną związaną ze
wzrostem wynagrodzeń, a także uruchomi pozytywny impuls dla gospodarki w postaci wzrostu konsumpcji. Czynnik ten ma jednak charakter warunkowy, ponieważ wymaga nie tylko
przemyślanej polityki kształcenia językowego
i zawodowego przyjeżdżających osób i zapew-
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nienia im odpowiednich zasobów mieszkaniowych, lecz co jest chyba nawet ważniejsze,
wypracowania trwałej społecznej akceptacji
nowych obywateli. Długookresowe sankcje
gospodarcze nałożone na Rosję, zniszczenia
na Ukrainie oraz niepewność inwestycyjna
w krajach nadbałtyckich spowodują przesunięcia lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Polska posiadająca ciągle
w stosunku do krajów wyżej rozwiniętych
uprzywilejowaną pozycję pod względem kosztów pracy może być jednym z beneficjentów
tych zmian. Zwłaszcza po zakończeniu działań
wojennych, gdy przestanie być postrzegana
jako kraj podwyższonego ryzyka.
Kolejny pozytywny aspekt to przewidywane większe zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia
kraju w kluczowe surowce, takie jak miĘdzy
innymi ropa i gaz. Będzie to się wiązało prawdopodobnie z pewnym wzrostem ich cen oraz
niezbędnymi nakładami na infrastrukturę, ale
w dłuższej perspektywie zwiększy stabilność
i bezpieczeństwo dostaw tych surowców.
Jacek Batóg
Wiosna 2022

Recesja u bram
– Teraz to jest już jasne. Unia Europejska weszła w najgłębszą recesję w swojej historii – mówił w maju 2020 roku Paolo Gentiloni, komisarz UE odpowiedzialny za gospodarkę. COVID
i związane z nim lockdowny miały destrukcyjny
wpływ na gospodarkę światową. Dziś możemy
powiedzieć, że najczarniejsze scenariusze recesyjne, które przewidywano wtedy jako skutek pandemii, nie ziściły się – przede wszystkim
dzięki szerokim pakietom wsparcia gospodarki
finansowanym przez poszczególne rządy, jak
i UE. Pandemia zostawiła po sobie niestety
trwały i bardzo mocny ślad: jest to wysoka, niepamiętana od dziesiątek lat inflacja.
Dlatego na początku tego roku obawy o inflację i jej wpływ na koniunkturę były głównym
przedmiotem troski rządów i ekonomistów.
Sytuacja pogorszyła się dramatycznie 24 lutego 2022 wraz z agresją Rosji na Ukrainę. Do już
wysokiej inflacji doszły bardzo duże podwyżki
cen surowców. Od dnia napaści na Ukrainę do
25.03. ceny ropy i pszenicy wzrosły o 25 proc.,
gazu o 20 proc., węgla o 40 proc. Nałożone na
Rosję sankcje odczujemy przede wszystkim
pośrednio poprzez problemy dotykające go-

