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Od kilku dni jesteśmy świadkami wiel-
kiego, piłkarskiego święta. Nasza repre-
zentacja, grająca podczas Mistrzostw 
Europy we Francji, dostarcza nam  nie-
zapomnianych emocji.  Podczas trwają-
cych mistrzostw, Biało-Czerwoni pierw-
szy raz w historii odnieśli zwycięstwo 
w finałach mistrzostw Europy oraz zre-
misowali z Niemcami - aktualnymi Mi-
strzami Świata. Nie ma dzisiaj Polaka, 
który pozostałby obojętny na te suk-
cesy i emocje, które nam towarzyszą. 
Tak samo, jak w piłce nożnej, dzisiaj za-
leży nam na tym, aby Polacy byli jedną 

drużyną w gospodarczych mistrzo-
stwach świata. Zgodnie z założeniami 
ta współpraca, ukierunkowana na roz-
wój gospodarczy, to tak zwany kapitał 
społeczny mierzony efektem synergii. 
Oznacza to, że razem możemy więcej! 
Współdziałanie różnych czynników po-
zwala bowiem osiągnąć większe efekty 
niż suma poszczególnych oddzielnych 
działań. Kapitał społeczny spaja grupę 
i umożliwia jej działanie. Jest kluczem 
do dobrobytu i szczęścia społeczeń-
stwa, ponieważ dąży do pozytywnych 
relacji międzyludzkich. Polacy do dzieła!

W cyklu rozmów ze znanymi oso-
bami, dzisiaj prezentujemy inspiru-
jący wywiad z księdzem Jackiem 
Wiosną Stryczkiem pomysłodawcą, 
współzałożycielem i prezesem Sto-
warzyszenia Wiosna. Znany jest on 
z nowatorskich pomysłów ewangeli-
zacyjnych, PR-owiec, promotor CSR. 
Ksiądz Jacek Stryczek od lat wycho-
wuje i uczy mądrze pomagać innym 
kolejne pokolenia młodych  ludzi. 
W rozmowie opowiada o swoich pa-
sjach, codziennej pracy i planach na 
przyszłość. Zachęcamy do przeczy-
tania. str16.

J.
T.
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Skąd się biorą pieniądze?
Panel dyskusyjny 

„Lokalne firmy – globalna gospodarka – budżet państwa”

W minionym tygodniu w Parku Technologicznym MMC Brainvil-
le w Nowym Sączu odbył się panel dyskusyjny „Lokalne firmy 
– globalna gospodarka – budżet państwa”. 

W debacie wzięli udział: wiceminister finansów WIE-
SŁAW JANCZYK, MAŁGORZATA SZOSTKIEWICZ - pre-
zes spółki Miasteczko Multimedialne, RYSZARD FLOREK 
- prezes i właściciel firmy FAKRO oraz założyciel Funda-
cji Pomyśl o Przyszłości oraz JAN ZAŁUBSKI, prezes firmy 
ZET Transport, wiceprezes Sądeckiej Izby Gospodarczej.

Czasami trzeba się zatrzymać
Podczas spotkania rozmawiano o ekonomicznym 

krwioobiegu, jaki tworzą budżety prywatnych firm, bu-
dżet państwa i nasze budżety domowe, próbując odpo-
wiedzieć na najprostsze – i jednocześnie najtrudniejsze 
pytanie świata – skąd się biorą pieniądze?

Minister Wiesław Janczyk już po kilku minutach spo-
tkania docenił klimat prowadzonej dyskusji:

- Cieszę się, że jak rząd nie jesteśmy atakowani, że ro-
bimy coś za wolno. Czasami trzeba się nawet zatrzymać, 
żeby nie realizować za szybko pewnych rzeczy. Trzeba się 
zastanowić i działać w warunkach stabilnego otoczenia. 
Musimy patrzeć jak jest dzisiaj i co pokazują prognozy.

