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Biblioteka multimedialna
na Portalu Produktowym Grupy PCC

Z przyjemnością informujemy, że na Por-
talu Produktowym Grupy PCC uruchomi-
liśmy Bibliotekę Multimedialną, w której 
można znaleźć różne publikacje marketin-
gowe naszych spółek: 

Biblioteka jest dostępna w zakładce „Baza wiedzy” 
(wejście z menu głównego). Po wejściu w zakładkę 
na banerze głównym znajduje się pomarańczowy 
przycisk kierujący bezpośrednio do naszej Biblio-
teki Multimedialnej. W chwili obecnej jej zasób 

zawiera katalogi i broszury produktowe oraz branżowe, a tak-
że marketingowe realizacje video. Z czasem pojawią się tam 
również prezentacje, linki do showroomów branżowych i inne 
multimedia, które zaplanowane są do realizacji.

Jeśli macie ciekawe pomysły związane z rozwojem naszej Biblio-
teki Multimedialnej i chcielibyście wziąć udział w jej rozwoju, ser-
decznie zapraszamy! Każdy pomysł przyjmiemy z entuzjazmem  
i chętnie włączymy autora w jego realizację!

Zapraszamy do współpracy!

Dział Marketingu
Grupa PCC

https://www.products.pcc.eu/pl/
biblioteka-multimedialna/

Z życia spółek
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Portal Produktowy Grupy PCC to dziś jedna z naj-
lepszych wyszukiwarek produktów chemicznych  
w globalnej sieci internetowej.

Nasz serwis może już dziś poszczycić się wi-
docznością na poziomie 71 100 słów kluczowych pokazu-
jących się w TOP 10 wyników wyszukiwań w Google’u. 
Co więcej, nasze statystyki poprawiają się praktycznie  
z miesiąca na miesiąc, natomiast dane porównywane rok do 
roku wykazują ponad 300% wzrostu widoczności w sieci. 

Serwis internetowy Grupy PCC pozyskuje bardzo duży ruch 
z wyszukiwań międzynarodowych i jest świetnie rozbudowany 
tematycznie, co ma wpływ na tak zwane wysokie topical autho-
rity, czyli jakość i poziom informacji przekazywanych użytkow-
nikom danej witryny internetowej.

Znakomite wyniki potwierdzone przez analizy Google’a pla-
sują Portal Produktowy Grupy PCC w czołówce światowych 
konkurentów z branży chemicznej. 

Informację tę potwierdził niedawno niezależny audyt ze-
wnętrzny przeprowadzony przez jednego z najlepszych  
i najbardziej uznanych ekspertów SEO w branży marketingu 
online. 

Analiza konkurencji dokonana przez niezależnego audytora 
wskazuje, że nasza domena ma jeszcze spory potencjał, aby 
umacniać bardzo mocną pozycję w obszarze widoczności w 
globalnej sieci względem najważniejszych konkurentów operu-
jących w branży chemicznej. 

W przypadku rynku polskiego najmocniejszą zaletą portalu 
jest bardzo silny brand z ogromną liczbą powiązanych pytań 
dotyczących chemii. Sprawia to, że Portal Produktowy Grupy 
PCC jest na naszym rynku najpopularniejszą domeną w swojej 
branży. 

Jeśli chcesz budować z nami potencjał Portalu Produktowego 
Grupy PCC i dołączyć do kreatorów jego rozwoju, napisz do 
nas i podziel się swoimi uwagami i pomysłami: 
 

products@pcc.eu 

Serdecznie zapraszamy!

Dział Marketingu
i Zespół PCC IT

Portal Produktowy Grupy PCC
jedną z najlepszych witryn internetowych w Google'u!
Portal Produktowy Grupy PCC to dziś jedna z najlepszych wyszukiwarek produktów
chemicznych w globalnej sieci internetowej.

W maju bieżącego roku Portal Produkto-
wy Grupy PCC został wyróżniony przez 
firmę Google za doskonałe wyniki w za-
kresie ruchu z sieci internetowej. Ozna-
cza to, że w okresie 28 dni użytkownicy 
wybrali naszą witrynę aż 250 tysięcy 
razy. Tym samym została ona uznana za 
jedno z najlepszych źródeł informacji  
w wyszukiwarce Google.

Z życia spółek
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Jak oznaczamy nasze 
produkty?
Nowe narzędzie multimedialne na 
Portalu Produktowym Grupy PCC!

Na Portalu Produktowym Grupy PCC znajduje się już pra-
wie 1300 aktywnych kart produktowych. Każdy  
z naszych produktów posiada nie tylko indywidualny 
opis, ale także graficzne oznaczenia cech, funkcji czy też 
aspektów środowiskowych. Dodatkowo graficzne pik-
togramy odnoszą się do zielonych technologii, zdrowia, 
kultury i stylu życia ludzi.

Z życia spółek
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Obecnie wyszukiwarka 
umożliwia również sorto-
wanie produktów spółek 
Grupy PCC według tych 
wszystkich oznaczeń. Wy-

starczy wejść w „Bazę Wiedzy” z główne-
go menu i wybrać przycisk „Oznaczenia 
graficzne produktów Grupy PCC”.

Na nowej stronie portalu klasyfi-
kującej produkty według graficz-
nych piktogramów znajdują się 
trzy główne kategorie:

1. Cechy i funkcje produktów.
2. Aspekty środowiskowe i zielo-
ne technologie.
3. Zdrowie, kultura i styl życia.

Wybierając jedno z oznaczeń w da-
nej kategorii, można wyselekcjonować 
wszystkie produkty opatrzone danym 
piktogramem graficznym oraz zapoznać 
się z jego opisem.

Nowe narzędzie Portalu Produktowe-
go Grupy PCC jest proste i intuicyjne  
w obsłudze. Podobnie jak inne narzędzia 
online proponowane użytkownikom jest 
funkcjonalne i pomocne w wyszukiwa-
niu według różnych, nawet najbardziej 
niestandardowych cech, funkcji i właści-
wości surowców i wyrobów chemicznych 
z oferty spółek Grupy PCC.

Dział Marketingu
Grupa PCC

Zobacz klasyfikację oznaczeń 
produktów Grupy PCC:

www.products.pcc.eu/pl/
klasyfikacje/

Z życia spółek
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#Szkolimysię
- ty też możesz postawić 

na swój rozwój!
Czym jest komunikacja? Czy poza słowem są inne 
aspekty, które wspierają proces komunikacji? Jak 

mówić, by być usłyszanym, i jak słuchać, by dobrze 
rozumieć naszego rozmówcę? Na te i inne pytania po-
szukiwaliśmy informacji podczas warsztatu przeprowa-
dzonego przez Karolinę i Izę z działu HR wśród naszych 

tegorocznych stażystów!

A 
to wszystko w ramach 
wdrożenia naszych staży-
stów do pracy w Grupie 
PCC. Szkolenia stanowią 
ważną część naszej polity-

ki rozwojowej. W naszej ofercie mamy 
szkolenia zarówno wewnętrzne, jak i ze-
wnętrzne. Nasi pracownicy biorą udział 
w konferencjach branżowych, zdobywa-
ją uprawnienia i doskonalą swoje kom-
petencje miękkie. Wszystko to poprzez 
udział w szkoleniach, jak również dzię-
ki studiom: licencjackim, inżynierskim, 
magisterskim czy podyplomowym. Są 
one dofinansowane przez pracodawcę, 

a z roku na rok coraz więcej pracowni-
ków korzysta z możliwości oferowanych 
przez naszą Grupę!

Cała oferta związana z rozwojem pra-
cowników dostępna jest na portalu 
pracowniczym Pracownik PCC i bezpo-
średnio w dziale HR.

Karolina Ławecka
Specjalista ds. personalnych

PCC Group
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Surowce GMO
i ich zastosowanie w przemyśle 
kosmetycznym

Jest to stosunkowo nowa dzie-
dzina budząca wiele kontro-
wersji w kontekście bezpie-
czeństwa dla środowiska oraz 
zdrowia i życia ludzi. Społecz-

ne poparcie dla organizmów ze zmodyfi-
kowanym genomem jest niewielkie, cho-
ciaż można zauważyć trend w kierunku 
akceptacji GMO w niektórych branżach 
przemysłowych. Dotyczy to głownie sek-
torów działających na rzecz poprawy 
zdrowia i życia ludzi. 

Pierwsze organizmy zmodyfikowane 
dzięki inżynierii genetycznej powstały  
w latach 70. XX wieku. Było to przeło-
mowe wydarzenie, które zapoczątkowa-
ło wykorzystanie GMO w rolnictwie, 
przemyśle kosmetycznym, spożywczym 
oraz farmakologii i medycynie.

Celem wprowadzenia organizmów ge-
netycznie modyfikowanych do masowej 
produkcji miało być przede wszystkim 
podniesienie opłacalności produkcji rol-
nej w obszarze upraw wolnych od pesty-
cydów. W efekcie jednak korzyści, jakie 
dają uprawy GMO, są zdecydowanie 
kwestionowane na rzecz teorii o szko-
dliwości dla ekosystemów oraz zdrowia 
człowieka. 

Temat GMO jest o tyle kontrowersyjny, 
że genetycznie modyfikowane rośliny  
i ich przetwory występują nie tylko  
w żywności. Surowce oparte na GMO 
często wykorzystuje się w masowej pro-
dukcji kosmetyków. 

Inżynieria genetyczna należy do nauk biologicznych, 
zajmujących się między innymi procesami ukierunkowa-
nej wymiany genów pomiędzy organizmami przy pomocy 
metod biotechnologicznych. 

Dla dociekliwych
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Czym w istocie jest GMO?

GMO (genetically modified organisms) 
to zmodyfikowane genetycznie organi-
zmy, których genomy zostały sztucznie 
zmodyfikowane za pomocą metod inży-
nierii genetycznej w celu uzyskania no-
wych cech fizjologicznych organizmów 
lub zmiany cech już istniejących. 

Mimo powszechnego przekonania mo-
dyfikacje genetyczne nie są całkiem ob-
cym zjawiskiem. Czy każda manipulacja 
genetyczna jest z zasady zła? Czy zmia-
ny genetyczne są całkowicie sprzeczne  
z naturą? 

Opinie zagorzałych przeciwników mo-
dyfikacji genetycznych zaprzeczają  
w znacznym stopniu dostępnym dowo-
dom naukowym. Natura sama w sposób 
spontaniczny modyfikuje DNA różnych 
organizmów pod wpływem różnych bodź-
ców i zmian w środowisku, przystosowu-
jąc organizmy żywe do funkcjonowania  
w zmieniających się warunkach. 

