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M
Drodzy Czytelnicy! 

Mimo ciemnych chmur, które zbierają się na
wschodzie i niemocy, jaką prezentuje zachód,
nie mogę popaść w całkowity pesymizm.
Wszystko to przez ciąg informacji dotyczących
gospodarki w naszym regionie, które
prezentujemy w magazynie. 
W Tychach powstała właśnie nowa fabryka
Dayco. Po sąsiedzku rozbudowuje się GM.
Według analityków branża automotive zaczyna
nabierać prędkości, a Opolszczyzna elektryzuje
ostatnimi informacjami o rozpoczęciu
rozbudowy elektrowni. W lutym bezrobocie
zaczęło spadać, a temperatura powietrza
wiosennie wzrastać. Innymi słowy – jest nieźle.
Mam nadzieję, że i Państwa wprawi w lepszy
nastrój lektura naszego magazynu.

Zapraszam! 

Redaktor prowadzący 
Wojciech Leśny 
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Rozpoczęcie produkcji czterocylindrowych
silników diesla o pojemności 1,6 litra,
wykonanych w całości z aluminium,
łączących wysoką kulturę pracy
z doskonałymi osiągami oraz bardzo
niskim zużyciem paliwa, przewidywane jest
na 2017 r. Wartość inwestycji w fabrykę
działającą na terenie KSSE wyniesie
250 milionów euro. Jest to największa
inwestycja w historii tego zakładu, a jej
zakres obejmować będzie budowę
nowych obiektów i instalację nowej
technologii produkcyjnej.
Maksymalna łączna moc
produkcyjna zakładu wyniesie 200 tys.
jednostek rocznie. Powierzchnia użytkowa
budynków zostanie zwiększona o 30 proc.
W ramach rozbudowy powstaną obszary
magazynowania produktów oraz nowe,
zaawansowane technicznie linie
produkcyjne i testowe. Dzięki temu
możliwe będzie przekształcenie
dotychczasowego procesu montażu
w zakładzie w pełny proces produkcji.
Budowa i instalacja nowego wyposażenia
potrwa do 2016 r.

– Nowa rodzina wysokoprężnych
jednostek napędowych stanowi istotny
element naszej ofensywy silnikowej.
Doceniamy dobrą jakość i wysoką
wydajność naszego polskiego zakładu
i z nadzieją czekamy na wdrożenie tego
wyjątkowego projektu – powiedział Peter
Thom, członek zarządu spółki Adam Opel
AG oraz wiceprezes General Motors
Europe, odpowiedzialny za produkcję
w Europie.

Janusz Piechociński, wicepremier
i minister gospodarki RP stwierdził, że
inwestycja w GMMP Tychy to bardzo

dobra wiadomość nie tylko dla regionu, ale
i dla całej gospodarki. – Motoryzacja to
ważny segment naszego rynku – mówił.

Nowa rodzina silników będzie spełniać
wymogi standardów emisji Euro 6
przy zachowaniu wysokiej mocy i wartości
momentu obrotowego, niskim zużyciu
paliwa i zmniejszonej emisji dwutlenku
węgla. Silniki te będą montowane
w szerokiej gamie modeli Opla/Vauxhalla,
wyznaczając w ten sposób nowe
standardy w zakresie poziomu hałasu,
wibracji i kultury pracy.

Fabryki GM Manufacturing Poland
w Gliwicach i Tychach zatrudniają 3,5 tys.
osób. Aktualnie produkowane są tam
samochody Opel Astra, kabriolet Opel
Cascada oraz silniki wysokoprężne
o pojemności 1,7 litra. 
Suma inwestycji GM w Polsce, łącznie
z reinwestycją w tyskiej fabryce, wyniesie
ponad miliard euro. l

ogromna inweStycja general motorS w kSSe 

gm zainweStuje 
250 mln euro 
w tychach
to już pewne – gm podjął decyzję o ulokowaniu produkcji
Silników wySokoprężnych nowej generacji o średniej
pojemności w fabryce w tychach. 
koSzt inweStycji? bagatela 250 mln euro

3,5tys. 
tylu pracowników
zatrudnia gm
w fabrykach
w gliwicach itychach
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firmy Strefowe i kSSe wśród
diamentów forbeSa 

kSSe po raz
pierwSzy
w diamentowym
gronie
katowicka Specjalna Strefa
ekonomiczna ulokowała Się na 124.
miejScu regionalnych diamentów
forbeSa. to debiut Spółki w tym
preStiżowym rankingu

Wywiadownia Bisnode Polska zebrała dane
o podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie
raporty do Krajowego Rejestru Sądowego w 2013 r. Na tej
podstawie powstała baza przedsiębiorstw, którym w tym
roku przyznano pozytywny rating wiarygodności, a więc
takich, które są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT
i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają
z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te
warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem
finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Wśród
firm, które je spełniły znalazła się KSSE i zajęła 124.
miejsce na liście śląskich diamentów Forbesa.
W czołówce znalazły się natomiast strefowe
firmy – Ekoland z Tychów zajęła 1. miejsce w kategorii
dużych firm. To jedna z najmłodszych spółek w grupie
Maspex Wadowice. Tuż za nią uplasował się Stölzle
z Częstochowy, producent m.in. wyrobów ze szkła dla
branży kosmetycznej i spirytusowej. Na trzecim miejscu
pojawiła się firma Avio Polska z Bielska-Białej, działająca
w branży lotniczej i inwestująca w nowe technologie
w swoim centrum badawczo-rozwojowym. Natomiast
numerem jeden wśród polskich diamentów w kategorii
małych firm został tyski inwestor z branży
motoryzacyjnej – Macro Molds Polska. Na dalszych
miejscach również nie zabrakło firm, które swoją
działalność prowadzą w KSSE. l



Wydatki na badania i rozwój w 2012 r.
w krajach OECD wzrosły o prawie 3 proc.
w porównaniu do 2011. Po latach kryzysu
świat ponownie zaczął inwestować
w innowacje. Na tym tle wyróżniają się Chiny,
które w 2012 r. wydały na działalność B+R
niemal 2 proc. swojego PKB, czyli tyle samo
co średnia krajów UE. W świetle rosnących
azjatyckich nakładów na działalność
naukowo-badawczą, Unia Europejska ma
niewiele powodów do zadowolenia. 
W 28 krajach unijnych wzrost wydatków
na B+R w 2012 roku wyniósł tylko 0,6 proc.
w porównaniu do roku 2011. Takie kraje jak
Francja czy Niemcy zwiększyły swoje
wydatki, ale przykładowo Wielka Brytania
zmniejszyła je aż o 3,1 proc. Raport OECD
chwali kraje naszego regionu
za zwiększające się nakłady, wskazując
jednocześnie na to, że średni poziom
wydatków obniżają państwa południa
Europy, takie jak Hiszpania czy Portugalia,
które wciąż zmagają się ze skutkami
kryzysu.

Szacunki OECD pokazały wyraźnie, że
pod względem nakładów na badania
i rozwój Polska pozostaje w tyle nie tylko
za światowymi liderami, ale również ustępuje
miejsca swoim sąsiadom. – W 2012 r. nasz

poziom wydatków na działalność
badawczo-rozwojową wynosił 0,9 proc. PKB.
Dla porównania, w Czechach było to
1,88 proc., a na Węgrzech 1,3 proc. To
pokazuje, że ucieka nam nie tylko czołówka
światowa, ale także kraje sąsiadujące,
funkcjonujące przecież w podobnych
do Polski warunkach gospodarczych
– mówi Magdalena Burnat-Mikosz, partner
i lider działu R&D and Government
Incentives w Europie Środkowej, Deloitte.

Z danych GUS wynika, że w 2012 r.
na 14,5 mld złotych nakładów na B+R
w Polsce, niepochodzących ze źródeł
zewnętrznych, zaledwie 4,6 mld złotych
stanowiły wydatki sektora prywatnego.
Według ostatnich zapowiedzi polskiego
rządu, celem jest zwiększenie nakładów
na B+R tak, aby w 2023 r. osiągnąć
poziom 2 proc. PKB. Już w 2020 r. ma to
być 1,7 proc. PKB, przy czym połowa ma
pochodzić ze środków prywatnych.

Jest to również warunek wypełnienia
założenia strategii „EUROPA 2020”. W całej
UE poziom wydatków na B+R ma sięgnąć
średnio 3 proc. Już teraz w UE ponad 55
proc. środków przeznaczanych na badania
i rozwój pochodzi od przedsiębiorców. Kraje
Europy Środkowej, takie jak Czechy czy

Węgry, są bliżej unijnej średniej niż Polska
– z wydatkami przedsiębiorstw na B+R
na poziomie odpowiednio 46,9 proc. 
i 47,5 proc. Zdaniem ekspertów, osiągnięcie
takiego wyniku nie będzie możliwe bez
zmiany strategii w zakresie finansowania
działalności badawczo-rozwojowej, która
obecnie opiera się w zasadzie wyłącznie
na unijnych dotacjach.

Od dłuższego czasu trwają prace
nad wprowadzeniem ulgi podatkowej dla
przedsiębiorców prowadzących działalność
B+R. Ministerstwo Gospodarki planowało
wprowadzić ulgę już od początku tego roku.
Zaproponowane rozwiązania wymagają
jednak dopracowania. Światowe
doświadczenia wskazują, iż najbardziej
efektywnym systemem wspierania wzrostu
wydatków na B+R jest system mieszany,
w którym ulgi podatkowe uzupełniają
dotacje. Pozwala to myśleć przedsiębiorcom
o inwestowaniu w innowacyjność w sposób
bardziej planowy i długofalowy, niezależnie
od dostępności funduszy strukturalnych.

– Wsparcie konkretnych projektów
badawczych ze środków UE jest ważne, ale
niewystarczające dla istotnego pobudzenia
nakładów prywatnych na ten cel. Dotacje
udzielane są w trybie konkursów
i w zasadzie do momentu ich rozstrzygnięcia
firma nie może zakładać, że otrzyma
finansowanie – mówi Magdalena
Burnat-Mikosz.

– Trudno także uzyskać pożyczkę
w banku na realizację projektów
obarczonych dużym ryzykiem
niepowodzenia. Zachęty podatkowe
wypełniają tę lukę. Przy stabilnym systemie
podatkowym, dają podstawę do planowej
oszczędności, niezależnie od powodzenia
projektu badawczego oraz rozstrzygnięcia
konkursu – podsumowuje. l
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po latach kryzySu świat zaczął ponownie inweStować w innowacje 

w polSce nakłady 
na badania i rozwój 
Są zbyt małe
chiny przeznaczają na badania i rozwój taki Sam procent Swojego pkb, co kraje ue. polSka
natomiaSt, bez SyStemu ulg podatkowych, pozoStaje jednym z krajów unijnych o najniżSzym
poziomie nakładów na b+r

Dostępne dla polskich przedsiębiorstw ulgi
podatkowe mają mocno ograniczony zakres 

Firmy mogą obecnie:
odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. wydatków jedynie na
zakup nowej innowacyjnej technologii (nie ma możliwości uwzględnienia
kosztów prowadzenia prac B+R), 
dokonywać comiesięcznych odpisów od podstawy opodatkowania
w wysokości do 20 proc. przychodów z tytułu działalności B+R,
pod warunkiem jednak, że firma posiada status Centrum Badawczo-
Rozwojowego (w tej chwili w Polsce jest 28 takich przedsiębiorstw)



7

{ Strefa informacji }

Jedno z zezwoleń otrzymał Alupol Packaging, spółka zależna grupy Kęty, największy
producent opakowań giętkich w Polsce. Oznacza to, że w ciągu dwóch najbliższych lat
może zainwestować w produkcję w tyskim zakładzie nawet 66 mln zł. Planowana przez
firmę reinwestycja obejmuje modernizację i rozbudowę istniejących hal produkcyjno-
magazynowych wraz z infrastrukturą techniczno-technologiczną, a także wyposażenie
w urządzenie typu ekstruder tandem wraz z urządzeniami do druku, laminacji
i konfekcjonowania (m.in. cięcia) opakowań giętkich. Cała inwestycja będzie
realizowana na terenie istniejącego zakładu w Tychach w latach 2014-2016, a jej
wartość wyniesie od 44 do 66 mln zł. Są też wieści z Podstrefy Gliwickiej KSSE. 
W lutym zezwolenie otrzymała firma Da Gamma z Lublińca – producent nowoczesnych
mebli. Na swoją inwestycję przeznaczy 25 mln zł i stworzy co najmniej 30 nowych
miejsc pracy. Natomiast w Głuchołazach, firma Schattdecor, producent materiałów dla
branży meblarskiej, wyda 26 mln zł na inwestycję, polegającą na rozbudowie zakładu
z zastosowaniem innowacji technologicznej na skalę światową. Przy tej okazji pojawi się
również w zakładzie 30 nowych miejsc pracy. l

W uroczystości otwarcia uczestniczyli
członkowie zarządu Dayco: Richard
Newsted, prezes oraz Jim Orchard, CEO
firmy; Andrzej Brzegowy, dyrektor zakładu
w Tychach, przedstawiciele zarządu KSSE,
władze miasta Tychy, przedstawiciele
klientów, dyrektorzy zakładów
zlokalizowanych w tyskiej podstrefie oraz
pracownicy Dayco – obecnie 175 osób.

– Chcemy, aby Dayco było wartościowe dla
osób, które wnas zainwestowały. Wierzymy, że
aby to osiągnąć, musimy dbać onaszych
klientów poprzez dostarczanie im
innowacyjnych produktów wkonkurencyjnej
cenie. Aby to osiągnąć, musimy również dbać
onaszych pracowników, którzy są naszą

najważniejszą wartością idrogą do jej sukcesu.
Wierzymy także wwartość współpracy z lokalną
społecznością wkrajach, wktórych Dayco ma
zlokalizowane swoje zakłady – mówił podczas
otwarcia Jim Orchard.

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów,
podkreślił natomiast, że inwestycja
amerykańskiego koncernu jest niezwykle
ważna dla miasta i społeczności lokalnej.

– Rzadko kiedy na otwarciu  fabryki,
w mniej znanej części Europy pojawia się
cały zarząd spółki – podkreślił natomiast Piotr
Wojaczek. – To oznacza, że ta fabryka jest
naprawdę ważna. A tym bardziej jest ważna
dla nas. Bardzo dziękuję, że wybraliście to
miejsce – dodał.

Prezes KSSE zaznaczył również, że Śląsk
docenia amerykańskie inwestycje ze względu
na amerykańską kulturę korporacyjną, która
ponad wszystko ceni kompetencje
pracowników, czego dowodem jest fakt, że
szefami wszystkich amerykańskich
koncernów w Strefie są Polacy. 

W ramach prezentacji Dayco Poland,
uczestnicy uroczystości mieli okazję zapoznać
się z zainstalowanymi i uruchomionymi
procesami produkcyjnymi. W tyskim zakładzie
produkowane są koła pasowe z tłumieniem
drgań skrętnych montowane w silnikach
znanych europejskich odbiorców. Pierwsza
produkcja testowa miała miejsce
w październiku ubiegłego roku. l

kolejna firma z branży automotive wyStartowała w kSSe

otwarcie fabryki dayco
w podStrefie tySkiej
– witajcie wrodzinie Strefowej, życzę wam powodzenia – powiedział piotr wojaczek, prezeS kSSe
4 marca2014 r., podczaS otwarcia zakładu produkcyjnego amerykańSkiej firmy dayco wtychach

inweStorzy w Strefie czują Się
dobrze i reinweStują

Strefa nie
zwalnia tempa –
kolejne
zezwolenia
dużo Się oStatnio dzieje w kSSe –
otwarcie fabryki dayco,
ulokowanie nowej produkcji w gm
tychy… i na tym nie koniec - Są
również nowe zezwolenia
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O nastroje i opinie na temat sytuacji
w gospodarce EY zapytał top menedżerów
(prezesów, dyrektorów finansowych
i członków zarządów) ze 173 firm z branży
motoryzacyjnej w 72 krajach. Aż 61 proc.
z nich zadeklarowało chęć rozwoju swojego
biznesu i jest to najwyższy wynik od dwóch lat.
Dodatkowo, w ciągu roku znacznie
zwiększyła się liczba transakcji kapitałowych
w sektorze, co spowodowało zwiększenie
apetytu na dalsze fuzje i przyjęcia.
Jak deklaruje 38 proc. menedżerów
zajmujących się przejęciami, strumień
inwestycji będzie skierowany na rynki
wschodzące: Indie, Brazylię i Chiny.
Przyczyną wzrostu optymizmu menedżerów
jest poprawa sytuacji na rynkach dojrzałych
i stabilna kondycja dużych rynków
wschodzących.

– Polska stanowi bardzo ważny element
na europejskim rynku sektora
motoryzacyjnego. Nasza pozycja – mimo
dużej konkurencji – wydaje się być stabilna.
Znajduje to odzwierciedlenie w decyzjach
największych koncernów motoryzacyjnych co
do lokowania produkcji w Polsce. Należy
mieć nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą
nowe, dobre wiadomości. Nastroje wśród
polskich menedżerów tego sektora
określiłbym jako umiarkowany optymizm.
Nasza sytuacja zależy przecież od sytuacji
na rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej.

A tutaj do pełnego szczęścia jeszcze trochę
brakuje – ocenia Leszek Lerch, partner w EY.

Jednak zmiany na Starym Kontynencie idą
w dobrym kierunku. Nieznaczne polepszenie
sytuacji na rynku pracy, powolny powrót
na ścieżkę dodatniego wzrostu PKB i coraz
większy dostęp do kapitału to sygnały, że
spowolnienie gospodarcze w regionie ma się
ku końcowi. W Stanach Zjednoczonych zyski
przedsiębiorstw, zatrudnienie oraz
dostępność kredytów w dalszym ciągu rosną.

Aż 85 proc. szefów koncernów
motoryzacyjnych przewiduje, że światowa

gospodarka będzie rosła w co najmniej
umiarkowanym tempie. Większość
respondentów spodziewa się wzrostu
między 1 a 3 proc., chociaż prawie co piąty
menedżer firmy motoryzacyjnej szacuje, że
wzrost wyniesie ponad 3 proc.

Największy odsetek badanych
na przestrzeni dwóch lat deklaruje wzrost
zatrudnienia w branży. Firmy oczekują
wzrostu zamówień, dlatego chcą zwiększać
zatrudnienie. 59 proc. respondentów
stwierdziło, że będzie tworzyć nowe miejsca
pracy. Tylko 6 proc. przewiduje, że w ciągu
najbliższych 12 miesięcy będzie musiało
zredukować zatrudnienie.

Motoryzacja, wraz z sektorem paliwowym
i branżą nowych technologii, to obszary,
w których w najbliższej przyszłości będzie
tworzonych najwięcej miejsc pracy. Te same
gałęzie gospodarki cechują się też
największą skłonnością do akwizycji.

Przysłowiową łyżką dziegciu w beczce
miodu wśród głosów menedżerów
motoryzacyjnych są obawy natury
geopolitycznej. Co trzeci badany twierdzi, że
tym, co może zachwiać wzrostem
gospodarczym w ciągu najbliższych
12 miesięcy, mogą być turbulencje polityczne.
Było to najczęściej wymieniane ryzyko,
z którym muszą się liczyć firmy na całym
świecie. Dopiero drugi w kolejności był
przedłużający się kryzys w strefie euro. l

optymizm Szefów koncernów motoryzacyjnych najwiękSzy od dwóch lat

badanie ey: branża
motoryzacyjna 
budzi Się do życia
rośnie optymizm dotyczący wzroStu goSpodarczego, perSpektyw zatrudnienia oraz
doStępności kredytów i rentowności firm z branży motoryzacyjnej – dowodzi tego óSmy
„barometr naStrojów menedżerów firm Sektora motoryzacyjnego” firmy doradczej ey

61proc.

