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Minęło jedynie pół roku od dnia Inauguracji.  
W tym krótkim czasie świat całkowicie się zmie-
nił. Rosja rzuciła globalnej społeczności odpo-
wiedzialnych narodów wyzwanie: czy można 
pozwolić na to aby w Europie osiągano swoje 
cele polityczne za pomocą gwałtów, ludobój-
stwa, zbrodni wojennych? Ostatni raz przed 
takim pytaniem postawiły świat hitlerowskie 
Niemcy. Możliwa odpowiedź jest tylko jedna: nie 
można. Niestety udzielanie tej odpowiedzi tak 
wtedy, jak i teraz zajmuje czas, kosztuje ogrom 
ludzkich cierpień i strasznych zniszczeń.

W kontekście tych wydarzeń kwestia „zielo-
nej transformacji” stała się sprawą nie tylko 
już ekonomii i ekologii, ale też bezpieczeń-
stwa. A „zielony wodór” wysuwa się na pierw-
szy plan działań potrzebnych dla uniezależ-
nienia od paliw kopalnych ze wschodu. Wiele 
kluczowych procesów przemysłowych wyma-
ga nie tylko energii elektrycznej, ale też udzia-
łu procesu spalania – obecnie w znakomitej 
większości przypadków spalania gazu ziemne-
go. „Dekarbonizacja” tych procesów i uniezależ-
nienie od gazu może się udać jedynie poprzez 
użycie „zielonego wodoru” zamiast gazu. 
Obecny kryzys energetyczny, wywołany wojną, 
jeszcze mocniej pokazuje więc, że obrana przez 
nas droga była słuszna.

W pierwszym numerze naszego periody-
ku „Szklane Domy” poruszyliśmy trzy tematy: 
gospodarkę wodorową, budowę „Rail Carpatia” 
z udziałem Województwa Świętokrzyskiego 
(włączenie w ten szlak logistyczny to dla nas 
wielka szansa!), oraz kulturowe implikacje 
zachodzących obecnie przemian w kontekście 

naszego dziedzictwa narodowego. Od tamtego 
czasu każdy z tych bloków tematycznych zyskał 
jeszcze na aktualności. W obecnym, drugim 
numerze, wydanym na okoliczność II Spotkania 
Klastra Wodorowego zaprosiliśmy więc wybit-
nych ekspertów do napisania artykułów rozwi-
jających poruszone już wątki.

Trwająca wojna każe na nowo poruszać kwestie 
całkiem fundamentalne, dlatego na począt-
ku niniejszego numeru umieszczamy kulturę:  
w artykule dr Pawła Rojka, który w sposób 
niezwykle ciekawy wywodzi z naszego dziedzic-
twa kulturowego wskazówki dla polskiej tożsa-
mości na rysującą się przed nami przyszłość.  
O gospodarce wodorowej i jej znaczeniu  
w kontekście przemian, które muszą nastą-
pić, pisze uznany ekspert, Prezes Instytutu 
Jagiellońskiego, Marcin Roszkowski. Dalsze 
rozwinięcie kwestii Rail Carpatia, również  
w kontekście jakże pilnej dziś potrzeby lepsze-
go połączenia towarowego Ukrainy z Polską (tu 
znów okazuje się, że bardzo celnie wybraliśmy 
ten temat już w listopadzie ubiegłego roku), 
w swoim tekście prowadzi ekspert Agencji 
Rozwoju Przemysłu, Wojciech Pawłuszko.

Poruszamy te kwestie będąc świadomi prawie 
150-letniej już historii „Kieleckich Marmurów” 
i roli jaką nasza firma pełniła w społeczno-
-ekonomicznym życiu całego regionu przez 
ten czas. Odnosimy się do dziedzictwa, pierw-
szego na ziemiach polskich okręgu prze-
mysłowego – Staropolskiego, zlokalizowa-
nego na ziemi świętokrzyskiej. Pamiętamy 
o roli, jaką nasz region pełnił później  
w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Dlatego 

postanowiliśmy przemianować nasz klaster 
wodorowy na „Centralny Klaster Wodorowy im. 
Braci Łaszczyńskich”, a firmie nadać nawiązują-
cą do nowych, szerszych zadań nazwę, zacho-
wując starą markę jako nazwę dla tradycyjnie 
prowadzonej przez nas działalności górniczej.

Liczymy na to, że jesteśmy świadkami nowej fali 
„rewolucji przemysłowej”. Historycznie, poja-
wienie się przemysłu związane było z ener-
getyką węglową. Po wielu dekadach domina-
cji węgla na pierwszy plan wysunęły się ropa  
i gaz, na których oparła się cała globalna gospo-
darka. Uważamy, że mamy obecnie do czynie-
nia z wielkim przełomem, po którym gospo-
darka przyszłości oparta zostanie o wodór. 
Ten przełom otwiera przed Polską, polskimi 
firmami, przed naszym regionem możliwość 
zawalczenia o nową pozycję w tym nowym  
ekosystemie gospodarczym. Stąd decyzja  
o powołaniu Świętokrzyskiej Grupy Prze-
mysłowej INDUSTRIA.

Celem Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej 
INDUSTRIA jest ekologiczna i nowoczesna rein-
dustrializacja naszego regionu, w ramach której 
gospodarka wodorowa stworzy wiele nowych, 
dobrze płatnych miejsc pracy, których ilość 
będzie skłaniała tych, którzy niegdyś wyjechali 
ze Świętokrzyskiego – do powrotu, a mieszkań-
ców innych województw – do przyjazdu do nas; 
a dla miast, miejscowości, a także naszych uczelni 
stanie się głównym impulsem rozwojowym.

Szczepan Ruman
Prezes Zarządu Świętokrzyskich 
Kopalni Surowców Mineralnych

Nasza listopadowa Inauguracja Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich odbywała się 
w szczytowym momencie zeszłorocznego kryzysu gazowego, który doprowadził do kryzysu energetycznego. 
A przecież prace nad tym aby to wydarzenie mogło stać się faktem trwały przez wiele miesięcy. Mieliśmy więc 
„wyczucie czasu” rozszerzając zakres działalności naszej firmy na kwestie związane z „zieloną transformacją” 
jeszcze zanim stało się to paląco potrzebne.
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Szklane Domy



26 lutego 2022 roku, dwa dni po rozpoczęciu agre-
sji Rosji na Ukrainę, na stronie rosyjskiej rządowej 
agencji informacyjnej „RIA Nowosti” ukazał się 
artykuł Piotra Akopowa zatytułowany „Ofensywa 
Rosji i nowego świata”. Jego autor triumfalnie 
ogłaszał, że dokonujący się właśnie „powrót Rosji 
do swojej historycznej przestrzeni” oznacza także 
jej powrót „na swoje miejsce w świecie”, czyli 
„rozpoczęcie nowej 
epoki”, a nawet nadej-
ście „nowego świata”. 
Tekst pojawił się na 
stronie agencji punktu-
alnie o 8.00. Zapewne 
wcześniej zaplanowa-
no jego automatyczną 
publikację na dzień, w 
którym – jak się naiwnie 
spodziewano – Rosja 
zajmie już całą Ukrainę. 
Kilka minut później 
tekst zniknął ze strony. Nawet jak na standardy 
rosyjskiej propagandy ekstatyczna wizja Akopowa 
zbyt rażąco odbiegała od sytuacji na froncie. 
Jak się okazało, był to dopiero początek ciężkiej 
wojny, która trwa do dziś. Kilka chwil obecności 
na stronie „RIA Nowosti” wystarczyło jednak, by 
ten niefortunny materiał został dostrzeżony przez 
zagraniczne media. Wkrótce na całym świecie 
przywoływano tekst Akopowa jako spektakularny 
przykład tego, w jaki sposób rosyjska propaganda 
boleśnie zderza się z ukraińską rzeczywistością.

Pojawienie się i zniknięcie tego tekstu pozwa-
la zrozumieć, co w istocie dzieje się obecnie  
w Rosji i w Ukrainie. W tym tekście chciałbym 
się zastanowić, jakie może to mieć znaczenie dla 
polskiej tożsamości. Wygląda bowiem na to, że na 
naszych oczach definitywnie kończy się trwająca 
przez kilkaset lat epoka rosyjskiego imperializmu. 
Rosyjskie imperium odcisnęło głębokie piętno na 
polskiej historii. Koniec Rosji jaką znamy powi-
nien więc także doprowadzić do rekonfiguracji  
polskiej tożsamości. 

Najpierw spróbuję zrekonstruować na podsta-
wie artykułu Akopowa czym według Rosjan 
miała być prowadzona przez nich operacja 
wojenna, a następnie spróbuję pokazać, czym 
się właściwie – dzięki bohaterskiej determinacji 

Ukraińców – okazała. Wydaje się, że niezależnie 
od ostatecznego wyniku trwającej wciąż konfron-
tacji militarnej, mamy do czynienia z ostateczną 
klęską rosyjskiego projektu imperialnego. Rosja w 
wyniku tej wojny straciła bowiem wszelkie zasoby 
symboliczne, jakimi jeszcze do niedawna zdawała 
się dysponować, konieczne do budowy jakich-
kolwiek trwalszych projektów integracyjnych. 