Do najbardziej podstawowych modyfika-
cji zaliczamy na przykład selekcję szcze-
pów oraz namnażanie tych, które cha-
rakteryzują się najwyższym potencjałem 
odżywczym. Inne przykłady modyfikacji 
genetycznych to krzyżowanie oraz two-
rzenie tak zwanych poliploidów, czyli 
organizmów roślinnych o zwielokrotnio-
nej ilości materiału genetycznego. Tego 
typu zabiegom zawdzięczamy dziś do-
rodne kłosy zbóż, soczyste i słodkie ar-

buzy czy banany o kremowej strukturze 
owoców. 

Można tu z całą pewnością stwierdzić, 
że powyższe modyfikacje miały wymiar 
pozytywny. Prawdziwe kontrowersje 
pojawiają się jednak w momencie, gdy 
mamy do czynienia z GMO w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu, gdzie na-
stępuje realna manipulacja w obrębie 
genomu komórki. W tym przypadku 
wymagana jest ingerencja specjalistów 
inżynierii genetycznej i wyspecjalizowa-
nych laboratoriów dysponujących odpo-
wiednim sprzętem. 

Na czym więc polega modyfikacja gene-
tyczna? W dużym uproszczeniu polega 
ona na usunięciu z organizmu określo-
nego fragmentu łańcucha DNA lub też 
wprowadzeniu określonego fragmentu 
łańcucha DNA z komórki jednego or-
ganizmu do materiału genetycznego ko-
mórki drugiego organizmu.

Dla dociekliwych
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Które surowce kosmetyczne mogą 
zawierać GMO? 

Na rynku funkcjonuje bardzo szeroka 
gama składników i dodatków znajdują-
cych zastosowanie w produkcji kosmety-
ków. Są to głównie substancje pochodze-
nia roślinnego. 

Jak wiadomo, przemysłowa produkcja 
roślin wiąże się z uprawami wielko-
powierzchniowymi, gdzie kładzie się 
olbrzymi nacisk na efektywność i wy-
dajność produkcji z jednego hektara.  
W związku z tym rośliny rolnicze są czę-
sto poddawane różnym modyfikacjom 
genetycznym prowadzącym do podnie-
sienia wysokości i jakości plonu. 

Do najpopularniejszych roślin modyfi-
kowanych genetycznie, z których wytwa-
rza się surowce i dodatki kosmetyczne, 
należą:

– kukurydza (olej, skrobia),
– pszenica (skrobia),
– bawełna (olej z nasion),
– jabłka (organiczne kwasy, proteol 
 APL),

– trzcina cukrowa (cukry, skwalan),
– rzepak (olej),
– len (olej),
– soja (olej i wosk, fitoestrogeny),
– lucerna (wyciągi),
– goździki (olejek eteryczny),
– eukaliptus (olejek eteryczny),
– róża (olejek eteryczny),
– melon (wyciągi),
– papaja (wyciągi, enzymy),
– śliwka (wyciągi),
– topola (wyciągi),
– ryż (olej, skrobia),
– trzcina cukrowa (cukry, skwalan),
– tytoń (wyciągi).

Wartym zapamiętania przykładem su-
rowca kosmetycznego, który może być 
pozyskiwany z GMO, jest kwas laury-
nowy, należący do nasyconych kwasów 
tłuszczowych. Ze względu na doskonałe 
właściwości zwilżające jest on surowcem 
często wykorzystywanym jako składnik 
środków higieny osobistej (płyny i my-
dła do kąpieli, szampony) oraz białych 
kosmetyków pielęgnacyjnych, takich jak 
kremy czy balsamy nawilżające. Związek 

ten pozyskuje się z orzechów kokosa, jak 
również z rzepaku. 

Ogromne zapotrzebowanie przemysłu 
kosmetycznego na kwas laurynowy było 
jednym z powodów, dla którego rzepak 
został poddany genetycznym modyfi-
kacjom. Dokonano tego w celu zwięk-
szenia zawartości kwasu laurynowego 
w roślinie. Pozwoliło to oczywiście na 
obniżenie ceny i zwiększenie dostępno-
ści, jednak większość tego surowca nosi 
znamiona GMO. 

Inne popularne składniki kosmetyczne 
wytwarzane na bazie GMO to na przy-
kład skrobia kukurydziana, guma ksan-
tanowa, gliceryna, białka roślinne, a na-
wet witamina C czy E. 

Przeciwnicy GMO, dokonując zakupu 
kosmetyków, powinni być świadomi 
tego, że produkty zawierające w składzie 
powyższe substancje mogą być wytwo-
rzone z roślin zmodyfikowanych gene-
tycznie. 

Dla dociekliwych
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Jak unikać kosmetyków na bazie 
GMO?

Najlepszym wyborem będą w tym przy-
padku kosmetyki ekologiczne na bazie 
naturalnych składników. Tego typu 
produkty powinny zawierać w składzie 
minimum 95% składników naturalnego 
pochodzenia. Dodatkowo na etykiecie 
powinno się znaleźć oznaczenie typu 
GMO FREE. 

Oznakowanie produktów kosmetycz-
nych jako wolnych od surowców GMO 
nie jest prawnie regulowane. Niektórzy 
producenci wykorzystują znak GMO 
FREE jako jeden z zabiegów marketin-
gowych mających skłonić klienta do za-
kupu.

Z reguły kosmetyki wolne od GMO po-
siadają jeden z certyfikatów, do których 
należą ECOCERT, EkoZnak, NaTrue, 
EcoControl czy EcoGarantie. 

Jakie są zalety GMO? 

Oczywiste jest, że inżynieria genetycz-
na stanowi niewyczerpane źródło moż-
liwości, które może ograniczać jedynie 
wyobraźnia genetyków oraz rozwój bio-
technologiczny. W stosunku do swoich 
niezmodyfikowanych odpowiedników 
organizmy modyfikowane (w zależności 
od rodzaju modyfikacji genetycznej) po-
siadają wiele pozytywnych cech, takich 
jak: 

dużo wyższa zawartość białek i tłusz-
czów (wyższa wartość energetyczna),

zdolność do produkowania witamin 
i innych cennych składników, któ-
rych nie wytwarzają organizmy nie-
poddane modyfikacji lub wytwarzają 
je w bardzo niewielkich ilościach (na 
przykład ryż wzbogacony witaminą 
A),

dużo większa wydajność upraw  
i wyższe plony na jeden hektar, 

możliwość ograniczania areałów 
upraw (wyższy plon z jednego hekta-
ra oznacza niższe zapotrzebowanie 
na grunty rolne, dzięki czemu ogra-
nicza się zjawisko wycinania lasów  

i adaptowania dzikich obszarów pod 
uprawy rolne), 

wysoka odporność na działanie 
pestycydów stosowanych w upra-
wie roślin do zwalczania chwastów, 
szkodników i grzybów chorobotwór-
czych, 

zdolność do samodzielnego wytwa-
rzania związków/substancji odstra-
szających szkodniki, co pozwala 
na ograniczanie ilości stosowanych 
pestycydów (insektycydów) do 
ochrony przed szkodnikami,

wyższa odporność na niekorzystne 
warunki atmosferyczne oraz słabą 
jakość gleb,

dłuższy okres przechowywania i ma-
gazynowania plonów,

możliwość wytwarzania szczepionek 
i leków (tańszych zamienników), 

wczesne wykrywanie chorób roślin  
i zwierząt (badania DNA), 

produkcja biopaliw, 

ograniczenie problemu głodu na 
świecie. 

Dla dociekliwych
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Jakie skutki może wywoływać 
stosowanie GMO? 

Na czym zatem polegają wady GMO? 
Opinie i argumenty są różne. Do najbar-
dziej popularnych należą: 

szkodliwość dla zdrowia i życia ludzi 
(alergie, choroby układu pokarmo-
wego, zaburzenia odporności, nowo-
twory, niepłodność),

niekontrolowane uwolnienie organi-
zmów genetycznie modyfikowanych 
do środowiska, 

niekontrolowana migracja genów 
GMO na inne organizmy w obrębie 
tego samego albo innego gatunku 
(uprawy sąsiadujące), 

zwiększenie odporności chwastów  
i szkodników na pestycydy (koniecz-
ność używania coraz mocniejszych 
środków ochrony roślin),

negatywny wpływ na faunę (ptaki, 
owady, płazy, zwierzęta morskie, or-
ganizmy żyjące w glebie), 

ograniczanie bioróżnorodności 
w przyrodzie, 

monopolizacja rynku nasion,

szkodliwość dla owadów zapylają-
cych rośliny. 

Zwolennicy GMO mocno trwają przy 
stanowisku, że nie ma dowodów szko-
dliwości GMO na organizm człowieka.  
Z kolei badania prowadzone na zwierzę-
tach nie są wystarczająco wiarygodne. 

Przeciwnicy przytaczają ten sam argu-
ment, ale skierowany przeciwko GMO. 
Według nich brakuje twardych nauko-
wych dowodów zaprzeczających szko-
dliwości genetycznie modyfikowanych 
organizmów na środowisko i życie ludzi, 
a wiele przesłanek zdecydowanie po-
twierdza ich negatywny wpływ. 

Ponadto przeciwnicy GMO zwracają 
uwagę na bardzo intensywny lobbing 
polityczny ze strony globalnych pro-
ducentów nasion roślin uprawnych, 
genetycznie modyfikowanych. Celem 
koncernów jest monopolizacja świato-
wych rynków, a tym samym zwiększanie 
zysków ze sprzedaży materiału siewnego 
GMO. 

Szkodliwość GMO w kosmetykach 
i surowcach do ich produkcji

Jak już wiemy, szkodliwość GMO nie 
jest wciąż naukowo potwierdzona jako 
wynikająca z mutacji genowych, ponie-
waż nawet zmienione DNA roślin nie 
wpływa na DNA człowieka. Faktem jest, 
że szkodliwe mogą być natomiast zbyt 
wysokie dawki herbicydów oraz produ-
kowane przez GMO substancje insekto-

bójcze wykazujące działanie alergenne. 

W praktyce wszystkie surowce i dodatki 
wchodzące w skład kosmetyków muszą 
być dopuszczone do produkcji na pod-
stawie restrykcyjnych badań potwierdza-
jących ich bezpieczeństwo dla zdrowia  
i życia ludzi. 

Producenci surowców kosmetycznych 
i wyrobów gotowych mają obowiązek 
spełniać surowe wymagania określone  
w normach i regulacjach prawnych. Za 
ich naruszanie grożą producentom wy-
sokie kary finansowe. Tak więc decyzja o 
stosowaniu produktów GMO FREE czy 
też GMO INSIDE zależy wyłącznie od 
osobistych preferencji konsumentów. 

Dla dociekliwych
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Produkty GMO FREE w ofercie 
Grupy PCC 

Szereg surowców kosmetycznych GMO 
FREE zawiera oferta Grupy PCC. Firma 
dostarcza substancje i dodatki do pro-
dukcji kosmetyków odbiorcom z całego 
świata. Ich wymagania nierzadko doty-
czą między innymi zawartości związków 
chemicznych wolnych od GMO. 

