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Dylematy czasu pandemii Z Samirem Zeairem, ordynatorem
Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej Szpitala
Wojewódzkiego w Szczecinie, wojewódzkim konsultantem do spraw chirurgii
naczyniowej i właścicielem sieci restauracji Aramia, o trudnym czasie pandemii.
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Turystyka w cieniu zarazy Tym razem dyskusję redakcyjną poświęcamy sprawom turystyki. Zastanawiamy się, w jaki sposób koronawirus wpłynął
na branżę i czy wsparcie antykryzysowe pomogło przedsiębiorcom przetrwać
najtrudniejszy okres. W dyskusji uczestniczą: Magdalena Bulikowska, kierownik
Biura ds. Rozwoju Potencjału Turystycznego Regionu w Urzędzie Marszałkowskim, dr Marta Sidorkiewicz, pracownik naukowy Zespołu Turystyki i Hotelarstwa
Instytutu Zarządzania Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego, Agnieszka Skulinets, dyrektor ds. operacyjnych hotelu Novotel & Ibis
Szczecin Centrum oraz Wojciech Furmanek, dyrektor generalny sanatorium San w
Kołobrzegu. Redakcję reprezentowały Ewa Podgajna i Magdalena Szczepkowska.
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Koktajl biznesowy Zaczynamy od inwestycji w Urzędzie Wojewódzkim.
W przeszklonym wewnętrznym dziedzińcu budynku znajduje się teraz 20 stanowisk obsługi cudzoziemców. Poprawa warunków ich obsługi ułatwi załatwianie
formalności osobom ubiegającym się o pracę w regionie. Od początku 2020 roku
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wydano cudzoziemcom ponad
23 tys. zezwoleń na pracę i blisko 5,5 tys. na pobyt. Piszemy również o magazynie ostatniej mili, który dla DPD Polska stawia w Szczecinie firma Hillwood.
Obiekt ma mieć prawie 5 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz biurowej.
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Wybieramy Perły Biznesu 2020! Rozpoczynamy już siedemnastą
edycję konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch
kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze 2020 i Osobowość Biznesu 2020.

Gospodarka, głupcze… Felieton Stanisława Flejterskiego.
BKM – konieczność czy zagrożenie? (2) Felieton Jacka Batóga.

29 |

Co dalej z Nord Stream 2 Felieton Dariusza Zarzeckiego.
Karuzela Kadrowa
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Pamiętajmy o Piotrze Zarembie 5 lipca w 75. rocznicę
przejęcia władzy w Szczecinie przez pierwszego polskiego prezydenta, na
fasadzie gmachu Urzędu Miasta przy placu Armii Krajowej została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona prof. Piotrowi Zarembie.

Czas na Szczecin z Kotlą i Czasnojciem
W 75. rocznicę polskiego Szczecina oficyna wydawnicza ZAPOL
zaprezentowała swój nowy produkt turystyczny pn. Czas na Szczecin.
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Festiwal Marek na al. Wojska Polskiego Henryk Sawka w
ciągu godziny narysował 61 dowcipnych rysunków i został najszybszym rysownikiem w Polsce. Bicie rekordu było jedną z atrakcji pierwszego Festiwalu Marek.
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Na okładce:

Sałuda wygrywa Szczecin Open Pole golfowe
Binowo Park po raz kolejny zostało gospodarzem najstarszego
turnieju dla zawodowych golfistów w Polsce. Triumfował szczecinianin
Maksymilian Sałuda, wychowanek binowskiego klubu.
Pojadą do Meksyku w przyszłym roku W kalendarzu każdego
polskiego golfisty amatora koniec sierpnia zarezerwowany jest na jedno szczególne
wydarzenie – finał turnieju World Amateur Golfers Championship. W Binowie rozegrany został jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych turniejów w Polsce.
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają: Doro-

fot: mat. AUTODOC LOGISTICS

Firma Autodoc, europejski potentat
w dziedzinie handlu online
częściami samochodowymi, tworzy
kolejne miejsca pracy w Szczecinie
rozwijając swoją spółkę Autodoc
Logistics. Na zdjęciu przedstawiciele
Autodoc Logistics w siedzibie firmy
w Szczecinie-Dąbiu.
Od lewej: Jacek Lach Chief
Accountant, Krystian Engler
Technical Director, Emilia
Wąsowska General Manager,
Wojciech Drobczyński Logistics
Director, Joanna Kochan
HR Manager.

ta Gadomska, właścicielka firmy GARDEN FABER – meble do restauracji
i kawiarni i Marcin Pawłowski, prezes zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
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Dylematy czasu pandemii
Z Samirem Zeairem, ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej
Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, wojewódzkim konsultantem do spraw chirurgii naczyniowej
i właścicielem sieci restauracji Aramia, o trudnym czasie pandemii.

Samir Zeair: Gdyby to ode mnie
zależało, to w obecnej sytuacji
wydałbym dekret wprowadzający
obowiązkowe szczepienia na
grypę. Są ku temu proste powody.
Grypa i COVID mają podobne
objawy, dlatego szczepiąc
się na grypę, można ułatwić
diagnozę lekarza w przypadku
podejrzenia zachorowania na
covid, eliminując podejrzenie
o grypę u zaszczepionego pacjenta.
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W marcu dotarła do Polski pandemia koronawirusa. Czy uważa pan działania władz
rządowych i samorządowych za prawidłowe?
Pandemii koronawirusa nikt się nie spodziewał i żadne państwo nie było przygotowane do
walki z czymś takim. Co należało robić? Tę decyzję każde państwo podejmowalo samodzielnie, tak jak uznało to za stosowne. W Polsce
postanowiono zamknąć granice, a także centra
handlowe, szkoły i restauracje. Czy restrykcje,
które wprowadzono były dobre czy złe? Trudno
to jednoznacznie ocenić.
W Szwecji nie było takich restrykcji, ale musimy pamiętać, że tam nie ma tak dużego zagęszczenia ludności, jak w innych krajach. W Szwecji
było jednak dużo zakażeń i dużo zgonów, ale
celem ich strategii była jak największa liczba zakażeń, by osiagnąć tzw. odporność stadną.
Obowiązkiem każdego państwa jest to, żeby
przygotować się jak najlepiej do tej epidemii.
Nikt jednak nie wiedział, jak będzie rozwijać się
pandemia koronawirusa. U nas bardzo duże pieniądze zostały wydane na zakup respiratorów.
Czy były one użytkowane? Na szczęście – odpukać w niemalowane drzewo – nie do końca.
Okazało się, że nie były one aż tak potrzebne.
Według mnie, choć tak naprawdę trudno
jest to rozstrzygnąć jednoznacznie, to decyzje
dotyczące wprowadzenia restrykcji w Polsce
były prawidłowe. Gdyby nie restrykcje, byłoby
u nas o wiele gorzej. Wiemy przecież, co działo się we Włoszech i Hiszpanii. Mam przyjaciół
w Hiszpanii, którzy opowiadali mi, do jakich tam
dochodziło tragedii.
Liczba chorych na koronawirusa w naszym
regionie nie jest stosunkowo wysoka. Dobrze
wypadamy w statystykach, mimo że za nami
jest sezon wakacyjny. To dobrze.
Pomaga nam mniejsza liczba zagęszczenia
ludności. Na Śląsku jest z tym zupełnie inaczej.
Oczywiście w sezonie przyjechało do nas dużo
osób, ale po kilku dniach wrócili do swoich domów. Jeśli nawet mieszkaniec Śląska zachorowałby u nas, to i tak będzie zaliczany do statystyk w swoim województwie.
Trochę obawiam się nowych regulacji, które
skróciły kwarantannę z 14 do 10 dni i zlikwidowały
obowiązek wykonania testu na zakończenie izolacji. Jest to trochę niebezpieczne, bo inkubacja
tego wirusa trwa od 10 dni do dwóch tygodni.
Szpital Wojewódzki na ul. Arkońskiej
w Szczecinie, w którym pan pracuje, decyzją
rządową stał się szpitalem jednoimiennym.
Jak ta zmiana wpłynęła na pana pracę?
Na Arkońskiej kieruję dużym oddziałem,
który przed COVID-em miał 76 łóżek. To jest
wieloprofilowy oddział chirurgiczny, gdzie
prowadzimy chirurgię naczyniową, ogólną,
onkologiczną i transplantologię. Niestety w
konsekwencji wybrania naszego szpitala jako

szpitala jednoimiennego zakaźnego musiałem
się wyprowadzić z mojego oddziału. Powstało tam stanowisko dla chorób zakaźnych. Ten
stan trwał kilka miesięcy. Oczywiście odbyło się
to kosztem chorych czekających na przeszczepy, bajpasy czy też na interwencje naczyniowe.
Mimo wszystko jako zespół staraliśmy się, żeby
w pilnych przypadkach reagować na te potrzeby.
Szpitale jednoimienne miały zakaz przeszczepiania narządów. Na szczęście udało mi
się przekonać krajowe centrum koordynacji
przeszczepów Poltransplant i ogólnie mówiąc
decydentów, żeby dostać zgodę na prowadzenie transplantologii wątroby i nerek. Po jakimś
czasie dostałem 8 łóżek na oddziale laryngologii
i jedną salę operacyjną. Dzięki temu w tym okresie wykonaliśmy pewną liczbę przeszczepów.
Szpital w okresie kiedy był szpitalem jednoimiennym nie mógł wykonywać normalnych
procedur medycznych, często wysokospecjalistycznych, bo czekał na chorych z COVID-em.
I to dotyczyło nie tylko chirurgii, ale także takich
oddziałów jak internistyczny, nefrologii, gastrologii i neurologii.
Jak wygląda sytuacja teraz, a rozmawiamy
w połowie września?
Szpitale jednoimienne zostały zlikwidowane, ale to nie oznacza, że szpital na Arkońskiej
mógł wrócić do dawnej działalności. Nadal
w szpitalu przebywały osoby chore na COVID-19. Na swój oddział mogłem wrócić dopiero
na początku września, ale mam dziś do dyzpozycji tylko 25 łóżek, i w najbliższym czasie raczej to
się nie zwiększy.
W międzyczasie pojawiły się problemy
z personelem. Duża liczba pielęgniarek odeszła
z pracy w naszym szpitalu. Powody były różne.
Cześć pielęgniarek być może nie wytrzymała
napięcia, inne musiały to zrobić z powodów
ekonomicznych. Wprowadzony został bowiem
zakaz pracy w innych szpitalach, co oznacza, że
jeśli ktoś pracował w szpitalu jednoimiennym,
to nie mógł już pracować w innej placówce.
Ponieważ pensje większości pielęgniarek są niskie, zmuszone są dorabiać w innych miejscach.
Często wybierały więc inne szpitale, kosztem
szpitala zakaźnego. Dodam też, i to jest niepokojące, że w ostatnim czasie z naszego szpitala
odchodzą też dobrzy lekarze.
Można by zadać pytanie, dlaczego akurat
szpital na Arkońskiej został wybrany jako jednoimienny, a nie jakaś mniejsza placówka?
Zdecydował o tym fakt, że w naszym szpitalu jest oddział zakaźny. Na tej samej zasadzie szpitalem jednoimiennym został szpital
w Koszalinie. Wydaje się jednak, że lepiej było
wówczas znaleźć mniejszy szpital od naszego,
w którym w ramach jednego budynku można
by zapewnić opiekę chorym z COVID-em. Tak
się jednak nie stało.
lipiec-wrzesień 2020

Sytuacja aktualna też nie rozwiązuje problemów. Podam świeży przykład. Młody
chłopak trafił do szpitala na Unii Lubelskiej
z objawami zapalenia wyrostka robaczkowego.
Wykonano mu test na COVID-19, który okazał
się dodatni. W nocy ze szpitala na Unii Lubelskiej
otrzymaliśmy telefon z informacją, że przekazują
nam pacjenta do operacji. Ale my już w tym momencie nie byliśmy szpitalem jednoimiennym,
z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski
zapowiedział w telewizji, że operacje osób
z COVID-em z naszego regionu będą się odbywały
w Poznaniu. Po przyjrzeniu się sytuacji i konsultacji z doktorem Miłoszem Parczewskim, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób
zakaźnych, okazało się, że tak jest, ale nie ma
jeszcze aktów prawnych wykonawczych. Powstał więc duży problem, co zrobić z pacjentem.
Oddział, którym kieruję, jest czysty, czyli bez
COVID-u. Jest to szczególnie ważne, bo leżą na
nim chorzy po przeszczepach i operacjach naczyniowych. Co to w ogóle jest za pomysł, żeby
wysyłać pacjenta z COVID-em do Poznania, żeby
zoperować wyrostek robaczkowy. W końcu mój
zespół wykonał tę operację w naszym szpitalu
na sali operacyjnej, gdzie jest Szpitalny Oddział
Ratunkowy (SOR). Oczywiście na czas zabiegu
SOR musiał wstrzymać pracę.
Ma pan kilka specjalizacji. Jest pan chirurgiem ogólnym, transplantacyjnym, naczyniowym i onkologicznym. Jak pan myśli, jak czas
pandemii wpłynął na pozostałych chorych,
potencjalnych pańskich pacjentów?
Niestety, wielu pacjentów, którzy chorują
przewlekle, jest dziś bardziej chorych niż przed
pandemią. Wielu z nich można było pomóc,
żeby na przykład nie amputować im kończyn
dolnych, ale żeby się tak stało, to interwencja
chirurgiczna musi być wykonana w odpowied-

nim momencie. Później, kiedy w porę nie zostaną udrożnione zatkane tętnice, jest już za
późno. Zaczynają się zmiany martwicze kończyn
i pozostaje tylko amputacja. Niestety obserwujemy teraz, że tendencja amputacji wzrosła.
Również chorzy onkologicznie będą trafiać
do nas w gorszym stanie i to jest naprawdę
przykre. Mimo to chcę podkreślić, że na tych
ośmiu łóżkach, które miał mój oddział, priorytetem było przyjmowanie osób chorych onkologicznie. Chorzy ci mieli dostęp do szpitala i nikt
z nich nie usłyszał: „Ma pan raka, to niech pan
poczeka”. Tego nie było i nie sądzę, żeby gdziekolwiek w Polsce tak było.
A jakie jest pana zdanie na temat szczepień na grypę?
Gdyby to ode mnie zależało, to w obecnej
sytuacji wydałbym dekret wprowadzający obowiązkowe szczepienia na grypę. Są ku temu
proste powody. Grypa i COVID mają podobne
objawy, dlatego szczepiąc się na grypę, można
ułatwić diagnozę lekarza w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID, eliminując podejrzenie o grypę u zaszczepionego pacjenta.
Przejdźmy teraz do pana innej aktywności. Jest pan również właścicielem restauracji i apartamentów do wynajęcia. Jak ocenia
pan wsparcie dla branży gastronomicznej
w czasie pandemii?
Pandemia to jest bardzo ciężki okres dla
gastronomii. Już w lutym, jeszcze przed zamknięciem naszych lokali, pojawił się problem.
Potencjalni goście dowiadywali się z mediów,
że pojawił się koronawirus i sami – w trosce
o swoje zdrowie – ograniczyli wyjścia do restauracji. 16 marca zamknęliśmy naszą restaurację na ul. Romera i na szczecińskim
podzamczu. Praktycznie z dnia na dzień klienci
anulowali też rezerwacje w naszych aparta-

mentach, które również mamy na podzamczu.
Wszystko stanęło, a mieliśmy w tym okresie
ponad 20 pracowników.
Jako firma dostaliśmy wsparcie w wysokości
5 tys. zł, które wypłacał Wojewódzki Urząd Pracy. Niestety nie dostaliśmy środków z Polskiego
Funduszu Rozwoju. Wniosek składaliśmy kilkakronie, ale za każdym razem spotkaliśmy się
z odmową.
Nasza restauracja Aramia na Romera wymagała już remontu, ale skąd w takiej sytuacji
wziąć środki? Dlatego podjęliśmy decyzję o jej
zamknięciu. Kucharze i personel przeszli do restauracji z kuchnią syryjską na podzamczu. Spora część osób nie wróciła jednak po lockdownie
do nas. Do dziś brakuje nam rąk do pracy. Kiedyś
ratowaliśmy się pracownikami z Ukrainy. Teraz
przybyszy ze wschodu jest znacznie mniej.
Przyznać jednak muszę, że sezon letni był
dla nas dobry. Podjęliśmy decyzję, że na przełomie września i października uruchomimy nową
Aramię z nutą dań tureckich na ul. Jagiellońskiej
przy fontannie obok deptaka na ul. Bogusława.
Restaurację poprowadzi mój syn. Menu, które
przygotowaliśmy, jest naprawdę wyśmienite.
Już teraz serdecznie zapraszam do spróbowania nowych smaków.
Z perspektywy czasu jak pan ocenia swoją decyzję sprzed kilku lat o zainwestowaniu
w branżę gastronomiczną?
Powiem tak, branża gastronomiczna to
jest moje hobby. To daje mi dużą satysfakcję,
choć nie zawsze duże pieniądze. Chcę jednak,
żeby goście nas odwiedzali i byli zadowoleni.
To mnie zawsze najbardziej cieszy.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali: Magdalena Szczepkowska
oraz Włodzimierz Abkowicz
fot. ABES
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Tym razem dyskusję redakcyjną poświęcamy sprawom turystyki. Zastanawiamy
się, w jaki sposób koronawirus wpłynął na branżę i czy wsparcie antykryzysowe
pomogło przedsiębiorcom przetrwać najtrudniejszy okres. W dyskusji uczestniczą:
Magdalena Bulikowska, kierownik Biura ds. Rozwoju Potencjału Turystycznego
Regionu w Urzędzie Marszałkowskim, dr Marta Sidorkiewicz, pracownik naukowy
Zespołu Turystyki i Hotelarstwa Instytutu Zarządzania Wydziału Ekonomii,
Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Agnieszka Skulinets,
dyrektor ds. operacyjnych hotelu Novotel & Ibis Szczecin Centrum oraz Wojciech
Furmanek, dyrektor generalny sanatorium San w Kołobrzegu. Redakcję
reprezentowały Ewa Podgajna i Magdalena Szczepkowska.
Jak koronawirus wpłynął na branżę turystyczną?
Marta Sidorkiewicz: Turystyka została bardzo dotknięta przez pandemię koronawirusa.
Według wyliczeń Światowej Organizacji Turystyki – agencji ONZ, strata sektora od stycznia
do czerwca br. wyniosła aż 460 mld dolarów
przez spadek popytu na podróże. Przyjmuje się,
że strata zwiększy się do ponad biliona dolarów.
W stosunku do poprzedniego roku spadek turystów na świecie jest szacowany na 78 proc.
Co więcej, analizy mówią, że 120 milionów ludzi
utraci pracę w wyniku koronawirusa, a co dziesiąta z tych osób pracuje w branży turystycznej.
W związku z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej w tym roku więcej Polaków niż to bywa-

Marta Sidorkiewicz: Staliśmy się we
wrześniu najdroższym regionem
w Polsce. A i tak chętnych do
wypoczynku nie brakuje.
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ło w latach minionych w ogóle nie wyjechało na
wakacje. To, co jest specyficzne, to fakt, że chętniej spędzaliśmy wakacje w Polsce. W badaniach,
które Polska Organizacja Turystyczna zrobiła
w czerwcu, aż 82 proc. respondentów planowało
wakacje w kraju – choć trzeba w tym miejscu dodać, że wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak będzie
wyglądała sprawa otwarcia granic. Ta niepewność w jakimś stopniu wpłynęła na wynik badań.
Zmieniła się popularność niektórych obiektów noclegowych. Na pierwszy plan wysunęły
się apartamenty i domki turystyczne, czyli te
obiekty, w których można zachować dystans
społeczny. Spadło za to zainteresowanie hotelami, które są kojarzone z zatłoczeniem. Szybko
znalazło to odbicie w cenach. Raporty, do któ-