Oznacza to, dość paradok-
salnie, że wojna w Ukrainie 
jest ostatecznym końcem,  
a nie odnowieniem rosyj-
skiego imperializmu. 
Należy więc na serio rozwa-
żyć możliwość, że w nieda-
lekiej przyszłości Rosja 
na wiele pokoleń straci 
resztki swojej politycznej, 
gospodarczej, militarnej  
i przede wszystkim symbo-
licznej potęgi. Wygląda to 

tak, jakby Rosja zatoczyła wielkie koło i wracała 
do swojej pozycji sprzed połowy XVII wieku.  
W drugiej części tekstu przejdę do pytania, jakie 
skutki może mieć takie wydarzenie nie tylko dla 
polskiej polityki i 
gospodarki, lecz 
przede wszystkim 
kultury. Polska 
tożsamość do dziś 
w dużej mierze 
określana jest 
przez stosunek do 
Rosji. Spróbuję to 
pokazać, odwołu-
jąc się do kluczo-
wej dla współ-
czesnej kultury 
polskiej dyskusji między Jarosławem Markiem 
Rymkiewiczem a Marią Janion. Wydaje mi się, 
że koniec rosyjskiego imperium może pozwo-
lić nam na wyzwolenie się z dylematu między 
postulowanym przez Rymkiewicza zachowaniem 
tożsamości romantycznej a proponowaną przez 
Janion jej fundamentalną dekonstrukcją. Wyjście 
z cienia imperium otwiera – jak sądzę – wielkie 
możliwości nowych rekonfiguracji polskości. 
Ostateczny rozpad wyobrażonego rosyjskiego 
imperium może wreszcie pozwolić wybić się na  
duchową niepodległość. 

Koniec imperium 

Piotr Akopow w swoim słynnym artykule przed-
stawił w wyjątkowo jasny i klarowny sposób 
ideologiczne podstawy rosyjskiego ataku na 
Ukrainę. Jak sądzę, jego wizja jest dość reprezen-
tatywna dla oficjalnej ideologii Kremla. Podobne 
wątki można znaleźć w wielu wypowiedziach 
Putina czy Ławrowa, stale pojawiają się także  
w rosyjskiej propagandzie. Zaletą tekstu jest to, 
że wątki te są powiązane w pewną spójną całość, 
która pozwala zrekonstruować sposób rozumo-
wania rosyjskich elit. 

Przede wszystkim Akopow przyznaje, że atak na 
Ukrainę nie miał wyłącznie charakteru prewen-
cyjnego. Propaganda rosyjska często wskazuje, 
że wojna została tak naprawdę sprowokowana 
przez kraje zachodnie, które chciały wykorzystać 
Ukrainę, by zagrozić Rosji. Atak na Ukrainę byłby 
więc w rzeczywistości obroną Rosji. Jak wiadomo, 
takie dość pokrętne tłumaczenie przyjmowane 
bywa ze zrozumieniem także poza Rosją. Akopow 
nie neguje tego pragmatycznego wymiaru opera-
cji wojennej. Faktycznie, jak powiada, Ukraina 

stała się ostatnio „forpocztą 
nacisku na nas Zachodu”  
i musiała zostać zneutrali-
zowana. Wyraźnie jednak 
podkreśla, że w rosyjskiej 
operacji w Ukrainie chodzi 
o coś o wiele ważniej-
szego niż tylko zneutra-
lizowanie potencjalnego  
zagrożenia militarnego.

Jak stwierdza Akopow, 
podstawowym źródłem 

rosyjskiego zachowania nie były strategiczne 
kalkulacje, lecz gorące pragnienie przezwycięże-
nia upokarzającego „kompleksu podzielonego 
narodu”. Jak powiada, w wyniku ataku na Ukrainę 
„Rosja odbudowuje swoją jedność” i „przezwycię-
żona zostaje tragedia 1991 roku i wywołane przez 
nią nienaturalne przemieszczenia”. Celem Rosji 
ma więc być zjednoczenie narodu, który po rozpa-
dzie ZSRR został sztucznie podzielony między 
trzy państwa. Nie chodzi przy tym tylko o ochronę 
obywateli rosyjskich mieszkających za granicą, 
ale raczej o uznanie, że zarówno Białorusini, jak  

Wyjście z cienia imperium

Propaganda rosyjska często wska-
zuje, że wojna została tak naprawdę 
sprowokowana przez kraje zachodnie, 
które chciały wykorzystać Ukrainę, by 
zagrozić Rosji. Atak na Ukrainę byłby 
więc w rzeczywistości obroną Rosji. 
Jak wiadomo, takie dość pokrętne 
tłumaczenie przyjmowane bywa ze 
zrozumieniem także poza Rosją.

Należy więc na serio rozważyć 
możliwość, że w niedalekiej przy-
szłości Rosja na wiele pokoleń straci 
resztki swojej politycznej, gospodar-
czej, militarnej i przede wszystkim 
symbolicznej potęgi. Wygląda to 
tak, jakby Rosja zatoczyła wielkie 
koło i wracała do swojej pozycji 
sprzed połowy XVII wieku. 

Paweł Rojek*
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Kultura i przyszłość
Inspiracje z polskiego dziedzictwa kulturowego



i Ukraińcy są w istocie, wraz z Rosjanami, częścia-
mi jednego wielkiego narodu. Jak powiada 
Akopow, „Rosja odbudowuje swoją historyczną 
pełnię, zbierając razem rosyjski świat (русский 
мир), rosyjski naród (русский народ), w całej 
jego pełni Wielkorusów, Białorusów i Małorusów 
(великороссов, белорусов и малороссов). 
Historyczne określenia „Wielkorusowie”, 
„Białorusowie” i „Małorusowie” oznaczają tu 
oczywiście współczesnych Rosjan, Białorusinów  
i Ukraińców. Podstawą wojny z Ukrainą, podobnie 
zresztą jak integracji z Białorusią, jest więc prze-
konanie, że mieszkańcy wszystkich tych krajów 
należą tak naprawdę do jednego narodu, który 
powinien żyć w jednym wspólnym państwie.

Takie sformułowanie celów rosyjskiej polityki 
jest czymś przełomowym w historii Rosji. Rosja 
bowiem była przez stulecia imperium, a nie 
państwem narodowym. Imperium opiera się na 
pewnej uniwersalnej wizji, w której odnaleźć mogą 
się różne narody. 
Jak wskazywałem 
w swojej książ-
ce „Przekleństwo 
imperium”, Rosja w 
przeszłości określała 
się na przykład jako 
państwo bronią-
ce prawosławia, 
jednoczące narody 
słowiańskie czy 
realizujące utopię 
m a r k s i z m u - l e n i -
nizmu. W każdym 
ze swych wcieleń 
rosyjskie imperium 
miało, przynajmniej 
oficjalnie, charakter wyraźnie ponadnarodowy. 
Dzięki temu podbite ludy mogły jakoś uzasadniać 
sobie swoją podległość. Dawne imperium carskie 
upadło właśnie dlatego, że przyjęło bardziej nacjo-
nalistyczny kurs. Teraz jednak oficjalną podstawą 
agresji nie jest żadna uniwersalistyczna ideologia, 
lecz po prostu dążenie do zjednoczenia rzeko-
mo podzielonego narodu. Ta zasadnicza zmiana 
ideologiczna umyka zwykle uwadze komenta-
torów, którzy w wojnie w Ukrainie widzą krok 
w kierunku odbudowy Związku Radzieckiego. 
Akopow wspomina co prawda o „tragedii 1991 
roku”, nawiązując oczywiście do słynnej wypowie-
dzi Putina, który w 2005 roku nazwał rozpad ZSRR 
„największą geopolityczną katastrofą dwudzieste-
go wieku”, ale przezwyciężenie tej tragedii polega 
według niego nie na reintegracji wielu narodów 
zamieszkujących dawne republiki radzieckie, lecz 
tylko na ponownym zjednoczeniu podzielonego 
narodu rosyjskiego. Dawniej Związek Radziecki, 
jak głosił jego hymn, miał ogarnąć cały „ludzki 
ród”. Dziś deklarowanym celem Rosji jest tylko 
objęcie „rosyjskiego świata”.

Wygląda więc na to, że w Rosji dokonuje się zasad-
nicze przejście od imperializmu do nacjonalizmu. 
Dawna wizja ponadnarodowej wspólnoty zostaje 
mniej lub bardziej świadomie zastępowana przez 
obraz narodowej jedności. Nacjonalizm wyklu-
cza jednak imperializm. Podstawą potęgi impe-
rium jest inkluzywny charakter, pozwalający na 

włączanie wielu kolejnych narodowości. Ideologia 
„rosyjskiego świata” jest zbyt ekskluzywna, by 
oprzeć na nim jakiś szerszy projekt integracyjny. 
Nacjonalizm bywa jednak nie mniej agresywny niż 
imperializm. W historii, przejście od formuły impe-
rialnej do narodowej, łączyło się często właśnie 
z eskalacją przemocy. Transformacja Imperium 
Osmańskiego do narodowej Turcji wiązała się  
z ludobójstwem Ormian. Jak sądzę, z analogicz-
nym procesem mamy dziś do czynienia w Rosji. 
Sami Rosjanie mogą zresztą nie mieć jasności, 
co właściwie robią. Wielu z nich może myśleć, że 
faktycznie odbudowują utracone imperium. Na 
nagraniach z wojny można zobaczyć, że żołnie-
rze rosyjscy wywieszają na czołgach wyciągnięte  
z jakichś magazynów radzieckie flagi. Logika jest 
jednak nieubłagana. Walka w imię „rosyjskiego 
świata” wyklucza na dłuższą metę powstanie 
jakiejkolwiek prawdziwie imperialnej, to znaczy 
ponadnarodowej wspólnoty.
 

