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Perły Biznesu nie poddają się pandemii Po raz 17.
redakcja „Świata Biznesu” zorganizowała konkurs gospodarczy Pomorza
Zachodniego Perły Biznesu 2020. Gala wręczenia nagród tradycyjnie
odbyła się w gościnnym hotelu Novotel Szczecin Centrum.
To tu właśnie świat biznesu spotkał się ze światem nauki,
światem samorządów i światem mediów.

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515, 70-311 Szczecin
tel. 601335804
redakcja@swiatbiznesu.com
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Wejście smoka w cyfrowy świat Tomasz Cemel, dyrektor Regionu
Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Szczecinie o cyfryzacji usług,
ekspansji na rynku ubezpieczeń i o tym, jak bank nie daje się pandemii.
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Debata o gospodarce morskiej Ponad 550 uczestników

Adres do korespondencji
ul. Cukrowa 45/5, 71-004 Szczecin

wzięło udział w ósmej edycji Międzynarodowego Kongresu
Morskiego, który obradował w Szczecinie 14 i 15 września.

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
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Asprod: 30 lat blisko klienta. Roman Kopiński,

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

28 |

Koktajl biznesowy Jesienny koktajl zaczynamy od wspieranego przez
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twórca piekarni-cukierni Asprod o filozofii budowania firmy
i zmieniających się gustach i wymaganiach klientów.

samorząd województwa projektu Zachodnioppomorskie_Offshore, który ma
wzmocnić regionalne firmy działające w tym sektorze. Odnotowujemy też
wodorową konferencję Enea Operator. Następnie nadal pozostajemy
w tematyce naukowej. Piszemy o bogatym programie 21. Festiwalu Nauki (było
o ekonomii, medycynie, robotach, a nawet chipsach) oraz o pikniku ekologicznym
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie. Kolejny składnik koktajlu to inwestycje w infrastrukturę
Wód Polskich, które zmodernizują ostrogi regulacyjne na Odrze
granicznej. Zapowiadamy również dwa listopadowe wydarzenia, których
współorganizatorem jest Zachodniopomorski Klaster Chemiczny
„Zielona Chemia”: 7. Kongres Klastrów Polskich oraz 10. edycja
Międzynarodowego Forum Naukowo Gospodarczego „Chemika Expo”.

Odporność jest najważniejsza… Felieton Stanisława Flejterskiego.
Geny biznesowe – teoria i praktyka Felieton Jacka Batóga.

33 |

Czy rankingi uczelni są potrzebne? Felieton Danuty Zawadzkiej.
Słaby złoty, wysoka inflacja Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Karuzela Kadrowa
Magnolie dla kobiet z pasją 9 września w hotelu Novotel Szczecin
Centrum już po raz trzeci wręczono tytuły Magnolie Biznesu w pięciu kategoriach:
ikona biznesu, nauka, z miłości do Szczecina, kultura i sztuka oraz debiut roku.
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Do zobaczenia w Hamiltonie. Piszemy o eleganckim hotelu
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Poznaliśmy najlepszych golfistów amatorów Jak co

w Świnoujściu, który ma już zarezerwowane miejsca niemal do końca 2022 r.

roku, pod koniec sierpnia pola golfowe: podszczecińskie Binowo
i Modry Las (Choszczno) stają się gospodarzami krajowego finału największych amatorskich golfowych mistrzostw świata.

GOFUS debiutuje w Binowie Pierwsza edycja turnieju pod
szyldem Stowarzyszenia Gofus Polska odbyła się 1 października na polu
golfowym Binowo Park. W turnieju wzięli udział byli piłkarze, sportowcy
innych dyscyplin, aktorzy oraz biznesmeni z Polski i Niemiec.
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Wydawca
ABKOWICZ PRESS
ul. Cukrowa 45-5, 71-004 Szczecin
tel. 601335804
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Święto tenisa za nami To była dwudziesta ósma edycja turnieju,
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza
odpowiadają: Anna Makarewicz, właścicielka firmy Lody Misia
Wojtka i Wojciech Wirwicki, właściciel portalu wSzczecinie.pl

czyli najstarszej i największej zawodowej imprezy tenisowej w Polsce.

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka
Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Ewa Podgajna
Wojciech Senger
Skład kolumn
Monika Gerlicka, tel. 603 557 311
monika@vemo.pl
Druk i naświetlanie
„Rex-Druk”, ul. Dębogórska 34,
71-717 Szczecin, tel. 91 428 11 11
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo opracowania
redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.
Redakcja nie odpowiada za merytoryczną treść reklam,
ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.
PREZENTACJE

– tak oznaczamy teksty promocyjne
„Świat Biznesu” w Internecie:
www.swiatbiznesu.com

Na okładce:

Laureaci Pereł Biznesu. W górnym rzędzie od lewej: Piotr
Huzar (KIP-H), Marcin Kaczmarek (Klaster ICT), Grzegorz
Bargielski (Geobike MFC),
dr n. med.Samir Zeair
(Aramia), Marcin Grossy
(Netto Polska) i Zbigniew
Bogucki (wojewoda
zachodniopomorski).
W dolnym rzędzie od lewej:
Katarzyna OpiekulskaSozańska (LSJ HR Group),
Monika Woźniak-Lewandowska (ZMPSiŚ) oraz
Hanna Mojsiuk (PIG) fot. ABES
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Grzegorz Bargielski odebrał statuetkę Osobowości
Biznesu 2020 z rąk prof. Danuty Zawadzkiej.

Marcin Kaczmarek, prezes Klastra ICT Pomorze Zachodnie – laureat głównej
nagrody w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2020 w otoczeniu prof. Juliusza
Engelhardta i Włodzimierza Abkowicza.

Perły Biznesu nie poddają się pandemii
Po raz 17. redakcja „Świata Biznesu” zorganizowała konkurs gospodarczy
Pomorza Zachodniego Perły Biznesu 2020. Gala wręczenia nagród, tym razem
ze względu na ograniczenia pandemiczne, odbyła się dopiero
7 września, tradycyjnie już w gościnnym hotelu Novotel Szczecin Centrum.
To tu właśnie świat biznesu spotkał się ze światem nauki, światem
samorządów i światem mediów. Mimo konieczności wypełnienia przed
wejściem specjalnych formularzy covidowych, zaświadczających
o zaszczepieniu się przeciwko koronawirusowi, frekwencja dopisała.

Informatyka i Grzegorz
Bargielski na najwyższym podium
Tym razem słynne statuetki autorstwa
Mariana Preissa, wybitnego artysty metaloplastyka w kształcie mankietów ze spinkami
z naturalnej perły przyznane zostały przez kapitułę konkursu Grzegorzowi Bargielskiemu,
współtwórcy Pekao Szczecin Open i producentowi rowerów elektrycznych i klasycznych oraz
wielotysięcznej rzeszy zachodniopomorskich
informatyków i technologów komunikacyj-

Nagroda Inspirujący Start trafiła do rąk Anny
Makarewicz, właścicielki Wytwórni Świeżych Lodów
– Lody Misia Wojtka
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nych za dynamiczny rozwój informatyki na
Pomorzu Zachodnim.
Mecenasem wrześniowej Gali Pereł Biznesu była Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
która zorganizowała jako imprezę towarzyszącą Gali rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze
podmioty w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w roku 2020 oraz konkursu dla start-upów pn. Inspirujący Start. Rolę
partnerów wydarzenia przyjęły na siebie: Gospodarczy Bank Spółdzielczy GBS z Barlinka,
Polmotor Kia, Pierwsza Prywatna Klinika Sto-

matologiczna dr. Stanisława Gajdy oraz znana
szczecińska firma developerska Siemaszko.
Patronaty medialne nad imprezą objęli TVP 3
Szczecin oraz portal gospodarczy Szczecinbiznes.pl. Współorganizatorem gali był hotel Novotel Szczecin Centrum.
Kapituła konkursu składała się z naukowców oraz dziennikarzy, którzy obradowali pod
przewodnictwem prof. Juliusza Engelhardta z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof.
Danuty Zawadzkiej, rektor Politechniki Koszalińskiej. Kapituła przyznała dwie nagrody główne oraz osiem perłowych wyróżnień.

Ponadprzeciętne osobowości
Główna nagroda w kategorii Osobowość
Biznesu 2020 w postaci statuetki przyznana
została przez kapitułę konkursową Grzegorzowi Bargielskiemu, prezesowi firm Geobike
MFC i GeoVelo ze Szczecina.
Geobike MFC jest producentem rowerów
elektrycznych, zaś Geovelo – dostawcą systemów elektrycznych i tradycyjnych rowe-

Nagrodzeni w konkursie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości dla firm wyróżniających się w zakresie Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu wraz z Marcinem Pawłowskim, prezesem PFP. Od lewej: Aneta Gil (Ikea),
Przemysław Łobodziński (Bosman), Marcin Pawłowski (PFP) i Magdalena Lachowicz (Prasad).
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Laureatom gratulowali Zbigniew Bogucki,
wojewoda zachodniopomorski...

rów miejskich. Jego konsekwentne działanie
doprowadziło do ulokowania na Pomorzu
Zachodnim produkcji zaawansowanych technicznie pojazdów, które znajdują nabywców
w wielu krajach Europy. Laureat od wielu lat
zaangażowany jest w przedsięwzięcia łączące
sport i biznes na Pomorzu Zachodnim. Fanom
tenisa znany jest jako pomysłodawca i wieloletni dyrektor turnieju Pekao Szczecin Open.
Wyróżnienie w kategorii Osobowość Biznesu
2020 otrzymała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej. Hanna Mojsiuk to businesswoman, członkini zarządu Grupy Mojsiuk
– znanej na Pomorzu Zachodnim korporacji z
branży motoryzacyjnej. Od niedawna jest pierwszą kobietą prezes Północnej Izby Gospodarczej.
Kolejne wyróżnienie trafiło do Katarzyny
Opiekulskiej-Sozańskiej, dyrektorki zarządzającej i współwłaścicielki firmy rekrutacyjno-szkoleniowej LSJ HR Group, która od 19 lat
działa na szczecińskim rynku. Katarzyna Opiekulska-Sozańska powołała Szczecin Business
Ladies – przestrzeń dla kobiet biznesu, które
chcą dzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami, inspiracjami i wzajemnie wspierać swoje
inicjatywy.
Wyróżnienie trafiło także do Adama Sternala, prezesa firmy Sternal International, zaś

... członek zarządu województwa, marszałek
Stanisław Wziątek i...

wyróżnienie w jego imieniu odebrał syn Filip.
Adam Sternal jest założycielem spółki Sternal
International w Szczecinie, wiodącego producenta instalacji systemów mgłowych. Systemy
takie mają zastosowanie m.in. w obiektach:
Sony, agencji kosmicznej NASA, Operze Królewskiej w Sztokholmie czy w muzeum Luwr.
Jego wiedza i wieloletnie doświadczenie
pomogły w odnalezieniu się firmie w czasie
pandemii, skutkując rekordowym obrotem
firmy.
Kolejne wyróżnienie trafiło do doktora
n. med. Samira Zeaira. Dr Zeair jest właścicielem grupy restauracji serwujących kuchnię
syryjską i libańską. Z sukcesem przebrnął przez
okres pandemii i utrzymał restaurację Aramia
Podzamcze, a ponadto w 2020 roku uruchomił
drugą restaurację Aramia przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie.
Równocześnie dr Zeair prowadził przez
cały czas intensywną działalność medyczną
w szpitalu przy ul. Arkońskiej z pacjentami covidowymi. Dr n. med. Samir Zeair jest bowiem
ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej,
Transplantacyjnej i Naczyniowej. Dodajmy, że
od początku pandemii, pomimo ogromnych
trudności, kontynuował przeszczepy wątrób
i nerek dla chorych.

Z zaproszenia na Galę skorzystała licznie zgromadzona publiczność ze świata
biznesu, nauki i samorządu terytorialnego.

...Michał Przepiera, z-ca prezydenta Szczecina.

Scenę Gali rozświetlały finezyjne elementy scenografii.

Znakomicie wypadł koncert piosenek z filmów z Jamesem Bondem
i z repertuaru... Marilyn Monroe w wykonaniu Marty Uszko.
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Laureaci
Pereł Biznesu
Wydarzenie gospodarcze 2020
Statuetka Perła Biznesu 2020
Dynamiczny rozwój informatyki
na Pomorzu Zachodnim
(Klaster ICT Pomorze Zachodnie)

Wyróżnienia:
Ofensywa inwestycyjna
w portach Szczecina i Świnoujścia
(Zarząd Morskich Portów
Szczecin – Świnoujście)
Widownia oklaskiwała gorąco laureatów konkursów.

Cyfryzacja i inwestycje na czele
Kapituła konkursowa za Wydarzenie Gospodarcze 2020 uznała dynamiczny rozwój
informatyki na Pomorzu Zachodnim. Statuetka Perły Biznesu w tej kategorii powędrowała do Klastra ICT Pomorze Zachodnie. W jego
imieniu główną nagrodę konkursową odebrał
Marcin Kaczmarek, prezes klastra.
Branża IT na Pomorzu Zachodnim rozwija się
niezwykle dynamicznie. Spora część szczecińskich firm pracuje na rzecz globalnych marek,
central dużych banków czy koncernów motoryzacyjnych. W Szczecinie powstają innowacyjne
pomysły, które są wdrażane w wielu miejscach za
granicą, zmieniając życie ludzi na całym świecie.
To u nas powstaje oprogramowanie dla sektora automotive, a firmy tworzą cyfrowe rozwiązania dla takich marek jak Mercedes czy BMW.
W ubiegłym roku branża ICT zaangażowała
się w świadczenie bezpłatnych usług doradczych w ramach projektu „Zapytaj Eksperta”.
Klaster zrzesza prawie 80 firm zatrudniających ponad 8000 osób.
Kolejne wyróżnienie trafiło do Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście za
ofensywę inwestycyjną w portach Szczecina
i Świnoujścia.

Przy wejściu do Novotelu zaparkowały najnowsze
elektryczne auta marki KIA
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W 2020 roku realizowany był cały szereg
inwestycji w obydwu portach. W pracach nie
przeszkodziła pandemia koronawirusa. Ruszyły m.in. dwie wielkie inwestycje mające na celu
poprawę dostępu do szczecińskiego portu:
w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. Z kolei w Świnoujściu kontynuowano
modernizację terminalu promowego. Zarząd
portów tworzy terminal intermodalny, gdzie
transport kolejowy w relacji z promami będzie odgrywał kluczową rolę. Wyróżnienie
w imieniu laureata odebrała Monika Woźniak-Lewandowska, rzeczniczka prasowa
ZMPSiŚ.
Kolejne wyróżnienie trafiło do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie za prace przygotowawcze umożliwiające rozpoczęcie w 2020 roku budowy
gazociągu Baltic Pipe z Norwegii do Polski.
Odebrał ją osobiście Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.
Przyznając nagrodę, kapituła chciała podkreślić znaczenie budowy gazociągu Baltic
Pipe dla gospodarki Pomorza Zachodniego,
a przede wszystkim dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zaangażowanie Urzędu Wojewódzkiego w prace przygotowawcze
umożliwiające rozpoczęcie budowy gazociągu.
Baltic Pipe będzie kończyć swój bieg na terenie Pomorza Zachodniego.
Część podwodna gazociągu ma być zakończona jeszcze w tym roku. To droga do niezależności od dostaw gazu ze Wschodu – strategiczny nowy korytarz dostaw gazu nie tylko dla
Polski, ale i także na rynek europejski,
Kolejne wyróżnienie trafia do Netto Polska, firmy która ma siedzibę w Motańcu koło
Stargardu, za przejęcie przez Salling Group
biznesu Tesco w Polsce.
Sieć Netto Polska to jeden z największych
pracodawców w naszym regionie. W czerwcu
2020 r. Salling Group, duńska firma, która jest
właścicielem Netto Polska, zawarło porozumienie z brytyjskim Tesco o zakupie od nich
polskiej części biznesu.
Dzięki przejęciu ponad 300 sklepów Tesco
sieć Netto urosła w naszym kraju do niemal
700 placówek. Wyróżnienie odebrał obecny

Prace przygotowawcze
umożliwiające rozpoczęcie
w roku 2020 budowy gazociągu
Baltic Pipe z Norwegii
do Polski
(Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki)
Przejęcie przez Salling Group,
właściciela sieci Netto Polska
biznesu Tesco w Polsce
(Netto Polska)
Organizacja giełdy kooperacyjnej
on-line „Środkowopomorski
business mixer”
(Koszalińska Izba
Przemysłowo-Handlowa)

Osobowość Biznesu 2020
Statuetka Perła Biznesu 2020
Grzegorz Bargielski, prezes firm
Geobike MFC oraz GeoVelo

Wyróżnienia:
Hanna Mojsiuk, prezes
Północnej Izby Gospodarczej
Katarzyna Opiekulska-Sozańska,
dyrektor zarządzający LSJ HR Group
Adam Sternal, prezes
Sternal International
Dr n. med. Samir Zeair, właściciel
grupy restauracje Aramia

Lato 2021
Jesień

na Gali Mark H. Nielsen, dyrektor zarządzający
Netto Polska.
Wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2020 przypadło też Koszalińskiej
Izbie Przemysłowo-Handlowej za „Organizację giełdy kooperacyjnej on-line Środkowopomorski business mixer”.
Było to wydarzenie skierowane do przedstawicieli firm otwartych na nowe kontakty
biznesowe. Do udziału w wydarzeniu zaproszono zarówno doświadczonych przedsiębiorców, jak i innowacyjne start-upy.
Giełda w formie online była odpowiedzią
na sytuację epidemiologiczną i pozwoliła częściowo zniwelować skutki obecnego kryzysu.
Wyróżnienie w imieniu koszalińskiej izby odebrał jej prezes Piotr Huzar.
W trakcie Gali laureatom pogratulowali
Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, Stanisław Wziątek, członek zarządu
województwa zachodniopomorskiego oraz
Michał Przepiera, z-ca prezydenta Szczecina.
List z gratulacjami dla laureatów przesłała
Magdalena Kochan, senator RP.
– Dziękuję wam, że przetrwaliście ten trudny okres pandemii – zwrócił się do laureatów
i obecnych na sali wojewoda Bogucki. W podobnym duchu wypowiedzieli się również Stanisław Wziątek i Michał Przepiera.

znali po raz siódmy wyróżnienie dla początkujących przedsiębiorców „Inspirujący Start”. Za
najlepszy start-up uznana została Wytwórnia
Świeżych Lodów – Lody Misia Wojtka, która
posłużyła się ideą bohaterskiej postaci Misia
Wojtka , prawdziwego niedźwiedzia brunatnego – kaprala w Armii Andersa. Wyróżnienie dla
najlepszego start-upa otrzymała właścicielka
lodziarni Anna Makarewicz.

Biznes na rzecz społeczeństwa

Agent 007 i koktajlowe atrakcje

Gala stała się też okazją do wręczenia nagród Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
w postaci statuetek w konkursie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Otrzymały je podmioty, które w 2020 r. wyróżniły się w zakresie
działalności CSR. Nagrody wręczył podczas
gali Marcin Pawłowski, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Laureatami konkursu zostali: marka Bosman Carlsberg Polska sp. z o.o., Ikea Retail
za projekt IKEA Dom Jutra w Szczecinie oraz
szczecińska restauracja PRASAD.
Podczas Gali Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z portalem Szczecinbiznes.pl przy-

Wojewoda zachodniopomorski w rozmowie z reprezentantami świata nauki. Od lewej: prof. Wojciech Ślączka, rektor
Akademii Morskiej, Zbigniew Bogucki, prof. Stefan Domek (ZUT) i prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej.

Wręczenie Pereł Biznesu poprzedził koncert Marty Uszko, aktorki Teatru Polskiego
w Szczecinie pt. „W tonacji Jamesa Bonda”.
W jej wykonaniu usłyszeliśmy piosenki z filmów z agentem 007 oraz z repertuaru... Marilyn Monroe.
Tradycyjnie już wysoki kunszt zademonstrowali kucharze restauracji hotelu Novotel Centrum Szczecin, którzy przygotowali atrakcyjne
przysmaki. Smakowite słodkości zaprezentowali cukiernicy szczecińskiej piekarni-cukierni
Asprod, zaś ku pokrzepieniu ducha degustację
chilijskich win przygotowała firma Win Cin.
PB

fot. Abes

W części koktajlowej Gali nie zabrakło wspomnieniowych fotek przy okolicznościowej ściance (od lewej: Katarzyna
Opekulska-Sozańska (LSJ HR Group), Piotr Huzar (KIP-H) i Monika Woźniak-Lewandowska (ZMPSiŚ) i...