spodarki państw UE, w tym szczególnie dla nas
ważnej gospodarki niemieckiej.
Najnowszy odczyt PMI (wskaźniki mierzące koniunkturę w oparciu o ankiety wśród
menedżerów logistyki firm) obejmujący sektory przemysłowy i usługowy zmalał w marcu
w strefie euro z 55,6 pkt w lutym do 54,6 pkt
w marcu. Wojna jak dotąd nie schłodziła więc
znacząco koniunktury w strefie euro, ale spowodowała zakłócenia w łańcuchach dostaw,
wzrost kosztów i cen sprzedaży oraz wyhamowanie wzrostu nowych zamówień. Po raz
pierwszy od 21 miesięcy spadł wolumen zamówień eksportowych. Skala spowolnienia
w strefie euro i całej UE będzie uzależniona od
dalszego rozwoju sytuacji za naszą wschodnią
granicą. Całkowita rezygnacja już teraz z zakupu rosyjskich surowców energetycznych przez
kraje UE wydaje się mało prawdopodobna
z uwagi na brak możliwości ich zastąpienia
przez innych dostawców. Takie embargo byłoby destrukcyjne dla gospodarki UE, dlatego
należy spodziewać się raczej stopniowego
zastępowania rosyjskich dostaw w kolejnych
miesiącach i latach.
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sp. z o.o.
Obliczany przez GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w marcu minus
39 i był aż o 11,3 proc. niższy niż w lutym. Jest
to najniższy poziom wskaźnika w historii badania. Mocno ujemne są także marcowe wskaźniki koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu, transporcie
i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu
i gastronomii. Mamy również skokowy wzrost
oczekiwań inflacyjnych.
Nie znamy jeszcze skutków finansowych
napływu uchodźców z Ukrainy. Oczywiste
jest, że będą to kwoty ogromne i nie wiadomo, w jakiej części zostaną one zrefundowane przez UE, a w jakiej obciążą nasz budżet.
W ramach naprawy Polskiego Ładu i poprawy
wizerunku rząd ogłosił obniżkę podatku PIT, co
zmniejszy wpływy do budżetu o kilkanaście miliardów złotych. Ogólny obraz sytuacji na koniec
pierwszego kwartału 2022 roku nie wygląda
więc dobrze. Wspomniane wskaźniki sugerują,
że ryzyko recesji jest tym razem bardziej realne
niż dwa lata temu.
Dariusz Zarzecki
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Hotele Marriotta
zawitały do Szczecina
Hotel Courtyard by Marriott daje
gwarancję komfortowego odpoczynku
w tradycyjnym stylu, a lifestylowy hotel
Moxy zaskakuje już od wejścia. Dwa
hotele i jedno centrum konferencyjne
to trio, które na pewno polubią
szczecinianie i goście stolicy regionu.
W centrum Szczecina, vis-á-vis Bramy Portowej, pod dachem centrum biurowo-handlowego Posejdon od września 2021 r. otwarty
jest hotel Courtyard by Marriott, a od marca
br. hotel Moxy. Są to pierwsze hotele sieci
Marriott w naszym regionie.
– Hotel Courtyard by Marriott jest urządzony w
standardzie 4-gwiazdkowym. Hotel Moxy ma trzy
gwiazdki – mówi Marlena Szczecińska, dyrektor
generalna obu hoteli. Dopełnieniem bazy noclegowej jest duże centrum konferencyjne.
Co wyróżnia nowy kompleks? – Mamy niezwykłą lokalizację. Mieścimy się w samym centrum miasta. Do dworca PKP i dworca autobusowego, a także do wielu atrakcji naszego miasta
można dojść pieszo. Mamy również parking
podziemny gotowy przyjąć naszych gości – wyjaśnia dyrektor Szczecińska. I dodaje: – Naszą
mocną stroną jest nasza załoga. Są to często doświadczeni hotelarze, którzy po latach wrócili do
Szczecina i na nowo się w nim zakochali.

W tradycyjnym stylu
W czterogwiazdkowym hotelu znajdują się
134 pokoje. Są one zróżnicowane. Niektóre
mają duże podwójne łóżko, inne – dwa pojedyncze, ale są także pokoje z dwoma podwójnymi łóżkami idealne dla rodziców z dwójką
dzieci.
Wnętrza urządzone są w stonowanej formie i stylistyce. Dominują uspokajające beże

z niebieskimi akcentami. – Hotel jest delikatny
w formie i w wyposażeniu. Goście nie mają się
tu czuć przytłoczeni wnętrzem – wyjaśnia gospodyni.
Na parterze hotelu Courtyard by Marriott
znajduje się restauracja. – Szefem kuchni jest
Mariusz Siwak, osoba dobrze znana w Szczecinie – mówi Marlena Szczecińska. – Szef kuchni
stworzył autorską kartę, dzięki czemu nasz hotel
jest jednym z nielicznych hoteli sieci, który ma
swój własny koncept restauracji. Restauracja
otwarta jest od godz. 14 do 22. W godzinach porannych serwowane są tutaj śniadania dla gości
hotelowych.

Stara Rzeźnia:
siedem lat nowej ery Łasztowni
Pierwszego dnia wiosny 2015 roku
otwarto Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni. Kiedy
prezes Grupy CSL Laura Hołowacz niecałe dwa lata wcześniej podejmowała
decyzję o zakupie budynku, wiele osób
zastanawiało się, czy to ma sens.

Lifestylowe Moxy
– Podział jest taki: jeśli jestem głodna i chcę
zjeść bardzo dobry obiad lub kolację, to udaję się
do Courtyard, a jeśli chcę dostać coś nieoczywistego, fajnego drinka, a do tego posłuchać głośniejszej muzyki, to idę do cocktail-baru w Moxy
– wyjaśnia dyrektor.
Moxy już od wejścia zaskakuje. W hotelu
funkcję recepcji pełni… bar, a obsługa ubrana
jest w bluzy z kapturem i czapki z daszkiem.
Gość może obsłużyć się sam, zarówno podczas
śniadania, jak i wieczorem, kiedy może osobiście nałożyć sobie sos do burgera.
– To pierwszy lifestylowy hotel na Pomorzu
Zachodnim – informuje Marlena Szczecińska.
– Mamy się tu czuć niezobowiązująco, jak
w domu. Hasło Moxy brzmi: „The best service is
self-service”.
Hotel Moxy ma 121 pokoi. W każdym z nich
jest jedno duże łóżko dwuosobowe. I co najważniejsze – wyśpimy się w nim na równie komfortowym materacu jak w hotelu Courtyard.