Dla spółek produkcyjnych Grupy PCC 
wytwarzających surowce i dodatki ko-
smetyczne koniecznością jest projekto-
wanie i wdrażanie nowych produktów 
z myślą o środowisku i bezpieczeństwie 
dla zdrowia i życia ludzi. 

Producenci działający w obrębie Gru-
py stale doskonalą istniejące receptury, 
wprowadzają nowe produkty, stosują 

zrównoważone surowce do produkcji 
oraz wdrażają przyjazne dla środowiska 
technologie. 

Każdy z produktów wprowadzanych 
na rynek dysponuje indywidualną do-
kumentacją techniczną i podlega obo-
wiązującym badaniom i testom branżo-
wym. Oprócz tego surowce kosmetyczne 
z grupy środków powierzchniowo czyn-
nych są wytwarzane na instalacjach ob-
jętych certyfikatem GMP EFfCI (dobre 
praktyki produkcyjne zgodne z wytycz-
nymi Europejskiej Federacji ds. Składni-
ków Kosmetycznych). 

Beata Gruś
Manager działu marketingu

Grupa PCC

Brak szkodliwego działania substancji wytworzonych na bazie GMO zawartych w kosmetykach i żywności potwierdza-
ją: WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), AMA (Amerykańskie Towarzystwo Medyczne), PAN (Polska Akademia Nauk), EFSA (Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), Papieska Akademia Nauk, Chińska Akademia Nauk, Francuska Akademia Nauk, Międzynarodowa Rada 
Nauki oraz dziesiątki innych państwowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.
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Norwegia, Oslo, 16 lip-
ca 2022 roku, sobota, 
lotnisko Gardermo-
en. Jak na każdym 
lotnisku przechodzisz 

przez długie korytarze, milion 
bramek i nareszcie trafiasz do 
hali przylotów. Gdy w innych 
europejskich stolicach tempe-
ratura przekracza 30 lub nawet 
40 stopni, w Oslo panuje 22. Ale 
spokojnie – za trzy dni okaże się, 
że jednak w tak surowym klima-
cie dalekiej Skandynawii wska-
zówka na termometrze w lipcu 
dociera czasami do 29. Oslo – sto-
lica, 5,4 miliona BARDZO spo-
kojnych ludzi. W Paryżu, War-
szawie, Berlinie, Barcelonie nie 
uraczysz takiej ciszy. Delikatny 
szum przejeżdżających aut jest 
wynikiem rewolucji, do jakiej 
tu doszło w sprawie wdrożenia 
pojazdów elektrycznych. To zaś 
skłania do refleksji, szczególnie 
z uwagi na nowy projekt PCC SE, 
którego głównym celem jest roz-
wój materiałów anodowych opar-
tych na krzemie do zastosowań  
w bateriach samochodowych. 
Norwegia stanowi przykład kra-
ju, w którym wizja przyszłości 
staje się teraźniejszością. O Nor-
wegii opowiemy w tym artykule 
z nieco innej perspektywy…

Jak to się wszystko zaczęło?

Na początku lat 90. norwescy politycy 
zastosowali najbardziej postępową poli-
tykę dotyczącą pojazdów elektrycznych 
na świecie, wprowadzając lukratywne 
zachęty do ich zakupu – na długo przed 
powstaniem masowego rynku w tej dzie-
dzinie. Stały trend wsparcia, konsekwent-
ność w działaniu, nowe środki i regulacje 
pchnęły Norwegię daleko przed inne kra-
je europejskie.

Historia pojazdów elektrycznych w Nor-
wegii jest uważana za jeden z najwięk-
szych sukcesów klimatycznych w skali 
światowej. Nie byłoby tego, gdyby nie 
konsumenci, którzy zaakceptowali przej-
ście na energię elektryczną i zakup pojaz-
dów bezemisyjnych.

Wraz z rewolucją pojazdów elektrycznych 
w Norwegii na pełną skalę tradycyjne 
pojazdy z silnikami spalinowymi są za-
stępowane progresywnie elektrycznymi.  
W 2022 roku bardzo niewiele samocho-
dów z silnikiem diesla zostało sprze-
danych w Oslo (w lutym tylko jeden). 
Sprzedaż samochodów spalinowych jest 
prawie wymarłym rynkiem dla przemy-
słu motoryzacyjnego. I faktycznie, jadąc 
norweską autostradą, widzisz mijające cię 
pojazdy elektryczne marki Nissan Leaf, 
Tesla, Audi e-trony, Hyundai Ioniq5, Vol-
kswagen ID.4, Skoda Enyaq… Piękne, 
lśniące dobrą myślą technologiczną sa-
mochody przyszłości.

Norweska
transformacja
w elektromobilność

Nowe rejestracje samochodów 
w Norwegii (Maj 2022)
(Źródło: DFV)

12%

7%

4% 4%
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Statystyki sprzedażowe samochodów 
elektrycznych w Norwegii:

Suma zarejestrowanych: 559 137
Import: 491 138

Top miesiąca:

Volkswagen ID.4
51 samochodów

Top roku:

Tesla Model Y
6252 samochodów

Top kwartału:

Skoda Enyaq
734 samochodów

Top wszech czasów:

Nissan Leaf
74 247 samochodów

Po godzinach
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Silne argumenty

Co przekonało Norwegów do akcepta-
cji takiej polityki i przecież w gruncie 
rzeczy nowej, „drogiej” i nie do końca 
sprawdzonej technologii? Nie chodzi tyl-
ko o patriotyzm i miłość do natury (cho-
ciaż na to kładą oni bardzo duży nacisk). 

Odpowiedź znajdziesz poniżej:

zwolnienie z podatku od zakupu/
importu pojazdów elektrycznych 
(1990– ),

zwolnienie z 25% VAT przy zakupie 
(2001– ),

brak rocznego podatku drogowe-
go (1996–2021), obniżony podatek 
(2021– ), pełny podatek (2022– ),

brak opłat na drogach płatnych 
(1997–2017),

brak opłat na promach (2009–2017),

maksymalnie 50% całkowitej kwoty 

opłat promowych dla pojazdów elek-
trycznych (2018– ),

maksymalnie 50% całkowitej kwoty 
na drogach płatnych (2018– ),

bezpłatny parking miejski (1999–
2017),

dostęp do buspasów (2005– ), nowe 
przepisy umożliwiają władzom lo-
kalnym ograniczenie dostępu tylko 
dla pojazdów elektrycznych przewo-
żących jednego lub więcej pasażerów 
(2016– ),

obniżka podatku od samochodów 
służbowych o 50% (2000–2018), ob-
niżka zmniejszona do 40% (2018– )  
i 20% (2022– ),

zwolnienie z 25% VAT na leasing 
(2015– ),

przyjęcie przez norweski parlament 
krajowego celu, aby wszystkie nowe 
samochody sprzedawane do 2025 
roku były bezemisyjne (elektryczne 

lub wodorowe) (2017),

ustanowienie „Prawa ładowania” dla 
osób mieszkających w budynkach 
mieszkalnych (2017– ),

zamówienia publiczne: od roku 2022 
samochody muszą być ZEV, od 2025 
to samo dotyczy autobusów miej-
skich,

bardzo szerokie rozbudowanie in-
frastruktury stacji ładujących – nie 
tylko tych domowych, ale też do 
szybkiego ładowania w trasie: Nor-
wegowie mogą sobie na to pozwolić  
z uwagi na liczbę ludzi w Norwegii 
wynoszącą 5,4 miliona (zagęszcze-
nie: 14 osób/km2), a na przykład 
Niemcy – 83 miliony (zagęszczenie: 
232 osoby/km2, czy Holandia – 17,5 
miliona (zagęszczenie: 515 osób/
km2).

Po godzinach
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Wcześniejsze stwierdzenie „drogiej” 
technologii nie do końca jest tutaj praw-
dą z perspektywy „szarego”, a właściwie 
„zielonego” eko-Norwega. Co ciekawe, 
na dłuższą metę może się to nawet opła-
cać. Weźmy chociażby taką hipotetyczną 
sytuację, że kupujemy albo standardowe-
go spalinowego volkswagena golf, albo 
e-golfa. Cena podstawowa importowego 
e-golfa jest wyższa – 33 037 euro, spali-
nowy golf to 22 046 euro. Po doliczeniu 
wszystkich możliwych podatków (CO2, 
NOx, 25% VAT i tak dalej) elektryk wy-
grywa z 33 286 euro, pokonując na star-
cie swojego brata o około 800 euro. 

A co z transportem publicznym? No  
i ten, kto chciałby doszukać się dziury 
w całym, będzie zawiedziony. Na połu-
dniowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii 
ponad jedna trzecia całej floty samo-
chodowej jest obecnie bezemisyjna. To 
radykalnie zmniejszyło zanieczyszczenie 
w miastach, zapewniając długotrwałe 
korzyści zdrowotne nie tylko miesz-
kańcom, ale także dzikiej przyrodzie. 
Zmniejszenie emisji z transportu lotni-
czego jest również wysokim priorytetem 

dla okręgu Vestland. Powiat współpracu-
je obecnie z norweskim operatorem lot-
niczym Widerøe i Norweskim Urzędem 
Lotniczym AVINOR, między innymi 
opracowując wdrożenie lotów o zerowej 
emisji w regionie do 2030 roku. Będzie 
to przełom w podróżach regionalnych.

Jesteśmy również świadkami, jak prawie 
połowa wszystkich lokalnych i regional-
nych promów staje się dziś elektrycznie 
zasilana bateryjnie, umożliwiając trans-
port tysięcy osób, samochodów i towa-
rów przy zerowej emisji.
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Spektakularne norweskie fiordy są do-
mem dla wielu gatunków zwierząt. Mó-
wimy o bardzo niestabilnym, wrażliwym 
ekosystemie, który jest bardzo podatny 
na zanieczyszczenia i zmiany klimatycz-
ne. Będzie teraz lepiej chroniony przez 
technologię, biznes i politykę dążącą do 
bezemisyjnego transportu morskiego. 

Jeszcze a propos busów… Przykład – 
zerknijcie na zautomatyzowany auto-
bus elektryczny Karsan Autonomous 
e-ATAK, opracowany wspólnie przez 
Karsan i ADASTEC. Może pomieścić 
52 pasażerów i jest pierwszym dużym 
autobusem elektrycznym, który jeździ 
autonomicznie w zwykłej komunikacji 
publicznej w Stavanger przez Kolumbus 
i Vy.

