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50. Sympozjum GAP odbywające się
w Zakopanym jest pod wieloma względami
inne niż wszystkie poprzednie edycje.
W związku z tym Gazeta Sympozjalna,
też różni się od wcześniejszych wydań.
W 34. Gazecie Sympozjalnej nie było z góry
narzuconych tematów. Padło kilkanaście
propozycji, ale to studenci zdecydowali
o czym chcą napisać. Natomiast Juniorzy
GAP podzielą się z nami swoimi rozmyśleniami na temat wspomnień.
Serdecznie dziękuję wszystkim studentom, którzy postanowili podzielić się
swoimi przemyśleniami. Szczególne po-

dziękowania składam również wszystkim
osobom ze środowiska GAP, bez których
nie udałoby się wydać Gazety Sympozjalnej. W szczególności pragnę podziękować
Pani Redaktor Elżbiecie Cegle, która dokonały wielu potrzebnych korekt. Dziękuję
również Sylwii Zając, która jako grafik
wspaniale złożyła gazetę w całość.
Mam nadzieję, że artykuły studentów
zachęcą nas do dalszych przemyśleń.
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Fundacja Freedom House zajmująca się
obroną praw człowieka co roku publikuje
raport odnoszący się do praworządności
i szerokopojętej wolności człowieka. W lutym
2019 r. opublikowała w tej sprawie dokument
opisujący obecną sytuację w poszczególnych
krajach na świecie. Wyniki badań pokazują,
że pomiędzy 2005 i 2019 r. w aż 13 krajach
wzrosło ograniczenie swobód obywateli.
W metodologii tworzenia raportu pod uwagę
brane są wskaźniki oceniające m.in niepodważalność wyborów, prawo do wyrażania
opinii i poglądów religijnych, prawa do
zrzeszania się i wolności zgromadzeń,
przestrzeganie kodeksu prawnego czy praw
indywidualnych człowieka. Choć żyjemy
w XXI w., na całym świecie wciąż łamane są
te podstawowe prawa. Według raportu na 159
badanych krajów 59 uznano za częściowo
wolne i aż 50 jako nie wolne, pozostałe 86,
czyli tylko połowa krajów, uznane są jako
wolne. Co ciekawe, coraz częściej głównym
narzędziem do ograniczenia tych praw jest
Internet. Przykładem państwa, które według
raportu Freedom on the Net wiedzie prym
w autorytarnej inwigilacji udostępnianych
treści obywateli, są Chiny. Państwo oddzielone jest Wielkim Firewallem Chińskim od
reszty świata. Za korzystanie z aplikacji
niedostępnych w tym kraju poprzez klienta
VPN* grozi więzienie. Podobną taktykę
separacji od świata przyjęła Rosja. Przykładowo, by uniezależnić się od GPS – łączy się
z własną siecią satelitarną.

Dane to towar na sprzedaż
Brytyjski portal “The Economist” w 2017 r.
podkreślił w swoim artykule, że jednym
z najcenniejszych surowców na ziemi nie
jest już ropa, lecz „informacja”, która zaczyna
zajmować jej miejsce. Największe światowe serwisy zbierają informacje o swoich
użytkownikach, tak by treści pojawiające się
na ich spersonalizowanych tablicach były
powiązane z ich zainteresowaniami, co jednocześnie oznacza, że upodobania lub tendencje wyborów użytkownika zapisywane są
na zawsze w bazach danych wielkich portali.
Telefony z systemem Android mogą zbierać
informacje na temat tego w jakim miejscu się
budzimy, czy jest to nasz dom, a ze zwykłej

wiadomości mogą nawet wyczytywać różne
koligacje rodzinne. Nie wiedzieć czemu coraz częściej w reklamach pojawiających się
wokół przeglądanych treści są przedmioty,
o których użytkownicy rozmawiają między
sobą bez użycia telefonu.

Oni wiedzą o Tobie więcej niż myślisz
Platforma Netflix** stworzyła nową formę
oglądania seriali, podczas której można
dokonywać własnych wyborów dotyczących
dalszych losow bohaterów. Na łamach portalu Sekurak pojawia się pytanie, czemu może
służyć zbieranie informacji o moralnych
wyborach użytkowników w czasie oglądania interaktywnego filmu. To użytkownicy
dostarczają portalom informacji o sobie.
Jednak niepokojący jest fakt, że często tak
naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego,
że są ofiarami manipulacji. Dodatkowo nie
są świadomi, że dane przypisane do konta
mogą zostać wykorzystane przeciwko nim.
Anonimowość w sieci nie istnieje. Należy zatem uzmysłowić sobie i innym, że konieczna
jest intensywna debata publiczna na temat
bezpieczeństwa w sieci i praw do ochrony
danych, które powinny należeć do osoby,
a nie do portali, które je przechowują.

Źródła:
Freedom House (2019), Freedom on the Net

2019 The Crisis of Social Media, Washington-NewYork, freedomonthenet.org
The Economist (2017),The worlds most

valuable resource is no longer oil but data,

Podsumowanie

economist.com
Sekurak (2019), Czy oglądanie filmu może

Istnieje wiele sposobów na wyłudzenie
danych poprzez różnego rodzaju ataki.

naruszyć twoją prywatność?, sekurak.pl
Autor grafiki:

* Klient VPN – specjalny program, który pozwala na
przekierowanie do zagranicznej sieci.

W większości polegają one na wykorzystaniu wyników badań psychologicznych
i naturalnych reakcji człowieka na pewne
bodźce zewnętrzne. Często odbiorcy nie
zastanawiają się nad tym, czy informacje,
które są wyświetlane według ich preferencji, nie zamykają ich w niewidzialnym – nomen omen – pudle bezużytecznych “feedów”. Warto podważyć zaufanie
wobec portali, które zapewniają strefę
komfortu i obraz idealnego świata wprowadzając nas w stan uśpienia lub bezustannego podążania za mainstreamem. Trzeba
w końcu spojrzeć z innej perspektywy
i zejść ze ścieżki głównego nurtu, zacząć
zastanawiać się, dlaczego tak małe zasięgi
mają portale opowiadające o wolności
lub łamanych prawach człowieka? Od jak
ważnych spraw próbują odwrócić naszą
uwagę śmieszne kotki?

** Serwis streamingowy

David Parkins
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E-maszyny, które ocalą
świat przed zagładą
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Od wieków społeczeństwa dążą do
podwyższenia standardu życia, lepszej
sytuacji socjalnej oraz większego bezpieczeństwa publicznego, co nierozerwalnie
związane jest ze wzrostem i rozwojem
gospodarczym kraju. Joseph Alois Shumpeter był jednym z pierwszych ekonomistów, który wprowadził rozróżnienie tych
pojęć. Zrewolucjonizował on ówczesną
gospodarkę, formułując innowacyjną
teorię przedsiębiorstwa. Zerwał z zasadą
wolnego rynku, umieszczając w centrum działalności przedsiębiorcę, który
szukając nadzwyczajnego zysku stosuje
nowoczesne technologie.
W 2018 roku Paul Romer za badanie
wpływu technologii i innowacji na wzrost
gospodarczy otrzymał nagrodę Banku
Szwecji imienia Alfreda Nobla (wspólnie
z Williamem Nordhausem).

Wzrost czy upadek Polski
Nowoczesne technologie to szansa dla
każdego państwa na utrzymanie odpowiedniego wzrostu gospodarczego i dobrobytu
społecznego. Unia Europejska postuluje, aby
jej członkowie budowali gospodarkę wiedzy,
która napędza rozwój gospodarczy. Opiera
się ona na tworzeniu (produkcji), dystrybucji
oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy
i informacji, jednak jest niemożliwa do wdrożenia przez kraje mało innowacyjne.
Polska jest krajem rozwiniętym, o dużym
potencjale technologicznym, który wprowadza liczne usprawnienia w każdą dziedzine
życia. Pomimo, iż gospodarka rośnie w szybkim tempie, krótkoterminowe perspektywy gospodarcze są optymistyczne, ramy
polityki fiskalnej mocne, a sytuacja na rynku
pracy stabilna to nasze państwo boryka się
z licznymi problemami ekologicznymi, m.in
bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Aby
nie doprowadzić do całkowitej degradacji
naszego środowiska, rząd musi wprowadzić
dokładne regulacje prawne, które zmniejszą
to zjawisko i zapobiegną tragedii.

Więcej, więcej, więcej…
Każde społeczeństwo dąży do produkcji
coraz większej ilości dóbr i usług aby zaspokoić swoje potrzeby. Ludziom nie chodzi
tylko o zwiększenie ilości, ale także wzrost
jakości danych usług i przedmiotów poprzez
ich udoskonalenie. Wśród Polaków istnieje
rosnący trend, który mówi, że przypisują oni
dużą wartość swojemu statusowi społecznemu i mierzą go ilością posiadanych macbooków, iPadów czy nowoczesnych samochodów. Zjawisko to zwiększa popyt na produkty
luksusowe i zmusza przedsiębiorstwa do
produkcji ulepszonych urządzeń.

Rozwój, czyli ekologiczna katastrofa
Rozwijająca się infrastruktura drogowa
umożliwia ludziom szybkie przemieszczanie
się, a wzrost wynagrodzeń, że coraz więcej

osób podróżuje przez co klimat pogarsza się.
Największy wpływ na środowisko mają substancje wydzielane przez samoloty, jednak
duża ilość samochodów z silnikami spalinowymi także w znacznym stopniu przyczynia
się do zanieczyszczenia powietrza. Na
świecie mamy ponad miliard samochodów,
które codziennie wydzielają mnóstwo spalin
do naszej atmosfery. Mimo iż, świadomość
ekologiczna w Polsce jest bardzo wysoka
i dużo ludzi drobnymi czynnościami dnia
codziennego (segregacja śmieci, wykorzystywanie toreb wielokrotnego użytku) stara
się ograniczyć zanieczyszczenie atmosfery
to jednak większość z nich nie jest w stanie
podjąć bardziej rygorystycznych, jednak
niezbędnych dla ratowania klimatu, działań
jak rezygnacja z ukochanego auta na rzecz
komunikacji miejskiej czy decyzja o zakupie
elektrycznego samochodu.

Gaz, ropa czy prąd? Oto jest pytanie
Rosnące oczekiwania względem jakości powietrza, chęć uniezależnienia się od importu
ropy naftowej, perspektywa bycia liderem
to główne przyczyny rozwoju ekoprzedsiębiorstw. Istnieje również przesłanka nieco
pragmatyczna, a jednak nie bez znaczenia
dla biznesu. Przedsiębiorstwa pragną być postrzegane jako przyjazne środowisku nie tylko dla ideałów ale i zysków. W konsekwencji
są w stanie poświęcić wiele by pozyskać łatkę „ecofriendly”. Ogólnospołeczna fascynacja
ekologicznym handlem czyni ekoinnowacje
inwestycją nie tylko etyczną, czy zyskowną
lecz również czysto marketingową. Jedną
z takich innowacji, chociaż istniejącą już od
180 lat, są samochody elektryczne.

Samochód na prąd dla każdego
Bloomberg New Energy Finance prognozuje,
że w przyszłym roku elektryczne samochody będą stanowić 1% z 1,2 mld wszystkich
sztuk na świecie, ale w 2030 r. ma to być już
7% z ok. 1,4 mld sztuk, w 2040 r. zaś już 33%
z 1,6 mld samochodów. Do takiego wzrostu

przyczyniają się liczne ograniczenia wprowadzone przez rządy krajów europejskich tj.
zakaz sprzedaży samochodów napędzanych
paliwami konwencjonalnymi, ograniczenie
wjazdu w niektóre strefy samochodami
z napędem spalinowym, dopłaty pieniężne
do zakupu czystych hybryd.

A kogo na to stać?
Paliwa konwencjonalne są bardzo drogie,
a przejście na napęd elektryczny pozwoli
zredukować obecne koszty nawet o 60%.
Dzięki temu zyskamy nie tylko mniejsze
koszty eksploatacji ale także czyste powietrze. Posiadając taki pojazd będziemy mogli
cieszyć się mniejszymi wydatkami na jego
utrzymanie i serwisowanie.
Obecnie elementem windującym ceny
samochodów elektrycznych są akumulatory
litowo-jonowe, jednak ich cena z roku na rok
spada niemal o 70%, co w dłuższej perspektywie wskazuje na zmniejszenie się ceny
tych aut. Malejące koszty baterii spowodują,
że za kilka lat każdego będzie stać na zakup
e-auta, gdyż będzie w takiej samej cenie
jak zwykły samochód z silnikiem diesla
czy benzynowym.

Szybko przez miasto
Państwa chcąc ograniczyć wydzielanie
pyłów do atmosfery i dostosowując się do regulacji międzynarodowych, czynią ogromne
nakłady finansowe na zakup samochodów
na prąd (nawet 30% dopłaty dla kupujących)
przez co ich ilość na drodze z roku na rok
znacząco wzrasta. Subsydia są głównym
powodem, dla którego klienci decydują się
na ich zakup, czego świetnym przykładem
jest Dania, która w 2016 wstrzymała dopłaty
i sprzedaż w porównaniu z 2015 rokiem
spadła o 70%. Polak będący właścicielem
elektrycznego pojazdu może poruszać się
buspasem, cieszy się darmowym parkingiem
w strefie miejskiej oraz może liczyć na korzystny odpis amortyzacyjny czy zwolnienie
z akcyzy.

Innowacje – tlen dla człowieka
Tak jak w teorii Shumpetera przedsiębiorca
musi szukać innowacji wszędzie gdzie tylko
to możliwe, aby móc się rozwijać i osiągać
ponadprzeciętne zyski, tak też polska
gospodarka by być w rozkwicie, powinna
inwestować w elektromobilność. Elektryczne
samochody to nie tylko zabawki dla bogatych, jak widać są one w zasięgu ręki każdego pracującego człowieka. E-samochody są
środkiem do polepszenia sytuacji ekologicznej poprzez redukcję wydzielanych spalin.
Środowisko to nie tylko plaże, na których
odpoczywamy będąc na wakacjach, parki do
których wybieramy się na niedzielny spacer,
ale wszystko co nas otacza. Społeczeństwo
musi sobie uświadomić, że bez czystego
powietrza człowiek nie będzie żył długo.
Jeżeli sytuacja gospodarcza danego kraju
jest dobra i odczuwa on wzrost gospodarczy, aby móc dalej się rozwijać powinien
inwestować w nowoczesne technologie.
Bez innowacji kraj się zatrzyma, a zmiany
w środowisku będą nieodwracalne. Polska
inwestując w przyszłość powinna wspierać
przemysł elektryczny i odnawialne źródła
energii, gdyż tylko te czynniki pomogą ratować planetę. Jeśli świat ulegnie zagładzie
nie będą już potrzebne nowe miejsca pracy
ani regulacje podatkowe, bo społeczeństwo
nie będzie już istnieć.
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I miejsce w konkursie na
najlepszy artykuł do
Gazety Sympozjalnej

Kapitalizm nie daje odpowiedzi odnoszących się do wartości – ogłosił w 1999
roku amerykański ekonomista Lester
C. Thurow. Odrzucenie niematerialnych
wartości to skutek zasadniczej cechy
kapitalizmu – tendencji do zorientowania
na zysk. Jak twierdzi Thurow: w społeczeństwie kapitalistycznym zysk i straty
grają pierwsze skrzypce. Odpowiedzią na
społeczne braki kapitalizmu jest koncepcja firmy-idei. To firma z misją, dająca
oprócz wartości ekonomicznych także te
pozaekonomiczne. Jej działalność powinna odnosić skutek również poza rynkiem
docelowym, pozytywne rezultaty rozwoju
przedsiębiorstwa powinny oddziaływać na
szersze otoczenie. Firma-idea nie zrzuca
ryzyka na konsumenta – bierze społeczną
odpowiedzialność na siebie, a wartość
tworzy razem ze wspólnotą. Warto jednak
sprawdzić, czy ta koncepcja to jedynie
ekonomiczna teoria – czy też jednak takie
firmy rzeczywiście istnieją.

Mobilna bankowość dla wszystkich
Afryka jest doskonałym miejscem dla
rozwoju nowoczesnych technologii.
Nienasycona tradycyjnymi strukturami
bankowości stanowi podatny grunt dla
wdrażania niekonwencjonalnych rozwiązań. Nam – Europejczykom – wydaje się,
że wiedziemy prym w dziedzinie transakcji bezgotówkowych, jednak to kenijska
firma Safaricom, wprowadzając w 2007
roku usługę bankową M-Pesa, stworzyła
zalążek mobilnej rewolucji, która wkrótce
ogarnęła cały kraj.
Kenijski operator zidentyfikował ważny
społeczny problem: niewielka i często
niedostępna lokalnie infrastruktura
bankowa znacząco utrudnia ludziom załatwianie prostych spraw, takich jak: opłata
rachunków, wybieranie pieniędzy czy
zlecanie przelewów. Niemal 40% obywateli
Kenii żyje w biedzie, przeciętny Kenijczyk
mieszka wiele kilometrów od oddziału
banku, a gromadząc środki we własnym
domu, naraża się na rabunek i kradzieże.