Agnieszka Skulinets: Myślę,
że środki ostrożności, które
zostały wprowadzone w
obiektach hotelarskich, jak
proﬁlaktyczna dezynfekcja,
mogą zostać z nami na zawsze.

rych dotarłam, mówią, że ceny w hotelach spadły, natomiast ceny w domkach turystycznych
i apartamentach wzrosły.
W tym roku szczególny jest wrzesień. Spotkałam się z raportem, który mówi, że we wrześniu ceny za usługi hotelowe wzrosły w naszym
województwie nawet o 40 proc. Staliśmy się
we wrześniu najdroższym regionem w Polsce.
A i tak chętnych do wypoczynku nie brakuje.
Wiosna była bardzo trudna dla osób zarządzających obiektami noclegowymi. A jak jest
dziś?
Wojciech Furmanek: Sanatorium San w Kołobrzegu było przez trzy miesiące nieczynne.
W „czarny piątek” 13 marca ukazało się rozporządzenie, które nie tyle zakazało działalności
hotelarskiej, ale zabroniło prowadzenia działalności gastronomicznej i fizjoterapii. Brak gastronomii i fizjoterapii oznaczał dla nas śmierć
kliniczną. Napisaliśmy komunikat dla naszych
gości, że dalej mogą korzystać z noclegów.
W dwa dni wyjechali wszyscy klienci. Obiekt został zamknięty i zatrudniliśmy stróża.
Wystąpiliśmy o dofinansowanie do wynagrodzeń i przez trzy miesiące korzystaliśmy
z tej pomocy. Pracownicy poszli na tzw. przestój
ekonomiczny. Obserwowaliśmy, jak rozwija się
sytuacja. Pomału gospodarka zaczęła być odmrażana. Otworzyliśmy się 4 lipca. Rozpoczęliśmy z obłożeniem 70 proc., by 15 lipca dojść
do 90 proc. Potem był dołek, bo na przełomie
sierpnia i września spadliśmy do 70 proc. Prawdopodobnie w tym okresie nastąpił odpływ gości z dziećmi. Od 5 września znowu wróciliśmy
do 90 proc. obłożenia. Jesteśmy więc optymistycznie nastawieni do przyszłości.
Agnieszka Skulinets: Jeśli chodzi o nasze
combo Novotel & Ibis w Szczecinie, to w pierwszej kolejności zamknęliśmy Ibisa. Gości przekwaterowaliśmy do Novotelu Szczecin Centrum. Obłożenie było bardzo niskie, ale około
30 pokoi mieliśmy zajętych aż do dnia zamknięcia hotelu. Decyzją naszej centrali hotel Novotel
Szczecin Centrum zamknęliśmy 3 kwietnia, a co
najmniej połowa osób zatrudnionych w naszych
hotelach została skierowana na tzw. postojowe.
Hotel Novotel Szczecin Centrum został
otwarty 4 maja, natomiast Ibis – 1 lipca. Byliśmy
jednymi z pierwszych w naszej sieci hotelarskiej,
którzy na powrót mieli gości.
Plusem, jakim jest funkcjonowanie w strukturze combo, jest możliwość przekierowania
rezerwacji w hotelach. Przekierowaliśmy więc
rezerwacje z Ibisa do Novotelu. W maju osiągnęliśmy około 25-procentowe obłożenie,
w czerwcu mieliśmy trzy dni z rzędu ze 100-procentową rezerwacją. Nasze hotele mają na
ogół biznesowych gości, ale w lipcu i sierpniu,
w okresie urlopowym, mieliśmy dużo rodzin
lipiec-wrzesień 2020

subwencji to 8 proc. rocznych przychodów) i to
był poważny zastrzyk finansowy oraz z dotacji na
kapitał obrotowy. Gdyby nie te trzy instrumenty,
bylibyśmy w tej chwili pod kreską.
Agnieszka Skulinets: Firma skorzystała z dopłat do wynagrodzeń i sukcesywnie, jak wzrastalo obłożenie w hotelach, przywracaliśmy kolejne
osoby z postojowego, zwolnień nie było. Mamy
zresztą program relokacji pracowników między
miastami, w których mamy hotele. Jeżeli teraz
było bardzo dobre obłożenie nad morzem i w
Trójmieście, to większość pracowników z Krakowa, Wrocławia i Poznania była tam relokowana,
oczywiście działo się to za ich zgodą.
Magdalena Bulikowska: Na pewno pomoc
dla firm była potrzebna, dlatego podjęte zostały prace, których celem było wsparcie przedsiębiorców dotacją na kapitał obrotowy poprzez
samorząd województwa zachodniopomorskiego i Wojewódzki Urząd Pracy. Środki rozeszły
się błyskawicznie.
Na rynku pojawił się też bon turystyczny.
Jeśli chodzi o tę formułę, to nie została ona
do końca dopracowana technicznie. Baza firm
opracowana została wg ich nazw. A przecież hotele i inne obiekty turystyczne nie zawsze nazywają się tak samo jak firmy, które je prowadzą.
Stąd czasami występują problemy ze znalezieniem konkretnego hotelu.
A jak państwo sądzicie: Czy sprawdza się
bon turystyczny 500 plus?
Wojciech Furmanek: Tak naprawdę nie zdążył się jeszcze sprawdzić, bo został wprowadzony
w trakcie wakacji. Nasza branża spodziewa się, że
bony będą wykorzystywane na przyszłoroczne
wakacje, bo ważne są do końca marca 2022 r.
Marta Sidorkiewicz: Potwierdzam. Też spotkałam się z informacją, że w tym roku bon nie
wpłynął znacząco na aktywność turystyczną. Być
może sprawdzi się poza sezonem letnim. Ale są
też hotelarze, którzy celowo nie wpisują się na
listę podmiotów, w których można zrealizować
bon. Hotele te mają swojego klienta docelowego, a z bonu wynika, że klientem jest rodzina
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Turystyka
w cieniu zarazy

z dziećmi. Klienci mówili, że hotele dają im poczucie bezpieczeństwa, mają pewność, że stosujemy środki higieny.
A z jakimi problemami zgłaszają się do
Urzędu Marszałkowskiego przedsiębiorcy
z branży turystycznej?
Magdalena Bulikowska: Na Pomorzu Zachodnim nie było bankructw biur turystycznych, ale w całej Polsce już tak dobrze nie było.
Odnotowałam trzy czy cztery takie przypadki.
Dosyć szybko weszły w życie przepisy zmieniające zasady dotyczące zwrotu kosztów dla klientów. Firma, która miała zamrożone pieniądze
w poniesionych kosztach przelotów czy noclegów za granicą, dzięki odroczeniu zwrotów nie
musiała na siłę szukać pieniędzy.
Klienci podeszli do tego bardzo różnie. Jeśli
osobiście byli dotknięci kryzysem, to pieniądze
przeznaczone na wyjazd chcieliby jak najszybciej odzyskać. W branży cały czas jest oczekiwanie na pomoc biurom turystycznym, bo z poziomu rządowego nie zostały one jeszcze tak do
końca wsparte.
Mamy w regionie pilotów i przewodników,
którzy cały czas nie mogą wrócić do obrotów,
które mieli przed pandemią. W miejscowościach uzdrowiskowych, które żyją z turystów
i kuracjuszy, trudna sytuacja dotknęła nie tylko hotele czy sanatoria, ale także firmy, które
dostarczają do nich pożywienie, napoje itd. Na
długi czas została wtrzymana cała oferta spa
i wellness. Została zatrzymana branża spotkań
konferencyjnych i szkoleniowych, która do dziś
się z tego nie podniosła. Przeszliśmy przecież na
system komunikacji zdalnej.
Jak oceniają państwo wsparcie dla ﬁrm
w ramach tarcz antykryzysowych i innych
form?
Wojciech Furmanek: Dzięki pomocy publicznej udało się nam uniknąć jakichkolwiek
zwolnień. Skorzystaliśmy z trzech instrumentów:
dofinansowania do wynagrodzeń przez trzy miesiące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (kwota

Magdalena Bulikowska: Na Pomorzu
Zachodnim nie było bankructw biur
turystycznych, ale w całej Polsce już
tak dobrze nie było. Odnotowałam
trzy czy cztery takie przypadki.
z dzieckiem, która ma też specyficzne potrzeby
i nie każdy obiekt jest w stanie je zapewnić.
Przez pewien czas mieliśmy zamknięte
granice. Czy po tym wszystkim turyści z Niemiec wrócili już do naszych hoteli?
Agnieszka Skulinets: Tak naprawdę to są pojedyncze rezerwacje, pojedyncze grupy. Kiedyś
to wróci do tego, co było, ale w przyszłym roku,
mam tu na mysli Niemców, nie spodziewamy
się jeszcze dużego wzrostu rezerwacji. Pierwszą
grupę po lockdownie mieliśmy z… Czech.
Marta Sidorkiewicz: Inaczej może być
w Szczecinie, inaczej jest nad Bałtykiem. Niemcy
kochają polskie morze. Chętnie nas odwiedzają,
a niemałą w tym rolę odgrywa wysoka jakość
naszego produktu turystycznego.
Wojciech Furmanek: Ja z kolei mogę już
dziś stwierdzić, że w naszym sanatorium w Kołobrzegu nastąpił bardzo niewielki spadek gości
niemieckich. Bardzo dużo osób przyjeżdża do
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Wojciech Furmanek:
Od 5 września znowu wróciliśmy
do 90 proc. obłożenia.
Jesteśmy więc optymistycznie
nastawieni do przyszłości.
nas indywidualnie albo przez małe, sprawnie
działające biura. Jako ciekawostkę powiem, że
w Świnoujściu zacząłem w tym roku zarządzać
jednym apartamentem w dzielnicy uzdrowiskowej i od chwili, kiedy otworzono granice,
miałem w nim obłożenie 100 proc. A jak się zda-

rzało w sezonie jakieś okienko w kalendarzu,
zapełniało się ono w dwie godziny.
Jakie wyzwania stoją teraz przed branżą
turystyczną?
Wojciech Furmanek: Hotelarze patrzą do
przodu. Myślą o tym, co ich czeka. Do 31 grudnia jest jeszcze trochę czasu, ale już dzisiaj musimy się przygotować do sylwestra. Analizujemy,
jakie są przepisy dotyczące organizowania zabawy sylwestrowej. Sanepid odpowiedział, że być
może zabawa sylwestrowa powinna być traktowana jak wesele. Ale wesele w momencie, kiedy
się o to pytaliśmy, mogło być organizowane do
150 osób, a my robiliśmy bale sylwestrowe dla
prawie 300 osób. Badamy sytuację, ale klienci
już teraz chcą jakiejś informacji.
Kłopoty mogą być też z zorganizowaniem
kolacji wigilijnych. W ostatnich latach w hotelach pobytowych obserwowaliśmy przyrosty pobytów świątecznych. Czyżby kolacje
wigilijne miały być organizowane na tury? To
może być dla nas problem. A jeśli już mówię
o dodatkowych usługach, to wspomnę, że leży
zupełnie rozrywkowa część pobytu w uzdrowiskach, jak np. dancingi w sanatoriach.
Magdalena Bulikowska: Ruch turystyczny
możemy dziś badać także dzięki licznikom rowerowym. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy zdecydowany wzrost ruchu na każdej nowej
trasie. Widzimy tam olbrzymi wzrost o 80-120
proc. Widać przez to, że turysta w czasach pandemii zmienia formy spędzania czasu wolnego.
Powiem jeszcze o tym, że w ciężkiej sytuacji
są firmy zajmujące się turystycznym przewozem autokarowym. Źródła dochodów straciły

również poprzez wprowadzenie zakazów lotów
regionalne lotniska, w tym nasz Port Lotniczy
w Goleniowie.
Czy doświadczenia związane z pandemią
na dłużej zmienią nawyki w branży turystycznej?
Agnieszka Skulinets: Myślę, że środki ostrożności, które zostały wprowadzone
w obiektach hotelarskich, jak profilaktyczna
dezynfekcja, mogą zostać z nami na zawsze.
I druga tendencja: najbliższy rok, dwa lata, to na
pewno będzie wzmocnienie turystyki krajowej.
Wojciech Furmanek: Moje biuro sąsiaduje z działem sprzedaży i widzę, jak atmosfera
w nim pulsuje. Pulsuje wraz z informacjami, które podają serwisy telewizyjne. Każdy news o tym,
że jest jakieś nowe ognisko zakażeń na Pomorzu
Środkowym oznacza, że nasze rezerwacje topnieją. Mamy dwa tygodnie ciszy, po czym rezerwacje znowu rosną. Klienci są bardzo podatni na
wiadomości, ale strach mija. Wydaje mi się, że się
coraz bardziej przyzwyczajamy do pandemicznej
sytuacji. Jestem optymistą, będzie dobrze.
Myślę, że hotelarze powinni stworzyć bardziej elastyczną politykę odwoływania rezerwacji. Natomiast reżimy higieniczne już dawno
powinny być wprowadzone. W sanatoriach
w Niemczech przed pandemią były widziane
płyny do dezynfekcji rąk przed wejściem do restauracji. Jeszcze niedawno widok Chińczyków
i Japończyków w maseczkach był dla nas egzotyczny, a dziś jest normą. Często noszę maseczkę i coraz lepiej się z tym czuję.
Dziękujemy za rozmowę.

Wybieramy Perły Biznesu 2020!
Rozpoczynamy już siedemnastą edycję konkursu „Perły Biznesu”.
Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie
Gospodarcze 2020 i Osobowość Biznesu 2020. Organizatorem konkursu
jest redakcja „Świata Biznesu”, zaś mecenasem konkursu Polska Fundacja
Przedsiębiorczości.

Jak zgłaszamy?

Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii
Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze,
które pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2020. Regulamin konkursu
preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa,
innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca
egzemplifikacją powyższych wyróżników.
Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby, które w 2020 roku wyróżniły się
nieszablonowym, innowacyjnym podejściem
przy realizacji projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej
„Świata Biznesu” www.swiatbiznesu.com,
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia
pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 71-004
Szczecin, ul. Cukrowa 45-5, tel: 601 335 804,
601 705 299; e-mail: redakcja@swiatbiznesu.
com w terminie do 31 grudnia 2020 r.
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Statuetki konkursu
Perły Biznesu w postaci
mankietów z perłowymi
spinkami.
| fot. ARCHIWUM

Kiedy rozstrzygnięcie?

Oceny kandydatur zgłoszonych do
konkursu dokona Kapituła Konkursowa,
w skład której wchodzą przedstawiciele
świata nauki: ekonomiści i inżynierowie
oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz
z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom
przewidujemy w pierwszej dekadzie lutego
2021 roku.
Partnerem głównym gali „Pereł Biznesu”
jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
Zapraszamy więc naszych Czytelników
do zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł
Biznesu 2020”.
red

Laureaci ubiegłorocznej
edycji Pereł Biznesu.
| fot. ARCHIWUM
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Przedsiębiorcom potrzeba
mocy do działania!
Jacek Walkiewicz, znany psycholog, mówca, autor programów szkoleniowych i wykładów dla firm był
pierwszym w roku 2020 prelegentem w ramach spotkania „Business Contact” zorganizowanego przez
Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie.
Ideą wydarzeń w ramach tego cyklu jest
spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych
w Izbie, dające możliwość nawiązania i budowania kontaktów wśród uczestników i zaproszonych gości.
– Tematem zorganizowanego 17 września
spotkania z naszym prelegentem była „Pełna
moc w życiu i biznesie”. W czasach pandemii
koronawirusa i szalejącego kryzysu gospodarczego wszystkim przedsiębiorcom potrzeba
energii, entuzjazmu i mocy. Usłyszeliśmy wiele
inspirujących słów oraz podpowiedzi rozwiązań,
które z pewnością okażą się przydatne w biznesie – mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
– Nasz cykl spotkań „Business Contact” to
jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych inicjatyw Północnej Izby Gospodarczej
w Szczecinie. Poprzednio wystąpili w nim Szymon Hołownia oraz Radek Kotarski. W roku
2020 postawiliśmy na kolejnego, bardzo merytorycznego eksperta, który nas wszystkich
zainspirował. Bardzo nam obecnie brakuje słów
inspiracji, bo wielu przedsiębiorców ewidentnie
boryka się z gorszym nastrojem – mówi Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Go-

Przygotuj biznesplan
i wygraj nagrodę
Rusza druga edycja konkursu
„Business Act”. Tym razem zachęca
do udziału w nim zarówno uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, jak
i studentów. Tematem przewodnim
tegorocznej edycji konkursu jest „Mój
pomysł na biznes – mój Start-Up”.

Pomorzany Park

– osiedle z najlepszymi widokami
spodarczej w Szczecinie. – Jest niezbyt wielu
przedsiębiorców, którzy z pandemii koronawirusa wychodzą z tarczą. Gospodarka jest
poobijana, a perspektywy bardzo niepewne.
W tym trudnym czasie nasza organizacja postanowiła zorganizować wydarzenie, które
po pierwsze doda nam entuzjazmu i chęci
do działania, a po drugie będzie okazją do

networkingu, rozmowy, integracji i wzajemnego podzielenia się wrażeniami z ostatnich,
bardzo trudnych miesięcy.
Dziękujemy partnerom wydarzenia: Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, BMW Bońkowscy, Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum, Ogrodnicy.pl, Europrojektom
Consulting, Grupie LUXMED.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować swój biznesplan zgodnie z regulaminem
konkursu, który znajduje się na profilu facebook.com/BusinessAct.Szczecin. Do wygrania
będą atrakcyjne bony zakupowe. Wydarzenie organizuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie we współpracy z Interact Szczecin International. Więcej pytań oraz zgłoszenia konkursowe:
kbonarska@polnocnaizba.pl
Konkurs jest współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Mieszkania w dwóch pierwszych budynkach rozeszły się błyskawicznie.
Hitem sprzedaży może się jednak okazać ostatni, najwyższy budynek, który
jest zwieńczeniem inwestycji. Zanim deweloper rozpoczął sprzedaż lokali,
większość z nich już została zarezerwowana.
Powstające przy al. Powstańców Wielkopolskich osiedle Pomorzany Park, najnowsza propozycja czołowego szczecińskiego dewelopera
firmy Siemaszko, to całkowicie nowa jakość zabudowy w tej części Szczecina. Nic dziwnego, że
mieszkania cieszą się dużą popularnością wśród
kupujących, a kolejka rezerwacji jest długa. Idealnie zlokalizowana, ukryta za szpalerem drzew
inwestycja została zaplanowana jako układ
trzech równolegle wobec siebie usytuowanych
budynków. Zaprojektowane są kaskadowo, od
najniższego usytuowanego najbliżej ulicy do
najwyższego w głębi kwartału. Uwagę zwraca
ciekawa elewacja z charakterystycznymi kolorowymi akcentami. W sumie będzie tu nieco
ponad 300 mieszkań o powierzchni od 30 do
95 m kw. Dwa pierwsze budynki już są gotowe
i przekazywane do użytkowania nowym właścicielom. Rusza budowa trzeciego, najwyższego z
nich, 10-piętrowego. Apartamenty na ostatnich
kondygnacjach kuszą najpiękniejszymi widokami i atrakcyjnymi tarasami.
– Zielone tarasy zaplanowaliśmy też dla
mieszkań na niższych kondygnacjach, aranżując
w atrakcyjny sposób dach podziemnego garażu
– zwraca uwagę Beata Nowak, dyrektor sprze-

daży Siemaszko. – Mieszkania na parterze mają
oczywiście własne ogródki, zieleń tworzy przyjemną przestrzeń do wypoczynku.
Na osiedlu jest plac zabaw z bezpieczną
nawierzchnią i miejsca do rekreacji. Lokale
użytkowe na parterze zajmą sklepik osiedlowy
i gabinety lekarskie. Jak w przypadku każdej
inwestycji, Siemaszko zadbał o miejsca parkingowe dla wszystkich mieszkańców w garażu
podziemnym. Osiedle jest doskonale zlokalizowane i świetnie skomunikowane z centrum
miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie są wszystkie niezbędne udogodnienia: galerie handlowe,
szkoły, uczelnie, placówki medyczne oraz park.
Siemaszko dba o wysoki standard swoich
inwestycji, stosuje najnowocześniejsze technologie i materiały budowlane, budynki spełniają najwyższe normy. Deweloper buduje na
własnym gruncie, jego inwestycje nie są obciążone kredytem bankowym.
– Dom to najważniejsza część naszego życia,
szczególnie teraz, gdy jest nie tylko miejscem
odpoczynku, ale też coraz częściej wygodną
przestrzenią do pracy – podkreśla Beata Nowak
i dodaje: – Na naszych osiedlach mieszkańcy
znajdą wszystko, czego potrzebują.