Najważniejsze wyniki badania EY:

traktuje rozwój
firmy jako
najwyższy priorytet

38proc.
planuje
kontynuować
akwizycje

70proc.
oczekuje
wzrostu liczby
transakcji

54proc.
koncentruje się
bardziej na rynkach
wschodzących

88proc.
uważa, że dostępność
kredytów jest na stabilnym
poziomie lub się zwiększa

61proc.
twierdzi, że sytuacja
w światowej gospodarce się
poprawi
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To była pierwsza konferencja w regionie,
traktująca o nowej unijnej perspektywie
finansowej w sposób tak kompleksowy
i wyczerpujący. W ramach konferencji 
prof. Jerzy Buzek wygłosił prelekcję „Środki
na innowacje i rewitalizację – spojrzenie
Brukseli”. Iwona Wendel, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju wyjaśniła w swoim wystąpieniu,
jakie są źródła pozyskiwania środków
na innowacje i rewitalizację w perspektywie
finansowej 2014-2020. Konferencja była też
okazją do zapoznania się z procedurami
pozyskiwania środków, które przestawił
Arkadiusz Chęciński – członek zarządu
województwa śląskiego. W dyskusji
o wykorzystaniu funduszy unijnych udział
wzięli m.in. Kazimierz Górski, prezydent
Sosnowca; Zbigniew Podraza, prezydent
Dąbrowy Górniczej; Paweł Pikoń, dyrektor
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
Piotr Wojaczek, prezes KSSE. 

Uczestnicy konferencji przekonywali, że
Polska jest jednym z nielicznych krajów,
które z budżetu unijnego dostaną więcej niż
do tej pory. Przewidziano dla nas

105,8 mld euro (w tym 72,9 mld na politykę
spójności a 28,5 mld euro na politykę rolną).
Dla porównania: w latach 2007-2013
dostaliśmy około 102 mld euro, w tym
69 mld euro na politykę spójności 
i 26,9 mld euro na wspólną politykę rolną.
Powody do satysfakcji powinny też mieć
regiony z południa Polski – według
dotychczasowych uzgodnień z resortem
rozwoju regionalnego do Małopolski ma
trafić prawie 2,9 mld euro. Więcej dostanie
tylko województwo śląskie. I tu pojawia się
niepowtarzalna szansa dla regionu, dzięki
której można dokonać skoku
gospodarczego i cywilizacyjnego
porównywalnego tylko z okresem szybkiej
industrializacji na przełomie XIX i XX wieku. 

Wyzwania przed województwem śląskim
stoją jednak ogromne. W Polsce wielkość
gruntów zdegradowanych ocenia się
na około 5 tys. hektarów, z czego ponad
tysiąc hektarów znajduje się w woj. śląskim.
Ile dokładnie – nikt nie wie, bo nie jest
prowadzony wspólny rejestr. Jednak pewne
jest, że wszystkie te grunty wymagają
kosztownej i przemyślanej rewitalizacji. 

Kolejny cel to unowocześnianie
przemysłu. Na razie pod względem
innowacji w produkcji i gospodarce polskie
przedsiębiorstwa należą do najmniej
aktywnych w UE, tymczasem właśnie dzięki
temu możemy uzyskać największe efekty
ekonomiczne. 

– Województwo śląskie ma bogate
tradycje przemysłowe i ogromny potencjał
rozwojowy – mówił prof. Jerzy
Buzek. – Mamy dziś wielkie firmy
samochodowe w Tychach, Gliwicach,
i Bielsku-Białej, a wokół nich 180 mniejszych
i większych, już o zasięgu światowym. KSSE
stała się niemal polską Doliną Krzemową.
Dobrze rozwija się branża informatyczna
i outsourcing, ale też tradycyjne
branże – doinwestowane hutnictwo, no
i oczywiście energetyka. Nowe fundusze
europejskie tworzą dla regionu możliwość
dalszego dynamicznego rozwoju. Musimy
tę szansę wykorzystać – podkreślał.

Gra jest o wysoką stawkę – jeśli to
wszystko się uda, w 2022 r. Polska może
dołączyć do dwudziestki najbogatszych
krajów świata. l

dySkuSja o nowej unijnej perSpektywie finanSowej w SoSnowcu

ogromne możliwości 
dla śląSka
premierowe forum tranSferu nowych technologii, innowacji i rewitalizacji w przemyśle „SileSia
innowacje” odbyło Się 24 marca w expo SileSia w SoSnowcu. kto i o czym dySkutował?
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Synergia
jeSt dla SSe
kluczem 
do SukceSu

z jerzym buzkiem,
poSłem parlamentu
europejSkiego,
premierem rp
w latach 1997-2001,
przewodniczącym pe
w latach 2009-2012
rozmawiała adriana
urgacz-kuźniak



11

{ Strefa vip }

Stre fa: Nie da się po mi nąć w roz mo wie te go, co naj bar dziej ak tu al ne – kon flik -
tu na Ukra inie. Ze wzglę du na cha rak ter ma ga zy nu Stre fa, za py tam jed nak nie
o wy miar ludz ki, o któ rym dys ku tu je się już sze ro ko, a o wpływ nie po ko jów
na Wscho dzie na na szą go spo dar kę i na funk cjo no wa nie ma łych i śred nich
przed się biorstw.
Je rzy Bu zek:Nie wąt pli wie wspra wie agre syw nej po li ty ki Ro sji wo bec
Ukra iny ko niecz ne jest się ga nie powszel kie mię dzy na ro do we na rzę -
dzia na ci sku. Mu si my mieć świa do mość, że być mo że ma my doczy -
nie nia zmo men tem zwrot nym whi sto rii Eu ro py, bo do tych czas Unia ni -
gdy nie zde rzy ła się zkry zy sem po li tycz nym, wtle któ re go mo że dojść
dokon flik tu zbroj ne go. Oczy wi ście mam na dzie ję, że do te go nie doj -
dzie, bo tak na praw dę ni ko mu na tym nie za le ży, rów nież Ro sji i jej oli -
gar chom. Jed nak mu szą być pod ję te wszel kie kro ki, aby przede
wszyst kim ten wa riant nie zo stał zre ali zo wa ny, dla te go też ca ły czas pod -
kre ślam, że nie zbęd na jest obec ność Unii Eu ro pej skiej, ONZ, OB WE
iRa dy Eu ro py wtym re gio nie. Brak re ak cji mo że skut ko wać za ognie -
niem dzia łań woj sko wych, któ re zko lei bę dą nieść ze so bą la wi nę ludz -
kich tra ge dii. Ma Pa ni jed nak ra cję, że po zaza gro że niem dla ży cia ludz -
kie go, nie po ko je naUkra inie i re ak cja Ro sji ma ją też ogrom ny wpływ
nago spo dar kę, za rów no wska li świa to wej, eu ro pej skiej, jak iwwy mia -
rze pol skim. Ze stro ny ro syj skiej już te raz pa da ją oskar że nia podad re -
sem Pol ski o in spi ro wa nie wy da rzeń naMaj da nie ipod bu rza nie Eu ro py
wte ma cie Kry mu. Co nas mo że cze kać? Nic in ne go niż to, czym Ro sja
oddaw naude rza wpol ską go spo dar kę: za kaz eks por tu wie przo wi ny
ipro duk tów mlecz nych oraz nie re spek to wa nie usta leń Świa to wej Or ga -
ni za cji Han dlu. Oczy wi ście, mo że my się rów nież spo dzie wać pro ble -
mów z ro syj skim Gaz pro mem. Naszczę ście jed nak Pol ska jest już
wdu żym stop niu nie za leż na, je że li cho dzi osu row ce ener ge tycz ne.
Win te re sie na sze go kra ju bar dzo waż ne jest so li dar ne dzia ła nie wszyst -
kich państw Unii. O to trud no, gdyż po szcze gól ne Pań stwa bar dziej my -
ślą obie żą cym in te re sie niż odłu go fa lo wym bez pie czeń stwie Eu ro py.
Mó wi my osank cjach iko niecz no ści unie za leż nie nia się odga zu ro syj -
skie go, a jed no cze śnie po szcze gól ne kra je ła mią so li dar ność i jed ność
Unii za wie ra jąc bi la te ral ne umo wy zRo sją – przy kła dem te go jest ga zo -
ciąg napo łu dniu Eu ro py – So uth Stre am. Umo wy za war te zMo skwą,
wktó rych za pla no wa no od no gi So uth Stre am, ła mią unij ne pra wo, bo

za pew nia ją Gaz pro mo wi mo no pol naeks plo ata cję ga zo cią gu. Ko mi sja
Eu ro pej ska za żą da ła odpaństw człon kow skich re ne go cja cji umów,
apo tem zman da tu tych państw sa ma za czę ła pro wa dzić te roz mo wy,
któ re obec nie są za wie szo ne. To jest tyl ko je den zogrom nej ilo ści przy -
kła dów przed kła da nia par ty ku lar nych in te re sów nadprzy szłość ibez -
pie czeń stwo oraz sku tecz ność dzia łań Unii Eu ro pej skiej. Mam na dzie je,
że po wa ga obec nej sy tu acji wy mu si re flek sję o tym, aby oprócz bie żą -
cej re ak cji pra co wać nadpro jek tem przy szło ścio wych dzia łań, któ re nie
do pusz czą doma łej sku tecz no ści po czy nań Unii. Zwłasz cza, że dys po -
nu je my już in stru men ta mi, nadktó ry mi między innymi pra co wa łem
wPar la men cie Eu ro pej skim, iktó re mo gą do pro wa dzić docał ko wi te go
osią gnię cia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go Unii Eu ro pej skiej. Mam tu
namy śli jed no li ty ry nek ener gii czy wspól no tę ener ge tycz ną, a tak że
pra ce nadczy sty mi tech no lo gia mi wę glo wy mi, czy tech no lo gia mi wy -
do by cia ga zu łup ko we go. Wy ma ga to de ter mi na cji ioczy wi ście kosz tu -
je, ale bez pie czeń stwo za wsze kosz tu je, za rów no to mi li tar ne jak iener -
ge tycz ne. Dzi siaj wi dać, że war to wnie in we sto wać. Jesz cze raz po wta -
rzam, że obec nasy tu acja zmu sza nas dobie żą cych re ak cji i szyb kich
prac nadpa kie tem. 

Za gro że niem dla pro wa dze nia in te re sów mo że być rów nież po li ty ka kli ma tycz -
na UE. Je śli prze for so wa ne zo sta ną pla ny na ka zu ją ce zmniej sze nie emi sji CO2

o 40 procent, jak wpły nie to na kon ku ren cyj ność na szych przed się biorstw?
Oczy wi ście, te pro po zy cje są groź ne, zwłasz cza dla tych go spo da -
rek, któ re – jak Pol ska – nie zdą ży ły w peł ni roz kwit nąć. Je stem
za ochro ną kli ma tu, ale ce le ja kie pró bu je przy jąć Unia, są nie re ali -
stycz ne, a ich skut kiem mo gą być dra stycz ne pod wyż ki cen ener gii.
Bę dą one nio sły ze so bą istot ne za gro że nia dla kon dy cji na szych
przed się biorstw. Wyż sze ce ny ener gii to prze cież przede wszyst kim
mniej sze bez pie czeń stwo ener ge tycz ne, a co za nim idzie – mniej -
sza kon ku ren cyj ność pol skich firm oraz mniej miejsc pra cy. 

Uwa żam, że bar dziej za sad ne niż eli mi no wa nie wy ko rzy sty wa -
nych po wszech nie su row ców ener ge tycz nych, np. wę gla, jest pro -
wa dze nie ba dań nad no wy mi, przy ja zny mi śro do wi sku tech no lo gia -
mi i spraw ne ich wpro wa dza nie. Pol ska dys po nu je wę glem i ga zem
z łup ków i to te, ro dzi me źró dła ener gii, po win ny sta no wić pod sta wę
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na szej go spo dar ki ener ge tycz nej. Zwięk szaj my też na szą efek tyw -
ność w tym za kre sie, w myśl za sa dy, że naj tań sza ener gia to ta, któ -
rej nie trze ba pro du ko wać. 

Ogrom ne zna cze nie dla pol skiej go spo dar ki ener ge tycz nej ma ją
między innymi ru ro cią gi ga zo we i ich po łą cze nia mię dzy pań stwa -
mi. Przy po mi nam, że w unij nym bu dże cie na la ta 2014-2020 prze wi -
dzie li śmy na ten cel około 6 miliardów eu ro. Dla Pol ski ozna cza to
moż li wość po zy ska nia środ ków na re ali za cję aż 12 pro jek tów! Istot -
na dla sta bi li za cji na sze go ryn ku ener gii jest rów nież efek tyw -
na współ pra ca z kra ja mi Wspól no ty Ener ge tycz nej, a zwłasz cza
z Ukra iną. Po zwo li nam to na wzmoc nie nie po zy cji w ne go cja cjach
z do staw ca mi ener gii spo za Unii, umoż li wi unie za leż nie nie cen ta -
nie ją ce go glo bal nie ga zu od cen wciąż dro że ją cej ro py i za pew ni
rze czy wi stą dy wer sy fi ka cję ener gii.

Nie spo dzie wam się, aby naj bliż szy szczyt kli ma tycz ny UE przy -
niósł ja kieś wią żą ce de cy zje w spra wie kształ to wa nia pa kie tu kli ma -
tycz ne go po 2030 ro ku. Mo im zda niem, Pol ska mo że za we to wać
pro po zy cje, al bo zgo dzić się pod kon kret ny mi wa run ka mi. Wa run ki
te mu sia ły by być bar dzo czy tel ne i uwzględ niać re alia pol skiej go -
spo dar ki. Mu sie li by śmy ja sno okre ślić sfi nan so wa nia ja kich in we -
sty cji i ja kich in stru men tów wspar cia ocze ku je my od Ko mi sji Eu ro -
pej skiej, aby śmy mo gli speł nić wa run ki pa kie tu kli ma tycz ne go bez
za gro żeń dla na szej go spo dar ki. Ale przede wszyst kim mu si my
szu kać part ne rów, któ rzy po dob nie jak my pa trzą na pa kiet kli ma -
tycz ny. Przy po mnij my so bie że Unia ma też am bi cje by cia pierw szą
go spo dar ką świa ta, dla te go ko niecz ny jest kom pro mis mię dzy
ochro ną kli ma tu a kon ku ren cyj no ścią go spo dar ki.

W tym ro ku mi ja 20 lat od VI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów So li dar no ści w Miel -
cu, na któ rym po par te zo sta ły za ło że nia do ty czą ce po wsta nia spe cjal nych
stref eko no micz nych. Był Pan wte dy wiel kim orę dow ni kiem ich za kła da nia. Ja -
kie pa da ły tam ar gu men ty? Ja kie zgła sza no oba wy?
Kie dy w 1994 ro ku od by wał się VI Kra jo wy Zjazd De le ga tów So li dar -
no ści, Mie lec był za gro żo ny naj wyż szą sto pą bez ro bo cia w kra ju. Już
wte dy wy no si ła ona 22 procent. Wy bra li śmy to mia sto wła śnie ze
wzglę du na je go trud ną sy tu ację, na brak na dziei lo kal nej spo łecz no -
ści na zna le zie nie pra cy i lep szą przy szłość. Je śli chcie li śmy im po -
móc, nie mie li śmy cza su do stra ce nia. Upa dał za kład lot ni czy, ty sią -
ce lu dzi stra ci ło pra cę. Wie dzie li śmy, że aby od nieść suk ces, trze ba
po nieść ry zy ko. Zro zu mie li śmy wów czas, że szan są na zmia nę te go
sta nu rze czy mo że być utwo rze nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej.
Dla te go też pod ję ta na ów cze snym zjeź dzie uchwa ła po pie ra ją ca
po wsta wa nie stref eko no micz nych by ła naj waż niej szą z tych, któ re
zo sta ły wte dy pod ję te. Pierw sza SSE po wsta ła wła śnie tam, rok póź -
niej. Z per spek ty wy cza su moż na oce nić, że by ło to bar dzo do bre
roz wią za nie. 

Czy przy glą dał się Pan dzia łal no ści SSE na prze strze ni tych 20 lat? Jak ją Pan
oce nia?
Wie lo krot nie go ści łem w fir mach dzia ła ją cych na ob sza rach wcho -
dzą cych w skład spe cjal nych stref eko no micz nych i przy po mi nam,
że fir my stre fo we to nie tyl ko przy wi le je, ale rów nież wzię cie na sie -
bie obo wiąz ków, któ rych nie ma ją fir my dzia ła ją ce po za stre fa mi.
Za każ dym ra zem by łem pod du żym wra że niem, ja kie zmia ny do ko -
na ły się w lo kal nych spo łecz no ściach. Ko rzy ści za ob ser wo wać
moż na na wie lu po lach. Z jed nej stro ny cie szy na pływ no wych in we -
sty cji i idą ce za ni mi wpły wy do bu dże tów gmin nych i przede
wszyst kim no we miej sca pra cy. Z dru giej stro ny w gmi nach, w któ -
rych zlo ka li zo wa ne są stre fy, wi docz na jest rów nież po pra wa po zio -
mu usług ad mi ni stra cyj nych, wpro wa dza ne są do bre prak ty ki we

współ pra cy pu blicz no -praw nej, cie szy tak że do stęp ność wy kwa li fi -
ko wa nej ka dry. Nie na le ży też za po mi nać, że Stre fy czę sto po wsta -
wa ły – szcze gól nie w pierw szym okre sie – na te re nach zde gra do -
wa nych, a ta ka ich lo ka li za cja przy czy ni ła się znacz nie do re wi ta li za -
cji tych ob sza rów i nada nia im no wych funk cji.

Pier wot nie pre fe ren cyj ne za sa dy pro wa dze nia dzia łal no ści w stre fach mia ły
obo wią zy wać do te go ro ku. Na szczę ście dwu krot nie prze dłu żo no ten ter -
min. I w tym przy pad ku był Pan am ba sa do rem SSE. Ja kie ar gu men ty prze ciw -
ni ków prze dłu że nia dzia łal no ści stref do 2026 ro ku mu siał Pan zbi jać?
To praw da, że od po cząt ku dys ku sji na ten te mat, by łem prze ciw ni -
kiem li kwi da cji spe cjal nych stref eko no micz nych. Z po wo dze niem
funk cjo nu ją one od 60 lat w ca łej Unii Eu ro pej skiej. Zwra cam uwa -
gę, że w cza sie kry zy su, ofi cjal nie w UE, mię dzy in ny mi gło sem pa ni
kanc lerz An ge li Mer kel, uzna no stre fy za je den z bar dzo do brych in -
stru men tów prze ciw dzia ła nia spo wol nie niu go spo dar cze mu. Nikt
nie kwe stio nu je wpły wu stref na roz wój go spo dar czy re gio nów
i zmniej sze nie bez ro bo cia. Po moc pu blicz na nie jest ni czym szko -
dli wym, je śli jest pra wi dło wo de dy ko wa na i jest ona sto so wa na we
wszyst kich kra jach unij nych. Nie wy obra żam so bie po zy tyw nych
zmian na Ślą sku bez Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej.
Śląsk mu si zmie nić ob li cze na re gion in no wa cyj nej go spo dar ki
z atrak cyj ny mi miej sca mi pra cy dla mło dych lu dzi i ta ki in stru ment,
jak spe cjal na stre fa eko no micz na zde cy do wa nie w tym po ma ga.
Zga dzam się jed nak z tym, że no we ulgi po dat ko we mu szą być
przy zna wa ne szcze gól nie tym przed się bior stwom, któ re idą
z du chem cza su i de cy du ją się na in no wa cje tech no lo gicz ne. 