Safaricom skojarzył dwa fakty: społeczne
wykluczenie z systemu usług bankowych
i... posiadanie telefonów komórkowych
przez 54% ludności Kenii. Rezultatem tego
spostrzeżenia było stworzenie sieci punktów M-Pesa wraz z mobilnym systemem
opartym na telefonii komórkowej. M-Pesa
sprawia, że telefon staje się portfelem: karta
SIM identyfikowana jest jako unikatowe
wirtualne konto bankowe. System opiera
się na bardzo prostych zasadach: transfer
pieniędzy polega na wysyłaniu wiadomości
SMS. Wymagane jest jedynie wprowadzenie
kwoty oraz kodu potwierdzającego i gotowe.
Przelew wykonany. Prostota ma szczególne
znaczenie, biorąc pod uwagę technologiczne
zacofanie Kenijczyków zamieszkujących
tereny wiejskie.

com, jest zaspokojenie społecznej potrzeby
transferu pieniędzy między członkami
rodziny pracującymi w bogatszych miastach,
a resztą rodziny mieszkającą na peryferiach,
nieposiadającą możliwości podróży i bez
dostępu choćby do oddziału poczty. Firma
swoją pierwszą kampanię reklamową oparła
o slogan Send money home!, świadomie
odpowiadając na popyt społeczeństwa. Hasło
to stało się szczególnie istotne w czasie
zamieszek ogarniających kraj, będących
następstwem wyborów w 2008 roku. Wielu
Kenijczyków zostało uwięzionych w miastach, bez możliwości zdobycia środków do
życia. Serwis M-Pesa okazał się zbawienny:
umożliwiając transfer pieniędzy od rodziny
i przyjaciół, pomógł w zdobyciu środków na
zakup wody i jedzenia.

miała istotny wpływ na rzeczywistą redukcję
ubóstwa. Badanie przeprowadzone przez
Georgetown University we współpracy
z MIT wykazało, że gospodarstwa domowe
używające M-Pesa oszczędzały o 22% więcej
środków względem tych niekorzystających
z systemu. Ocenia się, że w ciągu 7 lat od
wprowadzenia serwisu dostęp do mobilnych
środków płatności spowodował wyjście 2%
kenijskich gospodarstw domowych ze skrajnego ubóstwa oraz aż 4%, gdy oddział M-Pesa
znajdował się w odległości mniejszej niż 1km
od miejsca zamieszkania. Zaskakującym
efektem była emancypacja kobiet – ponad
185 tysięcy Kenijek używających M-Pesa
zmieniło pracę w rolnictwie na zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw.
Bliźniacze do M-PESA rozwiązanie wprowadzone zostało w objętym wojną Afganistanie.
Analogiczny system pod znajomo brzmiącą
nazwą M-Paisa został po raz pierwszy zastosowany przez Afgańską Policję Narodową
(ANP) w 2009 roku w celu usprawnienia wypłaty wynagrodzeń. Ku zdumieniu grupy policjantów wyselekcjonowanej do testowego
wdrożenia serwisu, zarobili oni o 30% więcej
niż poprzednio. Okazało się, że skorumpowani przełożeni podkradali część wynagrodzenia wypłacanego gotówką. Dalsze śledztwo
wykazało też, że przy systemie gotówkowym
co dziesiąty policjant figurował jedynie na
papierze.
Redukcja korupcji, będąca skutkiem przejrzystości transakcji, to rezultat wdrożenia
rozwiązań takich jak M-Pesa, także w Kenii
czy Tanzanii. Afganistan jest szczególnym
przypadkiem pokazującym realną możliwość wdrożenia nowoczesnych technologii
w państwie o trudnej sytuacji wewnętrznej.

To najbiedniejszy kraj na świecie spoza
Afryki, o analfabetyzmie sięgającym 74%
i skrajnym ubóstwie rzędu 36%. Jednak
w momencie rozpoczęcia prac nad M-Paisa
w 2008 roku aż 40% Afgańczyków posiadało
telefon komórkowy, co sprawiło, że był
to podatny grunt dla rozwiązań mobilnej
bankowości. Obsługująca dziś M-Paisa firma
Roshan szczyci się zapewnieniem usług
finansowych aż 97% mieszkańcom Afganistanu uprzednio nieposiadającym dostępu
do bankowości.

M-Pesa to firma-idea
Bill Gates, najbogatszy obecnie człowiek
świata, tak ocenił działania M-Pesa: Kenijska M-Pesa udowadnia, że jeśli stworzymy
ludziom możliwości, to będą oni używać
nowoczesnych cyfrowych technologii dla
swojego własnego dobra”. Przy innej okazji
stwierdził także, że “Mobilna bankowość
to jedno z najlepszych narzędzi pomagających ludziom samemu wyjść z ubóstwa,
jakie widziałem.
Kenijski operator to firma-idea w praktycznej
postaci. Jest liderem w swojej dziedzinie,
wzorem do naśladowania i dostawcą inspiracji. Poprzez wprowadzane innowacje tworzy
nowy zestaw publicznych relacji – zmienia
społeczny ekosystem, kreując nową kulturę
bankowości. Firma bierze na siebie publiczną odpowiedzialność za eliminację społecznych problemów, tworząc nie tylko wartość
ekonomiczną, ale także realną. Zdejmuje
konieczność ponoszenia rynkowego ryzyka
z konsumenta poprzez ochronę jego środków
przed fizyczną kradzieżą. Zaufanie rośnie

nie tylko do firmy świadczącej usługę, ale
także wzajemnie między obywatelami.
Koncepcja firmy-idei przejawia się także
w aspekcie uwolnienia zamrożonych rezydualnych oszczędności, napędzając wzrost
gospodarczy zwiększający konsumpcję
ogółu obywateli. To prawdziwa wartość
dodana. Korzyści są obopólne – zyskuje
zarówno firma, jak i społeczeństwo. Te
wszystkie aspekty prowadzą do zwielokrotnienia społecznego dobrobytu i poprawy
jakości życia w długim okresie, i to nie
tylko wśród użytkowników systemu.
Ekonomista i laureat Pokojowej Nagrody
Nobla Muhammad Yunus, powiedział:
W niedalekiej przyszłości nikt nie zada
pytania “Czy ludzie zasługują na kredyt?”,
raczej padnie pytanie: “Czy banki zasługują
na ludzi?. Być może niedaleka przyszłość
w Afryce i Afganistanie jest już tuż
za rogiem.

Źródła:
Chipchase J., Lee P., Mobile Money: Afghanistan,
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Hausner J., Zmyślony M., Firma-idea – nowe

podejście do wartości w biznesie, Agencja Artystyczna GAP, Sopot 2015.
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Cambridge 2011.
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Yunus M., Przedsiębiorstwo społeczne – kapita-

lizm dla ludzi, ConCorda, Warszawa 2011
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Send money home

Wartość dla firmy i społeczeństwa

Płacenie za zakupy niemal w każdym sklepie, natychmiastowe wypłacanie pożyczek
czy zarządzanie lokatami to kolejne możliwości M-Pesa. Aspektem, który w opinii
ekspertów zadecydował o sukcesie Safari-

Po 12 latach działalności M-Pesa posiada
ponad 120 tysięcy punktów i obsługuje 2 miliardy transakcji rocznie o wartości niemal
połowy PKB Kenii. Systemu używa już 96%
Kenijczyków. Ale co najważniejsze – firma

techcrunch.com
www.twitter.com/billgates
www.ozy.com
www.roshan.af
Źródła ilustracji:
unsplash.com
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Martyna Żak

Zidentyfikować kobiety
w nauce!
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W sieci zawrzało, gdy Candace Jean Andersen – ilustratorka bajek dla dzieci – udostępniła zdjęcie ze spotkania naukowców
w mieście Whales w Virginii w 1971 roku.
Internautów zainteresował fakt, iż na fotografii w tłumie mężczyzn była tylko jedna
kobieta, na dodatek zasłonięta sylwetkami
pozostałych. Co więcej, wszyscy mężczyźni
zostali podpisani imieniem i nazwiskiem,
a ciemnoskóra naukowczyni określona tylko
mianem „niezidentyfikowanej”. Historii kobiet „niezidentyfikowanych” w świecie nauki
jest znacznie więcej. Trotula de Ruggiero,
Cecilia Payne-Gaposchkin czy Jocelyn Bell
Burnel – wybitne, lecz nieznane i niedocenione w środowisku badawczym tak
bardzo zdominowanym w tamtych czasach
przez mężczyzn.
A jak jest współcześnie? Czy czasy anorexia
scholastica już dawno za nami? Czy nauka
jest kobietą?
O tym, jakie są i czego potrzebują kobiety
w świecie nauki oraz o tym, jaki jest świat
nauki dla kobiet rozmawiamy z prof. Janiną
Filek – wybitną etyczką, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zacznijmy od pytania, czym właściwie
jest dziś edukacja dla kobiet?
Szansą na zaistnienie w przestrzeni
społecznej i zawodowej? A może
symbolem emancypacji?
Sądzę, że wiele lat temu edukacja kobiet
była dla nich najlepszą drogą emancypacji. Dzisiaj jest – po części używając Pani
określeń – szansą na zaistnienie w przestrzeni społecznej i zawodowej, ale przede
wszystkim jest, jak dla każdego człowieka,
jednym z najistotniejszych czynników
własnego rozwoju.

Uniwersytety zaczęły otwierać się na kobiety
w drugiej połowie XIX wieku. Jak obecnie
kształtuje się liczba kobiet i mężczyzn
zajmujących się nauką?
Wśród studentów przeważają kobiety, więcej
kobiet chce się uczyć. Lekką ich przewagę
widać na poziomie przyjęć do pracy na
uczelniach, ale już wśród doktorantów
zaczynają przeważać mężczyźni, podobnie
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jak wśród pracowników z habilitacją. A na
poziomie profesury belwederskiej kobiet jest
już tylko około 30%. Jeszcze mniej zajmuje
najwyższe stanowiska na uczelni – rektora
czy prorektorów, niewiele zajmuje najwyższe
stanowiska także w instytucjach związanych
z nauką. Na sytuację tę składa się z całą pewnością tradycyjny pogląd na miejsce kobiety
życiu społecznym, brak wsparcia instytucjonalnego związanego z potrzebą połączenia
przez kobiety obowiązków rodzinnych
z obowiązkami zawodowymi, niechęć grupy
będącej u władzy.

Jakie czynniki zewnętrzne, tkwiące
w kulturze danego kraju, mają, zdaniem Pani
Profesor, największy wpływ na aktywność
kobiet w świecie nauki? A może większą
przeszkodą są czynniki wewnętrzne?
Z mojego punktu widzenia, mała aktywność kobiet w świecie nauk w naszym
kraju wynika z kilku czynników. Po pierwsze – z wielce konserwatywnego w naszym
narodzie postrzegania kobiety wyłącznie
jako rodzicielki, żony i gospodyni domowej.
Po drugie – z braku takich rozwiązań, które
ułatwiłyby kobietom pogodzenie wspomnianej roli rodzinnej z pasją zawodową.
Po trzecie – przewaga, ale też wielokrotnie
niewłaściwa postawa mężczyzn zajmujących
wysokie stanowiska w nauce nie ułatwia
kobietom dotarcia na szczyt tej hierarchicznej budowli. Te czynniki o charakterze
zewnętrznym mają oczywiście wpływ na
te o charakterze wewnętrznym. Niejedna
z kobiet, mając na drodze swojej kariery naukowej ograniczenia rodzinne, brak wsparcia
instytucjonalnego i skrywaną niechęć części
męskiego środowiska naukowego, rezygnuje
ze swych wcześniejszych ambicji.

Czy jako kobieta czuje się Pani Profesor
obciążona stereotypowymi rolami
narzuconymi przez społeczeństwo?
Czy czuła Pani Profesor wsparcie
najbliższych, pokonując kolejne przeszkody
w pracy naukowej?
Oczywiście stereotypy mi dokuczały i ciążyły. Na przykład jako matka trójki dzieci, a od
pewnego momentu wychowująca czwórkę,

miałam niejednokrotnie większe pensum
niż moi koledzy bez dzieci lub z ich mniejszą liczbą. Wysyłano mnie też do ośrodków
zamiejscowych (choć tu przyznam, że nie
do tych najodleglejszych). Aby dojść do tego
miejsca, w którym teraz się znajduję, musiałam pracować podwójnie. Zatrudniona byłam
przez wiele lat na dwóch etatach: gospodyni
i pracownika naukowo-dydaktycznego.
Jedynym wymiernym wsparciem okazał się
mój mąż, który sam będąc pracownikiem
naukowo-dydaktycznym, pomagał znacząco
przy opiece nad dziećmi oraz wspierał mnie
w poszukiwaniach naukowych.

Może to właśnie przedłużanie kobiecych
ról wykonywanych w domu jest powodem,
dla którego kobiety częściej zajmują się
dydaktyką niż pracami badawczymi?
W moim odczuciu kobiety na uczelniach
zaczynają się zajmować dydaktyką czasami z tego względu, że to kochają lub im to
dobrze wychodzi, ale zbyt często powodem
jest to, że “wrzuca się” im za dużo dydaktyki,
a przecież praca naukowa wymaga czasu
i ogromnego wysiłku. Żeby napisać dobry
artykuł, trzeba wielu godzin czytania, a potem czasu na zebranie własnych pomysłów.
Podam taki przykład: kobieta adiunkt na
jednej z krakowskich uczelni – choć ma
zaplanowane 100 godzin ponad pensum i aktualnie bierze udział w 3 grantach, dostała
od swojego kierownika polecenie opieki
nad praktykami studenckimi na jednym
z kierunków oraz polecenie kontynuowania

opieki nad kołem naukowym, mimo jej
prośby o rezygnację z tej funkcji. Jak szybko
ta jeszcze młoda kobieta uzyska w tych
warunkach tytuł profesora?
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Jeżeli o pracy badawczej mowa – jak
wygląda ona w zespołach mieszanych, czy
można mówić o przypisywaniu większych
zasług mężczyznom?
Kobiety pracują nieco inaczej w zespołach,
nastawione są nie tyle na zbudowanie swojej
pozycji, co rozwiązanie problemu. Zatem nie
podkreślają za każdym razem swoich zasług,
czasami z niepewnością zgłaszają znakomite
pomysły przechwytywane przez najczęściej
męskich liderów. Dlatego w momencie oceny
udziału każdego członka zespołu, przebijają
się ci, którzy cały czas podkreślali swoje zasługi.
Chociaż wciąż więcej jest “niezidentyfikowanych” niż znanych jak Skłodowska-Curie,
rola kobiet w nauce wzrasta. Nauka jest
kwestią społeczną, dlatego to całe społeczeństwo musi się troszczyć o stworzenie
kobietom warunków do pełnego rozwoju
w środowisku badawczym – czy to poprzez
zmianę krzywdzących przekonań, czy poprzez wprowadzanie sprzyjających im zmian
instytucjonalnych. Postać prof. Janiny Filek
jest przykładem na to, że kobiety w świecie
nauki mogą robić wielkie rzeczy.
Dziękuję Pani Profesor za rozmowę.
Rozmawiała Martyna Żak
Źródło fotografii:
twitter.com/mycandacejean

Stefania Strzałka

Krakowskie Notting Hill, czyli
o związku nauki z biznesem
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Ona – powszechnie szanowana, królowała
na uniwersytetach. On – brylował w open
spaceach i mrugał łobuzersko znad Excela.
Znali się od dawna, mieli wielu wspólnych
znajomych, lecz łączyły ich stosunki raczej
czysto grzecznościowe. Ich związek jednak,
gdyby się zastanowić, jest dość oczywisty.
Jedni powiedzą, że to przeznaczenie. Inni
że przypadek, ot odpowiedni czas i miejsce.
Szczegóły bez znaczenia; za to jest to miłość
zdecydowanie z tych budujących.
Na takim związku można oprzeć innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę, dlatego nie
warto zostawiać tego dziełu przypadku. Odpowiednie wsparcie ze strony państwa jest
bardzo istotne, ale również miejsce nie jest tu
bez znaczenia. Takim wsparciem mogą być
specjalne strefy ekonomiczne (od 2018 roku
Polska Strefa Inwestycji). U podstaw tworzenia SSE na świecie stoi potrzeba zwiększenia
konkurencyjności danego obszaru, natomiast
na specyfikę danej strefy, co kluczowe,
najczęściej wpływają same uwarunkowania
gospodarcze regionu. Oczywiście nauka
i biznes występują praktycznie wszędzie,
jednak są miejsca, gdzie zaplecze naukowe
jest bardziej rozwinięte i to tam szczególnie
warto wspierać jego związki z biznesem.
Dlatego wykorzystanie narzędzia jakie stanowią SSE w rozwoju współzależności nauki
i biznesu ma ogromny potencjał właśnie
w regionie małopolski.