Tekst Akopowa 
został pospiesznie 
usunięty ze strony 
„RIA Nowosti”. Jak się 
okazało, nawet taki 
okrojony w stosunku 
do dawnych tradycji 
imperialnych projekt 
„rosyjskiego świata” 
poniósł w Ukrainie 
k o m p r o m i t u j ą c ą 
porażkę. Jak się okaza-
ło, idea ta nie tylko nie 
wywołała spodzie-
wanego zaintereso-
wania, ale wzbudziła 
gwałtowny opór tych, 

do których była adresowana. Rosyjskojęzyczni 
obywatele wschodniej Ukrainy, będący na 
dodatek często wiernymi Ukraińskiego Kościoła 
P r a w o s ł a w n e g o 
P a t r i a r c h a t u 
M o s k i e w s k i e g o , 
a więc z pozoru 
idealni mieszkańcy 
rosyjskiego świa-
ta, zamiast witać 
swoich wyzwoli-
cieli chlebem i solą, 
zaczęli strzelać do 
nich z Javelinów. 
Okazało się, że wcale 
nie chcą należeć do 
budowanej przez 
Rosjan nowej wspól-
noty narodowej. Powszechny opór mieszkańców 
Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji całkowicie 
kompromituje ideologię Kremla. To tak jakby 
Niemcy zajmujący w 1938 roku Sudety spotkali 
się z heroicznym oporem zamieszkujących je 
niemieckojęzycznych obywateli Czechosłowacji. 
Wygląda więc na to, że ideologiczny projekt rosyj-
skiego świata po prostu nie wypalił. Klęska ideolo-
giczna ma przy tym o wiele większe znaczenie niż 
fatalne wyposażenie czy nieudolne dowodzenie 
rosyjskiej armii. Bez jakichś efektywnych idei 
działania rosyjskie stają się po prostu eskalacją 
bezsensownej przemocy. Wydaje się więc, że tak 

naprawdę jesteśmy świadkami nie tylko ostatecz-
nego końca rosyjskiego projektu imperialnego, 
lecz także fiaska zastępującego go, znacznie 
skromniejszego projektu nacjonalistycznego. 

Redefinicja polskości 

Polska tożsamość w ostatnich dwustu latach 
kształtowała się w cieniu rosyjskiego imperium. 
Wpływ Rosji na polską kulturę miał dwojaki 
charakter, pozytywny i negatywny. Pozytywny 
okazał się ostatecznie dość niewielki, choć nie 
należy go lekceważyć. W każdym bodaj poko-
leniu pojawiały się bowiem projekty zbliżenia 
polskiej tożsamości do rosyjskiej. Tuż po rozbio-
rach część polskich elit uznała, że po upadku 
polskiej państwowości, polskość powinna stać 
się po prostu jednym z wariantów dominującej 
rosyjskości. Potem część Polaków odnajdywała 
się w promowanym przez imperium rosyjskie 
wizji słowiańskiej wspólnoty. Wreszcie, po rewo-
lucji komunistycznej, nie brakowało chętnych do 
współpracy z nowym sowieckim imperium.

Dla większości Polaków jednak takie próby asymi-
lacji rosyjskiej tożsamości miały charakter naro-
dowej zdrady. Nawet jeśli czasami akceptowano 
polityczną podległość, to z naciskiem podkreślano 
przynajmniej różnice kulturowe między Polakami 
a Rosjanami. Zwłaszcza polski romantyzm ufun-
dowany był na sprzeciwie wobec rosyjskiej tyranii. 
Właśnie to negatywne odniesienie do Rosji miało 
ogromny wpływ na polską tożsamość. W ten 
sposób negatywny obraz Rosji stała się nieoczeki-
wanie częścią naszej pozytywnej wizji Polski.

Prowadzi to do paradoksu. Polska tożsamość, 
która tworzyła się w czasie zaborów, nosi w sobie 
piętno warunków, w których powstawała. Z tego 
powodu długo oczekiwane odzyskanie niepodle-
głości i usunięcie zewnętrznych zagrożeń może 

doprowadzić do jej 
kryzysu. W szcze-
gólności jeśli jej 
konstytutywnym 
elementem jest 
odniesienie do rosyj-
skiego zagrożenia, 
to jego ewentualne 
trwałe zaniknięcie 
stanowi śmiertel-
ne zagrożenie dla 
tradycyjnej polsko-
ści. Prowadzi to do 
osobliwego dyle-
matu: tradycyjną 

polskość można uznawać tylko wtedy, gdy uznaje 
się jednocześnie realność rosyjskiego zagrożenia, 
mentalne uwolnienie się od Rosji wymaga zaś 
radykalnej redefinicji polskiej tożsamości. W obu 
wypadkach okazuje się, że los polskiej kultury 
zależny jest od losów rosyjskiego imperium. 

Nie jest to wcale jakaś wydumana konstrukcja 
intelektualna. Jak spróbuję teraz pokazać, dyle-
mat ten można odnaleźć w pismach dwojga 
niedawno zmarłych wybitnych znawców polskie-
go romantyzmu, Jarosława Marka Rymkiewicza  
i Marii Janion. Postacie te pod wieloma względa-

Rosja w przeszłości określała się na 
przykład jako państwo broniące prawo-
sławia, jednoczące narody słowiańskie 
czy realizujące utopię marksizmu-le-
ninizmu. W każdym ze swych wcieleń 
rosyjskie imperium miało, przynajmniej 
oficjalnie, charakter wyraźnie ponad-
narodowy. Dzięki temu podbite ludy 
mogły jakoś uzasadniać sobie swoją 
podległość. Dawne imperium carskie 
upadło właśnie dlatego, że przyjęło bar-
dziej nacjonalistyczny kurs.

Polska tożsamość, która tworzyła się 
w czasie zaborów, nosi w sobie piętno 
warunków, w których powstawała. Z tego 
powodu długo oczekiwane odzyskanie 
niepodległości i usunięcie zewnętrznych 
zagrożeń może doprowadzić do jej kryzysu. 
W szczególności jeśli jej konstytutywnym 
elementem jest odniesienie do rosyjskiego 
zagrożenia, to jego ewentualne trwałe 
zaniknięcie stanowi śmiertelne zagrożenie 
dla tradycyjnej polskości. 
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mi uosabiają dwie zwykle przeciwstawiane sobie 
wizje polskości. Co więcej, oboje angażowali się 
w życie publiczne, stając się w ostatnich latach 
symbolami dwóch przeciwnych obozów politycz-
nych. Analiza ich poglądów może więc pomóc 
w zrozumieniu sytuacji kulturowej, w jakiej się 
znaleźliśmy. Być może pozwoli także na sformuło-
wanie w niej jakiejś alternatywy.

Jarosław Marek Rymkiewicz w rozmowie  
z Adamem Poprawą z 1994 roku stwierdzał 
jednoznacznie: „Nasza nowożytna polskość była 
konstytuowana zawsze negatywnie: byliśmy  
i jesteśmy takimi a nie innymi Polakami, ponie-
waż stanęliśmy twarzą w twarz z potworem, 
który nazywał się imperium. [...] Nasza polskość 
jest reakcją na agresję tego imperium. Ona była 
kształtowana negatywnie, bez tego imperium 
polskość musiałaby być i z pewnością byłaby 
czymś zupełnie innym, musiałaby się jakoś prze-
organizować, przekształcić. Ale właśnie jakoś, czyli 
w sposób dla mnie niewyobrażalny”. Takie ujęcie 
polskiej tożsamości prowadziłoby oczywiście do 
fatalnej trudności  
w razie nieoczekiwa-
nego zaniku rosyj-
skiego zagrożenia. 
Tradycyjna polskość 
okazałaby się w takim 
wypadku niepo-
trzebnym, anachro-
nicznym rekwizy-
tem. Rymkiewicz 
doskonale zdawał 
sobie z tego sprawę. 
Mówił dalej: „Jeśli 
powiemy, że impe-
rium już się rozpadło, 
że tego potwora już 
nie ma i nigdy nie 
będzie, że za naszą 
wschodnią granicą 
jest dziura czy ocean, no to rzeczywiście III część 
„Dziadów”, „Pan Tadeusz”, wiersz „Do matki Polki”, 
a także „Nie-Boska komedia”, a także „Powstanie 
narodu polskiego” Mochnackiego są dziełami,  
z których może uda się wydobyć jeszcze coś 
innego, ale w gruncie rzeczy dziełami pewnie 
nam niepotrzebnymi”. Rymkiewicz nie martwił 
się jednak taką perspektywą. Jego zdaniem Rosja 
bowiem zawsze stanowić będzie zagrożenie dla 
Polski. W wywiadzie dla „Życia Warszawy” w 1995 
roku mówił wprost: „wszyscy (poza notorycznymi 
idiotami) dobrze to przecież wiemy: Rosja będzie 
imperium albo w ogóle jej nie będzie. Ponieważ 
trudno wyobrazić sobie Rosję, której nie ma 
(gdzie podzialiby się wtedy Rosjanie?), trzeba 
uznać, że Rosja już niebawem stanie się znowu 
wielkim, potężnym imperium”. Romantyczny 
model polskiej tożsamości okazuje się więc wciąż 
aktualny, bo sytuacja, w jakiej znajduje się polski 
naród, niewiele się zmieniła od czasu zaborów. 
Tak samo jak dawniej jesteśmy zagrożeni przez 
„wschodnie sposoby istnienia”, wobec czego tak 
samo jak kiedyś potrzebujemy chroniących przed 
nimi wielkich dzieł romantyzmu. Paradoksalnie, 
gwarantem trwałości polskiego kanonu 
romantycznego okazuje się więc żywotność  
rosyjskiego imperializmu. 