Duże i małe spotkania
Powierzchnia sal w części konferencyjnej
wynosi 600 m kw. Największa sala ma 380 m
kw. Jest to sala balowa (w ustawieniu zasiada-

Hotel Courtyard by Marriott to komfortowy wypoczynek w samym sercu Szczecina.
| fot. HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT

Stara Rzeźnia okazała się początkiem rewitalizacji całej Łasztowni. | fot. ELŻBIETA

Drużyna Moxy pierwszego lifestylowego hotelu na
Pomorzu Zachodnim. | fot. A. USZYŃSKA

nym mieści do 220 gości). Kolejna sala ma 220
m kw. (w ustawieniu teatralnym: 160 gości,
w ustawieniu zasiadanym: 120). Można je dzielić na mniejsze salki.
Sale noszą nazwy starych szczecińskich kin.
Duża sala nazywa się Colosseum, a mniejsza
Pionier.
Sala balowa jest w taki sposób wyciszona,
że przy zamkniętych drzwiach na zewnątrz
nie dochodzą żadne odgłosy. Mogą więc tutaj
odbywać się nawet najgłośniejsze koncerty,
wesela i inne uroczystości. Do dyspozycji gości
jest też mała sala „Derby”, która jest idealna na
kameralne spotkania do 10 osób.
Największa sala konferencyjna ma 380 m kw.
| fot. HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT

Zniszczony obiekt, niedostępna Łasztownia, poprzemysłowy teren. Jak tworzyć tam
powierzchnię biurową, a co dopiero centrum
kultury i restaurację? Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że to bardzo reprezentacyjna przestrzeń miasta, która rozkochała w sobie mieszkańców i turystów.

Wyobraźnia i miłość
– Myślenie o przestrzeni wymaga wyobraźni
i miłości – mówi Laura Hołowacz. – Ja pokochałam ten budynek od pierwszego momentu, gdy
tam byliśmy. Mogliśmy kupić piętro w biurowcu,
ale one nie mają duszy, są tylko przestrzenią do
pracy. My stworzyliśmy miejsce, które stało się pionierem powrotu Łasztowni do serc mieszkańców
Szczecina.
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Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że projekt był
sukcesem, a Stara Rzeźnia pierwszym krokiem
do rewitalizacji całej przestrzeni.
Rewitalizacja tego miejsca wymagała sporej
determinacji, bo obiekt znajdował się w bardzo
złym stanie technicznym. Zdecydowano, by była
to przestrzeń nowoczesna, ale zachowująca jak
najwięcej detali i elementów starego zespołu
rzeźni miejskich.

Wiosna 2022

Tak było osiem lat temu. Laura Hołowacz:
– Nie chcieliśmy burzyć budynku
i stawiać nowego. | fot. MAREK HOŁOWACZ

– Nie chcieliśmy burzyć budynku i stawiać nowego – podkreśla Laura Hołowacz. – To byłoby
barbarzyństwo. Tym bardziej że Stara Rzeźnia
posiada całe mnóstwo detali, elementów charakterystycznych, jest prawdziwą perełką. Projekt
rewitalizacji przygotował Leszek Herman, a prace
trwały niecałe dwa lata. Najpierw wszyscy mówili: to się nie uda. Potem te same osoby były pod
wrażeniem i przyznawały, że Stara Rzeźnia wygląda niesamowicie – wspomina Laura Hołowacz.

Jak Łasztownia wróciła do łask
Można odnieść wrażenie, że od chwili
otwarcia Starej Rzeźni do łask zaczęła wracać