Słów kilka o specjalnych strefach
ekonomicznych
Powstałe w 1994 roku specjalne strefy ekonomiczne miały na celu wsparcie procesu
transformacji gospodarczej poprzez rozwój
wybranych regionów kraju charakteryzujących się słabszym rozwojem gospodarczym.
Przedsiębiorcy inwestujący na terenie
którejś ze SSE mogli liczyć na zwolnienie od
podatku dochodowego. Funkcjonowanie stref
przyniosło pozytywne skutki, w latach 19952018 pozyskano kapitał o łącznej wartości
prawie 120 mld zł. Sukces SSE wskazał na
potrzebę utrzymania podobnego narzędzia,
jednak konieczne było dostosowanie go
do zmieniających się realiów społecznych
i gospodarczych. Z czasem dostrzeżono
potrzebę wspierania polskich inwestycji,
w tym małych i średnich przedsiębiorstw, jak
również konieczność rozszerzenia wsparcia
na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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W konsekwencji w 2018 roku powstała Polska
Strefa Inwestycji, o której potocznie mówi
się jako o specjalnej strefie ekonomicznej
obejmującej terytorium całego państwa.

O wdziękach stolicy małopolski
Skoro charakter SSE uzależniony jest od
uwarunkowań regionu, warto przyjrzeć się
charakterystyce województwa małopolskiego, by ustalić wspieranie jakich inwestycji
będzie tu najefektywniejsze. Od wieków
atutem Krakowa pozostaje silnie rozwinięte
zaplecze naukowe, dlatego ogromną szansę
dla inwestycji w tym regionie stanowi
potencjał kooperacyjny z krakowskimi
uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Interakcje pomiędzy sektorem
naukowo-badawczym, a przedsiębiorstwami realizującymi inwestycje, umożliwiają
transfer wiedzy do biznesu, a z drugiej strony
wsparcie finansowe badań. Potencjał ten
został odzwierciedlony w strategicznych celach Krakowskiego Parku Technologicznego
(jednostki zarządzającej Krakowską SSE, a od
2018 obszarem województwa małopolskiego
i świętokrzyskiego w ramach Polskiej Strefy
Inwestycji), wśród których znalazła się komercjalizacja rezultatów badań naukowych
krakowskich wyższych uczelni i instytucji
badawczych oraz inicjowanie współpracy
między przemysłem a środowiskiem akademickim. Kolejną mocną stroną Małopolski,
ściśle powiązaną z poprzednią, jest kapitał
ludzki – duża liczba absolwentów oraz wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem.

Przedsiębiorstwem, które zaczęło inwestować jeszcze w ramach w Krakowskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej i które
stanowi doskonały przykład związku
nauki z biznesem jest Selvita. Jest to firma
działająca w dziedzinie odkrywania i rozwoju leków. Od początku swej działalności
współpracuje z krakowskim otoczeniem.
Zatrudnia ponad 400 pracowników, z których
ok. 1/3 posiada stopień doktora. W 2018 r. jej
nakłady inwestycyjne w usługach zostały
zwiększone do 14 mln zł. Selvita prowadzi
stałą współpracę z Zakładem Biotechnologii
Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jednym z wyników tej współpracy jest
grant Nowe inhibitory ścieżki oksygenazy
hemowej-1 jako potencjalne leki przeciwnowotworowe w ramach projektu HEMOKS.
Spółka na swoim koncie ma liczne naukowe
i korporacyjne osiągnięcia, które wpłynęły
na całą branżę biotechnologiczną w Polsce.
Aktualnie prowadzi badania nad lekami
w obszarze onkologicznym. Wiosną spółka
otrzymała zgodę na rozpoczęcie badań
klinicznych nad cząsteczką SEl120, potencjalnym lekiem na raka.
Na przykładzie life science i przywołanej
firmy biotechnologicznej doskonale widać,
jak kluczowe dla rozwoju nauki jest wsparcie biznesu. W Polsce niestety miłość tych
dwojga nie jest zbyt powszechna. Jak wynika
z przygotowanego na zlecenie Komisji
Europejskiej raportu dotyczącego rozwoju

współpracy nauki z biznesem Polska plasuje
się na jednym z ostatnich miejsc. Najwyższy
czas by zmienić tę sytuację, a Kraków ma ku
temu ogromne predyspozycje. Dumnie nosi
miano miasta królów polskich, aczkolwiek
współcześnie w Krakowie zdecydowanie
królują studenci, a w konsekwencji – nauka.
Najwyższy czas, by dołączył do niej biznes.
I niech ten romans trwa.
Jednak związek nauki i biznesu potrzebuje
wsparcia państwa, a skutecznym narzędziem są specjalne strefy, oferujące inwestorom specjalne warunki funkcjonowania
w branżach niezbędnych dla danego regionu;
dla Małopolski takim uprzywilejowanym
obszarem zdecydowanie jest nauka. Znajduje
to odzwierciedlenie w małopolskich inteligentnych specjalizacjach, które wyznaczają
kierunki rozwoju regionu. Inteligentne specjalizacje wspierają związek nauki i biznesu,
ponieważ widzą w nim podstawę rozwoju
innowacyjności regionu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zachęcanie przedsiębiorstw
do wykorzystywania potencjału naukowego
Małopolski. Rolę swatki nauki i biznesu
może tu pełnić wsparcie państwa i samorządu wojewódzkiego właśnie w ramach
specjalnej strefy inwestycyjnej, obejmującej
dziś obszar całego kraju. Jest to z pewnością
dobry związek, w który warto inwestować
zarówno z perspektywy samego biznesu, jak
i państwa.
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Małopolska jest wręcz idealnym regionem
dla rozwoju tej branży.
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Dług czyli bożek rozwoju
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Życie na kredyt, czyli zjadanie przyszłości,
to metoda, którą się obecnie stosuje, żeby
sprzeczności [dużo korzyści i żadnych
podatków] ze sobą pogodzić. Próbuje się
osiągnąć niewielkie korzyści bieżące,
ryzykując wielkie straty w przyszłości. Taki
sposób postępowania przybliża widmo bankructwa, które kładzie kres kredytom. Słowa
słynnego francuskiego ekonomisty i filozofa,
Claude’a Frédérica Bastii, doskonale sprawdzają się w obecnej rzeczywistości. Okres demokracji wraz z niezliczonymi korzyściami
niesie ze sobą również zagrożenia. W końcu,
jak to określił Winston Churchill, demokracja
jest najgorszą formą rządów, jeśli nie liczyć
wszystkich innych form, których do tej pory
próbowano. Niewątpliwą wadą obecnych
systemów demokratycznych jest populizm,
natomiast efektem populizmu są hojne obietnice. Są one potrzebne, aby wygrać wybory,
jednak żeby uzyskać reelekcję, potrzebna
jest realizacja tych obietnic. Najlepszą formą
zachęty są pieniądze, w końcu z pieniędzmi
nie jest tak dobrze, jak jest źle bez nich. Obniżenie podatków brzmi dla społeczeństwa
zachęcająco. Jednak coś za darmo – brzmi
doskonale. A to, co doskonałe jest lepsze
niż zachęcające. Dlatego też w obecnych

III rok studiów licencjackich
Ekonomia
Studencki Instytut Analiz
Gospodarczych
II miejsce w konkursie na
najlepszy artykuł do
Gazety Sympozjalnej

polskich realiach politycznych nastał czas
maratonu rozdawnictwa wedle zasady: im
więcej, tym lepiej. Wszystkie przytoczone
wyżej stwierdzenia nie byłyby złe dla gospodarki czy finansów, gdyby budżet państwa
był studnią bez dnia lub chociaż gdyby
pieniądze rosły na drzewie. Rzeczywistość
jest jednak inna. Celem niniejszego artykułu
jest więc przedstawienie negatywnych skutków zbyt ekspansywnej polityki fiskalnej
państwa, w szczególności w okresie dobrej
koniunktury gospodarczej.

Rozwój finansowany długiem
Wstępując w struktury Unii Europejskiej
w 2004 roku, według danych GUS, polski
dług publiczny wynosił ok. 431,5 mld zł. Na
koniec 2018 roku wartość ta wzrosła do ok.
984,5 mld zł. Oczywiście wraz z długiem
nastąpił również rozwój gospodarki, dlatego
też Polska, przynajmniej obecnie, nie poszła
greckim śladem. Osiągany przez ostatnie lata
wzrost gospodarczy był jednak w znacznej
mierze zasługą wzrastającej konsumpcji,
która napędzona została szerokim strumieniem programów socjalnych. Trwający

przez ostatnie lata okres dobrej koniunktury
pozwolił znacznej części państw europejskiej Wspólnoty na wypracowanie nadwyżek budżetowych.
Tymczasem w Polsce sytuacja wygląda
inaczej, a przyczyną jest opisany we wstępie
niniejszej pracy mechanizm. Wprowadzenie
programu 500+, 300+, 13. emerytury oraz
pozostałych świadczeń socjalnych może
zapewnić poparcie w wyborach. Jednocześnie na pewno zagwarantuje problem
z deficytem budżetowym. W latach 2010-2018
nie udało się ani razu wypracować nadwyżek czy też zrównoważyć budżetu. Według
danych GUS, w omawianym przedziale,
aż 8-krotnie deficyt wyniósł ponad 25 mld zł
w skali roku. Dodatkowo wartość inwestycji,
czyli podstawy zdrowego, długoterminowego
rozwoju, aż 3-krotnie obniżała swoją wartość
względem roku ubiegłego.

Kreatywna księgowość – największe
zagrożenie
Jednak jednym z najniebezpieczniejszych
zjawisk towarzyszących nadmiernej polityce fiskalnej jest kreatywna księgowość.
Zjawisko to polega na takim księgowaniu
wydatków publicznych, aby nie widniały one
jako koszt budżetu państwa w celu zatuszowania m.in. wielkości deficytu budżetowego.
Doskonałym przykładem jest próba wypłaty
13. emerytury jako realizacji jednej z obietnic
wyborczych. Dodatkowe świadczenia dla
emerytów mają zostać wypłacone w ramach
Funduszu Solidarnościowego, który to z kolei
otrzyma pożyczkę z Funduszu Rezerw Demograficznych. W ten sposób 13. emerytura
nie będzie widniała jako wydatek budżetu
państwa pomimo de facto poniesionych
kosztów. W ten sposób fałszowane są kluczowe wskaźniki makroekonomiczne (m.in.
poziom deficytu, zadłużenia państwa oraz
stosunek zadłużenia do PKB). Na podstawie
przytoczonych danych można stwierdzić,
że Polska finansuje swój rozwój długiem.
Budowy dróg i autostrad, czy też świadczenia
społeczne obciążone są balastem kredytów
oraz ich odsetek, które według ministerstwa
finansów w 2018 roku wyniosły blisko 29,5
mld zł, w okresie rekordowo niskich stóp

procentowych. Jednak to nie wysokość odsetek czy też sama kwota długu jest największym wyzwaniem.
Głównym problemem omawianego zjawiska
jest wyrobienie wiary w życie na kredyt.
Ostatnie lata stworzyły w Polsce cudownego
bożka dobrobytu i rozwoju — dług, a pojęcie
ekspansywnej polityki fiskalnej nabrało
populistycznego znaczenia. W obecnych
realiach niezbędne jest więc wprowadzenie
mechanizmów, które zapobiegną dalszej,
nadmiernie ekspansywnej polityce fiskalnej
oraz uniemożliwią stosowanie kreatywnej
księgowości. Podstawowym remedium, idąc
brytyjskim śladem, powinien być ustawowy
zakaz deficytu budżetowego w latach dobrej
koniunktury gospodarczej, tzn. w latach,
w których realny wzrost PKB osiąga wartości
co najmniej dodatniej. Uniemożliwi to
politykom kupowanie głosów wyborczych
z kasy budżetu państwa. Równocześnie
niezbędny jest prawny nakaz uwzględniania
wszystkich realnych wydatków państwa
w ustawie budżetowej w celu zapewnienia
przejrzystości i wiarygodności wykonania
ustawy budżetowej.
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Damian Szymański, „13. emerytura jest groźna
dla budżetu? Nie tylko. Także dla samych

Parafrazując słowa Claude’a Frédérica Bastii
można stwierdzić, że Polska żyje na kredyt, przejadając w ten sposób swoją przyszłość. Rządzący oraz społeczeństwo za cenę
bieżących korzyści ryzykują wielkie straty
w przyszłości. Dobra koniunktura nie będzie
trwała wiecznie, a zaszczepienie w społeczeństwie ślepej wiary w bożka wzrostu
i dobrobytu może stanowić zaporę nie do
przejścia w przypadku konieczności reform
gospodarczych czy też budżetowych a wtedy
grecki dramat przeniesie się ze skalistego
akropolu do kraju nad Wisłą. Wprowadzenie
proponowanych rozwiązań zapewni uzdrowienie finansów publicznych, zmieniając
ekspansywną politykę fiskalną z narzędzia
politycznego z powrotem do narzędzia
ekonomicznego, służącego do pobudzania
gospodarki w czasach kryzysu a rządzących
zmusi do rywalizacji na płaszczyźnie reform
gospodarczych czy też społecznych, a nie
w wyścigu rozdawnictwa.
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O jakże się w białości mojej bieli męczę –
chcę barwą być – a któż mnie rozbije na tęczę?

NR 34

O bombardowaniu
betonowych miast
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„Barwy”, Maria Pawlikowska – Jasnorzewska

Szarość, brud i smutek – to wizerunek
współczesnych miast, o którym mówi
większość z nas. W codziennych o tym
rozmowach stwierdzamy często, że
w naszych miastach brakuje życia.
Adekwatne są więc rozważania Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która
pragnie zmienić swoją jednokolorową wizję
na barwy tęczy. Z tą jedną, zwykłą barwą,
o której pisze Pawlikowska-Jasnorzewska
możemy utożsamiać szare dzielnice miast,
które w czasach betonozy już dawno
przestały tętnić życiem. Dziś wspólnie
z autorką wiersza, warto zadać pytanie,
czy znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie
uratować miasta od narastającej szarości?

Juniorzy GAP tym razem… o pamięci
Temat ważny, a nawet bardzo, bo oto przed Państwem Jubileuszowe 50. Sympozjum i Jubileuszowa gazetka Sympozjalna. Gazetek było mniej niż Sympozjów, bo sam pomysł pojawił
się znacznie później, ale i tak mamy co wspominać. Kilka wspomnień Juniorów „weteranów”,
którzy dziś są dorosłymi (lub niemal dorosłymi) Osobami można znaleźć w specjalnej Gazecie Wspomnieniowej (bardzo polecam!). My, w tej Gazetce, zajmujemy się wspomnieniami
i pamięcią bardziej ogólnie. Zastanawiamy się nad ważnością pamiętania, nad przemijalnością różnych dobrych i złych wydarzeń. Nad tym co warto pamiętać i przywoływać po latach.
Wreszcie Puszek, zastanawia się, wraz z przyjaciółmi nad ciekawym zagadnieniem pamięci
dialogicznej, która potrafi godzić odmienne punkty widzenia co do przeszłości.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Autorom!
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Zbombardujmy miasto kolorami

Co z tą sztuką?

„Bombardowanie włóczką”, czyli Yarnbombing, to pomysł dekorowania miast za pomocą dzianiny, który został zapoczątkowany w latach 90. przez Billa Davenporta.
Artysta zaczął wystawiać dookoła swojego
domu przedmioty zrobione szydełkiem.
Za inicjatorkę tej sztuki uważana jest
również Magda Sayeg, która chcąc zmienić
wizerunek swojego sklepu, okryła klamkę
drzwi kawałkiem dzianiny. Yarnbombing,
dzięki swojemu urokowi, wkrótce rozpowszechnił się w innych miastach świata
i kolorowa dzianina pokryła szare oblicza
miejskich latarni, ławek i hydrantów, a także niektórych obiektów turystycznych.
„Bombardowanie włóczką” w ciągu ostatnich kilkunastu lat stało się tak popularne,
że jeden dzień w roku – 11 czerwca został
nazwany International Yarnbombing Day.
Nowa sztuka uliczna dotarła także do Polski, i mimo tego, że nie jest jeszcze aż tak
powszechna, jak w krajach zachodnich, to
również i u nas podczas tego dnia można
zaobserwować liczne obiekty pokryte
kawałkami dzianiny. W czasie jednego
z International Yarnbombing Day, oprócz
wielu kolorowych ławek wyróżniających
się na tle polskich szarych ulic, dzianiną
z symbolem Supermana pokryta została
tarcza Warszawskiej Syrenki. Całe zdarzenie nie zostało jednak wcześniej zgłoszone
władzom miasta, przez co częściowo
spotkało się z negatywnym odzewem.

Yarnbombing, jako sztuka uliczna, jest często
porównywany do wzbudzającego kontrowersje graffiti. W przypadku graffiti opinie często
są bardzo podzielone: część mieszkańców
miast uważa je za sztukę, jednak znaczna
grupa osób twierdzi, że graffiti szpeci ulice
miast i jest aktem wandalizmu. Yarnbombing
spotyka się zazwyczaj z pozytywnymi opiniami ludzi, twierdzących, że jest to pewien
rodzaj „odpowiedzialnej sztuki ulicznej”, która
nie niszczy farbą niczyjego mienia. Jednak
pomimo takich opinii, „bombardowanie
włóczką” natrafia także czasem na negatywne
opinie osób, uważających go za wandalizm.
Należy zatem pamiętać, że tworzenie sztuki
ma swoje granice i zarówno
w przypadku graffiti, jak i Yarnbombingu nie
powinno się ich przekraczać. Chcąc mieć
na uwadze dobro publiczne, trzeba pamiętać
o odpowiedzialności społecznej oraz być
świadomym tego, że wszystkie akcje związane ze sztuką uliczną powinny być zawsze
przeprowadzane w pełni legalnie i nie mogą
naruszać praw własności obywateli miast.
Sztuka powinna służyć ludziom i przyczyniać
się do poprawienia jakości dobra każdego
z nas.
Jednak tym, co wyróżnia Yarnbombing,
jest jego cel. W przeciwieństwie do graffiti,
które zazwyczaj służy „zaznaczaniu terenu”,
„bombardowanie włóczką” wnosi do środowisk miejskich ciepło, koloryt i poczucie
przynależności do społeczności. Fenomen

„bombardowania włóczką” polega właśnie na
tym, że przyczynia się nie tylko do poprawy
wizerunku ulic, ale również do budowania
więzi i świadomości „nieolewania” miasta.