Siemaszko to jeden z najbardziej
doświadczonych i utytułowanych deweloperów, funkcjonujący na rynku od
ponad 25 lat. Wybudował niemal 4 tysiące mieszkań na nowych osiedlach,
również w segmencie ekskluzywnym.
Wśród realizowanych obecnie na terenie Szczecina inwestycji mieszkaniowych są m.in. osiedla nagrodzone
prestiżowymi tytułami „Jakość Roku”.
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.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A
Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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PK: Bliżej ludzi
– bliżej potrzeb

Uniwersytet
przed nowymi
wyzwaniami

Prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej, o planach zarządzania uczelnią, współpracy z otoczeniem i wsparciu dydaktyki w szkołach
Gratulujemy pani profesor wyboru na
stanowisko rektora i na początek proszę
przybliżyć nam, jaką uczelnią pani zarządza?
Dziękuję. Politechnika Koszalińska to uczelnia dobrego wyboru. Optymalna do studiowania, podobnie jak miasto do życia. Politechnika
to również uczelnia regionalna, a biorąc pod
uwagę, że nasi studenci pochodzą z kilku sąsiednich województw – ponadregionalna.
Dysponujemy budżetem w wysokości około stu milionów złotych, czyli dużo większym
od budżetu niejednej miejscowości. Trwa rekrutacja, a dotychczas mieliśmy prawie pięć
tysięcy studentów. Zatrudniamy około siedmiuset osób, pracowników badawczo-dydaktycznych i administracyjnych.
Co przemawia za tym, że jesteście uczelnią potrzebną na Pomorzu Środkowym?
Pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem nie ma
innej uczelni technicznej. Stanowimy kuźnię
kadr dla regionu. Oferujemy dwadzieścia cztery kierunki studiów, nie tylko techniczne, na
co wskazuje nazwa. Jesteśmy otwarci na inne
dyscypliny.
Dwa najstarsze wydziały inżynierskie to
Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii
Lądowej, Środowiska i Geodezji. W Szczecinku
mamy filię, gdzie kształcimy na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym.
Realizujemy tam projekt związany z klastrem
meblowym z inicjatywy firmy Kronospan.
Mamy dobrze wyposażone laboratoria
i nowoczesne centra badawcze. Niektóre
z realizowanych u nas projektów mają znaczenie międzynarodowe. Kierunków nieinżynierskich uczymy m.in. na Wydziale Architektury
i Wzornictwa i na Wydziale Humanistycznym.
Na tym ostatnim prężnym kierunku jest filologia angielska. Wielu studentów chce studiować finanse i rachunkowość na Wydziale

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
www.tu.koszalin.pl
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Nauk Ekonomicznych. Wprawdzie w ubiegłym
roku przyjęliśmy więcej studentów na kierunki
nietechniczne niż techniczne, lecz na technicznych realizujemy więcej projektów naukowo-badawczych.
Nie mamy jeszcze wyników tegorocznej
rekrutacji, ale po wstępnych podsumowaniach
chyba możemy powiedzieć, że w przypadku
Politechniki Koszalińskiej nie sprawdzi się scenariusz pesymistyczny. Zakładał on, że niż demograficzny i pandemia spowodują znaczny
spadek liczby kandydatów na studia.
Jakie chce pani podjąć działania na rzecz
wzmocnienia potencjału i rozwoju uczelni?
Chciałabym, żeby uczelnia była otwarta,
prestiżowa i przedsiębiorcza. Otwarta na działania rozwojowe, współpracę i realizację misji.
Prestiżowa – aktywna we wszystkich obszarach działalności człowieka oraz atrakcyjna dla
kandydatów na studia. A przedsiębiorcza, czyli
wyzwalająca w ludziach kreatywność. Ujęłam
swój program działania w haśle „Bliżej ludzi –
bliżej potrzeb”.
Musimy realizować trzy misje, do których
uczelnie są powołane: kształcenie, działalność
badawcza i rozwijanie współpracy z otoczeniem. Ważna jest także miastotwórcza i kulturotwórcza rola uczelni. Moją rolą jest budowanie sojuszy z otoczeniem, które są ważne dla
uczelni i miasta.
Rozmawiam z różnymi podmiotami na temat realizacji programu Akademicki Koszalin.
To projekt, który obejmuje wiele aktywności przyczyniających się do tego, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z miasta. Uporządkowaliśmy obszary aktywności na sektory:
„Politechnika Koszalińska wspiera kulturę”,
„Politechnika Koszalińska z historią”, „Nauka
i badania z Politechniką Koszalińską” i „Politechnika Koszalińska bliżej biznesu”.
A jakie są wasze najbliższe zamierzenia
inwestycyjne?
Modernizujemy nasz legendarny klub studencki Kreślarnia. Ogłosiliśmy konkurs na koncepcję architektoniczną Cognitarium – biblioteki będącej nowoczesnym centrum wiedzy
i informacji. Obiekt, który domknie kampus
przy ulicy Śniadeckich, ma kosztować pięćdziesiąt milionów złotych.
Chcemy oferować przedsiębiorcom różnego rodzaju szkolenia, skatalogować zakres
naszych usług badawczych, pomagać im pozyskiwać dotacje, granty i środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Przez budowanie takich relacji będziemy tworzyć potencjał wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.
Obecnie pracujemy intensywnie nad uru-

Prof. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
o hybrydowym nauczaniu, nowych kierunkach i współpracy z biznesem

chomieniem programu wsparcia studentów
z Białorusi. Ale wsparcia kompleksowego,
które zakłada pomoc przy dotarciu do Koszalina, podjęciu studiów, znalezieniu mieszkania
i pracy.
A jak uczelnia przygotowuje się do ewaluacji (oceny), która ze względu na pandemię
koronawirusa została przesunięta na 2022
rok?
Bardzo szybko zaczęliśmy się do niej przygotowywać. Zdiagnozowaliśmy potencjał,
cały czas prowadzimy monitoring osiągnięć.
Kryteria są trzy: publikacje, projekty naukowe,
liczone według wniesionego finansowania
i oddziaływanie społeczne. Dlatego tak podkreślam, że bardzo ważna jest współpraca
uczelni z otoczeniem.
Będziemy zadowoleni, jeżeli co najmniej
dwie z sześciu dyscyplin, które wytypowaliśmy
do ewaluacji, otrzymają ocenę B plus. Wówczas utrzymamy status uczelni akademickiej.
To historyczny i kulturowy moment, bo
do tej pory kobiety nie sprawowały funkcji
rektorów na politechnikach. Pani jest na
uczelni technicznej kobietą rektorem i do
tego nie jest pani absolwentem kierunku
technicznego, ale ekonomistką.
Wśród rektorów uczelni technicznych po
raz pierwszy pojawiły się dwie kobiety – prof.
Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki
Białostockiej, która jest inżynierem budownictwa, i ja. Nie stało się to nagle. W ramach
Konferencji Prorektorów Uczelni Technicznych
dwanaście lat temu były cztery kobiety, osiem
lat temu – sześć, a ostatnio dziesięć.
Do mojej kandydatury elektorów przekonało to, że działam transparentnie. Chcę
działać kolegialnie, bo wierzę w mądrość ludzi,
w siłę naszej społeczności akademickiej.
Finanse, w których się specjalizuję, wskazują mechanizmy ułatwiające podejmowanie
racjonalnych decyzji. Wydaje się, że czeka nas
dość trudny czas, w którym potrzebny jest rektor menedżer.
Dziękujemy za rozmowę.
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Wybrali państwo hybrydowy model nauczania.
My to rozumiemy w ten sposób, że wszystkie zajęcia, które mogą być prowadzone zdalnie, będą się odbywać w tym trybie. Jeśli zaś
wykładowca i studenci wyrażą zgodę, dopuszczamy też tryb bezpośredniego kontaktu w małych grupach, np. na seminariach licencjackich
czy magisterskich.
Najciężej będzie pierwszoroczniakom, nie
dość, że wszystko jest dla nich nowe, to jeszcze zaczynają naukę w warunkach pandemii.
Dlatego po inauguracji 30 września, od 1 do
9 października, zorganizujemy im dni adaptacyjne: spotkania z opiekunami roku w trybie
bezpośrednim, naukę zdalnego nauczania oraz
szkolenie biblioteczne i bhp w trybie zdalnym.
Największym wyzwaniem dla uczelni i nowych władz staje się ewaluacja?
Ewaluacja potwierdza jakość badań naukowych uczelni, znaczenie ich w nauce polskiej i
światowej. Jeżeli dana dyscyplina naukowa nie
uzyska w ewaluacji co najmniej oceny B plus, nie
może prowadzić przewodów doktorskich, które
są podstawą rozwoju naukowego. Chodzi też
o to, że jeśli na uczelni nie będzie odpowiedniej
liczby dyscyplin, które osiągną ocenę co najmniej
B plus, zostaje ona sprowadzona do rangi państwowej wyższej szkoły zawodowej. Od takiej
uczelni oczekuje się jedynie efektów dydaktycznych, a nie nauki. Tymczasem badania naukowe
są kołem zamachowym, które pozwala uczelni
się rozwijać. Dobrzy studenci chcą słuchać autorytetów, którzy są znani ze swoich badań, a nie są
tylko odtwórcami wiedzy książkowej.
Z tym wiążą się też pieniądze, bo subwencja według ustalonego algorytmu uwzględnia
kategorie jednostki. Jednostka z kategorią C
nie dostaje bowiem dofinansowania na rozwój
badań naukowych.
Jaki mają państwo pomysł na przyciągnięcie studentów? O ile wiemy, w tym roku pojawiło się dziewięć nowych kierunków?

Oferujemy w tym roku studentom aż 78
kierunków studiów, w tym dziewięć nowych.
Szukamy takich kierunków, które są ciekawe
i potrzebne, w przyszłości zaś ułatwiałyby
zdobycie pracy. Najwięcej nowych kierunków
zgłosił Wydział Prawa, między innymi: prawo
medyczne, prawo służb mundurowych, prawo internetowe. Kiedyś bardzo modna była
socjologia, dziś proponujemy nowy ciekawy
kierunek – socjotechnika i oddziaływanie społeczne. A na Wydziale Humanistycznym obok
klasycznego dziennikarstwa uruchamiamy studia pisarskie, które oferują poznanie dobrego
warsztatu literackiego.
Innym sposobem na przyciągnięcie studentów jest pokazanie, że wiedza, którą zdobywają, to wiedza na poziomie najlepszych polskich
uczelni. Chcemy też, żeby obecni studenci
przyciągali przyszłych studentów. Temu służy
m.in. program „Akademicki Szczecin”, uniwersyteckie radio i telewizja.
Wyjdziemy też na zewnątrz, do szkół, poprzez prowadzenie kół zainteresowań. Przypominam sobie okres, że gdy powstała w Polsce
giełda, sam prowadziłem w XIII LO kółko inwestowania na giełdzie, na które przychodziło blisko 100 osób, bo wszyscy chcieli usłyszeć, na
czym polega gra giełdowa.
Trzeba pamiętać, że ważnym czynnikiem
zewnętrznym jest rynek pracy. Kandydaci pytają, co ja po danym kierunku będę robił, ile
zarabiał.
Niestety, mało mamy studentów na kształceniu nauczycielskim w naukach ścisłych jak
matematyka, fizyka, bo nie jest to dziś atrakcyjne dlań miejsce pracy.
Głośno było o naborze na studia podyplomowe US na kierunku ochrona małoletnich
w Kościele katolickim.
To była inicjatywa Wydziału Teologicznego,
zgodna z doktryną papieża Franciszka. Chciałbym podkreślić, że nie należy tego rozumieć
jednoznacznie, że to dlatego, że źle się dzieje

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

w Kościele katolickim. Dzieje się źle w różnych
miejscach, ale chodzi o to, żeby w sytuacjach
dramatycznych, traumatycznych u dzieci i ludzi
młodych pomoc niósł im ktoś, kto jest do tego
odpowiednio przygotowany, bo nieumiejętna
pomoc może zaszkodzić.
W wyniku zmian organizacyjnych połączyliście dwa wydziały ekonomiczne w jeden.
Utworzyliśmy Wydział Ekonomii, Finansów
i Zarządzania. Zgodnie z reformą szkolnictwa
wyższego powstały instytuty dyscyplinowe.
Jeśli chodzi o nauki ekonomiczne, to mamy
trzy dyscypliny: ekonomię i finanse, zarządzanie oraz gospodarkę przestrzenną i geografię
społeczno-ekonomiczną. Znajdują się one teraz
na jednym wspólnym wydziale. Nowy wydział
powstał na bazie pracowników trzech dawnych
wydziałów – dwóch w całości (Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na
ul. Cukrowej) i z części dawnego Wydziału Nauk
o Ziemi, który zajmował się między innymi gospodarką przestrzenną i geografią.
Będziecie też na nowym wydziale kontynuować studia MBA.
Zrekrutowaliśmy nań ok. 20 osób, które
wezmą udział w nowej edycji tych studiów. Są
to studia skierowane do kadry menedżerskiej,
która uzupełnia swoje wykształcenie.
Uniwersytet chce być użyteczny dla otoczenia biznesowego.
Zawsze powtarzam, że uczelnia wyższa
musi być użyteczna dla miasta i regionu, w którym funkcjonuje. Jestem w stałym kontakcie
z przedsiębiorcami, Północną Izbą Gospodarczą i innymi organizacjami samorządu biznesowego i mam nadzieję, że uda się nam te
kontakty jeszcze bardziej zacieśnić. Prawdopodobnie już w październiku podpiszemy umowę
o szczegółowej współpracy z Grupą Azoty.
Pytamy przedsiębiorców: czego od nas
potrzebują, w czym możemy im pomóc, doradzić. Nasi studenci mogą przecież pisać prace
licencjackie, magisterskie do wykorzystania
w biznesie. Chcemy też wysyłać naszych studentów na praktyki do firm współpracujących
z uczelnią.
Wyszukamy dla przedsiębiorców zespoły
doradcze, a nasi naukowcy przy okazji współpracy mogą na tej bazie prowadzić badania
naukowe.
Dziękujemy za rozmowę.
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Sposób na
koronawirusa

Wydział Informatyki ZUT:
Dalszy rozwój i nowa siedziba

Do końca października, po trzech miesiącach prac badawczych, zespół naukowców
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma
zakończyć projekt, którego celem jest opracowanie metody wytwarzania
biodegradowalnych, przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych filtrów do
zastosowania w maseczkach ochronnych na bazie modyfikowanej bionanocelulozy.

Rozmowa z Jerzym Pejasiem,
dziekanem Wydział Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.

Projekt realizuje zespół ośmiu badaczy
z dwóch uniwersyteckich katedr: Katedry Inżynierii Polimerów i Biomateriałów Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej kierowanej
przez prof. Mirosławę El Fray oraz Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, której szefuje prof.
Karol Fijałkowski. Projekt finansowany jest
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dotacja wielkości 125 tys. zł)
w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” poświęconego walce z wirusem
SARS-CoV-2.
– Nasza technologia – tłumaczy prof. Karol
Fijałkowski – oparta jest na produkcji celulozy
bakteryjnej, tzw. bionanocelulozy z wykorzystaniem jako tzw. pożywki, czyli mieszaniny umożliwiającej hodowlę bakterii, soku komórkowego
z bulw ziemniaków, który powstaje m.in. jako
odpad np. przy produkcji krochmalu.
Niech nikogo nie przeraża nazwa, bowiem
bionanoceluloza jest wytwarzana przez niepatogenne bakterie, naturalnie występujące
w środowisku, które nie są niebezpieczne

dla człowieka. Wręcz odwrotnie, biomateriał
ten ma szerokie zastosowania w medycynie,
np. jako opatrunek do trudno gojących się ran
i oparzeń, ale również w medycynie implantacyjnej. Posiada on bardzo dobre właściwości
chłonne i adsorpcyjne.
– Bazą jest celuloza bakteryjna – dodaje profesor El Fray. – Z powierzchni pożywki hodowlanej zbierana jest silnie uwodniona galaretowata
membrana. Jest ona trudna do rozerwania,
ma dużą wytrzymałość, a przy tym cechuje się
odpowiednią porowatością i dlatego może być
stosowana do produkcji filtrów do maseczek. Ale
aby wyprodukowane z niej filtry były skuteczne
w unieszkodliwianiu wirusów, stosujemy modyfikacje powierzchniowe przy wykorzystaniu
plazmy niskociśnieniowej takich gazów jak azot
i argon. Dzięki temu biomateriał uzyskuje właściwości przeciwwirusowe.
Celuloza wytwarzana przez bakterie pod
względem chemicznym jest taka sama, jak dobrze znana celuloza roślinna. Jednak włókna
budujące ten bionanomateriał są nawet tysiąc
razy cieńsze niż włókna celulozy roślinnej, ich
grubość wynosi od kilku do kilkudziesięciu na-

Badacze z interdyscyplinarnego zespołu ZUT przy generatorze niskociśnieniowej plazmy.