No wła śnie. Pod ko niec ubie głe go ro ku UE przy ję ła do ku ment pod na zwą Ho ry -
zont 2020. Sta wia on ak cent na dzia ła nia in no wa cyj ne i wspie ra ba da nia
w tym za kre sie. Ja kie to nie sie ze so bą ko rzy ści dla przed się biorstw dzia ła ją -
cych w stre fach?
Nie daw no dość sze ro ko oma wia łem ten do ku ment naPo li tech ni ce
Ślą skiej. Ja ko spra woz daw ca po przed nie go,7. Pro gra mu Ra mo we go
UE na la ta2007-2013, wciąż ubo le wam, że na sze pro jek ty po zy ska ły
wnim za le d wie kil ka set mi lio nów eu ro. Nie ukry wam, że mie li śmy ape -
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tyt nawię cej, na1 miliard eu ro. Sza co wa li śmy to napod sta wie pro por -
cji wsto sun ku dowiel ko ści na sze go kra ju. Gdzieś jed nak podro dze
za bra kło chy ba do świad cze nia, od wa gi do ko ny wa nia zmian. Zdu żym
opty mi zmem ob ser wu ję jed nak, że obec nie co raz wię cej po wsta je
wPol sce ośrod ków ba daw czych, otwie ra nych przywyż szych uczel -
niach. Pro wa dzo ne są tam za rów no ba da nia pod sta wo we, jak i – naj -
waż niej sze wpro gra mie Ho ry zont2020 – ba da nia sto so wa ne. 

Po win ni śmy się sku pić na tym, aby po dej mo wa ne kie run ki ba dań
od po wia da ły za po trze bo wa niu w wy mia rze eu ro pej skim. Dys po nu je -
my zna ko mi tym za ple czem na ukow ców i in fra struk tu ry ba daw czej,
jed nak, że by osią gnąć efekt, po trze bu je my ści słe go kon tak tu z biz -
ne sem. To między innymi od firm dzia ła ją cych w stre fach eko no -
micz nych za le ży, czy uda się w Pol sce pod jąć wy zwa nie pro wa dze -
nia ba dań in ter dy scy pli nar nych, do brze zor ga ni zo wa nych i istot nych
pod wzglę dem in no wa cyj no ści. Nie zwy kle waż ne jest za an ga żo wa -
nie prze my słu, któ ry rów nież mu si wes przeć ten cel fi nan so wo. 

Jak do tąd, do brze ra dzi li śmy so bie z wy ko rzy sta niem środ ków
unij nych na dro gi, in fra struk tu rę, a tak że rol nic two. Nie ste ty, mniej
fun du szy eu ro pej skich uda wa ło nam się prze ku wać na suk ces
w dzie dzi nach ba daw czych i in no wa cyj nych. Cóż, te pie nią dze mu -
si my po zy ski wać z sa mej Bruk se li, a pew na nie udol ność w tym za -
kre sie ze pchnę ła nas na 23. miej sce w in no wa cyj no ści. To nie jest
za do wa la ją cy wy nik – wy ko rzy staj my za tem szan sę, ja ką da je nam
pro gram Ho ry zont 2020. Na ci skaj my na to, aby współ pra ca mię dzy
na uką a biz ne sem sta ła się fak tem, a nie in ten cją. Dzię ki te mu za -
pew ni my na szej go spo dar ce kon ku ren cyj ność. Nie ukry wam też,
że li czę na szcze gól ne za in te re so wa nie ba da nia mi nad po zy ska -
niem i za sto so wa niem czy stych tech no lo gii wę glo wych, co szcze -
gól nie dla nas tu, na Ślą sku, jest waż ne. Chce my, aby wę giel na dal
był waż nym su row cem ener ge tycz nym i chce my też ni skich cen
ener gii oraz po zy tyw nych zmian śro do wi sko wych, a to jest do osią -
gnię cia, je że li ra cjo nal nie wy ko rzy sta my środ ki unij ne.

Ja ką przy szłość wi dzi Pan przed Stre fa mi Eko no micz ny mi? Ja kie wy zwa nia?
Spe cjal ne Stre fy Eko no micz ne to już nie tyl ko in sty tu cje, któ re przy -
go to wu ją grun ty, in fra struk tu rę, ob słu gu ją in we sto rów, któ rzy mo gą

być zwol nie ni z po dat ku. Dzi siaj, od po wia da jąc na sze reg wy zwań,
po dej mu ją się zu peł nie no wych za dań.

Współ cze śnie to sil ne in sty tu cje z do stę pem do par ków na -
uko wo -tech no lo gicz nych, do ośrod ków na uko wo -ba daw czych,
pro wa dzą ce pro jek ty re struk tu ry za cyj ne, wspie ra ją ce in no wa -
cyj ne przed się wzię cia we współ pra cy z uczel nia mi, in sty tu cja mi
sa mo rzą do wy mi, mi ni ster stwa mi. To spraw ne na rzę dzia, któ re
na róż ne spo so by prze ciw dzia ła ją bez ro bo ciu i wpły wa ją na ry -
nek pra cy w lo kal nych spo łecz no ściach. Dzie je się tak na przy -
kład po przez współ pra cę z lo kal ny mi wła dza mi przy two rze niu
przy ja znych in we sty cjom pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. In nym spo so bem jest wspar cie dla pro gra mów
wspo ma ga ją cych szkol nic two za wo do we. Efek tem ta kich dzia -
łań jest to, że fir my, któ re stre fa przy cią ga na ta ki lo kal ny ry nek,
to do brze funk cjo nu ją ce przed się bior stwa. Wspar te dzia ła nia mi
lo kal nych władz i stre fy two rzą no we miej sca pra cy, ale też da ją
zle ce nia lo kal nym pod wy ko naw com usług czy do staw com pół -
pro duk tów. W ten spo sób jed no miej sce pra cy w stre fie utrzy -
mu je 2-3 po za nią, ale mo gą one spraw nie dzia łać tyl ko, je że li
nie bę dzie my stwa rzać im biu ro kra tycz nych ba rier. Oczy wi ście,
mu szą one dzia łać w try bie kon ku ren cyj no ści i trans pa rent no ści
zgod nie z unij ny mi pro ce du ra mi, ale nie moż na – co ostat nio za -
uwa żam z nie po ko jem – na kła dać na stre fy nie zro zu mia łych,
do dat ko wych, biu ro kra tycz nych ogra ni czeń, któ re nie wy ni ka ją
z pra wa unij ne go, ale ze zbyt nich am bi cji pol skich urzę dów.
Mam oka zję przy glą dać się róż nym stre fom, naj czę ściej jed nak
Ka to wic kiej, wie lo krot nie da wa łem pu blicz nie wy raz uzna nia dla
jej dzia łal no ści i ini cja tyw, któ rych się po dej mu je, między innymi
ta kich jak kla stry, ak ty wi za cja za wo do wa ko biet, szkol nic two za -
wo do we. Wie lu in we sto rów, z któ ry mi roz ma wia łem, nie zde cy -
do wa ło by się na in we sty cje, a po tem re in we sty cje, gdy by nie
mia ło po czu cia bez pie czeń stwa, któ re da je im Ka to wic ka Spe -
cjal na Stre fa Eko no micz na. Dla te go mam na dzie ję, że dzia łal -
ność spe cjal nych stref eko no micz nych zo sta nie do ce nio -
na i – w spo sób naj lep szy z moż li wych – włą czo na w no wą stra -
te gię na la ta 2014-2020. l
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Adriana 
Urgacz-Kuźniak

anioły
nie Spadają 

z nieba
StowarzySzenie pomocy dzieciom i młodzieży dom aniołów Stróżów
z katowic to niezwykła inStytucja. już Sama nazwa wzbudza zaufanie

iwiarę wto, że ludzie, którzy na patronów powołali anioły, zaopiekują
Się nami troSkliwie. pracownicy iwolontariuSze StowarzySzenia pracują
na katowickim załężu. pod ich Skrzydłami znajduje Się ponad Setka dzieci

w świetlicach i klubie młodzieżowym oraz prawie czterySta
w programie ulicznym

H
i sto ria Do mu Anio łów Stró żów roz po czę ła
się na po cząt ku lat 90. Lu dzie o do brym ser -
cu po ja wi li się w miej scu w ni czym nie przy -
po mi na ją cym ra ju – na ka to wic kim dwor cu,
wśród wą cha czy kle ju, pro sty tu tek i zło dziei.

Nie przy by li, by pra wić im ka za nia, bo nie mie li mo no po lu
na mą drość. Py ta li o po trze by i po ma ga li je za spo ka jać.
Cza sem wy star czy ło umoż li wić ko muś wzię cie ką pie li i wy -
pra nie cuch ną cych ubrań, in nym ra zem po moc wy ma ga ła
obec no ści przy za ła twia niu spraw for mal nych lub ła go dze -
niu za tar gów z pra wem.

Anio ły spro wa dził na zie mię pe wien kle ryk, któ ry or ga ni -
zo wał na dwor cu wi gi lię dla bez dom nych. Z prze ra że niem
ob ser wo wał dzie ci, któ re, mi mo póź nych go dzin noc nych,
krę ci ły się wo kół do ro słych, wy rzut ków spo łecz nych, out si -
de rów i prze stęp ców. Po sta no wił to zmie nić i chwi lę po tem,
wo kół nie go zgro ma dzi ło się wie lu wo lon ta riu szy, któ rzy roz -
po czę li pra cę na uli cy, na po dwór kach, klat kach scho do -
wych i w miesz ka niach tych dzie ci. – By li śmy zbie ra ni ną lu -
dzi o do brych chę ciach. Nie za kła da li śmy, że wie my jak po -
móc, że ma my le kar stwo na pro ble my i mą drość, któ ra po -
zwo li unik nąć im i nam błę dów – mó wi Mo ni ka Baj ka, pre -
zes Sto wa rzy sze nia Po mo cy Dzie ciom i Mło dzie ży Dom
Anio łów Stró żów z Ka to wic. – Jeź dzi li śmy z ni mi do wię zie -

nia, na od wy ki… No co wa li śmy z ni mi w Do mu Anio łów Stró -
żów, gdy nie mo gli wró cić na noc do swo ich do mów. W na -
tu ral ny spo sób zdo by li śmy ich ser ca. Tak po dej rze wam, bo
przy cho dzą do dzi siaj.

Pierw szy Dom Anio łów Stró żów otwar ty zo stał do kład -
nie 20 lat te mu, w 1994 ro ku w bu dyn ku przy ul. An drze ja,
vis -a-vis dwor ca. Gdy wo lon ta riu sze we szli do zruj no wa -
nych po miesz czeń, przy świe tle za pal nicz ki od mó wi li zna ną
mo dli twę do Anio ła Stró ża. Usły szał i ja ko pa tron po zo stał
z ni mi do te raz.

pierw Szy dom anio łów Stró żów
Był to dom otwar tych drzwi, do któ re go wstęp miał każ dy,
nie za leż nie od wie ku i po trzeb. Ko rzy sta ła z nie go głów nie
mło dzież od rzu co na, zde mo ra li zo wa na, ta ka, któ ra ma kon -
takt ze świa tem prze stęp czym, jest uza leż nio na od sub stan -
cji psy cho ak tyw nych, mło do cia ni prze stęp cy i pro sty tut -
ki. – Po cząt ko wo by li śmy zbie ra ni ną lu dzi ma rzą cych o tym,
aby na pra wić świat – wspo mi na Baj ka. – Zro zu mie li śmy
jed nak szyb ko, że wy ko nu je my sy zy fo wą pra cę. Tak dłu go,
jak na si pod opiecz ni by li z na mi, wszyst ko ukła da ło się
w mia rę do brze. Gdy zo sta wa li sa mi, za czy na li się sta czać.
Do te go ser ca i mi sji po sta no wi li śmy więc do ło żyć tro chę
ro zu mu i kom pe ten cji. Dla te go za czę li śmy się uczyć. 

Woj ciech
Le śny

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, 
dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem”

Maria Konopnicka
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Pierw szym po my słem Anio łów by ła bu do wa ośrod ka ca -
ło do bo we go i za miesz ka nie w nim. – Upa trzy li śmy so bie
miej sce w La sach Pa new nic kich, a zna jo mi ar chi tek ci wy -
ko na li dla nas pro jekt. Je go re ali za cja oka za ła się jed nak
nie moż li wa, głów nie ze wzglę dów eko no micz nych. Rów -
nież ko lej ne po my sły roz bi ja ły się o fun du sze – przy zna je
pre zes Sto wa rzy sze nia. 

Wte dy w ży ciu Anio łów po ja wi ła się Co -ope ra ting Dutch
Fo un da tion for Cen tral and Eastern Eu ro pe z Ho lan dii. – Jej
człon ko wie, ba zu jąc na do świad cze niu Eu ro py Za chod niej,
do ra dzi li nam, że by nie otwie rać do mu ca ło do bo we go, tyl -
ko po moc am bu la to ryj ną, któ ra jest tań sza – wy ja śnia Mo -
ni ka Baj ka.

Tak się na ro dził po mysł, że by roz dzie lić funk cję sta łej pra -
cy te ra peu tycz nej od funk cji in ter wen cyj nej. Cho dzi ło m.in.
o od se pa ro wa nie dzie ci i mło dzie ży, któ re stwo rzy ły już sta -
łą gru pę i re la cje z wy cho waw ca mi od mło dych, przy cho -
dzą cych do Anio łów z dwor ca czy uli cy.

prze pro wadz ka
– Wy stą pi li śmy do mia sta z proś bą o lo kal na dzia łal ność in -
ter wen cyj ną. Mie li śmy na dzie ję, że to bę dzie przy dwor cu.
Mia sto jed nak przy dzie li ło nam bu dy nek na Za łę żu. I tak,
w 1999 ro ku po wstał tu dom pra cow ni ków ulicz nych – na -
sza roz mów czy ni kon ty nu uje opo wieść.

Bu dy nek wy re mon to wa ny zo stał przy po mo cy Ho len -
drów. Jed no cze śnie Anio ły zdo by wa ły co raz więk szą wie -
dzę, po zy ski wa ły wspar cie fi nan so we z ze wnątrz i współ pra -
cę sa mo rzą du. – Na sza po moc wciąż jed nak na sta wio -
na by ła na lu dzi z Cen trum. Przy wo że nie ich do Za łę ża wią -
za ło się jed nak z licz ny mi pro ble ma mi. Po pierw sze, nie ak -
cep to wa ła te go lo kal na spo łecz ność, do cho dzi ło na wet
do ak tów agre sji. Oka za ło się, że Za łę że jest dziel ni cą dość
za mknię tą, po dob nie jak wie le jej po dob nych. Na po cząt ku
wie rzy li śmy, że to się uda zmie nić. 

Ja kiś czas Dom Anio łów Stró żów na Za łę żu funk cjo no wał
więc jak oa za na pu sty ni, po ma ga jąc lu dziom z ze wnątrz. Aż
do dnia, w któ rym je go pra cow ni cy i wo lon ta riu sze do strze -
gli, że kra ty za bez pie cza ją ce okna na naj niż szym po zio mie
ob wie szo ne są dzieć mi. Ma lu chy nie ukry wa ły swo jej cie ka -
wo ści, chcia ły wejść do środ ka i zo ba czyć ten ta jem ni czy
klub z atrak cja mi. Na nic zda ły się tłu ma cze nia, że to miej sce
spo tkań mło dzie ży, a nie dzie ci. Ma łe, cie kaw skie oczy nie
spusz cza ły z Do mu Anio łów Stró żów wzro ku…

Tak mi nę ły dwa la ta, bo ga te w ko lej ne cen ne do świad -
cze nia. Nie da ło się nie za uwa żyć, że nie ma więk sze go
sen su pro wa dze nie lo ka lu dla mło dzie ży z Cen trum z da la
od pro ble mu. 

Trud no rów nież by ło na dal igno ro wać pu ka ją ce do drzwi
dzie cia ki, ma lu chy „stąd”, któ re ca łe dnie spę dza ją na uli cy.
Dla te go też – w 2001 ro ku – otwar ta zo sta ła pierw sza świe -
tli ca. Naj młod sze dzie ci ko rzy sta ją ce z niej mia ły 6 lat, naj -
star sze 9. – Rów no le gle w Cen trum, w do mu przy ul. An -
drze ja otwar li śmy dru gą świe tli cę dla dzie ci w wie ku 10-14
lat – mó wi Baj ka. – Czu li śmy, że mu si my zbu do wać pe wien
kom plet ny sys tem tak, aby dzie ci do lat 9, któ re do nas
przy cho dzą, póź niej mo gły rów nież po zo stać pod na szy mi
skrzy dła mi. Po now nie po ja wił się jed nak pro blem z lo ka li za -
cją. Żad ne z dzie ci, któ re ukoń czy ło 9 lat, nie jeź dzi ło na An -
drze ja. – Po peł nia jąc błę dy i we ry fi ku jąc je, do szli śmy

Monika Bajka
Prezes i współzałożycielka Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów z Katowic, absolwentka
socjologii oraz zarządzania i marketingu, a także wielu
szkoleń tj. szkolenie w zakresie pracy ulicznej w Stichting
Streetcornerwork Centrum w Amsterdamie, stażu w Klinice
Psychiatrycznej dla młodzieży z zaburzeniami osobowości
w Alkmaar – Holandia, Studium Psychologicznego Treningu
Grupowego i Psychoedukacji Krakowskiej Szkoły
Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Studium
Psychoprofilaktyki w Warszawie. Trenerka szkoleń z zakresu
pracy ulicznej współprowadzonych z francuską organizacją
GPAS oraz Fundacją dla Polski w ramach programu „Dzieci
ulicy” oraz współpracowniczka Co-operating Dutch
Foundation for Central and Eastern Europe z Holandii jako
konsultantka programów na rzecz dzieci ulicy realizowanych
przez organizacje pozarządowe w Rumunii oraz Bośni
i Hercegowinie. Liderka w programie „LIDERZY” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Od 18 lat zaangażowana w działania społeczne na rzecz
osób wykluczonych. Zaczynała jako wolontariuszka działając
na rzecz osób bezdomnych mieszkających w kanałach
ciepłowniczych oraz na dworcu kolejowym w Katowicach.
Zakładała Punkt Pracowników Ulicznych oraz Świetlicę
Terapeutyczną dla dzieci w wieku młodszym szkolnym.
Współtwórczyni Środowiskowego Programu
Psychoprofilaktycznego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
zagrożonych marginalizacją społeczną. 
Prywatnie mama 8-letniego Kuby i 10-letniego Jasia.

Kto jest kim?
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do sta nu dzi siej sze go: ma my wie lo eta po wy sys tem w jed -
nym śro do wi sku – do da je pre zes Anio łów.

roz po Star li Skrzy dła nad za łę żem
Anio ły przy by ły na Za łę że w prze ło mo wych dla dziel ni cy la -
tach 90. Wte dy za mknię ta zo sta ła Hu ta Ba il don i za czę ła się
re struk tu ry za cja Ko pal ni Kle ofas, któ ra rów nież jest już dzi -
siaj za mknię ta. Nie mal ca ła lo kal na spo łecz ność zo sta ła bez
pra cy. Z każ de go ką ta wy glą dał brak na dziei, nie przy sto so -
wa nie do zmian, za ła ma nie zna ne go i ugrun to wa ne go
od po ko leń sta nu rze czy. Oj ciec nie po tra fił już utrzy mać ro -
dzi ny. Je go żo na, mat ka, do tąd pro wa dzą ca dom, nie umia -
ła od na leźć się na ryn ku pra cy, nie chcia ła też zro zu mieć fru -
stra cji, któ ra za wład nę ła ży ciem jej mę ża. Znik nę ło or ga ni zo -
wa ne przez ko pal nię ży cie spo łecz ne – ko lo nie, wspól ne im -
pre zy po szych cie… Przez chwi lę by ło jesz cze do brze – gór -
ni cze od pra wy po zwo li ły na krót ko na do stat nie ży cie. Jak
grzy by po desz czu wy ra sta ły w oknach zruj no wa nych bu -
dyn ków an te ny do od bio ru te le wi zji sa te li tar nej. Wie le ro dzin
cie szy ło się z no we go sa mo cho du, któ ry po chło nął wszyst -
kie otrzy ma ne pie nią dze. – Na kil ka set ro dzin, z któ ry mi pra -
co wa li śmy przez te la ta, znam tyl ko jed ną, któ ra do brze wy -
ko rzy sta ła gór ni czą od pra wę, za kła da jąc sklep spo żyw -
czy – pod kre śla Baj ka. 