Zapraszam do lektury i do oglądania galerii wspomnieniowej!

***
W czasach zalewu szarością światu potrzeba
bohaterów, którzy przyniosą mu tęczę,
o jakiej pisała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Takim bohaterem może zostać każdy
z nas, bo jak widać, niewiele do tego potrzeba.
Czasami wystarczy jedynie kawałek włóczki
i wiara, że mały uczynek może przyczynić się
do dużej zmiany. Podobnych przykładów „nieolewania” środowiska lokalnego jest wiele.
Jeśli każdy z nas wykona mały krok w stronę
dbałości o nasze dobra publiczne, wspólnie
możemy uczynić świat bardziej kolorowym.
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Maja Jelonek, 14 lat

Anna Karwińska

Rozmowa z Frankiem Kosmowskim (5 lat) o pamięci
wywiad przeprowadziła mama Franka

Mama: Franek, a co to jest pamięć?

M: Co ta pamiątka będzie robić?

Franek: To jest coś po to żeby o czymś
pamiętać.

F: Ona będzie przypominać.

M: Na przykład o czym?
F: Na przykład o tym,
że masz odrobić zadnie w domu i masz
o tym zapamiętać.
M: A jak sobie można
o tym przypomnieć?
F: No że musi ktoś komuś o tym przypomnieć albo że sobie sam przypomni
w głowie.
M: A jak to się przypomina w głowie?
F: Na tym, że cały mózg o tym informuje.

M: A Ty masz jakieś pamiątki z wakacji?
F: Mam dużo, na przykład lego zestawy
i pamiętam który skąd jest.
M: A jakie masz pierwsze wspomnienie
z dzieciństwa jak byłeś malutki?
F: Nic nie pamiętam, ale widziałam
zdjęcia jak jeszcze byłem w brzuszku
i leżałem w łóżeczku.

M: A wspomnienia mają jakieś kolory?
Zapachy?
F: Wspomnienia pamiętam jak zdjęcia.
I na przykład pamiętam zapach octu.
M: Octu?
F: Tak, bo dzisiaj robiliśmy w przedszkolu
eksperymenty.
M: Czy każdy ma pamięć?

Jarek Pado, 6 lat

Basia Pado, 3 lata

F: Nie, jak ktoś miał wypadek to może
wszystkiego zapomnieć i nie wiem co
wtedy się robi.

M: A czy wspomnienia się zawsze dokładnie pamięta?

M: A czy zwierzaki mają pamięć?

F: Nie, czasem można się pomylić ale to
nic nie szkodzi.

F: Tak, wszystkie ale rybki zapamiętają.
Jeże mają dobrą pamięć, no i koty i psy.

M: A jakie masz wspomnienia? Co przechowujesz w mózgu?
F: Takie dawne.
M: Jakie?
F: Na przykład, szczekająca wigilia. Taka,
że były dwa psy i one szczekały.

O wspomnieniach…
Siedzę na parapecie plecami oparty o ścianę. Czytam książkę.
Za oknem powoli przesuwa się mgła i prószy śnieg.
Czy mi się nudzi? Nie, nie nudzi mi się.
Moja herbata stygnie… W kubku widać brązową ciecz, w której pływa cytryna.
Czas mija. Lata. Miesiące .Tygodnie. Dnie. Sekundy.
Dzieci za oknem rzucają śnieżkami. Zwolna przecieram okulary.
Wspomnienia z poprzednich Sympozjów wracają.
Pamiętam z jaką radością zawsze tu przyjeżdżam.
Powoli każdy człowiek wszystko zapomina…
Wszystko przemija…

M: Jakie jeszcze masz wspomnienia?
F: Są też takie wspomnienia, że można
sobie zapisać.

Mikołaj Kudłacz, 5 lat

M: A jak to można zapisać? W czym?
F: W notatniku i to pomaga o czymś
przypomnieć albo można sobie przykleić na komputer kartkę.
M: A jak jeszcze można zachować wspomnienia?
F: No w głowie. Albo można sobie na
przykład z wakacji przywieźć pamiątkę.
Franek Kosmowski, 5 lat

Kacper Kudłacz, 7 lat

Rozmowy z Puszkiem

O pamięci
Anna Karwińska

– O czym piszesz? – zajrzał mi przez
ramię Puszek znudzony przeciągającą
się grą w Scrabble, w której zresztą nie
odnosił większych sukcesów. Bezkonkurencyjna była oczywiście, jak zawsze,
Zakładka, dzięki zwyczajowi przemieszczania się z książki do książki.
– O pamięci – zbyłam go krótko, pochłonięta myślą, że kolejny termin wyznaczony przez cierpliwą redakcje właśnie
mija… – proszę cię nie przeszkadzaj.
– Aaa – o tym co i jak zapamiętujemy?
– Graliśmy z Krzysiem w taką grę o mózgu – włączył się Druciak. – I wiesz że jest
pamięć krótkotrwała i długotrwała?
– I człowiek sortuje sobie to co widzi
albo słyszy i albo to zapamiętuje, albo
nie – dołączyła się z kolei Wełniczka.
– Litości! – Zawołałam. – Ja akurat piszę
o pamięci społecznej…
– O! „Pamięć społeczna to zespół wyobrażeń o przeszłości grupy, a także
wszystkie postacie i wydarzenia z tej
przeszłości, które są w najróżniejszy
sposób upamiętniane…” – wyrecytowała
Zakładka stojąc przed ekranem.
– Czyli że co? –dopytywał Niciak
– Pani profesor Szacka, bo to jest cytat
z jej podręcznika , miała tu na myśli,

że funkcjonując w jakiejś większej czy
mniejszej całości społecznej potrzebujemy utrwalenia w naszej pamięci pewnych osób, przedmiotów, miejsc, symboli, które pozwalają nam na odtworzenie
przeszłości, przywoływanie wspomnień.
– A ciekawe – powiedziała Irati. –To
ja tak mam z Brazylią. Lubię sobie
przypominać…
– No właśnie. Pamięć pomaga nam
wracać myślami do minionego czasu,
odtwarzać sobie w wyobraźni jakieś
miejsce, którego dawno nie widzieliśmy,
albo nawet takiego, którego już naprawdę nie ma…
– A jak jakieś dawne wydarzenia były
nieprzyjemne? Albo okropne? To też je
chcesz pamiętać? – Zainteresował się
Niciak.
– Ty może pojedynczo nie chciałbyś pamiętać. – Powiedziałam. – Mamy zresztą
tendencję do redagowania swojej
pamięci. Francuski historyk, Pierre Nora
napisał w jednej ze swoich książek, że
pamięć jest czymś w rodzaju wielkiego
magazynu, z którego możemy wybrać
i wybieramy dowolne elementy. Ale kto
inny właśnie mógłby chcieć utrwalić
w swojej pamięci to, o czym ty chcesz
zapomnieć. Społeczeństwo składa się
z wielu różnych grup, wielu różnych
osób, które wspólnie tworzą pamięć
społeczną.

rzeczywistości, która nas otacza. Pomaga
tworzyć spójny obraz świata społecznego, zarówno w skali mikro (np. rodziny),
jak i skali lokalnej (na przykład miasto),
oraz wreszcie w skali makro – całego
społeczeństwa, Unii Europejskiej i tak
dalej.
– No a jak każdy inaczej pamięta, albo
chce pamiętać co innego? – Puszek nie
czuł się przekonany.
– O to właśnie pytała Wełniczka.
Chodzi tu o powstawanie „pamięci
dialogicznej”*…

– Najważniejszy jest właśnie sposób
pamiętania. Nie może on polegać na
wykluczaniu pewnych zdarzeń, na
zasadzie „albo – albo”. Czyli pamiętam
tylko to, co jest ważne dla MOJEJ grupy
(narodu, miasta, rodziny), zwłaszcza to,
co pokazuje dobre cechy tej grupy, na
przykład męstwo, szlachetność , zaangażowanie. A wydarzenia świadczące
o tym, że może nie wszystko było takie
dobre – są odrzucane, celowo zapominane. Jeśli wszystkie inne grupy robią

tak samo, to oczywiście nie ma m mowy
o wspólnej pamięci, czyli też o porozumieniu, integracji. Potrzebna jest pamięć
społeczna zbudowana według zasady
„zarówno-jak” , obejmująca i ciemne i
jasne strony przeszłości, o których się
dyskutuje, które się rozważa. To właśnie
mniej więcej jest pamięć dialogiczna.
– No dobrze – powiedział lekko przytłoczony Niciak. – Ale ty mówisz o takich
poważnych sprawach, o historii Europy… A czy na przykład nasza pamięć,
no, naszych wspólnych przygód też
może być taka… dialogiczna? Bo ja całkiem inaczej pamiętam różne rzeczy niż
Wełniczka, albo Irati.
– Najlepiej spróbujcie to sprawdzić – powiedziałam wracając z pewną ulgą
do pisania.

Jak ci się podoba pojęcie
„pamięci dialogicznej”? Czy
myślisz, że to pomogłoby
w rozwiązywaniu spornych
problemów różnych grup?
A może spróbujesz sprawdzić,
czy tak samo pamiętacie
przeszłość , na przykład Ty
i Twoje rodzeństwo, albo Ty
i Twoi Rodzice?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce
Anny Karwińskiej pt. „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, wyd. WAM,
Kraków 2010 oraz „Puszek, Druciak Zakładka i inne
Isty” wyd. NCK, Warszawa 2013.

– Coś takiego! – zdumiał się Druciak – jak
to możliwe?
– Nie tylko możliwe, ale nawet konieczne. Zwłaszcza gdy mamy żyjące blisko
siebie grupy, na przykład narody, które
prowadziły wojny ze sobą, albo były
uwikłane w jakieś inne konflikty. To był
(i jest) od dawna problem Europy. Jest
ona , z jednej strony wspólnotą, Unią
Europejską, a z drugiej strony należą do
niej kraje, które mają za sobą bardzo
dramatyczne doświadczenia.
– No i co z tą pamięcią dialogiczną? –
Zainteresowała się Zakładka. – Jak ona
powstaje?

– A jak…? – zaczęła Wełniczka.
– A po co? – jednocześnie zapytał
Puszek.

rys. Anna Podczaszy

– Może najpierw „po co?” – pamięć społeczna buduje podstawy więzi międzyludzkich, integruje ludzi w całość – na
przykład pomaga tworzyć poczucie
wspólnoty narodowej. Ale pamięć jest
też ważnym elementem objaśniania

* Terminu tego używa w swoich pracach np. prof.
Aleida Assmann z Uniwersytetu w Konstanz

Krzysztof Wiejak, 10 lat

Milenka Jasińska, 11 lat

Wspaniale jest
wspominać
WSPANIALE JEST WSPOMINAĆ
SMUTNE I WESOŁE WYDARZENIA
PAMIĘĆ JE MAGAZYNUJE
OPOWIADAJ I DZIEL SIĘ NIMI
MOGĄ CIĄGLE ROSNĄĆ
NIE NUDZĄ SIĘ W OGÓLE
ILOŚCI ICH SĄ WIELKIE
EMOCJE BUDZĄ ZAWSZE
NIE ZNIKNĄ Z TWEJ PAMIĘCI
I NIE DA SIĘ ICH UKRAŚĆ
ALE, WSPOMINAĆ TO PIĘKNA SPRAWA!

Radosław Krawczyk
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Olek Malago, 11 lat

Kamil Wilk

W jaki sposób i dlaczego
wspieramy rozwój małej
przedsiębiorczości

Spektakularny sukces krakowskiego
przedsiębiorstwa
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„Od start-upu do czołówki światowych
dostawców rozwiązań opartych o sztuczną
inteligencję w 3 lata” – artykuł o takim tytule
ukazał się 12 czerwca 2018 roku na oficjalnej
stronie Microsoftu i była w nim opisana
firma, o której sam prezes technologicznego
giganta Satya Nadella wypowiedział się
w następujący sposób: „Oni budują chmurę
marketingową następnej generacji” (Klimczuk, 2018). Spółka osiągnęła wycenę 85 mln
dolarów po zaledwie pięciu latach istnienia
i stała się jednym z 30 najszybciej rozwijających się technologicznie przedsiębiorstw
na świecie (Boychenko, 2019). Innowacyjność proponowanych przez nią rozwiązań
w zakresie analizy baz danych została
doceniona przez Microsoft, który na prestiżowej konferencji Microsoft Inspire 2018 w Las
Vegas uhonorował ją nagrodą „Partnera Roku
2018 w Polsce” oraz tytułem jednego z trzech
finalistów globalnej kategorii „Partner Roku
Rynku Detalicznego” (Klimczuk, 2018). To
krakowskie przedsiębiorstwo Synerise,
zajmujące się analizą Big Data i wprowadzaniem na rynek rozwiązań sztucznej inteligencji. Jego spektakularny rozwój nie byłby
możliwy bez programu wsparcia rozwoju
przedsiębiorstw oferowanego przez Krakowski Park Technologiczny (KPT).

II rok studiów licencjackich
Ekonomia
Studencki Instytut Analiz
Gospodarczych

województwa świętokrzyskiego i powstała
w celu stymulacji rozwoju przedsiębiorczości i innowacji na wymienionych terenach
poprzez: promocję rozwoju technologicznego,
tworzenie pozytywnego klimatu wokół
biznesu, wsparcie dla start-upów i projektów
akademickich (PAIH, 2018). Ponad 20 lat
po założeniu KPT Kraków jest drugim miastem w Polsce (za Warszawą) pod względem
wartości dokonanych inwestycji (Mullan,
2019). Od początku działalności Krakowskiego Parku Technologicznego spółka wydała
zezwolenia na inwestycje o wartości ponad
5,9 mld PLN (około 4,9 % wartości inwestycji
w specjalnych strefach ekonomicznych dla
całego kraju), 150 inwestorów otrzymało 262
zezwolenia na inwestycje oraz utworzono
około 15 tys. miejsc pracy (na 350 tys. w całej
Polsce) (PAIH, 2018). Ekosystem KPT liczy
około 350 przedsiębiorstw (SSE Kraków,
2019). Działalność katalizacyjna skupia się
na funkcjonowaniu zarządzanej przez Park
specjalnej strefy ekonomicznej, czyli terenu
inwestycyjnego o przewidzianych ustawowo ulgach podatkowych PIT i CIT, którego
powierzchnia wynosi 707 ha. Wiodącymi
branżami w strefie są: IT, BPO/SSC, chemia
oraz motoryzacja. Najwięksi inwestorzy
według liczby zatrudnionych to Valeo i Shell
(PAIH, 2018).