Profesorowie Mirosława El Fray i Karol Fijałkowski
– pomysłodawcy projektu

nometrów. Tak więc przydają się tu doświadczenia badaczy z zakresu nanotechnologii.
Badacze z ZUT, którzy prowadzą swoje
prace w laboratoriach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT zmierzają
też do tego, by filtry były jak najbardziej ekologiczne.
– Zaletą metody opracowanej w ramach projektu jest wykorzystanie na wszystkich jej etapach
tylko tzw. zielonych technik, niewymagających
szkodliwych substancji chemicznych i nie generujących szkodliwych odpadów, czyniąc cały proces w 100 proc. proekologicznym. Wychodzimy
od naturalnego substratu i kończymy na w pełni
naturalnym produkcie – mówi prof. Fijałkowski.
– Dążymy do tego, by współpracująca z nami Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka ze Strzekęcina k. Koszalina wyselekcjonowała dla nas
nowe odmiany ziemniaków optymalne pod kątem
produkcji celulozy bakteryjnej. Dzięki opracowanej metodzie synteza bionanocelulozy będzie nie
tylko w pełni ekologiczna, ale również uzasadniona ekonomicznie. Realizowany jest nawet na ten
temat doktorat wdrożeniowy na naszej uczelni.
Maseczki i filtry stosowane dziś powszechnie nie ulegają biodegradacji, co jest dużym
obciążeniem dla środowiska. Zaletą celulozy
bakteryjnej z projektu ZUT jest to, że celuloza
i wytworzony z niej materiał są biodegradowalne.
Warto też dodać, że uniwersalność wkładów do maseczek może być rozszerzona nie
tylko na inne wirusy, ale także mieć zastosowanie jako element sytemu oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, takich
jak np. szpitale, gdzie jest potrzebna ciągła
filtracja powietrza.
Szczecińscy badacze zamierzają do końca
października dostarczyć prototyp wkładu do
maseczki o sprawdzonych właściwościach. Ich
zamierzeniem jest także zintegrowanie wkładu z wydrukowaną metodą druku 3D obudową wykonaną nie z plastiku, ale z biodegradowalnego polimeru.
Gdy tak się stanie, to naukowcom z ZUT
będzie chodziło o to, by dotrzeć do firm, które
podejmą się komercjalizacji wyników projektu.

Rozpoczął pan drugą kadencję dziekana
Wydziału Informatyki ZUT. Jakie kwestie
uznaje pan za priorytetowe na najbliższe
cztery lata?
Moje najważniejsze cele nie zmieniły się
i nadal są takie same: dydaktyka na najwyższym
poziomie, współpraca z firmami i otoczeniem
gospodarczym oraz rozwój wydziału i badania naukowe. Jeśli chodzi o przykłady działań
w tym pierwszym obszarze, to dotyczą one
m.in. dostosowania treści kształcenia do standardów opracowanych przez Association for
Computing Machinery (ACM) i IEEE Computer
Society oraz uproszczenia i przeorganizowania siatkę zajęć. W efekcie zamiast dużej liczby kursów w trakcie całych studiów, studenci
mają obecnie pięć-sześć w semestrze. Zajęcia
są bardziej skomasowane w bloki wykładów,
laboratoriów i ćwiczeń adytoryjnych. Treści
kształcenia są mocno powiązane z oczekiwaniami rynku, np. firm informatycznych pracujących na potrzeby motoryzacji.
Dobrze poradziliśmy sobie z reorganizacją
kształcenia w związku z COVID-19. Wydział był
i jest przygotowany do zajęć prowadzonych
zdalnie. Pomogło nam w tym m.in. to, że w skali uczelni zaopatrzyliśmy się w pakiety Microsoftu z aplikacją Teams. W efekcie, po wybuchu
pandemii, w ciągu tygodnia przeszliśmy na naukę zdalną. Wyzwaniem były zaliczenia i sesja
egzaminacyjna, ale z tym poradziliśmy sobie za
pomocą platformy Moodle. Przy okazji okazało
się, że wyniki egzaminów zdalnych były często
podobne do tych prowadzonych tradycyjnie.

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
wi.zut.edu.pl
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Jak przygotować studentów do pracy
w tak szybko zmieniającym się środowisku
– z wykorzystaniem nowych narzędzi i nowych metod pracy?
Myślę, że przychodzi to naturalnie. Podam
przykład: od piątego semestru studenci stopnia pierwszego zaczynają realizować inżynierski projekt zespołowy. Polega on na tym, że
członkowie grupy większość zadań wykonują
w domu zgodnie z określonymi metodykami
projektowymi oraz zasadami pracy grupowej,
a potem spotykają się na uczelni ze sobą i z
prowadzącym, który udziela im wskazówek
i sprawdza, co zostało wykonane. Teraz wszystko to odbywa się zdalnie. A przecież dokładnie
tak samo pracują firmy. Oprócz tego zajmujemy się tymi problemami od strony naukowej
i dydaktycznej. Prowadzimy specjalność dotyczącą systemy komputerowych zorientowanych na człowieka, tym interfejsów komunikacji, inteligencji obliczeniowej, itd.
Czy szczecińskie ﬁrmy IT nadal mają możliwość angażowania się w proces dydaktyczny?
Wrócę tu do projektu inżynierskiego. Projekt jest dwusemestralny i idea jest taka, żeby
doprowadzić go aż do pracy inżynierskiej.
Opiekunami zespołów są nasi nauczyciele. Ale
rozmawiamy też z firmami, które mają ciekawe
potrzeby – np. chcą opracować nowe produkty
lub zająć się nowym rozwiązaniem. Firmy nie
mogą najczęściej poświęcić na to zbyt dużo
czasu ani też działów badawczo-rozwojowych,
bo koncentrują się na produkcji. U nas w ramach projektu inżynierskiego, współpracując
z naszymi pracownikami i grupą studentów,
mogą zbadać dane zagadnienie, rozeznać rynek, przeanalizować podobne rozwiązania.
Taka kooperacja obejmuje m.in. zabranie studentów do firmy w przypadku np. zapoznania
się z aparaturą związaną z celem projektu. Jej
efektem może być nawet prototyp jakiegoś
rozwiązania.
A czy biznes korzysta z wydziału w zakresie prac badawczo-rozwojowych?
Dzisiaj możliwość realizacji projektów badawczo-rozwojowych z firmami wiedzie głównie przez NCBIR oraz programy regionalne.
Zasada jest taka, że głównym beneficjentem
są firmy i to one powinny aktywnie występować o projekty i nawiązywać współpracę
z uczelnią. Owszem, zgłaszają się do nas firmy,
ale w ostatnim okresie nie doszło do spektakularnych przykładów współpracy. Realizujemy natomiast mniejsze projekty, np. związane
z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach którego nasi pracownicy realizują projekt zmierzający do automatyzacji w produkcji
przyłbic ochronnych.
Aktywnie bierzemy udział w projektach
ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Dotyczą one np. szybkiej ekstrakcji cech uczenia maszynowego w zadaniach detekcji, badania wpływu internetu na człowieka oraz analizy
danych. Prowadzimy także badania dotyczące
reakcji mózgu człowieka, np. kierowcy samochodu, na różnego rodzaju impulsy i czynniki
zewnętrzne. Mamy urządzenia do analizy fal
mózgowych. Badania w tym obszarze mogą
doprowadzić do powstania zaawansowanych
interfejsów do sterowania myślą. Inny ważny
i ciekawy obszar badań to biometryczna identyfikacja człowieka i rzeczywistość wirtualna.
Jak wygląda zaplecze laboratoryjne wydziału?
Cały czas rozbudowujemy laboratoria dotyczące powyższych badań, ale z nadzieją patrzymy przede wszystkim na niezwykle ważny
dla nas projekt, na rzecz którego starania czyni
zarówno wydział, jak i władze uczelni. Chodzi
o stworzenie w ramach uczelnianego campusu
ICT zupełnie nowej siedziby dla wydziału. Plan
jest taki, aby wybudować nowy obiekt na terenie ZUT przy ul. 26 Kwietnia, obok budynku
Wydziału Elektrycznego. Ten budynek mógłby
powstać w ciągu trzech-czterech lat. Pozwoliłoby nam to doskonale wyposażyć laboratoria
badawcze i sale laboratoryjne dla studentów.
Budynki przy ul. Żołnierskiej, w których obecnie mieści się wydział, mają pod tym względem
sporo ograniczeń. Sąsiedztwo z Wydziałem
Elektrycznym ZUT, który zajmuje się m.in. robotyką i automatyką, pozwoliłoby łatwiej tworzyć wspólne projekty.
Rozpoczyna się nowy rok akademicki.
Czy wydział nadal cieszy się dużym powodzeniem?
Na studia dzienne pierwszego stopnia zgłosiło się ok. 460 chętnych. Przyjęliśmy ok. 320
osób. Dodatkowo przewidzieliśmy ok. 120
miejsc na studia drugiego stopnia. Przyjęliśmy
ok. 20 osób z Ukrainy. W przyszłości myślimy
o pozyskaniu studentów z Europy Zachodniej
oraz z Indii. Będzie to o tyle łatwiejsze, bo od
roku akademickiego 2021/2022 zamierzamy
uruchomić studia w języku angielskim.
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Kongres Klastrów
Polskich w Szczecinie
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” ze Szczecina
oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie z Warszawy wspólnie ustaliły, że tegoroczny
Kongres Klastrów Polskich odbędzie się 15 – 16 października w Szczecinie.
Organizowane w hotelu Dana wydarzenie będzie miało ze względów epidemiologicznych charakter hybrydowy. Do udziału
w tym wydarzeniu zaproszone zostały wszystkie klastry z całej Polski (w tym klastry kluczowe) oraz zaprzyjaźnione klastry europejskie.
Wydarzenie to będzie miało dużą rangę gdyż
będzie się odbywało pod patronatami kilku
marszałków województw w tym m.in. zachodniopomorskiego czy śląskiego i małopolskiego
oraz lubuskiego (wypada dodać, że to marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz jest obecnie przewodniczącym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
i aktywnie włączył się do współudziału w tym
wydarzeniu). To dla regionu nie lada promocja
i prestiż, gdyż poprzednie edycje odbywały się
w Warszawie w gmachu Sejmu RP. Na Kongres
zostali zaproszeni ministrowie rządu RP, m.in.
z Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, Krajowego Punktu
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Kontaktowego Programów Badawczych UE
czy też komisarze UE zajmujący się polityką
klastrową w samej komisji.
– To wielkie wydarzenie dla naszego klastra
oraz firm w nim skupionych. Dzięki naszym za-

wydarzenie, które może pokazać, że tutaj też
warto inwestować i nawiązywać współpracę biznesową (bo jest ku temu klimat), a jednocześnie
wspaniale odpoczywać – mówi Jacek Drożdżal
prezes zarządu Klastra Zielona Chemia.
Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów
we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej,
Polski i polskich regionów samorządowych.
Nie ma bowiem skutecznej polityki rozwoju
regionalnego bez klastrów, za to klastry nie
mogą skutecznie wspierać ﬁrm bez współpracy z samorządami. Rozmowy poświęcone będą również europejskiej, krajowej
i regionalnej polityce rozwoju gospodarczego oraz możliwości wsparcia konkurencyjności ﬁrm, a przez to regionów, w których
działają, przy pomocy ogromnych, nowych
środków unijnych.
Koniec 2020 roku to nie tylko ostatni rok
siedmioletniej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej, ale również rok poprzedzający
nową perspektywę. Przygotowują się do niej
równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska oraz regiony. Wszystkie
te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia.
Jest to więc doskonały moment do wymiany wypracowanych już często pomysłów

oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla
przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach
(a jest ich w Unii Europejskiej ponad 123 tys.
zatrudniających 19 proc. pracowników UE)
okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także
przygotowania klastrów i ich firm na nowe
formy wspierania rozwoju regionalnego.
Rok 2020 zapisze się także jako czas
bezprecedensowego światowego kryzysu
wywołanego epidemią COVID-19. Wszyscy
uczestnicy życia społecznego i gospodarczego doświadczyli negatywnych konsekwencji, ale także w różny sposób walczyli z samą
epidemią, dziś natomiast są zainteresowani
w odbudowie gospodarki.
Komisja Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu 750 mld euro w pomoc w odbudowie gospodarek krajów Unii Europejskiej.
Ustanowiony program Next Generation EU
zakłada nie tylko ogromne fundusze wspierające rozwój, ale także nowe podejście oparte
o „ekosystemy gospodarcze” łączące sektory
przemysłu i usług w oparciu o wspólne łańcuchy wartości. Nowe podejście ma uczynić
europejskie firmy nie tylko bardziej konkuren-

zielonachemia.eu

cyjnymi, ale także bardziej niezależnymi od
światowych dostawców. Dla krajów wschodu
Unii Europejskiej, a szczególnie dla tak dużej
gospodarki jak Polska, stanowi to dodatkową
szansę rozwoju.
Na początku 2020 roku powstał Europejski Związek Klastrów (European Clusters Alliance), w którym Polska ma swój poważny
udział. European Clusters Alliance koordynował działania pomocowe dla kilkunastu
krajów UE, a następnie włączył się w dialog
o naprawie gospodarki unijnej. Efektem
tego było spotkanie kierownictwa związku
z komisarzem UE Thierrym Bretonem, podczas którego potwierdzono znaczny wzrost
znaczenia klastrów w polityce rozwoju UE
w latach 2021-2027 i programie Next Generation.
Organizatorzy zapraszają do udziału
w kongresie, choć ze względów epidemicznych liczba miejsc będzie ograniczona. Całość
będzie można oglądać za pomocą streamingu on-line na stronach zielonachemia.eu
i klastrypolskie.pl. Patronat medialny nad imprezą objęły m.in. redakcje „Świata Biznesu”
oraz portalu Szczecinbiznes.pl.

klastrypolskie.pl

biegom oraz kontaktom tę ogólnopolską imprezę udało się nam przenieść do Szczecina, aby
zaprezentować przyjezdnym (niektórzy przyjadą
do nas po raz pierwszy) nasz region zachodniopomorski oraz piękne miasto Szczecin. To będzie
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Kampus Innowacji
w Schwedt nad Odrą

Spotkania w wiejskiej
posiadłości tuż za granicą

Rozpoczęły się prace koncepcyjne nad stworzeniem jednego z największych projektów
z zakresu rozwoju gospodarki i przemysłu w rejonie przygranicznym. Inicjatorzy – miasto Schwedt
nad Odrą oraz największe przedsiębiorstwa z tego regionu – rafineria PCK, Leipa, Butting i Verbio
zapraszają do współpracy szczecińskie firmy i uczelnie.

Położony 30 minut jazdy od granic
Szczecina 300-letni zamek Wartin
chętnie odwiedzają berlińskie start-upy, naukowcy i artyści. Teraz czeka
na odkrycie przez firmy z Pomorza
Zachodniego, dla których stanowi on
autentyczne miejsce do organizacji
spotkania innego niż zwykle.

– Celem jest stworzenie sieci współpracy, nawiązanie kontaktów z uniwersytetami
i szkołami wyższymi w Berlinie, Brandenburgii
i Polsce, przyciągnięcie nowych firm, start-upów
i uruchomienie działalności w Schwedt nad
Odrą. Chodzi o stworzenie ścisłych powiązań
pomiędzy przemysłem a uczelniami z regionu
w celu przyciągnięcia pilnie potrzebnych wykwalifikowanych pracowników i rozwój innowacji.
Zależy nam przy tym na rozwoju form kształcenia zawodowego odpowiednich do specyfiki
pracodawców przemysłowych, którzy obecni są
w Schwedt – mówi Silvio Moritz, dyrektor zarządzający Investor Center Uckermak (ICU). To
właśnie ICU otrzymało od miasta Schwedt nad
Odrą zadanie realizacji projektu pt. „Kampus
Innowacji” i powołało w tym celu trzyosobową grupę specjalistów ds. rozwoju projektu
w składzie: Hannah Ellermann, Juliane
Roloff i Aleksander Buwelski.
Dla rozwoju kultury innowacyjności niezwykle ważne jest, aby podmioty uczestniczące w projekcie pochodziły z różnych środowisk
i obszarów działalności. Stąd kierownictwo
projektu rownież jest zróżnicowane. Hannah
Ellermann pochodzi z Berlina, a wiele lat spędziła we Francji oraz Londynie, gdzie ukończyła
London School of Economics. Aleksander Buwelski natomiast posiada duże doświadczenie
zdobyte w wielu miastach Polski, a jego znajomość uwarunkowań Szczecina i całego obszaru metropolii daje gwarancję otwartych drzwi
kampusu dla naukowców i firm szczecińskich.
– Widzimy cztery centralne obszary działań
w ramach przygotowania do utworzenia kampu-

su. Pierwsze to określenie obszarów technologicznych, którym poświęcony będzie kampus, opracowanie materiałów marketingowych oraz udział
w targach i konferencjach w celu popularyzacji
i promocji projektu – informuje Silvio Moritz.
W drugim polu działania należy określić
potencjał innowacyjny i potrzeby firm oraz
określić wspólne treści szkoleniowe, badawczo-rozwojowe, jak również wielojęzyczne
oferty edukacyjne i kierunki kształcenia zawodowego – głównie w dziedzinie inżynierii procesowej. W tym zakresie ICU jest wspierane
przez Fraunhofer Institut IFF w Magdeburgu,
którego pracownik, Juliane Roloff, wspiera
zespół projektowy i jest przede wszystkim odpowiedzialna za uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Schwedt nad Odrą. Ponadto
w ramach Kampusu mają powstać laboratoria,
w których będzie możliwość prowadzenia realnych badań oraz tworzenie prototypów.
Trzeci obszar działania przewiduje bezpośrednie przygotowanie kampusu. Należy
określić jego założenia funkcjonalne i cele oraz
opracować strukturę jego budowy i dalszego
funkcjonowania.
– Czwarte pole działania jest obszarem wewnętrznym i służy przede wszystkim do kontroli
jakości i zarządzania projektem, dzięki czemu
możemy określić w trakcie realizacji projektu,
czy jesteśmy na właściwej drodze – wyjaśnia
dyrektor zarządzający ICU. – Do tego celu udało
nam się pozyskać jako partnera firmę Regionomica GmbH z Berlina. Regularne konferencje,
prezentacje i sprawozdania mają zapewnić niezbędny przepływ informacji i kontroli.