KUBOWSKA

Łasztownia. Wyremontowano drogę dojazdową i zaczęły się wielkie inwestycje. Rewitalizacja bulwaru, powstanie Skweru Kapitanów,
odnowienie kolejnych elementów zespołu
miejskich rzeźni, uporządkowanie przestrzeni
dookoła.
– Stara Rzeźnia miała tętnić życiem – mówi
jej założycielka. – Zorganizowaliśmy już w pierwszych tygodniach działania centrum wystawy
brązów, święto kawy i Święto Ulicy Zbożowej,
które miało przyciągać na Łasztownię ludzi,
a wtedy nie było to jeszcze takie oczywiste.
Teraz nie ma wątpliwości, że Stara Rzeźnia jest
pełnoprawnym elementem miejskiej kultury.
Świadczy o tym chociażby to, że styczniowy finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znowu
odbył się u nas i cieszył gigantycznym zainteresowaniem.
Trudno policzyć, ile wydarzeń, wystaw,
koncertów, wykładów odbyło się w Starej
Rzeźni przez minione siedem lat. Prezentowały się tutaj takie gwiazdy jak Kasia Kowalska,
Smolik, Stanisław Soyka, Czesław Mozil, Edyta
Jungowska. Nie brakowało także szczecińskich artystów, którzy zawsze mają otwartą
przestrzeń do działania i prezentacji w murach
Starej Rzeźni. Centrum kultury od początku
stawiało na swoje autorskie wydarzenia, regularnie odbywające się do dzisiaj, np. „Niedziela z Filipinkami”, „Szwajowa Niedziela”
czy „Gwiazdka nad Łasztownią”. Zawsze na
ścianach Galerii Szczecińskiej można zobaczyć
wystawę prac plastycznych, która aktualizowana jest raz w miesiącu. Poza tym regularnie
odbywają się wydarzenia o tematyce morskiej
czy wykłady prof. Jacka Rudnickiego oraz
coach Małgorzaty Krawczak.
– Dla prywatnych instytucji kultury to nie jest
łatwy czas – dodaje prezes Hołowacz. – Pamiętam, jak wchodziliśmy w rok 2020 z harmonogramem pełnym koncertów takich gwiazd jak
Natalia Nykiel, Julia Marcell czy zespół Kwiat
Jabłoni. Pandemia spowodowała, że wszystko
zostało skasowane, a my musieliśmy radzić sobie
organizując wydarzenia w formule online. Teraz
doszła niepewność związana z wojną w Ukrainie.
Staramy się, by działo się u nas jak najwięcej, by
każdy znalazł coś dla siebie, by Stara Rzeźnia nie
była tylko ciekawym zabytkiem, a przestrzenią
w której będzie można znaleźć również interesujące rzeczy z pogranicza kultury i rozrywki.
Mamy wiele planów i mamy nadzieję, że w tym
roku nareszcie uda się je zrealizować. Zapraszamy na Łasztownię!
Elżbieta Kubowska
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Hanza
Tower

na finiszu
Znana firma developerska
J.W. Construction odebrała decyzję
na użytkowanie wielofunkcyjnego
budynku Hanza Tower w Szczecinie.
Trwa przekazywanie mieszkań
i lokali komercyjnych przyszłym
użytkownikom.

Co można jeszcze kupić?
Do kupienia zostały ostatnie lokale usługowe o dużym potencjale.
W nowoczesnym, najwyższym w Szczecinie budynku Hanza Tower jest 480 apartamentów. Na nabywców czekają już tylko ostatnie
mieszkania pięciopokojowe na 23 i 26 piętrze
o powierzchni odpowiednio 149,57 i 209,11
m kw. To propozycja dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie przestrzenne
wnętrza oraz zapierające dech w piersiach widoki na panoramę miasta i okolice.
Lokale komercyjne zajmują parter i piętra
od 1 do 5. W sprzedaży zostały ostatnie lokale
usługowe. Są to pomieszczenia o dużym potencjale. Ulokowanie biznesu w samym centrum,
w sąsiedztwie firm z różnych branż, z dostępem
do kompleksu mieszkaniowego i zaplecza usługowo-handlowo-wypoczynkowego, daje możliwość rozwijania firmy w szybkim tempie.
Lokale przeznaczone na handel i usługi
zajmują 6 tys. m kwadratowych. Rozmieszczone są na parterze i pierwszym piętrze. Na
parterze do kupienia są już też ostatnie pomieszczenia.
W wyglądającym jak ćwiartka tortu, wysokim na 4 m lokalu o powierzchni 234 m kw.,
z całą przeszkloną półokrągłą ścianą z okien
i trzema drzwiami wejściowymi dostępnymi
z ulicy, mogłaby powstać kawiarnia. Mieszkańcy luksusowych apartamentów z pewnością chętnie wpadaliby tu na kawę, croissanty
i szklankę soku pomarańczowego.
Na pierwszym piętrze, również z półokrągłą szklaną ścianą, jest pomieszczenie przystosowane na lokal gastronomiczny o powierzchni 529 m kw. z zapleczem. Ten kto otworzy tu
restaurację, z pewnością nie będzie narzekał
na brak gości przez cały dzień, nie tylko mieszkańców, ale także użytkowników biur.