Jak KPT wspiera innowacje?
Krakowski Park Technologiczny w liczbach
Założona w 1997 r. spółka o statusie parku
technologicznego zarządza, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, Małopolską i częścią

Programy proponowane przez Krakowski
Park Technologiczny obejmują: bezpłatne
doradztwo biznesowe, finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w ramach Funduszu
Zalążkowego, zwolnienia podatkowe czy

szkolenia związane z prowadzeniem biznesu
i rozwijaniem profilu technologicznego
przedsiębiorstwa (www.kpt.krakow.pl).
Firmy, które zdecydowały się na współpracę
z KPT, mogą uczestniczyć w licznych dedykowanych im programach rozwojowych (SSE
Kraków, 2019). Program badawczy „Perspektywa Technologiczna Kraków – Małopolska
2020” powstał we współpracy z krakowskimi
ośrodkami akademickimi i miał na celu
opracowanie najważniejszych z punktu
widzenia rozwoju Małopolski technologii
(PAIH, 2018). Powstały w 2008 r. Inkubator
Przedsiębiorczości jest z kolei inicjatywą
skierowaną do mikrofirm z branży informatycznej, telekomunikacyjnej czy inżynierskiej, które są prowadzone zazwyczaj przez
doktorantów, pracowników naukowych
i studentów, potrzebujących platformy do
rozwoju swoich koncepcji i wymiany idei
(SSE Kraków, 2019). Ponadto z inicjatywy KPT
utworzono trzy klastry (sieci współpracy
łączące administrację publiczną, biznes
i naukę): Małopolski Klaster Technologii
Informacyjnych, Europejskie Centrum Gier
oraz Krakowską Strefę Dizajnu (SSE Kraków,
2019). Natomiast Kraków LivingLab (jeden
z zaledwie dwóch certyfikowanych LivingLabów w Polsce) to miejsce testowania
produktów i usług w warunkach, w których
będą używane po wprowadzeniu na rynek
(www.kpt.krakow.pl).
Ponadto KPT zainicjował przeprowadzenie
37 specjalistycznych projektów, wśród
których 15 ma status aktywnych, a 22 – zakończonych. Wśród nich dominują te oparte
na pobudzaniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, wspieraniu start-upów czy
współpracy ze szkołami i uczelniami (www.
kpt.krakow.pl).
Przykładem flagowego programu Parku jest
„Centrum Business in Małopolska” (kontynuacja projektu „Business in Małopolska.
Inwestycja w Przyszłość”), który zajmuje się
obsługą inwestorów polskich i zagranicznych, inwestujących w Małopolsce (www.
kpt.krakow.pl). Wśród projektów o wysokim
stopniu innowacyjności należy wymienić
chociażby BalticSatApps (związany z wspieraniem firm zajmujących się przetwarzaniem danych satelitarnych ze systemu
Copernicus) oraz konferencję branżową

przedstawicieli polskiej branży gier – Digital
Dragons, która należy do jednego z największych eventów tego rodzaju w Europie
(PAIH, 2018).
Z kolei do właścicieli start-upów skierowane
są: Platforma Startowa Unicorn Hub (dla
nowych start-upowców), a także już zakończony program Berlin Innovation Adventure,
w którym wzięli udział przedstawiciele min.
Airly, MedApp czy wspomnianego już Synerise (SSE Kraków). Z kolei akcelerator KPT
ScaleUp skupia firmy proponujące innowacyjne rozwiązania w zakresie następujących
obszarów: Przemysł 4.0. smart home, smart
city, efektywność energetyczna. Swoim
uczestnikom oferuje on pomoc finansową
w rozwoju technologii AI (sztucznej inteligencji) oraz VR (wirtualnej rzeczywistości)
oraz możliwość wdrożenia swoich rozwiązań
u jednego spośród partnerów projektu, do
których należą min. Grupa Tauron i Grupa
Azoty (www.kpt.krakow.pl).
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Jak start-up uratował zasłużony klub
piłkarski
Synerise, była już firma KPT, oprócz stałego rozwijania nowoczesnej technologii
informatycznej, zaangażowało się również
w akcję ratowania Wisły Kraków w styczniu
2019 r. Właściciel przedsiębiorstwa, Jarosław
Królewski pożyczył klubowi 1,3 mln złotych
i pomógł mu uniknąć bankructwa. Poza
tym dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji
crowdfundingowej w zaledwie kilka dni
pozyskano 4 miliony na spłatę najpilniejszych zobowiązań (Milan, 2019). Pokazuje
to, że rozwój przedsiębiorczości przyczynia
się nie tylko do zwiększenia tempa rozwoju
gospodarczego, ale również do korzyści społecznych innego rodzaju. Inicjatywy w stylu
KPT są więc zjawiskiem pozytywnym,
bo przynoszą zyski nie tylko gospodarce,
ale i społeczeństwu. Jednakże by potencjał
takich inicjatyw wykorzystać w większym
stopniu, należałoby podnieść publiczne
nakłady na innowacje. W 2017 r. Polska na
rozwój technologii przeznaczyła 1,03 proc.
co jest dwukrotnie mniejszym wynikiem od
średniej europejskiej (www.forsal.pl)
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Adrianna Markowicz

Pijmy wodę prosto z kranu!

Polacy coraz chętniej piją wodę – w 2019
roku spożyliśmy 105 litrów wody butelkowanej na osobę. Według raportu Banku BNP
Paribas, 45% dorosłych Polaków zdaje sobie
sprawę z tego, jak duże zagrożenie dla środowiska stanowią jednorazowe plastikowe
butelki. Wielu z nas wybiera już opakowania wielorazowe, napełniając je wodą
z kranu. Wciąż jednak istnieje wiele mitów
na temat kranowianki i wciąż obawiamy
się, czy jest ona bezpieczna dla naszego
zdrowia. Wszelkie wątpliwości rozwieje
nam Tadeusz Bochnia – zastępca dyrektora
produkcji Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.
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wodociągowych i instalacji wewnętrznych
na jakość wody – nie stwierdza się wtórnego zanieczyszczenia wody w sieciach
i instalacjach.

A jak to jest z chlorem? Pijąc wodę z kranu,
można czasem poczuć nieprzyjemny
smak i zapach chloru. Czy jego ilość
w kranowiance jest bezpieczna? Jaka jest
jego rola?
Chlor gazowy nie jest już stosowany w Wodociągach Miasta Krakowa, a obecnie wykorzystywane nowoczesne środki dezynfekcyjne
zawierające związki chloru gwarantują pełne
mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody.
W naszych zakładach uzdatniania wody
do dezynfekcji używamy dwutlenku chloru
lub podchlorynu sodu wytwarzanego przez
elektrolizery z soli kuchennej oraz promieniowania UV. Dawki stosowane w procesie
dezynfekcji są bezpieczne, co oznacza, że nie
stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W Krakowie mamy jedną z najlepszych
wód kranowych na świecie. Jak wygląda
proces jej uzdatniania?

Wodociągi Miasta Krakowa stosują
w zakładach uzdatniania wody
wysokosprawne technologie, zawierające
takie procesy jednostkowe jak: utlenianie
wstępne, koagulacja, flokulacja,
sedymentacja, sorpcja na węglu aktywnym,
filtracja pośpieszna lub powolna,
a także nowoczesne multibarierowe
procesy dezynfekcji wody – reaktory UV
i elektrolitycznie generowany podchloryn
sodu (elektroliza roztworu soli kuchennej)
oraz dwutlenek chloru. Procesy te
zapewniają możliwość skutecznego
usunięcia wszystkich zanieczyszczeń
z wody ujmowanej, z uwzględnieniem
nawet potencjalnych, nowo pojawiających
się zanieczyszczeń wody.

Jedną z moich obaw podczas picia
kranowianki jest brak minerałów,
a woda może świetnie je uzupełniać.
Na rynku istnieje wiele wód wysoko
zmineralizowanych. Czy nie lepiej dla
naszego zdrowia będzie ich wybór zamiast
wody z kranu? Czy woda z kranu zawiera
jakieś minerały?

Suma substancji mineralnych [mg/l]

I rok SUM
Gospodarka i Administracja
Publiczna
Członek Koła Naukowego GAP

To nieprawda, z krakowskich kranów płynie
woda zawierająca więcej minerałów niż
niejedna woda wysoko zmineralizowana,
stanowiąca ważny i cenny składnik naszej
diety. Jest ona jednak droga, konsumenci
wybierają więc tę nisko zmineralizowaną
albo butelkowaną źródlaną. Tymczasem
krakowska kranowianka jest świetną i tańszą alternatywą właśnie dla tych ostatnich
wód butelkowanych, zawiera bowiem więcej
minerałów, w tym cennych biopierwiastków:
wapnia, magnezu i potasu.

Minerały mogą tracić na wartości, bowiem
w powszechnej opinii rury w naszych
domach często są zanieczyszczone. Czy picie
wody, która w nich płynie jest bezpieczne?
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom
Krakowa jest systematycznie monitorowana
na wszystkich etapach procesu uzdatniania
i dystrybucji (strefy ochronne, woda ujmowa-

na, proces technologiczny, woda uzdatniona
wtłaczana do sieci wodociągowej, woda
w sieci wodociągowej). Mimo, że odpowiedzialność przedsiębiorstwa wodociągowego
za jakość wody kończy się w punkcie jej
sprzedaży, tj. za wodomierzem głównym,
to jednak nasz system monitoringu jest tak
skonstruowany, że uwzględnia również sytuację w instalacjach wewnętrznych. Punkty
pobierania próbek wody do badań znajdują
się w kranach, więc wyniki badań uwzględniają również wpływ instalacji wewnętrznej
na jakość wody.
W ciągu roku wykonujemy kilkaset tysięcy
tego typu badań, a dodatkowo nasze Centralne Laboratorium realizuje na zlecenie klientów zewnętrznych duże ilości badań próbek
wody z instalacji wewnętrznych w różnych
obiektach na terenie całego Krakowa (sklepy
spożywcze, restauracje, puby, bary, akademiki, szkoły, hotele itp.). Ocena statystyczna
tak dużej ilości wyników analiz wskazuje
na brak negatywnego oddziaływania sieci

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego,
że woda zawsze będzie leciała z kranu, nie
wyobrażamy sobie sytuacji, by nagle mogło

jej zabraknąć. Skąd w Krakowie pozyskiwana
jest woda i jak szybko wyczerpują się
jej zasoby?
Wodociągi Miasta Krakowa pobierają do
procesu uzdatniania wody powierzchniowe
z 3 rzek: Sanki, Rudawy i Dłubni oraz z zaporowego Zbiornika Dobczyckiego zasilanego
wodami rzeki Raby. W przeciwieństwie
do innych miast, które korzystają ze słabo
odnawialnych lub nieodnawialnych zasobów
wód głębinowych, wody powierzchniowe
stanowią zasób w pełni odnawialny i niewyczerpywalny, i takie źródło jest zdecydowanie bardziej proekologiczne.

Skoro mówimy o ekologii – plastik to
ogromne zagrożenie dla naszej planety,
ale wciąż kupujemy wodę i inne napoje
w plastikowych butelkach, bo też wciąż
nie wszyscy jesteśmy przekonani o dobrej
jakości i bezpieczeństwie picia wody
z kranu. Jak Wodociągi Miasta Krakowa
promują kranowiankę?
Kampania informacyjna „W Krakowie dobra
woda prosto z kranu” została zainicjowana
przez Wodociągi Miasta Krakowa 22 marca
2013 roku w Światowy Dzień Wody, a więc

kontynuujemy ją nieprzerwanie już od
przeszło sześciu lat. Celem naszej kampanii jest zachęcenie krakowian do picia
powszechnie dostępnej, taniej i bogatej
w substancje mineralne wody z kranu.
Informujemy więc mieszkańców Krakowa
o walorach kranowianki, a także zrealizowanych wielomilionowych programach
inwestycyjnych, które mają bezpośredni
wpływ na jej wysoką jakość. Uczestniczymy w miejskich wydarzeniach, częstując
uczestników wodą z kranu, rozmawiamy
z mieszkańcami, udzielamy wszelkich
informacji i rozwiewamy wątpliwości.
Montujemy pitniki w szkołach, aby udostępnić dzieciom dostęp do wody z kranu,
od dziesięciu lat prowadzimy programy
edukacyjne, zapraszamy mieszkańców
Krakowa na dni otwarte zakładów uzdatniania wody, festiwal wody i wiele innych
wydarzeń. W tym roku wznowiliśmy
akcję dla restauracji – czyli zachęcamy
ich właścicieli do serwowania, obok wód
butelkowanych, również kranowianki. Te
działania przynoszą widoczne efekty. Od
kilku lat prowadzimy badania satysfakcji
klienta, które bardzo dobrze obrazują
wzrost świadomości mieszkańców
Krakowa. Tegoroczne wyniki wykazały,
że już 60% naszej lokalnej społeczności
deklaruje picie wody z kranu. To nie tylko
bardzo nas cieszy, ale też motywuje do
dalszych działań.

Źródło infografik:
Archiwum Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji.
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Nie olewamy miasta

Myśląc o transporcie w miastach bardzo łatwo wymienić jego problemy – kilometrowe
korki, zatłoczone autobusy nie przyjeżdżające na czas, brak odpowiedniej infrastruktury
itd. Jak sobie z nimi poradzić?

Przede wszystkim samochód
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Nie da się ukryć, że na naszych ulicach
królują uwielbiane przez Polaków samochody osobowe. Samochód dał nam swobodę
przemieszczania się – przed erą motoryzacji przeciętny człowiek rzadko oddalał
się powyżej 25 km od domu. Dobre auto
było, i nadal jest, wyznacznikiem statusu
społecznego. To niezastąpiony wynalazek
przy wyjazdach na wycieczki – tam gdzie
nie dojeżdża już transport zbiorowy danego
miasta, czy robieniu większych zakupów.
Jednak w warunkach miejskich samochód
staje się źródłem problemów – powoduje
zakorkowanie się miast, emituje spaliny,
hałas, powoduje wypadki, zajmuje przestrzeń publiczną.

Dzielona mobilność
Odpowiedzią na problemy z transportem
może być dzielona mobilność. Jej idea
pochodzi z tzw. „gospodarki dzielenia się”.
Polega ona na korzystaniu z towarów lub
usług dostarczanych przez innych. Oznacza
to, że sami nie musimy posiadać pewnych
rzeczy, żeby z nich korzystać, tylko możemy
je współdzielić. I właśnie sharing, zamiast
kupowania wszystkiego na własność, znacząco wpływa na ograniczenie konsumpcji.
Z tej idei zrodził się pomysł na jej ograniczenie w transporcie poprzez wdrożenie
filozofii, która zakłada współużytkowanie
środka transportu zamiast posiadania go
na własność.
W Polsce rynek sharingu w ostatnich
latach gwałtownie się rozwija. Wypożyczać
możemy samochody, rowery, e-hujajnogi
czy skutery. Opracowano raport „Na
progu przełomu. Współdzielona mobilność
w Polsce – lipiec 2019”, którego autorami są
stowarzyszenie Mobilne Miasto oraz portal
SmartRide.pl. Wynika z niego, że floty, jakimi
dysponują różne firmy sharingowe w Polsce,
składają się łącznie z ponad 37 tys. pojazdów, a usługi tego typu docierają do 71 miast

w Polsce, dzięki czemu możliwość skorzystania z nich ma potencjalnie 11,5 mln osób, czyli
mniej więcej co trzeci Polak.
Wiele osób uważa aglomeracje miejskie
za generujące problemy, ale to właśnie miasto
może być ich rozwiązaniem. Zapewnia ono
odpowiedni potencjał do radzenia sobie z wyzwaniami cywilizacyjnymi. W mieście o wiele
łatwiej zastosować ideę dzielonej mobilności,
zorganizować dobry transport publiczny.
Wielu mieszkańców może np. poruszać się autobusami na wytyczonych buspasach – więc
nie stojąc w korkach, tramwajem czy metrem.
Również właśnie tam opłaca się lokalizować
firmy sharingowe. W większych miastach
o wiele łatwiej, można więc przekonać
mieszkańców do zrezygnowania z podróży
własnym samochodem.

Transport szynowy najlepszym rozwiązaniem
Można założyć, że w metropoliach przyszłości
główne korytarze transportowe będą obsługiwane przez transport szynowy. Najlepszym
rozwiązaniem jest oczywiście metro, co
pokazują przykłady z wielu miast takich jak
Szanghaj, Nowy Jork czy Moskwa, w której
metro jednego dnia przewozi około 9 milionów pasażerów. Na świecie działa już ponad
150 systemów metra, a w państwach Unii
Europejskiej istnieje ich obecnie ponad 40.
W Polsce niestety na razie metra doczekała się
jedynie Warszawa, ponieważ system taki jest
bardzo drogi w budowie i utrzymaniu, ale są
też inne rozwiązania. Możemy brać przykład
z miast takich jak Stuttgart czy Zurych, które
opierają swój transport na kolei aglomeracyjnej i tramwajach.

Do przewozów regionalnych – kolej
aglomeracyjna
Kolej aglomeracyjna skierowana jest do
obsługi regionalnej – przedmieść, a także
najdłuższych podróży wewnątrz miasta. Jej
wzorcowe systemy istnieją w większości
dużych, niemieckich oraz francuskich miast.
W Polsce za przykład posłużyć mogą Trójmiasto i Warszawa. Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w ubiegłym roku przewiozła 42,2 mln
pasażerów, a w ankiecie przeprowadzonej
przez serwis trójmiasto.pl do korzystania
z SKM-ki co najmniej kilka razy w tygodniu
przyznało się aż 31% respondentów. Trój-
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miejska kolej aglomeracyjna łączy wszystkie
najważniejsze punkty, przede wszystkim
centralne rejony Gdańska, Sopotu i Gdyni, oraz
gdańskie lotnisko. A przedłużona jest także do
Kartuz, Kościerzyny i Wejherowa.
W stolicy Szybka Kolej Miejska przewiozła
w 2018 r. 18,6 mln pasażerów – mniej niż
w roku poprzednim ze względu na liczne
remonty i naprawy – to liczby, w skali całego
transportu publicznego Warszawy, mniej
znaczące niż w trójmieście, jednak ciągle
imponujące. Tym, co w stolicy jest niesamowitym sukcesem i gwarantuje pasażerowi
wygodę jest wspólny bilet – na jednej karcie
miejskiej pasażer może mieć bilet okresowy, dzięki któremu korzysta ze wszystkich
środków transportu w stolicy i z pociągów
wyjeżdżających poza jej granice. Większość
miast wojewódzkich w Polsce posiada potencjał do stworzenia kolei aglomeracyjnej. Koleje
Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie czy Łódzka
Kolej Aglomeracyjna notują z roku na rok
rekordy przewozowe, mają one jednak głównie
zasięg regionalny, a nie podmiejski.