Maria Janion także dostrzegała negatywny 
charakter polskiej tożsamości, ale uznawała ją 
za niebezpieczną pułapkę. Polska przez długi 
czas, w którym kształtowała się jej nowoczesna 
tożsamość, znajdowała się w sytuacji dotkli-
wej opresji kolonialnej. Opresja ta zniknęła po 
1989 roku, ale nasza kultura wciąż nosi jej ślady. 
Potrzebny jest więc proces wyzwolenia polskiej 
tożsamości ze śladów długotrwałej obcej domi-
nacji. W przeciwnym razie polskość będzie odgry-
wać coraz bardziej negatywną rolę w psychice  
kolejnych pokoleń. 

Na czym polega postkolonialne piętno polskiej 
tożsamości? Jak to kiedyś zgrabnie ujął Sławomir 
Mrożek, Polacy znajdują się na zachód od 
Wschodu i na wschód od Zachodu. Z jednej strony 
negatywnie określamy się w stosunku do Rosjan, 
z drugiej zaś sami jesteśmy negatywnie określa-
ni przez Europejczyków. Jak stwierdza Janion 
w „Niesamowitej Słowiańszczyźnie”, „Jesteśmy 
krajem postkolonialnym, który jednocześnie – co 
się nieraz zdarza – odczuwa wyższość wobec 

swego kolonizatora – Rosji. 
W tym punkcie czuliśmy  
i czujemy się Europą zmaga-
jąc się z azjatyckim barba-
rzyństwem. [...] Ale, będąc 
krajem postkolonialnym, nie 
jesteśmy przecież prawdzi-
wymi Europejczykami, bo 
[...] odbiło się na nas rosyjsko-
-słowiańskie skundlenie. [...] 
To właśnie czyni nasze życie 
nieznośnym – w błędnym 
kole dominacji, narzucania, 
niewolenia, wywyższania 
się i poniżania, ciągłej walki 
o uznanie jakiejś mitycz-
nej wyższości i lepszości, 
nieustannego pokazu pychy 
i chęci wyniesienia się nad 

drugich”. Polska tożsamość, jeśli ma przetrwać 
we współczesnym świecie, musi wyrwać się  
z tej przeklętej dialektyki wyższości i niższości. 
Wymaga to jednak sformułowania „odmiennego 
polskiego imaginarium”, które mogłoby „uporać 
się z pozostałościami odziedziczonej po mesjani-
zmie megalomanii narodowej”, dokonać „dekon-
strukcji polskiego mitu romantyczno-wojennego”, 
którego „podstawowym składnikiem” jest „polska, 
czyli europejska, wyższość nad Rosją”.

Janion sugeruje, że transformacja polskiej tożsa-
mości może dokonać się przez odkrycie na nowo 
naszego słowiańskiego dziedzictwa. Polacy rzad-
ko dotąd odwoływali się do niego, niebezpiecznie 
bowiem odróżnia nas ono od pożądanej euro-
pejskości i zbliża do niechcianej rosyjskości. Jak 
jednak wskazuje Janion, to właśnie oderwanie od 
słowiańskich korzeni wpychało nas w błędne koło 
podporządkowania i dominacji. Możemy się więc 
z niego wyrwać przez dostrzeżenie, akceptację  
i docenienie naszej słowiańskości. 

To jednak wymaga zakwestionowania konsty-
tutywnej w dawnym modelu kulturowej granicy 
między Polską a Rosją. Jak zwraca uwagę Janion, 
„Przypisanie do Słowiańszczyzny budzić może 

posądzenia o «słowianofilstwo» czy «panslawizm», 
pojmowane jako podporządkowanie się rosyjskie-
mu imperializmowi, który maskował się zawsze 
hasłem «jedności słowiańskiej». [...] Problem 
Polska – Rosja objawia się tutaj w całej swojej 
jątrzącej okazałości. Postaram się jednak trakto-
wać go mniej spazmatycznie i mniej demarka-
cyjnie, niż jest to u nas w zwyczaju”. Jak sugeruje 
Janion, warto podjąć takie tożsamościowe ryzyko. 
Za cenę rezygnacji z poczucia wyższości wobec 
Wschodu możemy bowiem uzyskać zwolnienie 
z poczucia niższości wobec Zachodu. Poczucie 
wyższości wobec kultury rosyjskiej było bowiem 
potrzebne w czasach niewoli, dziś o wiele przy-
datniejsze jest pozbycie się kompleksów wobec 
starych narodów europejskich. 

Maria Janion już na początku lat dziewięćdziesią-
tych głosiła koniec romantycznego paradygmatu 
w kulturze polskiej. Wielkie romantyczne narracje, 
które pomagały nam przetrwać zabory, okupację 
i komunizm przestawały być potrzebne w warun-
kach odzyskanej niepodległości. Romantyzm miał 
stać się tylko zasobem symboli, przydatnych do 
przeżywania własnej, prywatnej egzystencji. Jej 
postulat przywrócenia dziedzictwa słowiańskie-
go miał właśnie pomóc w dekonstrukcji starego 
paradygmatu. Program Janion miał bowiem tylko 
negatywny, a nie pozytywny charakter. Starała się 
ona tylko podważyć dominujący zachodni i kato-
licki model polskiej tożsamości, a nie zastępować 
go jakimś wschodnim, słowiańskim czy pogań-
skim wzorcem. Niesamowita Słowiańszczyzna 
miała tylko zdyskredytować swojski romantyczny 
mesjanizm. W żadnym wypadku nie miał być to 
projekt pozwalający na skonstruowanie jakiejś 
nowej zbiorowej tożsamości. 

Wyjście z cienia
 
Czy jest jakieś inne wyjście z tego fatalnego splotu 
łączącego polską tożsamość z rosyjskim zagro-
żeniem? Czy rzeczywiście jesteśmy skazani na 
wybór między podtrzymywaniem polskości za 
cenę wiary w imperium i rezygnację z tradycyjnej 
tożsamości w razie zaniku zagrożeń? Jak sądzę, 
zarówno Rymkiewicz, jak i Janion przyjmują 
pewne wspólne założenie, które umożliwia im 
wyprowadzenie swoich kłopotliwych wniosków. 
Założeniem tym jest przekonanie, że tradycyjna 
polska tożsamość była tylko odpowiedzią na 
rozbiory. Oboje zdają się sądzić, że zasadniczym 
problemem polskiej literatury było tylko odzy-
skanie wolności i że wszelkie wizje, jakie przy 
tym formułowano, były podporządkowane temu 
jednemu celowi. W takim wypadku rzeczywiście 
odzyskanie niepodległości i zanik zagrożenia 
zewnętrznego prowadzi w naturalny sposób do 
zakwestionowania polskiej tożsamości. Polskość 
okazuje się bowiem tylko kompensacją brakującej 
podmiotowości.

Wydaje mi się jednak, że można inaczej spojrzeć 
na nasze romantyczne dziedzictwo. Z pewnością 
romantyzm odpowiadał na warunki, w jakich 
powstawał, wydaje się jednak, że także poza nie 
wykraczał. Jak starałem się pokazać w swojej 
książce „Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski 
mesjanizm”, polski romantyczny mesjanizm był 

Polacy znajdują się na zachód od 
Wschodu i na wschód od Zachodu. 
Z jednej strony negatywnie okre-
ślamy się w stosunku do Rosjan,  
z drugiej zaś sami jesteśmy negatyw-
nie określani przez Europejczyków.

Jesteśmy krajem postkolonialnym, 
który jednocześnie – co się nieraz 
zdarza – odczuwa wyższość wo-
bec swego kolonizatora – Rosji. [...] 
Ale, będąc krajem postkolonialnym, 
nie jesteśmy przecież prawdziwymi 
Europejczykami.
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nie tylko reakcją na utratę państwa, ale także,  
a może przede wszystkim, porywającą wizją 
budowy nowego modelu kulturowego, społecz-
nego i politycznego. Odzyskanie niepodległości 
powinno więc być nie tyle finałem, lecz raczej 
pierwszym etapem jej realizacji. Nawet jeśli 
wizja ta została sformułowana w odpowiedzi 
na nieszczęścia dziejowe Polski, stanowczo 
wykraczała poza restytucję utraconych wartości. 
Odzyskanie przez Polskę niepodległości miało być 
tylko skutkiem ubocznym budowania Królestwa 
Bożego na ziemi.

Podobna dyskusja toczy się w kwestii aktualności 
dziedzictwa Solidarności. Solidarność powstawa-
ła w określonym miejscu i czasie, stanowiła odpo-

wiedź na konkretną sytuację społeczną, politycz-
ną, gospodarczą i geopolityczną. Idee Solidarności 
łatwo można więc uznać za wytwór pewnych 
wysoce nienormalnych okoliczności. Można  
w nich jednak także dostrzec spektakularną wizję 
radykalnej przemiany rzeczywistości, inspirowa-
nej zresztą polskim romantyzmem, która wykra-
czała poza uwarunkowania realnego socjalizmu, 
dyktatury proletariatu czy zimnej wojny. W takim 
wypadku program Solidarności wciąż zachowuje 
swoje znaczenie także dla współczesności.