Więk szość uto nę ła w bez na dziei. Nie po rad ność ży cio wa
i apa tia ro dzi ców nie po zo sta ły bez wpły wu na dzie ci. Obo -
wią zek ich wy cho wa nia prze ję ła uli ca…

jak waka de mii pa na klek Sa
Na jed nym z fil mów za miesz czo nych na stro nie anio ly 24.pl
dzie ci śpie wa ją pio sen ki zna ne z Aka de mii Pa na Klek sa.
Ich Dom rów nież przy wo dzi na myśl ko lo ro wy świat fan ta zji,
w któ rym mą drze po my śla na dys cy pli na łą czy się z bez tro -

ską za ba wą, tak waż ną dla szczę śli we go dzie ciń stwa. Ze
spo rym po dzi wem przy glą da my się za an ga żo wa niu, z ja -
kim ma lu chy sprzą ta ją pla ców kę. Po chwi li już ro zu mie my,
skąd się bie rze ta ich doj rza ła su mien ność.

– Przyj mij my, że dziec ko po trze bu je piór nika – wy ja śnia
nam Baj ka. – Na tu ral ne jest, że sko ro po trze bu je, trze ba mu
dać. My py ta my jed nak, a co ono mo że zro bić, że by go do -
stać. Wte dy dziec ko w gru pie skła da pro po zy cję, np. że umy -
je dwa okna, al bo upie cze cia sto. Gru pa od po wia da mu, da -
jąc za da nia ade kwat ne do je go moż li wo ści, co do dat ko wo
pod no si je go sa mo oce nę. Po skoń czo nym za da niu ko mi sja
oce nia je go efek ty i za an ga żo wa nie, cza sa mi wska zu jąc kon -
kret ne po praw ki. To uczy te go, że cho dze nie na skró ty mo że
dzia łać na uli cy, ale nie dzia ła w praw dzi wym ży ciu.

W Do mu Anio łów Stró żów dzie ci uczą się pra cy i od po -
wie dzial no ści za swój los. Tu nie ma nic za dar mo.

anio ły nie Spa da ją z nie ba
W bu dyn ku są czte ry pla ców ki, trzy świe tli ce i klub mło dzie -
żo wy, jest pra cow nia lo go pe dy, któ ry pra cu je z dzieć mi
od trzeciego ro ku ży cia, a tuż obok jest lo kal po rad ni ro dzin -
nej, gdzie pra cu je czte rech asy sten tów ro dzin nych.

Z po mo cy Anio łów ko rzy sta oko ło 100 dzie ci w świe tli -
cach i klu bie mło dzie żo wym oraz 80 ro dzin, któ ry mi opie ku -
je się Po rad nia Ro dzin na. Na te re nie Za łę ża re ali zo wa ny
jest rów nież pro gram ulicz ny, w któ rym uczest ni czy ok. 400
dzie ci rocz nie. Pro gram ulicz ny to dy żu ry stre etwor ke rów,
gry i za ba wy po dwór ko we, ale rów nież Aka de mia Pił ki Noż -
nej i Aka de mia Ju do dla dzie cia ków z uli cy. Anio ły są też ini -
cja to ra mi wie lu lo kal nych wy da rzeń, ta kich jak To ur de Za -
łę że, czy li Wy ścig na By le czym, ba le kar na wa ło we, fe rie dla
dzie ci i wie le in nych. Dzia ła nia pro wa dzo ne są wszę dzie
tam, gdzie znaj du ją się ma lu chy po zo sta wio ne bez opie ki
i mło dzież do świad cza ją ca bez na dziei. Pra ce te in ten sy fi ku -
ją się w wa ka cje, pod czas któ rych dzie ci, na wet je śli ko rzy -
sta ją z dwu ty go dnio wych ko lo nii or ga ni zo wa nych przez
MOPS, przez więk szość cza su po zo sta ją sa me. 

W każ dej z pla có wek pra cu je na sta łe trzech wy cho waw -
ców ko rek cyj nych. Ra no są w szko łach i ro dzi nach, a od 13
do 19 pra cu ją z dzieć mi w świe tli cy. To, ra zem z czte re ma
asy sten ta mi ro dzin ny mi, ze stre etwor ke rem, ani ma to rem
i oso ba mi ko or dy nu ją cy mi dzia łal ność in sty tu cji, da je w su -
mie 24 oso by pra cu ją ce na peł nym eta cie. Ich dzia ła nia
wspie ra ok. 100 wo lon ta riu szy. Są wśród nich wła ści cie le
firm, eme ry to wa ny fi lo zof, kraw co wa i przed sta wi cie le wie lu
in nych za wo dów, z któ rych każ dy wno si coś waż ne go
do dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia. Wszyst kich ich łą czy chęć
nie sie nia po mo cy i po świę ce nia tak cen nej rze czy, ja ką jest
czas, dla za spo ko je nia po trzeb in ne go czło wie ka.

anio łom po trzeb na jeSt po moc
– Po wiem wprost: po trze bu je my pie nię dzy – mó wi Mo ni ka
Baj ka. – Ma my wy pra co wa nych spo ro kon tak tów, dzię ki
któ rym uda je się uzy skać wspar cie rze czo we. Na to miast
naj więk szą na szą war to ścią są lu dzie – wy cho waw cy i te ra -
peu ci. Mu si my im pła cić za ich pra cę, by za chwi lę nie sta li
się na szy mi klien ta mi. Nie da się ta kich dzia łań, tak pro fe -
sjo nal nych i wszech stron nych pro wa dzić sa mym wo lon ta -
ria tem. Dzie ci po trze bu ją sta bi li za cji, więc ten czło wiek, któ -
ry tu jest, mu si być za wsze. Mo im ma rze niem jest bu do wa -
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nie so ju szu z biz ne sem, part ner stwa dla przy szło ści. Wła ści -
cie le firm mo gą wnieść wspar cie rze czo we, lo gi stycz ne, re -
kla mo we, ale mo gą też wnieść po pro stu ka pi tał. Chcia ła -
bym, aby każ da ze świe tlic zo sta ła ob ję ta sta łym me ce na -
tem przez kil ka pod mio tów – roz ma rza się Baj ka.

Ta po moc, mą dra i ce lo wa, przed kła da się po tem na re al -
ne ko rzy ści. Mło dzi lu dzie, któ rzy prze cho dzą przez sys tem
Sto wa rzy sze nia, nie za si la ją gro na klien tów po mo cy spo -
łecz nej, czy – jesz cze go rzej – lo kal nych gan gów zło dziei.
Ma ją pra cę, za kła da ją ro dzi ny i do brze funk cjo nu ją. 

– Nie zmu sza my ich, by ukoń czy li stu dia, co wy da je się
obec nie mia rą suk ce su. Nie chce my pro du ko wać bez ro -
bot nych wy kształ co nych lu dzi. Po ka zu je my im, jak waż ne
jest, aby mieć do bry za wód, na któ ry jest du ży po pyt na ryn -
ku pra cy, w tym w fir mach dzia ła ją cych w Stre fie. Prze ka zu -
je my im rów nież umie jęt no ści zwią za ne z kom pu te rem i in -
ter ne tem, ta kie jak np. gra fi ka kom pu te ro wa. Przy wie lu mi -
nu sach plu sem tych cza sów jest mno gość star tu pów – nie
trze ba mieć wyż sze go wy kształ ce nia, je śli po ka że się, co
się po tra fi. To jest szan sa dla ta kich lu dzi. 

nie biań Ska wdzięcz ność
Dla cze go war to po móc – to py ta nie, na któ re wca le nie ła -
two zna leźć od po wiedź. Mo że dla te go, że po win no się jej
szu kać we wnątrz nas sa mych, w za spo ka ja niu wła snej
po trze by by cia do brym czło wie kiem. To za da nie mo że
być zre ali zo wa ne zwłasz cza wte dy, gdy na szą rę kę wy cią -
gnie my w kie run ku osób dzia ła ją cych w spo sób mą dry
i sys te mo wy. Z pew no ścią na le żą do nich pra cow ni cy
Anio łów. 

– Dla ko goś, kto po dzie la ta kie po dej ście, kto chce bu do -
wać ka pi tał spo łecz ny, do dat ko wą war to ścią mo gą być ci
lu dzie, któ rzy, przy go to wa ni przez nas, sta ną się cen ny mi
pra cow ni ka mi. Nie bez zna cze nia dla firm są rów nież ko rzy -
ści wi ze run ko we – za zna cza Baj ka. – Po za tym oso by i fir -
my, któ re chcą nam po móc, znaj dą się w do brym to wa rzy -
stwie. Wspie ra ją nas: Mał go rza ta So cha, Alż be ta Len ska,
Mo ni ka Mro zow ska, Edy ta Her buś, Ra fał Cie szyń ski, Oli vier
Ja niak, Da riusz Du dek, Mar cin Wy ro stek i Mag da le na Pie -
korz, ale też fir my, ta kie jak Si le sia Ci ty Cen ter, ING Bank
Ślą ski czy IKEA Ka to wi ce. Za na sze dzia ła nia zo sta li śmy
uho no ro wa ni w 2004 ro ku wy róż nie niem, a w 2011 ro ku
Na gro dą Głów ną ka pi tu ły PRO PU BLI CO BO NO za dzia ła -
nia po dej mo wa ne na rzecz do bra wspól ne go, przy zna wa -
ną przez ka pi tu łę pod prze wod nic twem prof. dr hab. Je rze -
go Buz ka i prof. dr hab. An drze ja Zol la. l

Dom Aniołów Stróżów jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Można mu pomóc m.in. przeznaczając 1% oraz dokonując

stałych wpłat na jego działalność statutową. Więcej informacji

o tej instytucji znaleźć można na stronie www.anioly24.pl.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„Dom Aniołów Stróżów”

NIP: 634 24 24 781

REGON: 277553974

NR KRS: 0000009221

KONTO: ING Bank Śląski S.A.

36 1050 1214 1000 0022 4957 0207
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taka
inweStycja

rozmowa z andrzejem bułą, marSzałkiem
województwa opolSkiego

trafia Się raz 
na kilkadzieSiąt lat

andrzej Buła
Marszałek województwa opolskiego, polski polityk,
samorządowiec, nauczyciel, poseł
na Sejm VI i VII kadencji. Urodził się w 1965 r.
w Kluczborku. W 1989 r. ukończył studia na Wydziale
Nauczycielskim Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu na kierunku trenerskim, z tytułem zawodowym
magistra wychowania fizycznego. Odbył również
podyplomowe studia w Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu (organizacja i zarządzanie w sporcie) oraz
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu
(organizacja i zarządzanie w placówkach oświatowych).
Posiada tytuł zawodowy menedżera sportu i uprawnienia
trenera zawodowego II klasy w piłce nożnej. Przez
kilkanaście lat pracował jako nauczyciel wychowania
fizycznego w liceum ogólnokształcącym w Kluczborku.
Od 2003 pełnił funkcję dyrektora tamtejszego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. W latach 2006-2007 zasiadał w sejmiku
opolskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 został
wybrany posłem na Sejm VI kadencji z listy Platformy
Obywatelskiej, a w 2011 r. z powodzeniem ubiegał się
o reelekcję. 12 listopada 2013 r. został wybrany na urząd
marszałka opolskiego, w związku z czym wygasł jego
mandat poselski. Prywatnie: miłośnik sportu, mąż i ojciec.
Potrafi porozumiewać się w języku angielskim, rosyjskim
i niemieckim.

Kto jest kim?
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STREFA: W listopadzie przejął Pan fotel marszałka województwa opolskiego
po Józefie Sebeście, który sprawował ten urząd od 2006 r. Przed jakimi
zadaniami został Pan postawiony i na jakich działaniach chce Pan koncentrować
swoje siły w najbliższym czasie?
An drzej Bu ła: Pierw szym i naj pil niej szym za da niem by ło przy go to -
wa nie pro jek tu bu dże tu wo je wódz twa opol skie go na rok 2014, co
za koń czy ło się suk ce sem. Jed no cze śnie pro wa dzo ne by ły pra ce
zwią za ne z przy go to wa niem pro jek tu Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Opol skie go na la ta 2014-2020. To
klu czo wy dla nas na naj bliż sze la ta do ku ment, je śli cho dzi o środ -
ki unij ne. Nie za po mi naj my też, że pra cu jąc nad no wą per spek ty -
wą unij ną, mu si my roz li czać pro jek ty z per spek ty wy 2007-2013.
Okres, na zwij my to, jest go rą cy, ale trak tu ję to w ka te go rii wy zwa -
nia, nie pro ble mu. Tak sa mo jak kon ty nu ację pro gra mu Spe cjal -
nej Stre fy De mo gra ficz nej dla wo je wódz twa opol skie go. Tu też
przy spie szy li śmy pra ce, a ich efekt w po sta ci na rzę dzi za pre zen to -
wa li śmy 13 mar ca w Sej mie RP po słom, a tak że przed sta wi cie lom
kil ku mi ni sterstw i kan ce la rii Pre zy den ta RP. 

Po dziesięciu miesiącach sporów i dyskusji, w Opolu wreszcie ruszyła
rozbudowa elektrowni. To największa inwestycja przemysłowa w Polsce
po 1989 roku. Co oznacza dla województwa, co oznacza dla całego kraju?
Za cznij my od te go, że sa mo rząd wo je wódz twa opol skie go od po cząt -
ku wie rzył w ce lo wość roz bu do wy elek trow ni. Tak że wów czas, gdy
ogło szo no od stą pie nie od te go pro jek tu. Wie lo krot nie mar sza łek wo -
je wódz twa opol skie go jeź dził do sto li cy, by lob bo wać za tą in we sty cją.
Na pew no by li śmy jed nym z pod mio tów, któ ry przy czy nił się do zmia -
ny de cy zji i w kon se kwen cji do pod ję cia roz bu do wy elek trow ni. Dla
Pol ski ozna cza to bez pie czeń stwo ener ge tycz ne, jest to waż na in we -
sty cja tak że dla ślą skie go gór nic twa, bo jest to elek trow nia opa la na
wę glem. Dla na sze go re gio nu to no we miej sca pra cy w trak cie in we -
sty cji jak i po jej za koń cze niu. To szan sa dla na szych firm, miesz kań -
ców i od nas bę dzie w du żej mie rze za le ża ło, czy ją wy ko rzy sta my.

Czy może Pan przybliżyć szczegóły inwestycji? Czas jej zakończenia, nakłady
finansowe? Czy w trakcie jej trwania mieszkańcy muszą liczyć się z jakimiś
utrudnieniami?



21

{ Strefa Samorządu }

Wo lał bym, by o szcze gó łach in we sty cji wy po wia dał się in we stor,
ewen tu al nie wy ko naw ca. Z na szej stro ny li czy my się z tym, że w cza -
sie trwa nia roz bu do wy bę dą znacz ne utrud nie nia na dro dze wo je -
wódz kiej bie gną cej z Opo la do Na my sło wa, obok roz bu do wy wa nej
elek trow ni. Nie sto imy jed nak z za ło żo ny mi rę ko ma. Przy go to wu je my
się do bu do wy dwóch ob wod nic: Do brze nia Wiel kie go i Czar no wąs;
w cią gu tej dro gi wo je wódz kiej. Głów nym źró dłem fi nan so wa nia in we -
sty cji bę dą pie nią dze unij ne z RPO WO na la ta 2014-2020. Nie ukry -
wam, że za bie ga my, by jed na z dwóch ob wod nic zna la zła źró dło fi -
nan so wa nia w bu dże cie cen tral nym. Wi dzi my, że na sze sta ra nia znaj -
du ją zro zu mie nie w mi ni ster stwie in fra struk tu ry i roz wo ju. Osta tecz nej
de cy zji jed nak nie ma.

Czy i w jaki sposób Opole będzie się starało pomóc przedsiębiorcom z regionu,
aby jak najwięcej z nich mogło partycypować w realizacji inwestycji?
Z na szej stro ny chce my przed się bior ców uzbro ić, na zwij my to, w in -
for ma cję. Chce my tak że do pro wa dzić do ich spo tka nia z in we sto rem,
a tak że kon sor cjum, któ re bę dzie re ali zo wać tę in we sty cję. Mu si my

mieć jed nak świa do mość, że skoń czył się czas po li tycz nej dys ku sji
wo kół elek trow ni. Te raz do gło su do cho dzi eko no mia.

Jak wska zy wał Pan w swo im expo se – „żą da nia pu blicz ne bę dą ro sły, bu dżet
nie ste ty nie”. Ja ka jest obec na sy tu acja fi nan so wa wo je wódz twa?
Wo je wódz two nako niec2012 ro ku prze kro czy ło60 proc. wskaź nik za -
dłu że nia – wobec nym bu dże cie prze wi du je się, że ten wskaź nik nako -
niec ro ku nie prze kro czy42 proc. Ooko ło20 mln zmniej szy się tak że
za dłu że nie wo je wódz twa, rów nież tzw. no we wskaź ni ki dłu gu obo wią zu -
ją ce w2014 ro ku są napo zio mie gwa ran tu ją cym bez piecz ne funk cjo -
no wa nie. Opty mi stycz nym sy gna łem dla bu dże tu, wska zu ją cym
napew ne oży wie nie wgo spo dar ce, są wpły wy zpo dat ków CIT iPIT, ja -
kie za no to wa no podko niec2013 ro ku. ZCIT wpły nę ło dobu dże tu
ooko ło8 mln zło tych wię cej niż wro ku2012, wsu mie za tem
zarok2013 wpły wy te wy nio sły oko ło80 mln zł. Pokil ku la tach spad ku
ma my więc po wód doostroż ne go opty mi zmu. Trze ba mieć na dzie ję,
że je śli ten ubie gło rocz ny wzrost nie bę dzie jed no ra zo wy, to bę dzie my
mo gli mó wić odo dat ko wych do cho dach tak że nako niec te go ro ku.
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W jakich obszarach Opolszczyzna będzie chciała pozyskać i wykorzystać
fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020?
Nasz Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny na la ta 2014-2020 bę dzie do -
pie ro ne go cjo wa ny z Ko mi sją Eu ro pej ską. Na szą głów ną ideą jest ta -
kie wy da wa nie – a bar dziej wła ści we jest sło wo in we sto wa nie – pie -
nię dzy, by w przy szło ści przy nio sły one wpły wy do bu dże tu pań stwa,
sa mo rzą dów. Pol ska, Opolsz czy zna mu szą przy in we sto wa niu pie nię -
dzy unij nych mieć przed ocza mi przy szłość i to cał kiem nie da le ką,
gdy skoń czy się nam fi nan so wa kro plów ka z Unii. Py ta nie jest ta kie:
czy po tra fi li by śmy dziś funk cjo no wać bez pie nię dzy unij nych? A bę -
dzie my mu sie li. 

Województwo opolskie otrzyma 50 mln euro z Regionalnego Programu
Operacyjnego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Czy wśród nich znajdują
się również tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
Pie nią dze te pój dą na uzbro je nie te re nów na le żą cych do sa mo rzą -
dów lo kal nych w Kę dzie rzy nie -Koź lu, Ny sie, Brze gu.