Karsan Autonomous e-ATAK, zelek-
tryfikowany przez BMW i zautomaty-
zowany przez ADASTEC, robi ogląd 
sytuacji w swoim otoczeniu za pomocą 
zaawansowanych czujników, takich jak: 
lidary (LIDAR Light Detection and 
Ranging – metoda pomiaru odległości 
poprzez oświetlanie celu światłem la-
serowym i pomiar odbicia za pomocą 
czujnika), kamery o wysokiej rozdziel-
czości, a także zaawansowane radary  
i kamery termowizyjne do wykrywania 
innych użytkowników drogi i infrastruk-
tury. Ma maksymalną prędkość 50 km/h 
przy normalnej pogodzie i jeździ w desz-
czowych/mglistych warunkach, w dzień  

i w nocy. Wykonuje wszystkie czynno-
ści kierowcy autobusu bez kierowcy(!), 
takie jak zbliżanie się do przystanków 
na trasie i zarządzanie procesami wsia-
dania i wysiadania. Karsan Autonomo-
us e-ATAK z łatwością poradzi sobie ze 
skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną, 
rondami, a także ze stacjami pasażerski-
mi, w obrębie których znajduje się zwy-
kła infrastruktura drogowa, bez żadnych 
ingerencji.

Notak, ale...

Wszystko fajnie, ale po głębszym zasta-
nowieniu powiesz, że przecież oni mu-
szą płacić krocie za prąd! Ceny energii 
elektrycznych są porażające w całej Eu-
ropie. Gaz drogi, węgiel drogi, ropa idzie 
w górę… Tylko że Norwegowie wszystko 
mają bardzo dobrze przemyślane. Se-
kret to energia wodna z 1500 elektrowni 
w całym kraju. Wiele z nich to tak zwa-
ne elektrownie przepływowe, które nie 
wymagają budowy tam. Energia wodna 
dostarcza 96% całej energii elektrycznej  
w Norwegii. Dzięki 98% energii elek-
trycznej wytwarzanej ze źródeł odna-
wialnych Norwegia zajmuje dziewiąte 
miejsce na świecie. Co ciekawe, warto 
zauważyć, że pod względem faktycznie 
wytworzonej ilości Norwegia wytwarza 
więcej energii elektrycznej niż wszyst-
kich osiem krajów, które znalazły się 
powyżej nich łącznie! Norwegia ma też 
swoją strategię w zwiększeniu do 2040 

roku morskiej mocy wiatrowej do pozio-
mu 30 GW. 

Od początku 2020 roku w całej Norwe-
gii wprowadzono zakaz używania pa-
liw kopalnych do ogrzewania. Energię 
Norwegia eksportuje, stając się jednym 
z największych w Europie eksporterów. 
Podobnie z ropą i gazem, co w obecnej 
sytuacji geopolitycznej stawia ją i nas  
w bardzo dobrej pozycji.

Brzmi przekonująco, prawda?

(Nie)znane oblicze Oslo

Idąc uliczkami w centrum Oslo, nie 
tylko zawiesisz oko na najnowszych mo-
delach samochodów elektrycznych zna-
nych marek. Zobaczysz też takie, o któ-
rych rzadko opowiadają nawet najwięksi 
koneserzy motoryzacji. Na Karl Johans 
gate 33 można odkryć prawdziwą rakie-
tę: chińskiego NIO EP9! 

NIO EP9 to najszybsze elektryczne auto 
na świecie. Ma cztery silniki elektrycz-
ne generujące 1340 KM mocy, każdy 
z silników ma indywidualną skrzynię 
biegów, łącznie dysponują mocą 1 MW. 
Robi setkę w 2,7 sekundy. Zasięg pojaz-
du to około 420 kilometrów, a ponowne 
naładowanie 635-kilogramowych lito-
wo-jonowych baterii zajmuje około 45 
minut. Takie specyfikacje zawsze cieszą 
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znawców motoryzacji, u mnie otwierają 
szeroko oczy, gdy widzę estetykę jego 
wykonania. Producent zastosował także 
możliwość wymiany baterii, więc przy-
stosowanie auta do dalszej jazdy może 
trwać znacznie krócej. NIO oferuje sub-
skrypcję „Battery as a Service” (BaaS), 
która pozwala klientowi na dwie darmo-
we wymiany baterii w miesiącu. Realnie 
w Norwegii NIO oferuje na razie SUV-y 
ES8, które z sukcesem przyjechały tu 
z Szanghaju w lipcu 2021 roku. NIO 
EP9 natomiast jest stałym elementem 
dekoracyjnym w NIO House przy Karl 
Johans gate 33, przyciągając turystów  
z całego świata.

Eko-podsumowanie

Reasumując wycieczkę po Oslo, muszę 
przyznać, że jest to ciekawa lekcja dla 
nas wszystkich. Nowe trendy i technolo-
gie, o których myślimy, że są wizją dale-
kiej przyszłości i być może przywędrują 
do nas dopiero za kilkadziesiąt lat, są na 
wyciągnięcie ręki, leżą tuż za miedzą. To 
dowodzi, że wszystko jest możliwe, ale 
wymaga pracy i wieloletniej determina-
cji w dojściu do celu. 

Aleksandra Schejn
Specjalista ds. Nowych Technologii

PCC Rokita

Krzysztof Gibas
Specjalista ds. Nowych Technologii

PCC Rokita

Źródła:
https://www.innovationnewsnetwork.com/exploring-electric-vehicle-revolution-norway/21807/
https://elbilstatistikk.no/
https://www.innovationnewsnetwork.com/exploring-electric-vehicle-revolution-norway/21807/
https://evs35oslo.org/2022/06/08/meet-and-try-the-first-large-battery-electric-bus-operating-autonomously-at-evs35/
https://www.forbes.com/sites/ianpalmer/2021/06/19/why-norway-leads-in-evs-and-the-role-played-by-cheap-renewable--electricity/?sh-
426b397a275f
https://www.thetimes.co.uk/article/how-norway-said-goodbye-to-petrol-and-is-charging-ahead-on-electric-cars-z9z766jg7
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/electric-cars-take-two-thirds-norway-car-market-led-by-tesla-2022-01-03/
https://www.nio.com/no_NO
https://zunum.aero/
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Wszystko, co jest halal, 
nie jest haram

Czym jest halal i dlaczego wciąż 
zyskuje popularność?

K
ażda z wielkich, świa-
towych religii posiada 
swoje indywidualne za-
sady, które dotyczą mię-
dzy innymi spożywania 

określonego rodzaju pożywienia, 
jego pochodzenia czy też sposo-
bów przygotowania. Reguły te  
w zależności od religii są mniej 
lub bardziej restrykcyjne. Niektó-
re z nich dokładnie wskazują ro-
dzaje produktów dopuszczonych 
lub całkowicie zabronionych do 
spożycia przez jej wyznawców. 

W jakim stopniu religia może wpływać 
na respektowanie zasad w samym akcie 
konsumpcji? Zależy to od rodzaju reli-
gii, interpretacji reguł i determinacji wy-
znawców w podążaniu za jej naukami. 

Jedną z najbardziej interesujących reli-
gii, której doktryna szczegółowo określa 
między innymi reguły konsumpcji jest 
islam. Wyznacznikiem doktryny islamu 
w obszarze rodzajów pożywienia do-
puszczonego do spożycia przez wyznaw-
ców jest pojęcie halal.
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Co to jest halal?
Halal to zbiór reguł dotyczących zasad 
życia wyznawców islamu i „moralności 
muzułmańskiej”. Obejmuje między in-
nymi normę żywieniową, zgodną z pra-
wem islamskim Shari’ah. Halal oznacza 
wszystko to, co jest dozwolone lub zgod-
ne z prawem islamu. 

Przeciwieństwem halal jest pojęcie ha-
ram, które w kulturze arabskiej oznacza 
rzeczy niedopuszczalne lub niezgodne  
z prawem islamu. 

Należy pamiętać, że halal (dozwolone)  
i haram (zakazane) odnoszą się nie tylko 
do konsumpcji, ale także do innych dzie-
dzin życia ludzi. 

Wyznawcy islamu wyróżniają cztery 
typy halal:

wadżib (obowiązkowe) – unikanie 
czynów obowiązkowych uważane 
jest za grzech (na przykład modli-
twa, post w miesiącu, ramadan);

mustahabb (dozwolone i zalecane) 
– czyny nieobowiązkowe, ale bar-
dzo mocno zalecane; unikanie tych 
czynów nie jest karane, ale za ich 
skrupulatne wykonywanie człowiek 
będzie nagrodzony (na przykład 
opieka nad biednymi i chorymi, głę-
boki szacunek dla osób starszych);

mubah (neutralne) – czyny, wobec 
których nie istnieją żadne prawne 
wskazania ani przeciwwskazania; 
można je wypełniać lub też nie;

makruh (dozwolone, lecz niezale-
cane) – czyny, których należy uni-
kać, chociaż są one dopuszczalne; 
zbyt częste ich popełnianie prowadzi 
jednak do grzechu. 

Czyny określane jako halal (dozwolone) 
bądź haram (zabronione) są klasyfikowa-
ne do odpowiedniej grupy przez upraw-
nionego uczonego, który nazywany jest 
mudżtahidem. Orzeczenie klasyfikujące 
dany czyn nazywane jest fatwą.
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Różnice pomiędzy halal a koszernością
W kulturze europejskiej halal jest zwykle 
identyfikowany jako restrykcyjny sposób 
odżywiania wyznawców islamu, który  
z zasady podobny jest do żydowskiej ko-
szerności. Podobieństwo kończy się tu 
na ogólnym istnieniu zakazu spożywa-
nia określonej grupy produktów spożyw-
czych i potraw z nich przygotowanych.

Muzułmanie z reguły dopuszczają do 
spożycia produkty koszerne, ale społecz-
ności żydowskie nie będą spożywać żyw-
ności halalnej. Dlaczego? Ponieważ wy-
tyczne w obszarze koszerności zakazują 
na przykład łączenia różnych rodzajów 
żywności (mięsa i nabiału).

Różnica pomiędzy halal i koszer tkwi 
przede wszystkim w uboju rytualnym 
zwierząt. Chociaż ubój przebiega po-
dobnie, Żydzi nie wypowiadają imienia 
Boga przy każdym zwierzęciu, które za-
bijają. Odmawiają natomiast specjalną 
modlitwę za pierwsze i ostatnie zwierzę, 
które zabijają. Muzułmanie, którzy prze-

strzegają rytuałów halal, zawsze wyma-
wiają imię Boga nad każdym zabitym 
zwierzęciem. 

Kluczową kwestią w uboju koszernym 
zwierząt lądowych i ptaków (Szechita) 
jest też osoba, która go dokonuje. Rolę 
tę pełni specjalnie w tym celu wykształ-
cony, religijny i pobożny mężczyzna, 
uczony w Talmudzie (Szojchet). Podczas 
Szechity odmawia on specjalne błogosła-
wieństwo zwrócone do Boga (Haszem). 
Podczas uboju halal taka procedura nie 
ma miejsca. Według halal każdy dorosły 
i pobożny muzułmanin może dokonać 
rytuału uboju. 