Wydaje się, że tak właśnie, pozytywnie, a nie tylko 
negatywnie, rozumiana polska romantyczna 
tożsamość może istnieć – wbrew Rymkiewiczowi 
– bez konieczności permanentnego egzysten-

cjalnego zagrożenia. Nie musi być więc – wbrew 
Janion – aż tak głęboko dekonstruowana, by 
mogła odnaleźć się we współczesnym świecie. 
Rekonfiguracja polskości może polegać po 
prostu na ujawnieniu w tradycji tych wątków, 
które zachowują aktualność także w warun-
kach niepodległości. Upadek rosyjskiego 
imperium stanowi więc unikalną okazję do 
aktualizacji polskiej tożsamości. Otwiera on 
bowiem nową przestrzeń kulturową, ekono-
miczną i polityczną, która może być wreszcie  
swobodnie zagospodarowana.

*Paweł Rojek – filozof i socjolog, wykładowca 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książek  
o Rosji, Solidarności i polskim mesjanizmie.
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Technika na nowo
Znane wyzwania, nowe rozwiązania

Wojna w Ukrainie nie zmieniła wspólno-
towego podejścia do transformacji euro-
pejskiej gospodarki i energetyki. Ambitne, 
wcześniejsze plany stały się jeszcze bardziej 
ambitne, z tym że nie są już oparte wyłącznie  
na klimatycznym argumentowaniu. 

Teraz wiodącą rolę pełni paradygmat bezpieczeń-
stwa, który po 24 lutego przybrał na sile w wielu 
europejskich stolicach. Bezpieczeństwo, szcze-
gólnie w wymiarze energetycznym, przywdziało 
oblicze surowców kopalnych – ropy i gazu. Europa 
powoli, mozolnie, ale zorientowała się jak przez 
lata uzależniła się od surowców kopalnych z Rosji. 
Dzisiaj ta zależność jest ogromną słabością Europy 
w działaniach zmierzających do poskromienia 
imperialnych zapędów Rosji.

Trudno dziś wyobrazić sobie świat bez surowców 
kopalnych. Samochody elektryczne są promilem 
w ogólnej liczbie samochodów jeżdżących po 
naszych drogach, a gaz ziemny nadal stanowi 
podstawowy surowiec w przemyśle, szczególnie 

ciężkim i nawozowym. Tenże sam gaz miał stać 
się pomostem pomiędzy wysokoemisyjną ener-
getyką węglową a zeroemisyjnymi Odnawialnymi 
Źródłami Energii. Dzisiaj, kiedy 40 procent dostaw 
gazu do Europy pochodzi z Rosji, a ekonomicznie 
opłacalnych alternatyw nie jest zbyt wiele, plan 
ten stanął pod znakiem zapytania. Dyskusja o tym 
„co zamiast” przyśpieszyła, a dobrego rozwiąza-
nia tego problemu, póki co nie opracowano. Jak 
zatem poradzić sobie z tym wyzwaniem? 

Odpowiedź jest banalna, a jednocześnie niezwy-
kle trudna w wykonaniu – trzeba postawić na 
rozwój. Na rozwój tego, co dzisiaj wydaje się 
melodią przyszłości, ale niebawem może stać się 
codziennością. Coraz głośniej mówimy o tech-
nologiach wodorowych, które z jednej strony są 
bezemisyjne (lub niskoemisyjne, w zależności od 
technologii produkcji nośnika energii) a z drugiej, 
w odróżnieniu od źródeł odnawialnych, jak słońce 
czy wiatr – przewidywalne i stabilne. Sam wodór 
nie jest niczym nowym. Od lat stosowany jest  
w licznych gałęziach przemysłu, m.in. w procesach 

rafineryjnych podczas produkcji paliw. Wodór 
służy w rafineriach jako związek ułatwiający prze-
rób ciężkich frakcji ropy naftowej. Nasz kraj, co 
interesujące, jest w czołówce pięciu największych 
na świecie producentów tego nośnika energii. 
Jest on jednak praktycznie w całości zużywany 
w procesach produkcyjnych a sama jego produk-
cja nie należy do niskoemisyjnych. Powszechnie 
przyjęło się nazywać go „wodorem szarym”. Do 
kolorów wodoru powrócę jeszcze w dalszej części.

Zastosowanie wodoru jako paliwa przyszłości 
może być rozmaite. W pierwszej kolejności, 
jego właściwości jako nośnika energii mogą być 
wykorzystane w przemyśle, który dziś w dużej 
mierze opiera się na gazie ziemnym. Duże piece 
hutnicze, koksownicze czy produkcja nawozów 
to branża, która zużywa dziś największą część 
konsumowanego w Europie błękitnego paliwa. 
Kolejną branżą jest sektor transportu ciężkiego 
zarówno drogowego jak i kolejowego. Wodór 
może również wyprzeć paliwa kopalne z napę-
dów żeglugi. Paliwo to też w formie ogniw wodo-

Wodór rozwiązaniem problemów 
energetyki XXI wieku?

Marcin Roszkowski*
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rowych może być wykorzystane w pojazdach 
osobowych czy transporcie zbiorowym. Cały czas 
trwają również dyskusje o wykorzystaniu wodo-
ru w energetyce i ciepłownictwie. Wszystkie te 
zastosowania wymagają jednak technologicznego 
dopracowania i dużych nakładów finansowych. 
Wodór jako gaz jest silnie wybuchowy. Jego zasto-
sowanie np. w motoryzacji wymaga szczególnej 
ostrożności. Również w sektorze energetycznym 
wykorzystanie tego nośnika energii nie jest proste.  
W pierwszej kolejności, według planów m.in. 
spółek energetycznych, jest tworzenie mieszanin 
gazu ziemnego (lub w przyszłości biometanu)  
z wodorem. Początkowo takie mieszanki mają 
nie przekraczać od 5 do 15 procent udziału wodo-
ru w całościowej mieszaninie. Wybuchowość 
wodoru nie jest jedynym wyzwaniem związanym 
z tym paliwem. Wodór jako najmniejszy atom 
występujący w naturze wymaga odpowiedniego 
sposobu transportu czy przesyłu. Jego właści-
wości chemiczne powodują, że nie może on być 
transportowany „zwykłymi” stalowymi rurami czy 
przewożony w standardowych cysternach. Gaz ten 
„ulatnia się”, powodując korodowanie ścianek rur 
czy zbiorników, stwarzając zagrożenie wybuchem 
po zetknięciu z powietrzem atmosferycznym. 
Aby bezpiecznie transportować to paliwo, trzeba 
stworzyć praktycznie od nowa sieć przesyłową, 
co jest trudne zarówno pod względem koszto-
wym, organizacyjnym jak i regulacyjnym. Wiele 
firm energetycznych, przesyłowych czy dystry-
bucyjnych prowadzi swoje wewnętrzne badania 
na temat przesyłu określonych proporcji wodo-
ru zmieszanego z gazem ziemnym. To właśnie 
przesył wodoru na większe odległości, stanowi 
w chwili obecnej jedno z głównych wyzwań  
w rozwoju i popularyzacji tego alternatywnego 
nośnika energii. 

Kolejnym z wyzwań jest sama produkcja wodoru. 
Tutaj wracamy do popularnego w wielu środowi-
skach „kolorowania” wodoru. Kolorowanie przyjęło 
się jako klasyfikację wodoru ze względu na źródło 
jego wytworzenia. Wyróżniamy kolory szary, zielo-
ny, żółty czy fioletowy. Z tą klasyfikacją jednak nie 
zgadza się wielu stronników tego nośnika. Obecnie 
około 96 procent wyprodukowanego wodoru ma 
kopalną proweniencje. Najbardziej popularną meto-
dą produkcji wodoru ze źródeł kopalnych jest tzw. 
reforming parowy. Reforming parowy polega na 
połączeniu pary o temperaturze 800-950°C z meta-
nem. Mieszanina ta powoduje reakcję chemiczną, 
w której powstaje wodór, tlenek węgla i dwutlenek 
węgla. Pozostały tlenek węgla w zetknięciu z parą 
również rozkłada się na wodór i dwutlenek węgla. 
Proces ten jest wysoko emisyjny - na około 1 kg 
wodoru powstaje około 12 kg dwutlenku węgla 
co powoduje, że obecnie nie jest on traktowany 
jako alternatywa wobec paliw kopalnych. Jednak 
zwolennicy wprowadzenia wodoru uważają, że 
nie klasyfikacja kolorystyczna jest istotna, a to „czy”  
i „ile” CO2 jest emitowane ostatecznie do atmosfery. 
W przyszłości, kiedy technologia wychwytywania 
dwutlenku węgla z atmosfery z użyciem technolo-
gii CCS (Carbon Capture Storage) czy CCU (Carbon 
Capture Utilisation) zostanie zastosowana, możliwe 
stanie się praktycznie niewpływające na atmosferę 
wytwarzanie wodoru nawet ze źródeł emisyjnych 
takich jak np. gaz ziemny. 