Minister Janczyk zaakcentował, że aby państwo mo-
gło rozwijać się, a partia rządząca realizować swoje po-
stulaty, konieczna jest synchronizacja działania Mini-
sterstwa Rozwoju i Infrastruktury, a nawet Ministerstwa 
Obrony, które ma swój potężny budżet równy 2 proc. PKB 
i dużo zależy od niego, czy te pieniądze będą trafiały na 
rozwój polskich firm.  Potrzebna jest zatem współpraca 
pomiędzy poszczególnymi resortami. To współdziałanie 
musi jednak zachodzić nie tylko wśród najwyższych or-
ganów decyzyjnych w naszym państwie, ale również na 
linii przedsiębiorca-urzędnik, pracownik-pracodawca, 
producent-konsument.

O łataniu dziury budżetowej 
Ryszard Florek, zauważył, że rozwój gospodarczy regio-

nu i kraju jest niemożliwy, kiedy każdy będzie dbał wy-
łącznie o swój interes, nie myśląc o dobru całej wspólno-
ty ekonomicznej, w której żyje.

- Rozwój gospodarczy jest możliwy dzięki kapitałowi 
społecznemu, czyli zdolności do współpracy wszystkich 
obywateli i korzystania z synergii tej współpracy. Do roz-
woju gospodarczego przyczyniają się wszyscy, jako jedna 
drużyna  – komentuje Florek. Założyciel Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości mocno zaakcentował fakt, że nasz region 
i cały kraj może rozwijać się, jeśli każdy będzie znał swo-
ją społeczną rolę i dobrze ją wypełniał.

W rozmowach o ekonomii nie mogło zabraknąć kil-
ku słów na temat podatków. Minister Janczyk przyto-
czył konkretne dane, wskazując jednocześnie, że obecnie 
mamy do czynienia z poważną luką w podatku VAT, który 

na poziomie 120 miliardów złotych zasila dochody nasze-
go państwa. Dochody te w skali roku wynoszą w obecnie 
realizowanym budżecie 314 mld zł, a wydatki 368 mld zł. 
Różnica to deficyt 54,7 mld zł. Dziurę należ, więc załatać. 
Minister przywołał jedno z rozwiązań. Mowa o podatku 
bankowym z preferencjami dla słabszych kapitałowo pod-
miotów, czyli np. dla banków spółdzielczych i SKOK-ów.

-Ten podatek realnie działa. Generuje wpływy. Może-
my szacować, że 4 miliardy złotych wpadną z tego tytu-
łu do budżetu państwa. Chcemy wprowadzić podatek od 
sprzedaży detalicznej. Pozwoli on na spełnienie postu-
latów zgłaszanych przez przedsiębiorców operujących 
w branży handlu detalicznego. Umożliwi on wyrówna-
nie warunków konkurencyjności dla małych i dla du-
żych podmiotów w taki sposób, żeby poprawić sytuację 
tych, którzy nie są silni kapitałowo – wyjaśnił minister.

Ryszard Florek: - Rozwój 
gospodarczy regionu i kraju 
jest niemożliwy, jeśli każdy 
będzie dbał wyłącznie 
o swój interes, nie myśląc 
o dobru całej wspólnoty 
ekonomicznej, w której żyje
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Na obietnicach się kończy
W szerokiej dyskusji o podatkach pojawił się ważny 

głos Małgorzaty Szostkiewicz, prezes spółki Miastecz-
ko Multimedialne, związany z interesami młodych, są-
deckich przedsiębiorców. W Brainville swoją działal-
ność prowadzą młode firmy, wśród których następuje 
duża rotacja. Zdaniem Szostkiewicz przyczyną tego zja-
wiska jest zbyt duży ciężar fiskalny. Minister Janczyk 
odpowiedział jednak, że programy skierowane na akty-
wizację młodych przedsiębiorców spełniają swoją rolę. 

Dla sądeckich przedsiębiorców, kwestie podatków 
i danin dla państwa, są zrozumiałe. Przecież państwo 
musi rozwijać się. Prezes Załubski wskazał, że rozwój 
polskiego biznesu musi być skierowany na europejską 
ekspansję. Dalszy rozwój polskiej przedsiębiorczości 
musi być inaczej rozumiany przez rządzących.