Praca i odpoczynek w jednym
Powierzchnia biurowa zajmuje w Hanza
Tower 3 tys. m kw.
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W Szczecinie brakuje między innymi biur,
które nadają się dla inwestorów zainteresowanych podnajmowaniem powierzchni coworkingowych.
– Hanza Tower oferuje nie tylko najwyższy
standard powierzchni biurowych, stwarzających
doskonałe warunki do pracy i rozwoju biznesu.
Zgodnie z zasadą work–life–balance budynek
będzie służył użytkownikom jako miejsce odpoczynku. Strefa SPA, z basenem w kształcie elipsy
o długości 25 m i głębokości 1,4 m, z przepięknym świetlikiem i urzekającym widokiem daje
możliwość korzystania przez pracowników
z oferowanych przez Hanza Tower udogodnień.
To niewątpliwie atrakcyjny benefit w pakiecie
świadczeń dla pracowników – mówi Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu
i Sprzedaży w J.W. Construction.
Na nabywcę czeka, znajdujący się na pierwszym piętrze, lokal o pow. 219 m kw., zdefiniowany przez architekta jako pomieszczenie
odnowy biologicznej. Mieszkańcy i użytkownicy budynku z pewnością chcieliby się już dowiedzieć, z jakich zabiegów będzie można tu
skorzystać. Lokal sąsiaduje z basenem. Na tym
samym piętrze, obok, jest do wykorzystania,
jako klub fitness, pomieszczenie o powierzchni 839 m kw., widne, z całą ścianą przeszkloną
i odpowiednio wysokie. Z powodzeniem da się
w nim ustawić urządzenia do fitnessu i sprzęt
do gimnastyki, wydzielić szatnię, poczekalnię,
pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób,
które korzystają z fitnessu, jak też pomieszczenia do przechowywania sprzętu do utrzymania
czystości, preparatów kosmetycznych itp.
Obok znajduje się przepiękny lokal, widny, z panoramicznymi oknami, zdefiniowany
przez projektanta jako biurowy. Ma 756 m
kw. powierzchni, trzy toalety i pomieszczenie gospodarcze. Nadaje się nie tylko na biura. Można tu otworzyć np. szkołę tańca, a po
wydzieleniu mniejszych pomieszczeń – szkołę
językową.

Udany mariaż z Daną
Jako salon samochodowy idealnie sprawdzą się lokale na drugim i trzecim piętrze.
Mają po 800 m kw. i w każdym znajduje się
winda samochodowa. Sąsiadujące z nimi lokale znalazły już kupców. Wkrótce otworzy
się kancelaria prawna, kancelaria notarialna,
przychodnia.
Hanza Tower to również Centrum Konferencyjne i Wystawiennicze z przepięknym

Hanza Tower – najwyższy budynek w Szczecinie
| fot. DRAWBRIDGE MEDIA

hallem recepcyjnym oraz przylegającymi doń
biurami. Dzięki mobilnym ścianom można
tu utworzyć trzy sale o łącznej powierzchni
ponad 800 m kw. lub kilka mniejszych wielofunkcyjnych sal z dostępem do zaplecza multimedialnego i technicznego. To wyjątkowa
przestrzeń do organizacji eventów, konferencji, spotkań biznesowych i urzędowych, szkoleń i wystaw. Dodatkowo klienci mogą korzystać z usług noclegowych i spa w sąsiadującym
hotelu Dana oraz z hotelowej restauracji. Uroczyste otwarcie Centrum Konferencyjnego
planowane jest na maj.
Całkowita powierzchnia budynku Hanza
Tower to ponad 54 tys. m kw. Na trzech piętrach podziemnych usytuowany będzie parking na 403 samochody i 120 rowerów. Na
dachu budynku mieści się taras widokowy,
z którego roztacza się przepiękna panorama
Szczecina.

Ślub na wysokości
– To tu będziemy organizować śluby cywilne
dla nowożeńców – zapowiada Marzena Bednarczyk, dyrektor hotelu Dana, która będzie
zarządzać również centrum konferencyjnym
i świadczeniem dodatkowych usług na terenie
Hanzy Tower.
– Będziemy dysponować wielkim centrum
konferencyjnym, jakiego myślę że w Szczecinie
obecnie nie ma – wyjaśnia dyrektor Bednarczyk. – Dzięki temu w hotelu będziemy mieli
więcej gości konferencyjnych.
Dodatkowo goście hotelowi będą mogli
korzystać z basenu na I piętrze Hanza Tower,
przechodząc doń bezpośrednio z hotelu,
gdyż oba budynki znajdują się przy sobie. Hotel wzbogaci się także o miejsca parkingowe
w garażu podziemnym, zaś goście hotelu
będą mogli skorzystać ze wspomnianego tarasu widokowego.
– Ostatnie lata były trudnym okresem dla
naszej firmy – wspomina dyrektorka hotelu
Dana. – Gdy wybuchła epidemia koronawirusa,
pomagaliśmy medykom. Hotel udostępnił noclegi dla lekarzy, którzy pracowali wiele godzin
dziennie w szpitalu przy ul. Arkońskiej. Mogli
tu odpocząć po trudach pracy. Pomagaliśmy
również rodzinom, które straciły pracę podczas pandemii: gotowaliśmy i dowoziliśmy dla
nich obiady.
Wiosna 2022