Karolina i Stanisław Gajdowie

W kuluarowej pogawędce. Dr n.med. Krzysztof Jach
i Swietłana Karaczun

...oczywiście pamiątkowych selfie. Od lewej: Katarzyna
Kazojć (US), Daria Nowak-Dąbrowska (konferansjer.co)
i Nina Kaczmarek (kobietowo.pl)
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Wejście smoka
w cyfrowy świat
Tomasz Cemel, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Szczecinie o cyfryzacji usług,
ekspansji na rynku ubezpieczeń i o tym, jak bank nie daje się pandemii.
Porozmawiajmy o nowoczesnych technologiach stosowanych w banku. Jak do tego
doszło? Kiedy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych powstawał prawdziwy rynek finansowy
i pojawiły się banki z zagranicznym kapitałem,
państwowy bank PKO BP wydawał się być bankiem zacofanym w rozwoju.
Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że PKO BP
był bankiem zacofanym. W 1994 roku nasz bank
jako pierwszy w Polsce zmienił strukturę organizacyjną, tworząc regiony biznesowej działalności
bankowej, nakierowanej na klienta detalicznego i
korporacyjnego. Dopiero potem inne banki, w tym
z kapitałem zagranicznym, dostrzegły, że zastosowane przez nas rozwiązania organizacyjne przyniosły pozytywne efekty, więc wdrażały podobne.
Jeśli zaś chodzi o informatyzację usług bankowych, to PKO BP rzeczywiście nie miał wtedy zbyt
wielu dobrych rozwiązań, ale to dlatego, że nie
posiadał wówczas odpowiednich środków, żeby
je sfinansować.
Jak więc doszło do tego wejścia smoka
w nowoczesność?
Trzeba się cofnąć o 10 lat, kiedy to zarząd
PKO Banku Polskiego jednym z najważniejszych
priorytetów działania banku uczynił rozbudowę
nowoczesnych rozwiązań informatycznych, zarówno samego systemu centralnego, jak i dla obsługi klientów. Wpierw wprowadziliśmy rozwiązania internetowe, a w kolejnym kroku – mobilne.
Nasza aplikacja mobilna IKO została doceniona
nie tylko przez klientów, ale i przez ekspertów,
w latach 2018 i 2019 aplikacja PKO Banku Polskiego zwyciężyła w rankingu prestiżowego miesięcznika Retail Banker International, oceniającym
aplikacje mobilne 100 banków z całego świata.
IKO jest aplikacją mobilną, czyli taką, gdzie klient
korzysta z banku przez smartfona. Aplikacja ta
jest platformą usług związanych z działalnością
bankową począwszy od założenia konta osobistego bez potrzeby przychodzenia do oddziału.
Za pomocą IKO możemy ze smartfona realizować
transakcje krajowe i zagraniczne, korzystać z całej gamy produktów kredytowych. Od niedawna
możemy też za jej pomocą korzystać z produktów
ubezpieczeniowych, a teraz również z usług naszego domu maklerskiego oraz z oferty funduszy
inwestycyjnych.
Aplikacja IKO umożliwia także naszym klientom korzystanie z usług dodatkowych, np. płacenia za parking, kupna biletów komunikacyjnych,
opłat za przejazd autostradami. Aplikacja ciągle
jest i będzie rozbudowywana. Zmierzamy do
tego, żeby klient mógł korzystać z jeszcze większej liczby rozmaitych usług pozabankowych.
Mamy więcej nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Posiadacze konta w naszym banku
mogą korzystać z serwisu e-administracja, np.
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Tomasz Cemel:
PKO Bank Polski, jest
bankiem, który nie tylko
jest liderem
w osiąganych wynikach
ekonomicznych,
ale jest przede
wszystkim bankiem
przewidywalnym.

przy wymianie dowodów osobistych, czy też wypłacie zasiłków. Zresztą te cyfrowe rozwiązania
zostały wprowadzone w życie dzięki wielu pomysłom, które powstały w naszym banku.
Ciekawym przedsięwzięciem jest też Chmura
Krajowa, stworzona wraz z Polskim Funduszem
Rozwoju, która dostarcza cyfrowych usług przechowywania i przetwarzania danych polskim
przedsiębiorcom i urzędom, co pozytywnie wpływa na przyspieszanie cyfryzacji polskiej gospodarki.
Coraz więcej osób korzysta też z systemu
płatności mobilnej BLIK.
Inicjatorem stworzenia tego polskiego systemu płatności był właśnie PKO Bank Polski. Do
współpracy zaprosiliśmy pięć innych wiodących
banków. Obecnie szacuje się, że około połowy
transakcji na polskim rynku e-commerce jest realizowanych za pośrednictwem tego systemu.
BLIK jest krokiem milowym w polskim systemie bankowym. Udziałowcem Polskiego Standardu Płatności stał się Mastercard. Głęboko
wierzę, że BLIK będzie się rozwijał i stanie się
systemem płatności, który przekroczy nasze
granice. Dodam, że na początku października
PKO Bank Polski zaczął stopniowo udostępniać
w aplikacji mobilnej płatności zbliżeniowe BLIK.
Jeśli już mówimy o rozwiązaniach cyfrowych,
to od niedawna można także zapisać się poprzez
internet na konkretny dzień i godzinę, by porozmawiać z doradcą czy to w oddziale, czy online
poprzez wideorozmowę.
Od niedawna PKO Bank Polski dokonuje
ekspansji na rynku ubezpieczeń.
Cofnę się do historii. Do naszego źródła
– Pocztowej Kasy Oszczędności, która w już
w 1928 roku otworzyła dział ubezpieczeń na życie,
m.in. dlatego, że prezes poprzedniczki PKO BP
Henryk Gruber był specjalistą od ubezpieczeń.
Jesień 2021

Wróćmy jednak do teraźniejszości. Banki do
tej pory zazwyczaj sprzedawały jedynie ubezpieczenia związane z produktami bankowymi, np.
przy pożyczce oferowane było ubezpieczenie
od utraty pracy. My wykonaliśmy niedawno kolejny ruch, czyli możliwość za pomocą systemów
IKO i iPKO zakupienia ubezpieczeń komunikacyjnych pięciu towarzystw ubezpieczeniowych.
Zakładamy, że nasz bank będzie się rozwijał
dalej w sektorze ubezpieczeniowym niezwiązanym z produktami bankowymi. Od września
oferujemy już nowe ubezpieczenie PKO Dom,
które jest jednym z najlepszych rozwiązań, jakie obecnie jest dostępne na rynku. Przy jego
przygotowaniu zwracaliśmy uwagę na potrzeby
i oczekiwania klientów. Ubezpieczenie to jest
powiązane z usługą PKO Inteligentny Dom i zabezpieczeniem domu urządzeniami Fibaro, takimi jak czujniki ostrzegające przed ogniem czy
też zalaniem mieszkania.
Wchodzimy w te ubezpieczenia dlatego, że
jak każdy bank chcemy rozwijać ofertę dla klientów i zarabiać na kolejnych usługach. Zamierzamy za dwa lata stać się jednym z największych
dystrybutorów ubezpieczeń w kraju.
A nie obawia się pan konkurencji ze strony
PZU, które jest powiązane kapitałowo z innym
bankiem Skarbu Państwa Pekao SA?
Nie obawiam się. Konkurencja jest elementem rozwoju. Każdy ma różne rozwiązania. My
mamy przygotowane produkty i kompetentnych pracowników, którzy będą oferować nowe
rozwiązanie na rynku.
Jak wygląda struktura terytorialna Regionu
Bankowości Detalicznej, którym pan zarządza?
Nasz zasięg nie pokrywa się z administracyjnym podziałem Polski. Obejmujemy terytorium
szersze niż woj. zachodniopomorskie. Obejmuje
ono część województwa lubuskiego wraz z Gorzowem, część Wielkopolski z Piłą i Złotowem
oraz część województwa kujawsko-pomorskiego z Bydgoszczą. Aktualnie zarządzam 89 oddziałami i współpracuję z 50 właścicielami agencji, które obsługują naszych klientów. Zespół
naszych pracowników to prawie tysiąc osób.
Jak bank przeżył okres lockdownu w czasie intensyfikacji pandemii i jak jesteście przygotowani na uderzenie czwartej fali?
Cała sieć w naszym regionie funkcjonowała,
mimo zdarzających się zachorowań pracowników. Były kolejki, ale one występowały, ze

względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów. Warto tu
wspomnieć o ofiarności naszych pracowników
w tym trudnym okresie.
Okres pandemii na pewno jest niekorzystny,
ale miał też pozytywny aspekt – stał się swoistą
trampoliną do rozwoju obsługi zdalnej. Opracowaliśmy dodatkowe narzędzia, by ułatwić usługi online. Byliśmy jedynym bankiem, który nie
zamykał oddziałów i umożliwiał obsługę w tak
dużej liczbie placówek.
Jesteśmy w pełni przygotowani na ewentualną kolejną falę pandemii, ale też prosimy naszych
klientów o zrozumienie, że musimy postępować
zgodnie z przepisami, które zapewniają bezpieczeństwo zdrowotne pracowników, jak i klientów. Niestety, nie wszyscy doceniają noszenie
maseczek, żeby chronić siebie, ale też i innych.
Pan zarządza regionalnym oddziałem detalicznym, a co z klientami korporacyjnymi?
Zarządzam regionalnym oddziałem detalicznym, który obsługuje klientów indywidualnych i firmy o przychodzie do 5 mln złotych. Ale
w budynku w biurowcu Brama Portowa w Szczecinie, w którym rozmawiamy, mieści się również
Regionalne Centrum Korporacyjne, Centrum
Bankowości Przedsiębiorstw. Można tu również
skorzystać z usług leasingowych lub faktoringowych. Mamy też na miejscu Centrum Bankowości Prywatnej – osobną komórkę, która obsługuje klientów ekskluzywnych w ramach obsługi
private banking.
Na koniec zapytajmy, kim jest Tomasz
Cemel…
...jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1993 roku pracuję
w PKO Banku Polskim w Poznaniu. Przeszedłem
drogę zawodową od szeregowego pracownika, poprzez stanowiska naczelnika obsługi firm
do dyrektora regionu. Wcześniej pracowałem
w dziale finansowym w Zakładach Przemysłu Metalowego Cegielskiego. W trakcie pracy w Poznaniu byłem w radzie uczelni Uniwersytetu Adama
Mickiewicza. Od dwóch lat jestem w Szczecinie.
Lubię historię, a Szczecin miał niezwykle frapujące losy. Z zainteresowaniem wgłębiam się w dzieje stolicy Pomorza Zachodniego.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Ewa Podgajna oraz Włodzimierz Abkowicz
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Debata o gospodarce
morskiej
Ponad 550 uczestników wzięło udział w ósmej edycji Międzynarodowego
Kongresu Morskiego, który obradował w Szczecinie 14 i 15 września.
Kongres zainaugurował występ Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. Po uroczystym
otwarciu kongresu i wykładzie wprowadzającym Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu
w Ministerstwie Infrastruktury, posła na Sejm
RP, rozpoczęły się debaty plenarne.
Pierwsza debata plenarna dotyczyła przyszłości i rozwoju portów. – Polskie porty są
motorem napędowym gospodarki – mówi Piotr
Jasina, dyrektor spółki portowej Polskie Terminale, jeden z organizatorów kongresu.
– Przeładowują one rocznie ponad 100 mln ton
ładunku, wnosząc wkład do budżetu w wysokości 30-40 mld złotych.
Kolejna debata dotyczyła transportu intermodalnego. Mówiono między innymi
o znaczeniu utworzonego Funduszu Trójmorza, któremu przewodniczy prezes Banku
Gospodarstwa Krajowego Beata Duszyńska-Muzyczka. Fundusz inwestuje na obszarze
państw Trójmorza w przedsięwzięcia infra-
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strukturalne w trzech obszarach – transporcie,
technologiach cyfrowych i energetyce. Celem
Funduszu jest także przynoszenie zysku jego
inwestorom, podmiotom niezależnym od
państw.
Kolejna debata dotyczyła Zielonego Ładu.
Ekologia, zastosowanie odnawialnych źródeł
energii to są kierunki, które są wyzwaniem dla
całej branży morskiej.
W drugim dniu kongresu dyskusje panelowe wyznaczały takie obszary, jak: porty
i żegluga, cyfryzacja i innowacje oraz ekologia.
W interesującym panelu o transporcie przyszłości profesorowie Akademii Morskiej Zbigniew Pietrzykowski i Paweł Zalewski oraz
Zbigniew Jagniątkowski, prezes JPP Marine
oraz Marek Niewiarowski z firmy Kongsberg
Maritime Poland rozmawiali o nadchodzącej
erze autonomicznych statków i promów.
– Organizatorzy kongresu – wyjaśnia Piotr
Jasina – zapowiedzieli potrzebę zorganizowa-

Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu Ministerstwie
Infrastruktury, otworzył 8. Międzynarodowy
Kongres Morski. | fot. ORGANIZATORZY

nia dziewiątej edycji kongresu. Zasugerowali
także powrót do czerwcowego terminu przyszłorocznego kongresu.
Głównym organizatorem kongresu był
Klaster Morski Pomorza Zachodniego wraz
z Ministerstwem Infrastruktury, zaś współorganizatorami: Fundacja Kongres Morski, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
oraz Akademia Morska. Patronat honorowy
nad kongresem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Wojewoda Zachodniopomorski.
wab

Jesień 2021
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Aktywna jesień PFP
Ostatnie tygodnie to bardzo
pracowity czas dla Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości. W sezon jesienny
wchodzimy z szeregiem nowych
projektów i inicjatyw skierowanych
do przedsiębiorców, ich pracowników
oraz ogólnie mieszkańców Pomorza
Zachodniego.

Edukacja, wsparcie w czasie
pandemii i docenianie społecznie
odpowiedzialnych
– Działanie PFP to aktywizowanie przedsiębiorców i pobudzanie gospodarki. Funkcjonujemy w trudnym czasie pandemii koronawirusa,
ale wśród osób, z którymi rozmawiamy, nie brakuje entuzjazmu i chęci do działania. Wrzesień
to czas szkoleń dla przedsiębiorców, ale i rozstrzygnięcie plebiscytu na społeczną odpowiedzialność biznesu. Poza tym cały czas działamy
merytorycznie w zakresie bezpłatnych szkoleń
on-line, wsparcia płynnościowego czy Funduszu
Usług Rozwojowych – mówi Marcin Pawłowski,
prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Wspieramy przedsiębiorców,
dla których biznes to coś więcej
niż zarabianie pieniędzy
Polska Fundacja Przedsiębiorczości kolejny już raz była mecenasem konkursu gospodarczego i gali „Pereł biznesu”. Tym razem
przyznaliśmy również nagrody dla przedsiębiorców zaangażowanych społecznie oraz wyróżniających się innowacyjnością w działaniu.
Niezależna kapituła konkursowa składająca
się z przedsiębiorców, przedstawicieli świata
nauki i mediów, wybrała trzy firmy wyróżniające się szczególną działalnością. Laureaci naszych nagród to: IKEA (za projekt Dom Jutra),
Carlsberg Polska sp. z o.o. marka Bosman (za
program grantowy Bosman Wspiera Region)
oraz restauracja Prasad (za zaangażowanie
charytatywne w wiele inicjatyw). Nagrodę za
inspirujący start otrzymała lodziarnia Lody
Misia Wojtka.
– Rachunek ekonomiczny jest ważny, ale
nawet w czasie pandemii nie można skupiać się

w 100 proc. tylko na nim. Firmy, które nagrodziliśmy, są bardzo różnorodne. To gigant światowy,
na którego mieszkańcy Szczecina czekali całe lata.
Ikea pojawiła się i dała mieszkańcom Szczecina innowacyjny i pionierski Dom Jutra. Wyróżniliśmy
małą restaurację z szefową o tak wielkim sercu,
że już sama rozmowa z nią inspiruje do działania i
dzielenia się z innymi. No i Bosman. Marka związana ze Szczecinem od zawsze. Bosman nic nie musi,
ale bardzo chce. Dlatego ich program grantowy
to działanie bardziej społeczne niż marketingowe
– mówi Marcin Pawłowski, prezes PFP. Transmisja z gali oraz firmy promujące laureatów przygotowane zostały przez portal wSzczecinie.pl
– Polska Fundacja Przedsiębiorczości również swoim przykładem pokazuje, że społeczna
odpowiedzialność biznesu to nie tylko modne hasło, ale i element strategii, który ma sprawić, że
nasza działalność będzie nieść ze sobą pozytywne idee. W ostatnim roku PFP wsparło remont
Kliniki Świętego Mikołaja w szpitalu przy ul. Unii
Lubelskiej w Szczecinie. W ostatnich tygodniach
przekazaliśmy również ciepłe budki dla kotów
wolno żyjących. Podarunek został bardzo pozytywnie przyjęty przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Szczecinie. Bardzo nam miło i deklaruję: nie powiedzieliśmy w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu w tym roku ostatniego słowa – mówi prezes Pawłowski.

Dlaczego edukacja jest ważna?

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 16
pfp@pfp.com.pl
www.pfp.com.pl
facebook.com/PozyczkiPFP
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Poza wspieraniem przedsiębiorców z całej
Polski w zakresie pożyczek płynnościowych
i obrotowych oraz poza działaniem wspierającym zainteresowane firmy Funduszem Usług
Rozwojowych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości aktywnie szkoli przedsiębiorców i ich
pracowników. We wrześniu wystartowała długo oczekiwana platforma szkoleniowa. Nowoczesny, funkcjonalny, intuicyjny produkt szkoleniowy, z którego bezpłatnie mogą korzystać
wszystkie firmy. Pierwszy miesiąc działania to
pierwsze sukcesy, ale plany na rozwój platformy szkoleniowej są bardzo ambitne.

Marcin Pawłowski: – Działanie Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości to aktywizowanie przedsiębiorców
i pobudzanie gospodarki.

– Odbieramy bardzo dużo pozytywnych sygnałów odnośnie naszej platformy szkoleniowej,
ale mamy nadzieję, że to jest dopiero początek jej
rozwoju. Wrzesień to był miesiąc startu, mamy
nadzieję, że z każdym miesiącem ilość aktywnych
uczestników będzie rosnąć. Nasze cele idą w setki tysięcy – mówi Jacek Madej, członek zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
– Będziemy niebawem rekrutować kolejnych
szkoleniowców, uruchomimy także systemy e-learningowe oraz planujemy szerokie wprowadzenie wywiadów, webinarów i podcastów – dodaje
Jacek Madej. – To nowoczesna platforma, jeden
z największych edukacyjnych projektów PFP.
Szkolenia są ogólnodostępne online po wcześniejszej rejestracji, korzystać z nich będą mogły
wszystkie osoby zainteresowane zdobywaniem
wiedzy oraz ciągłym kształceniem – dodaje.
Rejestracja i zapisy na szkolenie odbywają się
poprzez stronę: www.szkolenia.pfp.com.pl
Jeszcze w tym roku premierę będzie mieć
nowy cykl programów „Zakładamy firmę”,
których celem będzie dostarczanie informacji o szansach i zagrożeniach przy zakładaniu
nowych przedsiębiorstw. Niezmiennie Polska
Fundacja Przedsiębiorczości zachęca do słuchania cotygodniowych podcastów z przedsiębiorcami z regionu, które ukazują się m.in.
w mediach społecznościowych i na kanale
YouTube.

Po więcej informacji zapraszamy
na stronę internetową
www.pfp.com.pl oraz do kanałów
społecznościowych Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczości –
facebook.com/pozyczkiPFP
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Piknik Izbowy za nami!
– To było bardzo udane wydarzenie, które pokazało nam, jak bardzo się za sobą
stęskniliśmy! – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej
w Szczecinie. – Bardzo dziękujemy partnerom za wsparcie i gościom za wizytę,
mamy nadzieję, że będziemy mogli widywać się częściej i że zawsze będzie to
przebiegało w tak doskonałej atmosferze jak w piątek – mówi Hanna Mojsiuk.

Dziękujemy za wsparcie
Partnerom wydarzenia:
PKO Bank Polski, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego – region Zachodniopomorski, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Zachodniopomorski Fundusz
Rozwoju, Pomorze Zachodnie, Winnice Kojder,
LUXMED, Eprosument SA, Szczeciński Inkubator
Kultury, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium
Balticum, Mercedes-Benz Mojsiuk, Victoria Cymes, Masar, Qualia Caffe oraz U. Studio.
Jednym z partnerów wydarzenia była Agencja Rozwoju Przemysłu, z którą Północna Izba
Gospodarcza aktywnie współpracuje: – ARP
przygotowała dla zachodniopomorskich przedsiębiorców bardzo bogatą ofertę. Nie mówimy
tutaj tylko o finansowaniu stricte pożyczkowym,
ale również posiadamy leasing, faktoring oraz
wsparcie doradcze w zakresie eksportu. Jeżeli
chodzi o pożyczki obrotowe, to mamy ofertę
wspierającą import, eksport lub bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Mamy również pożyczkę
na finansowanie deficytów kapitałowych oraz
pożyczkę na finansowanie wynagrodzeń w firmach. Dodatkową ofertę przygotowaliśmy dla
branży transportowej, branży turystycznej czy
dla sektora usług – mówi dyrektor Andrzej
Rosiek z Centrum Obsługi Przedsiębiorców
Agencji Rozwoju Przemysłu, oddział obejmujący Wielkopolskę, Lubuskie oraz Zachodniopomorskie. Agencja Rozwoju Przemysłu podczas
izbowego pikniku prezentowała również ofertę pożyczek rozwojowych oraz inwestycyjnych.
To kolejna odsłona współpracy między Północną Izbą Gospodarczą i ARP: – Jako instytucja
z 30-letnim doświadczeniem posiadamy bogatą
bazę informacji i doświadczenie we wspieraniu
dużych i średnich firm. Razem z Północną Izbą

Gospodarczą dokonaliśmy kilku inicjatyw i były
one związane np. z ofertą dla zachodniopomorskich przedsiębiorców w zakresie wsparcia płynnościowego – dodaje dyrektor Rosiek.
Współpracę z Północną Izbą Gospodarczą
rozpoczął również Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.
– Fundusz to instytucja, która wspiera przedsiębiorców od trzech dekad. Wywodzimy się
z Dolnego Śląska, ale w naszym zasięgu są
wszystkie regiony w Polsce, bo prowadzimy
szerokie działania wspierające przedsiębiorców i mamy oferty rozróżnione regionalnie. Do
Szczecina wracamy z pożyczką płynnościową,
która wspiera przedsiębiorców małych i średnich, którym na pewno COVID dał się we znaki.

Wspieramy przedsiębiorców, którzy potrzebują
pomocy w opłaceniu towarów, wynagrodzeń,
ubezpieczeń. To oferta, do której zachęcamy, bo
oprocentowanie jest symboliczne, a wsparcie to
nawet 250 tysięcy złotych – mówi Anna Juszczak-Wątor, asystentka zarządu ds. promocji
i szkoleń Funduszu Rejonu Wałbrzyskiego.
– Wspieramy wszystkie sektory i branże. Mówimy m.in. o transporcie, hotelarstwie, budownictwie czy turystyce. Pomagamy przedsiębiorcom
dotkniętym przez pandemię koronawirusa. Na co
dzień można nas znaleźć w naszej zachodniopomorskiej siedzibie w Szczecinie przy ul. Podgórnej 63. Jesteśmy do dyspozycji przedsiębiorców
od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16
– dodaje Anna Juszczak-Wątor.