Opolszczyzna ma tereny inwestycyjne w trzech Specjalnych Strefach
Ekonomicznych – Wałbrzyskiej, Tarnowskiej i Katowickiej. Jak Pan ocenia rolę
i dokonania Katowickiej Strefy na Opolszczyźnie?
Po rów ny wać moż na stre fę wał brzy ską i ka to wic ką. Z liczb wy ni ka, że
wał brzy ska za go spo da ro wa ła 40 proc. te re nów, ka to wic ka 20. De kla -
ro wa ne na kła dy w stre fie wał brzy skiej to bli sko 3 mld zł i 5,7 ty sią ca
miejsc pra cy, dla po rów na nia w ka to wic kiej to 425 mln zł i 690 osób.
Na pew no li czy my na więk szą sku tecz ność ka to wic kiej stre fy, zwłasz -
cza wi dząc jej do ko na nia u na szych są sia dów. My ze swej stro ny de -
kla ru je my współ pra cę, tak jak ma to miej sce te raz przy za bie gach
o ko re ań skie go in we sto ra.

Otrzy mał Pan zie lo ne świa tło na wy kup udzia łów w Wał brzy skiej SSE, do któ rej
apor tem zo sta ną wnie sio ne no we grun ty. O ja kich te re nach mo wa?
Udzia ły w wał brzy skiej stre fie od ku pu je my od Ku do wy -Zdro ju 
za 420 tys. zł. Te raz pra cu je my nad te re na mi, któ re wnie sie my apor -
tem do wał brzy skiej stre fy. Ale nie jest to pro ces ani ła twy, ani szyb ki. 

Czy ten krok – kupno udziałów w WSSE – może jakoś rzutować na liczbę
terenów inwestycyjnych przyłączanych w przyszłości do KSSE?

Po pierw sze, Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na ma na te -
re nie Opolsz czy zny jesz cze po nad 360 ha nie za go spo da ro wa -
nych i li czy my, że znaj dzie chęt nych do za in we sto wa nia na nich.
De kla ru je my też współ pra cę w roz mo wach z po ten cjal ny mi in we -
sto ra mi. Za rów no w na szym in te re sie, jak i w in te re sie Stre fy jest to,
aby na te re nie na sze go wo je wódz twa po ja wia li się no wi in we sto rzy
i po wsta wa ły no we miej sca pra cy. Je śli na stą pi ta kie przy spie sze -
nie w ścią ga niu no wych firm, że KSSE zo sta nie bez te re nów in we -
sty cyj nych na Opolsz czyź nie, to znaj dzie my te re ny, któ re bę dzie
moż na do Stre fy włą czyć. Po sia da nie udzia łów w WSSE w ni czym
tu nie prze szka dza.

Ja kie są klu czo we wy zwa nia, przed któ ry mi sta nie Opolsz czy zna w naj bliż szych
la tach? Ja kich no wych in we sty cji moż na się spo dzie wać?
Nic nie prze bi je roz bu do wy elek trow ni Opo le war tej 11,5 mld zł. Ale
ta ka in we sty cja tra fia się raz na kil ka dzie siąt lat. Obym się my lił.
Na pew no wi dać oży wie nie, je śli cho dzi o ścią ga nie in we sto rów
do stref na Opolsz czyź nie. Trwa ją ne go cja cje z ko lej ny mi. Jed nak
chciał bym pod kre ślić, że z rów ną sta ran no ścią co o no wych in we -
sto rów chce my trosz czyć się o już ist nie ją cych, funk cjo nu ją cych
czę sto od lat po za stre fa mi eko no micz ny mi. O nich w ostat nich la -
tach za po mnia no, a to oni re in we stu ją i da ją no we miej sca pra cy.
W trud nych cza sach wal czą o utrzy ma nie na ryn ku i za trud nie nie
dla opol skich ro dzin. Wła śnie wal ka o opol ską ro dzi nę i prze ciw -
dzia ła nie wy lud nia niu się re gio nu to klu czo we wy zwa nie ja kie stoi
przed na szym re gio nem. Opol skie wy lud nia się naj szyb ciej w kra -
ju. Stąd w ra mach pie nię dzy unij nych na la ta 2014-2020 – a ma my
ich po nad 941 mln eu ro – aż 340 mln eu ro chce my prze zna czyć
na tak zwany Ob szar Stra te gicz nej In ter wen cji De po pu la cja. Pla nu -
je my sze reg dzia łań za war tych w pro gra mie Spe cjal nej Stre fy De -
mo gra ficz nej, któ re ma ją w pierw szym rzę dzie po wstrzy mać wy lud -
nia nie się re gio nu. To jed nak dzia ła nia na la ta, wy kra cza ją ce da le -
ko po za rok 2020. Nie ste ty przez la ta nie do strze ga li śmy te go pro -
ble mu. A on naj moc niej do tknął opol skie, ale za raz za na mi są ko -
lej ne wo je wódz twa. Sta rze nie się i wy lud nia nie to w naj bliż szym
cza sie pro blem nie tyl ko opol skie go, ale ca łej Pol ski. My tyl ko ja ko
pierw si chce my zna leźć spo so by, na rzę dzia, jak ten nie ko rzyst ny
pro ces po wstrzy mać. l
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Stre fa: Na czym sku pia Pa ni uwa gę w swo jej – dłu go let niej już, bo roz po czę -
tej w 2005 roku – dzia łal no ści po li tycz nej?
Mi ro sła wa Ny kiel:Mo im głów nym prio ry te tem jest przed się bior czość
oraz zwią za ne znią two rze nie no wych miejsc pra cy, zwłasz cza dla
osób mło dych. Dzia łam też napo lu ener ge ty ki, to znaczy in no wa cyj -
nych spo so bów jej po zy ski wa nia i ra cjo nal ne go użyt ko wa nia. Po -
za tym bar dzo waż ne jest dla mnie wspie ra nie wszyst kich dzia łań, wy ni -
ka ją cych zobec no ści Pol ski wUnii. Wostat nich la tach na uczy li śmy się
po zy ski wać środ ki unij ne, te raz mu si my za cząć ko rzy stać z te go, co
wUnii naj lep sze.Naj wyż szy czas rów nież wpro wa dzać zmia ny dopol -
skie go sys te mu – nie tyl ko praw ne go, ale tak że wsfe rze przed się bior -
czo ści czy ener ge ty ki. W pań stwach wy so ko ro zwi nię tych pra cu je się
nadpra wem ela stycz nym iprzej rzy stym, awPol sce prze ciw dzia ła jąc
nad uży wa niu pra wa – sys tem praw ny pa ra dok sal nie kom pli ku je my.

Chce Pa ni po wie dzieć, że na rze ka na biu ro kra cję?
Uwa żam, że pol ska go spo dar ka nie uwol ni ła się jesz cze od ba -
rier biu ro kra tycz nych. W roz wo ju firm prze szka dza ją róż ne rze -
czy – nie ste ty, nie rzad ko są to po pro stu ab sur dal ne nie do cią -
gnię cia w pra wie. Sa ma by łam przed się bior cą, za ło ży łam wła sną
fir mę od ze ra, wcze śniej za rzą dza łam du żą spół ką – dla te go do -
sko na le wiem, jak to jest. My ślę, że na le ży zwięk szać swo bo dę
dzia łal no ści go spo dar czej, a przed się bior ców ob da rzyć więk -
szym za ufa niem.

Biu ro kra tycz ne po tycz ki zda je się, że są Pa ni zna ne nie tyl ko z do świad cze nia
pro wa dze nia wła sne go biz ne su – a cho ciaż by sprzed dwóch lat, kie dy to
wspie ra ła Pa ni dzia ła nia zmie rza ją ce do otwar cia fa bry ki TRW w Biel sku -Bia -
łej. Zresz tą – z suk ce sem.

Mirosława nykiel 
Polityk, przedsiębiorca, żona i matka. Poseł
na sejm VI i VII kadencji, senator VI kadencji,
członek Komisji ds. Unii Europejskiej oraz
Komisji Gospodarki, przewodnicząca
Podkomisji stałej do spraw innowacyjnej
gospodarki i rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw, przewodnicząca zespołu
Parlamentarnego Polska – Stany
Zjednoczone, wiceprzewodnicząca
Parlamentarnego Zespołu do Spraw
Energetyki, członek Komisji Nadzwyczajnej
do spraw energetyki i surowców
energetycznych, przedstawicielka Delegacji
Parlamentarnej RP do Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy. W swojej
działalności politycznej koncentruje się
na trzech głównych obszarach: energetyce,
małych i średnich przedsiębiorstwach oraz
wsparciu kobiet. Jest absolwentką
Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły
Europejskiej w Warszawie i Francuskiego
Instytutu Zarządzania. W warszawskiej
Szkole Głównej Handlowej odbyła studia
doktoranckie. Jako przedsiębiorca była
prezesem zarządu RUCH SA (jedyną kobietą
sprawującą funkcję naczelnego prezesa
w 90-letniej historii spółki), a także
założycielem, właścicielem i prezesem firmy
ECB. Jest pomysłodawczynią
i współorganizatorką Akademii
Przedsiębiorczości i Sukcesu oraz
Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia,
a także członkiem Beskidzkiej Inicjatywy
Lokalnej w Bielsku-Białej. Prywatnie jest
spełnioną żoną, mamą i babcią.

Kto jest kim?
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{ Strefa rozmowy }

Naj no wo cze śniej sze tech no lo gie i pra ca dla lu dzi to spra wy, dla
któ rych war to po ko ny wać prze róż ne prze szko dy i trud no ści nie
tyl ko biu ro kra tycz ne. Otwar cie wspo mnia nej przez Pa nią fa bry -
ki, przy nio sło za trud nie nie dla 700 osób i ja mia łam w tym dzie le
swój udział – to dla mnie ko lej ny po wód do ra do ści i du my, któ ry
spra wia, że chce mi się jesz cze wię cej pra co wać dla in nych.
Przez dwa la ta wal czy łam np. o za cho wa nie biel skie go od dzia łu
fir my Tau ron -Dys try bu cja. Po za tym in te re su je mnie two rze nie
do brych wa run ków do roz wo ju przed się bior czo ści. Od cza su,
kie dy by łam spra woz daw cą usta wy o Spe cjal nych Stre fach Eko -
no micz nych, wspo ma gam i współ pra cu ję z KSSE. Jej obec ność
w Biel sku -Bia łej po ma ga utrzy mać bez ro bo cie na ni skim po zio -
mie nie tyl ko w mie ście, ale i w ca łym re gio nie. Te raz mu si my pa -
mię tać rów nież o tym, aby w peł ni wy ko rzy stać in no wa cyj ność,

któ ra ro dzi się na te re nie SSE w Pol sce. Uwa żam, że po łą cze nie
trzech sek to rów: na uki, biz ne su, go spo dar ki – jest tu taj ab so lut -
nie ko niecz ne. 

W ży ciu pry wat nym jest Pa ni żo ną, mat ką, bab cią. A na are nie po li tycz nej?
Rów nież je stem dla lu dzi – to ich in te re sy re pre zen tu ję. Na le żę
do dwóch ko mi sji, Go spo dar ki i do Spraw Unii Eu ro pej skiej.
Oprócz te go je stem człon kiem De le ga cji Par la men tar nej RP
do Zgro ma dze nia Par la men tar ne go Ra dy Eu ro py. Pra cu ję tak że
w ze spo łach i gru pach par la men tar nych, między innymi je stem
prze wod ni czą cą  Ze spo łu Par la men tar ne go Pol ska  – Sta ny Zjed -
no czo ne. Pro wa dzę też pod ko mi sję do spraw roz wo ju go spo dar -
ki in no wa cyj nej ma łych i śred nich przed się biorstw, któ rą po pół -
rocz nych sta ra niach po wo ła łam. 
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{ Strefa rozmowy }

To cał kiem spo ro za jęć…
We dług mnie po li ty ka jest jed ną z trud niej szych sztuk – oczy wi -
ście, o ile pod cho dzi się do niej od po wie dzial nie, a swo je obo -
wiąz ki wy ko nu je uczci wie i su mien nie. Nie jest ła two. Ja jed nak za -
wsze twier dzę, że naj lep sze jest dzia ła nie, a naj gor sza jest bez -
czyn ność. Jesz cze w cza sach szkol nych upra wia łam du żo spor tu,
co na uczy ło mnie, że każ dy dzień jest szan są do na ucze nia się
cze goś in ne go.

Jest Pa ni przed sta wi ciel ką par la men tu pol skie go w Ra dzie Eu ro py. Jak oce -
nia Pa ni ak tyw ność Po lek w sto sun ku do in nych miesz ka nek Eu ro py?
Ja ko Po lki je ste śmy fan ta stycz ne – ma my du żo do po wie dze nia,
jed nak nie za wsze je ste śmy tak prze bo jo we jak Eu ro pej ki z kra jów
za chod nich. Wy ni ka to z te go, że one du żo wcze śniej za czę ły się
prze bi jać przez róż ne struk tu ry wła dzy, wcho dzi ły w róż ne sto wa -
rzy sze nia, sa me coś or ga ni zo wa ły. Jed nak mu szę po wie dzieć, że
i u nas jest z tym co raz le piej. Od cza sów kie dy je ste śmy w UE, na -
sza po zy cja sta le ro śnie.

I Pa ni, oprócz te go, że jest do sko na łym przy kła dem na to, że moż na być ko -
bie tą ak tyw ną za wo do wą i speł nio ną ro dzin nie, ja ko m.in. or ga ni za tor ka Re -
gio nal ne go Kon gre su Ko biet Pod be ski dzia czy Ho no ro wy Am ba sa dor Przed -
się bior czo ści Ko biet, za chę ca rów nież in ne ko bie ty do ak tyw no ści. Dla cze go?
Po nie waż przed się bior czość czy w ogó le ak tyw ność na ja kim kol -
wiek po lu – czy to biz ne so wym, czy po li tycz nym, czy spo łecz -
nym – trze ba pro mo wać. Kie dy pa trzę na pa nie z Pod be ski dzia,
wi dzę du żo fan ta stycz nych ko biet, któ rych nikt nie za uwa ża. Stąd
mo ja ini cja ty wa, by or ga ni zo wać Kon gre sy Ko biet Pod be ski dzia
i po ka zy wać pa nie, któ re re ali zu ją się w dzia ła niach spo łecz nych
na rzecz dru gie go czło wie ka, a są ano ni mo we i nie wie le o nich
się mó wi. Pod czas gdy tak na praw dę po win ny być sztan da ro wym
przy kła dem. Po za tym współ cze sna ko bie ta, aby się speł nia ła, po -

win na być ak tyw na w wie lu dzie dzi nach – ro bić ka rie rę za wo do -
wą, re ali zo wać się z suk ce sem w ży ciu pry wat nym i na ni wie spo -
łecz nej. 

Jest Pa ni rów nież pa tro nem ho no ro wym Sto wa rzy sze nia „Aka de mii Przed się -
bior czo ści i Suk ce su”, któ re pro mu je ideę suk ce su osią gnię te go dzię ki wła -
snej pra cy i przed się bior czo ści. To wy da je się być bar dzo waż ne, zwa żyw szy
na po ziom bez ro bo cia – rów nież wśród mło dych.
Zga dza się. Chce my po ka zy wać lu dzi, któ rzy suk ces już osią gnę li,
aby ich przy kład za chę cał in nych, głów nie wła śnie mło dych lu dzi,
do od kry wa nia w so bie cech i umie jęt no ści gwa ran tu ją cych je go
osią gnię cie. Uwa ża my, że w dzi siej szych cza sach, w re aliach Unii
Eu ro pej skiej i de mo kra tycz ne go ustro ju, ist nie je wie le moż li wo ści
i spo sob no ści, aby wziąć swój los we wła sne rę ce. Wbrew po -
wszech ne mu prze ko na niu, że osią gnię cie suk ce su tyl ko dzię ki
wła snej pra cy i upo ro wi jest bar dzo trud ne, chce my, po ka zu jąc lu -
dzi suk ce su, zmo ty wo wać do ak tyw niej sze go po szu ki wa nia wła -
snej dro gi do miego. Mo że w pierw szym od ru chu idea po wsta nia
my śli o pro mo wa niu suk ce su wy da je się nie po trzeb na, ale prze -
cież… suk ces sam się nie wy pro mu je! Jest coś ta kie go, że w na -
szej pol skiej rze czy wi sto ści bar dziej wspie ra się dzia ła nia wspo ma -
ga ją ce ubo gich, po trze bu ją cych – to do bre i szla chet ne, ale rów -
nie po trzeb ny jest do bry kli mat i pro mo cja suk ce su. Trze ba po ka -
zy wać lu dzi, któ rym się uda ło, bo mie li ma rze nia i z nich ni gdy nie
zre zy gno wa li. Je że li ma się pa sję, to ona na pew no do da skrzy deł.
Two rząc te le wi zyj ny pro gram „Biel skie Ścież ki Suk ce su” a póź niej
„Be skidz kie Ścież ki Suk ce su” chcia łam za chę cić mło dych lu dzi
do szu ka nia wła snych dróg i ście żek wio dą cych do speł nie nia.
Przy oka zji po zna łam wie lu przed się bior ców z re gio nu, któ rym
uda ło się stwo rzyć na praw dę uda ne biz ne sy, od no szą ce suk ce sy
nie tyl ko w Pol sce, ale i za gra ni cą. To się ce ni, chwa li i tym trze ba
za ra żać in nych. l
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{ Strefa umiejetności }

D
e le go wa nie za dań to dzie le nie się od po wie -
dzial no ścią me ne dże ra z pra cow ni ka mi.
Nie umie jęt ne wy ko rzy sty wa nie te go na rzę -
dzia pro wa dzi do spad ku efek tyw no ści pra -
cow ni ków, ob ni ża ich mo ty wa cję, a przede

wszyst kim, zmu sza sa me go me ne dże ra do wy tę żo nej
pra cy... Je śli ktoś te go nie po tra fi, za wsze bę dzie prze cią -
żo ny i spóź nio ny, a je go pra cow ni cy ni gdy nie doj rze ją
do sa mo dziel nej pra cy. 

de le go wać czy nie? oto jeSt py ta nie
Dla wie lu me ne dże rów de le go wa nie zwią za ne jest z dy le -
ma tem. Mu si my za cho wać to, cze go chce my unik -
nąć – od po wie dzial ność. I mu si my od dać w czy jeś rę ce
to, co chce my za cho wać – wła dzę. Dy le mat ten jest czę -
sto wzmac nia ny przez czyn nik na tu ry psy cho lo gicz nej,
czy li opór we wnętrz ny, nie chęć, oba wę przed de le ga cją
za dań. Przy czy na mi ta kie go opo ru mo gą być: nie ja sność
swo jej ro li, czy li brak wie dzy na te mat wła snych upraw -
nień i od po wie dzial no ści; chęć kon tro lo wa nia i pa no wa -
nia nad wszyst kim; wła sne prze świad cze nie, że je ste śmy
nie za stą pie ni i wy ko na my za da nie le piej; lęk przed moż li -
wo ścią po peł nie nia błę dów przez in nych; dą że nie
do szyb kiej sa tys fak cji, w ra mach któ rej chęt nie po dej mu -
je my się za dań, któ re są ła twe, gdyż da je to nam na tych -
mia sto wą sa tys fak cję; oba wa, że pod wład ny oka że się
lep szy od nas.

de le go wa nie pio no we a de le go wa nie
po zio me

De le go wa nie w dzi siej szych cza sach ma od mien ne zna -
cze nie, niż w prze szło ści. Ozna cza to prze ka zy wa nie
na niż szy po ziom pra wa do po dej mo wa nia de cy zji oraz
od po wie dzial no ści.