Muzułmanie uważają za halal bydło lub 
owcę jako całość, pod warunkiem że zo-
staną zabite zgodnie z rytuałem. Żydzi 
natomiast uważają za koszerną czwartą 
tylną ćwiartkę zwierzęcia. 

Co ciekawe, prawo islamskie uznaje 
mięso królika, dzikich kur, skorupiaków, 

kaczek i gęsi za halal. Produkty te nie 
są uważane za nadające się do spożycia 
zgodnie z zasadami koszerności.

Ponadto wyznawcy islamu szukają źró-
dła enzymów przed ich otrzymaniem. 
Jeśli substancje te pochodzą od zwierzę-
cia niezgodnego z halal, ich używanie  
w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. 
W przypadku koszerności nie ma zna-
czenia pochodzenie enzymów, ponieważ 
Żydzi uważają wszystkie enzymy, nawet 
te pochodzące od niekoszernych zwie-
rząt, za koszerne.

Halal odrzuca wszelkie odurzające al-
kohole, wina i narkotyki. Prawo koszer-
ności natomiast dopuszcza na przykład 
wino jako produkt koszerny. 
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Przepisy żywieniowe islamu to bardzo 
ciekawy, ale też niezwykle skomplikowa-
ny i obszerny temat. Tak jak w przypad-
ku innych znanych religii zostały one 
ustanowione i spisane po to, aby chronić 
wyznawców przed duchowym niebezpie-
czeństwem związanym ze spożywaniem 
niektórych produktów i potraw z nich 
przygotowywanych. 

Kuchnia halal jest w sposób naturalny 
związana z kulturą muzułmańską i księ-
gą Koran. Islam ze względu na ogromną 
liczbę wyznawców jest drugą religią na 
świecie. Co więcej, liczba ludności mu-
zułmańskiej wciąż rośnie. Popularność 
zyskuje więc również kuchnia halal. 

Powodem popularności halal jest fakt, że 
żywność dozwolona do spożycia przez 
muzułmanów jest kojarzona z wysoką 
jakością i bezpieczeństwem. W efekcie 
nie tylko wyznawcy islamu mają do niej 
pozytywny stosunek. Produkty halal są 
chętnie kupowane zarówno przez mu-
zułmanów, jak i wyznawców innych reli-
gii. Dzieje się tak zwłaszcza w regionach, 
gdzie dominującą religią jest islam. Dla-
tego też produkcja żywności halal jest 
coraz bardziej popularna i dynamicznie 
się rozwija. 

Wymagania żywieniowe według halal 
zwykle posiadają swoje historyczne ge-
nezy. Chociaż obecnie niektóre wyklu-

czenia wydają nam się mało związane 
z konkretnymi zabronionymi produkta-
mi, związane z nimi zakazy przetrwały 
do dzisiaj. 

Co ważne, poszczególne zakazy żywie-
niowe nie zostały wprowadzone w jed-
nym czasie. Wprowadzano je stopniowo, 
a niektóre z nich ujawniono jako haram 
(zabronione) długo po śmierci proro-
ka Mahometa, który zmarł w roku 632  
w Medynie. W ten właśnie sposób dok-
tryna halal rozwijała się na przestrzeni 
wieków. 

Dlaczego islam zakazuje niektórych produktów 
spożywczych?

Naukowe podłoże wytycznych halal
Wytyczne Koranu wskazują, że wszelkie 
produkty spożywcze są halal (dozwolo-
ne) z wyjątkiem tych, które są wyraźnie 
wymienione jako haram (niezgodne  
z prawem islamu lub zabronione).

Wiemy już, że najbardziej rygorystycz-
nie regulowanym rodzajem żywności 
jest mięso. Koran definitywnie zabra-
nia jedzenia wieprzowiny, a także krwi  
i mięsa martwych zwierząt oraz zwierząt 
złożonych w ofierze niezgodnie z religią 
islamu. Bardzo skrupulatnie wymaga 
się, aby podczas rytualnego uboju nad 
każdym zwierzęciem było wymawiane 
imię Allaha.

Zgodnie z zasadami halal produkty 
przeznaczone do spożycia przez muzuł-
manów nie mogą zawierać środków odu-
rzających (alkoholu, narkotyków) oraz 
innych niedozwolonych surowców.

Jak zatem muzułmanie tłumaczą zaka-
zy związane ze spożywaniem niektórych 
produktów niebędących halal? Poniżej 
kilka przykładów cytowanych w oparciu 
o rozumowanie naukowe:

Świnia jest inkubatorem dla pato-
gennych robaków i drobnoustrojów, 
które wraz z jej mięsem przedostają 
się do organizmu człowieka, siejąc  
w nim spustoszenie. 

Kwasy tłuszczowe (skład tłuszczu 
wieprzowego) nie są kompatybilne 
z ludzkim tłuszczem i układami bio-
chemicznymi. Są więc szkodliwe dla 
życia i zdrowia człowieka. 

Zwierzęta martwe nie nadają się do 
spożycia przez ludzi ze względu na 
postępujący proces naturalnego roz-
kładu, który prowadzi do powstawa-
nia szkodliwych substancji chemicz-
nych (toksyn), groźnych dla zdrowia 
i życia ludzi. 

Krew odprowadzana z organizmu 
zwierzęcia jest szkodliwa, ponieważ 
zawiera bakterie, toksyny i produkty 
przemiany materii. 

Środki odurzające, takie jak alkohol 
i narkotyki w różnej postaci, są nie-
zwykle szkodliwe dla układu nerwo-
wego ludzi. Prowadzą do powstawa-
nia patologii społecznych, chorób, 
a w wielu przypadkach nawet do 
śmierci.

Pomimo faktu, że powyższe argumenty 
mają naukowe podstawy, głównym fun-
damentem stojącym za zakazami wciąż 
pozostaje podłoże religijne, a tym sa-
mym zapisy świę-

tej księgi Koranu. Muzułmanie dopusz-
czają więc jako halal wszelką żywność, 
pod warunkiem że jest „czysta”. Tylko 
wówczas nadaje się do spożycia. Decy-
zję co do czystości różnych produktów 
podejmuje Islamskie Orzecznictwo na 
bazie zasad z Ahadeeth, dzięki którym 
określa, czy dane zwierzę lub ptak jest 
halal (dozwolone) i legalne czy ha-
ram (zabronione), czyli nie-
zgodne z prawem.
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Rosnąca popularność „gospodarki ha-
lal” jest funkcją różnych bodźców spo-
łecznych gospodarczych i kulturowych. 
Wśród nich istotną rolę odgrywa cer-
tyfikacja produktów i usług halal (do-
zwolonych), czyli zgodnych z zasadami 
islamu. 

Potwierdzeniem tej zgodności jest cer-
tyfikat halal. Certyfikacja z reguły roz-
poczyna się od weryfikacji procesu wy-
twarzania surowców. Każdy z procesów 
produkcji danego wyrobu, począwszy od 
surowców, a skończywszy na wyrobach 
gotowych, musi być zgodny z reguła-
mi islamu. Dotyczy to w szczególności 
technologii produkcji, zanieczyszczeń 
krzyżowych, pochodzenia składników, 
domieszek i dodatków zawartych w re-
cepturach i innych ważnych obszarów, 
takich jak magazynowanie czy konfek-
cjonowanie.

Certyfikacja halal może obejmować na-
stępujące podmioty:

- producenci i sprzedawcy żywności, 
dodatków do żywności, materiałów  
i opakowań do żywności,
- producenci i sprzedawcy wyrobów 
kosmetycznych i środków higieny 
osobistej, 
- producenci i sprzedawcy detergen-
tów do użytku domowego, przemy-
słowego i instytucjonalnego, 
- producenci wyrobów chemicznych, 
farmaceutycznych, medycznych 
drukarskich, 
- firmy logistyczne,
- firmy usługowe: wywóz śmieci, 
zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- producenci pasz i dodatków do 
pasz, 
- producenci i sprzedawcy środków 
chemicznych i biochemicznych, 
pestycydów i nawozów, 

- producenci maszyn i urządzeń 
procesowych, 
- producenci i dystrybutorzy oraz 
konfekcjonerzy wody pitnej, 
- właściciele farm i łowisk,
- hotele i restauracje. 

Wyżej wymienione podmioty, przed-
siębiorstwa lub osoby prawne mogą 
również wymagać certyfikatów halal od 
swoich dostawców do certyfikacji wła-
snych produktów czy usług. Certyfikując 
swoje produkty, mają oni szansę uzyskać 
dodatkową przewagę konkurencyjną na 
rosnącym rynku żywności halal.

Jednym z podmiotów oferujących pro-
dukty z certyfikatem halal jest Grupa 
PCC – producent szerokiej gamy su-
rowców i dodatków chemicznych dla 
różnych gałęzi przemysłu. Producenci 
chemii należący do struktur Grupy PCC 
oferują szereg substancji i formulacji 

Zgodnie z islamem większość żywności 
jest halal (dozwolone) już ze swojej na-
tury. Istnieje jednak szereg wyjątków, 
które nie spełniają wymagań halal. 
Wówczas są zaliczane do produktów 
haram (zabronione). Należą do nich na 
przykład: 

Żywność pochodzenia roślin-
nego, czyli rośliny stwarzające nie-
bezpieczeństwo dla życia i zdrowia 
ludzi, wykazujące działanie odurza-
jące. Wyjątek mogą stanowić rośliny, 
w przypadku których możliwa jest 
eliminacja toksyn. 

Żywność pochodzenia zwie-
rzęcego, w tym: 

- ptaki drapieżne posiadające szpony 
(sokoły, orły, sępy), 
wszystkie zwierzęta, dla których 
woda i ląd są naturalnym środo-
wiskiem życia (żaby, krokodyle, 
hipopotamy), 
- świnie i dziki, 
- małpy, psy i węże, 
- mmięsożerne zwierzęta posiadają-
ce kły i pazury (niedźwiedzie, lwy, 
tygrysy),
- szczury, myszy i inne szkodniki,
- pszczoły, mrówki i inne owady, 
- zwierzęta wykorzystywane przez 
człowieka do transportu (konie, 
osły, muły),
- wszystkie zwierzęta, których ubój 
nie został wykonany zgodnie z regu-
łami islamu. 

Napoje, do których należy al-
kohol (wódka, piwo, wino i inne 
napoje odurzające).

Dodatki do żywności, czyli wszyst-
kie substancje, domieszki w formie 
ciekłej i płynnej, które należą do po-
chodnych produktów zakazanych.

Haram - jaka żywność nie jest halal?

Certyfikacja Halal
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chemicznych między innymi dla prze-
mysłu spożywczego, przemysłu kosme-
tycznego oraz dla branży detergentów. 