Zespół rozwoju projektu „Kampus Innowacji” łączy specjalistów z różnym doświadczeniem.
Na zdjęciu: Aleksander Buwelski, Juliane Roloff i Hannah Ellermann | fot. INVESTOR CENTER UCKERMARK
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Wstępna koncepcja kampusu zakłada stworzenie m.in.
przestrzeni biurowych, coworkingu, laboratoriów,
zaplecza produkcyjnego i konferencyjnego.
| fot. INVESTOR CENTER UCKERMARK

Planowana lokalizacja kampusu to obszar
dawnego kąpieliska w pobliżu fabryki papieru
Leipa oraz planowanego parku przemysłowego Kuhheide. Oprócz powierzchni biurowej dla
nowych firm i start-upów oraz laboratoriów
powstaną tam również hale produkcyjne. Nie
zabraknie przestrzeni do prowadzenia szkoleń,
konferencji i prezentacji. Dodatkowo kampus
będzie zapewniał miejsca noclegowe i gastronomiczne oraz powierzchnie coworkingowe.
Na stworzeniu kampusu skorzysta istniejący już park przemyslowy rafinerii PCK,
w którym działa 80 firm. Działa tam np. cyfrowe
centrum kompetencyjne, w którym mieszczą
się firmy zajmujące się w szczególności bezpośrednią obsługą bazy danych rafinerii. Istnieje
więc baza do dalszego rozwoju obszaru IT.
W przyszłości planowane jest stworzenie połączenia kolei zakładowej między kampusem
a parkiem przemysłowym. To unikalne podejście dające efekt synergii wpisuje się w udaną strategię miasta Schwedt nad Odrą, która
zmierza do podnoszenia potencjału innowacyjnego w przedsiębiorstwach i tworzenia niezbędnych do tego warunków.
– Jesteśmy strategicznie usytuowani na osi
łączącej dwa obszary metropolitalne: Berlin
i Szczecin z ich ogromnym potencjałem naukowym. Dlatego bardzo ważna jest dla nas współpraca transgraniczna przy projektowaniu koncepcji
merytorycznej kampusu. Szczecin może odegrać
znaczącą rolę w rozwoju naszego ośrodka gospodarczego, podobnie jak Instytut Hasso-Plattner-Institut w Poczdamie wpływa na rozwój mnniejszych miast w Brandenburgii – mówi Silvio Moritz.
lipiec-wrzesień 2020

Znajdujący się w liczącej 500 mieszkańców
wsi kompleks pałacowy jest oazą spokoju. Tworzy go sam zamek wraz z przylegającymi ogrodami oraz dawne budynki gospodarcze zaadaptowane na sale konferencyjne, miejsca występów
oraz pomieszczenia mieszkalne. Fasady i ich wnętrza pokryte są patyną. Wyposażenie stanowią
meble nawiązujące do wnętrz, regały z książkami, obrazy i grafiki. Wyposażenie pokoi, łazienek
oraz pałacowej kuchni jest częściowo nowe, ale
też utrzymane w dawnym stylu. Nieco tajemniczego, romantycznego charakteru nadaje całości
otoczony ceglanym murem ogród z dawną oranżerią, w której stoi posąg Buddy. Takiego klimatu
próżno szukać w hotelach i salach bankietowych,
nawet tych stworzonych w zabytkowych pałacykach. Nic więc dziwnego, że Schloss Wartin ma
swoich zwolenników. Chętnie przyjeżdżają tu np.
firmy, a w szczególności start-upy z Berlina, które
pracują nad nowymi rozwiązaniami i potrzebują
atmosfery skupienia i inspiracji. Odbywają się tu
także konferencje naukowe. Autentyczny wygląd przyciąga stacje telewizyjne i filmowców,
którzy kręcą tu teledyski lub odcinki reality show.
– Chcemy też zaprosić do nas osoby ze Szczecina. Szczególnie firmy, które organizują konferencje
i spotkania, np. z niemieckimi klientami. Panuje tu
inna atmosfera niż w Polsce, a mamy przy tym polskojęzycznych pracowników, więc nie ma bariery

mat. Schloss Wartin | fot. Claudia Gerhard (claudiagerhard.com)

językowej – zachęca Charles Elworthy, inicjator
stworzenia tego miejsca, kierujący fundacją, która jest właścicielem zamku. Atutem Schloss Wartin jest duża swoboda w aranżacji przestrzeni.
Można zorganizować konferencję na 150 miejsc
siedzących w głównym budynku pałacu, mniejsze
spotkanie w dawnym spichlerzu lub imprezę typu
team building z grillem w ogrodzie. Odbywały się
tam również wesela i inne uroczystości rodzinne.
Doskonały klimat tworzy plenerowa scena utworzona z dawnej stodoły. Goście mają do dyspozycji
szybki internet i sprzęt konferencyjny. Na życzenie
można zamówić zewnętrzny catering.
Każdy, kto chce poczuć zamkowy klimat,
może po prostu indywidualnie wynająć pokoje mieszkalne w Schloss Wartin na Airbnb. Do
dyspozycji jest łącznie 65 miejsc noclegowych
z łazienkami oraz przestronna kuchnia, w której
można samemu przygotowywać posiłki.
Dr Charles Elworthy jest ekonomistą pochodzącym z Nowej Zelandii. Pracował w bankowości w Indiach i Hongkongu oraz wykładał na Uniwersytecie Cambridge. W 1988 roku przyjechał
do Berlina, gdzie pracował na Wolnym Uniwersytecie. W 1991 roku stworzył fundację, która
weszła w posiadanie Schloss Wartin.
– Przybyłem tu z intencją stworzenia miejsca,
które oddawałoby atmosferę campusów uniwersyteckich w Cambridge lub Oxfordzie – urokliwych,
wiejskich posiadłości pozwalających na otwartą
wymianę myśli w duchu przyjaźni na polsko-niemieckim pograniczu – wspomina.
Po 20 latach w Wartin (w międzyczasie wykładał na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Szczecińskim) wyjechał na rok do Tajlandii,
a potem na osiem lat do Oksfordu, gdzie założył z bratem fundusz private equity. Rok temu
wrócił do pałacu, gdzie mieszka z żoną i córką.
Mimo pandemii COVID-19, która spowodowała
okresowy spadek zainteresowania organizacją
wydarzeń, patrzy w przyszłość z optymizmem:

– Zapraszam do współpracy firmy ze Szczecina.
Chciałbym mieć partnera, który poprowadziłby tu
kawiarnię lub restaurację. Mamy też np. piękną
stajnię, która jest pusta. Byłoby wspaniale, gdyby
ktoś zechciał poprowadzić tu ośrodek jeździecki.
Dysponujemy potężnym terenem i jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorcami, którzy mają
pomysł jak go zagospodarować.
Schloss Wartin jest jednym z wielu ciekawych,
a nieodkrytych jeszcze miejsc w przygranicznym
powiecie Uckermark. Doskonale przy tym wpisuje się w filozofię tego regionu, który znajduje się
między Szczecinem a Berlinem i stara się łączyć
te metropolie.

mat. Schloss Wartin | fot. Alexander Klebe (alexanderklebe.de)
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Polski inwestor rozwija
logistykę na pograniczu
Kolejowy terminal przeładunkowy we Frankfurcie nad Odrą to największy
tego typu obiekt na polsko-niemieckim pograniczu. Zrealizowana
w partnerstwie z lokalną spółką miejską inwestycja firmy PCC Intermodal
pokazuje, że dzisiaj władze i mieszkańcy tego regionu przekonali się, że Polak
może z powodzeniem zainwestować w Niemczech.

Wschodnia Brandenburgia
staje się logistycznym potentatem

Wizualizacja projektu Log Plaza
we Frankfurcie nad Odrą.

Duży park przemysłowy i centrum logistyczne zbuduje w graniczącym
z Polską Frankfurcie nad Odrą firma Alcaro Invest GmbH. Hale o powierzchni
160 tys. m kw. mogą być doskonałą lokalizacją m.in. dla dostawców oddalonej
o 60 km gigafabryki Tesli oraz firm zajmujących się e-handlem.
Inwestycja o nazwie Log Plaza Frankfurt
(Oder) powstanie na 37 ha gruntu w zachodnej części miasta, bezpośrednio przy autostradzie A12 łączącej polsko-niemiecką granicę
z obwodnicą Berlina. Inwestor oczekuje decyzji
o pozwolenie na budowę pierwszej z trzech
hal do rozpoczęcia pierwszego etapu budowy.
Realizacja całego przedsięwzięcia dotyczącego
160 tys. m kw. powierzchni, parkingów i zagospodarowania terenu potrwa kilka lat. Firma
Alcaro Invest planuje zainwestować ok. 100
mln euro.
Park logistyczny znajdować się będzie zaledwie 60 km od budowanej w Grünheide europejskiej gigafabryki Tesli. Może to być zatem
doskonałe miejsce dla potencjalnych poddostawców samochodowego giganta. Hale
mogą być również doskonałym miejscem dla
firm działających w obszarze handlu online.
Właśnie takie firmy z powodzeniem działają
w innych centrach logistycznych Alcaro Invest
zlokalizowanych w podberlińskim Großbeeren i koło Kolonii.
– Naszym celem jest rozpoczęcie pierwszej
fazy budowy możliwie jeszcze w tym roku. Dzięki
koncepcji multi-user obiekt będzie mógł być używany również między innymi przez dostawców
oraz usługodawców logistycznych Tesli. Bezpośrednie położenie na granicy polsko-niemieckiej
prowadzi do tego, iż nasi użytkownicy mogą obsługiwać dwa ważne rynki gospodarcze w Europie z jednej lokalizacji – mówi Peter Bergmann,
kierownik projektu ALCARO Invest GmbH.
Inwestycję poprzedziła analiza ekonomiczna wykonana przez Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS. Na
bazie kompleksowej oceny lokalizacji inwestycji autorzy badania uznali tę lokalizację
za szczególnie dogodne miejsce dla rozwoju
branży handlowej (hurtowej i detalicznej)
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oraz dla handlu online z segmentu Non-Food.
Dla firm przemysłowych Frankfurt (Oder) jest
punktem konsolidującym rynki wschodniej
i zachodniej Europy. Działający na tym terenie dostawcy usług logistycznych korzystają
z dogodnej infrastruktury drogowej i kolejowej. W raporcie zwrócono uwagę, że Frankfurt (Oder) znajduje się jeszcze na początku
drogi rozwoju w kierunku regionu logistycznego, ale posiada już atrakcyjną ofertę dla
większych, wymagających nakładów pracy
ludzkiej, inwestycji, które dzięki dostępności
gruntów i pracowników można zrealizować
bardziej korzystnie niż w dużych metropoliach, takich jak Berlin albo Poznań.
Atrakcyjność Frankfurtu nad Odrą potwierdza Christopher Nüßlein, dyrektor zarządzający tamtejszego centrum obsługi inwestora
(Investor Center Ostbrandenburg GmbH).
– W odległości zaledwie 45 minut jazdy samochodem ciężarowym Frankfurt nad Odrą jest
interesującą lokalizacją zarówno dla dostawców just-in-time (JIT), jak i just-in-sequence (JIS).
Na miejscu do dyspozycji inwestorów jest 40-hektarowy teren przemysłowy z istniejącym planem

| © ALCARO Invest GmbH

zagospodarowania oraz dostępem do światowych rynków poprzez Terminal Intermodalny.
Ponadto dzięki wyjątkowemu położeniu geograficznemu tutejsze firmy korzystają z najwyższych
stawek wsparcia inwestycyjnego w Niemczech.
Frankfurt nad Odrą i Wschodnia Brandenburgia dzięki doskonałej lokalizacji przy
ważnych szlakach transportowych już teraz zajmują ważne miejsce na logistycznej
mapie Europy. To tutaj od 2012 roku działa
polska firma PCC Intermodal jako operator
terminala multimodalnego obsługujący
m.in. ruch kolejowy między niemieckimi, holenderskimi i belgijskimi portami a centrami
gospodarczymi Dalekiego Wschodu w ramach nowego jedwabnego szlaku. Inwestycja Alcaro Invest będzie dużym wydarzeniem
w życiu gospodarczym miasta i regionu oraz
wzmocni atrakcyjność inwestycyjną przygranicznego miasta m.in. wśród polskich inwestorów, którzy chcą wkroczyć na rynek niemiecki. Nieustanny rozwój Frankfurtu nad
Odrą i Słubic jako europejskie miasto bliźniacze sprawia, że lokalizacja ta coraz bardziej
rozwija się jako strategiczne miejsce dla ekspansji polskich firm do Niemiec.
Więcej informacji na temat inwestowania
we Frankfurcie nad Odrą oraz we wschodniej
Brandenburgii znaleźć można na stronie

Tydzień w tydzień przez terminal przewija
się ok. 50 pociągów z kontenerami. Główne
trasy wiodą z morskich portów w Hamburgu,
Antwerpii i Rotterdamie oraz z portu śródlądowego w Duisburgu do Polski i v.v., a niekiedy
jeszcze dalej na wschód.
– Frankfurt jest terminalem intermodalnym.
Tutaj kontenery jadące pociągami z/do portów
przeładowywane są pomiędzy pociągami, które
regularnie i rozkładowo docierają do/z terminali
zlokalizowanych w Polsce i dalej na wschodzie.
Dodatkowo dzięki skorelowaniu z transportem
drogowym via Frankfurt Oder obsługujemy też
klientów z regionu Branderburgii oraz zachodniej
Polski (w promieniu do 100 km). Jeździmy m.in.
w okolice Berlina, Gorzowa czy Szczecina – mówi
Marek Poznański, dyrektor Terminala PCC Intermodal we Frankfurcie nad Odrą i wylicza:
– Już w 1936 roku w tym miejscu funkcjonował
duży węzeł i warsztat kolejowy. Po 1990 roku
nie było pomysłu, co z tym miejscem zrobić. Przez
chwilę działały w nim inne firmy. Aż w 2011 roku
wygraliśmy przetarg na zagospodarowanie i wykorzystanie tego terenu.
Inwestycja od początku miała charakter partnerstwa publiczno-prywatnego. Teren jest własnością miejskiej spółki z Frankfurtu zajmującej
się infrastrukturą – TeGeC Infra. – W kooperacji
z miastem rozbudowaliśmy teren terminalu. Najpierw były tu dwa tory przeładunkowe. Wspólnie
zwiększyliśmy tę liczbę do czterech i postawiliśmy
suwnice – wspomina dyrektor terminala.
Współpraca układa się do dzisiaj, a dostępne
połączenia kolejowe i infrastruktura sprawiają, że

wzdłuż Odry i Nysy próżno szukać obiektu o porównywalnej liczbie przeładunków i z tak gęstą
siatką połączeń kolejowych. Frankfurcki terminal
pozwala obsługiwać 600-metrowe pociągi bez konieczności ich dzielenia, a to oznacza oszczędność
czasu i pieniędzy. Zalety operacyjne obiektu oraz
jego lokalizacja sprawiają, że w każdym tygodniu
przeładowuje się tam ponad 2000 TEU.
Dostęp do terminala mają wszyscy przewoźnicy kolejowi, natomiast terminalowe operacje
przeładunkowe wykonywane są przez PCC Intermodal – operatora intermodalnego z siedzibą w
Gdyni, należącego do grupy PCC. Spółka powstała ze względu na potrzebę transportu produktów
chemicznych, głównie z należących do grupy PCC
zakładów w Brzegu Dolnym. Pierwsze pociągi
uruchomione przez PCC Intermodal w 2005 roku
kursowały właśnie pomiędzy Brzegiem Dolnym,
a nieistniejącym już dziś terminalem VGN w Świnoujściu. Na przestrzeni lat sieć transportowo-logistyczna operatora mocno się rozwinęła i dzisiaj
transporty na potrzeby Grupy PCC stanowią zaledwie kilka procent działalności spółki. Obiekt we
Frankfurcie jest jednym z pięciu terminali przeładunkowych należących do PCC Intermodal. Pozostałe działają w Kutnie, Brzegu Dolnym, Gliwicach
i Kolbuszowej. Firma planuje budowę kolejnych
terminali przeładunkowych, w tym nowoczesnego centrum konsolidacyjno-dystrybucyjnego
(tzw. suchego portu) na zapleczu portów Gdańska i Gdyni – w Zajączkowie Tczewskim.
Epidemia COVID-19 zahamowała rozwój
przewozów intermodalnych na rynku krajowym
(szczególnie do/z terminala DCT Gdańsk), jed-

nak tylko w niewielkim stopniu wpłynęła na ilość
pociągów i liczbę przeładunków na terminalu
we Frankfurcie nad Odrą.
– Transport towarowy musi egzystować, więc
działamy pełną parą, by zapewnić, mimo kryzysu,
pełną obsługę na terminalu. Przez moment dały
nam się we znaki przepisy dotyczące kwarantanny dla osób przekraczających granicę. Działamy
w Niemczech, a część naszych pracowników pochodzi z Polski – mówi dyrektor terminala. Ale
sytuacja szybko się wyklarowała. Wszyscy wykazali maksymalne zrozumienie dla konieczności
zachowania ciągłości pracy i przy zachowaniu
reżimu sanitarnego nie ustawaliśmy w przeładunkach kontenerów i obsłudze pociągów.
Jak prowadzi się działalność tuż przy granicy,
ale jednak po jej drugiej stronie?
– Rzecz, która mi doskwiera, to fakt, że na pograniczu tylko 4 proc. Niemców mówi po polsku.
Czytałem, że w rejonie zagłębia Saary po francusku
mówi 14 proc. naszych zachodnich sąsiadów. Bariera językowa jest na pograniczu problemem w obu
kierunkach i na to trzeba zwracać uwagę, gdy chce
się postawić tu nogę w sensie biznesowym. Trzeba
się też przyzwyczaić, że do urzędów trzeba zgłaszać
więcej spraw niż w Polsce. In plus jest natomiast
stabilność rynkowa i cenowa. Ceny za usługi ustalane są w oparciu o jasne zasady i taryfy. Nie ma więc
sytuacji, w których nagle pojawia się nie wiadomo
skąd konkurencyjny podmiot, który oferuje o wiele niższe ceny – ocenia Marek Poznański i dodaje
– Gdy PCC Intermodal rozpoczynała inwestycje we
Frankfurcie nad Odrą, lokalne środowisko nie mogło tego zrozumieć. Dzisiaj władze i mieszkańcy regionu przekonali się, że Polak może z powodzeniem
zainwestować w Niemczech, pomagać zarówno
w rozwoju miasta, jak i transeuropejskiego korytarza transportowego. Doceniamy korzyści wynikające z położenia i na dobrze pojętej współpracy
przygranicznej budujemy swoją rynkową pozycję
i wartość dodaną naszych usług.