- My, przedsiębiorcy potrzebujemy wyjść na ze-
wnątrz, do tego potrzebna jest wyważona polityka pań-
stwa, nie tylko w kwestii finansów, ale prawa, jasnych 
procedur i stworzenia ścieżki rozwoju na zewnątrz – 
wyjaśnił Załubski, który jednocześnie śmiało stwier-
dził, że przedsiębiorcy, a już na pewno sądecki biznes, 
czekają na wprowadzenie przez rząd zapowiadanych 
modyfikacji. Zmiany zostały już zdefiniowane, ko-
nieczna jest ich realizacja. Prezes ZET Transport za-
uważył również, że kolejne ekipy rządzące coś obie-
cują, i na obietnicach się kończy.

- W obecnym czasie spotykamy się z bardzo dużym 
interwencjonizmem wysoko rozwiniętych krajów za-
chodnich, gdzie, elementy traktatu unijnego są wręcz 
łamane. Chcemy rozwijać się na tamtych rynkach, 
ale rzucane są nam kłody pod nogi. Ważne jest, aby 
tak dostosować politykę obciążenia fiskalnego i sys-
tem prawny, abyśmy mogli rozwijać się co najmniej 
dwa razy szybciej i w tym celu razem z rządem musi-
my wypracować klarowną strategię – dodał Załubski.

Zachodnie koncerny dostają ulgi
Uzupełnieniem stanowiska Jana Załubskiego, był przy-

toczony przez Ryszarda Florka przykład z rynku transpor-
towego, z którego wynika, że państwa na Zachodzie od-
ciążają swoje rodzime firmy, umożliwiając im rozwój. Co 
więcej, nakładają dodatkowe obciążenia na konkurentów. 
W Polsce sytuacja wygląda odwrotnie.

- Zachodnie koncerny przychodzą do Polski i dostają 
ulgi. W Polsce nie jesteśmy jeszcze świadomi, jak duże 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju mają rodzi-
me firmy – komentował Florek, dodając, że w momencie, 

kiedy polskie firmy transportowe zaczęły świadczyć usłu-
gę w Niemczech, szybko zaczęto tworzyć barierę. Tamta 
konkurencja nie pozostawiła niemieckich przewoźników 
w sytuacji równego konkurowania z polskimi przewoź-
nikami, tylko, zaczęła wyszukiwać bariery, które nakła-
da się na polskich przewoźników, żeby byli mniej konku-
rencyjni w stosunku do tych niemieckich.

Nie możemy łatwo oddawać pieniędzy
Minister Janczyk zauważył, że warunki konkurowania 

w Europie są nierówne. Jego zdaniem sposobem na 
zmniejszenie fali emigracji jest wyrównanie dostępu do 
kapitału. Minister zapoznał się także z opracowaniem Fun-
dacji Pomyśl o Przyszłości, w którym pokazano dyspro-
porcję w zyskach pomiędzy krajem, w którym produkt 
jest produkowany, a krajem, w którym znajduje się cen-
trala całego procesu.

- Jestem otwarty na pomysły dotyczące poprawy kon-
kurencyjności dla polskich przedsiębiorstw. Nie może 
być tak, że łatwo będziemy oddawać pieniądze, które 
budżet pozyskał. W istocie my i tak musimy te pieniądze 
do budżetu oddać żeby państwo funkcjonowało – podsu-
mował Janczyk.

Pod koniec debaty przedstawiono materiał edukacyj-
ny opracowany przez przedstawicieli Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości na temat mechanizmów gospodarki global-
nej. Jego celem jest uświadomienie odbiorcy, że w global-
nej gospodarce nie wygrywa ten, kto produkuje i dostarcza 
produkt do klienta, ale ten, kto jest właścicielem produktu 
i całego procesu. Dlatego też tak ważne jest, abyśmy wy-
bierali polskie produkty. Nasze wybory konsumenckie to 
symboliczny „grosik” do budowania bogactwa w naszym 
kraju i zmniejszania dystansu pomiędzy krajami wschod-
niej a zachodniej Europy.