Eurojackpot w nowej odsłonie
W Eurojackpot wiele nowości. Losowania we wtorki i piątki. Nawet pół miliarda złotych
do wygrania. Doświadczaj więcej!
Od ponad czterech lat Polacy grają i wygrywają
w Eurojackpot. To jedna z najbardziej popularnych gier
liczbowych. A na pewno taka, w której wygrać można
najwięcej. W marcu gra przechodzi wiele zmian.
Do piątkowych losowań dochodzą losowania we wtorki!
Tak, od 29 marca w Eurojackpot losowania odbywać się
będą we wtorki i w piątki - mówi Daria Popławska,
Kierownik Wsparcia Sprzedaży szczecińskiego oddziału
Totalizatora Sportowego. - Dla graczy to dwa razy więcej
szans na wygraną w każdym tygodniu.

Łatwiej też zagrać wspólnie z przyjaciółmi lub rodziną.
Tak. Gramy razem! Dajemy graczom możliwość złożenia
się na kupon – i dzielenia się wygraną! Gdy grupa graczy
– rodzina lub przyjaciele - wspólnie opłaca kupon, każdy
osoba otrzymuje kupon cząstkowy, potwierdzający jej
udział w zakładzie. Przy wygranej – każdy gracz osobno
z własnym kuponem odbiera swoją część wygranej!
W ten sposób łatwiej i przyjemniej grać wspólnie
o wielkie wygrane. Opcja ta dostępna tylko w punktach
LOTTO.

Eurojackpot to gra, w której padają rekordowe wygrane.
Eurojackpot oferuje graczom w Polsce wygrane idące
w setki milionów złotych. Wygrana ponad 96 milionów
złotych padła w powiecie pruszkowskim w 2020 r., ponad
193 milionów złotych w powiecie piotrkowskim w 2019 r.
i aż ponad 206 milionów złotych w powiecie
bieruńsko-lędzińskim w 2021 r.

A jakie nowości czekają nas w grze online?
Grając przez internet, można już zawierać zakłady
systemowe. To opcja dla tych, którzy chcą zwiększyć szanse
na wygraną i jej wysokość. W grze systemem typujemy
więcej liczb – od 5 do 12 liczb ze zbioru 50 oraz nawet
12 z 12 liczb w drugim zbiorze.

Jakie wygrane zaoferuje gra po zmianach?
Teraz zagramy o jeszcze wyższe wygrane - zamiast
90 milionów euro do wygrania może być nawet
120 milionów euro, czyli ponad pół miliarda złotych!
Eurojackpot wprowadził też nowe zasady typowania
liczb.
Eurojackpot zmienia się. Teraz typujemy 5 z 50 i 2 z 12
liczb. Z pierwszego zbioru nadal typujemy 5 z 50.
Z drugiego jest to teraz 2 z 12 (poprzednio 2 z 10). Dzięki
tej zmianie wygrane mogą być wyższe!

Jak w sposób mądry i wartościowy wykorzystać dużą
wygraną?
Wygrana w Eurojackpot daje szansę, aby każdego dnia
doświadczać czegoś nowego i przeżyć życie w sposób,
o którym inni tylko marzą. To wartościowe doświadczenia
nadają sens wielkiej wygranej zdobytej w Eurojackpot.
Myślę, że w życiu najważniejsze jest: co robisz, gdzie jesteś,
co zobaczyłeś, kogo spotkałeś. Wygrana w Eurojackpot
pozwala też dzielić się wyjątkowymi możliwościami
z bliskimi i robić wiele dla otaczającego nas świata.