Kla sycz ny mo del de le go wa nia po le gał na de le go wa niu
pio no wym, tzn. kie ru ją cy wy da wał po le ce nia pod wład -
nym. De le go wa nie pio no we zwią za ne jest z au to kra tycz -
nym sty lem za rzą dza nia i spra wo wa niu wła dzy w or ga ni -
za cji po przez dyk to wa nie lu dziom, co ma ją zro bić.
W XXI wie ku, w do bie de mo kra cji, ko niecz no ści na dą ża -
nia za no wy mi tech no lo gia mi i wy zwa nia mi glo ba li za cji,
co raz więk sze go zna cze nia na bie ra sa mo dziel na pra ca
w ze spo le. Rów nie waż ne jak de le go wa nie pio no we oka -
zu je się de le go wa nie po zio me po le ga ją ce na wy da wa niu
po le ceń lu dziom, nad któ ry mi nie ma się for mal nej wła -
dzy. Ak tu al nie li czą się oby dwa ro dza je de le go wa nia, pro -
wa dzą bo wiem z jed nej stro ny do opty mal ne go po dzia łu
pra cy, a z dru giej do dzie le nia wła dzy i od po wie dzial no ści
z in ny mi, czy nie nia lu dzi od po wie dzial ny mi za ich dzia ła -
nia. De le go wa nie zwią za ne jest z za ufa niem po mię dzy
oso bą de le gu ją cą, a tym do ko go proś ba jest skie ro wa na.
De le go wa nie przy no si naj lep sze efek ty, gdy kli mat or ga ni -
za cyj ny pod kre śla roz wój pra cow ni ka, je go kre atyw ność
i god ność. A oto kil ka po rad dla me ne dże rów w kwe stii
de le go wa nia.

delegować 
czy nie delegować…?

delegować!
- nigdy nie maSz tyle władzy jak w momencie, gdy Się nią

podzieliSz – mawiał john  adair. dlatego też delegowanie
zadań jeSt jednym z najważniejSzych narzędzi, jakimi

dySponuje menedżer

Kilka praktycznych porad dla zapracowanych menedżerów

Joanna
Cisek-Dąbrowska
* autorka jest
dyrektorem Centrum
Rozwoju Kadr
w Katowickiej
Specjalnej Strefie
Eknomicznej
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de le guj tak wcze śnie, jak to moż li we!
Im szyb ciej po in for mu jesz pra cow ni ka, tym bę dziesz miał
więk sze szan se na re ali za cję. Nie prze cho wuj za dań
w szu fla dzie czy w swo jej gło wie. Dziel się ni mi jak naj -
szyb ciej. Jest to jed na z pod sta wo wych za sad za rzą dza -
nia cza sem: to co moż na zle cić, na le ży bez zwłocz nie
prze ka zać do re ali za cji.

de le guj ade kwat nie do zdol no ści
i moż li wo ści pra cow ni ków
Z mo je go do świad cze nia wy ni ka, że rzu ca nie na głę bo ką
wo dę to nie jest do bry po mysł. Cza sem się spraw dza, to
fakt, ale ry zy ko jest za du że. Uni kaj eks pe ry men tów, prze -
ka zu jąc za da nie oso bom z od po wied ni mi kom pe ten cja -
mi. Nie za rzu caj pra cow ni ków za da nia mi po nad ich fi zycz -
ne moż li wo ści. W ten spo sób do pro wa dzisz tyl ko do nie -
po trzeb nych na pięć, po my łek lub za nie dbań.

Sto Suj blo ki cza So we i bu fo ro wa nie
Im więk szy bu for usta lisz, tym więk sze praw do po do bień -
stwo, że za da nie bę dzie wy ko na ne w ter mi nie lub
przed nim. Je śli za da nie ma być zro bio ne na śro dę, po in -
for muj pra cow ni ka, że za da nie jest na po nie dzia łek. W ten
spo sób bę dziesz miał od po wied ni czas na po praw ki
i opa no wa nie sy tu acji kry zy so wych.

wy ja śnij cel za da nia
Ma ło kto lu bi ro bić rze czy bez zna cze nia. Me ne dże ro wie
czę sto za po mi na ją o tym, aby przed sta wić ja sny cel, in ten -
cję zle ca nych dzia łań. Nie któ re za da nia nie są mo ty wu ją -
ce. Czę sto jest to tzw. „brud na ro bo ta”, któ rą ktoś jed nak
mu si zro bić. Wte dy szcze gól nie waż ne jest wy ja śnie nie
„wyż sze go ce lu” dzia ła nia. Da je to mo ty wa cję i ocho tę
do wy daj niej sze go dzia ła nia.

za an ga żuj pra cow ni ka
Py taj, ja kie on ma po my sły, ja kie wi dzi za gro że nia, co zro bił -
by ina czej. Kon sul to wa nie zwięk sza za an ga żo wa nie i kre -
atyw ność. Jest ele men tem bu do wa nia part ner skiej re la cji.
Do ce niaj i wspie raj za an ga żo wa nie w pro jekt czy za da nie. 

de le gu jąc bierz pod uwa gę aSpek ty
roz wo jo we
De le go wa ne to świet ny spo sób na roz wi ja nie pra cow ni -
ków, ogra ni cza nie moż li wo ści wy pa le nia za wo do we go,
jak rów nież utrzy my wa nie mo ty wa cji na wy so kim po zio -
mie. Nie ste ty, część me ne dże rów dzie li prze ko na nie, że
tyl ko oni po ra dzą so bie z trud ny mi za da nia mi. Jest to czę -
sto po peł nia ny błąd: me ne dżer cze ka, aż sam wy my śli
wszyst kie roz wią za nia, a pra cow nik tyl ko je bier nie wy ko -

na. W ten spo sób nie w peł ni wy ko rzy stu je się po ten cjał
pra cow ni ka i nie roz wi ja je go po ten cja łu.

nie zapomnij o wSparciu
w rozwiązywaniu trudności
Nie któ re za da nia mo gą bu dzić oba wy lub na wet lęk pra -
cow ni ka. To na tu ral na oba wa przed nie zna nym. Po wiedz,
że w ra zie trud no ści pra cow nik mo że na Cie bie li czyć.
W ten spo sób ogra ni czysz stres, któ ry mo że blo ko wać
efek tyw ne wy ko na nie za da nia.

okaż zadowolenie z SukceSu
pracowni ka
Po wy ko na niu za da nia i zwe ry fi ko wa niu je go ja ko ści, pra -
cow ni ko wi na le ży się in for ma cja zwrot na, po dzię ko wa nie
i zmo ty wo wa nie go do pra cy w przy szło ści. Jest to po le
czę stych za nie dbań, dla te go wła śnie nie moż na za po mi -
nać o po trze bie pra cow ni ka, ja ką jest za uwa że nie je go
wkła du w pra cę. Oczy wi ście, wszyst ko za le ży od po zio mu
trud no ści za da nia, ale ni gdy nie na le ży od bie rać so bie
moż li wo ści zmo ty wo wa nia pra cow ni ka, a pra cow ni ko wi
po czu cia du my ze swo ich do ko nań. 

za miaSt pod Su mo wa nia
I ostat nie zda nie na ko niec na szych roz wa żań o po trze bie
włą cze nia de le go wa nia do swo je go re per tu aru na rzę dzi
me ne dżer skich, jak po wie dział Hen ry Ford: „Kie dy są -
dzisz, że mo żesz lub że nie mo żesz, praw do po dob nie
masz ra cję.” l

Zalety delegowania:
• Delegowanie odciąża i pozwala zdobyć dodatkowy czas na działalność

zwiększającą wartość firmy.

• Delegowanie daje możliwości awansu – dzięki delegowaniu uprawnień przestajemy

być niezastąpionymi i zyskujemy czas na rozwój.

• Delegowanie promuje inicjatywę pracowników, rozwija umiejętność rozwiązywania

przez nich problemów, zwiększa ich samodzielność i kompetencje. 

• Delegowanie uprawnień ma często pozytywny wpływ na motywację pracowników

do pracy.

• Delegowanie uprawnień pozwala ocenić możliwości pracowników. 

Stopnie delegowania:
Można wyróżnić kolejne stopnie delegowania uprawnień przez menedżerów ze

względu na stopień zaufania i samodzielności pozostawionej pracownikowi

(od najwyższej od najniższej). Stopnie te wyrażają się w powiedzeniach:

1. „Działaj – nie są potrzebne żadne dalsze kontakty ze mną.”

2. „Działaj – powiadom mnie co zrobiłeś.”

3. „Zbadaj problem – powiadom mnie, co zamierzasz zrobić; zrób to, chyba, że ci

zabronię.”

4. „Zbadaj problem – powiadom mnie, co zamierzasz zrobić; zaczekaj z działaniem, aż

wyrażę zgodę.”

5. „Zbadaj problem – przedstaw mi możliwe działania, argumenty za i przeciw

każdemu z nich, przedstaw do mojej akceptacji jedno z rozwiązań”.

6. „Zbadaj problem – przedstaw mi wszystkie fakty; podejmę decyzję, co należy zrobić.”

7. „Zaczekaj aż Ci powiem.” (W tym przypadku nie ma delegacji, a ludzie czekają

na Twoje decyzje i dyrektywy.) 

Niedoświadczeni pracownicy otrzymują zazwyczaj delegacje odpowiadające

poziomom 6, 5 lub 4-mu. Później „przechodzą” na wyższe stopnie. 

W pionie i poziomie
klasyczny model delegowania polegał na delegowaniu
pionowym, czyli kierujący wydawał polecenia
podwładnemu. dziś ważne jest również delegowanie
poziome, czyli takie w którym osoba nie mająca formalnej
władzy deleguje część obowiązków na współpracownika
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{ Strefa automotive }

W
2013 roku Si le sia Au to mo ti ve skie ro -
wał swo je dzia ła nia m.in. do oko ło 60
ma łych i śred nich firm z pol skim ka pi -
ta łem, któ re w ostat nich la tach by ły
ak tyw ne w sek to rze mo to ry za cji ja ko

do staw cy i pod do staw cy oraz wy ko naw cy usług spe cja li -
stycz nych. Gru pa ta cha rak te ry zu je się du żą róż no rod no -
ścią – od firm jed no oso bo wych po roz bu do wa ne za kła dy
pro duk cyj ne dzia ła ją ce ja ko spół ki pra wa han dlo we go,
od firm z tru dem utrzy mu ją cych płyn ność fi nan so wą
do firm kon se kwent nie re in we stu ją cych zy ski w no we
tech no lo gie pro duk cji, od firm wy ko naw czych i funk cyj -
nych po fir my o sa mo dziel nej po li ty ce roz wo ju i eks pan sji,
od firm dzia ła ją cych w izo la cji do firm ak tyw nie sie ciu ją -
cych się i współ pra cu ją cych z oto cze niem. 

uni ka to we, ale też ela Stycz ne
Ta róż no rod ność prze są dza o ela stycz no ści sek to ra
i zdol no ściach je go ada pta cji do zmien nych wa run ków
ryn ko wych, a więc de fac to tak że o je go sta bil no ści
i swe go ro dza ju si le. Obok wy so kiej kul tu ry tech nicz nej
tak że ta ela stycz ność i ada pta cyj ność za pew ni ła pol -
skim ma łym i śred nim fir mom szan se na prze trwa nie
spo wol nie nia go spo dar cze go i zre or ga ni zo wa nie dzia -
łal no ści z my ślą o od bi ciu ko niunk tu ral nym w ko lej nych
la tach. 

Na le ży rów nież do strzec ro lę in no wa cyj ne go roz wo ju
ma łych i śred nich przed się biorstw, a tak że do stęp tych
firm do środ ków pu blicz nych na wspar cie pro jek tów ba -
daw czo -roz wo jo wych i in we sty cji tech no lo gicz nych
w la tach 2014-2020. Jed no cze śnie, mi mo kon tek stu
prze wa ża ją cych po zy tyw nych opi nii, pol skie MŚP są
kry tycz ne wo bec sie bie i choć pod kre śla ją – z jed nej
stro ny swo ją uni ka to wość i spe cy ficz ną kul tu rę biz ne so -
wą – to z dru giej mó wią tak że o wy jąt ko wo ści wła snych
wa run ków funk cjo no wa nia i po trze bie in dy wi du al ne go
po dej ścia. 

wSpół pra ca – tak, ale nie w każ dej
for mie
Współ pra ca wśród pod mio tów w sek to rze MŚP naj czę -
ściej za wią zu je się w opar ciu o naj bar dziej na tu ral ne
i prag ma tycz ne czyn ni ki ta kie jak bli skość lo ka li za cji firm
lub re ali za cję wspól nych zle ceń. Pro po zy cje współ pra cy
od wo łu ją ce się do ar gu men tów po li tycz nych, wi ze run ko -
wych czy mar ke tin go wych lub też od bie ga ją ce od prak ty ki
biz ne su spo ty ka ją się z opo rem i nie uf no ścią, zwłasz cza
w za kre sie do pa so wa nia ofer ty do da nej fir my. Te go ty pu
re alizm ryn ko wy po zwa la bu do wać part ner stwa spraw dzo -
ne w prak ty ce i trwa łe, co prze kła da się na przy szłe re ali za -
cje i wspól ne pro jek ty. MŚP uni ka ją biu ro kra ty zo wa nia
struk tur współ pra cy i mi ni ma li zu ją stra ty wy ni ka ją ce z za -

małe i średnie
przedSiębiorStwa

walczą o Swoje
w motoryzacji

kiedy mowa o Sektorze motoryzacji naturalnie pojawiają Się
Skojarzenia z dużymi firmami i znanymi markami. jednak o Swoją

rolę w łańcuchach doStaw walczą również małe i średnie
przedSiębiorStwa, które Starają Się odróżniać dzięki

Specjalizacji technicznej

Paweł Sołtysik,
specjalista 
ds. badań i analiz 
w firmie InnoCo 
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ab sor bo wa nia w bu do wę part nerstw o da le kiej per spek ty -
wie spraw dze nia się, co po zwa la na sku pie nie się na da -
nym part ne rze „tu i te raz” i cią głe do pra co wy wa nie re la cji
pod ką tem prag ma tycz nym. W związ ku z tym na le ży od -
róż nić oce nę sek to ra MŚP w bran ży mo to ry za cji z punk tu
wi dze nia otwar to ści na współ pra cę wg ogól nych kry te riów
ba zu ją cych je dy nie na sta ty sty ce wy ni ka ją cej z do ku men -
tów (umo wy, do ku men ta cje pro jek to we itp.) od oce ny
z punk tu wi dze nia prak ty ki biz ne so wej. Z pierw szej per -
spek ty wy otwar tość MŚP na współ pra cę wy da je się umiar -
ko wa na, co jed nak upa da w kon fron ta cji z dru gą per spek -
ty wą. War to wy raź nie za zna czyć, że ma łe i śred nie fir my
współ pra cu ją ze so bą czę sto i spraw nie, a tak że na bie żą -
co mo ni to ru ją swo je ryn ki, jed nak ro bią to na po zio mie re -
la cji B2B oraz ści śle wg wła snych wy tycz nych, bez bu do -
wa nia po li ty ki in for ma cyj nej i an ga żo wa nia swo ich za so -
bów w dzia ła nia ko mu ni ka cyj ne i mar ke tin go we, a tak że
bez an ga żo wa nia pod mio tów trze cich w po śred ni cze nie.

mśp nie lu bią ry zy ka w fi nan Sach
To spe cy ficz ne przy wią za nie do prag ma ty zmu i dzia łań ob -
li czo nych na prak tycz ne ko rzy ści rzu tu je na ca łą kul tu rę
biz ne so wą MŚP w mo to ry za cji. Po zy tyw nym aspek tem te -
go zja wi ska jest m. in. re la tyw nie ni skie za dłu że nie te go ty -
pu firm. Pol skie MŚP pre fe ru ją ba zo wa nie na ka pi ta le wła -
snym i do pie ro po tem roz wa ża ją fi nan so wa nie pro jek tów
z fun du szy ze wnętrz nych. Wy ją tek w tym za kre sie sta no -
wią pro ste pro jek ty gran to we na za kup ma szyn, czy roz bu -
do wę in fra struk tu ry. Na to miast w pro jek tach do ty czą cych
zmian w fir mie, no wych dzia łal no ści, w pro jek tach roz wo jo -
wych sta wia nie na fun du sze ze wnętrz ne wpro wa dza do -
dat ko wy czyn nik ry zy ka fi nan so we go zwią za ny ze spła tą
za dłu że nia lub wy wią za niem się z umo wy do fi nan so wa nia.
Dzię ki ta kim zwy cza jom sek tor MŚP w mo to ry za cji jest
w nie złej kon dy cji fi nan so wej, choć ist nie je też dru ga stro -
na me da lu – nie uf ność wo bec fi nan so wa nia ze wnętrz ne -
go ogra ni cza moż li wo ści roz wo ju i za wie sza część pro jek -
tów w cza sie. 

waż ne pro ce Sy hr 
Obec nie jed nak ge ne ral nie MŚP nie ma ją pro ble mu z bra -
kiem zle ceń, a wręcz ma ją pro blem z bra kiem pra cow ni -
ków do wy ko ny wa nia tych, któ re przy ję ły do re ali za cji.
Świad czy to z jed nej stro ny o re la tyw nie do brej ko niunk tu -
rze na tę chwi lę, a z dru giej o po trze bach dzia łań w za kre -
sie ryn ku HR. Pro ble my z za kre su HR są wy jąt ko wo new -
ral gicz ne dla MŚP ze wzglę du na ska lę za trud nie nia
w tych pod mio tach. MŚP nie stać na błę dy w po li ty ce ka -
dro wej i za trud nia nie osób, któ re nie speł nia ją wy mo gów.
Stąd też w tych ob sza rach po trzeb na jest po moc wia ry -
god ne go i spraw dzo ne go part ne ra, któ ry udzie li wspar cia
przy pro ce sach ka dro wych i zop ty ma li zu je pro ce sy re kru -
ta cyj ne.

ukie run ko wa nie na ekS port
Po za so lid nym i sta bil nym port fe lem zle ceń z ryn ku
kra jo we go MŚP z bran ży mo to ry za cji pla nu ją tak że roz -
wój po przez eks port. Co raz czę ściej to wła śnie eks port
sta no wi atrak cyj ną al ter na ty wę do kon ku ro wa nia
na ryn ku we wnętrz nym, dzię ki któ rej moż na wpro wa -
dzić zmia ny w za kła dach, zmo der ni zo wać na po czą tek
pro ce du ry i ustrój we wnętrz ny firm, a w dal szym pla nie
tak że do pa so wać ca łe przed się bior stwo do no wych
wy zwań. Te go ty pu dźwi gnia mo ty wa cyj na to wa rzy szy
zwłasz cza przed się bior stwom z re la tyw nie mło dą ka -
drą śred nie go szcze bla za rzą dza nia oraz przed się bior -
stwom, któ re opie ra ją swo ją dzia łal ność na wie dzy
i kom pe ten cjach swo ich pra cow ni ków. Atrak cyj ność
opcji in we sto wa nia w eks port wy ni ka tak że z sil nej po -
zy cji tech nicz nej pol skich firm. Dy stans, ja ki dzie li je
od po zio mu, na któ rym speł nio ne są wy mo gi ja ko ścio -
we ryn ków za gra nicz nych nie jest du ży i mo że być po -
ko na ny po przez kon se kwent ną po li ty kę roz wo jo wą i in -
we sty cyj ną.

po trzeb ne wSpar cie
Jed no cze śnie fir my okre śla ją przy tym wła sne po trze by
do ty czą ce po żą da ne go wspar cia przy pró bach wej ścia
na ob ce ryn ki i roz wi ja niu eks por tu. Ta kie wspar cie po -
win no obej mo wać przede wszyst kim: do radz two w za kre -
sie pra wa wła sno ści in te lek tu al nej oraz pra wa han dlo we -
go kra ju do ce lo we go; do radz two i wspar cie w za kre sie
uru cho mie nia sie ci sprze da ży po za gra ni ca mi kra ju; do -
radz two w za kre sie bi lan so wa nia pro duk cji pod ką tem
dzie le nia na eks port i ry nek wła sny; po moc w za pew nie -
niu ob słu gi ję zy ko wej oraz szyb kie tłu ma cze nia do ku -
men tów; po moc do ty czą ca no wych źró deł fi nan so wa nia
pro jek tów eks por to wych i no we go mon ta żu fi nan so we go
w fir mie w związ ku z pod ję ciem prób eks por to wych lub
in ten sy fi ka cji eks por tu. Po ka zu je to świa do mość pol -
skich firm ma łych i śred nich oraz sto pień za awan so wa -
nia w przy go to wa niach do wej ścia na ob ce ryn ki lub też
in ten sy fi ka cji już pro wa dzo ne go eks por tu.