Od października rusza Akademia Menedżera!
Cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do przedsiębiorców, członków organów
spółek oraz kadry menedżerskiej i zarządzającej, prowadzących swoją działalność na
terenie Pomorza Zachodniego. Celem Akademii Menedżera jest edukacja przedsiębiorców oraz zachęcanie do ciągłego rozwoju.
Chcesz nauczyć się myśleć jak menedżer? Chcesz poznać tajniki zarządzania zmianą
w organizacji? Chcesz wiedzieć, jak skutecznie motywować pracowników? Zgłoś swój
udział w warsztatach już dziś!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Izby:
kdobek@polnocnaizba.pl
Terminy: 21.10.2021, 04.11.2021 oraz 18.11.2021.
Wszystkie warsztaty odbędą się w godzinach 10.00-13.15
Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
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ZUT liderem innowacji
Prof. Jacek Wróbel, rektor
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie,
o innowacyjności uczelni,
atrakcyjnych kierunkach studiów
oraz o współpracy z przemysłem.
W dorocznym Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy ZUT zajął pierwsze miejsce
wśród wszystkich uczelni w kraju w kategorii
innowacyjność. To spory sukces.
Od kilku lat utrzymujemy pozycję lidera za
innowacyjność w prestiżowym Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”. Ranking ten
uwzględnia 27 wskaźników, które zgrupowane
są w siedem kryteriów. Jednym z nich jest właśnie innowacyjność, którą wylicza się na podstawie liczby uzyskanych przez uczelnię patentów
i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce
i za granicą. Według raportu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2020,
w rankingu krajowych i zagranicznych podmiotów, którym udzielono patenty na zgłoszone
wynalazki, pierwsze miejsce zajął nasz uniwersytet z liczbą 85 patentów. Jest w tym duża
zasługa grantów europejskich oraz liczby patentów składanych przez Wydział Technologii
i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydział Elektryczny. Wysoki stopień innowacyjności obliguje nas do wprowadzania wysokich standardów
cyfryzacji np. w systemach zarządzania uczelnią.
Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania systemu
ERP. Usprawni on zarządzanie uczelnią na różnych poziomach. Koszt całego przedsięwzięcia
to 10 milionów złotych.
Proszę o aktualną fotografię uczelni.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to ponad pięć tysięcy studentów, 11 wydziałów, 45 kierunków oraz 14
dyscyplin naukowych.
Jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem wśród maturzystów?
W tym roku oferta edukacyjna naszej uczelni powiększyła się o pięć nowych kierunków:
aquaculture and fisheries, materials science
and engineering – są to studia w języku angielskim, inżynierię materiałów i nanomateriałów,
projektowanie materiałowe w konstrukcjach
inżynierskich oraz ichtiologię i akwakulturę.
Ichtiologia i akwakultura wychodzi naprzeciw
potrzebom współczesnego świata, którego
priorytetowym zadaniem jest racjonalne zarządzanie środowiskiem wodnym oraz jego
szczególna ochrona. W trakcie zajęć prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa studenci nauczą się między innymi:
w jaki sposób planować gospodarkę na wodach otwartych i łowiskach specjalnych,
projektować obiekty hodowlane wykorzystywane w akwakulturze oraz przeprowadzą
pod okiem naszych specjalistów rozród ryb
cennych gatunków w warunkach kontrolowa-
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nych. Najpopularniejszymi kierunkami w tegorocznej rekrutacji były: informatyka, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka,
logistyka. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się również: ekonomia i kynologia. Na koniec
dodam, że nasi absolwenci zaraz po ukończeniu studiów mogą liczyć na wysokie pensje.
Wartość środkowa zarobków absolwentów
ZUT wynosi 6,5 tysiąca złotych. To jedna z najwyższych w kraju.
Słyszałem opinie o nie najwyższym poziomie wiedzy z nauk ścisłych absolwentów szkół
średnich. A to nie ułatwia wam rekrutacji.
W szkołach podstawowych i średnich zaczyna brakować nauczycieli przedmiotów ścisłych,
takich jak: fizyka, chemia, matematyka, biologia. Zaczyna powstawać coraz mniej klas profilowanych z preferencją przedmiotów ścisłych.
To skutkuje niższym poziomem wiedzy kandydatów na studia ścisłe. Jako uczelnia techniczna staramy się temu zaradzić. Wprowadziliśmy
w tym roku bezpłatny kurs matematyki dla maturzystów. Zainteresowanie było ogromne. To
też pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie
na zdobywanie dodatkowej wiedzy z przedmiotów ścisłych np. takich jak matematyka.
Na innowacyjność uczelni składa się również umiejętność pozyskiwania i realizowania grantów.
Jesteśmy bardzo skuteczni w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na poziomie 10 proc. liczby złożonych wniosków. Rocznie na działalność
badawczą pozyskujemy ok. 200 mln złotych.
Nasz uniwersytet znalazł się jako jedyna
uczelnia z Pomorza Zachodniego na Polskiej
Mapie Infrastruktury Badawczej. W ramach
przedsięwzięcia powstanie osiem nowych
laboratoriów wyposażonych w 18 nowoczesnych aparatur i 67 elementów infrastruktury
badawczej. Koszt całej inicjatywy to prawie
62 miliony złotych. W tym miejscu warto pochwalić się tym, iż w ramach konceptu zosta-

nie zakupiony m.in. najbardziej zaawansowany
mikroskop na świecie, który kosztuje prawie
20 mln zł. Bez wahania mogę powiedzieć, że
będzie to najlepszy mikroskop w kraju. Spectra 300 S/TEM posiada zdolność rozdzielczą
do obrazowania morfologii i struktury nowoczesnych materiałów opracowywanych przez
naukowców oraz mających potencjał do magazynowania oraz generowania energii, jak
również w gospodarce o obiegu zamkniętym.
Oprócz mikroskopu planowane jest zakupienie siedemnastu innych urządzeń za ponad
dwadzieścia dwa miliony złotych.
O ile wiem, uczelnia przykłada dużą wagę
do współpracy z otoczeniem gospodarczym.
Przydatne tu będzie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania.
Centrum, które powstaje w ramach Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej będzie
wsparciem naukowym dla podmiotów zewnętrznych poprzez świadczone usługi badawczo-laboratoryjne, konsultacje, ekspertyzy, wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami.
Dzięki jego bogatej infrastrukturze, rozlokowanej w budynkach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT,
naukowcy oraz podmioty zewnętrzne, które
prowadzą działalność B+R+I (badania, rozwój,
innowacje) otrzymają dostęp do nowoczesnej
aparatury oraz specjalistycznej wiedzy naukowej naszych specjalistów. Synergia nauki
i przemysłu w ramach misji i strategii, którą
realizuje nasza uczelnia, cały czas się rozwija.
Takim przykładem jest zaawansowana współpraca pomiędzy Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej i Grupą Azoty Zakładami
Chemicznymi Police, jak również współpraca z
innymi podmiotami gospodarczymi, np. Eneą
Operator czy spółką PROZAP SA.
Dziękujemy za rozmowę.
Jesień 2021

US: Użyteczny
dla miasta i regionu
Prof. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, o rozwijaniu
współpracy, popularnych kierunkach studiów i „być albo nie być” uczelni.
Studenci wrócili na uczelnię. Z jakimi
emocjami rozpoczynacie nowy rok akademicki?
Jestem szczęśliwy, że w końcu pracujemy
w trybie bezpośrednim. Naszym marzeniem
jest to, żeby lockdown już nie wrócił, gdyż
prawdziwą ideą studiowania są spotkania bezpośrednie studentów z wykładowcami. Czas
pandemii nauczył nas pokory, ale i dał nam
nowe narzędzia. Ci, którzy nie potrafili, nauczyli się korzystać z nowoczesnych komunikatorów. I to jest świetne wsparcie dydaktyki, ale
nie może być dominujące. Powrót młodzieży
w nasze mury jest dla nas najważniejszy.
Druga sprawa, którą żyjemy, to ewaluacja.
Od tej oceny zależy „być albo nie być” uczelni.
Ewaluacja będzie wiosną 2022 r.
Jak przygotowujecie się do ewaluacji?
Jak już powiedziałem, jest ona dla nas
kluczowa. Jej wynik będzie decydować
o przyszłości naszej uczelni. Na Uniwersytecie
Szczecińskim mamy 18 dyscyplin naukowych,
które będą poddawane ocenie. W ramach tych
dyscyplin 13 z nich ma tzw. pełne uprawnienia
– doktoryzowania, habilitowania i występowania o tytuł profesora.
W nowej ewaluacji będziemy dążyć do
tego, żeby co najmniej zachować to, co mamy.
To daje nam prawo do bycia uniwersytetem,
prawo do używania nazwy nieprzymiotnikowej i do uzyskania finansowania działalności
naukowej dla różnych dziedzin i dyscyplin.
Dziś naprawdę niewiele brakuje nam do bycia
w gronie najlepszych uniwersytetów polskich.
Dwa wydziały ekonomiczne na Uniwersytecie Szczecińskim połączyły się w jeden
wydział. Jak ocenia pan tę fuzję?
Połączenie jest bardzo dobre, ale nie było
to proste połączenie wydziałów, dlatego że reforma szkolnictwa wyższego 2.0 wprowadziła
instytuty zajmujące się działalnością naukową,
a w naukach ekonomicznych, które teraz stały się naukami społecznymi, są trzy dyscypliny
naukowe: ekonomia i finanse, zarządzanie
oraz gospodarka przestrzenna i geografia społeczno-ekonomiczna zlokalizowane w różnych
miejscach. W dyscyplinach tych posiadamy
uprawnienia doktoryzowania, habilitowania
i występowania o tytuł profesora. Możemy więc

powiedzieć, że z dwóch wydziałów powstały
trzy instytuty. Przy czym po reformie nazwa
„wydział” oznacza jedynie jednostkę organizacyjną, która organizuje dydaktykę – w tym przypadku dydaktykę w naukach społecznych.
Według mnie, stworzenie w takiej formule
– narzuconej przez reformę, nowej jednostki
organizacyjnej, nie jest najlepszym ruchem.
Dydaktyka nie powinna być bowiem oderwana
od nauki. Mamy więc teraz na uniwersytecie
w dydaktyce jeden Wydział Ekonomii, Finansów
i Zarządzania, który powstał z połączenia wydziałów ekonomicznych z ul. Mickiewicza i z ul.
Cukrowej pod jednym szyldem. Jeśli zaś chodzi
o naukę, to Instytut Ekonomii i Finansów oraz
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Społeczno-Ekonomicznej jest na ul. Mickiewicza, a Instytut Zarządzania – na ul. Cukrowej.
Jakie kierunki studiów były najpopularniejsze podczas tegorocznej rekrutacji?
W ofercie dydaktycznej mamy 88 kierunków studiów. Te, które zresztą nie tylko w tym
roku cieszyły się największą popularnością,
to: psychologia, filologia angielska, filologia
norweska, global communication (z językiem
wykładowym angielskim) oraz prawo. Podczas
tegorocznej rekrutacji mieliśmy średnio po
dwóch kandydatów na jedno miejsce.
Nasza uczelnia kształci nie tylko Polaków.
Śmiało można powiedzieć, że jesteśmy już uniwersytetem umiędzynarodowionym. W tym
roku to 700 nowych studentów. Kształcimy
młodzież z całego świata, m.in. z Chin, Iranu
czy Iraku. Mamy także coraz więcej Ukraińców, którzy całymi rodzinami przenoszą się
do Polski, a ich dzieci rozpoczynają naukę na
Uniwersytecie Szczecińskim. Obcokrajowcy
najchętniej wybierają kierunki ekonomiczne
prowadzone w języku angielskim.
Jak określiłby pan współpracę uczelni
z otoczeniem gospodarczym?
Współpraca z otoczeniem gospodarczym
i samorządowym była bardzo ważnym elementem w naszej kampanii wyborczej, kiedy
blisko 2 lata temu wybierane były władze Uniwersytetu Szczecińskiego. Podpisaliśmy już
bardzo dużo umów z gminami, między innymi
z Międzyzdrojami i Kołbaskowem. Chcemy,
żeby współpraca naukowa – z naszej strony
i gospodarcza – ze strony gmin była bliższa.

Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin, tel. 91/444 1000
www.usz.edu.pl

Oprócz tego podpisujemy umowy z firmami
i stowarzyszeniami firm, takimi jak np.: Północna Izba Gospodarcza. Inspirujemy pisanie prac
magisterskich na tematy, które firmom są potrzebne. Na potrzeby gminy Międzyzdroje wiele prac powstaje w instytucie, który zajmuje się
naukami o morzu. Z jednej strony realizujemy
dzięki tej współpracy hasło „Użyteczni dla miasta i regionu”, z drugiej strony podnosimy prestiż uczelni od strony praktycznej.
Jest też wiele kontaktów, kiedy władze
rektorskie bezpośrednio spotykają się z przedsiębiorcami. Biznesmeni pytają nas, czy będzie
kryzys, w co zainwestować, czy inflacja wzrośnie. Odpowiedzi na te pytania są dla nich strategiczne.
Poprosimy o konkretne przykłady współpracy z firmami.
Wymienię tu chociażby projekt buforu wodorowego, czyli wykorzystanie zielonego wodoru do wytwarzania, magazynowania i przetwarzania z powrotem na energię elektryczną.
Projekt powstał przy współpracy z Eneą Operatorem i Zachodniopomorskim Uniwersytetem
Technologicznym. Innym przykładem jest projekt związany z energetyką jądrową. Projekt
będzie realizowany w okresie 4 lat do 2023
roku przez szerokie, europejskie konsorcjum,
grupujące 17 instytucji naukowych (w tym
Akademię Morską w Szczecinie), start-upów
i firm komercyjnych z 9 krajów europejskich,
współpracujące z czołowymi naukowcami
z USA i Kanady. Będzie on koordynowany przez
grupę badawczą Instytutu Fizyki Uniwersytetu
Szczecińskiego. Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu wynosi 5,6 mln euro.
Dziękujemy za rozmowę.
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Grupa CSL zawsze na czasie
Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL, o nowych inwestycjach i hubie logistycznym.
Grupa CSL rozpoczęła dynamiczną ekspansję w sektorze suchych terminali intermodalnych. Jakie projekty obecnie realizujecie?
Wspólnie z naszym partnerem, spółką IWS
wspieramy powstanie suchego terminalu intermodalnego w Myszkowie – w pobliżu Katowic i Gliwic. I choć nie jest to pierwsza tego
typu inwestycja na Śląsku, bo działają tam już
cztery suche terminale kontenerowe, to zapotrzebowanie na tego typu usługi jest tam na
tyle duże, że nasza inwestycja jest tam wyczekiwana.
Od kilku miesięcy prowadzimy zakrojone na szeroką skalę działania marketingowe.
Spotykamy się z przedstawicielami wielu firm
od Wrocławia po Kraków. Z rozmów tych i z
naszej analizy rynku wynika, że potencjał na
południu Polski jest co najmniej trzykrotnie
większy niż na Pomorzu Zachodnim. Pierwsze
połączenie terminal w Myszkowie będzie miał
z terminalem kontenerowym DCT w Gdańsku.
Na początku będzie to jedno połączenie w tygodniu. Docelowo planujemy zwiększyć liczbę
połączeń do 3 tygodniowo, a jak zajdzie taka
potrzeba, to chcielibyśmy doprowadzić do jednego połączenia dziennie.
Poza tym wspólnie z morskim terminalem
kontenerowym podjęliśmy działania, żeby połączyć terminal w Myszkowie ze Szczecinem.
Silną stroną naszego portu są krótkie połączenia z Europą, w tym z Wielką Brytanią. Podczas
spotkań z klientami poznaliśmy ich największą
bolączkę, czyli wysyłkę towarów na Wyspy Brytyjskie. W CSL jesteśmy w tym zakresie świetnie przygotowani i od chwili wyjścia Wielkiej
Brytanii z Unii Europejskiej – w przeciwieństwie
do naszej konkurencji – byliśmy w stanie obsłużyć klientów po obu stronach granicy celnej.
Możemy więc zorganizować połączenie towarowe z południa Polski przez Szczecin do Anglii
i zapewnić klientom profesjonalną obsługę
celną. Za cztery lub pięć miesięcy ruszymy
z tym połączeniem.
Równolegle prowadzimy prace, których celem jest stworzenia suchego terminala kontenerowego w Dunikowie pod Szczecinem. Pandemia koronawirusa wpłynęła na wydłużenie
realizacji tego projektu, ale prac nie przerwaliśmy. Chcemy wybudować w Dunikowie nowo-
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czesny terminal z krótkim czasem rozładunku,
który będzie mógł przyjmować całe składy kolejowe, bez konieczności ich dzielenia. To będzie jego duża zaleta.
Czy inwestycje te mogą wzmocnić polską konkurencyjność względem terminali
w Niemczech?
Taki jest nasz cel. Polska ma obecnie swoje
pięć minut. Jesteśmy na granicy Unii Europejskiej z Azją i większość transportów intermodalnych przejeżdża przez nasze granice. Dziś
przede wszystkim jesteśmy krajem tranzytowym. Towary przejeżdżają przez Polskę i jadą
do Niemiec, Holandii i innych krajów Europy
Zachodniej. Siła ekonomiczna, która jest na linii Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania
i Włochy jest poza naszym zasięgiem. Ale Polska
może oferować tranzyt nie tylko do tej części
Europy, możemy stać się hubem logistycznym
dla Czech, Słowacji, Bułgarii i Turcji. Niemcy pełnią taką funkcję dla krajów Europy Środkowej.
Wiele słyszymy o rozwoju transportu intermodalnego, a na naszych drogach wciąż
jest dużo
samochodów ciężarowych. Czy
to się zmieni?
Patrząc na politykę Unii Europejskiej względem ochrony środowiska, widać, że zmiany
w transporcie będą następowały. Rosnące
ceny benzyny, presja płacowa kierowców
i chęć zysków wśród przewoźników samochodowych, wpłyną na to, że częściej będziemy
wykorzystywać połączenia kolejowe. Uważam,
że w perspektywie 5-10 lat transporty samochodowe będą realizowane w obrębie 300 km.
Powyżej tej granicy transport będzie intermodalny, czyli dojdzie do połączenia transportu
samochodowego, kolejowego i morskiego.
A jak na kondycję branży logistyczno-transportowej wpłynęła pandemia koronawirusa?

Wpływ był ogromny. Zerwane zostały łańcuchy dostaw. W dużej mierze wpłynęła na to
restrykcyjna polityka Chin. Wystarczy, że jedna
osoba w chińskim terminalu ma pozytywny
wynik testu na koronawirusa, a cały terminal zostaje zamknięty na okres kwarantanny.
W tym czasie statki kontenerowe stoją i czekają, bo nie mogą wpłynąć do portu. To również
wpływa na organizację pracy portów w Europie. Trudną sytuację spotęgowała sytuacja
z zablokowaniem przez japoński kontenerowiec Kanału Sueskiego.
Dodatkowe zamieszanie wywołał brexit.
Wiele statków, które pływają po Europie zanim przypłyną do Polski, najpierw zawija do
portów brytyjskich. A przez to, że te porty nie
były gotowe do obsługi towarów, opóźnienia
dochodziły nawet do 6 tygodni.
Przewoźnicy morscy i kolejowi mają dziś
pełne obłożenie. Brakuje kontenerów i kontenerowców. Mniejsze statki są przerabiane
na kontenerowce. Do tego wszystkiego ceny
frachtów poszły znacznie w górę. Półtora roku
temu za transport kontenerowca z Chin trzeba
było zapłacić 1 tys. dolarów, teraz stawki dochodzą nawet do 20 tys. dolarów.
W okresie pandemii rozwinęła się branża e-commerce. W CSL jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o usługi celne dla firm sprzedających
przez internet. Mamy bardzo świadomy zespół
pracowników agencji celnej, którzy posiadają
doskonałą wiedzę na temat przepisów celnych
i podatkowych. Jeżeli zachodzi taka potrzeba,
pracujemy 24 godziny na dobę.
Nasza strategia na najbliższe kilka lat opiera się więc na rozwoju usług intermodalnych
i wsparciu dla firm sprzedających w systemach
e-commerce.
Dziękujemy za rozmowę.
Jesień 2021