W centrach miast – tramwaje
Z kolei w centrach większości miast podstawowym środkiem transportu są tramwaje – bezpieczne, niedrogie w eksploatacji
i ekologiczne. Mimo, że przybywa elektrycznych autobusów, nie stanowią one konkurencji dla komunikacji tramwajowej. Budowa
infrastruktury i zakup taboru tramwajowego
jest kosztowna, ale to inwestycja na lata. Dobrze wykonane torowisko długo nie wymaga
remontów, a wagony mogą służyć nawet trzy
dekady, podczas gdy żywotność autobusu jest
około trzy razy krótsza. Elektryczne autobusy
są za to oczywiście świetnym zamiennikiem
tych napędzanych silnikami Diesla. Ich upowszechnienie zdecydowanie przyczyni się do
poprawy jakości powietrza w centrach.
Trzy miasta w Polsce mogą poszczycić się
liniami tzw. szybkiego tramwaju, czyli takiego,
którego średnia prędkość nie powinna być
niższa niż 24 km/h, wliczając w to czas
postojów na przystankach. Pierwszym
z nich jest Kraków posiadający dwie takie
linie – nr 50 łączącą osiedle Krowodrza Górka
z Kurdwanowem oraz nr 52 – pętlę Czerwone
Maki z Osiedlem Piastów. Krakowski szybki
tramwaj ma w pełni wydzielone torowisko,
przeznaczony wyłącznie dla niego tunel oraz
estakadę, a także dwa zlokalizowane pod zie-

mią przystanki – Politechnika i Dworzec
Główny Wschód.
Niestety, w Krakowie nie spełniają one jednak
całkowicie założeń szybkiego tramwaju,
ponieważ nie ma on wydzielonego dla siebie
torowiska, a współdzieli je z innymi tramwajami, dlatego zdarza mu się również stać
w korkach na skrzyżowaniach. Krakowskie
tak zwane szybkie tramwaje osiągają więc
prędkości takie jak zwykły tramwaj, a wybudowany tunel, który miał je w założeniu przyspieszać, jeszcze je spowalnia. Dzieje się tak,
ponieważ działa w nim samoczynna blokada
liniowa mająca zapewnić, by tramwaje jeździły w odpowiednich odstępach. W praktyce
powoduje to, że stoją one w korkach, ponieważ
na przystankach w tunelu nie mogą znajdować się równocześnie dwa pojazdy. Dlatego,
jeśli na przystanku znajduje się już tramwaj,
to ten jadący za nim zostanie zatrzymany
w tunelu i ruszy dopiero w momencie, gdy
pierwszy odjedzie.

Pozostaje mieć jednak nadzieję, że system
zostanie udoskonalony i krakowski szybki
tramwaj będzie szybki nie tylko z nazwy.
Trasa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na
całej długości jest bezkolizyjna – nie zatrzymuje się na żadnych światłach, a jedynie
na przystankach, jak metro. Linią nr 2 i 4
przejedziemy z prawobrzeżnego Szczecina
do centrum i dalej do Polic. Poznański Szybki
Tramwaj nazywany „pestką” zaczął kursować
już na początku 1997 roku, jego trasa liczy 8,1
km i w większości biegnie w 6-metrowym
wykopie, a największym obiektem wybudowanym dla niego jest licząca blisko 700 metrów
długości estakada nad Bogdanką. Jest to
znacznie tańsza alternatywa dla metra.

Miasto dla pieszych i rowerzystów
Jak powinna wyglądać dobra ulica? Na pierwszym planie zawsze jest funkcja komunikacyjna, jednak nie powinna wykluczać ona funkcji

społeczno-kulturowych. Ulice przez wieki
pełniły rolę przestrzeni publicznej, na której
kształtowała się tożsamość lokalna. Coraz
częściej dostrzegamy potrzebę tworzenia
odpowiedniej przestrzeni dla pieszych
takich jak np. bulwary – szerokie, wysadzone drzewami ulice spacerowe w dużym
mieście. Interesującą inicjatywą są woonerfy, których ideę w Polsce zapoczątkowano
w Łodzi. Jest to taki rodzaj projektowania
w strefie zurbanizowanej, aby zachowując
podstawowe funkcje ulicy, położyć szczególny nacisk na uspokojenie ruchu, a co za tym
idzie wysoki poziom bezpieczeństwa oraz
walory estetyczne zapewnione m. in. poprzez zagospodarowanie terenów zielonych,
przy zachowaniu miejsc parkingowych
oraz funkcji komunikacyjnej z priorytetem
dla pieszych i rowerzystów. Jest zatem
z założenia przestrzenią publiczną łączącą
funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca
spotkań mieszkańców. Rowery, hulajnogi, deskorolki itp. zyskują obecnie coraz
większą popularność. Są formą transportu
indywidualnego mającą szansę ciągle się
rozwijać. Są ekologiczne i aktywizują mieszkańców, dlatego tak ważne jest, by stworzyć
jak najwięcej ścieżek rowerowych łączących
różne części miasta.
Problem transportu w miastach nie może
być ignorowany. Potrzeba przemyślanych
decyzji i udanych inwestycji dążących do
poprawy jego stanu. Rozwiązaniem może
być rozwijająca się ciągle idea dzielonej
mobilności. Miasta powinny dążyć do
zorganizowania jak najlepszego transportu
publicznego, przede wszystkim szynowego,
ograniczenia roli aut, budowie ścieżek
rowerowych i stworzeniu przestrzeni
publicznych przystosowanych dla pieszych.

Źródła:
Mazur H., Miasto na plus – eseje o polskich

przestrzeniach miejskich, Wysoki Zamek, 2017
green-projects.pl
transport-publiczny.pl
trojmiasto.pl
smartride.pl
raport-na-progu-przelomu
Źródłą ilustracji:
unsplash.com
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Chłodzenie miast: White
Roof Project

Miasto odgrywa w życiu człowieka coraz
większą rolę, a postępujący proces urbanizacji sprawia, że obszary miejskie stopniowo
się rozprzestrzeniają i rozwijają. Jednak
miasto to nie tylko teren, budynki i drogi,
ale to również społeczność, która tworzy
i użytkuje dane miejsce. Jak mówił Abraham
Lincoln: – „To piękne, gdy człowiek może być
dumny ze swojego miasta, ale jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z niego”.
Ważne jest nie tylko to, co ludzie tworzą, ale
również sposób, w jaki to wykorzystują.

Czy może być bardziej gorąco?
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Zmiany klimatyczne i wynikające z nich negatywne skutki to dziś na świecie temat numer jeden. Proces globalnego ocieplenia staje
się coraz częściej przedmiotem zainteresowania w debacie publicznej i badaniach naukowych. Ekologiczne piętno, jakie odciska
człowiek, oddziałuje nie tylko na pojedyncze
ekosystemy, lecz na całą biosferę. Kluczowe
jest więc wdrożenie wszelkich działań,
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minimalizujących negatywne konsekwencje
zmian środowiska. Na szczeblu światowym
porozumienie w sprawie klimatu zawiązano
po raz pierwszy w Paryżu w 2015 r., gdy
195 krajów zobowiązało się m.in. dążyć do
utrzymywania wzrostu średniej temperatury
na świecie, nie wyższego niż 2°C ponad
poziom sprzed epoki przemysłowej (Kaniewska, 2016). Wielu naukowców z całego
świata przyznaje, że globalny wzrost średniej
temperatury Ziemi będzie prowadzić do
katastrofalnych przemian na całym globie,
a mimo to wciąż brakuje zaangażowania
rządów i społeczeństw we wspólną walkę o środowisko i planetę.

Miejskie wyspy ciepła
Wraz z większą koncentracją zaludnienia
w mieście wzrasta emisja zanieczyszczeń,
do powietrza dostają się toksyny, powstaje
smog, ale także temperatura na obszarach
miejskich rośnie szybciej niż na terenach
wiejskich. Intensywne działania człowieka
skoncentrowane na względnie niewielkiej
powierzchni miast, tworzą wiele negatywnych skutków dla klimatu. Jednym
z nich jest powstanie miejskiej wyspy
ciepła (UHI – Urban Heat Island), zjawiska
indywidualnego klimatu obszarów zurbanizowanych. Różnice pomiędzy temperaturą
w mieście a terenami zamiejskimi w państwach europejskich mogą średnio wynosić
do 10°C (Fortuniak, 2003). Istnieje wiele
czynników wpływających na powstawanie
tego zjawiska, a jako jeden z nich można
wymienić specyficzny rodzaj podłoża (Walawender, 2015). Sposób zabudowania aglomeracji determinuje wysoką pojemność cieplną,
wszelkie budynki, chodniki, drogi, pochłaniają więcej promieniowania słonecznego
niż powierzchnie naturalne, jak również
charakteryzują się niskimi możliwościami
wsiąkania wody, co ogranicza ochładzanie
poprzez proces parowania. Większość
materiałów, z których budujemy, takich jak
beton, asfalt, cegła, absorbuje promieniowanie słoneczne i podgrzewa temperaturę

wokół. Powierzchnie zielone cechują się
także wyższym poziomem retencji wodnej,
zabudowywanie ich w miastach powoduje
ograniczenie możliwości gromadzenia wody,
a także jej infiltracji w głąb gleby (Gorgoń J
i Gocko-Gomoła, 2016).

Małe zmiany, wielkie efekty
Społeczeństwo to nie tylko suma pojedynczych jednostek, ale przede wszystkim
podejmowanych przez nie interakcji,
wiążących je mechanizmów oraz tworzonych i respektowanych instytucji. Zjawisko
miejskiej wyspy ciepła można ograniczyć
poprzez zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni i tym samym wyeliminowanie jednego z czynników tworzących UHI.
Jedną z nich są dachy budynków. Istnieją
co najmniej dwie możliwości urządzenia tej
powierzchni: jedną są rośliny, które tworzą
zielony dach, blokują dzięki temu dotarcie promieni słonecznych do sztucznych
powierzchni, a także poprzez chłodzenie
wyparne – wyparowanie cieczy, obniżają
temperaturę. Druga to instalowanie chłodnych dachów, czyli pokrytych materiałami
odbijającymi światło. Cechują się one
wysoką refleksyjnością, co przekłada się na
odbijanie znacznej części padających promieni słonecznych z powrotem do atmosfery,
a także przyczyniają się one do zmniejszenia zużycia energii wykorzystywanej na
klimatyzację. Oba te rozwiązania mają swój
udział w obniżeniu temperatury w mieście,
jednak różnią się kosztem wprowadzenia,
oraz utrzymania.

White Roof Project
Projekt implementacji chłodnych dachów
na dużą skalę sprawdza się m. in. w Stanach
Zjednoczonych. Rozwiązanie to upowszechnia powstała w 2010 r. organizacja typu
non-profit o nazwie White Roof Project,
która angażuje wolontariuszy i wspólnie
tworzy białe przestrzenie na budynkach

Nowego Jorku. Tylko w tej metropolii,
dzięki popularyzacji tego pomysłu oraz akcji
uświadamiającej obywateli, w ostatnich
latach pomalowano specjalną białą farbą
ponad 1 kilometr kwadratowy powierzchni
dachów (www.whiteroofproject.org, 2019).
Rozwiązanie chłodnej warstwy wierzchniej
jest stosunkowo łatwe do wdrożenia na dużą
skalę, nie tylko z uwagi na względnie niskie
koszty, ale także na łatwość zastosowania. To
skłania również urzędy miast do podjęcia tej
inicjatywy, poprawiając tym samym warunki
życia mieszkańców. W Los Angeles, Nowym
Jorku, Chicago i wielu innych metropoliach
polityka chłodnych dachów jest wpisana
jako jeden z obligatoryjnych elementów strategii władz publicznych ukierunkowanej na
niwelowanie efektu miejskiej wyspy ciepła
(Hewitt, Mackres i Shickman, 2014). Świadomość ludzi w tej dziedzinie z każdym dniem
wzrasta, powstają nowe inicjatywy, projekty,
akcje promujące angażujące coraz większą
liczbę osób, wprowadzających korzystne dla
ludzi zmiany.

31

Miasto dla ludzi
Źródła:

Większość populacji na świecie obecnie zamieszkuje na obszarach zurbanizowanych –
tam pracuje, uczy się, wychowuje dzieci. Ze
względu na pełnienie istotnych funkcji w życiu każdej osoby, przestrzeń ta, powinna być
zorganizowana w jak najlepszy sposób, aby
człowiek mógł czerpać pożytki z miasta, ale
także, by każda jednostka, jak i cała społeczność, mogła być dumna ze wspólnych osiągnięć. Przytoczony przykład organizacji White
Roof Project jest tylko jednym z projektów
wspierania i troszczenia się o wspólne dobro
jakim jest miasto, a w szerszej perspektywie
Ziemia. Jak wiele takich inicjatyw potrzeba,
by ograniczyć negatywne zmiany klimatyczne, za które człowiek jest odpowiedzialny?

Fortuniak K., Miejska Wyspa Ciepła. Podstawy
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Numeryczne i Statystyczne, Wydawnictwo
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na zmiany klimatu, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Technicznej w Katowicach”, nr 8.
Kaniewska M., 2016, Porozumienie z Paryża–

sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego,
„Journal of Modern Science 1”.
Walawender J.P., 2015, Miejska wyspa cie-

pła – negatywne skutki urbanizacji oraz
możliwości przeciwdziałania (na przykładzie
Krakowa), zielonainfrastruktura.pl
coolrooftoolkit.org
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Niech więc wszyscy obecni i potomni, którym pokaże się to pismo, dowiedzą się, że ja,
Rymek z Woli za wzgórzem Lasota, tamże pan i dziedzic, pragnąc założenia zorganizowanej
wsi drogą zarządzenia suwerena i przez swój zamiar zasiedlenia znacznie powiększyć jej
dochodowość – tym pismem zwalniam na osiem lat od pańszczyzny wszystkich kmieci,
pragnących właśnie w tym miejscu osiedlić się, lub też chcących tam uprawiać puste grunty,
czy jeszcze nie wykarczowane.
Akt lokacyjny Woli Duchackiej (1364)
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Powyższy cytat to fragment aktu prawnego, wydanego przez Remigiusza Melsztyńskiego – właściciela podkrakowskiej
wsi. Jako pan feudalny, w dokumencie
tym ustanowił i zarazem uroczyście
potwierdził nowe prawa dla chłopów,
osiadłych albo mających przybyć na
jego dziedzinę w przyszłości. W podobny
sposób działano na ziemiach polskich od
XIII w., aby dziewicze puszcze zamieniać
we wsie i miasta. W celu przeprowadzenia
lokacji, czyli założenia nowego ośrodka
wiejskiego lub miejskiego, niezbędne
było przyciągnięcie najważniejszego
ówcześnie kapitału – ludzi. O tak dużej
wartości pracy rąk ludzkich stanowiła,
obok niedoboru siły roboczej, wysoka
pracochłonność średniowiecznych
zawodów. Dlatego organizatorzy: zasadźcy
i wójtowie, stosowali różnorodne zachęty
dla osadników. Pierwotnymi i podstawowymi były ziemia i wolnizna (czasowe
zwolnienie z przymusowych świadczeń).
Jak niegdyś ściągały one kolonizatorów
zasiedlających i gospodarujących tereny
bezludne i słabo zaludnione, tak dziś służą
rozwojowi przedsiębiorczości oraz napływowi inwestorów wraz z ich kapitałem do
specjalnych stref ekonomicznych (SSE).

dysproporcji między nimi. I co najważniejsze,
przyciąganie inwestorów.
To właśnie prywatni przedsiębiorcy stanowią
koło napędowe gospodarki, nie inaczej jest
w SSE. Oferowane przez rząd i samorządy
zachęty oraz udogodnienia dla realizacji ich
projektów to przede wszystkim:
y zwolnienie z podatku dochodowego (3-10
lat, nie dłużej niż do końca 2026 r.),
y dostępność uzbrojonych działek inwestycyjnych z towarzyszącą infrastrukturą
(np. drogową) lub możliwość zakupu/
wynajmu istniejących już nieruchomości,
y zwolnienie z podatku od nieruchomości,
granty inwestycyjne, dotacje i wsparcie
ze środków unijnych.
Spółki zarządzające odpowiednimi specjalnymi strefami ekonomicznymi wydają,
w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki, zezwolenia dla przedsiębiorców
chcących rozwijać firmy na obszarach stref.
Zezwolenie jest dokumentem indywidualnie
określającym warunki prowadzenia działalności i przysługiwania zwolnienia z podatku.
Rozmiar ulgi podatku PIT/CIT może być
wyliczany na dwa sposoby:
1) jako procent poniesionych wydatków
inwestycyjnych (odwrotnie proporcjonalny do wielkości przedsiębiorstwa),
2) w oparciu o dwuletnie koszty zatrudnienia w nowych miejscach pracy.