W ofercie dedykowanej tym branżom 
znajdują się zarówno produkty z certy-
fikatem halal, jak i produkty, które są 
zgodne z regułami islamu halal friendly. 
Mogą więc być stosowane przez społecz-
ność muzułmańską do wykorzystania 
lub dalszego przetwarzania. Ich pro-
dukcja, konfekcjonowanie i przechowy-
wanie przebiega bez udziału surowców 
i produktów haram (zakazanych), do 
których należy między innymi alkohol 
czy niedozwolone przez islam tłusz-
cze zwierzęce wytwarzane na przykład  
z wieprzowiny lub innych wykluczonych 
zwierząt. 

Ze względu na dynamiczny rozwój go-
spodarki halal Grupa PCC stale rozwi-
ja portfolio produktowe wyrobów ha-
lalnych. Podobna sytuacja ma miejsce  
w przypadku wyrobów koszernych dedy-
kowanych społecznościom żydowskim 
na całym świecie. 

Obecnie światowy rynek produktów ha-
lal liczy około 1,6 miliarda wyznawców 
islamu, którzy preferują określoną gru-
pę produktów zgodnie z regułami swojej 
religii. Dziś wiadomo, że światowy rynek 
żywności halal jest jednym z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się obszarów 
przemysłu spożywczego. Dlatego też 
certyfikacja i gwarancja bezpieczeństwa 
produktów Grupy PCC względem wy-
magań halal jest tak ważna, zwłaszcza 
dla spółek oferujących surowce i dodatki 
dla przemysłu spożywczego, kosmetycz-
nego, opakowaniowego i farmaceutycz-
nego. Certyfikat halal lub nawet samo 
spełnienie jego wymagań stanowi dla 
spółek Grupy PCC przepustkę do kon-
taktów handlowych z odbiorcami poszu-
kującymi produktów zgodnych z zasada-
mi religii islamu. 

Beata Gruś
Manager działu marketingu

Grupa PCC
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Dlaczego jesień 
to najpiękniejsza
pora roku w górach?

To właśnie jesienią ruszam najczęściej 
na piesze wędrówki górskie. Dlaczego?  
Z kilku przyczyn: jest mniej turystów, jest 
taniej, ale przede wszystkim widoki są do-
datkowo wzmocnione pięknymi kolorami 

jesieni.

Nie lubię spacerować po górach latem. To również ma wiele 
przyczyn. Ciężko znaleźć dzisiaj pasmo górskie w Polsce, któ-
re nie jest zadeptane przez spragnionych obcowania z naturą  
i pięknymi widokami nie tylko naszych rodzimych turystów, 
ale i turystów zza granicy. To z kolei przyczynia się do tego, 
że często, aby wejść na szczyt, trzeba czekać, a szlak pełen jest 
nie zawsze właściwie zachowujących się turystów. Nie odpoczy-
wam wtedy w górach. 

Po drugie prawdopodobieństwo wystąpienia burzy w górach 
(która zaraz po lawinie stanowi tam drugie najniebezpieczniej-
sze zdarzenie) jest bardzo wysokie w okresie letnim. To też czę-
sto powstrzymuje mnie przed wyjściem w Tatry. Wysokie tem-
peratury również nie są zbyt zachęcające do wyjścia na szlak. 

Sezon wakacyjny to ponadto sezon wysokich cen, co także 
wpływa na moje decyzje o podróżowaniu, nie tylko w odnie-
sieniu do samych gór. Jesienią obłożenie w obiektach noclego-
wych jest niższe, wybór lepszy, jest odrobinę taniej i wreszcie 
– można lepiej odpocząć po dniu wędrownym. 

Natomiast to, co jesienią najbardziej ciągnie mnie w góry, to 
wyjątkowe krajobrazy górskie, które powstają na skutek wy-

jątkowego światła oraz – rzecz jasna – wyjątkowych kolorów 
przyrody powoli zaczynającej szykować się do zimowego snu. 

Moim ulubionym miejscem jesienią są Tatry Zachodnie. Ta 
część Tatr, choć jest najrozleglejszą częścią naszego pasma, 
charakteryzuje się innym ukształtowaniem terenu niż Tatry 
Wysokie – znacznie łatwiejszym i znacznie bardziej sprzyja-
jącym spokojnym, choć dłuższym wędrówkom. I to właśnie  
z Tatr Zachodnich rozciągają się przepiękne widoki na Tatry 
Wysokie, co ma wpływ na atrakcyjność właśnie tego pasma 
podczas jesiennych wędrówek. 
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Na co zwrócić uwagę? Aspekty bezpieczeństwa w górach są 
bezwzględnie najważniejsze i to bez względu na porę roku. 
Przed każdą wędrówką należy zaplanować trasę i sprawdzić 
prognozę pogody. To czasami może być trudne ze względu na 
to, że jesienią wędrówki trzeba rozpocząć bardzo wcześnie,  
a prognoza bieżąca jest publikowana dopiero rano. Dlatego 
też, będąc już na szlaku, prognozę pogody sprawdzić można 
na stronie TOPR i podjąć decyzję o kontynuacji wędrowania 
lub powstrzymaniu się przed dalszą trasą. 

Tak też było w moim przypadku rok temu, gdy po wczesnym 
wyjściu na szlak, będąc już nieco wyżej, musiałem zawrócić. Je-
sienią bardzo często pojawiają się wiatry halne, co skutecznie 
powstrzymuje mnie przed brawurą w górach. Lepiej odczekać 
dwa dni, by wejść i zejść bezpiecznie (mimo że sam fakt wal-
ki z takim wiatrem jest kuszącym wyzwaniem), niż ryzykować 
zdrowie własne i potencjalnie ratowników TOPR, którzy za-
wsze są gotowi do pomocy w górach. Pamiętam, jak wiatr na-
silił się na tyle, że schowałem się za formacją skalną i dopiero 
gdy odrobinę zelżał, zacząłem wracać dosłownie na czworaka. 
Nie było sensu ryzykować, choć widok rodziców z dzieckiem, 
którzy podążali na szlaku dalej, wprawiał mnie w osłupienie… 

Na co zwrócić ponadto uwagę, szykując się do wyjścia? Oczy-
wiście ubranie i obuwie na zmienną pogodę, oczywiście mapa 
(choć aplikacje w telefonie są naprawdę dobre i sam z nich 
korzystam, to jego rozładowanie lub awaria może nam przy-
sporzyć odrobinę kłopotu), oczywiście prowiant na trasę. Ale 
dwie rzeczy – naładowana latarka (światło po zmroku przy 
krótszym dniu, szczególnie jeśli się gdzieś zgubimy na szlaku, 

będzie niezwykle potrzebne ratownikom) oraz zainstalowana 
bezpłatna aplikacja Ratunek – są wyjątkowo ważne. 

Aplikacja ta w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia (nie tylko 
waszego, ale i osób, które potrzebują pomocy) pozwala ratow-
nikom zebrać komplet wymaganych informacji, takich jak: wa-
sza lokalizacja, informacja o stanie naładowania baterii, moż-
liwość oddzwonienia do was czy chociażby, jeśli uzupełnicie 
Książeczkę Medyczną w aplikacji, informację o stanie zdrowia. 
Gorąco zachęcam do zainstalowania tej aplikacji podczas wę-
drówek nie tylko w Tatrach, ale również w innych pasmach 
górskich (sprawdza się także nad wodą). Nie musicie znać żad-
nego numeru alarmowego – wystarczy uruchomić aplikację  
i po trzykrotnym dotknięciu w odpowiedni przycisk zosta-
niecie połączenie z dyżurującymi ratownikami. To naprawdę 
ułatwia wszystkim kontakt w sytuacji kryzysowej. Pamiętajmy 
tylko o jednym: jest to aplikacja, która ma służyć ratowaniu 
ludzkiego zdrowia i życia – to nie jest aplikacja mająca służyć 
za infolinię. 

Jesień jest przepiękna nie tylko w Tatrach. Każdy zakątek na-
szego kraju jest niezwykle kolorowy. Zaplanujcie swoje week-
endowe trasy i czekamy w redakcji na wasze wspomnienia zło-
tej polskiej jesieni! Przesłane zdjęcia opublikujemy w zimowej 
edycji „PCC Chem News”. 

Maciej Trubisz
Redakcja
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Catania Restituta
Znów o tym samym

Czas wakacyjny lub 
świeżo powakacyj-
ny – wszystko zależy 
od nas. Moje ostatnie 
wakacje były spod 

znaku pielęgnowania tęsknoty 
za krajem umiłowanym – w tym 
konkretnym nieuleczalnym przy-
padku – za Sycylią. W zasadzie 
to i w Polsce wszystko ją przypo-
minało. Już same te najgorętsze 
dni były jednym z czynników 
wspomnieniotwórczych, bo prze-
cież na Sycylii jest bardzo gorą-
co, wiadomo. Innym czynnikiem 
była kuchnia śródziemnomorska 
kosztowana podczas rejsu mię-
dzy wysepkami Chorwacji. Inna 
niż sycylijska, prawie całkowi-
cie, ale tym bardziej wzbudzają-
ca tęsknotę za tym, co na Sycylii 
najlepsze – granitą, arancino na 
każdy sposób, prześwietną koni-
ną katańską czy też (albo przede 
wszystkim) cannolo siciliano (jak 
dla mnie najlepsze w Syrakuzach 
w cukierni przy fontannie Are-
tuzy) i za „piersiami Świętej Aga-
ty”. 

Nie wszyscy z nas zapewne byli już 
na urlopie. Cześć pewnie jeszcze na-
wet nie wie, jaki kierunek obrać, a tu 
wrzesień i październik za pasem. Nic, 
tylko znaleźć się tam, gdzie o tej porze 
roku jest ciepło, ładnie, smacznie… wy-
pisz, wymaluj Sycylia. A jak Sycylia, to 
pewnie Syrakuzy, Agrigento, Modica, 
Cefalu, Erice… Plan na wycieczkę przez 
trzy albo cztery cywilizacje i 3000 lat 
historii niemal doskonały. Ale można 
też inaczej, może trudniej, zgoła ekstra-
wagancko, mając na wyciągnięcie ręki 
Syrakuzy – ojczyznę Archimedesa, czy 
antyczne Akragas, a mianowicie: eks-
plorując niezliczone zabytki Palermo 
albo Katanii. W zasadzie obydwa te 
miasta to osobne mikrokosmosy. Ale je-
śli Sycylia to mój wszechświat i jeśli już 
lecimy Paulem Coelhem, to Katania bę-
dzie tą najjaśniejszą gwiazdą. 