PK: centrum rozwoju
Pomorza Środkowego
Profesor Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej, o nowych kierunkach studiów, projektach badawczych
i integracji społeczności lokalnej.
Jaki kształt ma oferta edukacyjna Politechniki Koszalińskiej w nowym roku akademickim?
Siłą Politechniki Koszalińskiej jest kształcenie na potrzeby rynku pracy. Jesteśmy
w stałym kontakcie z pracodawcami z regionu,
wiemy jakich specjalistów potrzebują i adekwatnie do tego dostosowujemy naszą ofertę
kształcenia. W tym roku akademickim na chętnych czekają aż trzy nowe kierunki.
Powiedzmy o nich kilka słów.
Politologia 2.0 – to dziedzina nauk społecznych, która łączy najnowsze technologie
i współczesne sposoby komunikowania się
z praktyczną wiedzą na temat polityki, administracji, cyberbezpieczeństwa. To studia dla
osób, które chcą poznać mechanizmy zdobywania i sprawowania władzy oraz interesują się
otaczającym ich światem. Bioanalityka chemiczna ukierunkowana jest na wiedzę z zakresu surowców, produktów i procesów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym
czy spożywczym. Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych, zakładach
chemicznych, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości materiałów dla wszystkich
dziedzin przemysłu chemicznego, w tym kosmetyków i żywności. Sieci i instalacje budowlane – to kierunek, który przygotuje studenta
do realizacji działań inżynierskich szeroko rozumianego procesu budowlanego, w szczególności zagadnień projektowania, wykonawstwa i
eksploatacji systemów sieciowych i systemów
technologicznych.
Czy to wszystkie nowości?
Przygotowujemy się również do wprowadzenia od semestru letniego studiów na kierunku geoinformatyka. Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej. Studenci zdobędą
wiedzę z zakresu projektowania i stosowania
nowoczesnych technik pomiarowych, przeprowadzania analiz przestrzennych, kartografii
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multimedialnej i zastosowania technologii Virtual Reality. Myślę, że to także będzie ciekawa
oferta dla kandydatów na studia.
Czy uczelnia poszerzyła swoją propozycję
również w zakresie specjalności kształcenia?
Tak. Ciekawą ofertą będzie analityk giełdowy na kierunku ekonomia. Studenci zapoznają
się z klasyfikacją giełd, zasadami ich funkcjonowania i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu. Senat uczelni przyjął również
uchwałę o utworzeniu specjalności elektromobilność na kierunku transport. W jej ramach
studenci zdobędą wiedzę o eksploatacji pojazdów i maszyn transportowych.
Politechnika Koszalińska to silny ośrodek
naukowy. Jakie są najciekawsze projekty realizowane przez koszalińskich naukowców?
Angażujemy się w wiele znaczących przedsięwzięć. Naukowcy z Wydziału Mechanicznego i specjaliści z działającego w jego ramach
Centrum Druku 3D wezmą udział w realizacji
projektu, dzięki któremu powstanie innowacyjny system ułatwiający uczniom przyswajanie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych.
Wspieramy lokalny przemysł drzewny. Jesteśmy zaangażowani w projekt stworzenia nowoczesnej technologii modyfikacji narzędzi
do maszynowej obróbki drewna. A to tylko
kilka przykładów. Dbamy o popularyzację nauki wśród młodzieży. Wykładowcy Politechniki
Koszalińskiej stale goszczą w szkołach średnich w całym regionie Pomorza Środkowego.
Interesuje nas współpraca z biznesem – mamy
w tym wieloletnie doświadczenie i spore zasoby, które z pożytkiem można wykorzystać
do uzyskania efektu synergii pomiędzy nauką
a potrzebami większych i mniejszych firm.
Wiele ostatnio mówi się o zaangażowaniu Politechniki Koszalińskiej w rozmaite
działania pozauczelnianie zmierzające do integracji społeczności lokalnej. Na czym one
polegają?
Od ponad roku realizujemy program „Politechnika Koszalińska wspiera kulturę”. W jego
ramach dwukrotnie byliśmy partnerami Good
Vibe Festival. Wsparliśmy tegoroczną edycję
festiwalu „Spotkania kultur”, który prezentuje dorobek artystyczny i tożsamość kulturową mniejszości narodowych i etnicznych. Od
kilku lat aktywnie uczestniczymy w festiwalu
filmowym Integracja Ty i Ja w Koszalinie. Na
program „Politechnika Koszalińska z historią”
składa się szereg działań związanych z kultywowaniem historii i dziedzictwa kulturowego.
„Akademicki Koszalin” – to pole do współpracy
z różnymi podmiotami. Podejmujemy działania, które zwiększają atrakcyjność miasta
jako miejsca do życia i nauki. W tym roku po
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raz pierwszy najlepsi doktoranci i absolwenci
mogą uzyskać mieszkania z zasobów Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Kolejne programy to: „Nauka i badania
z Politechniką Koszalińską” oraz „Politechnika
Koszalińska bliżej biznesu”.
Jakie perspektywy ma przed sobą Politechnika Koszalińska?
W przyszłość patrzę z optymizmem. Umacniamy swoją pozycję uczelni o charakterze regionalnym. Nasi absolwenci to artyści, menedżerowie, przedsiębiorcy, urzędnicy, tworzący
potencjał Pomorza Środkowego. Angażujemy
się w rozwój całego regionu, zwiększając możliwości edukacyjne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne. Zapewniamy bezpośredni transfer wiedzy i nowoczesnych technologii potrzebny do
codziennego funkcjonowania firm i instytucji.
Inwestycją o szczególnym znaczeniu jest
Cognitarium. Na jakim etapie realizacji jest
obecnie to przedsięwzięcie?
Koncepcja Cognitarium ewoluowała z pierwotnie zakładającej budowę nowych obiektów
dla uczelnianej biblioteki. Zdecydowaliśmy się
stworzyć miejsce, w którym wiedza będzie nie
tylko przechowywana, lecz również upowszechniana i udostępniana. Pod jednym dachem zgromadzimy i zintegrujemy potencjał lokalnych
bibliotek, umieścimy tu również demonstratoria
prezentujące zdobycze techniki. Dzięki temu
powstanie przestrzeń do wymiany doświadczeń, nauki i zastosowania wiedzy. Wszystko to
zostanie umieszczone w funkcjonalnych i przykuwających uwagę budynkach. Uruchomienie
Cognitarium planujemy na 2024 rok.
Dziękujemy za rozmowę.
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Tu powstaje ikona szczecińskiego waterfrontu
Ta inwestycja będzie ikoną dla 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
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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. Deweloper planuje też specjalne kładki dla
kajaków. 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. Przyznaje, że lista rezerwacji apartamentów jest już
długa i codziennie dopisuje do niej nowych
chętnych. – Bo kto nie chciałby tam zamieszkać? Nie ma takiego drugiego miejsca nie tylko
w Szczecinie.
Prace na budowie postępują planowo. Ponad 900 pali fundamentowych już znajduje się
w gruncie, roboty ziemne zostały zakończone.
Kolejny bardzo ważny etap to izolacja przeciwwodna i zbrojenie płyty fundamentowej.
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.

www.siemaszko.pl
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Oskar budowlany
dla Posejdona
Prof. Maria Kaszyńska, prezes Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa, kierownik Katedry Konstrukcji Żelbetowych
i Technologii Betonu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
o konkursie „Budowa Roku 2020”, konferencji „Awarie Budowlane”
i rynku budownictwa.

Minął rok od wyboru pani profesor
na funkcję prezesa PZITB na czteroletnią
kadencję.
Tak, to dla mnie olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt, tym bardziej że w tym tak męskim środowisku wybrano po raz pierwszy w 87-letniej
historii kobietę na tak ważną funkcję.
Jakie są główne zadania stowarzyszenia?
Od czasu gdy powstały izby budowlane, do których obligatoryjnie musi należeć
każdy, kto pełni samodzielne funkcje w budownictwie, PZITB stało się bardziej elitarne
i osoby, które wstępują do PZITB, poczytują
przynależność do niego jako nobilitację. Rolą
PZITB jest m.in. konsultowanie projektów
rozporządzeń wprowadzanych przez resorty
nadzorujące budownictwo, organizowanie
kursów na uprawnienia budowlane, szkolenia,
prowadzenie rzeczoznawstwa budowlanego
i to wszystko co się składa na integrację środowiska.
PZITB jest również członkiem grupy podobnych stowarzyszeń w krajach z Grupy
Wyszehradzkiej. Właśnie odbyło się spotkanie
tej grupy w Debreczynie na Węgrzech, gdzie
omawialiśmy problemy nurtujące nasze środowisko.
Organizujecie też doroczny konkurs na
Budowę Roku.
Zgadza się. 28 września odbyła się Wielka
Gala Budownictwa w Warszawie, na której
wręczaliśmy nagrody laureatom konkursu
„Budowa Roku 2020”, który odbywa się corocznie od 1989 roku i uważany jest w środowisku za najbardziej prestiżowy przegląd osiągnięć polskiego budownictwa. Konkurs jest
współorganizowany przez ministerstwo prowadzące sprawy budownictwa i Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego. Nagrodzone obiekty,
wyłonione przez Sąd Konkursowy, musiały
charakteryzować się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością robót, dobrą organizacją procesu budowlanego,
wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Szczególnie
miło mi było wręczać jedną z głównych nagród
„Budowlanego Oskara” szczecińskiej firmie
Calbud, obchodzącej w tym roku jubileusz

30lecia, za wybudowanie kompleksu biurowo-hotelowego Posejdon. Dodam, że statuetka,
którą dostają laureaci, waży 10 kg, więc można powiedzieć, że jest to dosłownie i w przenośni „Oskar budowlany” bardzo dużej wagi.
Z pani nazwiskiem związana jest konferencja „Awarie Budowlane”, która odbywa
się w Międzyzdrojach.
Pod nazwą „Awarie Budowlane” konferencja jest organizowana od 1994 roku,
ale jest ona kontynuatorką sympozjum
dotyczącego przyczyn i zapobiegania awariom budowlanym, które od 1974 roku
organizował doc. Hieronim Priebe, b. prorektor Politechniki Szczecińskiej. Organizatorem tej konferencji był Wydział Budownictwa i Architektury (aktualnie Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska) ZUT
w Szczecinie oraz szczeciński oddział PZITB.
W tym roku miała się odbyć 30. jubileuszowa
konferencja, ale ze względu na ograniczenia
związane z pandemią, a w konferencji bierze
udział ponad 500 osób, zdecydowałam się
przenieść ją na przyszły rok. Tak więc mam nadzieję, że spotkamy się w dniach 23-27 maja
2022 roku tradycyjnie w Międzyzdrojach.
Jest to największa w kraju konferencja
budowlana, w której udział biorą oprócz naukowców też wykonawcy, inwestorzy oraz
administracja budowlana. Na konferencji
prezentowane są konkretne przykłady awarii
i katastrof budowlanych, zaś jej efektem jest
uczenie się na cudzych błędach. Uczestnicy
diagnozują przyczyny awarii, omawiają sposoby zapobiegania oraz napraw i rekonstrukcji.
Przygotowania do konferencji idą pełną parą.
Zaprosiliśmy światowej sławy prelegentów
z kraju i z zagranicy.
Ale to jest niejedyny aspekt konferencji.
Na konferencji promujemy Szczecin i Pomorze Zachodnie. Organizowaliśmy wyjazdy
uczestników do Szczecina, aby pokazać im
nasze piękne miasto i ciekawe obiekty, jak np.
Zamek Książąt Pomorskich czy Filharmonię
Szczecińską, w których to miejscach organizowaliśmy koncerty. W przyszłym roku chcemy
uczestników konferencji przywieźć do Świnoujścia i przejść się tunelem. Pokażemy też

stan budowy nowego zbiornika LNG w świnoujskim gazoporcie.
Na koniec zapytajmy, jak PZITB ocenia
aktualną sytuację na rynku budowlanym?
Sytuacja na rynku z jednej strony jest dobra, bo pandemia nie zatrzymała budownictwa a wręcz przeciwnie buduje się bardzo
dużo obiektów mieszkalnych, użyteczności
publicznej, obiektów infrastrukturalnych,
dróg, mostów, tuneli. Widać to również
w naszym regionie. Przykładem na to są chociażby wspomniana przez mnie Filharmonia
Szczecińska, Posejdon, tunel w Świnoujściu,
gdzie zakończono już jego drążenie, czy też
remonty dróg, na które tak narzekają mieszkańcy, ale dzięki temu miasto pięknieje i staje
się bardziej przyjazne mieszkańcom.
Z drugiej strony sytuacja jest bardzo trudna ze względu na makabryczny wzrost cen
materiałów i często brak ich dostępności.
W niektórych wypadkach jest to wzrost o kilkaset procent, mam tu na myśli ceny stali,
drewna czy płyt OSB. Obserwujemy z niepokojem, jak rosną ceny mieszkań i gruntów. Brakuje też kadry, a prognozy nie są najlepsze jeśli
chodzi o chętnych do podejmowania studiów
na kierunkach budowlanych. Rozpoczynamy
nowy rok akademicki 2021/2022 z nadzieją,
że powrócimy na uczelnię i wspólnie zrobimy
wszystko, aby przyciągnąć młodych do tego
zawodu, który pozwala na zostawienie po
sobie śladu w postaci zaprojektowanych i zrealizowanych obiektów, które PZITB będzie
w kolejnych edycjach Konkursu „Budowa
Roku” nagradzać, a laureaci będą z tego dumni.
Dziękujemy za rozmowę.
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PREZENTACJE

Wydział Elektryczny ZUT:
MMAR po raz 25
W dniach 23-26 sierpnia 2021 roku w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach odbyła się jubileuszowa 25. edycja
międzynarodowej konferencji MMAR (Methods and Models in Automation and Robotics). Jest to największa
cykliczna międzynarodowa konferencja naukowa z dziedziny automatyki i robotyki w Polsce.
Konferencja od 1994 roku organizowana jest przez Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. Zbigniew Emirsajłow. Podobnie jak w latach ubiegłych
Komitetowi Programowemu przewodniczył prof. Tadeusz Kaczorek.

Spotkanie z robotycznym psem
MMAR jest przykładem na to, że najwybitniejsi badacze z całego świata z dziedziny
automatyki, robotyki i dyscyplin pokrewnych
uznają, że konferencja reprezentuje wysoki
poziom merytoryczny i organizacyjny. Tegoroczna konferencja miała charakter hybrydowy. Z uwagi na „pandemiczne” ograniczenia
w podróżowaniu, kilkanaście referatów zostało przedstawionych w sposób zdalny.
– MMAR jest znakomitym połączeniem wysokiego poziomu naukowego konferencji, która indeksowana jest w wielu światowych bazach danych z praktyką przemysłową – dodaje
prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału
Elektrycznego. – Na sierpniowej konferencji
mieliśmy okazję obejrzeć m.in. prezentację najnowszego robotycznego psa bazującego na wojskowym robocie amerykańskim, który potrafi
naśladować rzeczywiste zachowania i wykonywać skomplikowane ewolucje. Ciekawa była też
prezentacja krakowskiej firmy Aptiv z branży
automotive.
Nasi rozmówcy uważają, że konferencje
w Międzyzdrojach są doskonałą okazją do
poszerzania wiedzy, która przekłada się na
współpracę i na prace badawcze na uczelni,
a także na wyższy poziom nauczania studentów.
– Kierunki nowoczesnych badań, jakie prowadzimy na wydziale, wpisują się w ogólne tendencje rozwojowe przemysłu przedstawiane
na naszej konferencji – wyjaśnia prof. Paweł
Dworak, prodziekan ds. organizacji i rozwoju
Wydziału Elektrycznego, wiceprzewodniczący
konferencji. – Można tu wspomnieć o projektach
prowadzonych wspólnie z partnerami przemysłowymi, jak chociażby niedawno rozpoczęty projekt
budowy wodorowych buforów energii.

Bezkolizyjne drony
Wydział Elektryczny skupia w sobie kilka
wiodących dyscyplin: automatykę i robotykę,
elektrotechnikę, informatykę oraz telekomunikację. To tutaj kształci się przyszłych inżynierów Przemysłu 4.0, czy też branży automotive,
gdzie wymienione wyżej dziedziny znajdują
zastosowanie w projektowaniu inteligentnych
pojazdów.
Dzisiejsze rakiety, które lecą w kosmos, a potem wracają na ziemię i są gotowe do ponownego użytku są właśnie efektem badań naukowych w obszarach, którymi zajmuje się wydział.
Absolwenci Wydziału Elektrycznego znajdą też
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swoje miejsce przy realizacji dużych inwestycji
w zakresie farm wiatrowych na Bałtyku.
Na tegorocznym MMArze jeden z wykładów plenarnych dotyczył połączenia telekomunikacji z sektorem automotive, gdzie
przedstawiono systemy automatyzacji ruchu
samochodów ciężarowych. Zaprezentowane
rozwiązania autonomiczne pomagają kierowcy w obserwacji sytuacji na drodze, przykładowo wykrywając możliwość kolizji z hamującym
gwałtownie poprzedzającym pojazdem dzięki
komunikacji między pojazdami.
– Sterowaniem pojazdami w pełni autonomicznymi zajmujemy się na uczelni już od kilku
lat – mówi prof. Okarma. – Wymienię tu chociażby spółkę Aerobits, założoną przez pracownika wydziału dr. Rafała Osypiuka. Ta firma, często
widoczna na międzynarodowych targach, zajmuje się systemami unikania kolizji w powietrzu
dzięki zamontowanym na dronach autorskim
układom elektronicznym.

Przemysł 4.0. czyli integracja wiedzy
Wydział Elektryczny rozpoczął nowy rok
akademicki z satysfakcjonującą liczbą studentów, ale jego możliwości – znakomite wyposażenie laboratoriów i świetna kadra dydaktyczna – są większe.
Krzysztof Okarma ocenia: – Nasi kandydaci
korzystają z tego, że mamy trzy dobrze uzupełniające się kierunki studiów, które wpisują się
w całe spektrum Przemysłu 4.0. Staramy się zaszczepiać w naszych studentach poczucie interdyscyplinarności i wskazywać, jak są powiązane
te kierunki, gdyż to one właśnie są filarami, na

Konferencja MMAR 2021. Od lewej: prof. Zbigniew
Emirsajłow, prof. Krzysztof Okarma, prof. Krzysztof
Pietrusewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju ZUT
i prof. Tadeusz Kaczorek

których czwarta rewolucja przemysłowa stoi.
Zapraszamy na kierunek automatyka i robotyka,
elektrotechnikę i na teleinformatykę.
Paweł Dworak dodaje: – Jesteśmy atrakcyjni
dla młodych ludzi, bo my to wszystko integrujemy. To jest właśnie Przemysł 4.0, czyli informatyka i automatyka w połączeniu z elektrotechniką
i telekomunikacją. Przygotowujemy dziś inżynierów jutra, którzy doskonale radzą sobie z nowoczesnymi technologiami.
Wydział Elektryczny ma doskonale wyposażone laboratoria badawcze, z których korzystają także studenci. Przyciągają one także
naszych absolwentów; prof. Patryk Urban zdecydował się powrócić ze Szwecji, gdzie pracował w znanej firmie Ericsson, by kontynuować
w Szczecinie badania nad technologiami 5G
i światłowodami.
Studenci w czasie studiów chętnie uczestniczą w badaniach, czego przykładem jest zespół pod opieką prof. Marcina Wardacha, który
bierze udział w konkursie NCBiR o milion złotych i buduje kompaktową turbinę wiatrową.
Projekt ten dofinansowany jest dodatkowo ze
środków WE.
Wydział posiada też latający dron – laboratorium, który umożliwia diagnostykę łopat
turbin wiatrowych i linii wysokiego napięcia.
Blisko ukończenia jest ponadto budowa komory do certyfikowanych badań kompatybilności
elektromagnetycznej.
Jesień 2021

Ekologiczne maseczki
badaczy z ZUT
Coraz bliżej jest do komercjalizacji
projektu przeciwbakteryjnych
i przeciwwirusowych
biodegradowalnych maseczek
ochronnych zespołu badawczego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego. Interdyscyplinarny
zespół chemików i mikrobiologów
z dwóch uczelnianych wydziałów:
Wydziału Technologii i Inżynierii
Chemicznej oraz Wydziału
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
liczy siedem osób.
W ubiegłym roku na naszych łamach pisaliśmy o pierwszej fazie tego projektu, w ramach
programu o nazwie „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, finansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Ma on na
celu przeciwdziałać skutkom pandemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2.Teraz kończy się II
etap tego projektu.
W ramach tej fazy projektu innowacyjne
maseczki ochronne z filtrami z bionanocelulozy o nazwie NanoBioCell przeszły testowanie
w warunkach rzeczywistych.
– Drugi etap jest już bardziej zaawansowany
– tłumaczy prof. Mirosława El Fray, kierownik

Ekologiczne maseczki NanoBioCell z filtrami
z bionanocelulozy przeszły testowanie w warunkach
rzeczywistych.

Katedry Inżynierii Polimerów i Biomateriałów
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej,
równocześnie dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii i szefowa projektu. – Testowaliśmy
udoskonalone maseczki wytworzone w pierwszej fazie projektu. Testy prowadzimy w dwóch
szpitalach w Szczecinie: klinicznym szpitalu PAM
nr 2 na Pomorzanach i Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym przy ul. Arkońskiej.
Finalnym efektem tego programu ma być
komercjalizacja, wspomagana przez uczelniane Regionalne Centrum Innowacji i Transferu
Technologii. Podstawą do uruchomienia procesu komercjalizacji jest połączenie dotychczasowych działań naukowców: opracowanie prototypów maseczek, testowanie w warunkach
laboratoryjnych, testowanie w warunkach rzeczywistych i wreszcie pozytywny wynik testów
w akredytowanych laboratoriach.
Prof. Karol Fijałkowski, kierownik Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii ZUT mówi:
– Oprócz właściwości filtrujących, które posiadają
zwykłe maseczki – nasze maseczki mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe, tzn. że bakterie i
wirusy, które zatrzymują się na tych maseczkach
zostają zabite. Ponadto same maseczki są biodegradowalne, a więc nie obciążają środowiska.
Ten wyrób jest rzeczywiście innowacyjny.
Jak mówią nasi rozmówcy, na rynku nie ma dostępnego podobnego produktu, co świadczy
o tym, że maseczki NanoBioCell posiadają
przewagę konkurencyjną.

Zespół badawczy ZUT. Od lewej: mgr inż. Marta
Woroszyło, mgr inż. Daria Ciecholewska-Juśko, dr inż.
Anna Żywicka, dr inż. Radosław Drozd, prof. dr hab. inż.
Mirosława El Fray, dr hab. inż. Karol Fijałkowski, prof.
ZUT, dr inż. Piotr Sobolewski

– Jesteśmy na etapie – wyjaśnia prof. El Fray
– poszukiwania przedsiębiorców, którzy zaangażująsię w uruchomienie linii technologicznej do
wytwarzania naszych innowacyjnych produktów.
Jednym z wyzwań jest to, by naszą myśl
przenieść do większej liczby użytkowników.
I to nie tylko w szpitalach, gdyż wszyscy używamy maseczek chirurgicznych i często nam się
zdarza chowanie maseczek do kieszeni. Chodzi
więc o to, by można było je używać częściej niż
jeden raz, by ich użyteczność była większa.
Możliwość zaoferowania tego wyrobu powszechnemu odbiorcy będzie zresztą czynnikiem motywującym dla inwestora do uruchomienia zyskownej produkcji
– Motywuje nas nadejście czwartej fali pandemii – dodaje prof. Fijałkowski. – Jest to dla
nas wyzwanie. Staramy się, by kluczowy komponent filtrujący oraz opakowanie tej maseczki,
czyli warstwy zewnętrzne, opracować z takich
materiałów, które poza funkcjonalnością będą
atrakcyjne z punktu widzenia przemysłu. Staramy się, by surowce do produkcji masek były
wytworzone ze źródeł odnawialnych, a ponadto
stwarzamy możliwość, by po wykorzystaniu produktu można było go dzięki biodegradowalności
oddać z powrotem naturze.
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Wodorowe projekty dla szczecińskiego
obszaru metropolitalnego
Stwórzmy razem silny ośrodek gospodarczy w zakresie wykorzystania
technologii wodorowych - apeluje do biznesu, uczelni i samorządów
Pomorza Zachodniego przygraniczny powiat Uckermark oraz tamtejsze
firmy. Nie są to słowa rzucone na wiatr.
Zaledwie 40 km od Szczecina, między
Schwedt a Prenzlau oraz między Schwedt
a Angermünde pasażerów wozić będą bezemisyjne autobusy wykorzystujące ogniwa
wodorowe. Oba pojazdy to standardowe
Mercedesy-Benz Citaro, doposażone w napęd wodorowy z ogniwami paliwowymi
przez firmę Clean Logistics z Hamburga. Ich
zasięg to ponad 300 kilometrów. Autobusy
eksploatuje samorządowa spółka komunikacyjna Uckermärkische Verkehrsgesellschaft.
Autobusy zostały przekształcone w pojazdy
wodorowe w ramach projektu pilotażowego,
z rządowym dofinansowaniem. Dzięki zdobytej na jego podstawie wiedzy możliwy będzie
w przyszłości rozwój bezemisyjnego transportu publicznego w całym powiecie Uckermark.
Ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę,
że na jego terenie znajduje się park narodowy,
a bezemisyjny transport pozwoli przewieźć turystów ze stacji kolejowej z Angermünde (na
której zatrzymują się m.in. pociągi ze Szczecina) do lokalnych atrakcji na łonie natury.