Wiesław Janczyk: - Chcemy 
wprowadzić podatek od 
sprzedaży detalicznej. 
Pozwoli on na spełnienie 
postulatów zgłaszanych 
przez przedsiębiorców 
operujących w branży 
handlu detalicznego. 
Umożliwi on wyrównanie 
warunków konkurencyjności 
dla małych i dużych 
podmiotów

Małgorzata Szostkiewicz: 
- W Brainville swoją 
działalność prowadzą 
młode firmy, wśród 
których następuje duża 
rotacja. Przyczyną tego 
zjawiska jest zbyt duży 
ciężar fiskalny, jaki 
spoczywa na startujących
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Wielu ludzi jest biednych, ponieważ nie wiedzą jak zarabiać
Rozmowa z księdzem 
JACKIEM STRYCZKIEM, 
prezesem 
Stowarzyszenia 
Wiosna

- Jak to się w ogóle stało, że zajął się 
Ksiądz Szlachetną Paczką?

- Moim największym sukce-
sem jest to, że znalazłem prawdę, 
której szukałem od 16. roku życia. 
Potem, gdy znalazłem tę prawdę, 
to zacząłem przynosić dobre owo-
ce. Jak coś robię, to mi wychodzi 
i nawet na dużą skalę.

- Co jest najważniejsze w działalno-
ści Księdza?

- Dla mnie najważniejszą, fun-
damentalną prawdą, którą od-
kryłem, jest przykazanie miło-
ści wzajemnej. Ono mówi, że nie 
sztuką jest kochać, ale sztuką 
jest tak kochać, że ten, kogo ko-
cham, też potrafi kochać. To nie 
jest proste, ale z pewnością, gdy 
ktoś już tak potrafi kochać, jest 
szczęśliwy.

- Dlaczego Ksiądz Jacek Wiosna 
Stryczek?

- Wiosna w moim nazwisku 
oznacza to powołanie w powoła-
niu, żeby promować, to co naj-
ważniejsze: przykazania, prawdę 
ewangeliczną. 

- Stał się Ksiądz osobą rozpoznawal-
ną przede wszystkim za sprawą Szla-
chetnej Paczki, dzięki której pomaga 
się potrzebującym. Ta pomoc wyni-
ka z potrzeby serca? My Polacy lubi-
my pomagać?

- Pomaganie wzięło się stąd, że 
po 20 latach – gdy nawróciłem się 
podczas studiów na AGH –  nagle 
otworzyło mi się serce i wszędzie 
widziałem potrzebujących. Moja 
wrażliwość sprawiła, że miałem 
przymus pomagania.

- Pomaganie stało się modne?
- Ja z czasem zauważyłem, że 

niektórym nie pomagam, tyl-
ko ich demoralizuję. Dostają ode 
mnie coś i z tego powodu jeszcze 
bardziej nie chce im się pracować.

- Czy zrobił coś Ksiądz z tym?
- Zacząłem szukać mądrej po-

mocy. I w tej chwili najbardziej 
nie jestem znany z tego, że poma-
gam potrzebującym, ale z tego, że 
pomagam bogatym, żeby następ-
nie oni pomagali biednym.

 
- Dużo osób do Księdza przychodziło?

- W pewnym momencie było 
ich tak dużo, że nie miałem na to 
czasu, ani sił. Wtedy zrozumia-
łem, że już więcej nie dam rady. 
Mogę jednak sprawić, że znajdą 
się inni ludzie, którzy będą po-
magali. Będzie nas więcej. Do tego 
zaangażowałem ludzi, którzy już 

osiągnęli sukces i byli sprawczy 
do pomagania innym.

 
- To jest sukces Polaków?

- Nie, jest to zmiana pewnej 
części polskiego społeczeństwa. 
My trochę zmieniamy się ze spo-
łeczeństwa zdezorganizowane-
go, w społeczeństwo obywatel-
skie. Ten proces trwa. 

- Ksiądz potrafił wykreować pozy-
tywny wizerunek Szlachetnej Pacz-
ki. Za rogiem mamy ŚDM, jak ta wiel-
ka, religijna impreza może wpłynąć na 
pozytywny wizerunek naszego kraju?

- Mam nadzieję, że tak bę-
dzie. Jest to olbrzymia szansa. 

Podobnie jak Euro w 2012 roku. 
Natomiast ja mam swój plan na 
budowanie pozytywnego wi-
zerunku, poprzez promowa-
nie wśród uczestników ŚDM 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
z przewodnikiem.