Oczywiście byłoby grzechem napisać, 
że Palermo ustępuje Katanii pod wzglę-
dem ważnych zabytków (wystarczy 
wspomnieć Cappella Palatina, Majora-
nę czy samą katedrę) czy znaczenia na 
przestrzeni dziejów. Co to, to nie. Ale to 
Katanii będzie poświęcony ten artykuł. 
Poniekąd. 
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wicie marmur, piaskowiec i skałę wul-
kaniczną. Na Piazza Duomo postawił 
jeszcze Palazzo degli Elefanti, siedzibę 
władz miasta, oraz vis-à-vis pałacu cie-
kawy w formie pomnik – symbol miasta, 
złożony z późnoantycznej rzeźby słonia 
z ustawionym na nim oryginalnym obe-
liskiem z egipskiego Asuanu. Vaccarini 
jest w Katanii obecny niemal wszędzie 
– i dobrze, bo jego dzieła nadały starej 
części miasta spójności i porządku ar-
chitektonicznego. To, co czyni centrum 
miasta szczególnie atrakcyjnym, to ce-
lowo zaprojektowane szerokie jak na 
tamte czasy główne arterie oraz rozsia-
ne gęsto place, które pozwalają docenić 
piękno projektów Vaccariniego z odpo-
wiedniej perspektywy.

Ale miało być o pałacu Biscari. Wy-
budowany w tym samym stylu baroku 
sycylijskiego, wykończony już harmo-
nijnymi zdobieniami rokokowymi, 
był świadkiem koncertów najlepszych 
muzyków, gościł nawet Goethego  
i królową Elżbietę II, a także Wisławę 
Szymborską. Bogate zbiory numizma-
tów należących do księcia Ignazio Pa-
terno Castello przeniesiono do Castello 
Ursino, ale sam pałac nie pozbył się 
tego, co najcenniejsze: przepięknych 
stiuków, fresków oraz wyposażenia. Od 
ulicy pałac wtapia się dość skutecznie  

Eksploracja i poznanie sekretów takie-
go miasta zajmuje wieki, ale wciąga tak, 
że niekoniecznie chce się wrócić, skąd 
się przyjechało. Chce się zostać tam 
na zawsze. W rok można się uzależnić,  
a w dwa tygodnie urlopu co najwyżej 
rozsmakować, zacząć czuć specyfikę 
tego miasta i chcieć wrócić tu za rok. 
Jasne, de gustibus (a tym bardziej de 
amores) non disputandum est, rzuci 
ktoś. 

Wracając do tematu – Katania to mia-
sto niezwykłe, które, na pozór nudne 
i przytłaczające wszędobylskim baro-
kiem, już po uważniejszym przyjrzeniu 
się poszczególnym budynkom i ulicom 
zaczyna odkrywać swoje tajemnice  
i skarby. Na skutek dość tragicznych 
zdarzeń (potężna erupcja Etny w 1669 
roku i dopełniające zniszczenia trzęsie-
nie ziemi w 1693 roku) jest w dużej mie-
rze z tkanki barokowej i klasycystycznej 
wykreowanej przez gwiazdy architektu-
ry tamtego okresu – Viccariniego, Bat-
taglię, Ittara – twórców późnego baro-
ku sycylijskiego. O nich za chwilę.

Trzeba samemu eksplorować, poznać 
klimat i zapach miasta, wszystkie jego 
oblicza i smaki. W tym miejscu mogę 
więc jedynie zaproponować przystawkę 
w formie krótkiej wycieczki po (wybra-
nych) cudach, jakie owa perła Sycylii 
oferuje. Jeśli przystawka będzie zbyt 
sucha, to trzeba kupić bilet i polecieć 
samemu posmakować dania głównego 
na miejscu. 

Zaczniemy niestandardowo – co praw-
da od centrum, ale nie od Duomo, czyli 
górującej nad placem, zaprojektowanej 
przez Vaccariniego, Battaglię i Pattiego 
bazyliki katedralnej pod wezwaniem 
Świętej Agaty, patronki miasta. Kate-
drę tę „i ślepy zauważy” (więc i trafi,  
i zwiedzi). Zaczniemy od Palazzo Bisca-
ri, który jako ukryty w bocznej uliczce 
(via Museo Biscari) kawałeczek za ka-
tedrą, wkomponowany w pozostałości 
murów miejskich, stanowi jeden z licz-
nych obiektów świadczących o tym, 
że odbudowa miasta po zniszczeniach 
zaserwowanych przez naturę była prze-
prowadzona z rozmachem, ale i przy 
uwzględnieniu określonych założeń 
urbanistycznych i architektonicznych 
mających na celu zminimalizowanie 
skutków ewentualnych kataklizmów 
w przyszłości, zapewniając przestrzeń 
i miejsca do ewakuacji mieszkańców. 
Jednym z głównych realizatorów planu 
był wspomniany już architekt Giovan-
ni Battista Vaccarini, który doskonale 
wykorzystał dostępne materiały, miano-

w stosunkowo skromne otoczenie. Tyl-
ko brama wjazdowa pozwala pomyśleć, 
że „to może tu”. Pałac najładniej wy-
gląda od strony południowej. Fasadę 
zdobią bogate rzeźbienia, podobne do 
tych, które jeszcze nie raz zobaczymy 
na najważniejszych budynkach Kata-
nii. Jeśli ktoś nie lubi baroku, a rokoko 
kojarzy mu się z barokiem, to się mile 
zaskoczy. Ci, którym powierzono odbu-
dowę i przebudowę miasta po trzęsie-
niu ziemi w 1693 roku, odrobili zadanie 
domowe na trenta e lode (czyli u nas na 
szóstkę).
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Żeby odetchnąć na sekundę od baroko-
wego przepychu, a zanurzyć się w coś 
zgoła innego, udamy się na pobliski sta-
ry targ rybny (a Piscaria), na który tra-
fimy, wchodząc w zaułek ukryty w po-
łudniowo-zachodnim narożniku Piazza 
Duomo, vis-à-vis samej katedry. Musi-
my jeszcze minąć ustawioną nad pod-
ziemną rzeką fontannę Amenano (tro-
chę jak we Lwowie, w Katanii rzeczkę 
przykryto miastem, a jej naziemny bieg 
można zobaczyć tylko w narożniku Pia-
zza Duomo) i już jesteśmy. A Piscaria to 
targowisko, w którym modus operandi  
i język tubylców chcących sprzedać swo-
je towary nie zmieniły się od pokoleń 
(mnie i być może innym przyjezdnym 
tak się przynajmniej wydawało). Jasne, 
że turysta zostanie tu „oskubany” w cią-
gu pierwszych dwóch minut, ale wszyst-
ko, czego spróbuje „na koszt” jakiegoś 
handlarza (docelowo i tak swój własny), 
zapadnie w pamięci. Podobnie jak kolo-
ryt tego miejsca (świeże owoce morza, 
lokalne owoce, sery, wina) i specyficzny 
zapach nieustępujący nawet wieczorem 
po zamknięciu targowiska. I jeszcze – 
przede wszystkim i mimo wszystko – 
pewien spokój oraz tubylcza pewność, 
że wszędzie panta rhei, a u nas powoli  
i po staremu – jutro otworzymy kra-
mik o tej samej porze jak prababka  
i prababka prababki. Takie miejsce 
przy jednej z najbardziej reprezenta-
tywnych budowli w okolicy to domena 
miast, których mieszkańcy od pokoleń 
stanowią trwały, niewymienialny ele-
ment miejskiego organizmu, a przy-
jezdni to tylko urozmaicenie dla n-tego 
pokolenia autochtonów. 

Do jedzenia jeszcze wrócimy. A z targu 
rybnego idźmy do pobliskiego teatru 
greckiego. Z dużym prawdopodobień-
stwem będziemy jedynymi, względnie 
nielicznymi, którzy tam dotrą. Teatr 
grecki w Katanii jest dzisiaj bowiem 
ukryty za fasadą kamienicy na via Vit-
torio Emanuele II, około stu metrów 
od wlotu na Piazza Duomo. Z targu 
znów jakieś pięć minut drogi. Teatr 
ten oferuje coś, czego nigdzie indziej 
nie znajdziemy – zachowane detale 
architektoniczne i zdobienia z piękne-
go marmuru. Może nie jest tego wie-
le, ale pokazuje, że architekci Wielkiej 
Grecji w niczym nie ustępowali tym, 
którzy miasto odbudowywali po wiel-
kim trzęsieniu ziemi w XVII w. Cóż, 
detale w teatrze pokazują, że to baro-
kowi i klasycystyczni twórcy mieli wzór 
do naśladowania i bogaty materiał do 

inspiracji, aczkolwiek to, co dzisiaj 
możemy oglądać, zostało wydobyte na 
światło dzienne dopiero w XIX wieku 
i to przez przypadek. Wcześniej teatr 
w znacznej mierze wykorzystano jako 
budulec, a na tym, co zostało, powstał 
zwarty szereg kamienic. Takich perełek 
jest w Katanii wiele. Ktoś, kto będzie 
chciał, znajdzie rzymskie termy, ruiny 
rzymskich willi, pozostałości po świąty-
niach. W Katanii można też zobaczyć 
amfiteatr rzymski wybudowany praw-
dopodobnie w II wieku naszej ery. Ten 
z kolei widoczny jest w dziurze w zie-
mi na Piazza Stesicoro przy via Etnea. 
Tzn. część amfiteatru, bo większość 
przykryta jest skutecznie warstwami 
miasta. Ale warto zobaczyć odkryty 
fragment i znów poczuć jaki rozmach 
mieli starożytni, tym razem Rzymianie.
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Zamiast jednak do amfiteatru przenie-
śmy się do pięknie zachowanego śre-
dniowiecznego zamku. Niegdyś strze-
gący portu, dzisiaj stoi około jednego 
kilometra od linii wody (zasługa Etny). 
Castello Ursino – bo o nim mowa – to 
potężna forteca średniowieczna, dzisiaj 
malowniczo wpisana w część miasta 
wybudowaną już na grubej, sięgającej 
dwóch trzecich wysokości murów zam-
czyska, warstwie zastygłej lawy. Wcze-
śniej, gdy wyjdziemy z teatru greckiego 
w prawo, można zahaczyć o muzeum 
Belliniego, najsławniejszego katańskie-
go kompozytora, a przy okazji nasycić 
oczy pięknem kościoła Świętego Fran-
ciszka z Asyżu (architektem był Tom-
maso Amato) – chyba ulubiony kościół 
nowożeńców ze względu na przepiękne 
schody doń prowadzące i dające parze 
młodej przepiękne tło do zdjęć (albo 
taka moda). Sama via Crociferi, zaczy-
nająca stąd swój bieg, to festiwal sakral-
no-architektonicznego przepychu. Ale 
my w drugą stronę – do wspomnianego 
Castello Ursino – do którego jest „rzut 
beretem”. 

Zamek zasługuje na wizytę choćby  
z tego powodu, że nie jest średniowiecz-
ną ruiną, ale głównie ze względu na 
zgromadzone w nim zbiory przeniesio-
ne z Pallazzo Biscari. 