Wodorowe know-how

Wprowadzenie autobusów z ogniwami wodorowymi to zaledwie zapowiedź szerokich
działań w zakresie tej technologii w regionie
graniczącym ze szczecińskim Obszarem Metropolitalnym. Do końca 2025 r. miejskie przedsiębiorstwa transportowe w Uckermark planują
przekształcić prawie połowę swojej floty na
pojazdy niskoemisyjne lub bezemisyjne. Powiat
zamierza zdyskontować fakt wdrożenia tej technologii dla swojego rozwoju gospodarczego.
– Gdy wprowadzonych zostanie więcej pojazdów tego rodzaju, niezbędne będzie zapewnienie
im choćby zaopatrzenia w wodór, specjalistycznego serwisowania i zarządzania tego rodzaju
flotą. Do tego potrzeba nie tylko infrastruktury,
ale przede wszystkim ludzi posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Postrzegamy to
jako szansę dla Uckermark na budowę lokalnego
know-how i specjalizacji w tym zakresie, ale takze
jako szansa na wspolne polsko-niemieckie projekty
w tym obszarze. Wodór jest perspektywiczną technologią wpisującą się w unijne plany w zakresie
ograniczenia emisji CO2. Z naszej wiedzy korzystać
będą mogli więc również partnerzy z sąsiednich
regionów, w tym z Pomorza Zachodniego – przekonuje Silvio Moritz, prezes Investor Center
Uckermark, spółki promującej rozwój gospodarki w regionie.
Na rozwój transportu wodorowego w przygranicznym powiecie stawia również biznes.
W listopadzie Enertrag, jeden z największych
w Niemczech dostawców energii, otwiera tam
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Wprowadzenie
autobusów z ogniwami
wodorowymi to
zaledwie zapowiedź
szerokich działań
w zakresie tej
technologii w regionie
graniczącym ze
Szczecińskim Obszarem
Metropolitalnym.

pierwszą, ogólnodostępną stację tankowania
wodoru. Będzie to najbliższy tego typu obiekt
od Szczecina.
– Będzie to stacja ogólnodostępna, położona
niedaleko stolicy Pomorza Zachodniego i w pobliżu autostrady Szczecin-Berlin. Otwarcie stacji jest
nie tylko znakomitą informacją dla tych, którzy
myślą o wodorowej motoryzacji na Pomorzu Zachodnim, ale przede wszystkim sygnałem, że nasz
region na serio wkracza w najnowsze obszary elektromobilności – mówi Silvio Moritz.
Enertrag dodatkowo planuje budowę
w Uckermark dużej instalacji do produkcji wodoru w wyniku elektrolizy wody. Będzie ona
działała w oparciu o zieloną energię ze źródeł
odnawialnych zlokalizowanych w Uckermark.
Instalacja ma zaopatrywać w wodór odbiorców
w promieniu 150 km, a więc również stanowić
będzie ofertę Szczecina i innych gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
– Wierzymy, że otwiera to możliwość współpracy z polskimi samorządami zainteresowanymi
przekształceniem swoich flot autobusów czy innych samochodów ciężarowych w pojazdy wodorowe. Mamy sygnały, że koncern rozważyłby
budowę niezbędnych stacji tankowania wodoru
dla autobusów np. w Szczecinie czy Stargardzie –
mówi Aleksander Buwelski z Investor Center
Uckermark.
Enertrag myśli też o dalszej przyszłości, planując stworzenie w Prenzlau laboratorium do
badania i udoskonalania różnych typów instalacji do elektrolizy wody potrzebnych do produkcji wodoru. Otwiera to pole do współpracy dla
zachodniopomorskich uczelni, np. ZUT, zarówno w obszarze badawczym, jak i w zakresie praktyk dla studentów oraz pracy dla absolwentów.

Campus dla paliw przyszłości

Technologie wodorowe będą jednym
z wiodących kierunków rozwoju campusu
technologiczno- biznesowego MeBest, którego koncepcja powstaje obecnie w Schwedt.
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Zakres tematyczny prac badawczych, rozwijanych technologii i nabywanych umiejętności
przydatnych firmom z regionu (również ze
Szczecina) jest szeroki i obejmuje m.in. produkcję wodoru, technologie tankowania oraz serwisowanie pojazdów z napędem wodorowym.
– Już dzisiaj rozmawiamy o zaangażowaniu
w ten projekt z partnerami z obu stron granicy.
Zainteresowanie technologią produkcji wodoru
wyraża np. rafineria PCK ze Schwedt. To naturalne, biorąc pod uwagę globalne trendy dotyczące
ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych.
Z kolei po stronie polskiej nie brakuje firm dysponujących wiedzą w tym zakresie, takich jak
Mpower Technologie ze Szczecina – mówi Aleksander Buwelski.
Oprócz technologii wodorowych i energetyki neutralnej klimatycznie, ważnym obszarem
zainteresowań campusu będzie cyfryzacja.
Już teraz do projektu włączyło się kilkadziesiąt
spółek technologicznych z różnych krajów Europy. Są wśród nich również firmy ze Szczecina.
Ważnym zagadnieniem będzie bioekonomia
i recykling. Te branże są mocno reprezentowane
w Schwedt (papiernia, biogazownia), a co za tym
idzie jest duże zainteresowanie tworzeniem
i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym zakresie.
Campus będzie oferował możliwość kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinach w których aktywne są firmy
z regionu, w coraz bardziej zaawansowanych
technologiach.
Obecnie trwają prace nad fizycznym przygotowaniem projektu campusu – planowaniem powierzchni, wyposażenia itp. Lokalizacja
kompleksu to teren dawnych boisk sportowych
w Schwedt. Campus biznesowo-naukowy
meBest ma być jednym z kół zamachowych
współpracy przygranicznej w naszym regionie.
Będzie on miejscem współpracy, nawiązywania kontaktów przez firmy i uczelnie z Berlina,
Brandenburgii i Polski oraz przyciągnie przedsiębiorstwa i start-upy z obu stron granicy. To
jeden z największych projektów z zakresu rozwoju gospodarki i przemysłu w rejonie przygra-

nicznym zainicjowany przez miasto Schwedt
nad Odrą oraz największe przedsiębiorstwa z
tego regionu – rafineria PCK, Leipa, Butting i
Verbio. meBest Campus ma być zaczynem skupiającym średnie i duże firmy, startupy, z którego powstawać będą nowe biznesy, rozwiązania
i technologie.
Twórcy
przedsięwzięcia
rozmawiają
o współpracy w zakresie technologii wodorowych z uczelniami, samorządami i biznesem na
Pomorzu Zachodni. Z ich doświadczeń wynika,
że gdy przedstawiają temat podczas rozmów
w Polsce, zainteresowanie jest duże, ale obserwują też po stronie polskiej pewną niepewność
co do tego, czy partnerzy z Niemiec są zainteresowani współpracą: – Otóż są i to bardzo. Firmy
z regionu przygranicznego, w tym duże przedsiębiorstwa przemysłowe z dużą nadzieją patrzą na
metropolię szczecińską jako miejsce, w którym
działają partnerzy posiadający know-how, pomysły biznesowe, kontakty i kapitał potrzebne
do wspólnego rozwoju ambitnych projektów.
Wsparciem dla wspólnych przedsięwzięć mogą
być wielomilionowe fundusze, które na rozwój
projektów wodorowych przeznacza niemiecki
rząd i Unia Europejska. Zapraszamy do kontaktu.
Niech będzie on początkiem stworzenia dużych
projektów wykorzystujących technologię, która
jest obecnie na topie.

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
0049 3332 5389 71
gazdecka@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de

Oprócz technologii
wodorowych
i energetyki neutralnej
klimatycznie,
ważnym obszarem
zainteresowań
Campusu meBest będzie
cyfryzacja.
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Naucz się zmiany
O tym, jakich kompetencji potrzebują
firmy w czasie pandemicznych zmian
i jak skutecznie je zdobywać, mówi
Małgorzata Kwiatkowska, Executive
& Team Coach, właścicielka firmy
Business Training Center.

Prowadząc szkolenia oraz procesy coachingowe i mentoringowe dla menedżerów
z całej Polski poznaje pani dziesiątki firm.
Jak pandemia zmieniła sposób ich pracy?
Pandemia to mocny test dla menedżerów
– swoiste „sprawdzam” w obszarze zarządzania biznesem i ludźmi w niezwykle dynamicznej
i nieprzewidywalnej zmianie. Wygrali Ci, którzy
stawiali nie na przeczekanie albo kwestionowanie tego, co się działo wokół, a błyskawicznie
pracowali nad adaptacją do zmiany najpierw
samych siebie, a następnie nad skutecznym
przeprowadzaniem zespołów przez zmiany.
Aktualnie coraz więcej szefów dostrzega, że
to, co było, już nie wróci. Gdy mówią pracownikom: „Wracamy do biur!”, słyszą często: „Ale
my nie chcemy już takiej pracy”. Stanęli między
innymi przed wyzwaniem przeformułowania
stylu pracy, a w związku z tym koniecznością
większej uważności, wsłuchiwania się w indywidualne potrzeby pracowników i otwartości
na nie w nowej rzeczywistości. Coraz większa
dbałość o tzw. work-life balance i odwaga
komunikowania przez pracowników potrzeb
z tym związanych rodzi wymóg tzw. przywództwa empatycznego.
Czyżby za lansowanym od kilku lat hasłem „jedyną pewną rzeczą jest zmiana” nie
szła prawdziwa gotowość na zmiany?
Ta zmiana pokazała, że dla wielu menedżerów był to tylko slogan. „Zarządzanie
zmianą” to cały szereg umiejętności, koniecznie na wysokim poziomie m.in. zarządzania
własnymi emocjami i budowanie odporności,
transparentna komunikacja bieżących zmian
w zespołach, budowanie relacji i zaangażowania zespołów w trybie pracy on-line. Oduczenie się micromanagementu i wypracowanie
nowego podejścia do pracy w systemie rozproszonym lub hybrydowym wymaga zaktualizowania dotychczasowego podejścia do
zarządzania.
Jak je zdobyć?
Pierwszy krok to uświadomienie sobie, że
skoro zmienia się otoczenie, to trzeba zmienić również swój styl zarządzania. Poprzednie
metody mogą się nie sprawdzić, nawet gdy
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pracujemy z tym samym zespołem. W ramach
wspomnianej „aktualizacji oprogramowania
menedżera” warto zrobić sobie uczciwy audyt
swoich umiejętności: z czego mogę nadal korzystać, a jakich nowych umiejętności muszę
się nauczyć, by skutecznie prowadzić zespoły
i biznes. Do takiego podejścia warto zachęcać
także swoje zespoły. Po pierwsze, zasada: Lifelong Learning (LLL), po drugie, Learn/Unlearn/
Relearn. W dzisiejszym świecie o tak wysokiej
dynamice zmian warto sobie zdać sprawę, że
uczenie się nowych rzeczy powinno być wpisane w DNA każdej organizacji.
Czego się uczyć w czasach permanentnych zmian?
Zestawy tzw. 10 kompetencji przyszłości
publikowane m.in. przez Institute for the Future czy Fundację Stefana Batorego, to nie
listy pobożnych życzeń, ale konkretne wskazówki do wdrożenia w firmach, szczególnie np.
w rocznych planach rozwoju kompetencji każdego pracownika. Współpraca wirtualna, myślenie projektowe, kompetencje międzykulturowe, zarządzanie obciążeniem kognitywnym,
myślenie obliczeniowe, transdyscyplinarność,
inteligencja społeczna, niekonwencjonalne
i adaptacyjne myślenie to konkretne umiejętności, których trzeba się nauczyć, a nie tylko mówić o nich, że są potrzebne. Samo się nie zrobi.
Weźmy jako przykład kompetencję w zakresie „wirtualnej współpracy”. Wielu szefów
uważa, że gdy opanowali Teamsa i Zooma, na
których dwa razy w tygodniu omawiają bieżące zadania, to temat jest załatwiony. A tak
nie jest, bo to za mało, żeby mieć długofalowo efektywny i zaangażowany zespół. Wymiar
pracy wirtualnej, której będzie coraz więcej,
ma zdecydowanie szerszy wymiar. Menedżer,
który zbagatelizuje rozwój tej kompetencji,
niech się nie dziwi później, gdy HR poinformuje go o kolejnym cichym odejściu pracownika
z zespołu.
Jak rozwijać kompetencje przyszłości
w firmie?
Ja zawsze twierdzę, że warto zacząć od
siebie. Zatem drogi szefie, popatrz na swoje
najbliższe wyzwania biznesowe i pomyśl o czekających cię zmianach na tyle do przodu, ile to
jest możliwe na dzisiaj. Jakich kluczowych kompetencji będziesz potrzebował Ty i Twoje zespoły, by skutecznie zrealizować te wyzwania
– zrób listy, a następnie zdecyduj, co będziesz
rozwijał u siebie i w zespołach, w jaki sposób
i w jakim czasie. Dobry plan to podstawa.
Równolegle warto budować w firmie, zespołach świadomość i atmosferę gotowości
do rozwoju i potrzeby ciągłego uczenia się
nowych rzeczy. Konsekwentnie komunikować
i zachęcać do nauki, pokazując własnym
przykładem jak to robić (szkolenia, procesy
coachingowe, kursy, studia, wspólne nowe
projekty) oraz omawiając plan rozwoju indywidualnego z każdym pracownikiem.
Paradoksalnie menedżerowie czasami
wolą zaklinać rzeczywistość w imię tzw. budowania bezpieczeństwa pracowników. Boją się

wywoływać dyskusje o zmianach, o potrzebie
ciągłego doskonalenia kompetencji by odpowiedzialnie i świadomie wspólne uczestniczyć
w budowaniu biznesu nie tylko na teraz, ale
i na przyszłość.
Jak zachęcić pracowników do zmian?
Niełatwo w tak dynamicznym świecie mieć
jasność co do strategii długofalowej. Jednak
każda firma ma strategię na przynajmniej
rok-dwa do przodu i o niej zawsze warto rozmawiać z pracownikami; dokąd zmierzamy
w tej chwili, jakie mamy cele biznesowe, czego potrzebujemy, by je zrealizować, co każdy
z nas powinien wnieść, by to się udało. Transparentna komunikacja celów nawet krótkookresowych jest niezbędna. Do tego częste
i regularne rozmowy na poziomie nie tylko zespołowym, ale przede wszystkim indywidualnym. Wsłuchujmy się z empatią, czego potrzebują nasi pracownicy, czego się obawiają, jak
ich wesprzeć. Każdy z nich ma inne potrzeby
by czuć się bezpiecznie i być zaangażowanym
– unikanie trudnych nieraz rozmów prowadzi
donikąd.
Czy firmy, z którymi pani współpracuje, często pytają o szkolenia z zarządzania zmianą?
Tak, choć czasami nazywają te potrzeby
inaczej, np. jak efektywnie komunikować się
z zespołem w czasach zmian, jak budować autorytet szefa w nowej normalności, jak budować morale zespołów w trybie pracy zdalnej
i hybrydowej. Pojawia się coraz więcej pytań
o szkolenia z zakresu budowania odporności
psychicznej – to znak obecnych czasów.
Lista 10 najważniejszych kompetencji
przyszłości wg Institute for the Future:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Myślenie projektowe
Współpraca wirtualna
Kompetencje międzykulturowe
Myślenie obliczeniowe
Transdyscyplinarność
Umiejętność korzystania
z nowych mediów
Zarządzanie obciążeniem
kognitywnym
Inteligencja społeczna
Odkrywanie sensu
i nadawanie znaczenia
Niekonwencjonalne
i adaptacyjne myślenie
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Asprod: 30 lat blisko klienta
Roman Kopiński, pomysłodawca
i akcjonariusz piekarni-cukierni
Asprod SA o filozofii budowania
firmy i zmieniających się gustach
i wymaganiach klientów.
Jak Asprod z małej firmy stał się liderem
rynku?
W tym roku obchodzimy 30-lecie istnienia
Asprodu. Startowaliśmy w wydzierżawionym
lokalu o powierzchni zaledwie 300 m kw. Musieliśmy tam zmieścić całą produkcję, magazyny i dystrybucję. Przez kolejne lata wspólnie
z zespołem rozwijaliśmy firmę. Zwiększaliśmy
produkcję i sieć handlową.
Niedawno przenieśliśmy naszą produkcję
z Klinisk Wielkich do Szczecina. Dziś mamy nowoczesny zakład, który ma 13 tys. m kw. I choćby z uwagi na to, mogę powiedzieć, że Asprod
w roku 1991 i Asprod dziś, to są dwa różne
światy. Nie zmieniliśmy jednak naszej filozofii.
Obecnie działamy w specjalnej strefie ekonomicznej w Szczecinie-Trzebuszu. Cieszymy
się, że włodarze Szczecina wpadli na pomysł
uruchomienia parku w tym właśnie miejscu.
Lokalizacja jest bardzo dobra zarówno ze
względu na logistykę – blisko drogi ekspresowej S3, jak również z uwagi na fakt, że naszymi
sąsiadami są inne przedsiębiorstwa. Tu możemy więc spokojnie produkować.
Aktualnie mamy ponad 80 sklepów i cały
czas rozwijamy sieć. Wszystkie sklepy i stoiska
handlowe Asprodu należą do nas, a co za tym
idzie, prowadzi i rozwija je nasz zespół. Działamy
w trzech województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. I na tym terenie
mamy ambicję bycia liderem. Robimy wszystko, żeby klienci oceniali nas dobrze, a ich przychylność zyskaliśmy przede wszystkim dzięki
produkcji świeżego pieczywa bez zbędnych
konserwantów. Wypiekając pieczywo, bazujemy na naturalnych surowcach od lokalnych
dostawców.
Duże sieciowe sklepy spożywcze oferują
w swoich punktach tzw. szybkie wypieki odbiegające jakością i składem od naszej oferty.
Może właśnie dlatego Asprod nie traci klientów, a ich zyskuje. Nasi odbiorcy są coraz bardziej świadomi, sympatyzują z filozofią slow
food, która i nam jest bliska.
W Asprodzie powstaje zdrowe, świeże pieczywo, które nie przechodzi procesu mrożenia. Tak właśnie działamy od początku istnienia
firmy i nie chcemy tego zmieniać.
A jak zmieniły się nasze gusta, smaki na
przestrzeni 30 lat?
Oczekiwania klientów są coraz wyższe. Ludzie coraz częściej zwracają uwagę na to, jakie
produkty są używane do produkcji pieczywa
i w jaki sposób odbywa się cały proces. Świadomość konsumentów jest bardzo wysoka.
Coraz częściej zdarza się, że klienci zaskakują
naszych ekspedientów pytaniami i świetną
znajomością tematu. To też powoduje, że nasz

personel chcąc sprostać oczekiwaniom, musi
rozwijać swoje umiejętności i wiedzę na temat
produktów i procesu jego powstawania.
Obserwujemy również zmianę struktury
spożycia. Coraz lepiej sprzedają się wyroby
przetworzone, a tradycyjne – chleby i bułki
mają tendencję mniej rozwojową. Widać to też
w statystykach. Z roku na rok maleje spożycie
pieczywa i to niestety nie jest dobre z punktu
widzenia zdrowia publicznego. Błonnik, który
znajduje się w pieczywie, jest bardzo ważny
do prawidłowego funkcjonowania organizmu
i zapobiega wielu chorobom układu pokarmowego. Dla własnego zdrowia nie powinniśmy
ograniczać konsumpcji dobrej jakości świeżego niemrożonego pieczywa.
I tutaj widzę rolę edukacyjną, którą w miarę możliwości staramy się spełniać – poprzez
media społecznościowe, materiały informacyjne. Chcemy sposobem porozumiewania się
z klientami być tak samo na czasie jak z ofertą. To bardzo ważne, bo wzrost ilości alergii
pokarmowych, uczuleń pokazuje, że jedzenie,
to nie tylko konieczność, czy przyjemność, ale
także droga do zdrowia.
W sklepach Asprodu kupimy nie tylko
pieczywo. Jak rozwinęliście w ciągu lat wasz
asortyment?
Produkujemy dziś nie tylko pieczywo. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów.
Staramy się spełniać ich oczekiwania i cały
czas poszerzamy asortyment. Żyjemy coraz
szybciej, „Świat wokół Ciebie się zmienia…”
jak śpiewał Marek Grechuta, dynamika zdarzeń
powoduje, że mamy coraz mniej czasu. Każdy
z nas chce jednak mieć chwilę na własne zajęcia, więc siłą rzeczy chce coś szybko kupić
i zjeść ze smakiem. To powoduje, że ludzie coraz chętniej sięgają po dania gotowe do spożycia. W naszych punktach można więc kupić
dziś również świeże sałatki i kanapki, które są
robione na miejscu. A w nowych punktach handlowych serwujemy również pizzę, którą wypiekamy na miejscu i która zdobywa uznanie.
Macie także smakowite wyroby cukiernicze.
Na początku powstaliśmy jako piekarnia
i nie mieliśmy własnej produkcji cukierniczej.