na pluS
Re asu mu jąc, moż na wy ra zić po zy tyw ną opi nię na te -
mat kon dy cji pol skich firm ak tyw nych w bran ży mo to ry -
za cji oraz li czyć na stop nio wy wzrost ich zna cze nia
w ca łym łań cu chu do staw. Na le ży do ce nić m.in. re -
alizm ryn ko wy i prag ma tycz ne kro ki biz ne so we, utrzy -
my wa ny w ry zach po ziom za dłu że nia i sta bil ność wy ni -
ka ją cą z wła snych za so bów fi nan so wych, go to wość
do roz wo ju, w tym tak że po przez eks port oraz świa do -
mość, że roz wój ge ne ru je po trze by tak współ pra cy
z pod mio ta mi ze wnętrz ny mi, jak i po trze bę an ga żo wa -
nia się w ini cja ty wy bran żo we o dal szym ho ry zon cie
„zwro tu z in we sty cji”. l

Badania perspektyw rozwoju wśród 40 MŚP z sektora motoryzacji w województwie

śląskim zostały prowadzone w ramach klastra Silesia Automotive w miesiącach

styczeń-marzec 2014 r. Osobą do kontaktu w sprawie współpracy małych i średnich

przedsiębiorstw w motoryzacji jest Paweł Sołtysik, firma InnoCo; tel. 32 252 28 24; 

e-mail: soltysik@silesia-automotive.pl.

współpraca wśród podmiotów w sektorze mśp najczęściej
zawiązuje się w oparciu o najbardziej naturalne i pragmatyczne
czynniki takie jak bliskość lokalizacji firm lub realizację
wspólnych zleceń
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Od chwili, w której
projektant zasiądzie przed
komputerem, do czasu
pojawienia się pojazdu na
drogach, mija kilka lat

dotyczy to zarówno samochodów
osobowych, jak i specjalistycznych,
nad wyglądem których pracuje m.in.
rodzeństwo kasia i wojtek
sokołowscy z gliwickiego biura
projektowego sokka. nasi
rozmówcy opowiedzieli nam o tym,
jak wygląda proces projektowania
pojazdu

zanim
pojazd

z projektantami kaSią SokołowSką i wojciechem
SokołowSkim z gliwickiego Studia Sokka rozmawia
adriana urgacz-kuźniak

wyjedzie 
na drogę…
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Strefa: Zaprojektowaliście między innymi koncepcję wozu wsparcia
bezpośredniego dla gliwickiego OBRUM, wóz strażacki dla firmy Gimaex
i ratraki dla firmy Prinoth. Dla przyjemności projektujecie prototypowe
pojazdy sportowe, w tym motor, który zdobył uznanie specjalistów z grupy
BMW…
Ka sia So ko łow ska: Mo tor był pro jek tem roz po czę tym dla za ba wy,
we współ pra cy z Ala inem Wic ki na szym szwaj car skim przy ja cie -
lem, któ ry jest mi strzem świa ta w bob sle jach. Jest on wiel kim pa -
sjo na tem mo to rów.
Woj tek So ko łow ski: Sam po mysł cho dził nam po gło wie od 2010
ro ku, ale w rze czy wi sto ści do pie ro rok póź niej za czę li śmy roz ma -
wiać o tym, że by wspól nie stwo rzyć no wy mo del, dla któ re go in -
spi ra cją by ły by daw ne wy ści gi mo to cy klo we. Chcie li śmy do ko nać
re in ter pre ta cji sta re go du cha wy ści gów i wnieść go w no wo cze -
sność. Za czę li śmy od kon cep cji, ry sun ku. Ala in po ka zał go or ga -
ni za to rom Con cor so d'Ele gan za Vil la d'Es te, mo to ry za cyj ne go
wy da rze nia, któ re od by wa się nad je zio rem Co mo we Wło szech.
By li to przed sta wi cie le gru py BMW. Za fa scy no wa ni na szą kon -
cep cją, za pro po no wa li, aby pro to typ te go mo to ru zo stał po ka za ny
na wy sta wie. Mie li śmy za le d wie dwa mie sią ce, że by przy go to wać
pro jekt…
K. S.: Trze ba jed nak pod kre ślić, że był to pro jekt jed no ra zo wy, nie
wej dzie do pro duk cji se ryj nej, choć z pew no ścią po wsta nie kil ka
ko lek cjo ner skich eg zem pla rzy. Naj czę ściej zaj mu je my się pro jek -
to wa niem po jaz dów spe cja li stycz nych, nie ty po wych. Mię dzy in ny -
mi za pro jek to wa li śmy po jazd PL -01 Con cept dla OB RUM. Te raz
fir ma ta do sta ła do fi nan so wa nie z Na ro do we go Cen trum Ba dań
i Roz wo ju na kon ty nu ację te go za da nia. To jest je den z nie licz -
nych przy kła dów współ pra cy z fir mą pol ską, głów nie bo wiem wy -
ko nu je my zle ce nia dla firm eu ro pej skich.

Od cze go za czy na cie? Jak wy glą da pro ces pro jek to wy?
K. S.:Fir my skła da ją unas za mó wie nie, naj czę ściej przy cho dząc
zkon kret nym pro ble mem. Chcą zro bić no wy po jazd, je go wnę trze lub
ele ment i zgod nie ze swo imi ocze ki wa nia mi da ją nam wy tycz ne. Ni gdy
nie jest tak, że pro jek tant mo że cał ko wi cie dać się po rwać fan ta zji. Mu -
si my się do sto so wać do te go, co już jest, al bo co fir ma pró bu je zro bić. 
W. S.:W przy pad ku po jaz dów spe cja li stycz nych nad pro jek tem pier -
wot nie pra cu je gru pa in ży nie rów. Sam efekt ich pra cy, by za ist nieć
na ryn ku, mu si jed nak do brze wy glą dać. Klien ci co raz czę ściej zwra -
ca ją bo wiem uwa gę na aspekt es te tycz ny. Zda rza się, że w cza sie
pro jek to wa nia po wsta je cał kiem no wa kon cep cja pro duk tu. To są,
mó wiąc żar tem, efek ty ubocz ne pra cy z pro jek tan tem. 

Co naj czę ściej za wie ra ją wy tycz ne?
K. S.: Za zwy czaj otrzy mu je my spe cy fi ka cję, a w niej kształt i wy mia ry
oraz da ne tech nicz ne. Czę sto ma my do dys po zy cji rów nież su ro we
mo de le 3D, ist nie ją ce frag men ty kon struk cji i ele men ty wy po sa że -
nia. Mu si my uwzględ nić ga ba ry ty, funk cje po jaz du i spe cja li stycz ny
sprzęt, któ ry jest w nich mon to wa ny. W przy pad ku PL -01 Con cept
by ły to np. ak tyw ne sys te my ochro ny po jaz du. Oprócz za pro jek to wa -
nia bry ły trze ba w niej jesz cze uwzględ nić kil ka dzie siąt ele men tów
i funk cji – i to wszyst ko mu si ze so bą współ pra co wać. W trak cie re ali -
za cji pro jek tu współ pra co wa li śmy głów nie z ze spo łem in ży nie rów,
ale kon sul ta cje obej mo wa ły rów nież woj sko wych z od dzia łów pan -
cer nych, któ rzy ko rzy stać bę dą z te go po jaz du. Ci ostat ni słu ży li nam
ra da mi prak tycz ny mi, po ma ga li nam z punk tu wi dze nia użyt kow ni ka. 

Jak wy glą da współ pra ca z in ży nie ra mi? 
K. S.:W na szej pra cy je ste śmy ar ty sta mi, pro jek tan ta mi, oso ba mi
ma ją cy mi wi zję te go, jak coś po win no wy glą dać. Jed nak że pra cu je -
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my na opro gra mo wa niu ca dow skim, do sta je my da ne w po sta ci mo -
de li trój wy mia ro wych i obu do wu je my te mo de le. Nie ma mo wy, że by
to, co za pro jek tu je my, nie gra ło z ra mą, czy po szcze gól ny mi ele men -
ta mi, któ re mu szą być za pro jek to wa ne w po jeź dzie. Na bie żą co,
w trak cie pra cy, kon sul tu je my się z in we sto rem. Wy glą da to naj czę -
ściej tak, że wy cho dzi my z ja kimś po my słem, a in ży nie ro wie go we ry -
fi ku ją, na sza pra ca po le ga na cią głej współ pra cy pro wa dzą cej
do osią gnię cia za mie rzo ne go ce lu. Czę sto zda rza się, że sa mi pod -
rzu ca my po my sły in ży nie rom i wte dy to oni zmie nia ją ele men ty kon -
struk cji, bo oka zu je się, że na sza pro po zy cja jest dla koń co we go
efek tu ko rzyst niej sza. 

Ile cza su trwa ta ki pro ces pro jek to wy, po wiedz my… od mo men tu roz po czę cia
pra cy w pro gra mie ca dow skim do po wsta nia pro to ty pu?
K. S.:Cza sem jest to kil ka mie się cy, a cza sem kil ka lat. Pro jek to wa nie
po jaz dów trwa co naj mniej rok, dwa la ta. 
W. S.: Cięż ko przy śpie szyć ten pro ces. Z re gu ły są to pro jek ty mię -
dzy na ro do we, w któ rych kil ka od dzia łów, roz miesz czo nych w od le -
głych czę ściach glo bu, mu si się ze so bą po ro zu mieć, wnio ski do cie -
ra ją do nas, a my je ste śmy ka ta li za to rem ich po my słów. Ma jąc spo re
do świad cze nie w róż nych dzie dzi nach mo że my wnieść do pro jek tu
cie ka we roz wią za nia. To jest ta ka war tość do da na.

Czy trud no jest prze for so wać wa szą kon cep cję wy glą du po jaz du? Kłó ci cie się
o to z in ży nie ra mi?
K. S.: In ży nie ro wie czę sto sku pia ją się na tech nicz nych roz wią za niach
inie zwra ca ją uwa gi naaspekt es te tycz ny. Za zwy czaj trzy ma ją się utar -
tych sche ma tów inie ma ją pew nej otwar to ści nano we roz wią za nia. 
W. S.: Tak, je śli nie ma bodź ca ze wnętrz ne go, in ży nie ro wie pod cho -
dzą do swo jej pra cy w spo sób sza blo no wy, ro biąc je dy nie to, cze go
się od nich wy ma ga. Zda rza się, że no wy mi po my sła mi bu dzi my
w nich otwar tą nie chęć, na wet wro gość, do mo men tu, aż za czną
wpro wa dzać je w ży cie. Wte dy na stę pu je prze łom, roz po czy na się
efek tyw na pra ca ze spo ło wa i wszy scy, moc no pod eks cy to wa ni tym,
co ra zem two rzy my, nie sy pia my po no cach. 

Ile za tem mi ja cza su od chwi li roz po czę cia pra cy nad pro jek tem po jaz du,
a chwi lą, w któ rej po ja wi się on na na szych dro gach?
W. S.:Na przy kła dzie na sze go do świad cze nia z po jaz da mi spe cja li -
stycz ny mi pra ce pro jek to we mo gą trwać kil ka na wet kil ka na ście
mie się cy, rów no le gle trwa ją pra ce nad bu do wą pro to ty pu. Za nim po -
jazd tra fi na dro gi mi ja mi ni mum rok, a czę sto jest to kil ka lat. 
K. S.: W przy pad ku sa mo cho dów oso bo wych, ca ły pro ces za pro -
jek to wa nia i wdro że nia do pro duk cji no we go mo de lu trwa rów -

nież kil ka lat. Wcze śniej pro to ty py sa mo cho dów, któ re mo gą
wejść do pro duk cji se ryj nej, po ka zy wa ne są na tar gach mo to ry za -
cyj nych.
W. S.: To nie jest tak, że pro to typ, któ ry zo ba czy my na tar gach, chwi lę
póź niej po ja wi się w ma so wej sprze da ży. Je go wy pro du ko wa nie wy -
ma ga między innymi przy sto so wa nia li nii pro duk cyj nej, wy szko le nia
lu dzi, wy ko na nia wie lu spe cja li stycz nych ba dań i crash te stów. Choć
no we sa mo cho dy do sta ją no wo cze sną li nię, naj czę ściej ba zu ją
na pod ze spo łach, w tym na sil ni kach, któ re są roz wi ja ne od de kad.
Cał kiem no we roz wią za nia wpro wa dza ne są bar dzo rzad ko, bo wy -
ma ga ją ogrom nych na kła dów in we sty cyj nych. Nie ma re wo lu cji
z mo de lu na mo del, jest co naj wy żej ewo lu cja.

Jak to się za tem dzie je, że mi mo te go, że pro jekt sa mo cho du po wsta je kil ka lat
wcze śniej, niż je go sprze daż, w biu rach pro jek to wych róż nych pro du cen tów,
na dro gach po ja wia ją się sa mo cho dy tak po dob ne do sie bie?
K. S.: Pro jekt do sto so wa ny jest do po trzeb ma so wej klien te li. Du że
kon cer ny nie mo gą so bie po zwo lić na ry zy ko wy pro du ko wa nia mo -
de lu, któ re go kształt bę dzie moc no od sta wał od tren dów. Mu szą tra -
fić w gu sta prze cięt ne go kon su men ta. Oczy wi ście, jest gru pa od bior -
ców aut z seg men tu luk su so wych i bar dzo luk su so wych, któ rzy gu -
stu ją w po jaz dach eg zo tycz nych, ale więk szość to zwy kli lu dzie, któ -
rzy ku pu ją ty po we au ta. Pro du cen ci chcąc kon ku ro wać ze so bą, tak
na praw dę pod glą da ją się na wza jem, cze go re zul ta tem jest to, że jeż -
dżą ce na dro gach sa mo cho dy są mi xem po dob ne go sty lu. In ną
spra wą jest, że sa mo cho dy są pro du ko wa ne we dług pew nych stan -
dar dów. Każ dy seg ment ma okre ślo ne ga ba ry ty. 
W. S.: Na tar gach kon cer ny sa mo cho do we przy cią ga ją uwa gę swo -
imi po jaz da mi kon cep cyj ny mi, któ re są wy ni kiem bu rzy mó zgów pro -
jek tan tów. W nie któ rych moż na do strzec in spi ru ją ce, no we roz wią za -
nia sty li stycz ne i tech no lo gicz ne, któ re kreu ją tren dy na na stęp ne la -
ta. Pro du cen ci aut ści ga ją się na świa to wym ryn ku o klien ta. Że by
prze trwać mu szą przy kuć uwa gę, wzbu dzić emo cje i po żą da nie
oraz być szyb si od kon ku ren cji. Spo so bów jest wie le, a bar dzo do -
brym jest od świe że nie wy glą du swo jej flo ty, po przez tzw. fa ce li fting,
czy li de li kat ne zmia ny w obec nym mo de lu lub bu du jąc na pię cie i au -
rę ta jem ni czo ści przed wpro wa dze niem ocze ki wa ne go na stęp cy.
Ten wy ścig z klien tem jest bar dzo dy na micz ny. Naj czę ściej zmia ny
w au tach do ty czą sty li sty ki nad wo zia, co jest sto sun ko wo szyb kim
za bie giem.

Zastanawiam się, w jakim kierunku w przyszłości pójdą projektanci
samochodów. Śledzicie trendy, więc…
W. S.: My nie śle dzi my tren dów, my je two rzy my. Pro jek tant mu si
obrać swój kie ru nek i zgod nie z nim po dą żać. Z re gu ły na sze wi zje
wy bie ga ją znacz nie po za uzna ne stan dar dy.
K. S.:Ob ser wu je my jed nak kie run ki, w któ rych zmie rza ją in ży nie ro -
wie i na ukow cy. Z pew no ścią jed nym z tren dów jest tu wpro wa dza -
nie sa mo cho dów z na pę dem wy ko rzy stu ją cym ener gię od na wial ną,
w tym po jaz dów elek trycz nych. Ten seg ment wy peł nia się jed nak
bar dzo wol no – du żą ba rie rę dla kon su men tów sta no wi ce na, któ ra
kształ tu je się na po zio mie około 60 tysięcy eu ro za au to, a tak że brak
in fra struk tu ry za pew nia ją cej sta ły do stęp do miejsc umoż li wia ją cych
na ła do wa nie ba te rii. Mo że się też zda rzyć, że po wsta ną no we środ ki
trans por tu. Co raz wię cej du żych miast wpro wa dza ogra ni cze nia ru -
chu w cen trach. Praw do po dob ne więc, że prze sią dzie my się
do środ ków ko mu ni ka cji pu blicz nej, lub na zde cy do wa nie mniej sze
po jaz dy. W rze czy wi sto ści jed nak kształt przy szłe go ryn ku mo to ry za -
cyj ne go w du żej mie rze za le ży rów nież od po li ty ki świa to wej i dzia łań
lob by stów. l
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Coneser Club Katowice przy KSSE 40-014 Katowice, ul. Wojewódzka 42, tel. +48 32 355 88 88, 607.601.400 www.coneserclub.pl

Coneser Club mieści się w wyjątkowej kamienicy wybudowanej w 1896 roku w stylu eklektycznym. Budynek ten jest jednocześnie siedzibą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wnętrze urządzone jest w stylu tradycyjnego angielskiego klubu. Znajdują się w nim eleganckie pomieszczenia. Specjalnie przystosowany Cigar Room dla miłośników tytoniu czy pokój
wyposażony we wszystkie multimedia do prowadzenia spotkań biznesowych. Doskonałym uzupełnieniem charakteru Klubu jest bogata oferta win, które sami selekcjonujemy i importujemy
oraz wspaniałych whisky, koniaków czy innych szlachetnych alkoholi. To miejsce stworzone dla ludzi ceniących doskonałą kuchnię, którą można smakować w niepowtarzalnych wnętrzach.
Klub powstał z myślą o osobach wysoko ceniących swoją prywatność i spokój oraz poszukujących kameralnego miejsca na spotkanie zarówno biznesowe, jak i prywatne. Posiadanie karty
członkowskiej daje pewność niepowtarzalnej atmosfery klubowej, której dostąpić mogą tylko posiadacze karty.