Życzymy naszym czytelnikom szczęścia i wygranej w Eurojackpot!
Zapraszamy do punktów LOTTO i na lotto.pl.
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W golfa zawsze
można grać lepiej!
John Grant – szkocki trener golfa, który od tego sezonu rozpoczyna
współpracę z Binowo Park Golf Academy o życiowej pasji, jaką
jest golf.
Jest pan Szkotem więc odpowiedź na
pytanie o to, skąd w pana sercu golf, może
wydawać się wręcz nie na miejscu.
To prawda. W Szkocji golf jest wszędzie,
to nasz sport narodowy. Początki były jednak
skromne. Z ojcem budowaliśmy dołki nieopodal naszego domu. Później, w dalszym ciągu
jako młodzi chłopcy chodziliśmy pieszo z bratem na oddalone o 10 kilometrów pole i zaczęliśmy rywalizować. Sportem interesowałem
się zawsze: odkąd pamiętam grałem w rugby
i piłkę nożną.
Kiedy zdecydował pan, że rozpocznie karierę jako zawodowy golfista?
Tulliallan Golf Club (szkocki klub golfowy)
szukał asystenta trenera. W tamtym czasie asystent trenera zajmował się m.in. czyszczeniem
butów golfistów, wymianą spike’ów (kolce
w butach golfowych) itp. Dostałem pracę i od
razu zagrałem w golfa z trenerem, któremu
miałem asystować. Na pierwszych czterech
dołkach zagrałem rewelacyjnie i wygrałem
z moim przełożonym. Powiedział: „nadajesz
się”. Pracowaliśmy wspólnie dwa lata. To był
1979 rok i w tym czasie zrobiłem papiery zaświadczające najwyższy stopień nauczania golfowego Fully Qualifed Golf Professional.
W Szkocji jest kilkaset pól golfowych,
w Polsce – dwadzieścia. Nie wypada porównywać się do kolebki światowego golfa, ale
czy myśli pan, że mamy szansę kiedykolwiek
się chociaż odrobinę zbliżyć?
Zasadnicza różnica polega na tym
– w Szkocji czy nawet w Szwecji, w której pracowałem ostatnie 20 lat, istnieją pola publiczne. Najważniejsza rzecz dla polskiego golfa
zatem – udostępnić golf wszystkim chętnym.
To naturalnie zwiększy liczbę grających. Adrian Meronk – wasz zawodnik nr 1, robi coraz
większe postępy. W dalszym ciągu – przy blisko
40-milionowej populacji jeden golfista na światowym poziomie to mało. Ale najważniejsze,
że tendencja – z tego co zdążyłem zaobserwować – jest wzrostowa.
Po rozpoczęciu kariery w Szkocji przeniósł się pan do Szwecji.
Do Szwecji trafiłem dzięki Davidowi Late’owi, który był trenerem w jednym ze szwedzkich
klubów golfowych. Zachęcił mnie do podjęcia
pracy w Ystad. Stamtąd trafiłem do PGA National of Sweden, gdzie spędziłem kilkanaście
lat. Szwedzi zrozumieli potęgę golfa jeszcze
w latach 90. Mają świetne programy juniorskie,
kochają golfa i chętnie w niego grają, choć medal, jak zwykle, ma dwie strony. W klubie Ystad,
w którym pracowałem, jest 13 tys. członków.
Latem pole jest po prostu przepełnione.
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W tym roku dołączył pan do Binowo Park
Golf Academy. Jakie ma pan cele z tym związane?
Generalnie – chciałbym, aby wszyscy dostrzegli, jak ważne jest w ogóle brać lekcje
golfa. Każdy myśli, że będzie uderzał jak Tiger
Woods. Nie będzie. Moim celem jest uświadomienie golfistom, jak grać najlepiej na swoim
poziomie i przede wszystkim – cieszyć się grą.
Musimy zapraszać na golfa jak najwięcej dzieci
i młodzieży, a za dziećmi naturalnie pójdą rodzice.
Jak trafił pan do Binowa?
Historia jest całkiem ciekawa. Grałem kiedyś w turnieju Polish Open, pierwszym profesjonalnym turnieju golfowym w Polsce ze
Sławkiem Pińskim, dziś dyrektorem zarządzającym Binowem Park. I jeśli się nie mylę – był
to pierwszy turniej, w jakim uczestniczył. Jako
że mój dzisiejszy przyjaciel dopiero zaczynał
przygodę z golfem, było dużo zabawy. Dziś zarządza polem golfowym i jest członkiem komisji handicapowej (przyznającej punkty rankingowe zawodnikom), choć pamiętam – kiedy
władze turniejowe zapytały mojego kolegę,
z jakim handicapem przystępuje do turnieju,
odpowiedział: „przepraszam, z czym?”. Zaprzyjaźniliśmy się i kiedy zaproponował mi pracę
w Binowie – nie mogłem odmówić.
Co szczególnego jest w golfie, czego nie
ma w innych dyscyplinach?
To proste. W golfie nie ma znaczenia, jak
dobrze grasz. Zawsze możesz grać lepiej.
Czym jest golf dla Johna Granta?
To jest całe moje życie. Po tylu latach w dalszym ciągu uwielbiam grać – tak samo mocno
jak wtedy, gdy szliśmy z bratem na odległe
o 10 kilometrów pole sprawdzić się, kto wygra
tym razem.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Senger

fot.