W pierwszych punktach sprzedaży detalicznej,
jakie otwieraliśmy, oferowaliśmy wyroby cukiernicze kupowane z zewnętrznych cukierni.
Żeby jednak uniknąć opóźnień czy też braków
dostaw, postanowiliśmy, że zajmiemy się również produkcją tych wyrobów.
Dzięki współpracy z cukiernią Gruszecki
z Poznania i pracy naszego zespołu wdrożyliśmy się w świat cukiernictwa. Wyszło to
nam bardzo sprawnie. Dziś mamy sporą, nowoczesną cukiernię, która jest częścią składową naszego nowego zakładu i rozwija się
dynamicznie.
Jest to rynek rosnący, bo ludzie chętnie
i często sięgają po słodkie wyroby. W sytuacjach stresowych cukier powoduje poprawę
nastroju. A że trochę radości w życiu każdy
chce mieć, to moim zdaniem, ta gałąź będzie
się rozwijać.
W nowym zakładzie produkujemy także
lody. Robimy je według własnej receptury na
bazie naturalnych składników. Palimy również
kawę, a w niedalekiej przyszłości będziemy robić czekolady i praliny, czego zwiastunem jest
krem czekoladowy – zdrowszy niż popularne,
dostępne na rynku i już wyróżniony pierwszymi nagrodami.
Jak widzi pan Asprod za 5 czy 10 lat?
Z perspektywy właściciela oczekuję, że
będziemy nadal blisko klienta. Będziemy wnikliwie słuchać tego, co mówią klienci i w tym
kierunku podążać. Moją dewizą, kiedy przez
blisko 20 lat zarządzałem Asprodem, było to,
aby zawsze i w każdej dziedzinie, którą się zajmujemy, być pięć minut przed konkurencją.
Chcę, żeby Asprod był wszędzie tam, gdzie
oczekują nas klienci. Dlatego będziemy rozwijać własną sieć sprzedaży. Testujemy kilka
pomysłów i myślę że pozytywnie zaskoczymy
jeszcze nie raz naszych fanów. Oczekiwania
rynku dynamicznie się zmieniają, a naszym
zadaniem jest nie tylko za nimi podążać, ale
je kreować. Tylko ten, kto potrafi wyznaczać
trendy, a potem konsekwentnie je realizować,
ma szansę na akceptację i sukces w tak szybko
zmieniającym się i pędzącym świecie.
Dziękujemy za rozmowę.
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Powstaje
Zachodniopomorskie_
Offshore
– Najlepsze warunki do obsługi farm
wiatrowych na Bałtyku ma świnoujski
port z terenami, które można szybko
dostosować do potrzeb instalacyjnych
– mówi Andrzej Montwiłł, prezes
zarządu Zachodniopomorskiego
Klastra Morskiego i pomysłodawca
programu Zachodniopomorskie_
Offshore 2027.
Projekt wspierany przez samorząd województwa ma wzmocnić regionalne firmy działające w sektorze offshore, ułatwić ich współpracę, wypromować się na nowych rynkach.
A także być odpowiedzią na wyzwania polityki
klimatycznej UE.
Dr inż. Andrzej Montwiłł przybliżył dane:
– Ze źródeł unijnych wynika, że do roku 2050
moc elektrowni ulokowanych na morzach wokół UE powinna osiągnąć wielkość od 220 GW
do 440 GW (obecnie jest to kilkadziesiąt GW).
Morze Bałtyckie jest uznawane za jeden z najlepszych akwenów do rozwoju morskiej energetyki
(kwestia głębokości, wietrzności). Podkreślał, że
Zachodniopomorskie jest w Polsce liderem w za-

kresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
– Produkcja odnawialnej energii elektrycznej
osiągnęła poziom 72,7 proc. energii elektrycznej
zużywanej w naszym województwie.
W Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego w podpisaniu listu intencyjnego programu Zachodniopomorskie_Offshore 2027 wzięli też udział przedstawiciele
portowych miast – Szczecina, Świnoujścia, Kołobrzegu, Darłowa. – Jako największe uzdrowisko
w Polsce nie możemy rozwijać przemysłu, natomiast mamy port morski – mówiła Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu. – Nasz port od lat
przygotowuje się do programu budowy farm wiatrowych, albo przynajmniej do ich serwisowania.

Technologia wodorowa w miastach
Enea Operator, jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej
w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim na przełomie września
i października zorganizował po raz trzeci w stolicy Pomorza Zachodniego,
w hotelu Courtyard by Marriott, konferencję naukowo-techniczną w całości
poświęconą tematyce niskoemisyjnych źródeł energii.
W trakcie tegorocznej wymiany poglądów
obok elektromobilności, jednym z wiodących
wątków był sposób wykorzystania technologii wodorowej w trosce o czyste powietrze
w miastach.

Konferencja pn. Energia nowoczesnych
miast zgromadziła ponad 150 uczestników
zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem
nowoczesnych rozwiązań i proekologicznych
działań w aglomeracjach miejskich oraz ener-

List intencyjny programu podpisali (na zdjęciu
od lewej): Paweł Sujka, z-ca prezydenta Świnoujścia,
Ewa Pełechata, z-ca prezydenta Kołobrzegu, Michał
Przepiera, z-ca prezydenta Szczecina, Olgierd Geblewicz,
marszałek zachodniopomorski, Andrzej Montwiłł,
prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Rafał
Nagórski, z-ca prezydenta Darłowa.
| fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

– Projekt Polityki Energetycznej Polski do
2040 roku zakłada budowę w naszej części Bałtyku farm wiatrowych o mocy zainstalowanej
11 GW – mówił Montwiłł.
– Jesteśmy największym producentem energii wiatrowej w Polsce i palmy pierwszeństwa
nie zamierzamy nikomu oddawać – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.
E
getyce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich, branży energetycznej, władz samorządowych i rządowych.
Gościem honorowym był wiceminister Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, który uczestniczył on-line
w panelu dotyczącym technologii wodorowej,
poinformował, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi prace nad dokumentami
strategicznymi i nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają preferować energię odnawialną oraz energię zeroemisyjną. Trwają
również prace nad projektem polskiej strategii
wodorowej.
– Żyjemy w czasach nieustannego rozwoju
nisko- i zeroemisyjnych systemów energetycznych. Celem całego współczesnego świata staje
się ochrona klimatu. Wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię, a także coraz śmielej
spoglądamy w stronę mobilności opartej o paliwa alternatywne – podkreślił prof. Wojciech
Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki, przewodniczący Rady Naukowej
Konferencji.
Kolejna konferencja Enei Operator z cyklu
„Energia Nowoczesnych Miast” planowana jest
na jesień przyszłego roku.
a

Prof. Wojciech Drożdż: – Celem całego współczesnego
świata staje się ochrona klimatu.
| fot. GRUPA ENEA
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Festiwal Nauki
na bogato
W 21. Zachodniopomorskim
Festiwalu Nauki wzięły udział
wszystkie zachodniopomorskie
uczelnie.
Festiwal, który odbywał się od 20 do 25
września, zainaugurował panel dyskusyjny „COVID-19: świat po pandemii i nowa normalność”.
– Społeczeństwo zachorowało, a gospodarka
również została zarażona i niech nas nie zwiedzie ożywienie po covidzie – zaczęła prof. Aneta
Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. – Doniesienie GUS-u, że w sierpniu płace
w Polsce wzrosły o 10 proc rok do roku, które
mogłoby sugerować, że jesteśmy na fali wznoszącej, to są efekty terapii, którą dostała gospodarka w postaci tarcz antykryzysowych. Tylko
w ciągu kilkunastu miesięcy wtłoczono 451 mld
zł. Ale poczekajmy na skutki potężnego długu
publicznego w Polsce, który tylko w ciągu roku
wzrósł o 50 proc. i to już jest 1,5 biliona złotych
– mówiła. – A inflacja, którą obserwujemy (5,5
proc.) jest groźniejsza niż czwarta fala COVID-u.
– Mamy zaszczepioną połowę populacji.
To jest mało. Widzimy rozwarstwienie w często-

ści szczepień pomiędzy krajami Europy. Stoimy
na progu kolejnej fali. To żadna tajemnica wirusologii, że wariant bardziej zakaźny wyprze
wariant mniej zakaźny – mówił prof. Miłosz
Parczewski z Katedry Chorób Zakaźnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. – Za to
mamy bezprecedensowy postęp w nauce i medycynie w kontekście COVID-a. Nigdy nie mieliśmy
w historii świata tak szybko zbieranych i publikowanych badań medycznych, wytworzenia szczepionek i wprowadzenia ich do populacji.
Celem Zachodniopomorskiego Festiwalu
Nauki, który zainicjowało Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, jest pobudzenie zainteresowania nauką i jej praktycznym zastosowaniem oraz prezentacja osiągnięć naukowców
naszego regionu.
Program był bogaty. W Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego
zastanawiano się m.in., czy roboty zastąpią
księgowych. Wydział Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt ZUT objawił całą prawdę o czipsach.
Akademia Morska zaprosiła do zwiedzania Nawigatora XXI. A PUM do Centrum Symulacji
Medycznej.
ep

Uczestnicy pikniku grali też w „Mobiliadę” – grę planszową promującą zrównoważony transport
i atrakcje turystyczne regionu. | fot. Bogusława Guzowska, RBGPWZ

Piknik ekologiczny w ZUT
Były pokazy pomp ciepła, prelekcje ekologiczne, gra planszowa promująca
zrównoważony transport, miniregaty łódek solarnych.
Piknik OZE odbywał się w siedzibie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT,
gdzie zaaranżowano stanowiska edukacyjne.
– Dotykamy kwestii związanych z transformacją
energetyczną, zwiększeniem świadomości doty-

czącej odnawialnych źródeł energii, nie dlatego,
że to Unia nam każe, ale po to, żebyśmy mogli
dalej żyć na naszej planecie – mówi dr inż.
Karolina Kurtz-Orecka z ZUT, organizatorka
pikniku.

Aneta Zelek: Doniesienie GUS, że płace w Polsce wzrosły
o 10 proc. – to są efekty terapii, którą dostała gospodarka
w postaci tarcz antykryzysowych.
| fot. ZPSB

Piknik OZE to wydarzenie, które zostało
zorganizowane w ramach polsko-niemieckiego projektu w ramach Programu Interreg VA
i współfinansowanych w 85 proc. z funduszy
Unii Europejskiej.
– Pierwszy projekt ma przygotować zmiany na gruncie regionalnym, np. wprowadzić do
planów miejscowych zapisy, które byłyby spójne
po stronie polskiej, ale i niemieckiej, bo przecież
granica niczego nie rozdziela, zanieczyszczenia
płyną – tłumaczy Kurtz-Orecka. – W drugim projekcie jest myśl o kształceniu przyszłych inżynierów. Bo musimy wiedzieć, dlaczego tej transformacji chcemy, ale też mieć ludzi, którzy wiedzą
jak to zrobić. Jedną z podstawowych funkcji tych
projektów jest też to że możemy się wzajemnie
uczyć. Przecież Zachodniopomorskie jest numerem jeden, jeżeli chodzi o produkcję energii z OZE.
Z kolei ciekawym pomysłem na to, co robią
Niemcy, jest tworzenie spółdzielnienergetycznych, gdzie mieszkańcy się skrzykują, produkują
dla siebie energię i sami się rozliczają.
Na basenie ustawionym na parkingu przed
wydziałem odbyły się wyścigi własnoręcznie
zbudowanych łódek solarnych. – Szkoły, które
zgłosiły chęć udziału w wyścigu, otrzymały wcześniej zestawy do budowy łódek napędzanych
energią słoneczną (mały panel PV, silniczek, śmigiełko) – tłumaczyła dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska, współorganizatorka pikniku.
Uczestnicy imprezy grali też w „Mobiliadę”
– grę planszową promującą zrównoważony
transport i atrakcje turystyczne regionu. Gra
powstała w ramach projektu realizowanego
przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – partnera wiodącego pikniku OZE.
E
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Ćwierć miliona
złotych dla Odry
Wody Polskie zmodernizują ostrogi
regulacyjne na Odrze granicznej.
Remont ułatwi żeglowność i wpłynie
na zwiększenie bezpieczeństwa
powodziowego.
Regionalny zarząd Wód Polskich w Szczecinie zawarł umowy z firmą Budimex SA na
przebudowę budowli regulacyjnych na Odrze
granicznej. W ramach inwestycji na prawym
brzegu Odry zaplanowano przebudowę istniejących ostróg regulacyjnych, czyli tam usytuowanych poprzecznie do brzegu, które odsuwają nurt od brzegu, co sprzyja utrzymaniu
właściwej głębokości szlaku wodnego, szczególnie istotnego dla pracy lodołamaczy i ich
działania przeciwpowodziowego oraz budowę
tamy podłużnej i opasek brzegowych.
Modernizacja odbywać się będzie na odcinkach Odry w rejonie Osinowa Dolnego, Gozdowic – Starej Rudnicy, Kostrzyna nad Odrą Górzycy i na wysokości Słubic. Obejmie odcinek
rzeki o łącznej długości 24,4 km.
– Zadanie, na które podpisywana jest umowa, rozpoczyna projekt kontynuacji Odrzańskiej
Drogi Wodnej. To nasz priorytet, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa przeciwpowo-

dziowego, ale też otwiera kierunek żeglugowy
górnej Odry. To kolejna ważna umowa, którą
podpisujemy, która otwiera Odrę na świat i staje się dowodem na to, że inwestycje śródlądowe
są naszym priorytetem zarówno pod kątem
gospodarczym, jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu – mówił Marek
Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury.
– Pojawiają się różne nieprzyjazne głosy
z zagranicy, że jest to zadanie naruszające bezpieczeństwo fauny i flory. Stanowczo to dementujemy. Na każdym etapie Wody Polskie uzyskiwały wszelkie wymagane pozwolenia. Możemy
powiedzieć, że to jedno z najlepiej przygotowanych zadań pod kątem ekologicznym. Zadanie

Umowy na przebudowę budowli regulacyjnych
na Odrze podpisali (od lewej): Marek Duklanowski
i Krzysztof Starkowski, dyrektor regionu Budimex Polska.
| fot. WODY POLSKIE

to Odrę wzbogaci, a nie będzie doprowadzać do
jej degradacji – tłumaczył Marek Duklanowski,
dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.
Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2023 roku. Inwestycja jest warta ponad
247 milionów złotych. Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego
Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy)
oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Wsparcie
finansowe zapewnił również budżet państwa
i Fundusz Spójności.

Zielona Chemia zaprasza
W listopadzie odbędą się
dwa wydarzenia, którego
współorganizatorem jest
Zachodniopomorski Klaster
Chemiczny „Zielona Chemia”:
7. Kongres Klastrów Polskich oraz
10. edycja Międzynarodowego
Forum Naukowo-Gospodarczego
„Chemika Expo”.

7. Kongres Klastrów Polskich Zielona Chemia
organizuje wraz ze Związkiem Pracodawców
„Klastry Polskie”. Kongres odbędzie się w od 4
do 5 listopada w formule hybrydowej. Uczestnicy tego wydarzenia będą wymieniać poglądy
w licznych dyskusjach, których hasłem przewodnim jest „Nowe programy europejskie na lata
2021-2027. Dotyczyć one będą przede wszystkim finansowania rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej,
po kryzysie związanym z COVID-19”. Podczas
kongresu prezentowane będą dwa równoległe

bloki tematyczne. Blok I dotyczyć będzie klastrów jako instytucji otoczenia biznesu. Tematyka bloku II skupiona będzie wokół nowoczesnej
gospodarki oraz innowacyjnego finansowania.
Niecałe dwa tygodnie później, 15 i 16 listopada, odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Forum Naukowo-Gospodarczego „Chemika Expo”.
Wydarzenie to będzie miało miejsce w Courtyard by Marriott Szczecin City. Tegorocznym hasłem przewodnim Chemiki Expo jest „Przemysł
4.0 jako kierunek innowacji i rozwiązań dla firm
stosujących gospodarkę cyrkularną”. W trakcie
trwania Forum przeprowadzone zostaną panele
dyskusyjne z zakresu najważniejszych i najnowszych kierunków rozwoju branży chemicznej.
Ponadto, członkowie Klastra będą mieli możliwość prezentacji swojej oferty na ministoiskach
wystawienniczych. Forum towarzyszyć będzie
„Debata sektorowa przemysłu chemicznego”
poświęcona dyskusjom na temat niedopasowania polskiego systemu edukacji zawodowej do
wymagań kompetencji przyszłości.
Równoległym wydarzeniem będzie posiedzenie sektorowej rady ds. kompetencji sektora chemicznego, w ramach którego specjaliści
będą debatować na temat wyzwania edukacji
przyszłości w branży chemicznej.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.zielonachemia.eu
Aleksandra Grymuza
Dziewiąta edycja Chemiki Expo, która odbyła się dwa
lata temu, cieszyła się sporym zainteresowaniem.
| fot. ZIELONA CHEMIA
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Odporność jest
najważniejsza…
Opis nie jest możliwy bez użycia odpowiednich słów, czasem tzw. słów skrzydlatych. Wydaje się, że do takich pojęć – np. poza
„czułością” – może też aspirować uniwersalny
termin „odporność” (resilience, resistance),
stosowany w fizyce, w naukach technicznych,
interesujący z punktu widzenia antysejsmicznego budownictwa i architektury, wykorzystywany w psychologii, wreszcie w naukach
medycznych (immunologia) i o zdrowiu. Odporność na patogeny, na toksyny, wrodzona,
nabyta, indywidualna, populacyjna, na ból,
na zmiany pogody… również na hejt, teorie
spiskowe, kłamstwo, propagandę… Wreszcie
ekonomia i finanse: odporność kraju, regionu, miasta, sektora, gałęzi, przedsiębiorstwa,
banku, organizacji, gospodarstwa domowego
na ustawiczne perturbacje, krótkoterminowe
szoki, długookresowe zmiany warunków. Odporność jest najważniejsza?
W Polsce pesymista to optymista, ale dobrze poinformowany… Według znanej anegdoty: „Powiedz jednym słowem, jaka jest
sytuacja. – Dobra! A w dwóch słowach? – Nie

dobra!”. Spór o to, czy potrafimy rzetelnie,
opisać, zmierzyć, objaśnić , ocenić stan rzeczy,
przykładowo w zakresie polskich finansów
publicznych i prywatnych, jest ponadczasowy
i zapewne nierozstrzygalny. Kłopoty mają ekonomiści, nie tylko w Polsce. Czyżby wszystko
zależało od punktu widzenia, od perspektywy? Osobne, szczególnie trudne zadanie, to
prognozowanie. Czeski publicysta Petr Pithart napisał niedawno, zapewne z przesadą,
że ekonomiści i ich think tanki jeszcze nigdy
niczego dobrze nie przewidzieli. Świetnie się
znają na cyfrach, ale nie na ludziach.
Oczywiście takich, którzy próbują wyjść
poza świat cyfr, których znaczenia zresztą nie
sposób przecenić, jest niemało. Należy do nich
choćby Grzegorz W. Kołodko, z jego nowym
pragmatyzmem, ekonomią umiaru i postulatami rozwoju zrównoważonego, kontekstualności i multidyscyplinarności. Do tej grupy
ekonomistów należy też angielska ekonomistka Kate Raworth, autorka książki: „Ekonomia
Obwarzanka. Siedem sposobów myślenia
o ekonomii XXI wieku”, Warszawa 2021 (oryg.

Geny biznesowe
– teoria i praktyka
Obserwując gospodarkę, często zadajemy
pytanie: jaki czynnik decyduje o losach firm.
Pierwsze skojarzenie to umiejętność radzenia
sobie w sytuacjach kryzysowych. Jeśli jednak
zastanowimy się nad tym zagadnieniem nieco
dłużej, to dojdziemy do wniosku, że równie
ważnym czynnikiem jest coś, co możemy określić mianem gen biznesowy.
W biologii posiadane geny określają
w pewnym stopniu zachowanie zwierząt i ludzi.
Są one dziedziczone i rozstrzygają między innymi o wzroście, kolorze oczu i skłonnościach.
Gdy spojrzymy na firmy, to możemy założyć, że
one również posiadają odpowiednik biologicznego genomu. Tworzą go przede wszystkim
nabyta wiedza, zwyczaje oraz nagromadzone
doświadczenie. Czy tak rozumiane geny biznesowe mogą być „dziedziczone” i jaką rolę
odgrywają w walce o przetrwanie i rozwój
w biznesie? Czy kolejne pokolenia właścicieli
i zarządzających firmami dziedziczą strukturę
genetyczną firmy? Czy może raczej opierają się
na własnej wiedzy i doświadczeniu, tylko modyfikując dotychczasowy genotyp firmy.
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Położenie akcentu na pierwsze lub drugie
podejście decyduje o zakresie zmian wprowadzanych w firmie w okresie kluczowych zmian.
W sytuacjach zagrożenia, wtedy gdy występuje negatywny wpływ otoczenia, ważną rolę odgrywają zachowania automatyczne, wcześniej
wypracowane i wkomponowane w strukturę
genetyczną firmy.
Czy dobre geny biznesowe można przejąć?
Zdecydowanie tak. Jednym ze sposobów jest
kontakt z firmami, które odnoszą sukcesy.
Jest to naturalna skłonność nie tylko firm, ale
i ludzi, którzy najchętniej nawiązują znajomości z osobami znajdującymi się co najmniej na
ich poziomie inteligencji, kultury czy statusu
społecznego i finansowego. Zjawisko to jest
odzwierciedleniem „egoizmu genetycznego”
obserwowanego w przyrodzie i polegającego
na wyborze partnera posiadającego bogate
ozdoby oraz takiego, który potrafi zbudować
wspanialsze gniazdo. Taki wybór daje większą gwarancję wyżywienia potomstwa i jego
bezpieczeństwa. Firmy w tym celu zdobywają
nagrody, certyfikaty oraz budują siedziby ro-
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„Doughnut Economics. Sewen Ways to Think
Like a 21st-Century Economist”). Motto tej
oryginalnej książki jest intrygujące: najpotężniejszym narzędziem ekonomii nie są pieniądze ani nawet algebra. Jest nim ołówek, bo
ołówkiem można narysować świat na nowo,
pokazując, jak należy zaspokajać ludzkie potrzeby z uwzględnieniem możliwości naszej
planety. Nam też przydałby się taki ołówek,
do narysowania Polski na nowo…
PS Pesymiści (realiści?) twierdzą, że pewne
są tylko śmierć, podatki oraz… kolejne pandemie i mutacje… Liter w alfabecie greckim
jest sporo… Może jesienna tzw. czwarta fala
i kolejne? „potraktują” nas łagodniej? Antoniemu Słonimskiemu zawdzięczamy frazę:
„W Polsce wszystko jest możliwe, nawet zmiany na lepsze” …I tej wersji się trzymajmy, oczywiście pamiętając o 11 przykazaniu: „nie bądź
obojętny”.
Stanisław Flejterski

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US,
prorektor Uniwersytetu
Szczecińskiego
ds. finansów, Instytut
Ekonomii i Finansów US

biące wrażenie na klientach i kontrahentach.
Stwarzają w ten sposób wrażenie, że można
do nich mieć zaufanie i warto z nimi współpracować.
W przyrodzie oprócz genów, które chcielibyśmy posiadać i przekazywać następcom
istnieją też inne, które mogą stwarzać zagrożenie. Ich przykładem mogą być geny recesywne, w przypadku których, gdy zaistnieją dwa
recesywne warianty jednego genu, to może
wystąpić określona choroba lub zagrożenie
dla organizmu. Inny rodzaj tego typu genów to
tzw. „gen farmera”. Osoby, które go posiadają,
ograniczają się do działań o charakterze rutynowym. Przekładając to na grunt biznesowy,
możemy stwierdzić, że prawdopodobieństwo
wystąpienia kryzysu w firmie jest wyższe wówczas, gdy nastąpi kumulacja negatywnych zachowań, zwłaszcza u większej liczby pracowników, a ich poruszanie się wyłącznie w utartych
schematach blokuje wprowadzanie innowacji
i nie pozwala się firmie rozwijać.
				