Terminal PCC Intermodal we Frankfurcie nad Odrą | fot. PCC INTERMODAL

www.brandenburgia-wschodnia.pl
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WZDZ uczy zawodu
Dr Krzysztof Osiński, prezes zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Szczecinie o nowych projektach i o tym, że nauka w WZDZ po
prostu się opłaca.
Przypomnijmy, czym zajmuje się WZDZ?
Prowadzimy trzy szkoły. Są to Zespoły Szkół
Zawodowych w Świnoujściu i Trzebiatowie oraz
Szkoła Branżowa I stopnia na placu Kilińskiego 3
w Szczecinie. Obecnie uczy się u nas około 700
uczniów. Ale kształceniem zawodowym zajmujemy się również w formie kursów dla dorosłych.
Paleta naszych usług jest w tym zakresie bardzo
szeroka. Jest to m.in. spawalnictwo, gastronomia, kursy budowlane, obsługi wózków jezdniowych czy szkolenia energetyczne.
Kiedyś straszono uczniów, mówiąc „ucz się,
bo pójdziesz do zawodówki”. Te czasy minęły
i młodzież chętnie wybiera szkoły WZDZ?
Tak, uczniowie chcą się uczyć w WZDZ, bo
wiedzą, że dzięki temu bez problemu znajdą pracę. Z roku na rok rośnie nam liczba chętnych do
rozpoczęcia nauki.
W naszych warsztatach wiodące jest kształcenie w zawodach: operator obrabiarek skrawających CNC, ślusarz i elektromechanik. W klasach wielozawodowych tradycyjnie dużo mamy
przyszłych fryzjerów, sprzedawców, piekarzy,
kucharzy, cukierników, ale w tym roku również
mechaników samochodowych. Mamy bardzo
duże zróżnicowanie zawodów.
A jak wygląda nauka w WZDZ w czasie pandemii koronawirusa?
W pierwszym okresie pandemii od 12 marca
nauka w naszych szkołach nie odbywała się. Ale
od 1 września wróciliśmy do tradycyjnego stacjonarnego nauczania. Przy zachowaniu reżimu
sanitarnego w szkole odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, czyli nauka w warsztatach. Aż
60 proc. naszych uczniów to pracownicy młodociani, którzy w szkole uczą się teorii, a na co dzień
są pracownikami w zakładach pracy na terenie
Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Tu wszystko wróciło do normalnego trybu.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w sferze kursów dla dorosłych. Obserwujemy, że wiele osób
nadal obawia się, w jakim kierunku będzie się
rozwijać pandemia. W związku z tym firmy, które zlecają nam kursy, wstrzymują się lub przekładają terminy, czekając na to, co się wydarzy.
Ale ta nowa sytuacja spowodowała również, że
przestawiliśmy się z organizacją zajęć na tryb on-line. Praktycznie wszystkie nasze kursy możemy
prowadzić zdalnie np. na platformie Teams, oczywiście z wyjątkiem zajęć praktycznych i od decyzji
kursantów zależy, w jakiej formie chcą odbywać
zajęcia – stacjonarnie czy on-line.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
pl. Jana Kilińskiego 3 70-965 Szczecin
tel. 91 450 170 99
www.wzdz.pl
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Jakie kursy najczęściej zlecają przedsiębiorcy?
Zakłady Doskonalenia Zawodowego w całej
Polsce słyną z tego, że są miejscem łączącym
edukację z biznesem.
Ostatnio dużym powodzeniem cieszą się kursy pod nazwą „Eksploatacja/dozór urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych do
1 kV”, które kończą się uprawnieniami energetycznymi z zakresu eksploatacji/dozoru urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych, gr.
E1/ D1 przed naszą Komisją Paliwowo-Energetyczną powołaną przy WZDZ przez prezesa URE.
Duże zainteresowanie tradycyjnie dotyczy kursów spawalniczych, budowlanych, elektrycznych,
wózków jezdniowych czy gastronomicznych.
Rynek zapewne szybko weryﬁkuje szkolnictwo zawodowe?
To, co dzieje się na rynku pracy, widać u nas
momentalnie. Szybko dowiadujemy się, na jakie
zawody jest zapotrzebowanie. Jeśli teraz młodzież widzi dla siebie szansę np. w zawodzie
mechanika samochodowego, to znaczy, że ta
branża nie zanika. Ponadto monitorujemy losy
naszych absolwentów. Praktycznie nie zdarza
się, żeby mieli oni problemy ze znalezieniem
pracy czy to w Polsce, czy za granicą. Co ciekawe, obserwujemy, że wielu absolwentów, którzy wcześniej wyjechali z Polski, teraz wraca do
kraju. Kalkulują warunki płacowe i dochodzą do
wniosku, że praca w Polsce zaczyna im się po
prostu opłacać. Aktualnie nasza szkoła ma podpisane umowy z około 100 pracodawcami z woj.
zachodniopomorskiego.
Jakie wyzwania stanęły w tym roku przed
WZDZ?
W tym roku odnotowaliśmy bardzo duży nabór młodzieży do naszej szkoły. To było dla nas
duże wyzwanie, ale tego typu „problemów” życzyłbym sobie zawsze. Już w ubiegłorocznym
naborze, w związku z reformą edukacji, kiedy
do szkół przyjmowany był podwójny rocznik (po
gimnazjum i podstawówce), przyjęliśmy ponad
100 uczniów. W tym roku ponownie nastąpił
duży wzrost i obecnie w naszej szkole w Szczecinie uczy się już 421 uczniów. To rekord od początku istnienia szkoły.
W związku z tym w wakacje trwały intensywne remonty, adaptacje sal i szatni. Wszystko po
to, żeby dostosować nasze warunki do potrzeb
zwiększonego naboru. Wykorzystaliśmy piętro
po pomieszczeniach dzierżawionych wcześniej
przez klub fitness, który przez pandemię niestety był zmuszony zamknąć działalność i oddaliśmy
do dyspozycji uczniów nowe sale gimnastyczne
w których mogą odbywać się zajęcia wf., taneczne i inne m.in. fitness, gdyż są one wyposażone
w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń kulturystycznych takich jak: ławki treningowe, atlasy, bieżnie,
rowery treningowe i inne akcesoria.
Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych WZDZ
w Trzebiatowie realizujemy projekt unijny z WUP
w Szczecinie, z działania 8.6 RPO WZ 2014-2020,
dzięki któremu przeprowadziliśmy dużą moder-

nizację warsztatów szkolnych: wyremontowaliśmy sale warsztatowe oraz kupiliśmy najnowsze
maszyny do nauki zawodu.
Pochwalę się, że w Szczecinie w Branżowej
Szkole I stopnia WZDZ realizujemy obecnie projekt „CNC – zawód przyszłości” finansowany
z działania 8.7 RPO WZ 2014-2020. Głównym
jego celem jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkole, poprzez następujące
działania: doposażenie szkolnych warsztatów
CNC, szkolenie uczniów i nauczycieli z oprogramowania obrabiarek CNC, które posiadamy
w naszej szkole, praktyki dla uczniów i nauczycieli, stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz
doradztwo edukacyjno-zawodowe, zarówno indywidualne, jak i grupowe.
Wygraliśmy również projekt „Nowe uprawnienia – nowe szanse” realizowany w ramach
działania 8.6 RPO WZ, którego głównym celem
jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ
w Szczecinie dzięki doposażeniu szkoły w wózek
jezdniowy i umożliwieniu 60 uczniom udziału
w zajęciach pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zwiększających ich szanse
na rynku pracy. Obecnie jesteśmy w trakcie
podpisywania w tym zakresie umowy z WUP
w Szczecinie.
Czy w szczecińskiej strukturze szkoły powstanie również Branżowa Szkoła II stopnia?
Tak, chcemy, żeby nasi uczniowie kontynuowali u nas naukę, żeby mogli zdobyć tytuł technika i mieli możliwość zdania matury. Myślę, że
będziemy mogli wystąpić o otwarcie Branżowej
Szkoły II stopnia w przyszłym roku. W tym celu
wystąpiliśmy już o pewne zgody. Dostaliśmy
m.in. wytyczne ppoż., które musimy spełnić. Pokłosiem tego jest m.in. zaadaptowanie części terenu po ryneczku przy placu Kilińskiego i poszerzenie naszego parkingu, tak by zorganizować
tam miejsce do zawracania wozu strażackiego.
W Świnoujściu i Trzebiatowie Branżowe
Szkoły II stopnia rozpoczęły działalność już od
1 września br.
Z nowinek powiem, że nasz budynek przy
pl. Kilińskiego 3 będzie już niedługo bardziej widoczny wieczorem. Pojawią się na nim podświetlane szyldy LED z logo ZDZ, które będzie widać z
różnych kierunków. W przyszłości bardzo chcielibyśmy wyremontować elewację budynku.
Poprawiamy także komunikację z internautami. W październiku ruszy zupełnie nowa strona
www.wzdz.pl, która w nowy, bardziej czytelny
sposób będzie informowała o naszych szkołach
i kursach, jakie oferujemy.
Dziękujemy za rozmowę.
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Cudzoziemcy
w nowym wnętrzu
W przeszklonym wewnętrznym
dziedzińcu budynku
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego znajduje się teraz
20 stanowisk obsługi cudzoziemców,
informacja oraz kasa.
– Takie miejsce jak to, jest nie tylko wizytówką urzędu, ale i dowodem na dbałość o jakość
obsługi cudzoziemców – powiedział podczas
otwarcia wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji Paweł Szefernaker. – Praca
związana z obsługą cudzoziemców jest jednym
z podstawowych zadań, które koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Chcemy, aby przedsiębiorcy i cudzoziemcy mieli
jak najlepsze warunki do załatwiania formalności, aby procedura związana z wydawaniem
pozwoleń na pracę i pobyt była jak najbardziej
sprawna.
– To jest jak wprowadzenie XXI wieku do XX-wiecznego budynku – powiedział wojewoda
zachodniopomorski Tomasz Hinc. – Dziękuję
mojemu poprzednikowi Krzysztofowi Kozłowskiemu, który ten projekt rozpoczął, oraz wszystkim moim pracownikom zaangażowanym w
jego realizację. Umieszczenie nowoczesnej konstrukcji w zabytkowym gmachu było zadaniem

Magazyn ostatniej mili
Hala, która rośnie przy
ul. Południowej w Szczecinie, jest
trzecim projektem dewelopera
magazynowego Hillwood dla firmy
kurierskiej DPD w Polsce.
Obiekt ma mieć prawie 5 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz biurowej. Będzie
wykorzystywany jako tzw. cross-dock do przeładunku towarów oraz wysyłania ich do ostatecznych odbiorców. Hala zostanie wyposażona w automatyczne sortery.
– Dynamiczny rozwój handlu internetowego
oraz powiązanej z nim branży logistycznej wy-

Prestiżowy standard
w centrum Szczecina
trudnym i cieszę się, że udało się zaaranżować
tę piękną przestrzeń i rozpocząć działanie biura.
Biuro zostało oddane do użytku 28 sierpnia. Powierzchnia szklanego sufitu to ok. 400
m kw., waga przeszklenia wynosi 23 tony,
a waga konstrukcji stalowej 33 tony. Do wylania
posadzki wykorzystano 164 m sześc. betonu.
Koszt zadaszenia dziedzińca oraz przygotowania i wyposażenia biura wyniósł ponad 8,3
znaczają nowe trendy na rynku nowoczesnej
powierzchni magazynowej. Oprócz dużych centrów logistycznych coraz szybciej rozwijają się
tak zwane magazyny ostatniej mili, zlokalizowane w granicach dużych miast, dzięki którym
znacznie szybciej i sprawniej odbywa się dostarczanie przesyłek kurierskich docelowym adresatom. Przykładem takiego magazynu jest właśnie
nasz projekt dla DPD Polska – mówi Hubert Michalak, prezes zarządu Hillwood Polska.
– Nowy obiekt ma zwiększyć potencjał operacyjny DPD Polska w północno-zachodniej Polsce.
Model logistyczny wdrażany przez DPD Polska
od 2018 r. pozwala przyspieszyć transport towarów, zredukować koszty połączeń drogowych i
ograniczyć emisję CO2. Nowy obiekt w Szczecinie
powstaje zgodnie z nowoczesnymi standardami

W przeszklonym dziedzińcu Urzędu Wojewódzkiego
znajduje się 20 stanowisk obsługi cudzoziemców.
| fot. GRZEGORZ SIWA

mln zł, z czego 7,7 mln zł pochodzi z Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji – FAMI.
Od początku 2020 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wydano cudzoziemcom ponad 23 tys. zezwoleń na pracę
i blisko 5,5 tys. na pobyt.
ep
technologicznymi i energetycznymi – wyjaśnie
Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.
Hillwood to jedna z wiodących globalnych
firm z branży nieruchomości komercyjnych
z ponad 30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej.
Na polskim rynku obecna jest od 2014 roku.
DPD Polska jest częścią DPD group, drugiej
pod względem wielkości międzynarodowej
sieci kurierskiej w Europie. W Polsce z DPD
kooperuje ponad 6 tys. kurierów. Firma dysponuje siecią ponad 2,5 tys. punktów nadań
i odbiorów Pickup i oddziałów miejskich. SG
W Szczecinie przy ul. Południowej powstaje obiekt
magazynowy dla firmy kurierskiej DPD.
| mat. firmy HILLWOOD

W szczecińskim hotelu Radisson Blu goście mają do dyspozycji 360 pokoi.
Coraz większą popularnością cieszą się te najbardziej komfortowe: najnowsze
apartamenty Prestige Blu i Prezydencki oraz pokoje Junior Suite.
Drugie piętro hotelu Radisson Blu w Szczecinie to raj dla miłośników wygody, luksusu
i najwyższej jakości. Już wychodząc z windy
wkraczamy w spokojny, jasno oświetlony korytarz utrzymany w beżowej, stonowanej kolorystyce. Prowadzi on do nowych przestronnych
apartamentów o powierzchni od 70 do ponad
100 mkw. i przestronnych pokojów Junior Suite. Na tym samym piętrze znajduje się wejście
do Baltica Wellness & SPA.

Apartament z jedną sypialnią...
Goście, którzy zamierzają zatrzymać się
w Radisson Blu Hotel Szczecin dłużej lub chcą
mieć więcej przestrzeni, chętnie wybierają
jeden z apartamentów z jedną sypialnią. Ich
przestrzenie z osobną, elegancko zaaranżowaną częścią salonową zapewniają najwyższy
poziom komfortu i prywatności. Nowe apartamenty charakteryzują się stonowaną kolorystyką, eleganckim minimalizmem i stylowym
oświetleniem. W wystroju wnętrz postawiono
na spokojny beż z brązem i szarość, a w przypadku apartamentu Prestige Blu na wyraziste dodatki kolorystyczne. Dzięki nim oraz
ciepłemu, punktowemu oświetleniu pokoje
zyskują przytulny charakter. W apartamentach

znajdują się duże obrazy szczecińskiej artystki
Agnieszki Kwietniowskiej.

...z dwiema, a nawet z trzema
Poza dwiema lub trzema sypialniami każdy
z apartamentów oferuje salon, jadalnię, aneks
kuchenny, dwie łazienki z udogodnieniami jak
na przykład telewizory w taflach luster. Udogodnienia obejmują bezpłatne i płatne filmy
oraz serwis wieczorny. Goście mogą wybrać
śniadanie w hotelowej restauracji lub bez dodatkowych opłat w pokoju. W apartamentach
są aneksy kuchenne, a dopełnieniem komfortowego pobytu jest możliwość wyjścia na indywidualny taras. Gdy chcemy odciąć się od
miejskiego zgiełku, wystarczy zamknąć drzwi.
Świetne wyciszenie pozwala na idealny relaks
w centrum miasta. A gdy chcemy odprężyć się
jeszcze bardziej, dosłownie kilkadziesiąt kroków dzieli nas od centrum SPA.

Elegancja i dyskrecja dla biznesu
Apartamenty hotelu Radisson Blu dzięki
przestronności, dogodnemu układowi pomieszczeń oraz doskonałemu wyposażeniu
są również niezwykle atrakcyjnym miejscem
do organizacji prestiżowych spotkań bizneso-

wych. Umożliwiają np. negocjacje na najwyższym szczeblu przy eleganckim stole lub wideokonferencji w komfortowych wnętrzach.
Hotel zadba przy tym o oprawę cateringową
spotkania na najwyższym poziomie. Spotkanie
w Apartamencie Prezydenckim lub w Prestige
Blu podniesie rangę każdego wydarzenia.

Junior Suite pełen korzyści
Zarówno dla gości biznesowych, jak i rodzin
z dziećmi, świetnym wyborem są również pokoje Junior Suite. Te przestronne, 40-metrowe pomieszczenia obejmują strefę dzienną
z rozkładaną sofą oraz sypialnię i dwie łazienki
z wanną i prysznicem. W pokojach Junior Suite znajdują się takie same udogodnienia jak
w apartamentach: szlafrok, klapki, ekspres do
kawy Nespresso, indywidualnie sterowana klimatyzacja, deska do prasowania, żelazko, możliwość zamówienia śniadania do pokoju.
Radisson Blu Szczecin równie dużą wagę
jak do komfortu, przykłada do bezpieczeństwa
gości. Zespół hotelu postępuje zgodnie z najnowszymi zaleceniami władz rządowych oraz
zgodnie z Protokołem Bezpieczeństwa Radisson Hotel Group, który powstał we współpracy ze światowym liderem w zakresie inspekcji,
weryfikacji i certyfikacji – firmą SGS. Doceniają
to osoby odwiedzające hotel. Ruch po zakończeniu lockdownu jest coraz większy, a apartamenty i pokoje Junior Suite cieszą się dużym
zainteresowaniem gości z Polski i z zagranicy.

Plac Rodła 10
tel. 91 35 95 016; 102
e-mail: reservations.szczecin@radissonblu.com
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Gospodarka,
głupcze…
Powyższy, w gruncie rzeczy mało elegancki
zwrot, znany jest nie tylko w USA od blisko trzydziestu lat. Tu i teraz, w Polsce 2020 mógłby
brzmieć: gospodarka i finanse przede wszystkim… Mawia się czasem, choć brzmi to banalnie, że gospodarka jest sercem społeczeństwa,
a sercem zdrowej gospodarki są odpowiedzialne finanse. Od wielu miesięcy trwa batalia
o przetrwanie… Znakiem czasu jest użycie
w tytule jednej z niedawno wydanych publikacji pojęcia radykalna (!) niepewność (radical
uncertainty). Słowa „kryzys”, „recesja”, „inflacja”, „deficyt”, „dług” i podobne odmieniane są
przez wszystkie przypadki. Na temat stanu gospodarki i finansów globalnych, europejskich,
polskich, regionalnych, lokalnych powiedziano i napisano wszystko. Autor felietonu czuć
się może jak ów moskiewski czy petersburski
opozycjonista sprzed lat rozrzucający ulotki...
czyste, bo „przecież wszystko jest jasne”… No
prawie…
Analitycy jak zwykle próbują opisywać, mierzyć, porównywać, objaśniać, oceniać, progno-

zować, ostrzegać, proponować… Kryzys 2020
porównywany jest – z zastrzeżeniem, że każda
analogia jest ułomna – do wielkich kryzysów
z lat 1929-1933 oraz 2007-2009. Każdy z kryzysów ma nieco inną genezę, inny przebieg,
inne konsekwencje. Inne też są strategie i instrumenty jego przezwyciężania. Każdorazowo ważny jest kontekst i podejście holistyczne. Przy badaniu tego, co dzieje się tu i teraz
trzeba by wziąć pod uwagę punkt widzenia
historyka, socjologa, psychologa, demografa,
politologa, ekologa, klimatologa, epidemiologa. I oczywiście ekonomisty. COVID economy,
coronomics…
Ekonomiści, jak wszyscy, różnią się opiniami: są apologeci rządu, optymiści, są pesymiści,
a nawet katastrofiści, są też realiści. Zawsze
z ciekawością czytam komentarze profesorowie: Belki, Hausnera, Kołodki, Koźmińskiego,
Mączyńskiej, Goryni i innych uczonych związanych z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.
Niedawno z uwagą przestudiowałem najnowszą książkę mojego gdańskiego kolegi prof.

BKM – konieczność
czy zagrożenie? (2)
Podstawowym celem bezpłatnej komunikacji miejskiej (BKM), o czym pisałem już w wydaniu „Świata Biznesu” 1-3/2020, jest zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego.
Skutkiem tego ma być mniejsze zanieczyszczenie powietrza, zmniejszenie liczby wypadków
i zużycia dróg, niższy poziom hałasu oraz większa dostępność miejsc parkingowych. Według
Komisji Europejskiej, smog w krajach europejskich, powodowany przede wszystkim przez
pojazdy samochodowe, może być przyczyną
ok. 400 tys. zgonów oraz generuje koszty na
poziomie 20 mld euro rocznie. Trudno jednocześnie znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieje granica wzrostu liczby samochodów. Ich
liczba stale rośnie. W Polsce w 2000 roku zarejestrowanych było niecałe 10 mln pojazdów,
a w roku 2018 już prawie 23,5 mln. Z punktu
widzenia zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa ruchu niekorzystna jest też ich struktura wiekowa.
Co może przekonać kierowców do rezygnacji z samochodu, ciągle uważanego za
wygodniejszy, szybszy oraz bardziej dostępny
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środek transportu? Są to z pewnością: gęsta
sieć linii tramwajowych i autobusowych oraz
odpowiedni tabor pod względem ilościowym
i jakościowym. Istotną rolę przy podjęciu decyzji dotyczącej korzystania z BKM odgrywa
też sprawność funkcjonowania transportu
publicznego, mierzona głównie jego punktualnością. To wszystko jednak, wspierane nawet przez szybsze pasy ruchu dla pojazdów
z większą liczbą pasażerów czy proekologiczne
opłaty za wjazd do centrów miast, nie wystarczy. Ostateczne powodzenie BKM uzależnione
jest od wielkości miasta, rozlokowania osiedli
mieszkaniowych, kreowania rozwiązań alternatywnych w postaci np. roweru miejskiego,
rozbudowania systemu ścieżek rowerowych
i Park & Ride (w 2016 roku istniało 66 takich
miejsc, a w 2018 roku już 175), zasięgu SPP
oraz poziomu stosowanych w niej opłat, a
przede wszystkim poziomu środków finansowych, które mogą być przeznaczone na dofinansowanie transportu publicznego, ponieważ bezpłatna komunikacja nie oznacza, że
jest darmowa.