Szymon Pogoński
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Bal podstrefy tysKiej Ksse w zameczKu myśliwsKim w promnicach to już tradycja.
natomiast podstrefa gliwicKa jaK zwyKle postanowiła zasKoczyć swoich gości

Feel that nights…

W so bot ni wie czór 22 lu te go, do za -
mecz ku w Prom ni cach zje cha li go -
ście – in we sto rzy, przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych i KSSE – by wspól nie
ba wić się na 15. już ba lu Pod stre fy Ty -
skiej. Za ba wę za in au gu ro wa ła Ewa Sta -
chu ra -Po rdzik, wi ce pre zes KSSE wraz
z Pio trem Wo jacz kiem, pre ze sem KSSE,
uro czy stym to a stem. Na sto łach po ja wi -
ły się spe cja ły sze fa kuch ni, wy kwint ne

trun ki, a na par kie cie pierw sze tań czą ce
pa ry, gdy na sce nie po ja wi ła się rów nież
gwiaz da wie czo ru – ze spół Fe el. Ener -
ge tycz ny wy stęp gru py i śpiew Pio tra
Ku pi chy, po rwał do za ba wy wszyst kich
go ści. Co wca le nie dzi wi, bo „gdy jest
już ciem no”…

Natomiast Pod stre fa Gli wic ka jak
zwy kle po sta no wi ła za sko czyć swo ich
go ści nie tyl ko nie po wta rzal ną opra wą

spo tka nia, ale rów nież miej scem. Tym
ra zem no wo rocz ne spo tka nie od by ło
się 5. lu te go w Pa ła cu Izbic ko. Pięk ne
wnę trza nie daw no od re stau ro wa ne go
kom plek su by ły do sko na łym tłem wy -
stę pu te go rocz nych gwiazd – An ny Ma -
rii Jo pek i Sta ni sła wa Soj ki. Ci, któ rzy
mo gli na ży wo po słu chać tej pa ry, ni -
gdy nie za zna ją „Cu du nie pa mię ci” ich
wspa nia łe go wy stę pu. l

{ Strefa klubowa }
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rozmowa z Piotrem kuPichĄ, woKalistą zespołu feel

Na Śląsku jest mi
dobrze i nigdzie się 
nie wybieram
Strefa: Mia łeś już oka zję grać w Prom ni cach?
Piotr Kupicha: Grać nie, ale za me czek do -
sko na le znam. Czę sto w la to przy jeż dżam
tu taj na ka wę na mo to cy klu. To jest ta ka wy -
ciecz ka po za mia sto, uciecz ka z Ka to wic.

A ja ki masz mo tor?
Od lo su do sta łem Har leya, Trium pha
i Hon dę.

I do Prom nic naj chęt niej jeź dzisz któ rym?
Trium phem bo ne vil le.

Po dob no od mia sta – oprócz do Prom nic oczy wi -
ście – lu bisz rów nież ucie kać w gó ry?
To praw da. Mam na wet wszyst kie upraw -
nie nia ta ter ni ka i cał kiem do brze się wspi -
nam. Gó ry to dla mnie od skocz nia, któ rą
po le cam każ de mu. Co wię cej – to nie jest
uciecz ka, tyl ko bar dzo do bry, mą dry spo -
sób na zła pa nie od de chu od co dzien nych
obo wiąz ków, na bra nie dy stan su do świa -

ta. Gó ry uczą też po ko ry i roz sąd ku. Udo -
wad nia ją, że nie za wsze moż na zro bić
jesz cze je den krok na przód, bo moż -
na np. spaść ze 150 m, jak się jest na gra -
ni w Ta trach. I po dob nie jest w ży ciu. Cza -
sem mu sisz zdać so bie spra wę, że
na wszyst ko nie mo żesz so bie po zwo lić,
bo mo że cię cze kać twar de lą do wa nie.

A nie cią gnie Cię na przykład do War sza wy?
Na Ślą sku jest mi do brze i ni gdzie się nie
wy bie ram. A na wet za sta na wia jąc się
nad ży ciem w cen tral nej Pol sce – nie jest
mi ono na chwi lę obec ną do ni cze go po -
trzeb ne. Oczy wi ście War sza wa mi czy ze -
spo ło wi da ła bar dzo wie le, ale nie by ło by
to chy ba mo je miej sce na zie mi. Tam du żo
się dzie je, jest wie le róż nych kul tur, ale
osta tecz nie nie wia do mo, co z te go ko lo -
ro we go ob ra zu moż na wy czy tać. Po -
za tym je stem w tej szczę śli wej sy tu acji, że
nie po trze bu ję mia sta do ży cia. Mo gę two -

rzyć wszę dzie – na po la nie, czy w gó rach.
Nie waż ne gdzie bę dę.

Ale do Ślą ska je steś przy wią za ny.
Je stem wy cho wa ny w ta kiej stric te ślą skiej
ro dzi nie. 

I go dosz?
Ja sne, że go dom. Oj ciec pra co wał w Hu -
cie Ba to ry, je den wu jek, po mi mo, że skoń -
czył aka de mię mu zycz ną, pra co wał w ko -
pal ni, dru gi wu jek też pra co wał w ko pal ni
Kle ofas, trze ci na jesz cze in nej, więc si łą
rze czy czu ję przy wią za nie do te go re gio -
nu. Po za tym po do ba mi się kul tu ra ślą -
ska, lu dzie, wy stę pu ją cy tu ele ment szcze -
ro ści i to, że ma to swój nie po wta rzal ny
cha rak ter, któ ry nie zmie nia się od lat.

Tra dy cje Ślą za ków są fak tycz nie sil ne, ale wy da -
je się, że kra jo braz Ślą ska jed nak się zmie nia.
Jak uwa żasz?
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Wy da je mi się, że w sto sun ku do te go, co
by ło jesz cze 10 lat te mu, Śląsk zro bił krok
mi lo wy. Wy star czy spoj rzeć na Ka to wi ce,
któ re za pre zy den tu ry Pio tra Uszo -
ka – czło wie ka, któ re go zresz tą bar dzo
ce nię za skrom ność, skru pu lat ność
i upór w dą że niu do ce lu – prze cho dzą
ist ną me ta mor fo zę. Po dob nie jest we
Wro cła wiu, Po zna niu. Je ste śmy na eta -
pie ogrom ne go roz wo ju, moż li wo ści i te -
raz trze ba tyl ko zro bić tak, aby te go nie
za prze pa ścić. Wie rzę jed nak, że to się
uda, bo o na szym lo sie de cy du ją co raz
mą drzej si lu dzie. I mnie się to bar dzo po -
do ba. Sam je stem oso bą, któ ra bie rze
z ży cia peł ny mi gar ścia mi.

A co jest we dług Cie bie w ży ciu naj waż niej sze?
Je śli ktoś my śli, że jest to speł nio ne ma rze -
nie o fer ra ri czy bia ło -czar nym szkla nym
do mu, to się my li. Tak na praw dę szczę -
ście w ży ciu przy no si mi łość. To jest coś
na co ma my wpływ, co sa mi mo że my da -
wać. Mam dwój kę wspa nia łych sy nów, te -
raz na świe cie po ja wi ła się jesz cze jed -
na wspa nia ła dziew czy na – Ja gód ka
i oka za ło się, że ży cie sa mo pi sze pięk ne
sce na riu sze – sam bym nie wy my ślił na -
wet lep sze go tek stu pio sen ki. Trze ba tyl ko
umieć z nie go czer pać, nie bać się, wie -
dzieć, że mo że pła tać fi gle i że nie je ste -
śmy nie omyl ni, ale mi mo to brać je w swo -
je rę ce i umieć się dum nie ze sta rzeć.l

Kto jest kim?
Piotr kuPicha
Urodził się 16 marca 1979 r. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i lider
zespołu Feel. Absolwent Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Na gitarze
klasycznej zaczął grać w wieku 16 lat i wkrótce po tym zadebiutował jako członek
zespołu Sami. W 2005 r. został liderem założonego w Katowicach zespołu Feel. Wraz
z nim zdobył nagrodę Bursztynowego Słowika i Słowika Publiczności na Sopot
Festival 2007 z piosenką „A gdy jest już ciemno” oraz Telekamerę 2008 przyznawaną
przez tygodnik „Tele Tydzień”. Od 5 marca do 7 maja 2011 roku prowadził grupę
z Katowic w programie „Bitwa na głosy” emitowanym na antenie TVP2. Wraz z grupą
zajął pierwsze miejsce, a wygraną – 100 tysięcy złotych przeznaczył na budowę
Hospicjum Cordis w Katowicach.
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nie Było czerwonego dywanu, ale Było za to czerwone
płótno, na tle Którego prezentowały się one – szaBle
i miecze wyKonania jacKa dąBala, artysty plastyKa
i twórcy repliK Broni Białej

Filmowe gwiazdy 
w Tychach

Szabla towarzyszy mu
od kołyski
Stre fa: Jak za czę ła się Pań ska hi sto ria z bro nią
bia łą?
Ja cek Dą bal:Za czę ło się od te go, że zo sta -
łem ochrzczo ny na sza bli. Bab cia
przed chrztem wło ży ła w mój be cik sza blę
dziad ka, po nie waż każ dy pier wo rod ny syn
w na szej ro dzi nie był chrzczo ny na sza bli,
bo był prze zna czo ny do służ by woj sko wej.
Po za tym sza bla by ła w na szej ro dzi nie
od za wsze. Oj ciec był w ka wa le rii i w 1939
ro ku brał udział w kam pa nii wrze śnio wej,
oby dwaj dziad ko wie by li ofi ce ra mi w ar mii
au striac kiej w cza sie I woj ny świa to wej. Mo -
je za mi ło wa nie do ko ni i bro ni by ło od za -
wsze bar dzo sil ne.

Jednak los nie od razu splótł Pańską ścieżkę
zawodową z wyrabianiem broni?
Zga dza się. Z wy kształ ce nia je stem ar ty -
stą ma la rzem i gra fi kiem. Oprócz ma lo -
wa nia i two rze nia gra fik pra co wa łem też
w fil mie ja ko sce no graf i de ko ra tor
wnętrz. Po ja kimś cza sie po sta no wi łem
z tym ze rwać, po nie waż mę czy ło mnie
cią głe ży cie „na wa liz kach”. Zdą ży łem
się jed nak zo rien to wać, że są pro ble my
z po zy ski wa niem bro ni na po trze by te -
atru czy fil mu, więc za czą łem ją wy ra -
biać. W tym cza sie Woj ciech Za błoc ki
za ło żył Szko łę Ry cer ską w War sza wie
i tak to się wszyst ko po ukła da ło, że
w 1986 r. za czą łem ro bić broń na po trze -
by grup ry cer skich w kra ju i za gra ni cą

a tak że na po trze by fil mu i te atru. I tak
zo sta ło do dzi siaj.

Ale przecież musiał się Pan tego jeszcze
po drodze nauczyć…
Uczy łem się me to dą prób i błę dów. Cho dzi -
łem do róż nych ko wa li i pod py ty wa -
łem – jak się ku je, przy glą da łem, tro szecz -
kę pró bo wa łem i tak po ma łu się uczy łem.
Stu dio wa łem do stęp ną li te ra tu rę po świę co -
ną miecz nic twu i sza bel nic twu. Póź niej za -
czą łem od twa rzać na rzę dzia nie zbęd ne
do wy twa rza nia głow ni czy to mie czo wych,
czy sza bli. Tak więc osta tecz nie zre kon stru -
owa łem XVII-wieczny warsz tat sza bielcz ni -
czo -miecz ni czy.

I swoją bronią podbił Pan polskie kino. Proszę
powiedzieć, w jakich produkcjach możemy
podziwiać Pańskie dzieła?
Za czę ło się od „Ogniem i mie czem”, za raz
po trans for ma cji ustro jo wej Je rzy Hof f man
wresz cie wy dep tał so bie zro bie nie pierw -
szej czę ści. Póź niej An drzej Waj da zro bił
„Pa na Ta de usza”, po tem by ło „Quo Va dis”
w re ży se rii Je rze go Ka wa le ro wi cza, na stęp -
nie „Sta ra baśn” Hof f ma na. We wszyst kich
tych pro duk cjach by ła mo ja broń.

Jest Pan w sta nie zli czyć, ile sztuk Pan wy ko nał?
Ni gdy nie pro wa dzi łem do kład nej do ku -
men ta cji i na wet nie był bym w sta nie po dać
przy bli żo nej licz by. Je śli cho dzi o fil my – naj -

więk sze za mó wie nie by ło do „Ogniem
i mie czem” – na 136 sztuk. Ale po dej rze -
wam, że osta tecz nie wy ko na łem ok. 200
sztuk – wli cza jąc w to sza ble na pre zen ty,
czy na pa miąt kę. By ły to sza ble pol skie, ta -
tar skie, tu rec kie i sza ble dla lek kiej jaz dy
i dla hu sa rii, dla szlach ty…Pra ce nad tym za -
ję ły mi oko ło osiem mie się cy. Na to miast
do spek ta klu „Król Le ar” An drie ja Kon cza -
łow skie go, wy ko na łem około 60 sztuk bro -
ni tj. mie czy, szty le tów i bro ni drzew co wej.

Jedno to umieć zrobić, a drugie wiedzieć jak.
Skąd Pan czerpie wiedzę na temat broni XVII-
wiecznej?
Bar dzo za wsze lu bi łem i in te re so wa łem się
hi sto rią. Czy ta łem dia riu sze, pi sma, li sty
z okre su ostat nich Ja giel lo nów czy Ba to re -
go. Po cząt ki by ły trud ne, bo ję zyk był nie -
zro zu mia ły – sty ka łem się z wie lo ma ma ka -
ro ni zma mi ła ciń ski mi i w ogó le cięż ko by ło
przejść przez gra ma ty kę, skład nię. Ty le tyl -
ko, że za wsze lu bi łem czy tać o woj nach, bi -
twach, ko niach, lu bi łem też hi sto rię, dla te go
w mia rę szyb ko od na la złem się w tej te ma -
ty ce. Przy przy go to wa niach do „Ogniem
i mie czem” by łem oglą dać broń tu rec ką
w Istam bu le, od wie dzi łem Mu zeum Woj ska
Pol skie go w War sza wie, mu zeum w Kra ko -
wie, Po zna niu. Mia łem ze so bą „list że la zny”
wy sta wio ny przez Film Pol ski, któ ry umoż li -
wiał mi do stęp do ma ga zy nów. Mo głem
więc ją wziąć do rę ki, zmie rzyć, zwa żyć…

rozmowa z jackiem dĄBalem, artystą plastyKiem i twórcą repliK Broni Białej
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Choć co praw da żad na ze sztuk bro ni bia łej pre zen -
to wa nej pod czas ostat nie go spo tka nia w Stre fie Art,
w fil mie nie wy stą pi ła, to na pew no mia ła by ta ką
szan sę. Re pli ki bro ni wy cho dzą ce z pra cow ni miecz -
ni czo -sza biel ni czej Jac ka Dą ba la by ły wy ko rzy sty wa -
ne m.in. w ta kich pro duk cjach fil mo wych pol skie go
ki na jak: „Ogniem i mie czem” czy „Pan Ta de usz”,
o czym zresz tą ar ty sta chęt nie opo wia dał go ściom,
któ rzy 28 lu te go po ja wi li się w Stre fie Art. Ci, któ rych
nie by ło, ma ją cze go ża ło wać, tym bar dziej, że pod -
czas wie czo ru w ty skiej ga le rii znów zna ko mi ty wy -
stęp dał To masz So kół ze swo im ze spo łem z Kra ko -
wa. Na po cie sze nie dla nie obec nych i wspo mnie nie
dla tych, któ rzy by li – roz mo wa z Jac kiem Dą ba -
lem – o bro ni i ki nie rzecz ja sna. l

To znaczy, że Pańskie repliki są wiernym
odwzorowaniem broni, która była faktycznie
używana w tamtych czasach?
Każ da broń, któ rą ro bię, ma peł ne war to ści
bo jo we. Gdy by moż na by ło prze nieść się
we hi ku łem cza su pod np. Wie deń, to tro -
chę Tur ków moż na by by ło ty mi sza bla mi
na ciąć. Atra py mnie nie in te re su ją.

Jest Pan per fek cjo ni stą?
Tak, bo ja na praw dę lu bię mo ją pra cę i dla -
te go wy ko nu ję ją bar dzo do kład nie. Nie kie -
ru ją mną tyl ko mer kan tyl ne po bud ki. Nie.
To ma być do bre. Mnie to ba wi, cie szy i jest
dla mnie przy jem no ścią, a nie udrę ką.

Ile czasu zajmuje Panu wykonanie jednego
miecza?
Śred nio moż na po wie dzieć, że trze ba po -
świę cić je den dzień na od ku cie, je den
dzień na za har to wa nie i je den dzień
na opra wie nie.

Któ ry mo ment two rze nia bro ni jest dla Pa na naj faj -
niej szy, naj bar dziej sa tys fak cjo nu ją cy?

Ktoś by po wie dział, że wte dy, kie dy bio rę
za to pie nią dze. Ale trud no to okre ślić, po -
nie waż ja lu bię ge ne ral nie ca ły pro ces. Cza -
sem mam na wet nie do syt i ro bię coś jesz -
cze raz, cho ciaż nie ma ta kiej po trze by. Kie -
dyś mia łem za mó wie nie na no że wi kin gów
i tak mi się one spodo ba ły, że ro bi łem je po -
tem przez mie siąc. Dziś mam ich spo ry za -
pas. Mo ja pra ca to jest tak że mo je hob by
i mo ja pa sja, coś, co mnie cał ko wi cie po -
chła nia.

Nie ma Pan ta kiej chę ci, aby ko goś te go swo je go
fa chu na uczyć?
Nie ma chęt nych. To znaczy na wet jak się
ktoś chęt ny znaj dzie, to przyj dzie, po bę -
dzie i mó wi: dzię ku ję. To trze ba na praw dę
lu bić i mieć w so bie du żo sa mo za par cia.
Że la zo jest nie sa mo wi cie pla stycz nym ma -
te ria łem, któ ry mnie fa scy nu je od lat. Jak
jest roz grza ne, moż na je skrę cać, wy krę -
cać, prze ku wać, roz kle py wać, skle py wać,
aż przy cho dzi ten je den mo -
ment – trach – i już jest nie do ru sze nia. To
jest coś cu dow ne go. Ze źle ob cię tym ka -
wał kiem że la za moż na jesz cze wie le zro -
bić, a źle ucię ta de ska zo sta nie źle ucię tą
de ską. Tu moż na kom bi no wać. 

Kie dy tak z Pa nem roz ma wiam, mam wra że nie, że
oprócz umie jęt no ści two rze nia bro ni i po sia da nia
ogrom nej wie dzy z hi sto rii, jest Pan rów nież świet -
nym ga wę dzia rzem…
Mo że dla te go, że to co czy tam, na praw dę
mnie po chła nia i opo wia da nie o tym spra -
wia mi przy jem ność. Po za tym hi sto ria jest
wspa nia łą na uczy ciel ką ży cia. Obie ca łem
też so bie kie dyś, że jak do ży ję sę dzi we go
wie ku, to na pi szę książ kę. Mo że nie bę dzie
ona mą dra, ale bę dzie no si ła pięk ny, ba ro -
ko wy ty tuł: „O ko niach, bro ni i na pit kach
w daw nej Rzecz po spo li tej.” Ca ły czas gro -
ma dzę na ten te mat ma te ria ły.l

Kto jest kim?
jacek wojciech jan toMasz dąBal
Urodzony 27 marca 1951 r. na Górnym Śląsku, w Tarnowskich Górach. W 1974 r. ukończył
Krakowską Akademię Sztuk Pięknych, wydział grafiki. Po ukończeniu studiów aktywnie działał
w Kole Młodych przy katowickim Oddziale Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP).
W 1976 r. pracował jako dekorator wnętrz w Zespołach Filmowych: „Silesia”, „Tor”, „Poltel”.
W 1979 r. został członkiem ZPAP w Katowicach. W latach 1980-1981 był członkiem zarządu
NSZZ „Solidarność” ZPAP w Katowicach. Był m.in. jednym ze współorganizatorów „I aukcji
dzieł sztuki” w Katowicach w roku 1981 na rzecz „Solidarności”. W okresie stanu wojennego
zajmował się głównie malarstwem sztalugowym i malarstwem sakralnym. W 1986 r. przeniósł
się do Związku Artystów Plastyków w Warszawie, a w 1989 r. otworzył pracownię mieczniczo-
szabelniczą, w której metodami dawnymi tj. współczesnymi dla replik wykonywanej broni,
wykonywał kopie broni białej, od czasów rzymskich po XVIII wiek, dla osób prywatnych, na
potrzeby powstających grup rycerskich, dla teatru, filmu oraz wielu kolekcjonerów broni białej.
Od 1990 r. ściśle współpracuje z grupami rycerskimi zajmującymi się rekonstrukcjami dawnych
bitew, wytwarzając na ich potrzeby broń białą, drzewcową i obuchową.