Jacek Batóg
Jesień 2021

Czy rankingi uczelni
są potrzebne?
W przestrzeni akademickiej coraz większego znaczenia nabierają rankingi. W intencji ich autorów mają one ułatwić kandydatom
na studia wybór kierunku i uczelni. Rankingi
wprowadzają szkoły wyższe w kulturę konkurencji, wzmacniają rywalizację. Mają skłaniać
do większej efektywności badań i kształcenia, w kontekście dążenia do optymalnego
wykorzystywania swoich zasobów. W myśl
ostatniej reformy szkolnictwa wyższego,
„wtłoczono” nas – akademików – w określone miary efektywności naukowej, tak abyśmy
mogli zaistnieć w rankingach międzynarodowych i poprawić tzw. visibility, czyli rozpoznawalność naszych uczelni na świecie. Wszyscy
podporządkowaliśmy się nowym regułom,
ale wciąż zastanawiamy się, na ile to nie wypacza idei funkcjonowania uniwersytetu…
i czy nie zmienia naszych uczelni w korporacje
o określonych miarach efektywności.
W rankingach bierze się pod uwagę między innymi takie kryteria, jak: prestiż uczelni,
innowacyjność, potencjał naukowy, efek-

tywność naukową, sytuację absolwentów na
rynku pracy, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów. Naturalny jest fakt,
iż duże uczelnie mają lepsze warunki do zaistnienia na szczycie listy rankingowej. Pojawia się jednak pytanie, czy ranking „jakości”
powinien być równy rankingowi „wielkości”.
Wątpliwości powstają wokół kryteriów i ich
znaczenia w ocenie uczelni, a także możliwości wpływania na obszary działalności uczelni,
będące przedmiotem oceny. Oczywiste jest,
iż krótkoterminowe działania „pod ranking”
niewiele wniosą. Potrzebne są długoterminowe strategie.
Z perspektywy młodej, relatywnie niewielkiej uczelni, mocno osadzonej w regionie, rankingi mogą być frustrujące. Względnie niskie
umiędzynarodowienie (studenci zagraniczni
raczej wybierają duże ośrodki akademickie),
rynek pracy nisko wyceniający pracę młodych
absolwentów po studiach, stosunkowo niewielka (w porównaniu z dużymi ośrodkami)
liczba uprawnień akademickich – to czynniki,

Słaby złoty,
wysoka inflacja
Pandemiczne spowolnienie nasza gospodarka ma już za sobą, tymczasem stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) były przez długi okres skrajnie niskie.
Była to jedna z głównych przyczyn osłabienia
złotego wobec euro. W Czechach główna stopa wynosi 1,5 proc., na Węgrzech 1,65 proc.,
a w Polsce – do środy 6.10. – wynosiła zaledwie 0,1 proc., czyli mniej niż w USA (0,25 proc.).
Zgłaszany przez wielu ekonomistów wobec
RPP postulat podwyższenia stóp procentowych został wreszcie wysłuchany i na ostatnim
posiedzeniu Rada podwyższyła stopę referencyjną z 0,10 proc. do 0,50 proc. w skali rocznej.
Z ostatnich badań NBP wynika, że kurs
euro, po przekroczeniu którego import przestaje być opłacalny, wynosi 4,72 zł. Obecny
kurs wynoszący 4,62 zł (z 6.10.2021) jest więc
już bardzo bliski wartości granicznej. Czy przekroczy ten poziom, a deprecjacja złotówki
może być jeszcze większa? Do niedawna niewielu analityków uznawało taki scenariusz za
prawdopodobny, ale w obliczu otwartej wojny
rządu z Brukselą i rosnącej szybciej niż w in-

nych krajach regionu inflacji dalszego osłabiania naszej waluty nie można wykluczyć.
Obawy o niekontrolowany wzrost inflacji
zaczynają się niestety materializować. Pisałem
o tym w jednym z poprzednich felietonów.
Wskaźnik inflacji w Polsce wyniósł we wrześniu
aż 5,8 proc., co jest najwyższym poziomem od
ponad 20 lat. Co gorsza, spodziewane znaczące podwyżki cen energii i gazu dodatkowo
nakręcą spiralę inflacyjną. Obawiam się, że
dłużej niż przypuszczamy przyjdzie nam żyć
w środowisku podwyższonej inflacji i mierzyć się z jej negatywnymi skutkami – przede
wszystkim zmniejszeniem realnej wartości
zgromadzonych oszczędności. Oprocentowanie depozytów jest praktycznie zerowe, co
oznacza, że trzymając gotówkę jesteśmy karani swego rodzaju „podatkiem inflacyjnym”. Słabym pocieszeniem jest to, że inflacja rośnie też
u naszych sąsiadów (w Niemczech i Czechach
wynosi 4,1 proc., na Węgrzech 4,9 proc., a na
Słowacji 3,8 proc.). Skala ostatniej podwyżki
stóp procentowych przez NBP nie rozwiązuje
problemu wysoce ujemnych stóp zwrotu z de-

Dr hab. Danuta
Zawadzka,
profesor PK,
rektor Politechniki
Koszalińskiej,
kierownik Katedry
Finansów WNE PK

z którymi trudno budować strategie konstruktywnych działań, wzmacniających pozycję konkurencyjną względem dużych uczelni
akademickich. Każda publikacja nowego rankingu to szereg pytań od zainteresowanych
o powody zmiany pozycji uczelni w zestawieniu. A obiektywnie rzecz biorąc, powodem
jest często zmiana w metodologii rankingu,
a nie konkretne wydarzenia na uczelni, które
świadczą o poprawie czy pogorszeniu jakości
kształcenia, która jest tak ważna dla kandydata/kandydatki na studia.
Rankingi są stałym elementem kształtowania krajobrazu szkolnictwa wyższego.
W warunkach konkurencyjności oferty kształcenia to „hot topic” naszej codzienności. Rankingi mogą być frustrujące, ale nie można ich
lekceważyć. Trzeba jednak pamiętać, iż nie
odzwierciedlają one złożoności uniwersytetu
i w dużej mierze są próbą ujednolicenia oceny tego, co powinno być różnorodne.
Danuta Zawadzka

Prof. dr hab. Dariusz
Zarzecki, Wydział
Ekonomii, Finansów
i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego,
szef Programu MBA
US, prezes zarządu
spółki doradczej
Zarzecki i Wspólnicy
sp. z o.o.
pozytów bankowych, stwarza jednak nadzieję
na stopniowe odwrócenie absurdalnej sytuacji, w której zarówno gospodarstwa domowe,
jak i firmy są zniechęcane do oszczędzania. Co
ciekawe, obecnie również RPP zwróciła uwagę, że inflacja nadal może się kształtować na
wysokim poziomie (wcześniej utrzymywano,
że wzrost cen ma charakter przejściowy).
Mimo że jesteśmy w regionie liderem
w zakresie dynamiki wzrostu cen, to do ostatniego posiedzenia RPP mieliśmy równocześnie
najniższe stopy procentowe, co groziło odpływem inwestycji z Polski i mniejszym napływem
nowego kapitału. Z najnowszych badań wynika
również, że aż 80 proc. gospodarstw domowych
w Polsce spodziewa się wzrostu inflacji, co skutkuje zwiększoną konsumpcją i zamianą gotówki
na nieruchomości, waluty obce i inne aktywa.
Rozpoczęcie stopniowego podnoszenia stóp
procentowych należy uznać za nieco spóźniony,
ale niewątpliwie rozsądny ruch ze strony RPP.
Jest to sygnał, że polityka pieniężna reaguje na
wzrost inflacji, dając nadzieję na wyhamowanie
ucieczki od złotego.
Dariusz Zarzecki
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Marek

Subocz

(36 lat). Od 13 września
2021 r. prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie. Absolwent
Instytutu Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów
Executive MBA Business Trends w WSB
we Wrocławiu i studiów podyplomowych
z administracji publicznej. W latach 20152021 wicewojewoda zachodniopomorski
i reprezentant strony rządowej w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy
Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

frastruktury, turystyki czy rynku pracy. Funkcję
sekretarza generalnego organizacji będzie pełnić
dr Piotr Wolny, dyrektor PIG. Obecnie Sekretariat Generalny Unii znajduje się przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii
we Frankfurcie nad Odrą. Do Unii należą między
innymi dwie największe izby z Niemiec – z Berlina
i Hamburga. Ponadto izby z: Lipska, Magdeburga,
Rostoku, Drezna, Wrocławia, Poznania, Opola,
Gorzowa, Liberca i Cieplic.

Hanna
Mojsiuk, prezes Północ-

nej Izby Gospodarczej
obejmie stanowisko
prezesa Unii Izb Łaby
i Odry, w którym Polska przejmie przewodnictwo. Szczecin
stanie się rezydentem
unii od 1 stycznia 2022. To międzynarodowe zrzeszenie gospodarcze obejmuje regiony Polski, Czech i Niemiec.
Zakres działania Izby to blisko milion
przedsiębiorstw. Organizacje zrzeszone w Izbie łączy wspólnota interesów
dotyczących gospodarki morskiej, in-

Od 1 września 2021 roku
redaktorem naczelnym „Głosu
Dziennika Pomorza” został

Przemysław
Szymańczyk (53 lata). Studiował

politologię na Uniwersytecie
Szczecińskim. Dotychczasowy
redaktor naczelny, Marcin Stefanowski, pozostaje w redakcji i będzie pełnił
funkcję zastępcy redaktora naczelnego w „Głosie
Koszalińskim”.
Od 2007 do 2021 roku pracował w Polskim
Radiu Szczecin, od 2016 roku na stanowisku
redaktora naczelnego. Był prezenterem, dzien-

nikarzem, komentatorem, prowadzącym programy publicystyczne oraz
wywiady. Wcześniej związany był
z TVN oraz Tygodnikiem „Nowy Kurier
Szczecin”.
Pracując w Polskim Radiu Szczecin
stworzył audycję „Czas reakcji”, która
stała się najbardziej
popularną w historii
radia audycją, osiągając
bardzo wysoki udział
w rynku. W 2008 roku za
swoją dziennikarską pracę uhonorowany został
Złotą Kaczką.
Mirella Iwaniura została powołana na stanowisko prezesa zarządu Pazim sp. z o.o. Na przestrzeni lat
zajmowała różne stanowiska w hotelu
Radisson Blu Szczecin i w Spółce Pazim (m.in. główna księgowa). W latach
2006-2020 była wiceprezesem zarządu i dyrektorem zarządzającym spółki
Pazim. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego oraz studiów menedżerskich
MBA na Uniwersytecie Szczecińskim.
W 2012 r. została Matką Chrzestną masowca m/s Solina należącego do Polskiej
Żeglugi Morskiej. W 2020 r. wybrana
na wiceprzewodniczącą Klubu Matek
Chrzestnych Statków PŻM. Przedstawiciel
sponsora tytularnego SPR Pogoń Baltica
Szczecin. Odznaczona srebrną odznaką za
zasługi dla piłki ręcznej z okazji obchodów
70-lecia Pogoni Szczecin.
wab

Magnolie dla kobiet z pasją
9 września w hotelu Novotel Szczecin Centrum już po raz trzeci wręczono
tytuły Magnolie Biznesu w pięciu kategoriach: ikona biznesu, nauka, z miłości
do Szczecina, kultura i sztuka oraz debiut roku.
Magnolie Biznesu to konkurs organizowany przez portal Kobietowo.pl. pod patronatem
Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina. Ma on
na celu uhonorowanie aktywnie działających
kobiet, które swoje pasje łączą z przedsiębiorczością. Tym razem statuetki wręczane były
za działalność w roku 2020. Portal powstał
z inicjatywy Niny Kaczmarek i Anity Gałek.
Za ikonę biznesu roku 2020 uznano Monikę
Szymanik, która w kamienicy przy ul. Pocztowej 19 prowadzi kameralną księgarnię. Ma też
na swoim koncie wydaną książkę „Kamienica
w lesie. Instagramowe wędrówki szczecinianki”. Album zawiera fotki z różnych zakątków
Szczecina wykonane telefonem komórkowym.
W dziedzinie nauki Magnolia Biznesu trafiła
do Doroty Gródeckiej, lekarki, inicjatorki akcji
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
Kapituła konkursu tytuł „Z miłości do
Szczecina” przyznała Sylwii Fabiańczyk-Makuch, dyrygentce Chóru Akademii Morskiej
w Szczecinie.
W kategorii kultura i sztuka Magnolię Biznesu zdobyła aktorka Teatru Polskiego Olga
Adamska, która w okresie pandemii w prze-
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rwach między lockdownami występowała na
scenie i bawiła publiczność.
W kategorii Debiut Roku statuetką wyróżniono Małgorzatę Ceniak-Chuchro, która
w roku 2020 wystartowała z biznesem w branży ślubnej.
Magnoliom Biznesu towarzyszył konkurs
She`s Mercedes by Mercedes-Benz Mojsiuk.
Nagrody w tym konkursie otrzymują aktywne
i przedsiębiorcze kobiety, które w zawodowym życiu korzystają z marki Mercedes. Firma
Mercedes Mojsiuk przyznała swoje nagrody
za rok 2020 Aleksandrze Markiewicz, lekarce
z przychodni Sanatus w Koszalinie oraz Donacie Juszczak, ekonomistce, działaczce Rotary
Club ze Szczecina. 		
a

Laureatki Magnolii Biznesu 2020. Od lewej: Sylwia
Fabiańczyk-Makuch, Dorota Gródecka i Monika
Szymanik. | fot. KOBIETOWO.PL

Laureatki Magnolii Biznesu

Sztuka i kultura – Olga Adamska
Debiut roku – Małgorzata Ceniak-Chuchro
Z miłości do Szczecina – Sylwia Fabiańczyk-Makuch
Nauka – Dorota Gródecka
Ikona biznesu – Monika Szymanik
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Leczymy zęby bez bólu
Dr n. medycznych Kacper Koryzna, właściciel Koryzna Clinic na szczecińskiej starówce o najnowszych technologiach
w stomatologii, które pozwalają leczyć i odbudowywać zęby bez bólu.
Czy wizyta w gabinecie stomatologicznym może być bezstresowa? Czy można leczyć zęby bez wierteł i strzykawek?
Postęp w technologiach, jakie są stosowane w nowoczesnej stomatologii, jest olbrzymi.
Dzięki dobrze wyposażonym gabinetom można zapomnieć o czasach, kiedy pacjent szedł
na wizytę stomatologiczną zestresowany.
Światowej klasy urządzenia są dziś tworzone
tak, żeby leczenie zębów i prace protetyczne
odbywały się praktycznie bez bólu.
Wśród technologii, które stosujemy w naszej klinice, należy wymienić leczenie laserowe, które polega na leczeniu próchnicy bez
wierteł, przy użyciu promienia laserowego.
Od dłuższego czasu pracujemy przy pomocy
precyzyjnego lasera do cięcia tkanek miękich
i twardych, dzięki czemu oferujemy najwyższy
standard leczenia. Technika ta jest minimalnie
inwazyjna. Leczenie laserowe odbywa się bez
znieczulenia, ponieważ odczucie bólu jest albo
zerowe albo bardzo lekkie. Mamy też specjalny
laser, który przyspiesza gojenie ran po zabiegach, redukuje obrzęk i dolegliwości bólowe.
Lasery są wykorzystywane także do leczenia
kanałowego, dzięki nim możemy idealnie dezynfekować kanały, ponieważ swiatło lasera
dotrze w każdy zakamarek.
W naszej placówce medycznej stosujemy komputerowy bezbolesny system znieczuleń, który
przypomina długopis, efekt znieczulenia jest
bardzo szybki, zużywamy co najmniej dwukrotnie
mniej środka znieczulającego, a pacjenci nie mają
nieprzyjemnego uczucia drętwienia języka.
Jak to możliwe, że jedna wizyta wystarczy, żeby opuścić gabinet z wyleczonymi zębami, nowymi koronkami, a nawet zębami?
Dzięki frezarce numerycznej, którą mamy
w gabiniecie, jesteśmy w stanie wykonać
wszystkie prace protetyczne z tzw. pełnej ceramiki podczas jednego spotkania. Są to korony,
mosty, licówki i wypełnienia porcelanowe. Dzięki najnowszej technologii o nazwie CEREC robimy to bez przymiarek i pobierania wycisków.
Po opracowaniu zęba, jeśli odbudowa dotyczy zęba własnego lub też implantu używamy skanera wewnątrzustnego. W ten sposób
w kilka sekund otrzymujemy obraz 3D na ekranie monitora. Następnie w 2-3 minuty wykonujemy projekt zęba. W projektowaniu pomaga
nam aplikacja komputerowa, dzięki której
można dopasować koronę do pozostałych zębów i do zgryzu pacjenta. Każdy projekt jest
zindywidualizowany i dlatego później nie zdarza się sytuacja, że korona nie pasuje do reszty
i trzeba ją szlifować.

Używamy też urządzenia komputerowego, które analizuje kolor zębów własnych pacjenta. W ten sposób nowy ząb jest idealnie
dopasowany do pozostałych pod kątem kolorystycznym.
Po wykonaniu projektu frezarka numeryczna wycina z bloków porcelanowych gotowy
ząb. W zależności od wielkości zęba proces
trwa od 4 do 15 minut. Ostatnim etapem
jest wypalanie porcelanowego zęba w piecu
w temperaturze 850 stop. C. To również robimy
na miejscu. Czas wykonania korony pełnoceramicznej to maksymalnie 1 godzinę 30 minut.
Jeśli kiedykolwiek w przyszłości dojdzie
do mechanicznego uszkodzenia porcelany, to
dzięki temu, że jej projekt mamy w komputerze, możemy go odtworzyć bez spotkania
z pacjentem. Pacjent przychodzi tylko na mocowanie gotowego zęba.
Czy chirurgia stomatologiczna też staje
się przyjazna dla pacjentów?
Laser erbowo-jagowy, którego używamy
w naszym gabiniecie, wykorzystujemy do różnych procedur leczniczych. Stosujemy go nie
tylko do usuwania próchnicy, ale także do zabiegów chirurgicznych i implantologicznych.
W Koryzna Clinic w ogóle nie stosujemy skalpeli. Wszystkie cięcia wykonujemy laserem.
To powoduje, że okres gojenia ran jest zredukowany o połowę, a odczyny po zabiegach są
dużo mniejsze niż przy klasycznej implantolo-

gii. Laser ma działanie odkażające, więc mocno
redukujemy stany zapalne i ewentualne infekcje. Z naszych obserwacji wynika, że po użyciu
lasera aż o 80 proc. obniżyliśmy konieczność
podawania antybiotyków po zabiegach implantacji.
Laserem przecinamy też wędzidła języka
i wargi u dzieci, które mają problem z wymową. Po zastosowaniu lasera nie ma konieczności zakładania szwów. W ten sposób minimalizujemy traumatyczne przeżycia młodego
pacjenta w kontaktach ze stomatologiem.
Wybielanie zębów, które wykonujemy
podczas jednego 30-minutowego seansu,
jest również możliwe dzięki laserowi. 80 proc.
oczekiwanego koloru uzyskujemy już po półgodzinie, a kolejne 20 proc. w 2 tygodnie po
zakończeniu wybielania.
A jak przejawia się skok technologiczny
w ortodoncji?
W przypadku dorosłych pacjentów prostujemy zęby bez użycia tradycyjnych aparatów.
Używamy przezroczystych nakładek. Pacjent
podczas wizyty otrzymuje kilka nakładek, których używa w ustalonej kolejności w okresie
leczenia. Każda nakładka jest wymieniana po
dwóch tygodniach. Nowoczesne technologie
znacznie poprawiły komfort pacjentów i w tym
zakresie.
Dziękujemy za rozmowę.

Gabinet Stomatologii i Implantologii
ul. Sienna 4/1, 70-542 Szczecin
+48 91 812 15 41, +48 607 236 896
koryznaclinic.com
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W Szczecinie sypnęło wygranymi
Wrzesień okazał się niezwykle szczęśliwym miesiącem dla klientów kolektury
LOTTO w Centrum Handlowym Ster przy ul. Ku Słońcu 67 w Szczecinie.
Tam bowiem padła prawie milionowa wygrana w grze liczbowej Eurojackpot.

Szczęśliwe kolektury
– Jesteśmy po to, by uszczęśliwiać ludzi –
mówi z uśmiechem Daria Popławska, kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży szczecińskiego
oddziału Totalizatora Sportowego. – Takie jest
nasze główne zadanie.
Eurojackpot polega na wytypowaniu 5 liczb
z 50 i 2 liczb z 10. Szczęśliwiec z kolektury na
Gumieńcach w losowaniu 10 września trafił
wszystkie pięć liczb z pierwszego zbioru. Ale
to w zupełności wystarczyło do zainkasowania
pokaźnej sumy w wysokości prawie 908 tysięcy złotych.
– We wspomnianej już kolekturze przy ul.
Ku Słońcu padła też niedawno główna wygrana
w wysokości 36 tysięcy złotych w zdrapce „Szczęśliwe Linie” – informuje Daria Popławska. – Październik z kolei zaczął się od głównej wygranej
w innej szczecińskiej kolekturze – na placu Zwycięstwa. W grze liczbowej Mini Lotto, w której
typujemy 5 liczb z 42, wygrana w tej kolekturze
wyniosła prawie 62 tysiące złotych.