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów. Członek
Komitetu Nauk
o Finansach PAN
(2007-2023)
Dariusza Filara „Na błędnym kursie. Polityka
i gospodarka Polski w latach 2015-2020”. To
bez wątpienia niewesoła, ale interesująca
i warta namysłu lektura.
Dobrobyt bierze się głównie z pracy,
z przedsiębiorczości, z opłacalnych oszczędności, z udanych inwestycji rzeczowych i finansowych… Jesień 2020… Zanosi się na długi
marsz. Trzeba mieć nadzieję, że to tylko (?)
ostry zakręt, rozdroże, a nie bezdroże…
PS Przede wszystkim gospodarka i finanse,
ale… Nie można tracić z pola widzenia stanu
innych spraw w Rzeczypospolitej. Bezpieczeństwo sensu largo, zdrowie, praworządność,
kultura, nauka, edukacja, media, środowisko,
klimat, energia, wykluczenie, emerytury…
Oraz polityka… Co dalej? Trudno o naiwny
optymizm, jednak nieuprawniony byłby też pesymizm, czy tym bardziej fatalizm. Osobiście
nadzieję pokładam głównie w ludziach urodzonych pod koniec minionego stulecia i tych
już z XXI wieku.
Stanisław Flejterski

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

W Szczecinie na 2020 rok zaplanowano
kwotę dofinansowania przekraczającą wpływy z biletów komunikacji miejskiej o 146 mln
zł. Wprowadzenie całkowicie bezpłatnych
przejazdów zwiększyłoby ją dwukrotnie, co
spowodowałoby ograniczenie innych inwestycji. Pojawiają się również inne pytania. Na
przykład: czy BKM powinna być dostępna dla
wszystkich, czy tylko dla osób płacących podatki w danych mieście? Jak również: jakie byłyby
skutki odczuwane przez przemysł motoryzacyjny, stanowiący obecnie motor napędowy
eksportu oraz generujący dużą liczbę miejsc
pracy. Na koniec, jako ciekawostkę, przytoczę
zachowanie mieszczące się w nurcie bezpłatnej komunikacji miejskiej rozumianej nieco inaczej, które zaobserwowano w Szwecji. Zorganizowana grupa osób podróżujących metrem
określana mianem Planka.nu unikała obowiązujących opłat, a kary opłacane były z budżetu
jej członków.
Jacek Batóg
lipiec-wrzesień 2020

Co dalej
z Nord Stream 2
W 2005 r. w Berlinie kanclerz Niemiec Gerhard Schröder i prezydent Rosji Władimir Putin
podpisali porozumienie o budowie gazociągu,
który miał łączyć Rosję i Niemcy. Uzgodniono,
że będzie on przebiegał po dnie Morza Bałtyckiego. Porozumienie końcowe podpisano
rok później − 29 sierpnia 2006 r. w Moskwie.
Budowę rozpoczęto 9 kwietnia 2009 r., a już
8 listopada 2011 r. w Lubminie, na niemieckim
wybrzeżu Morza Bałtyckiego dokonano oficjalnego otwarcia gazociągu.
Pomysł wybudowania Nord Stream, bo
taką nazwę nadano tej inwestycji, był od samego początku krytykowany przez Polskę,
Ukrainę i kraje bałtyckie, które wskazywały
zarówno na zagrożenia środowiskowe, jak i na
te, które wiążą się z bezpieczeństwem energetycznym w regionie. Jednak z uwagi na determinację Niemiec i Rosji, próby powstrzymania
tej inwestycji nie powiodły się.
Gazociąg Nord Stream 1 o zdolności przesyłowej 55 mld m sześc. gazu rocznie został
uruchomiony, a w planach był już drugi gazociąg o identycznej przepustowości – Nord Stre-

am 2.Również w tym wypadku był duży opór
ze strony państw Europy Środkowej, ale nie
powstrzymało to inwestycji. NS2 byłby gotowy
zgodnie z planem, gdyby do gry nie wkroczyły Stany Zjednoczone. W wyniku ogłoszonych
w grudniu 2019 r. amerykańskich sankcji
szwajcarska firma Allseas wycofała statki układające rury na dnie Bałtyku z dalszego udziału
w budowie NS2. Długość brakującego jeszcze podmorskiego odcinka gazociągu wynosi
w przypadku jednej z jego nitek 65 km, a drugiej – 85 km.
Co więcej, na początku czerwca br. w USA
przedstawiono projekt ustawy przewidujący
rozszerzenie amerykańskich sankcji wobec
NS2. Propozycja zakłada wprowadzenie sankcji nie tylko wobec firm, które dostarczają statki do układania rur na dnie morskim, ale też
m.in. wobec towarzystw ubezpieczających te
statki. Amerykanie uważają, że realizacja NS2
jeszcze bardziej uzależni Europę od dostaw
gazu z Rosji i zwiększyłaby możliwości wywierania przez Rosję politycznego nacisku na kraje UE. Oczywistym motywem USA jest także

Marcin Pawłowski
(45 lat) został wybrany
5 czerwca przez Radę
Nadzorczą na funkcję
prezesa zarządu Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczosci. Na tym stanowisku
zastapił wieloletnią prezes Barbarę Bartkowiak, która
kierowała fundacją od 1997 roku. Od 10
czerwca Marcin Pawłowski objął też stanowisko prezesa Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund.
Nowy prezes jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalinskiej
na kierunku marketing miedzynarodowy.
Ukończył też na PK podyplomowe studia
z finansów w bankowości i przedsiebiorstwach.
Posiada 20-letni staż w bankowości. Od
początku swojej pracy zwodowej był związany z Bankiem Zachodnim WBK (obecnie
Santander Bank). Od 2003 roku, począwszy od stanowiska dyrektora oddziału
banku w Kołobrzegu, pełnił funkcje kierownicze. Od 2014 r. po przejęciu Banku
Zachodniego WBK przez Bank Santander
jest kolejno dyrektorem Obszaru Segmentu Klienta Zamożnego, Klienta Indywidualnego i ostatnio dyrektorem Tribe Leader
(doskonalenia produktów i procesów
bankowosci) obszaru SME w Poznaniu.
Był jednym z liderów transformacji Agile
(zwinnego zarządzania i programowania)
w Banku Santander.

Akademię Sztuki w Szczecinie do 2024 r. poprowadzi dr hab. Mirosława Jarmołowicz (62
lata). Po raz pierwszy w 10-letniej historii uczelni
na jej czele stanęła kobieta. Rektorka (używamy tej
formy, bo uczelnia wprowadziła
do swojego statutu feminatywy)
kierowała wcześniej Katedrą Architektury Wnętrz i Przestrzeni
Wirtualnej AS. Szczecinianka
z urodzenia ukończyła studia

architektoniczne na Wydziale
Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Zajmowała
się m.in. społeczną rolą sztuki
w zdegradowanej przestrzeni
publicznej.
Roman Ciepliński (55 l.)
w czerwcu został prezesem i redaktorem naczelnym „Kuriera Szczecińskiego”. Dziennikarz, prozaik,
malarz i eseista, jest absolwentem Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz polonistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, którą ukończył
w 1991 r. Pracę dziennikarską rozpoczął w „Dzienniku Szczecińskim”. Następnie dwa lata spędził w

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.
chęć zwiększenia sprzedaży amerykańskiego
gazu skroplonego (LNG) do Europy.
Sankcje USA i zapowiedź ich rozszerzenia
wzburzyły Niemców i UE, wywołując nieukrywane zadowolenie w Polsce i krajach bałtyckich. Jednak po potwierdzeniu próby otrucia
znanego opozycjonisty rosyjskiego Aleksieja
Nawalnego pętla wokół NS2 zaciska się coraz
bardziej. Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas zadeklarował, że jeśli Rosja nie będzie współpracować przy wykryciu
sprawców zbrodni, Niemcy mogą przemyśleć
kwestię gazociągu. Również Angela Merkel,
mimo wcześniejszej wypowiedzi, że sprawy
Nawalnego nie należy łączyć z NS2, publicznie przyznała, że jej opinia nie jest ostateczna.
Kontrowersyjny projekt, którego nie udało się
wcześniej powstrzymać, wisi na włosku i może
nie zostać ukończony. Bardziej prawdopodobne jest jednak wynegocjowanie jakiegoś
kompromisu umożliwiającego w przyszłości
finalizację tej inwestycji, jednak jej opłacalność
znacząco spadnie.
Dariusz Zarzecki

dziale informacyjnym Polskiego Radia
Szczecin, współpracując jednocześnie
z tygodnikiem „Wprost”. Pracował też
w „Głosie Wieczornym”, a potem w tygodniku „Morze i Ziemia”. Po upadku
tego pisma w 1994 r. został zatrudniony
w dziale ekonomiczno-morskim „Kuriera
Szczecińskiego”.
W 2008 r. przeniósł się do działu regionalnego. Publikował ponadto m.in.
w „ArsForum”, „eleWatorze” i „Formacie”.
Wydał kilka powieści. Malarstwa uczył się
u prof. Piotra C. Kowalskiego (ASP Poznań). Od 2019 r. jest prezesem szczecińskiego okręgu Związku Polskich Artystów
Plastyków. Ma na koncie szereg indywidualnych wystaw.
Emilia Wąsowska (42 lata) pełni
funkcję General Managera w centrum logistycznym Autodoc Logistics zatrudniającym ponad 1,6 tys.
pracowników w Szczecinie-Załomiu. Od 2018 r.
odpowiedzialna jest za
stworzenie, a obecnie
za rozwój całej organizacji w Polsce. Wcześniej
była członkinią grupy
operacyjnej uruchamiającej magazyn Amazon w Kołbaskowie,
a także zarządzała zespołami przygotowującymi projekty, finansowanie i budowę farm
wiatrowych. Z wykształcenia i zamiłowania
jest finansistką. Absolwentka ekonomii na
Uniwersytecie Szczecińskim.
weme
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Europejski potentat tworzy kolejne
miejsca pracy w Szczecinie
AUTODOC Gmbh, działający w 27 krajach internetowy sprzedawca części samochodowych i motocyklowych
otworzył właśnie kolejny magazyn w Panattoni Park w Szczecinie Załomiu.
AUTODOC sprzedaje swoje produkty
wyłącznie za pośrednictwem sklepów internetowych, w związku z tym, firma może
zaoferować dużo większy wybór części, niż
sprzedawcy stacjonarni. Portfolio składa się
z ponad 2,5 miliona produktów do 166 marek
samochodowych. Sukces firmy wynika między
innymi z własnej infrastruktury IT, logistycznej
oraz doskonałej obsługi klienta.
Działalność tak dużej organizacji nie byłaby możliwa bez nowoczesnego zaplecza magazynowego o odpowiedniej wielkości. Jego
elementem jest centrum logistyczne, które
powstało pod koniec 2017 roku w Szczecinie.
Obsługuje je spółka AUTODOC Logistics (jeszcze do niedawna działająca pod nazwą – ABC
Autoparts).

AUTODOC Logistics
ul. Kablowa 1, Załom, Szczecin
rekrutacja@autodoc.pl
661 600 744
autodoclogistics.pl
autodoc.pl
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– Zajmujemy się dystrybucją części i akcesoriów samochodowych najwyższej jakości,
a w naszych magazynach o łącznej powierzchni
27 tys. m kw. zatrudniamy już ponad 1600
osób, które każdego dnia realizują tysiące zamówień dla klientów na całym świecie – mówi
Emilia Wąsowska, General Manager AUTODOC
Logistics.

W AUTODOC działamy z pasją!
AUTODOC Logistics będąc częścią niemieckiej grupy, dynamicznie rozwija się dzięki zaangażowaniu coraz liczniejszego zespołu.
– W AUTODOC działamy z pasją! Dla naszych
pracowników tworzymy otwartą i przyjazną atmosferę pracy, opartą na równości, wzajemnym
szacunku, bezpośrednim dialogu z poszanowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Słuchamy potrzeb naszego zespołu, dbamy
o celebrowanie sukcesów i drobne codzienne
przyjemności. Stawiamy sobie ambitne cele
i osiągamy je wspólnie – podkreśla Emilia
Wąsowska.
Firmę tworzy zespół pracowników, którzy
są otwarci, codziennie się wspierają i wiedzą,
czym jest praca zespołowa. W AUTODOC
Logistics oferujemy jedne z najwyższych
stawek wynagrodzeń wśród centrów logistycznych w regionie Szczecina. Pracownicy

co miesiąc mogą wypracować do 7 proc.
indywidualnej premii za obecność oraz zespołowo do 10 proc. premii za produktywność.
Firma w pełni finansuje ubezpieczenie grupowe dla pracowników. Każdy z nich może
też dołączyć do prywatnej opieki medycznej
płatnej na preferencyjnych warunkach, a także skorzystać z darmowego transportu z centrum Szczecina.
– Cenimy sobie długą współpracę, dlatego
każdy pracownik magazynowy po przepracowaniu roku ma szansę otrzymać dodatek lojalnościowy, który będzie wzrastał w ciągu trzech lat
od zatrudnienia. Wspieramy też rozwój zawodowy. Awansowaliśmy już wielu pracowników,
a nasze procesy rekrutacyjne przede wszystkim
rozpoczynamy wewnętrznie – podkreśla General Manager AUTODOC Logistics.
Jak zostać częścią firmy? Szczegóły dotyczące rekrutacji znaleźć można na stronie
autodoclogistics.pl. Tam również pojawiają
się najnowsze oferty pracy. A tych w najbliższym czasie nie powinno zabraknąć, bo
założony 12 lat temu w Berlinie AUTODOC
jest najszybciej rozwijającą się firmą w swoim sektorze w Europie, z 48-proc. wzrostem obrotów w 2019 roku w porównaniu
z rokiem 2018 (z 416 do 615 milionów EUR)
i bazą ponad 4 milionów aktywnych klientów.
lipiec-wrzesień 2020
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Morskie Centrum Nauki rośnie na Łasztowni

Pamiętajmy
o Piotrze Zarembie

Mija rok od rozpoczęcia budowy.
Niedługo będzie można zawiesić
tradycyjną wiechę.

5 lipca w 75. rocznicę przejęcia
władzy w Szczecinie przez pierwszego
polskiego prezydenta, na fasadzie
gmachu Urzędu Miasta przy placu
Armii Krajowej została uroczyście
odsłonięta tablica pamiątkowa
poświęcona prof. Piotrowi Zarembie.
Piotr Zaremba sprawował funkcję prezydenta Szczecina do roku 1950. Warto jednak
przypomnieć ogromny wkład profesora w rozwój nauki w Szczecinie, zarówno w rozwój Politechniki Szczecińskiej, której był rektorem, jak
i Uniwersytetu Szczecińskiego. Piotr Zaremba
był bowiem jednym z inicjatorów utworzenia
wyższej uczelni humanistycznej w Szczecinie.
Tablica pamiątkowa z popiersiem prof. Zaremby i fragmentami planu miasta z 1946 roku
odlanymi z brązu wykonana została według projektu prof. Małgorzaty Kopczyńskiej z Kolegium
Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie.
Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Jan
Stopyra, wieloletni prezydent Szczecina oraz
Zbigniew Puchalski, prezes Stowarzyszenia
Menedżerów Seniorów „Kontakt”, przewodniczący społecznego komitetu uhonorowania

Ekipy generalnego wykonawcy – firmy ERBUD SA pracują nad ostatnim etapem konstrukcji
planetarium. Widoczny jest efekt lewitującej kuli
żelbetowej. Kula o średnicy 13 metrów podtrzymywana jest przez podciągi na trzech słupach.

pamięci perwszego polskiego prezydenta
Szczecina profesora Piotra Zaremby.
– Upamiętniamy w ten sposób pierwszego
prezydenta Szczecina i wszystkie osoby, które
w tym okresie przybywały do nas. To wspólnym
wysiłkiem pionierów udało się odbudować miasto – mówił prezdent Krzystek.
Na konto komitetu dokonano 36 wpłat od
osób fizycznych i firm o łącznej kwocie prawie
30 000 zł i tyle kosztowały prace związane
z opracowaniem, wykonaniem, zawieszeniem
i odsłonięciem tablicy.

Czas na Szczecin z Kotlą i Czasnojciem
W 75. rocznicę polskiego Szczecina
oficyna wydawnicza ZAPOL
zaprezentowała swój nowy produkt
turystyczny pn. Czas na Szczecin.
Jest to przewodnik po stolicy Pomorza
Zachodniego opracowany w formacie jedenastu tras wycieczkowych, które już swoimi
nazwami zachęcają gości Szczecina do skorzystania z jego zawartości. Kto by nie skorzystał

z tajemniczo brzmiących dla turystów tytułów
szlaków turystycznych: Łasztownia – Po jasnej
stronie mocy, Szczecin Paryżem Północy czy
też Na spotkanie z Viadrusem – bogiem Odry.
Przewodnik zawiera prawie 200 stron
poświęconych historii Szczecina, najważniejszym zabytkom i atrakcjom turystycznym.
Zawarte są w nim również praktyczne informacje o mieście, które przydadzą się każdemu z gości odwiedzających stolicę Pomorza
Zachodniego.