Jednak rozwój i chęć zerwania z paliwami kopal-
nymi powoduje, że docelowo, produkcja wodoru 
opierać ma się na bezemisyjnych źródłach energii, 
tak aby od początku, jego wytwarzanie nie niosło 
żadnych dodatkowych kosztów z zarządzaniem 
wytworzonymi przy okazji gazami cieplarniany-
mi. Europa coraz więcej inwestuje w odnawialne 
źródła energii. Powstają wiatraki na lądzie, coraz 
więcej powstaje ich również na morzu. Z każdym 
tygodniem przybywa liczba prosumentów, którzy 
instalują panele fotowoltaiczne na dachach. 
Rośnie również liczba dużych farm słonecznych. 
Inwestując w OZE powoli pojawia się wyzwanie 
związane z zarządzaniem wyprodukowaną ener-
gią. Niestabilny i niesterowalny cykl pracy tych 
źródeł, zależnych również od czynników metrolo-
gicznych wymaga, aby ich praca wspierana była 
źródłami o stabilnym cyklu pracy. Na dzisiaj, takie 
możliwości dają wyłącznie elektrownie konwen-
cjonalne opalane paliwami kopalnymi.

Dodatkowo OZE często wytwarza nadmiar ener-
gii, kiedy energia ta nie jest potrzebna w krajowym 
systemie elektroenergetycznym. Tutaj w sukurs 
może przyjść wodór, wytwarzany w sposób, który 
jest najbardziej pożądany, a więc w procesie elek-
trolizy. Elektroliza polega na wiązaniu energii elek-
trycznej z wodą. Podczas tego procesu przerwane 
zostają wiązania wodoru i tlenu tworząc gazowy 
wodór i tlen. Wodór ten może być magazynowany, 
a później spalany/współspalany, aby wytworzyć 
energię elektryczną w generatorach turbino-
wych.  W odróżnieniu od bateryjnych magazynów 
energii, wodór jako nośnik energii jest znacznie 
bardziej wydajny energetycznie. Dodatkowo jego 
zastosowanie jest znacznie szersze niż tylko jako 
paliwo służące produkcji energii w energetyce. 
Po oczyszczeniu i załadowaniu ogniw paliwo-
wych jest to doskonały sposób na elektryfikację 
transportu. Dodatkowo wodór po odpowiedniej 
obróbce może być surowcem do tworzenia np. 
amoniaku, który jest znacznie prostszym paliwem  
w transporcie niż czysty wodór, a jego zastoso-
wanie jest równie szerokie co samego wodoru. 
Jednym z największych, potencjalnych docelo-
wych branż, w których zastosowanie może znaleźć 
„zielony amoniak” jest sektor żeglugowy, który 
potrzebuje paliwa powszechnego, a jednocześnie 
bezpiecznego pod względem eksploatacji, a także 
branża chemiczna i nawozowa. Dzisiaj amoniak  
w głównej mierze powstaje z wodoru „szarego”, który  
z kolei powstaje z reformingu parowego, w którym 
głównym surowcem jest metan. 

Również w naszym kraju trwają intensywne prace 
nad rozwojem technologii związanych z wodo-
rem. Nasze plany transformacji energetycznej,  
w której dużą rolę odegrać mają odnawialne źródła 
energii, wymuszają pracę również nad sposobami 
magazynowania energii. Morskie Farmy Wiatrowe, 
które mają powstać na polskich wodach Morza 
Bałtyckiego są idealnym miejscem na reali-
zację polskich planów związanych z produk-
cją, magazynowaniem oraz przetwarzaniem  
„zielonego wodoru”. 

Pod koniec 2021 roku, polski rząd przyjął Strategię 
Wodorową do 2030 roku, która zakłada, że do 
2030 roku w Polsce zostaną zainstalowane 

elektrolizery o łącznej mocy 2 GW. Dodatkowo 
powstać ma pięć dolin wodorowych, w których 
będzie produkowany, magazynowany i przetwa-
rzany ten zielony nośnik energii. Kilka miesięcy 
wcześniej, w październiku, zawiązano porozumie-
nie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodo-
rowej w Polsce, pod patronatem Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska. Ten strategiczny dokument 
określa ramy współpracy i koordynacji działań 
związanych ze stworzeniem całkiem nowej gałę-
zi polskiego przemysłu. Równie intensywnie na 
wodór stawiają polskie spółki energetyczne. Jeden 
z polskich przedsiębiorców, na początku marca 
2022 roku, opublikował własną strategię rozwoju 
wodoru. Do 2030 roku, firma planuje posiadać 540 
MW mocy w nisko i zeroemisyjnych instalacjach 
produkcji wodoru. Po 2030 roku ma to być już 
ponad 1 GW. Dodatkowo, spółka planuje posta-
wić 100 stacji wodorowych – zarówno w Polsce 
jak i w pozostałych państwach, w których jest  
aktywna biznesowo. 

Trendu rozwoju paliw alternatywnych, na czele 
z wodorem, nie da się odwrócić. Można tworzyć 
własne technologie i rozwiązania lub kupić goto-
we produkty za granicą. Na szczęście, dzieje się 
to pierwsze. Należy kibicować tym staraniom, 
bo wodór to nie tylko najmniejszy atom. To także 
klucz do rozwoju kolejnych sektorów gospodarki 
– od produkcji elektrolizerów, ogniw wodorowych, 
turbin i generatorów opalanych wodorem czy 
wytwarzania pochodnych, takich jak wspomniany 
amoniak. Wodór to również szansa dla polskich 
uczelni i ośrodków badawczych. Boom na OZE 
nie powiedzie się, jeżeli nie będziemy mieli w tyle 
głowy, co dalej. Nie stać nas na marnowanie ener-
gii elektrycznej, której nie będziemy mogli wyko-
rzystać, a będzie produkowana np. w farmach 
na Bałtyku. Dziś nie stać nas na niegospodarność 
zasobami energetycznymi. A wodór, przy dobrych 
wiatrach, może nam wydatnie pomóc.

*Marcin Roszkowski - Prezes Instytutu 
Jagiellońskiego. Przedsiębiorca. Poprzednio 
także pracownik naukowy ISP PAN, wykładow-
ca Collegium Civitas, dyrektor Departamentu 
Komunikacji i Promocji NBP, szef działu PR i rzecz-
nik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego, 
rzecznik prezydenta Warszawy oraz wicedyrek-
tor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii 
Prezydenta RP. Główne kierunki badań: energe-
tyka odnawialna, studia strategiczne i stosunki 
międzynarodowe.
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Inicjatywa Trójmorza 
a infrastruktura transportowa

We wrześniu 2015 r. Polska zainicjowała 
Inicjatywę Trójmorza1. Stanowi ona forum 
współpracy politycznej i gospodarczej  
12 państw zamieszkiwanych przez 112 mln 
ludzi: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, 
Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii  
i Węgier. Łączna powierzchnia tych krajów sta-
nowi prawie jedną trzecią całkowitej powierzch-
ni UE. Inicjatywa ma służyć zacieśnianiu powią-
zań gospodarczych w Europie Środkowej 
(między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim  
i Czarnym) m.in. w zakresie infrastruktury 
transportowej i ułatwiać starania o pozyskiwa-
nie wsparcia finansowego (głównie unijnego,  
w tym z instrumentu „Connecting Europe 
Facility”2 – Łącząc Europę) dla projektów inwe-
stycyjnych istotnych dla krajów tworzących 
nowy format współpracy3. Inicjatywę Trójmorza 
poparły USA, Komisja Europejska i Niemcy. 

Ponadto w 2018 r. na szczycie  
w Bukareszcie państwa zaangażowane  
w Inicjatywę Trójmorza opowiedziały się za 
powołaniem Funduszu Trójmorza („Three Seas 
Initiative Investment Fund” – TSIIF4). Został on 
utworzony 29 maja 2019 r. pod prawem luksem-
burskim przez Bank Gospodarstwa Krajowego  

i rumuński EximBank, co zostało ogłoszo-
ne przez prezesów obu banków na szczycie 
Inicjatywy Trójmorza w Lublanie w czerwcu 2019 
r.5 Dysponuje on niemal 1 mld euro na inwestycje.  
W ramach Inicjatywy Trójmorza istotne znacze-
nie mają dwa duże projekty infrastrukturalne: 
liczący ponad 3 tys. km szlak drogowy Via Carpatia 
biegnący od Kłajpedy na Litwie do Salonik  
w Grecji6 (droga przebiega przez Litwę, Polskę, 
Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję) 
oraz trasa kolejowa Rail Baltica7 licząca 1210 

km łącząca Litwę, Łotwę i Estonię  
z Polską. Kolejnym dużym projek-
tem infrastrukturalnym tworzącym 
spoiwo Inicjatywy Trójmorza ma być  
Rail Carpatia. 

Rail Carpatia jako uzupełnie-
nie projektów drogowych

W trakcie VI Szczytu Inicjatywy 
Trójmorza w Sofii, który odbył 
się 8-9 lipca 2021 r., Minister 
Infrastruktury Andrzej Adamczyk 
ogłosił inicjatywę rozbudo-
wy połączeń północ-południe  
w Europie Środkowej pod nazwą 
Rail Carpatia8, która powinna być 
przedmiotem rozmów w ramach 
Inicjatywy Trójmorza. Nie podał 
jednak szczegółów polskiej propo-

zycji, w tym prognozowanych kosztów budowy 
linii oraz źródeł finansowania, które są zapewne  
w trakcie ustaleń. Pierwsza wzmianka o nowej 
koncepcji pojawiła się w załączniku nr 5 do 
uchwały nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia  
7 listopada 2017 r. „w sprawie przyjęcia Koncepcji 
przygotowania i realizacji inwestycji Port 
Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla 
Rzeczypospolitej Polskiej”9. Ponadnarodowy 
szlak Rail Carpatia miałby prowadzić na terenie 

Cóż tam, panie, w polityce?