Dwieście milionów
na chybił trafił

Wrzesień okazał się
szczęśliwym miesiącem
dla klientów kolektury
w Centrum Handlowym
Ster.

Warto przy okazji nadmienić, że najwyższa
wygrana w Eurojackpot w Polsce i jednocześnie rekordowa wygrana w grach losowych
w naszym kraju padła dwa miesiące temu,
13 sierpnia br. w województwie śląskim i wyniosła ponad 206,5 miliona złotych. Dla miłośników gier podajemy szczęśliwy zestaw liczb,
które przyniosły tak dużą wygraną. Są to liczby: 4, 31, 39, 43, 46 oraz 1, 4. Tak samo typował również jeden z graczy w Finlandii, kraju,
gdzie w każdy piątek między godziną 20 a 21
odbywa się losowanie. Zgarnął on drugą połowę puli na wygrane w tym losowaniu.

Wygrana w Eurojackpot daje teraz szczęśliwemu
graczowi szansę,
aby każdego dnia
doświadczać czegoś nowego i przeżyć życie w sposób, o którym inni
tylko marzą. Życie
to doświadczenia.
A tak ogromna wygrana pozwoli szczęśliwcowi zdobywać niezwykłe doświadczenia, dzielić się wyjątkowymi możliwościami z bliskimi
i zrobić wiele dla otaczającego nas świata.
Gdyby w tym sierpniowym losowaniu nasz
rodak był jedynym zwycięzcą, mógłby wygrać
dwa razy więcej, a więc przeszło 400 milionów
złotych.
Dodajmy, że szczęśliwy gracz zdał się na los
i zagrał na chybił trafił, co oznacza, że liczby
wylosował za niego lottomat.
Daria Popławska wyniosła zamiłowanie do
gier liczbowych z rodziny: – Mój dziadek Stanisław grał przez całe życie i do tej pory gra – opowiada. – Udało mu się nawet dawno temu trafić
szóstkę w Lotto, (w poprzedniej wersji Duży Lotek)
czyli 6 liczb z 49. Ale to było jeszcze przed denominacją złotówki. Ja sama najbardziej lubię grać
w Eurojackpota, mąż z kolei preferuje zdrapki.

Daria Popławska:
– Jesteśmy po to, by
uszczęśliwiać ludzi

Keno mnoży wygrane
Gracze, którzy lubią gry z szybkim wynikiem i wysokimi wygranymi, od 16 września mogą próbować szczęścia w grze Keno
z Mnożnikiem. Jak działa Mnożnik? To proste
– przed losowaniem wyników gry Keno odbywa się losowanie Mnożnika, który może
wynieść x1, x2, x3, x4, x5, x10 i tyle razy powiększyć wygrane w danym losowaniu. Co 4
minuty można zawierać zakłady Keno z Mnożnikiem i wygrywać pomnożone wygrane!

Wsparcie dla sportu
Totalizator Sportowy od początku swego istnienia wspiera sport i kulturę. W roku
2021 przypada 65-lecie firmy. Ambasadorem Totalizatora jest najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski. Totalizator jest też
partnerem Dawida Tomali, rewelacyjnego
mistrza olimpijskiego z Tokio w chodzie na
50 kilometrów.
– Jesteśmy partnerem głównym 18. Konkursu Chopinowskiego, który odbywa się w dniach
od 2 do 23 października w Warszawie – mówi
Daria Popławska. – Z każdej złotówki, którą
przeznaczamy na gry liczbowe, 19 groszy trafia
na wsparcie sportu i kultury.
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Do zobaczenia w Hamiltonie
Żaden hotel w Polsce nie ukrywa,
że okres lockdownu z powodu
pandemii koronawirusa, jaki został
wprowadzony w marcu 2020 roku, nie
był dla nich dobrym czasem.
– Nie wiedzieliśmy, co robić, jak działać
– przyznaje Roman Kucierski, dyrektor eleganckiego hotelu Hamilton w Świnoujściu.
– Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, że pandemia zmieni nas, całą branżę, a nawet turystów. I
że to stanie się niemal trwałą zmianą, a my musimy zacząć inaczej działać, inaczej pracować.
Pierwszy raz po zamknięciu odetchnęli
dopiero w maju 2020 roku, kiedy hotele ponownie mogły przyjmować turystów. Zaraz
przyszło lato i wakacje. Dla hotelu Hamilton
sezon 2020 roku był pomyślny. Do Świnoujścia
przyjechało sporo gości, nawet spoza Polski.
Hamilton przyjmował przede wszystkim turystów z Niemiec. Ale już na jesieni po raz drugi
zamknięto hotele w Polsce, a trzeci lockdown
zakończył się dopiero w maju 2021 roku.
– Obliczyłem, że na cały rok, czyli na 12 miesięcy, nasz hotel, ale także wszystkie polskie hotele, czynny był jedynie 6 miesięcy – mówi dyrektor
Hamiltona. – Do tego cały czas obowiązują nas
pewne procedury i ograniczenia. Trzeba było również i do nich się przygotować, a nawet przyzwyczaić zarówno gości, jak i personel.
Ale udało się. Wszystko zaczyna działać jak
w zegarku, a hotel Hamilton w Świnoujściu już
od maja tego roku ma z tygodnia na tydzień
coraz więcej klientów. Roman Kucierski obserwuje to wyraźnie w swoich wskaźnikach. Nie
ukrywa jednak, że on, jak i cała branża, obawiają się obostrzeń zapowiadanych wraz z czwartą falą koronawirusa.
– Bo co będzie? – pyta retorycznie. – Znowu
nas zamkną?
Te lockdowny i w ogóle pandemia wywróciły niemal do góry nogami całą branżę hotelową. Już nic nie działa tak jak przed pandemią.
– Zmienił się także turysta – zauważa Kucierski. – Jest ostrożniejszy, woli mniejsze hotele albo
nawet pensjonaty, już nie przyjeżdża tak często
na weekendy, stał się mniej „ruchliwy”. W sezonie
2021 roku mieliśmy mniej gości niż, w także przecież w pandemicznym, sezonie 2020 roku.

Dyrektor Kucierski jednak nie narzeka. Niemal do końca 2022 roku ma już zaplanowane
i zarezerwowane miejsca, głównie przez zorganizowane grupy turystyczne z Niemiec, ale
także przez indywidualnych klientów, którzy
bukują pobyty przez platformy hotelowe (goście hotelowi z Niemiec stanowią 85 proc.
wszystkich turystów). Zauważa też, że coraz
częściej przyjeżdżają do niego Skandynawowie
i ostatnio także Czesi.
Przyjeżdżają, aby skorzystać ze strefy SPA
&Wellness, na zabiegi rehabilitacyjne, aby wymoczyć się w basenach, a nawet popatrzeć na
morze z tarasu na siódmym piętrze.
Dumą hotelu jest własny browar „Dobosz”
specjalizujący się w produkcji piw rzemieślniczych. Został założony w roku 2020 i jest
pierwszym browarem na świecie, który został zbudowany w wersji historycznej. Klienci,
szczególnie ci z Niemiec, nie ukrywają, że lubią
siąść sobie przy stoliku na tarasie albo przed
hotelem z pokalem jednego z czterech piw
serwowanych niemal specjalnie dla nich (lager,
pils, ciemne oraz pszeniczne).
– Mamy też w ofercie „kąpiel w piwie”
– mówi z dumą dyrektor Hamiltona i opowiada, że sporo jest amatorów takich właśnie
kąpieli, bo klienci nie tylko niemal „po uszy”
mogą zanurzyć się w „nektarze Bogów”.
Jesień, zima i wiosna to czas na wesela,
przyjęcia, na konferencje. Organizowane są
głównie w świetnie wyposażonej sali konferencyjnej, która pomieści 100 uczestników.
Dyrektor nie ukrywa, że tzw. czas pandemiczny nie sprzyja tego typu imprezom, bo
– jak tłumaczy – trudno jest dziś zaplanować
tego typu wydarzenie, jeśli nie wiadomo, czy
będzie można zaprosić gości do zamkniętego
pomieszczenia, nawet jeśli jest ono wyposażone w klimatyzację.
– Zwykle o tej porze mieliśmy przygotowany
już dawno scenariusz na imprezę sylwestrową –
opowiada. – W tym roku nie mamy pewności,
czy uda nam się ją zorganizować.
Tłumaczy, że pandemia hotelowi i planom
jego rozwoju namieszała. Przyzwyczajony do
skrupulatnego planowania działalności nawet
na dwa lata do przodu, dziś nie wie jak będzie
wyglądało jutro.
– A hotel taki jak nasz, któremu bardzo zależy
na ciągłym podwyższaniu standardów, to prze-

Niemal do końca 2022 roku są już zarezerwowane
miejsca przez grupy turystyczne z Niemiec i przez
indywidualnych klientów. | fot. Hamilton

cież całkiem spore przedsiębiorstwo – zaznacza.
– Zatrudniam do obsługi 160 pracowników, ale
muszę mieć też z czego im zapłacić. To problem,
kiedy hotele są zamykane.
Nie ukrywa, że choć ostatnio cała turystyczna branża bardzo martwi się brakiem rąk do
pracy, to w Świnoujściu znalezienie pracownika do hotelu graniczy prawie z cudem.
– Nie zdawałem sobie sprawy z wagi problemu, kiedy cztery lata temu zostałem dyrektorem
hotelu – opowiada i tłumaczy, że zaledwie
parę kilometrów od Świnoujścia, które każdego dnia można pokonać choćby na rowerze,
ma ogromną konkurencję. – Nie ma niemalże tygodnia czy miesiąca, aby hotele z Niemiec
(w Albecku czy Heringsdorfie) nie podkupiły świnoujskim hotelom wyszkolonych już przez nas
pracowników.
Ratunkiem stali się pracownicy z zagranicy.
W tej chwili połowa personelu hotelu to obywatele Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, a nawet
z Filipin.
– A ja w tej chwili tęsknię za normalnością
– przyznaje dyrektor Hamiltona i przyznaje,
że plany jakie miał, choćby te związane z rozbudową, przez pandemię musiał schować do
szuflady.
Beata Morska

Jesień, zima i wiosna to czas na wesela, przyjęcia, na
konferencje. | fot. B. Morska
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Poznaliśmy najlepszych
golfistów amatorów

Jak co roku, pod koniec sierpnia pola
golfowe: podszczecińskie Binowo
i Modry Las (Choszczno) stają się
gospodarzami krajowego finału
największych amatorskich golfowych
mistrzostw świata.

Polscy finaliści WAGC od lewej: Tomasz Kordek, Marcin
Dudziński, Arkadiusz Płaszczykowski, Robert Piesik,
Krzysztof Lipiec, Agnieszka Smalarz | fot. JAROSŁAW GASZYŃSKI

Ścieżka awansu do krajowego finału jest
następująca: należy znaleźć się na podium
jednej z 16 eliminacji (rozgrywanych na topo-

wych polach golfowych w Polsce). Wygranie
krajowego finału (rozgrywanego na dwóch
polach golfowych: Binowo Park Golf Klub oraz
Modry Las Golf Resort) jest o tyle trudniejsze,
że należy dobrze zagrać aż trzy rundy (nie jak
w przypadku eliminacji: jedną). Po dwóch
dniach finałowych zmagań następuje tzw.
cut, czyli oddzielenie zawodników z górnej
i dolnej części tabeli.
Zgodnie z ideą turnieju zawodnicy rywalizowali podzieleni na grupy handicapowe (wg
których „dostają” uderzenia od pola, co wpływa
na wyrównanie szans). W swoich grupach zwyciężyli: Michał Ligocki, snowboardzista, olimpijczyk (grupa celebrytów), Tomasz Kordek (0-5),
Marcin Dudziński (6-10), Arkadiusz Płaszczykowski (11-15), Robert Piesik (16-20), Krzysztof Lipiec (21-25), Agnieszka Smalarz (26-36).
W tym roku odbyła się 21. edycja turnieju. Udana z punktu widzenia sportowego, ale
również biznesowego.
– To był dobry rok. Wiele firm zobaczyło
w golfie promocyjny potencjał. Jednym z tytularnych sponsorów została firma HKL / Luxan, której
prezes Krzysztof Krawczyk – z zamiłowania również
golfista – był jednym z uczestników turnieju – podsumował Sławomir Piński – dyrektor turnieju
World Amateur Golfers Championship na Europę.
Zwycięzcy będą reprezentować Polskę na
światowym finale w Dubaju, a dla wielu z nich,
oprócz cennych nagród rzeczowych, największą jest możliwość gry z orzełkiem na piersi.
Wojciech Senger

GOFUS debiutuje w Binowie
Pierwsza edycja turnieju pod szyldem
Stowarzyszenia Gofus Polska odbyła
się 1 października na polu golfowym
Binowo Park. W turnieju wzięli udział
byli piłkarze, sportowcy innych
dyscyplin, aktorzy oraz biznesmeni
z Polski i Niemiec.

Gofus Polska to stowarzyszenie zrzeszające przede wszystkim byłych piłkarzy, których
łączy wspólna pasja – golf. Korzenie Gofusa
pochodzą z Niemiec (Gofus – akronim od słów
Golf & Fusball), gdzie członkami są prawdziwe
eksgwiazdy niemieckiej piłki z Franzem Beckenbauerem na czele.
Na pole do Binowa przyjechało zatem
sporo gości turniejowych z Niemiec. – Taki

turniej – poza wymiarem sportowym świetnie
przyczynia się do budowania polsko-niemieckich
relacji – powiedział Heinrich Kostyra, prezes
Stowarzyszenia Gofus Polska. Pierwsza edycja
turnieju pod wieloma względami przerosła nasze oczekiwania, toteż już planujemy kolejne.
– dodał Kostyra.
Polski oddział stowarzyszenia Gofus zawiązał się w 2020 r. Wśród członków-założycieli
polskiego oddziału Gofusa są m.in. Raphael
Rojek, Piotr Huzar, Marcin Jakubowski, Robert Rozmus, Sławomir Piński, prof. Mikołaj
Grabowski, Joanna Mularz, Michał Ligocki,
Tomasz Iwan, Ewa Heczkova, Mateusz Ligocki oraz dr Heinrich Kostyra. Poza sportowym
wymiarem, ideą stowarzyszenia jest wsparcie
sportowo-socjalnego rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce.
W pierwszej edycji w poszczególnych
grupach handicapowych turnieju zwyciężyli: Jacek Szlachcikowski (punktacja brutto),
Cezary Turostowski (0-18), Ryszard Staniak
(18-36), Piotr Biernacki (36-54). W kategorii
drużynowej zwyciężyli Jacek Szlachcikowski,
Arkadiusz Wójcik, Olgierd Moskalewicz oraz
Maciej Stolarczyk.
Wojciech Senger

Uczestnicy turnieju GOFUS w BInowie. Drugi od lewej
Heinrich Kostyra, prezes stowarzyszenia Gofus Polska.
| fot. JAROSŁAW GASZYŃSKI
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Święto tenisa za nami
To była dwudziesta ósma edycja
turnieju, czyli najstarszej
i największej zawodowej imprezy
tenisowej w Polsce. Odbyła się
– podobnie jak dwadzieścia siedem
poprzednich – na ziemnych kortach
przy alei Wojska Polskiego
w Szczecinie. Znowu nie wygrał
w niej Hiszpan, za to kibice
zobaczyli w finale Polaka. Puchar
zwycięzcy wzniósł do góry Czech
Zdenek Kolar.
Pekao Szczecin Open 2021 to licencjonowany challenger ATP (Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów), co zobowiązuje zarówno
organizatorów, jak i samych graczy. Turniej
należy do elitarnej grupy rozgrywek, a jego
głównymi sponsorami są od lat Bank Pekao SA
i Miasto Szczecin.

Klątwa trwa
Turniej główny został rozegrany w dniach
13-19 września. W czołowej ósemce było rozstawionych aż trzech Hiszpanów, w tym dwaj
najwyżej notowani: Albert Ramos-Vinolas
(49. miejsce na liście ATP) i Pablo Andujar
(74.), ale cóż z tego, skoro obaj przedwcześnie
musieli pożegnać się z turniejem.
Nawierzchnia ceglana preferowana jest
przez zawodników tej nacji. Praktycznie wszędzie. Poza Szczecinem. U nas każdorazowo rywale okazują się lepsi. Hiszpańska klątwa trwa
w najlepsze…

Polak w finale
Już przed rozpoczęciem decydującego
meczu było wiadomo, że niedzielny finał
Pekao Szczecin Open będzie historyczny.
Odkąd turniej zalicza się do prestiżowego
grona challenge’ów (rok 1996), w pojedynku
o tytuł singlowy nigdy nie brał udziału Polak.
Zdenek Kolar i Kamil Majchrzak – finaliści tegorocznego
Pekao Szczecin Open. | fot. ABES

Najbliżej byliśmy trzynaście lat temu. W roku
2008 w półfinałach znaleźli się Jerzy Janowicz
oraz Łukasz Kubot, ale obaj ulegli wówczas
wyżej notowanym rywalom.
Mimo kiepskiego początku, niesiony dopingiem kibiców Kamil Majchrzak szybko opanował sytuację, a przy stanie 6:5 miał kilka szans
na objęcie prowadzenia w meczu, ale nie wykorzystał żadnej z pięciu piłek setowych. Zdenek Kolar obronił swoje podanie, doprowadził
do tie-breaku i triumfował w nim 7:4.
W drugiej partii zawodnicy także przełamywali siebie nawzajem. O to jedno lepszy okazał się Czech, który zwyciężył ostatecznie 7:5,
a cały pojedynek rozstrzygnął w dwóch setach.
– Trzeba przyznać, że Zdenek zagrał dziś kapitalnie i był zwyczajnie lepszy ode mnie. Zasłużył
na zwycięstwo – powiedział podczas ceremonii
wręczenia nagród Kamil Majchrzak.
– Cieszę się, że tytuł mistrzowski w Szczecinie
pozwoli mi wejść do TOP 150 i mam nadzieję, że
nie jest to jeszcze moje ostatnie słowo – cieszył
się szczęśliwy Zdenek Kolar.
W grze podwójnej zwycięzcami okazali się
Meksykanin Santiago Gonzalez wraz z Argentyńczykiem Andresem Molteni. Tutaj niespodzianek nie było. Tym bardziej że w finale spotkały się dwie najwyżej rozstawione pary.

Było głośno
Turniej Pekao Szczecin Open to nie tylko
sportowe zmagania tenisistów. Po ostatnim
meczu, praktycznie każdego dnia, rozpoczynała się muzyczna uczta dla melomanów, w
ramach Tennis Music & Art Festival.
– Wiele lat temu zdecydowaliśmy się, że będziemy robili koncerty i staramy się kultywować
tę tradycję – mówił dyrektor turnieju Pekao
Szczecin Open Krzysztof Bobala.
W tym roku wystąpili m.in. Robert Cichy,
Two Timer czy Gree. Publiczność podczas

Zdenek Kolar pojedynek finałowy rozstrzygnął w dwóch
setach. | fot. ABES

chłodnych wieczorów rozgrzewały także klimaty polskiej muzyki z lat 60. i 70. zaprezentowane przez Retro Gitary oraz energetyczne rytmy
szczecińskich Tragarzy. Wszystkie koncerty
cieszyły się sporym zainteresowaniem i zostały
dobrze odebrane przez publiczność.
Słusznym posunięciem był powrót sceny
koncertowej na korty przy alei Wojska Polskiego. Przed dwoma laty festiwal wyemigrował
poza obiekty sportowe, artyści – być może nawet bardziej uznani – występowali w lepszych
sceneriach, lecz klimatu szczecińskiemu turniejowi to nie dodawało. A w tym roku – i owszem.

Minusy
Co mogło przyuważyć złośliwe oko? Po
pierwsze, powinno być cieplej. Na pogodę organizatorzy nie mają jednak wpływu. Podobnie jak na komary, które – zwłaszcza podczas
wieczornych spotkań – cięły jak najęte. Publiczność dopisała dopiero pod koniec challengeu.
Wcześniej bywało różnie, a trybuny raczej świeciły pustkami. Może i zbyteczny jest też podział
turniejowych gości, szczególnie na trybunach.
Segregacja, aż w takim stopniu, wydaje się w
tym przypadku zbyteczna. Na festiwalu zabrakło gwiazd pokroju Renaty Przemyk czy Grzegorza Turanua, ale pamiętajmy, że koncerty nie
były biletowane.
Z perspektywy obserwatora wytykać można praktycznie wszystko. I to każdemu. Jakość
imprezy zależy od możliwości infrastrukturalnych, organizacyjnych, finansowych, także od
oczekiwań. To, że mamy tej rangi tenisowy turniej w naszym mieście – od niemal trzech dekad – już jest nie lada sukcesem. Doceńmy to.
Paweł Stężała
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Twarze biznesu
Anna Makarewicz, właścicielka firmy Lody Misia Wojtka

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Serce
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Moja ulubiona postać

Święty Augustyn

Co cenię u mężczyzny

Lojalność

Co cenię u kobiety
Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
Czym zachwyciłam się ostatnio
fot. ARCHIWUM

O czym marzę

Szczerość i empatię
Spontaniczny chaotyzm
Obłudy
Pisanie książek
Budowaniem relacji
By przeżyć życie

Wojciech Wirwicki, właściciel portalu wSzczecinie.pl

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Koziorożec
Uniwersytet Szczeciński

Moja ulubiona postać

Nie mam ulubionej postaci

Co cenię u mężczyzny

Konsekwencję

Co cenię u kobiety

Konsekwencję

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

Pracoholizm
Nie wysypiać się
Podróżowanie
Raczkującym synkiem

fot. ZE ZBIORÓW WŁASNYCH

O przedwojennym domku na wsi

Wysłuchał: wab
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