- Jak to można zrobić?
- To są trzy aspekty. Po pierw-

sze, piękne, niesamowite krajo-
brazy, góry, polska zieleń i obco-
wanie z przyrodą, to wszystko u 
nas jest wyjątkowe. Po drugie in-
tegracja młodych ludzi, a po trze-
cie rozważania, ponad pokole-
niowe, przetłumaczone na różne 
języki uczestników ŚDM.

- Na co dzień pracuje Ksiądz z mło-
dymi ludźmi, jak ocenia Ksiądz tę 
współpracę?

- Mam różne doświadczenia. 
Od ludzi, którzy są totalnymi le-
niami, demoralizują się, po ludzi 
niesamowicie ambitnych i pra-
cowitych. Ja jestem bardzo wy-
magającym człowiekiem i ludzie, 
którzy gromadzili się wokół mnie, 
szybko się rozwijają.

- Dzisiaj jest wiele organizacji, któ-
re działają na rzecz rozwoju Polski. 
Fundacja Pomyśl o Przyszłości sku-
piła się głównie na budowaniu ka-
pitału społecznego w naszym kra-
ju oraz kształtowaniu świadomości 

gospodarczej. Widzi Ksiądz taką 
potrzebę?

- Zdecydowanie tak, my też 
uczymy współpracy, integrujemy 
środowisko. Z moich doświad-
czeń wiem, że po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej, stworzyły 
się dwie Polski. Wiele osób, któ-
re wyjechały za granicę zobaczy-
ły, że można żyć w innej kulturze 
organizacyjnej w naszym kraju. 
Można współpracować, wspierać 
się, pomagać, rozwijać, wspól-
nie realizować projekty. Ta grupa 
świetnie tworzy wzajemne rela-
cje, nie mają kompleksów, dzia-
łają już globalnie. A ta druga poło-
wa niestety tkwi jeszcze w starym 
systemie, który produkował za-
wiść i wzajemną destrukcję. 

- Ten wyraźny podział się zmienia, 
prawda?

Tak, myślę, że my wszyscy pró-
bujemy to zmienić zarówno Fun-
dacja jak i ja sam. Ja osobiście źle się 
czuję w tej grupie, która ma nawyki 
z PRL-u, natomiast motywuje mnie 
do działania ta druga grupa. Wtedy 
mogę dawać z siebie więcej.

- Czy musi coś Ksiądz jeszcze 
udowadniać?

- Ja w ogóle nic nie muszę. Mi 
zależy tylko i  wyłącznie, żeby 
Szlachetna Paczka wygrała, bo 
ten kraj będzie się zmieniał. Je-
stem na to gotowy, że może to się 
dziać bez księdza Stryczka. Daw-
no nie pracuję na siebie, ale pra-
cuję sobą.

- O czym Ksiądz marzy?
- O kraju, w którym będą 

życzliwi ludzie. Jak będę jechał 
rowerem, to nikt mnie nie zblu-
zga. Ludzie będą się uśmiechać. 
Ciągle czekam na życzliwość i ta-
kie sytuacje. 

- Jest Ksiądz typem samotnika?
- Zdecydowanie tak, uwiel-

biam wsiąść na rower i pobyć sam 
z przyrodą.

- Kiedy Ksiądz przestanie pracować?
- Ja już sobie powiedziałem 

dość. Pracuję tylko z potrzeby od-
powiedzialności. Doszedłem da-
lej niż sobie wyobrażałem. Ale jak 
patrzę na mrówczą pracę, którą 
codziennie wykonują ludzie pra-
cujący w naszej organizacji, zmie-
niając nasz kraj, to jestem dum-
ny, że tyle się udało.

- Napisał Ksiądz książkę ,,Pieniądz w 
świetle Ewangelii”. Jaki jest jej cel?

- Chciałem pomóc ludziom w 
Polsce. Otworzyć ich na zarabia-
nie. Wielu ludzi jest biednych, 
ponieważ nie wiedzą jak zarabiać. 
Książka ma zdjąć pewne blokady 
z ludzi. Ponieważ nam wmówio-
no, że chrześcijanin powinien być 
biedny. Ja łamię te stereotypy.

ROZMAWIAŁ: JAKUB ZAPAŁA

Ksiądz Jacek Stryczek