Rail Carpatia może być impulsem 
rozwojowym dla województwa świętokrzyskiego

Lokalne implikacje globalnych przemian

Wojciech Pawłuszko*

1   Więcej na temat inicjatywy i realizowanych projektów na stronie internetowej https://3seas.eu/.
2   Więcej informacji na temat tego instrumentu na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska: 

    https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/transport-infrastructure_en.
3   Szerzej na temat Inicjatywy Trójmorza na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/trojmorze. 
4   Więcej o Funduszu na jego stronie internetowej: https://3siif.eu/the-fund. 
5   Informacja prasowa dostępna tutaj: https://3siif.eu/news/the-three-seas-initiative-investment-fund-officially-established. 
6   https://projects.3seas.eu/projects/via-carpatia-submitted-by-poland. 
7   Więcej na temat tego projektu na stronach: https://projects.3seas.eu/projects/rail-baltica-submitted-by-poland oraz 

    https://www.rail-baltica.pl/o-inwestycji/. 
8   Informacja prasowa na ten temat na stronie MI: 

    https://www.gov.pl/web/infrastruktura/szczyt-inicjatywy-trojmorza-w-sofii-z-udzialem-ministra-i-wiceministra-infrastruktury-rp-zakonczony. 
9   Tekst uchwały RM dostępny na stronie CPK: 

    https://www.cpk.pl/uploads/media/5d0d3e47b817c/rm-111-163-17-pos-uchw-nr-173-rm-z-2017-r-centralny-port-komunikacyjny.pdf. 



Polski od przejścia na Przełęczy Łupkowskiej 
do Rzeszowa i dalej przez Lublin i Białystok do 
państw bałtyckich. W trakcie 32. Konferencji 
Europa Karpat 5 lutego 2022 r. Adamczyk powie-
dział w czasie panelu „Znad Bałtyku nad Morze 
Czarne i Egejskie przez Karpaty? Nowe połącze-
nia w ramach sieci TEN-T szansą dla regionu”, że 
Komisja Europejska jest zainteresowana pomy-
słem Rail Carpatia. Według jego wiedzy unijna 
komisarz ds. transportu Adina Vălean potwier-
dziła, że jej ideą jest realizacja wymienionego 
połączenia kolejowego w takim korytarzu oraz 
formalne ujęcie go w unijnej transeuropejskiej 
sieci transportowej TEN-T. Adamczyk pod-
kreślił, że możliwościami, jakie dawałaby Rail 
Carpatia, są zainteresowane rządy Litwy i Łotwy. 
Minister po raz kolejny mówił o nowym plano-
wanym połączeniu kolejowym 7 czerwca 2022 r.  
w trakcie Samorządowego Kongresu Trójmorza 
w Lublinie w trakcie panelu z udziałem przed-
stawicieli ministerstw ds. transportu krajów 
Trójmorza oraz Mołdawii i Ukrainy10. 

W powyższym kontekście warto podkreślić, 
że celem projektowanego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady „w sprawie 
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju tran-
seuropejskiej sieci transportowej, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2021/1153 i rozporządzenie 
(UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządze-
nie (UE) nr 1315/2013”11 jest stworzenie efektyw-
nej ogólnounijnej multimodalnej sieci kolei. We 
wskazanym projekcie „transport multimodalny” 

oznacza przewóz osób lub przewóz towarów, 
bądź oba te rodzaje przewozów, przy użyciu co 
najmniej dwóch rodzajów transportu. Z kolei 
„multimodalny terminal towarowy” oznacza 
obiekt z wyposażeniem służącym do przeła-
dunku między co najmniej dwoma rodzajami 
transportu lub między dwoma różnymi syste-

mami kolejowymi, a także do tymczasowego 

składowania towarów, taki jak terminale w por-
tach śródlądowych i morskich, wzdłuż śródlą-
dowych dróg wodnych, w portach lotniczych 
oraz terminalach kolejowo-drogowych, w tym 
multimodalne platformy logistyczne. 

Nowy szlak kolejowy może 
wesprzeć multimodalność 

Zgodnie z rządową „Strategią Zrównoważonego 
rozwoju Transportu do 2030 roku”12 obowiązu-
jącą od 7 listopada 2019 r. transport intermo-
dalny ma w Polsce niewielki udział w całości 
przewozów, ale rząd obserwuje konsekwentny 

i dynamiczny wzrost tego wskaźni-
ka. Głównymi elementami transportu 
intermodalnego warunkującymi jego 
rozwój jest m.in. sieć węzłów przeła-
dunkowych (terminali intermodalnych 
i multimodalnych przystosowanych 
do przeładunku towarów niebezpiecz-
nych, centrów logistycznych). Rada 
Ministrów wskazuje w Strategii, że 
podstawowym działaniem, wspiera-
jącym rozwój transportu intermodal-
nego będzie intensywna moderniza-
cja kolejowej infrastruktury liniowej  
i punktowej, wykorzystywanej w sys-
temie tych przewozów (w szczegól-
ności usytuowanej na sieci TEN-T). 
Istniejące obecnie terminale transpor-
tu intermodalnego wymagają moder-
nizacji i rozbudowy. Rozwój tego 
typu transportu w Polsce wymaga 
zwiększenia liczby terminali i zorgani-

zowania regionalnych centrów logistycznych. 
Jako uzupełnienie powyższej Strategii jeszcze  
w 2022 r. Rada Ministrów ma przyjąć dokument 
strategiczny pt. „Kierunki rozwoju transportu 
intermodalnego do 2030 r.13 z perspektywą do 
2040 r.”  przygotowany przez Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych14. Z kolei unijna 
„Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligent-
nej mobilności – europejski transport na drodze 
ku przyszłości”15 z 9 grudnia 2020 r. stanowi, że  
w niektórych częściach Europy widoczny 
jest niedobór infrastruktury do przeładunku,  
a w szczególności śródlądowych multimodal-
nych terminali, dlatego kwestii tej należy nadać 
najwyższy priorytet. Należy uzupełnić braku-
jące połączenia w multimodalnej infrastruktu-
rze. Komisja Europejska podkreśla, że kolejowe 
przewozy towarowe wymagają znacznego 
pobudzenia m.in. przez zwiększenie zdolno-
ści przepustowej i wzmocnienie koordyna-
cji transgranicznej. Włączenie tych korytarzy 
do „europejskich korytarzy transportowych”, 
skoncentrowanie się na „szybkich korzyściach” 
takich jak długość pociągu, skrajnia ładunkowa 
i lepsze zasady operacyjne, wraz z uzupełnie-
niem najważniejszych brakujących połączeń  
i dostosowaniem sieci bazowej, tak aby była 
ona w pełni przystosowana do przewozu ładun-
ków, wzmocni infrastrukturalny wymiar unij-
nych działań ukierunkowanych na promowanie 
transportu intermodalnego. 
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10  Informacja prasowa dostępna na stronie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/w-lublinie-o-wyzwaniach-transportowych-trojmorza.
11  Proces legislacyjny wskazanego rozporządzenia można śledzić tutaj: 

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?sortOrder=asc&qid=1654778789465&uri=CELEX%3A52021PC0812.
12  Treść Strategii dostępna tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/M2019000105401.pdf.
13  https://www.gov.pl/web/premier/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-kierunki-rozwoju-transportu-intermodalnego-do 

    -2030-r-z-perspektywa-do-2040-r2. 
14  Całość dokumentacji dostępna na stronie CUPT: 

    https://www.cupt.gov.pl/fundusze-europejskie/projekty-partnerskie/kierunki-rozwoju-transportu-intermodalnego/ 
15  Treść Strategii dostępna tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0789&from=FR. 

Sieć kompleksowa: Linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe. Sieć bazowa: Linie kolejowe 
(towarowe), porty i terminale kolejowo-drogowe. 
Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/transeuropejska-siec-transportowa-ten-t

Linia kolejowa nr 65 na tle Polski. Źródło: https://lhs.com.pl
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Wojna w Ukrainie jest najpoważniejszym kryzy-
sem humanitarnym, który dotknął nasz region 
od kilkudziesięciu lat. Bezpośrednio wpływa 
na lokalną społeczność w postaci przybywają-
cych uchodźców wojennych oraz narastającego 
poczucia zagrożenia. W tej sytuacji, aktywne wyj-
ście naprzeciw wyzwaniom, pozwala pracowni-
kom Spółki przywrócić poczucie sprawczości  
i zniwelować poczucie bezradności.

Fundacja „Kaganek” od czasu zbrojnej napaści 
dokonanej przez Federację Rosyjską, świadczy 
pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. 

Fundacja zorganizowała most transportowy, 
dzięki któremu pomoc dowożona jest bezpo-
średnio do Lwowa. Transport odbywa się przy 
pomocy samochodów ciężarowych, będących 
w dyspozycji Spółki i obsługiwanych przez pra-
cowników Spółki. Wolontariusze oraz władze 
Fundacji stale monitorują potrzeby zaopatrze-
niowe, poprzez osobiste wizyty we lwowskim 
magazynie. Powyższe rozwiązanie pozwala 
na znacznie sprawniejsze dostawy niż w przy-
padku dostarczania pomocy do punktów po 
polskiej stronie granicy, jak ma to miejsce  
z większością pomocy oferowanej przez inne 

organizacje. Odbiorcą pomocy humanitarnej na 
terenie Ukrainy jest „Caritas Spes” Archidiecezji 
Lwowskiej, który dystrybuuje otrzymane dary 
dalej, w głąb kraju - na wschód Ukrainy, m.in. do 
Krzywego Rogu, Zaporoża i Charkowa.