Wojciech Senger

Popłyną
w kierunku szlemów

Aula im. Prof. Babińskiego nie pierwszy raz będzie gościć miłośników brydża

W dniach 13-15 maja w auli im. prof.
Leona Babińskiego Wydziału Ekonomii,
Finansów i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64
odbędzie się mityng „Bridge Szczecin
– o Puchar Unity Line”.
Brydżowe zawody będą mieć dwojaki
charakter. Na przestrzeni trzech dni zostaną
bowiem rozegrane ogólnopolskie turnieje zarówno dla licencjonowanych zawodników, jak
i dla amatorów oraz młodzieży szkolnej czy
akademickiej.
– Dwa turnieje mają mieć charakter amatorski – tłumaczy prof. Jacek Batóg, prorektor
Uniwersytetu Szczecińskiego. – Z kolei dwa
kolejne będą już znacznie mocniej obsadzone,
a o puchary i nagrody powalczą mistrzowie
międzynarodowi oraz arcymistrzowie.
To nie znaczy, że pozostali nie będą mogli
wziąć w nich udziału. Wręcz przeciwnie. Podczas sobotnich zmagań zostanie wyłoniona dodatkowa klasyfikacja wśród członków AkadeWiosna 2022

mickiego Związku Sportowego oraz młodzieży
szkolnej, więc nagrody będzie można zdobyć
plasując się nawet w środku stawki.
– Naszym celem jest popularyzacja i promocja rozrywki umysłowej, jaką jest brydż sportowy wśród mieszkańców Zachodniopomorskiego
oraz województw ościennych, a także aktywizacja społeczno-sportowa mieszkańców naszego
regionu. Dlatego w piątkowych turniejach nie
będziemy pobierać opłaty startowej – kończy Jacek Batóg, prywatnie pasjonat tej gry.
Ponadto w ramach ogólnopolskiego turnieju par każdy z uczestników otrzyma lunch
oraz pamiątkowy medal. Sponsorem tytularnym brydżowej rywalizacji będzie firma Unity
Line, a w organizację mityngu zaangażowali się
także Urząd Miejski, Szczecińska Energetyka
Cieplna, Zachodniopomorski Związek Brydża
Sportowego, Port Szczecin – Świnoujście, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych oraz KU AZS
Uniwersytetu Szczecińskiego. Patronat medialny nad imprezą sprawuje „Świat Biznesu”.
Zapisy na miejscu kilkanaście minut przed
rozpoczęciem każdego z turniejów.
ps
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Harmonogram
mityngu
piątek 13 maja (godz. 17.00)
• Akademickie Mistrzostwa
Województwa
Zachodniopomorskiego
– bez wpisowego
• Otwarte Mistrzostwa Szczecina
Amatorów o Puchary Unity
Line – bez wpisowego
sobota 14 maja (godz. 10.00)
• Ogólnopolski Turniej Par
o Puchar Unity Line
niedziela 15 maja (godz. 10.00)
• Ogólnopolski Turniej Teamów
o Puchar Dziekana WEFiZ US
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Twarze biznesu
Magdalena Lachowicz, właścicielka restauracji Prasad

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Panna
Technikum Gastronomiczne – żywienie zbiorowe

Moja ulubiona postać

Franciszek z Asyżu

Co cenię u mężczyzny

Opiekuńczość

Co cenię u kobiety
Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
Czym zachwyciłam się ostatnio
O czym marzę

Dyplomację
Czasem mówię coś szybciej niż myślę
Plotkowania
Spacery po lesie / kontemplacja przyrody/ medytacja
Naszym miastem i... śniegiem
w święta Bożego Narodzenia
Marzę o pokoju na świecie

fot. ZE ZBIORÓW WŁASNYCH

Krzysztof Przybyszewski, prezes zarządu Prology sp. z o.o.,
przewodniczący Klastra Budowlanego Północnej Izby Gospodarczej
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Panna
Politechnika Szczecińska (obecnie ZUT)
Wydział Budownictwa i Architektury

Moja ulubiona postać

Martin Eden, bohater powieści Jacka Londona

Co cenię u mężczyzny

Rzetelność

Co cenię u kobiety
Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
Czym zachwyciłem się ostatnio
O czym marzę

Mądrość
Impulsywność
Spóźnień

fot. ZE ZBIORÓW WŁASNYCH

Tenis i... tango argentyńskie
Włoskim kurortem zimowym Cortina d’Ampezzo
O stabilności i ... „ciepłej wodzie w kranie”

Wysłuchał: wab
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