Strefy ekonomiczne w pięciu krokach
Współcześnie, zgodnie z ustawą z 1994
roku, specjalna strefa ekonomiczna
oznacza wyodrębniony niezamieszkały
teren, na którym działalność gospodarcza
może być prowadzona na preferencyjnych
zasadach. Ustawodawcy obrali za cel
przyspieszenie rozwoju gospodarczego
części terytorium kraju, głównie poprzez
wprowadzanie tam nowych rozwiązań
technicznych i technologicznych, wzrost
konkurencyjności produktów, eksportu,
lepsze zagospodarowanie posiadanego
kapitału i jego modernizację. Zadaniem
stref jest również tworzenie miejsc pracy,
aktywizacja regionów, wyrównywanie

Pionierzy i czempioni
Najwcześniej, w październiku 1995 r.,
założona została SSE Euro-Park Mielec.
Jej powstanie wiąże się z negatywnymi
skutkami transformacji. Po 1989 r. główny
pracodawca regionu, WSK PZL-Mielec, stracił
dostęp do kluczowego rynku zbytu w ZSRR.
Ograniczono także państwowe wydatki na
zbrojenia. W kapitalistycznych warunkach III
RP ukazywały się wszystkie niewydolności
podkarpackiego przemysłu, sięgającego
swoją historią COP-u. W grudniu 1993 r., gdy
średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła
16%, w Mielcu wzrosła do 22%. Problemy

z jakimi borykał się monokulturowy ośrodek,
negatywnie przekładały się nie tylko na
zarząd WSK i jej robotników. Przedsiębiorcy
odczuwali zmniejszenie siły nabywczej
ludności, a instytucjom kulturalnym i sportowym brakowało wsparcia mecenasów oraz
chętnych do korzystania z ich usług. Przy
braku adekwatnej reakcji, winą za upadek
zakładu obarczono by władze lokalne, a ceny
miejscowych nieruchomości pikowałyby.
W związku z tym, jak powszechna i dotkliwa
okazała się zapaść, w Mielcu już w 1990 r.
wykształciła się szeroka koalicja podmiotów,
która następnie postulowała utworzenie
obszaru o uprzywilejowanych warunkach
do prowadzenia działalności gospodarczej.
Przy dobrej woli Ministerstwa Przemysłu
i Handlu udało im się to osiągnąć. Po niemal
25 latach, funkcjonująca na terenie SSE Dolina Lotnicza jest największym i najbardziej
znanym polskim klastrem przemysłowym,
zaś cały Euro-Park Mielec od lat widnieje
w czołówce rankingów najefektywniejszych
stref w Polsce.

Bilans strat
Wraz z progresją gospodarki [z upływem
czasu], naturalnie ewoluowały przepisy
regulujące SSE. Zwiększeniu uległ limit
obszaru wszystkich stref: od 6 325 ha
w 2000 r. do 25 tys. ha obecnie. Sam proces
ekspansji na nowe tereny, przyłączania
kolejnych przedsiębiorstw był jednak zbyt
zbiurokratyzowany, ograniczający. Działanie
takiego systemu, ograniczającego napływ
inwestycji, możliwości decyzyjne samorządów i pole manewru rządu, wiązało się
z wieloma błędami. Tylko do 2015 r. wydano
ponad 580 aktów prawnych dot. SSE, a do
ustawy z 1994 r. wprowadzano rozliczne
poprawki. Regularnie wydłużano okres
funkcjonowania stref. Trudno oszacować
liczbę wszystkich jednostkowych przypadków, szkodzących konkretnym firmom, albo
nawet zapobiegającym powstaniu takowych.
Źródło problemów stanowiła chaotyczna

legislacja. Natomiast wybiórczość ustawowego wsparcia różnicowała warunki dla
prowadzenia biznesu, powodując nierówną
konkurencję. Z perspektywy całego kraju, inwestycje kierowane odgórnie i punktowo na
poszczególne obszary polaryzowały regiony
i prowadziły do efektu nasycenia.

darcze albo o wysokim bezrobociu. W swoich
założeniach, nowa iteracja SSE dąży również
do łagodzenia dysproporcji i aktywizowania
jednostek, dzięki czemu najkorzystniejszą
decyzję o wsparciu inwestycji otrzymają
firmy MŚP z województw „ściany wschodniej” – odliczenie z PIT/CIT do 70% nakładu inwestycyjnego.

Polski gambit
I bilans zysków.
Do 2018 r. polski system odstawał od rozwiązań stosowanych u naszych konkurentów:
Czechów, Słowaków i Węgrów. We wrześniu
ubiegłego roku, na skutek przyjęcia Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju, przekształcono
ideę Specjalnych Stref Ekonomicznych i na
obszarze całego kraju ustanowiono Polską
Strefę Inwestycji (PSI). W dotychczasowej
formule SSE ma funkcjonować do końca
2026 r.
Jako kraj rozwinięty, stawiamy przed sobą
ambitniejsze cele niż przed dwudziestoma
laty. Polska Strefa Inwestycji ma nie tylko
zapobiegać bezrobociu, czy tworzyć dobrze
płatne miejsca pracy. Wychodząc od podstaw,
czyli definicji inwestycji, obejmującej
obecnie nie tylko otwieranie zakładów,
zwiększanie zdolności produkcyjnych w już
istniejących, lecz także poszerzanie oferty
poprzez dywersyfikację produkcji i odważne
przemodelowania całościowych procesów
produkcyjnych, widzimy dążenie do uelastycznienia nowej formy, zarówno w kwestii
doboru miejsca, jak i rodzaju inwestycji.
W PSI praktycznie każde przedsiębiorstwo
przemysłowe lub usługowe będzie mogło
uzyskać prawo do korzystania z ulgi podatkowej (na okres 10-15 lat), jeśli zamierzona
działalność uwzględni część z postawionych
wymagań. Wśród nich znajdziemy m.in.
podwyższanie konkurencyjności polskich
dóbr, nakierowanie na eksport, prowadzenie
działalności B+R, kooperację ze szkołami i ośrodkami badawczymi, obniżanie
negatywnego wpływu na środowisko oraz
zlokalizowanie inwestycji w/przy mieście
tracącym swoje znaczenie społeczno-gospo-

Istnienie specjalnych stref ekonomicznych
wywarło zdecydowanie pozytywny wpływ
na rodzimą gospodarkę. Wykorzystując
dostosowany do polskich warunków model
enklaw, łódzkim ekonomistom udało się
przeanalizować 28 lat działania przedsiębiorstw w SSE. Wynik kalkulacji wskazał na
nominalną nadwyżkę finansową równą 171,8
mld PLN. Składa się na nią wartość dodana
firm z SSE w postaci wielkości wypłaconych
wynagrodzeń, eksportu, wartości środków
produkcji zakupionych na rynku krajowym
i zapłaconego podatku CIT.
Chcąc spojrzeć na tę kwestię bardziej
praktycznie, warto sięgnąć po dane zebrane
przez autorów raportu Polska Strefa Inwestycji. Podsumowując lata 1995-2017, w 14
strefach działalność rozpoczęło ponad 2 tys.
firm, utworzono i utrzymano ponad 350 tys.
miejsc pracy, a łączna wartość pozyskanego
kapitału wyniosła ponad 120 mld PLN.
Wziąwszy pod uwagę niedawne zmiany,
dalsze, usprawnione funkcjonowanie
ogólnopolskiej strefy powinno przynieść nie
tylko wymierne zyski. Przyczyni się też do
realizacji spójnej i zrównoważonej polityki
społeczno-gospodarczej.

Inwestycji. Zaczerpnięte od Hipokratesa,
ojca medycyny, byłoby przestrogą przed
zbytnią drobiazgowością centralnych regulacji i jednoczesnym wyrazem uznania dla
prywatnej inicjatywy. W kulturze zachodniej doceniane są postawy ludzi ambitnych
i skutecznych w swoim działaniu. Właśnie
oni zapewniają efektywne wykorzystanie
kapitału, pracę dla wielu ludzi, zapełniają
półki swoimi produktami lub oferują
usługi ułatwiające nam funkcjonowanie.
Rozsądnym wydaje się tutaj ograniczenie
w odbieraniu przedsiębiorcom wypracowanych pieniędzy i pozwolenie na dalsze
ich inwestowanie. Proces ten odbywa
się, jak zbadano, z korzyścią dla całego społeczeństwa.
W ekonomii funkcjonuje już podobna
zasada sformułowana przez francuskich fizjokratów w XVIII wieku, laissez
faire – „pozwólcie czynić”, ale to już temat
na dłuższą rozmowę...

Źródła:
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Po przejściu przez historyczne i prawne
podstawy, rozwój i wyniki enklaw, powrócę
do tytułowej sentencji: „Przede wszystkim
nie szkodzić”. Stwierdzam, iż zdanie to
mogłoby zostać dewizą nowej Polskiej Strefy

Kaplan Marcia, Amazon Posts Stellar 2018

Financial Results; 2019 Not as Bright, practicalecommerce.com
Źródła ilustracji:
archinea.pl
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Piotr Żyta

Miasta, które powstały
z niczego
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W jednej z najbardziej znanych ksiąg na
świecie możemy przeczytać „Każdego
więc, (…) można porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom swój zbudował
na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki,
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom.
On jednak nie runął, bo na skale był
utwierdzony” (Mt 7, 24-25).
Myśli o tym, gdzie zbudować swój dom,
spędzały sen z powiek ludziom od zarania
dziejów. Priorytety przy wyborze miejsca osiedlenia przez wieki zmieniały
się – począwszy od dogodnej bazy do
wyruszania na polowania, przez tereny
zdatne pod uprawę, czy dogodne miejsca
do obrony przed wrogami, po odległość
do najbliższej stacji metra. Jednym ze
zjawisk, które łączy wszystkie epoki, jest
osiedlanie się ludzi w coraz to większych
skupiskach, co doprowadziło do powstania
miast i aglomeracji, które znamy dziś.

Skąd one się właściwie biorą?
Większości z nas wymienienie najistotniejszych problemów, z jakimi boryka się

w dzisiejszych czasach wiele miast, zajęłoby
kilka chwil. Poczynając od smogu, wielogodzinnych korków i braku miejsc parkingowych, przez horrendalne ceny działek
budowlanych, po często duży odsetek ludzi
bezdomnych czy rozwój przestępczości. Złe
zarządzanie miastem, ustrój danego państwa, czy mentalność mieszkańców mogą
być źródłami tych problemów, warto jednak
rozpocząć ich szukanie od poddania analizie
jego genezy. Powstawanie miast to bezsprzecznie bardzo złożony proces, spróbujmy
jednak wyróżnić dwa typy jego początkowej
fazy. Pierwszy, to mniejsza osada, która
z biegiem czasu przekształca się w większą, zaś drugi to rozpoczęcie budowy dużej
osady w przysłowiowym „szczerym polu”,
bez żadnej zastanej infrastruktury. Róźnica
między nimi polega na tym, że w pierwszym
przypadku nowe budynki czy infrastruktura
miejska są dobudowywane do już istniejących elementów tkanki miejskiej poprzez
przeobrażanie i adaptowanie starej zabudowy, co powoduje, że przy każdym działaniu
trzeba ją brać pod uwagę, z kolei w drugim
przypadku osoby planujące przestrzeń
miejską mają – nomen omen – pole do
wykorzystania pełnego potencjału danego
terenu i jak najdokładniejszego dopasowania
wszystkich elementów składających się na
dobrze funkcjonujące miasto.

Oryginalna obietnica wyborcza
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z budynkami rządowymi w miejscu kokpitu
i rozlokowanymi regularnie osiedlami mieszkaniowymi, zachwycała logiką planowania
przestrzennego (Glauncey 2014). Dziś wiemy
jednak, że początkowy sukces przerodził się
w porażkę, gdy napływ ludności przerósł zaplanowane ramy Brasilii i porządek zamienił
w chaos.

dobrze rozplanowane i rozsądnie rozbudowywane obszary miejskie.

***
Prognozy wskazują na to, że odsetek
ludności mieszkającej w miastach będzie
się zwiększał przez co najmniej najbliższe
kilkadziesiąt lat. Myśląc o przyszłości,
warto rozważać jak najszerszą gamę możliwości zwiększania się obszarów miejskich
w Polsce i na świecie, aby wybór rozwiązań
skutkował jak najwyższym poziomem
zadowolenia społeczeństwa. Wśród tych
możliwości żadna nie będzie fundamentem
trwałym jak lita skała, gdyż nie ma rozwiązań idealnych. Patrząc jednak w przeszłość
i starając się przewidzieć przyszłość za pomocą dostępnych środków, powinno udać
się znaleźć rozwiązania, którym znacznie
bliżej będzie do skały, niż do piasku.

Bez duszy nie ma życia
Wizja idealnego miasta może wyglądać różnie, jednak w planowaniu każdej z nich nie
jesteśmy w stanie uwzględnić bardzo ważnego elementu – genius loci (duch miejsca). To
wartości niematerialne związane z ideowością miejsca, jego historią, mieszkańcami, ich
wierzeniami, przyzwyczajeniami, zwyczajami i przywarami. Dusza to element, którego
nie da się zaplanować, zaprojektować,
czy wytworzyć, ponieważ tworzą ją ludzie
i relacje między nimi a miastem (Paszkowski
2012). Jednym z przykładów jest Zhengdong
New Area, miasto położone w Chinach,
będące częścią dystryktu Zhengdong,
w którym mogło żyć 1,5 mln mieszkańców,
ale pozostawało prawie puste przez kilka
lat od momentu wybudowania. Sytuację
zmieniła dopiero dotacja rządowa, dzięki której otwarto olbrzymią fabrykę, przyciągającą
pracowników i inwestycje sektora bankowego, co wpłynęło na stopniowe zaludnianie
się miasta.

Źródła:
Glauncey J., „Brasilia. Building a city from scratch”, BBC, 2014

Brazylia to ogromny kraj, którego większość
ludności mieszka na wybrzeżu atlantyckim.
Znajdujące się tam ogromne miasta, jak São
Paulo czy Rio de Janeiro, wspólnie tworzą
megalopolis, na terenie którego mieszka 35
mln ludzi. W 1956 r. nowo wybrany prezydent
Brazylii – Juscelino Kubitschek, wytyczył
sobie za cel – jako główny element kampanii
wyborczej poprzedzającej wygrane wybory – wybudowanie nowej stolicy kraju – Brasilii (Wójtowicz 2018). Miasto miało
powstać w głębi lądu i dzięki przeniesieniu
tam części inwestycji napędzać wzrost
gospodarczy całego kraju. Obietnica się
zmaterializowała, miasto powstało w cztery
lata, a zaplanowana na 550 tys. mieszkańców
metropolia, zbudowana na planie samolotu,

Paszkowski Z., „Idea miasta”, Przestrzeń i Forma,

Skala ma znaczenie

nr 17, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Im większe miasto, tym większa złożoność
jego funkcjonowania, a co za tym idzie
wszelkie nieprawidłowości są bardziej
widoczne i mogą wpływać na powstawanie kolejnych. Oznacza to, że problemy,
z którymi mogą borykać się duże miasta
budowane od zera, w skali mikro mogą
nie występować. Większość z nas zgodzi
się, że łatwiej jest zintegrować się grupie
dziesięciu osób, niż ich tysiącowi. Ta sama
zależność przekłada się na generowanie się
społeczności miejskiej, która tworzy historię
danego miasta, wpływając tym samym na
jego duszę. Zjawisko to jest widoczne na

w Szczecinie, Szczecin 2012.
Wójtowicz M., „Współczesne problemu urbanizacji i rozwoju miast w brazylijskiej Amazonii”,

przykładzie z naszego, polskiego podwórka.
Niewielkie 5,5-tysięczne miasteczko Siechnice w województwie dolnośląskim do 2010 r.
było jedną z niewielu miejscowości, które nie
były siedzibą gminy, w jakiej się znajdują. Od
tego czasu w ramach rozwoju infrastruktury
gminnej na terenie 11 ha powstało Centrum
Administracyjno-Usługowe, które znajduje
się na przecięciu głównych osi urbanistycznych miasta. Siechnice są wyjątkowym przypadkiem, ponieważ czynnikiem,

który sprawił, że zaczęto się zastanawiać
nad nowym rozplanowaniem przestrzennym
miasta, była powódź, która zalała je w 1997 r.,
w wyniku czego powstały nowe Siechnice,
jakie możemy odwiedzić dzisiaj. Jest to miasto, z którym mieszkańcy się identyfikują,
gdzie dobrze się czują, a budynki je reprezentujące, dzięki projektowaniu przez różnych
architektów, cieszą różnorodnością. Siechnice są przykładem, który pozwala zastanowić
się nad zaletami inwestycji w niewielkie, ale

Studia Miejskie tom 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018,
GUS, „Rocznik statystyki międzynarodowej”,
Warszawa 2018.
Pismo Święte Nowego Testamentu, Mt 7, 24-25
phantom-urbanism.com
siechnice.com.pl
onowymodernizm.pl
Źródła ilustracji:
unsplash.com
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Co nowego w KN GAP?
Wakacje szybko przeminęły, a my powróciliśmy na uniwersytet pełni energii i chęci do
podejmowania nowych wyzwań. Po wdrożeniu w uczelnianą „rutynę” i zapoznaniu się z jej
nową formułą, ruszyły spotkania koła. Od początku października zaczęliśmy intensywnie działać.
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Jak co roku zaczęliśmy od rekrutacji. Kilkukrotnie, dzięki uprzejmości naszych wykładowców w ramach spotkań organizacyjnych
prezentowaliśmy działalność naszego koła
nowym studentom Kolegium GAP jednocześnie zapraszając ich na mniej oficjalne
coroczne spotkanie integracyjne które
zorganizowaliśmy w jednym z uczelnianych klubów studenckich. W międzyczasie,
wzięliśmy udział w spotkaniu inaugurującym kolejny rok współpracy miedzy naszym
kolegium, a I Krakowskim LO im. Bartłomieja
Nowodworskiego. Cóż to była za przyjemność
opowiedzieć licealistom o studenckim życiu,
pracy na rzecz koła naukowego, a przede
wszystkim wytłumaczyć im dlaczego poza
nauką warto działać.
Początkiem października w ramach wydarzenia z cyklu „VIP GAP” – spotkaliśmy się
z dr Alkiem Tarkowskim. Zaproszony gość
podzielił się z nami cennymi wskazówkami,
które pomogą nam zrozumieć czego od siebie
wymagamy i jak tym wymaganiom sprostać,
a także zaprezentował nam swoją ścieżkę
kariery. Było to dla nas inspirujące spotkanie
i dało nam motywację do dalszego działania!