Dzięki środkom własnym oraz dzięki dar-
czyńcom, z którymi łączą nas wyznawane 
wartości, jesteśmy w stanie systematycznie 
dostarczać pomoc humanitarną mieszkań-
com Ukrainy,  w tym trudnym czasie. Przez 
ostatnie 3 miesiące zorganizowaliśmy 13 trans-
portów pomocy humanitarnej do Caritas przy 

Program „Solidarni” 
Fundacji Kaganek

Rail Carpatia szansą dla 
województwa świętokrzyskiego 

Zgodnie z „Kierunkami rozwoju transportu 
intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 
2040 r.”  wiele terminali kolejowo-drogowych 
jest umiejscowionych w bardzo podobnych 
lokalizacjach, które charakteryzują się strate-
gicznym położeniem i dobrym dostępem do 
infrastruktury transportowej. Średnia gęstość  
w przeliczeniu na powierzchnię kraju wynosi 1,25 
terminala na 10 tys. km2 i nie odbiega znaczą-
co od średniej europejskiej (0,9 na 10 tys. km2). 
Duże terminale intermodalne zlokalizowane 
są w rejonach wokół największych aglomeracji  
z zapleczem przemysłowym, w dużych por-
tach morskich oraz na granicy zewnętrznej UE  
(tj. z Białorusią, Ukrainą i Rosją). Brak jest nato-
miast terminali m.in. w województwie święto-
krzyskim, mimo że sąsiaduje ono z największymi 
polskimi aglomeracjami miejskimi: Warszawą, 
Krakowem, Katowicami, Lublinem oraz Łodzią. 
Oprócz korzystnego położenia geograficzne-
go wskazany region wyróżnia się też obecno-
ścią największych firm budowlanych w Polsce. 
Ważnym działem gospodarki jest także przemysł 
metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny, a także 
spożywczy i tekstylny. W województwie święto-

krzyskim występują też bogate złoża surowców 
mineralnych, co sprzyja m.in. produkcji cemen-
tu i gipsu16. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
wskazuje w opracowaniu „Infrastructure  
in Central, Eastern, and Southeastern Europe. 
Benchmarking, Macroeconomic Impact, and 
Policy Issues”17, że inwestycje w infrastruk-
turę mogą skutkować efektem mnożniko-
wym. Oprócz zwiększenia zdolności produk-
cyjnej gospodarki w dłuższej perspektywie 
potencjalnie przyspieszają też transformację  
ekologiczną i cyfrową. 

W związku z powyższym planowana realizacja 
projektu Rail Carpatia połączona z prioryte-
tami krajowej i unijnej polityki gospodarczej  
w obszarze zielonego transportu oraz promocji 
transportu intermodalnego daje szansę na włą-
czenie województwa świętokrzyskiego do sieci 
terminali intermodalnych. Odpowiednia infra-
struktura kolejowa i logistyczna mogłaby zostać 
połączona z planowanym międzynarodowym 
szlakiem kolejowym i wpłynąć pozytywnie na 
dynamikę wzrostu gospodarczego regionu. 
Ponadto w efekcie wojny wywołanej przez Rosję 
kolejowy korytarz transportowy biegnący przez 
Białoruś do Polski stanie się zapewne mniej 
istotny na rzecz wzrostu znaczenia połączeń 

kolejowych z Ukrainą, która będzie przechodziła 
proces odbudowy po wojnie. W tym kontekście 
istotny jest fakt, że przez województwo świę-
tokrzyskie przebiega obecnie największa pod 
względem liczby kilometrów część szerokotoro-
wej Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS) położ-
nej w Polsce i w Ukrainie . Po polskiej stronie 
LHS liczy blisko 400 km i przebiega przez połu-
dniowy wschód i południe Polski. Polski odcinek 
linii rozpoczyna bieg na granicy Polski z Ukrainą 
na Bugu w Gródku w okolicach Hrubieszowa. 
Natomiast ukraiński odcinek LHS zarządza-
ny przez Koleje Ukraińskie UŻ (Ukrzaliznytsia) 
biegnie od mostu na Bugu przez Łudin, Izow, 
Włodzimierz Wołyński do Kowla. Obecność 
tej infrastruktury daje zatem perspektywy na 
utworzenie w województwie świętokrzyskim 
skrzyżowania korytarza kolejowego transpor-
tu towarowego północ-południe w ramach 
Rail Carpatia z korytarzem wschód-zachód  
biegnącym z Ukrainy.

*Wojciech Pawłuszko – autor jest radcą prawnym 
w Biurze Prawnym Agencji Rozwoju Przemysłu 
S.A., wcześniej związany m.in. z centrum anali-
tycznym Polityka Insight, w którym był anality-
kiem ds. gospodarczych w obszarze infrastruk-
tury oraz szefem działu prawno-legislacyjnego.

16  Treść Strategii dostępna tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0789&from=FR. 

    Więcej na ten temat na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: https://www.paih.gov.pl/index/?id=fb4c48608ce8825b558ccf07169a3421#. 
17  A. Ari, D. Bartolini, V. Boranova, G. Di Bella, K. Dybczak, K. Honjo, R. Huidrom, A. Jobst, N. Jovanovic, E. Ozturk, L. Papi, S. Sola, M. Stone, P. Topalova,  

    Infrastructure in Central, Eastern, and Southeastern Europe: Benchmarking, Macroeconomic Impact, and Policy Issues, 

    https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/DP/2020/English/ICESEEBMIPIEA.ashx.
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Katolickiej Archidiecezji Lwowskiej, dzięki 
którym do mieszkańców Ukrainy dotarło 200 
ton żywności, generatory prądu oraz wózki 
widłowe niezbędne do rozładunku towa-
rów w magazynie tymczasowym we Lwowie. 

Przedłużający się konflikt zbrojny, powodu-
je stopniowy spadek zainteresowania mediów  
i tym samym społeczności. Toczący się konflikt 

zaczyna być traktowany jako część „normalnej” 
rzeczywistości. Pojawiają się tendencje do myśle-
nia, że „zrobiliśmy dla jego ofiar już wszystko co 
było możliwe” i pozostaje jedynie czekać na jego 
zakończenie. Postawa ta oczywiście jest korzystna 
dla planów strony agresora, który działania może 
prowadzić w sposób tym bardziej swobodny, 
im bardziej wzrasta obojętność tej społeczności. 
A cierpią najsłabsi uczestnicy konfliktu – zwykli 

ludzie, którym przemocą odebrano prawo do 
normalnego, godnego życia. Jest to moment,  
w którym ciężar organizacji i dostarczania 
pomocy powinny przyjmować na siebie wyspe-
cjalizowane instytucje, aby zachować ciągłość.  
W Fundacji Kaganek jesteśmy świadomi tego pro-
blemu. Ze swojej strony zamierzamy zrobić wszystko 
aby nie „przyzwyczaić się do wojny”. Mamy nadzieję, 
że inne firmy będą podążać tą samą ścieżką. 
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Fundacja „Kaganek” została powołana przez 
Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineral-
nych w celu kontynuowania i rozszerzenia 
działań charytatywnych Fundatora na rzecz 
naszego regionu. Tak jak kaganek rozświetlał nie-
gdyś mrok w kopalni, pokazując drogę i ukryte 
złoża, tak Fundacja odkrywa pokłady dobra  

i potencjału, aby pobudzić do działania i rozwoju. 
Stanowi ona jeden z elementów społecznej 
odpowiedzialności biznesu Świętokrzyskich Fun-
dacji Surowców Mineralnych, a przekazywanie 
części wypracowanego dochodu na cele spo-
łeczne jest wyrazem odpowiedzialności i troski  
o najbliższe otoczenie.

Misją Fundacji jest inspirowanie do rozwoju 
naszej lokalnej społeczności poprzez odkry-
wanie ukrytego potencjału, tworzenie wspól-
noty, wzmacnianie regionu i wspieranie osób 
potrzebujących naszej pomocy, wszędzie tam 
gdzie jest to możliwe. Działania Fundacji kon-
centrują się nie tylko na pomocy charytatywnej, 
ale w myśl efektywnego altruizmu również na 
wsparciu merytorycznym i tworzeniu prze-
strzeni do wymiany myśli, na istotne dla nas i dla 
regionu tematy.

Dane Fundacji:

Kontakt: 
Małgorzata Gawęcka – Prezes Fundacji
+48 504 587 592
ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce
adres korespondencyjny: 
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

KRS: 0000912637; NIP: 9592044443; REGON: 38951475000000
Numer konta bankowego: 22 1930 1800 2630 0628 1375 0001
Konto prowadzone przez: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Tytuł przelewu: Darowizna - Pomoc dla Ukrainy

O Fundacji

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką 
akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 
100% udziałem Skarbu Państwa. Łączy dzia-
łalność publiczną z działalnością biznesową.

Misja ARP S.A.: Włączamy rozwój. Zmieniamy 
przemysł. ARP S.A. realizuje rządowe programy 

zwalczające skutki pandemii SARS-CoV-2, tj. 
Tarczy Antykryzysowej, dedykowanej przed-
siębiorcom dotkniętym negatywnymi skut-
kami pandemii COVID-19, oraz Polityki Nowej 
Szansy jako instrument pomocowy ofero-
wany przedsiębiorcom w celu ich ratowania 
lub restrukturyzacji.