Piotr Krzystek w obecności Jana Stopyry i Zbigniewa
Puchalskiego odsłaniają tablicę pamiątkową.
| fot. GRZEGORZ SIWA

W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli
udział organizatorzy, mieszkańcy Szczecina
oraz władze miasta, w tym oprócz prezydenta,
Piotra Krzystka Renata Łażewska, przewodnicząca Rady Miasta. Dodajmy, że dużą pomoc
społecznemu komitetowi okazał wieloletni
prezydent Szczecina Jan Stopyra oraz członkowie Stowarzyszenia Menedżerów Seniorów
„Kontakt” oraz Stowarzyszenia „Pokolenia”. a
Autorem tekstów jest Ryszard Kotla, znany przewodnik turystyczny, a przede wszystkim bezsprzecznie najlepszy znawca historii
i współczesności Pomorza Zachodniego oraz
znakomity popularyzator naszego regionu.
Gdy dodamy do tego, że tekstom Kotli towarzyszą fotografie Marka Czasnojcia, uznanego
szczecińskiego fotografika, to nie będzie dla
nikogo dziwne, że doczekaliśmy się prawdziwej perełki wydawniczej.
Przewodnik został wydany w wygodnnym formacie kołonotatnika, który bez trudu
zmieści się w torbie turystycznej, plecaczku
czy nawet w damskiej torebce, co świadczy
o umiejętnościach edytorskich firmy ZAPOL.
Jak zapowiedział Mirosław Sobczyk, prezes firmy ZAPOL, przygotowane też będą dwie
obcojęzyczne wersje przewodnik w języku niemieckim i angielskim.
Zabrakło może tylko jednego: indeksu najbardziej atrakcyjnych do zwiedzania miejsc
w Szczecinie z odniesieniem do strony, na której omawiany jest dany obiekt. Ale to jest do
naprawienia w kolejnym wydaniu.
Dodajmy, że przewodnik został wydany
ze środków Miasta Szczecin, zaś mecenasem
wydawnictwa była Szczecińska Energetyka
Cieplna.
wap

Prezentacja przewodnika na Wałach Chrobrego.
Od lewej: Mirosław Sobczyk, Ryszard Kotla
i Marek Czasnojć.
| fot. ZAPOL
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Układane jest zbrojenie słupów pionowych oraz
skośnych, które stanowią znak rozpoznawczy
budynku mającego przypominać kadłub statku.
Ekipy ERBUDU montują również zbrojenia attyki
pod świetliki budynku zlokalizowane na tarasie
od strony Odry. Ciekawostką jest to, że świetliki
będą pełniły jednocześnie funkcję klap oddymiających, które w przypadku pożaru będą się automatycznie otwierały. Wykonywane są zbrojenia
klatek schodowych, czterech szybów windowych

lipiec-wrzesień 2020

oraz kanały instalacji sanitarnych, wentylacyjnych
oraz elektrycznych i teletechnicznych. Trwają
prace przy budowie zewnętrznej klatki schodowej, która będzie wyposażona w windę. Schody
oraz winda prowadzić będą na poziom tarasu.
Montowane są tzw. stężenia stalowe stanowiące
usztywnienie żelbetowych ram konstrukcji budynku. Stężenia malowane są specjalną powłoką
antykorozyjną, a następnie zabezpieczane pożarowo. Stalowe elementy mają charakterystyczną
strukturę „baranka”. W przypadku wystąpienia
pożaru konstrukcja ta zachowa nośność przez
120 minut. Zamontowano także konstrukcję
schodów ekspozycyjnych, które biegną od parteru, poprzez pierwsze piętro aż do drugiego
piętra nad otwartą przestrzenią doświetloną
przez świetliki. Z Trasy Zamkowej widoczny jest
już biały szkielet konstrukcji przeznaczonej na pomieszczenia techniczne. Rozpoczęto układanie
płyt elewacyjnych w pięciu kolorach. Następnie
układana będzie podkonstrukcja pod siatkę cięto-ciągnioną, czyli zewnętrzną warstwę elewacji.
Na stropach układane są instalacje SAP (system
alarmowania pożarowego) i DSO (dźwiękowy
system ostrzegania). Instalacje te będą podpięte
do systemu BMS, który automatycznie zarządza
całym budynkiem, np. w przypadku pożaru wykrywa go, alarmuje, otwiera klapy dymowe, sprowadza windy na poziom parteru oraz zarządza
całym systemem kontroli dostępu.
Na budowie Morskiego Centrum Nauki dobrze widać
już żelbetową kulę, w której znajdować się będzie
planetarium. | fot. MORSKIE CENTRUM NAUKI

Festiwal Marek
na al. Wojska Polskiego
Henryk Sawka w ciągu godziny
narysował 61 dowcipnych rysunków
i został najszybszym rysownikiem
w Polsce. Bicie rekordu było jedną
z atrakcji pierwszego Festiwalu Marek.
Chodzi o marki z al. Wojska Polskiego
w Szczecinie, czyli: kino Pionier, bar Pasztecik,
Galerię Ewy i Henryka Sawki, Atelier Mody Sylwii
Majdan, cukiernię Koch, sklep Seamore oraz pizzerię Piccolo. Połączyły swoje siły, żeby w ramach
miejskiego projektu Słynna Aleja ożywiać śródmiejski odcinek alei, przywracać jej niegdysiejszą
świetność, wesprzeć proces rewitalizacji Śródmieścia. – Wielu szczecinian pamięta, że al. Wojska
Polskiego była główną ulicą handlową tego miasta
– mówił podczas otwarcia imprezy Daniel Wacinkiewicz, wiceprezydent Szczecina. – Musimy znów
stworzyć tu miejsce, do którego chcemy przychodzić. Nasze szczecińskie marki mogą w tym pomóc.
Pierwszy Festiwal Marek został zorganizowany 19-20 września na placu, gdzie stała kiedyś
fontanna Ściana Płaczu. W tym miejscu stanęła
Ściana Uśmiechu – wystawa rysunków Henryka
Sawki, która pozostanie tu do połowy grudnia.
– Z Wojska Polskiego można zrobić coś á la
Kudamm w Berlinie – mówi Henryk Sawka. – To
kwestia tego, ile powstanie tutaj miejsc atrakcyjnych dla turystów i mieszkańców: galerii, kawiar-

ni, butików, innych ciekawych sklepów. Bo przecież chodzi o to, żeby turysta mógł wyjechać ze
Szczecina z przekonaniem, że coś ładnego widział,
np. przejechał się motorówką Odrą i zobaczył
miasto od strony Łasztowni, coś dobrego zjadł i
wypił oraz coś sobie fajnego kupił.
Podczas festiwalu znany satyryk wykonał
w godzinę 61 rysunków (rysował w marynarce
szytej na miarę, żeby było swobodnie, „o seksie,
alkoholu i polityce”), ustanawiając rekord Polski

w szybkim rysowaniu (potwierdzony od razu
przez sędzinę z Biura Rekordów Guinnessa).
W namiotach rozstawionych przy scenie promowały się też inne marki, np. firma Petersen
z tytułem „Zrobione w Szczecinie”, która pokazywała swoją ostatnią grę planszową – „Krzysztof Jarzyna, czyli co Ty wiesz o Szczecinie”.
Przebudowa alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy pl. Zwycięstwa a placem Szarych
Szeregów ma ruszyć w przyszłym roku.
E

Podczas festiwalu Henryk Sawka wykonał w godzinę 61 rysunków, ustanawiając rekord Polski w szybkim rysowaniu.
| fot. GRZEGORZ SIWA
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Opera na Zamku
tworzy bezpieczny komfort
Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku, o nowym sezonie artystycznym,
finansach w czasie epidemii i procedurach zapewniających widzom
maksymalne bezpieczeństwo w teatrze.
Nie sposób rozmawiać o nowym sezonie, nie wspominając tego dramatycznego
czasu, kiedy z powodu epidemii trzeba było
zamknąć Operę na Zamku. Ale czy ten czas
zmienił jakoś pana spojrzenie na rozpowszechnianie kultury?
Sprowadzenie kultury do kwantyfikatora
online jest z perspektywy tych kilku miesięcy
absurdalne i niemożliwe. Kultura opiera się na
bardzo silnej interakcji publiczności z twórcami i tak jak w przypadku muzeów, w których
trudno sobie wyobrazić wirtualne zwiedzanie,
bez możliwości bezpośredniego kontaktu
z dziełem, w momencie, kiedy nie poczujemy
zapachu tej świątyni, kiedy nie posłuchamy
koncertu na żywo i nie możemy uczestniczyć
w spektaklu na żywo, to zostajemy pozbawieni elementarnej możliwości wpływania
na swój duchowy rozwój. Emocji nie da się
z płaskiego telewizora czy komputera wygenerować. Urodziła się w nas głęboka tęsknota
za widzami.
Czy na nowy sezon artystyczny patrzy
pan z optymizmem?
Z ostrożnym. Mówi się, że optymista to
pesymista, tylko dobrze poinformowany. A ja
czuję się dobrze poinformowanym dyrektorem. Ten sezon nie będzie łatwy, ale wyzwania
dają ludziom pracującym wokół jakiejś idei siłę
integrującą. Jeśli nie ma żadnych przeszkód,
to jest to demotywujące, dlatego ja dostrzegam wiele pozytywnych elementów jako
menedżer w tym trudnym
czasie. Jestem zwolennikiem
opinii Billa Gatesa, że definitywne rozstanie z pandemią
to koniec 2021 roku.
Na sali będzie mogła
zasiąść mniej więcej połowa widzów. A teatr nie żyje
w próżni, potrzebuje pieniędzy…
Uczestniczyłem w wielu naradach dyrektorów
teatrów. Ta integracja środowiska okazała się bardzo
przydatna, zarówno na forum Stowarzyszenia
Dyrektorów Teatrów, którego jestem wiceprezesem, jak i Konferencji Polskich Teatrów
Operowych i Muzycznych. Udało nam się wyłonić swoich przedstawicieli, którzy uczestniczyli w roboczych naradach organizowanych
przez Instytut Teatralny i Instytut Muzyki
i Tańca. Wbrew powszechnym sceptycznym
opiniom udało się wraz z reprezentantami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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wypracować niezwykle cenne rozwiązanie.
W ramach tarcz antykryzysowych utworzony
ma być rodzaj funduszu przeznaczonego na
rekompensatę utraconych wpływów w oparciu o statystyki z czasu sprzed epidemii. Także
liczę, że tę połowę utraconych przychodów
uda się odzyskać. Dzięki temu wielu instytucjom uda się przetrwać.
Opera na Zamku sprzedaje bilety partiami – na razie do końca roku. Jakie spektakle
znalazły się w repertuarze?
Ustalając repertuar wraz z dyrektorem artystycznym Jerzym Wołosiukiem, musieliśmy
uwzględnić ograniczenia nowej rzeczywistości. Z jednej strony pracujemy nad dwiema
premierami, które zobaczą światło dzienne
w 2021 roku, musicalem „My Fair Lady” i baletem „Don Kichot”, z drugiej – nad repertuarowymi przedstawieniami. Do końca 2020
roku będziemy mogli zaprezentować szerokie
spektrum naszych najbardziej fantastycznych
tytułów, od musicalu „Crazy for You” przez
słynny „Proces”, będzie „Romeo i Julia” – nasza ostatnia premiera z lutego, z powodu
lockdownu niegrana później, a więc to tytuł
jeszcze „cieplutki”. I dalej: „CosÌ fan tutte”,
„Zemsta nietoperza”, „Madama Butterfly”,
„Wieczór baletów polskich”… I nasz nie tylko
ogólnopolski, ale i największy międzynarodowy sukces, czyli „Dokręcanie śruby” B. Brittena. Tuż przed świętami zagramy tytuł, który
przed świętami gra się na całym świecie, czyli
„Dziadka do orzechów”.
Opera na Zamku, w której będziemy się spotykać,
musi być miejscem bezpiecznym. I dla artystów,
i dla widzów. Jak to będzie
wyglądało w praktyce?
To, co przygotowaliśmy,
by zapewnić bezpieczeństwo, śmiało określa nas
jako miejsce jedno z najbezpieczniejszych w porównaniu do rzeczywistości,
z którą mamy do czynienia.
Myślę tu nie tylko o weselach, uroczystościach
religijnych czy konwentach politycznych, ale
także o różnego rodzaju miejscach, w których
ludzie się gromadzą. Gdy patrzę na tę niefrasobliwość ludzką i kompletną nieodpowiedzialność za innych, to jeszcze bardziej mnie
motywuje, żeby stworzyć z Opery na Zamku
miejsce, które będzie wręcz oazą bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy dokądś uciec przed
zagrożeniami, to teatr jest miejscem, w któ-

rym zagrożenie jest minimalne. Publiczność
zetknie się z wszelkimi rozwiązaniami, które
pozwolą jej poczuć się komfortowo. Organizacja sposobu poruszania się po teatrze, zajęcia
miejsca, dystans sanitarny, używanie środków
ochrony osobistej – to wszystko ma służyć
temu, byśmy mieli stuprocentową pewność,
że będziemy mogli tu wracać po wielekroć.
Cały nasz personel przeszedł wielogodzinne
i żmudne przeszkolenie, by wypracować taki
sposób asystencji, aby nasi goście bezpiecznie dotarli na widownię czy do toalet, skorzystali z miejsc, gdzie będzie można się czegoś
napić. Cały czas widzowie muszą bowiem
mieć poczucie, że to co powinno ich zajmować, to to, co jest na scenie. A o całą resztę
zadba Opera na Zamku. Lockdown pokazał
jedno: w takich obostrzeniach, jakie były, nie
jesteśmy w stanie funkcjonować dłużej niż
nam zaaplikowano. Musimy przełamać barierę wątpliwości, a w niektórych przypadkach
strachu, dla samych siebie, dla własnego zdrowia psychicznego. Tylko to nie może być skok
na główkę do wody o głębokości trzydziestu
centymetrów, bo można się domyślić, jak to
się zakończy. A Opera na Zamku jest już takim
nauczycielem pływania, który na pewno nie
zepchnie widzów ani na płytką ani na głęboką wodę, tylko sam pokaże, jak w tej wodzie
bezpiecznie się poruszać. I z przyjemnością.
Czego Państwu i sobie życzę.
Dziękujemy za rozmowę.
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Sałuda
wygrywa
Szczecin
Open
Pole golfowe Binowo Park po
raz kolejny zostało gospodarzem
najstarszego turnieju dla
zawodowych golfistów w Polsce.
Triumfował szczecinianin
Maksymilian Sałuda, wychowanek
binowskiego klubu.
Oprócz wysokiego sportowego poziomu
turnieju spod szyldu PGA (organizacji zrzeszającej profesjonalnych golfistów oraz instruktorów golfa) znakiem szczególnym Floating Garden Szczecin Open jest aktywizacja amatorów.
W rozgrywanym zwyczajowo w przeddzień turnieju Pro-Am amatorzy mogą zagrać w jednej
drużynie z zawodowcami. Podczas gdy dla ama-

Maksymilian Sałuda (z lewej) odbiera zwycięski puchar od dyrektora Binowa Parku Sławomira Pińskiego. | fot. JAROSŁAW GASZYŃSKI

torów to świetna okazja, by podszkolić warsztat
pod okiem najlepszych, dla zawodowców – przyjemna forma zagrania „na luźno” i odprężenia się
przed Turniejem Głównym. W tegorocznej edycji
turnieju Pro-Am bezkonkurencyjna okazała się
drużyna Jakuba Piotrowskiego w składzie Dominik Bielawski, Karol Bać i Leszek Bać.
Nazajutrz ruszyli do boju zawodowcy. Po
pierwszej rundzie turnieju organizatorzy wręczyli Stewart Snedden Trophy – trofeum poświęcone pamięci zmarłego w zeszłym roku
uczestnika turnieju. Za sprawą doskonałego
wyniku (67 uderzeń brutto) trofeum to podniósł zawodowiec Jan Lubieniecki.
Świetna pierwsza runda (67 uderzeń) nie
wystarczyła Lubienieckiemu aby wygrać Turniej

Pojadą do Meksyku
w przyszłym roku
W kalendarzu każdego polskiego golfisty amatora koniec sierpnia
zarezerwowany jest na jedno szczególne wydarzenie – finał turnieju
World Amateur Golfers Championship. W Binowie rozegrany został jeden z
najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych turniejów w Polsce.
Już po raz 21. (turniej odbywa się nieprzerwanie od 1999 r.) Binowo gościło ponad 200 golfistów amatorów, w tym znane nazwiska świata
sportu i show biznesu. Jedną z kategorii bowiem
była rywalizacja celebrytów. Na tee (miejsce,
z którego golfiści rozpoczynają grę) zobaczy-

liśmy m.in. Jerzego Dudka, Tomasza Iwana,
Roberta Rozmusa, Marcina Wójcika, Mateusza
i Michała Ligockich. W tej rywalizacji zwyciężył
znany snowboardzista Mateusz Ligocki.
– Na polu golfowym, ze względu na jego obszar, można pomieścić sporą liczbę uczestników

Główny (80 uderzeń w drugiej rundzie). Tutaj
lepsi okazali się: triumfujący Maksymilian Sałuda (68, 74) oraz Mateusz Jędrzejczyk (69, 74),
który wyprzedził Lubienieckiego i uplasował się
na drugiej pozycji. Dla Sałudy to już drugie zwycięstwo w tym turnieju. Ważne, bo – jak mówi
– pierwsze dedykował (jedynej wówczas) córce,
a że dziś Sałuda córki ma dwie, to dedykacje rozdane zostały po równo.
Zazwyczaj turniej miał międzynarodowy
charakter – gościli tu m.in. golfiści z takich krajów jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, Finlandia,
Anglia, Szkocja, Holandia, Dania, USA, Francja
czy Rosja. W tym roku ze względu na pandemię w turnieju rywalizowali przede wszystkim
Polacy.
Wojciech Senger
jednocześnie. Dzięki temu byliśmy w stanie zorganizować turniej w jego „klasycznej” formie
oraz w zgodzie z panującymi obostrzeniami
– mówi dyrektor turnieju Sławomir Piński.
Ze sportowego punktu widzenia kształt
turnieju również pozostał niezmienny: golfiści rywalizują w sześciu grupach (definiowanych zgodnie z ich umiejętnościami), po czym
najlepsi awansują do krajowego finału. Tutaj
rywalizacja jest o tyle trudniejsza, że dwa dni
zmagań wyłaniają tylko połowę uczestników.
Trzeciego dnia lepsza połowa walczy o to,
kto pojedzie do Meksyku. Wszystko rozgrywa
się na dwóch polach golfowych – w Binowie
Parku oraz zlokalizowanym pod Choszcznem
Modrym Lesie.
Tegoroczna edycja turnieju pokazała, że
w sporcie zawsze dobrze jest „grać u siebie”.
Dwie z sześciu kategorii wygrali reprezentanci
Binowa Parku. W jednej z grup triumfował Marek Góra, inną zdominował Ryszard Staniak.
Tradycyjny poturniejowy bankiet odbył się
zgodnie z planem, choć w nieco skromniejszej, bezpiecznej odsłonie. Oprócz oficjalnej
ceremonii wręczenia nagród uczestnicy mogli
podziwiać pokaz laureatek Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego.
Tegoroczna edycja zyskała przydomek
„Race To Mexico”, co oznacza, że zwycięzcy pojadą reprezentować Polskę na światowy finał
do Meksyku. W związku z panującą na świecie
sytuacją, finał World Amateur Golfers Championship przełożony został na rok 2021.
Wojciech Senger
Zwycięzcy poszczególnych grup pojadą w przyszłym roku
do Meksyku. | fot. JAROSŁAW GASZYŃSKI
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Twarze biznesu
Dorota Gadomska, właścicielka firmy GARDEN FABER – meble do restauracji i kawiarni
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Skorpion
Uniwersytet Szczeciński,
MBA-Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Moja ulubiona postać

Rafael Nadal – za pełen
profesjonalizm i wytrwałość

Co cenię u mężczyzny

Poczucie humoru i odpowiedzialność

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

Niezależność, lojalność, szczerość
Upór
Braku lojalności i kłamstwa
Tenis stołowy, brydż, zimą narty
Naszym Bałtykiem o zachodzie słońca
O podróżach bez obaw o skutki
pandemii i zobaczeniu Grenlandii

Marcin Pawłowski, prezes zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Politechnika Koszalińska

Moja ulubiona postać

Jerzy Kukuczka – za wytrwałość
w dążeniu do celu w niesprzyjających
czasach dla polskiego himalaizmu

Co cenię u mężczyzny

Przyjaźń i lojalność: wartości,
które zanikają, a warto o nie zadbać

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

Nieszablonowość i kreatywność
Chcę „tu i teraz”, ale z tym walczę

fot. ABES

Braku poszanowania drugiego człowieka
i braku tolerancji dla odmienności
Rower, góry i czasami piłka nożna
w wydaniu Ligi Mistrzów
Szlakami rowerowymi w Zachodniopomorskiem
O rejsie dookoła świata własnym jachtem

Wysłuchał: wab
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