Zainspirowani, działaliśmy dalej i początkiem listopada zorganizowaliśmy kolejne
wydarzenie z cyklu „VIP GAP”, tym razem
naszym gościem była, Pani Jolanta Kwaśniewska, ależ to był dla nas zaszczyt gościć
Pierwszą Damę Polski! Dzięki spotkaniu
dowiedzieliśmy się jak to się stało, że Pani
Jolanta skradła serca Polaków. Pani Jolanta
podzieliła się z nami swoimi wrażeniami dotyczącymi piastowania tak ważnego stanowiska oraz jak bardzo zmieniło się jej życie.
Byliśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się
sprowadzić Panią Jolantę do Krakowa!
Nasz apetyt rośnie w miarę jedzenia i już początkiem grudnia spotkaliśmy się z kolejnym
zaproszonym gościem – Panem Łukaszem
Gibałą, Radnym Miasta Krakowa. Dyskutowaliśmy na tematy związane z ekologią
w mieście oraz kierunkiem rozwoju naszego miasta.
Trzeci tydzień listopada był dla nas bardzo
intensywny. Braliśmy udział w 10. Tygodniu
Ekonomii Społecznej w ramach którego
odbyła się debata oksfordzka podczas której
wspólnie z zespołem z Uniwersytetu Pedagogicznego, zmierzyliśmy się z tezą „Ta izba

twierdzi, że bez ekonomii społecznej nie ma
dobrobytu”. Debata odbyła się w poniedziałek,
a we wtorek po raz czwarty założyliśmy niebieskie okulary wolontariuszy OEES i otwieraliśmy oczy na ekonomię wartości. Ogromnym
zaszczytem było dla nas to, że KN GAP miało
okazję znaleźć się wśród partnerów merytorycznych czwartej edycji kongresu. W ciągu
dwóch dni nosząc dumnie turkusowe szarfy
i okulary, jako wolontariusze wcielaliśmy się
w poszczególne role przydzielone nam przez
organizatorów wydarzenia, którym serdecznie dziękujemy za zaufanie i możliwość tworzenia tak ogromnej i wspaniałej konferencji.
W międzyczasie wzięliśmy udział w corocznych Targach Kół Naukowych, gdzie
prezentując naszą działalność, zachęcaliśmy
studentów do działania razem z nami. Nie pozostaliśmy bierni także w działalności stricte
naukowej. Rządni wiedzy w roli koreferentów
i uczestników braliśmy udział w cyklicznych
seminariach „Dobre rządzenie”.
Nie zabrakło również naszego tradycyjnego
klubu dyskusyjnego. W luźniej atmosferze,
wspólnie z pracownikami naukowymi dysku-

towaliśmy na aktualne, a zarazem nurtujące
nas tematy m.in. o zmianach w podatkach,
a także o zniesieniu wiz do Ameryki.
I tak dobrnęliśmy do 50. Sympozjum GAP
w Zakopanym. Co w przyszłości? Na pewno
nie zrezygnujemy z naszych cyklicznych
wydarzeń jak VIP GAP, a początkiem semestru
startuje kolejna edycja Ligi Debat Oksfordzkich. Pewnym jest, że będziemy organizować
kolejne kluby dyskusyjne. W planach mamy
warsztaty z krakowskimi firmami, chcemy
zasięgnąć rad od specjalistów i dowiedzieć
się o tym jak m.in. dobrze przygotować się do
rozmowy kwalifikacyjnej. Co z tego wyjdzie
zobaczymy w ciągu najbliższych miesięcy.
Mamy nadzieję, że nowy semestr przyniesie
nam jeszcze więcej inspiracji do dalszego
działania i otworzy nam głowy na nowe
pomysły. Rekrutacja do naszego koła wciąż
jest otwarta. Zachęcamy do dołączenia oraz
do udziału we wszystkich organizowanych
przez nas wydarzeniach.
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Ultraefektywny kolektyw
Futsalowe drużyny UEK-u już od wielu lat pracują nad swoją marką i kolejnymi sukcesami
coraz silniej umacniają swoją pozycję na uniwersyteckiej arenie. Zawodnicy zapewniają, że to
dopiero początek i nie zamierzają spoczywać na laurach.

Ekstra drużyna
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Drużyna AZS UEK Słomniczanka Słomniki
w ubiegłym sezonie rywalizowała w Ekstralidze futsalu kobiet. W fazie zasadniczej
rozgrywek dziewczyny zdobyły 17 punktów i z bilansem 5 zwycięstw, 2 remisów
i 3 porażek uplasowały się na 3. miejscu
w tabeli. Kolejnym etapem był ćwierćfinał,
gdzie „Słomniki” pokonały w dwumeczu AZS
AWF Warszawa 8:5. Dzięki temu, nasz zespół
trzeci sezon z rzędu zameldował się w gronie
czterech najlepszych drużyn w Polsce.
Turniej Final Four Ekstraligi Futsalu Kobiet
nie rozpoczął się najlepiej dla naszych
zawodniczek, ponieważ przegrały one z AZS
UJ Kraków. Ale głodne sukcesu futsalistki
AZS UEK Słomniczanka Słomniki nie załamały się po tej porażce. Po raz trzeci z rzędu
przyszło im grać o brązowy medal i w końcu
udało im się go zdobyć! W meczu o 3. miejsce
pokonały AZS UAM Poznań 4:1. Autorkami
tego sukcesu były: Anna Król, Agnieszka
Karcz, Julia Basta, Natalia Janus, Urszula
Kowal, Natalia Malota, Adrianna Sobolewska,
Patrycja Gruchacz, Monika Jaskółka, Julia
Szostak, Sandra Juszczak, Wiktoria Pietrzyk.

Do upragnionego medalu poprowadził drużynę trener Krzystof Kusia.

Walka o Puchar
W 2019 roku, po kilkuletniej przerwie, zostały wznowione rozgrywki o Puchar Polski
w futsalu kobiet. Zespół AZS UEK Słomniczanka Słomniki rozgrywki rozpoczął od
1/16 i, eliminując po drodze kolejnych rywali,
dotarł aż do finału. Turniej finałowy w formie
Final Four odbył się w maju w Szczecinie,
a jego uczestnikami były drużyny: Uniwersytet Szczeciński, AZS UEK Słomniczanka
Słomniki, Unifreeze Górzno i AZS UJ Kraków.
W półfinale dziewczyny pokonały 6:2 gospodynie z Uniwersytetu Szczecińskiego. W meczu finałowym o futsalowy Puchar Polski
przyszło im się zmierzyć z dobrze znanym
rywalem i ich starym znajomym – AZS UJ
Kraków. Niestety, po raz kolejny nie udało się
znaleźć recepty na zwycięstwo z Jagiellonkami i mecz, po zaciętej walce, zakończył się
wynikiem 2:3. Niemniej jednak,
2. miejsce w rozgrywkach o Puchar Polski
jest znaczącym osiągnięciem i dziewczynom
należą się za nie duże brawa.

Z orzełkiem na piersi
Zawodniczki AZS UEK Słomniczanka
Słomniki w ubiegłym sezonie pokazały się
z bardzo dobrej strony i nie przeszło to bez
echa. Monika Jaskółka, Julia Basta i Wiktoria
Pietrzyk otrzymały powołania do Reprezentacji Polski w futsalu. Dla dziewczyn było to
wielkie wyróżnienie i docenienie ich ciężkiej
pracy. Nasze studentki reprezentują również
barwy Akademickiej Reprezentacji Polski.
Obecnie przygotowują się do Akademickich
Mistrzostw Świata, które odbędą się w tym
roku w Poznaniu.
Warto wspomnieć, że reprezentantów Polski
mamy także w męskiej drużynie futsalu.
Powołania do kadry regularnie otrzymują:
Mikołaj Zastawnik – zawodnik Clearexu
Chorzów oraz Dominik Wilk – rozgrywający
GSF Gliwice.
10 lat minęło jak jeden dzień…
W tym roku wyczynowa sekcja futsalu na
naszej uczelni obchodzi swoje 10-lecie. Poniżej przypominamy najważniejsze momenty
z jej życia:
y 2010 październik – 7 piłkarsko uzdolnionych studentów kierunku Gospodarka
i Administracja Publiczna bierze udział
w turnieju futsalu Cracoviada i zajmuje
w nim 3. miejsce.
y 2011 luty – Ekipa GAPowiczów wygrywa turniej UEK Czempions Lig, czyli
otwarte Mistrzostwa UEK-u w piłce
nożnej halowej.
y 2012 październik – młodzi studenci jako
jedyna ekipa z Polski reprezentują swój
Uniwersytet w Belgrad International
Games w stolicy Serbii i kończą zawody
na 5. miejscu.

y 2012 styczeń – Młoda Kadra GAP startuje
w Futsalowej Lidze Firm w Liszkach.
W czterech sezonach udało nam się dwa
razy stanąć na najwyższym stopniu podium.
y 2015 październik – fuzja Kadry GAP
z AZS UEK, start w rozgrywkach Krakowskiej Ligi Futsalu, w czterech sezonach
drużyna grała na szczeblu Ekstraklasy
i I ligi, nasza drużyna młodzieżowa do lat
20 wygrała dwukrotnie II ligę.
y 2014 listopad – Pierwszy start w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w futsalu
do lat 20, rozgrywki zakończyliśmy na
turnieju eliminacyjnym.
y 2015 styczeń – Historyczny awans do
Finałów Akademickich Mistrzostw
Polski w futsalu, które odbyły się
w Katowicach, zmagania zakończyliśmy
ze złotym medalem w kategorii Uczelni
Społeczno-Przyrodniczych
y 2015 październik – powstanie sekcji
futsalu kobiet
y 2015 grudzień – pierwszy w historii
udział naszej drużyny w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu do
lat 20 w Gliwicach
y 2016 grudzień – pojedynek Kadra GAP
AZS UEK vs Rekord Bielsko – Biała w 1/16
Pucharu Polski
y 2017 wrzesień – pierwszy transfer naszego zawodnika do Ekstraklasy Futsalu
y 2018 marzec – powołanie do reprezentacji Polski w futsalu naszych wychowanków: Moniki Jaskółki i Urszuli Kowal
oraz Adama Wędzonego
y 2019 luty – brązowy medal Mistrzostw
Polski kobiet w Futsalu drużyny AZS UEK
Słomiczanka Słomniki
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Zmiany są potrzebne

Fundacja Gospodarki
i Administracji Publicznej

Od października 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny funkcjonuje na nowych zasadach. Zmieniła się struktura uczelni, utworzono nowe jednostki, a także zmianie uległ zakres obowiązków
niektórych jednostek. Zmiany zaszły na wszystkich wydziałach, w tym na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej.

Fundacja Gospodarki i Administracji
Publicznej (Fundacja GAP) jest jedną
z najdynamiczniej rozwijających się
organizacji pozarządowych w Małopolsce.
Fundacja została powołana do życia przez
grono pracowników Katedry Gospodarki
i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Powstaniu Fundacji GAP przyświecał
cel wspierania środowiska studentów
w aktywnych działaniach w sferze
badawczo-naukowej, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności turystyczno-sportowej oraz przedsięwzięć kulturalnych
i artystycznych. Dlatego nasza działalność koncentruje się przede wszystkim
na wspieraniu młodych, zdolnych ludzi
w rozwoju naukowym, intelektualnym,
a także kształtowaniu umiejętności oraz
pozytywnych życiowych postaw.
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Od 1 października 2019 r. Wydział GAP
został przekształcony na Kolegium
Gospodarki Publicznej. Na czele kolegium
stoi Dziekan prof. UEK dr hab. Stanisław
Mazur oraz Prodziekan prof. UEK dr hab.
Krzysztof Broński. W ramach Kolegium
powstały 3 Instytuty, na czele których
stoją Dyrektorzy:
1) Instytut Polityk Publicznych i Administracji – prof. UEK dr hab. Marcin
Zawicki
2) Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii – prof. UEK dr hab. Przemysław
Kisiel
3) Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Studiów Miejskich – prof. dr hab. inż.
arch. Aleksander Noworól

Dziekan i Prodziekan
Dziekan wg Statutu UEK „zarządza prowadzeniem działalności badawczej w ramach
dyscypliny lub dyscyplin, dla których

zostało utworzone kolegium oraz koordynuje
działalność organizacyjną instytutów funkcjonujących w ramach kolegium”
Dyrektor Instytutu „zarządza działalnością
w zakresie kształcenia i spraw studenckich
na kierunkach studiów i na studiach podyplomowych prowadzonych przez instytut,
w szczególności w porozumieniu z kierownikami właściwych katedr decyduje o obsadzie
zajęć na tych studiach”.
Z przedstawionych kompetencji jasno
wynika, że Dyrektor Instytutu przejął cześć
kompetencji Dziekana.
W ramach Kolegium oraz poszczególnych Instytutów funkcjonuje 12 katedr. Część z nich
jest zupełnie nowa.
Instytut Polityk Publicznych i Administracji
1) Katedra Polityk Publicznych
2) Katedra Gospodarki Publicznej
3) Katedra Polityk Regulacyjnych
4) Katedra Zarządzania Organizacjami
Publicznymi

5) Katedra Empirycznych Analiz Stabilności
Gospodarczej

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
1) Katedra Filozofii
2) Katedra Stosunków Międzynarodowych
3) Katedra Studiów Politycznych
4) Katedra Socjologii

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów
Miejskich
1) Katedra Gospodarki Przestrzennej
2) Katedra Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
3) Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Wśród naszych najważniejszych pojektów
znajdują się obecnie:
1. Organizacja Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości – Open Eyes
Economy Summit (www.oees.pl) oraz
wydarzeń w ramach cyklu Open Eyes
Economy On Tour
2. Organizacja Sympozjów Naukowych
z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna (www.sympozjum.e-gap.pl)
3. Realizacja kampanii promocyjnych dla
biznesu w trakcie Kongresu Open Eyes
Economy oraz Sympozjów Naukowych
4. Realizacja działań na rzecz wsparcia
MŚP z Małopolski w rozwijaniu działalności eksportowej poprzez realizację projektu „Małopolska Open Eyes Economy
Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” (więcej o projekcie:
www.oees.pl/hub)
5. Realizacja działań na rzecz wsparcia
organizacji pozarządowych w Małopol-

sce poprzez realizację projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej”
6. Realizacja badań naukowych, opracowywanie ekspertyz, przygotowanie
dokumentów strategicznych dla sektora
biznesu, instytucji publicznych lub
organizacji pozarządowych
7. Działalność naukowa, badawcza,
doradcza i wydawnicza skierowana do
szerokiego grona przedstawicieli sektora
publicznego, pozarządowego i prywatnego.

Fundacja GAP w 2020 roku obchodzi swoje
15te urodziny. Z tej okazji planujemy serię
wydarzeń jubileuszowych, o których już
wkrótce będzie można dowiedzieć się
z naszej strony internetowej oraz profilu
na Facebook.
W trakcie Balu kostiumowego na 50.
Sympozjum GAP zapraszamy wszystkich
na urodzinowy tort.

Kontakt:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Zapraszamy do współpracy z nami – jako
organizacja pozarządowa Fundacja GAP oferuje partnerom różne formy współpracy – do
najczęściej stosowanych należą:
a) Umowa darowizny
b) Sponsoring (realizacja kampanii promocyjnych)
c) Umowa o współpracy

ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
Tel. 12 423 76 05
biuro@fundacjagap.pl
www.fundacjagap.pl
@fundacjagap @OpenEyesEconomy
@moeehub @malopolskiowes
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Dziękujemy za udział w 50. Sympozjum Naukowym z cyklu Współczesna
Gospodarka i Administracja Publiczna!

@SympozjumGAP

@WydzialGAP

@strefagap

Fundatorem nagród w konkursie na najlepszy artykuł do Gazety
Sympozjalnej jest blog literacki Jak przez okno.
jakprzezokno.pl
@jakprzezokno
@jakprzezokno

50. Sympozjum jest współfinansowane
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach projektu pn. Dialog
w latach 2019-2020.

INWESTYCJE

Dialog Obywatelski został zorganizowany
w ramach 50. Sympozjum GAP
we współpracy z Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Polsce

Program kulturalny 50. Sympozjum Naukowego Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna zapewnia Agencja Artystyczna GAP | Transport na Sympozjum jest finansowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