Idąc dalej, warto od razu wskoczyć na 
via del Plebiscito, która okala całe prak-
tycznie stare miasto. Tuż poniżej zam-
ku ulicę zdobią przepiękne kamienice 
barokowe, których architekci czerpali 
garściami z antyku. Wyżej, wspina-
jąc się pod górę, najpierw na zachód,  

a potem na północ, zauważymy, że uli-
ca bardzo zmienia swój charakter. Wię-
cej jest starszych albo skromniejszych 
kamienic. Na przecięciu z via Garibaldi 
zaczyna się część, którą najbardziej lu-
bię. Albo może to dopiero na przecię-
ciu z via Vittorio Emanuele? Nieważne. 
Ważne, że gdzieś tam jest genialna cris-
pelleria – czyli cukiernia z crispelle. To 
lokalny przysmak (albo i nielokalny, ale 
ja nie jadłem tego nigdzie poza Sycylią)  
w postaci kulek albo paluszków ryżo-
wych smażonych na głębokim tłuszczu, 
podawanych z cukrem pudrem albo 
miodem, albo z czymkolwiek słod-
kim. Lekkie to to nie jest, ale smakuje 
świetnie, więc warto się skusić. Dalej 
na tej ulicy kulinarnie jest już tylko 
ciężej – większość „knajp” to miejsca, 

gdzie jedynym, co można zjeść, jest 
konina. Jeden za drugim stare małe 
lokale specjalizują się w podawaniu 
końskiego mięsa prosto z grilla i do 
włoskiego niedobrego, ale zimnego 
piwa lub dobrego i w odpowiedniej 
temperaturze wina. Trzeba spróbo-
wać, bo smakuje. Sam widziałem za-
twardziałych wegetarian wsuwających 
kawał mięcha, którzy to grzesznicy 
na klęczkach zasuwali potem do ko-
ścioła Świętej Agaty wyspowiadać się  
i dać sobie nałożyć surową pokutę. Ci, 
dla których Santa Agata była za daleko, 
mogli udać się do kościoła San Nicolo 
l’Arena. A jeśli już przy tym jesteśmy, 
to kościół ten, dzieło między innymi 
Stefano Ittara, to ogromna świątynia  
o nawie głównej długiej na sto metrów 
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i o fasadzie, która wraz z przyklejonym 
doń Monastero dei Benedettini (byłym 
klasztorem benedyktynów) jednoznacz-
nie miała przyćmić wszystkie inne bu-
dowle sakralne prawdopodobnie nie 
tylko w Katanii, ale i w całej Italii. 

Co do wspomnianego Ittara – jednego 
z kluczowych architektów pracujących 
nad San Nicolo – jego nazwisko stało 
mi się znane dopiero, kiedy przyszło 
mi mieszkać w Katanii, w pobliżu via 
Ittar. Jakież było moje zaskoczenie, 
gdy okazało się, że Stefano Ittar to Po-
lak urodzony w 1724 roku w Owruczu  
w ówczesnej Rzeczypospolitej (dzisiaj na 
terenie Ukrainy), wykształcony we Lwo-
wie, a praktykę zdobywający w Rzymie. 
Po przybyciu do Katanii Stefano poślu-
bił córkę tuza architektury sycylijskiej 
– Francesco Battaglii. Urodzeni w Kata-
nii synowie Stefano Ittara – Sebastiano  
i Enrico – poszli w ślady ojca, a Enri-
co posunął się jeszcze dalej – wrócił do 
ojczyzny Stefano i już pod zaborami 
tworzył pod mecenatem rodziny Radzi-
wiłłów. Zrealizował projekty także dla 
rodziny Zamoyskich (między innymi 
przebudowę pałacu w Klemensowie). 
Później był także nauczycielem rysun-
ku i architektury w zamojskim liceum. 
Talent synowie Ittara dziedziczyli za-
równo po mieczu, jak i po kądzieli, więc  
i z dzieł Enrico (Henryka), które na na-
szych terenach przetrwały kataklizmy 
historii, możemy być dumni, bo są naj-
wyższych lotów.

Wracając do sycylijskiej twórczości It-
tara seniora – dzieła, które stworzył, 
stawiają tego przedstawiciela rodziny 
szczególnie wysoko w panteonie archi-
tektów baroku. Podobnie jak jego te-

ścia – Battaglię – z którym brał udział 
w realizacji kościoła San Nicolo z jego 
nigdy niedokończoną, wyglądająca jak 
ruiny gigantycznej świątyni fasadą. 

Klasztor w komplecie z kościołem San 
Nicolo stanowi drugi co do wielkości 
w Europie, zaraz po pałacu w Mafrze, 
monastyr benedyktynów. Stefano był 
odpowiedzialny za ukończenie kopuły 
nad nawą główną San Nicolo oraz kon-
cepcję leżącego u stóp kościoła Piazza 
Dante (idealnie współgrającego z wej-
ściem do kościoła półkolistego placu 
przed świątynią). Będąc w tym miejscu, 
trzeba koniecznie – oprócz majesta-
tycznego wnętrza San Nicolo – zoba-
czyć wnętrza niegdysiejszego klaszto-
ru, który dzisiaj stanowi ważną część 
budynków Uniwersytetu Katańskiego. 
Za projekt rozwiązań zastosowanych 
w samych budynkach klasztornych od-
powiada głównie Vaccarini. Jego dzie-
ło faktycznie zapiera dech w piersiach 
– wschodnia i południowa fasada to 
rząd niekończących się grackich masek 
podpierających każdy balkon. Połącze-
nie czarnej skały wulkanicznej w przy-
ziemiu z jasnym piaskowcem wyżej daje 
ładny kontrast i potęguje wrażenie bieli 
tego drugiego. 

Największe wrażenie robi pierwszy 
wirydarz z krużgankami, w którego 
centrum stoi otoczona drzewami alta-
na czy też kiosk – Caffeaos. Ta niedu-
ża altana zbudowana na wyniesieniu  
i pokryta majoliką nawiązuje stylem do 
architektury arabskiej. Jest to miejsce 
magiczne, idealne do nauki, popołu-
dniowej lektury czy po prostu do po-
bycia tam ot tak. Warto też przejść się 
na tył budynku, gdzie ściana klasztoru 

jakby spotyka się ze ścianą lawy. Oby-
dwie połączone są mostkiem na wysoko-
ści drugiego piętra – tylnym wejściem 
do gmachu uniwersytetu. Podobnie jak 
sam wirydarz jest to miejsce magiczne, 
na pewno warte tych kilku dodatko-
wych kroków. Dobrze też zwiedzić to, 
co kryje się pod ziemią i zobaczyć wnę-
trza zupełnie inne niż reprezentacyjne 
wejście główne.

Na terenie klasztoru widoczne są pozosta-
łości łaźni rzymskich z II wieku, a przed 
murek klasztornym odkryto fragmenty 
rzymskiej willi. 

Jeśli chodzi o kościół San Nicolo, to 
jest może najbardziej spektakularnym 
projektem Ittara, ale nie najlepszym 
projektem. Zaprojektował on jeszcze fa-
sadę kolegiaty stojącej przy via Etnea, 
czyli przy najbardziej reprezentacyjnej 
ulicy miasta, rzut beretem od średnio-
wiecznego głównego gmachu uniwersy-
tetu. Fasada kolegiaty to jak dla mnie 
szczytowe osiągnięcie baroku, znacznie 
przewyższające kunsztem i formą orygi-
nalny projekt fasady San Nicolo pomi-
mo dużo skromniejszych rozmiarów.

Chcąc dostać się z San Nicolo do kole-
giaty, trzeba iść w kierunku via Etnea 
ulicą Gesuale Clementi i dalej prosto 
via Sangiuliano. Kimkolwiek Clementi 
był, musiał mieć coś wspólnego z kuch-
nią sycylijską, bo tam właśnie, zaraz po 
opuszczeniu Piazza Dante, trafimy na 
kilka świetnych (autor nie gwarantuje 
jednak tego stanu rzeczy, gdyż ostatni 
posiłek spożył tam latem 2014 roku) 
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knajp z typowym sycylijskim jedzeniem. 
Nie wiem, jak teraz, ale za czasów moich 
studiów w Katanii pierwsza, najlepsza  
i najtańsza (czyli najlepsza) była ta ulo-
kowana zaraz na rogu Piazza Dante i via 
Clementi, druga na kolejnym skrzyżowa-
niu. Jeśli przy wejściu stoi kilka beczek 
wina, jedna na drugiej, a wędliny wiszą 
pod ścianą w głębi, to to. Nie trzeba da-
lej iść, tylko zamówić dużo wina, a na-
stępnie spróbować każdej z potraw po 
kolei (wszystkie wystawione na blachach  
w witrynie – zapomniałem wspomnieć, 
że to local fast food, ale bez obaw, wszyst-
ko świeżutkie, bo nie pamiętam, aby zda-
rzyło się tak, żeby po pranzo cokolwiek 
tam zostało „na jutro”). 

Po posiłku wcale nie trzeba uderzać od 
razu do kolegiaty. Lepiej chyba najpierw 
zobaczyć jakąś dobrą lodziarnię i zakosz-
tować lokalnej granity tradycyjnie poda-
wanej z brioszką, po czym, zahaczając 
o wspomnianą, udać się już na Piazza 
Universita i zwiedzić gmach uniwersy-
tetu założonego w 1434 roku, czwartego 
po bolońskim, padewskim i neapolitań-
skim uniwersytetu Włoch. Zapiera dech 
w piersiach Aula Magna – najbardziej 
reprezentacyjna sala obiektu – a i wy-
konanie nawierzchni dziedzińca potrafi 
zachwycić: typowa dla tego regionu mo-
zaika z białych i czarnych kamieni two-
rzy przepiękny kwiatowy wzór widoczny 
z kosmosu (znaczy z Google Earth przy 
dużym przybliżeniu). Harmonia tego 
miejsca zachęca – podobnie jak wiryda-
rze Monastero dei Benedettini – do zwol-
nienia tempa i chłonięcia atmosfery (jeśli 
nie ma zbyt wielu turystów). Zataczając 
koło, można wrócić na plac katedralny  
i tam, w jego południowej części, przy 
Porta Uzeda stanowiącej wylot w kie-
runku portu, odnaleźć wejście do Museo 
Diocesano, w którym zobaczymy za-
równo bogate zbiory związane z kultem 
Świętej Agaty, spojrzymy na Katanię  
z góry z tarasu nad Porta Uzeda, jak i bę-
dziemy mieli okazję zobaczyć odrobinę 
antycznej tkanki miasta – fragmentów 
rzymskich Terme Achilliane zasilanych 
podziemnymi wodami Amenano. 

Jeśli ktoś chciałby dopełnić wycieczkę 
jeszcze poszwendaniem się po mniej 
turystycznych okolicach, to polecam 
udać się w okolice Piazza Majorana lub 
Palestro. Obydwa place rozdzielone są 
majestatycznym łukiem tryumfalnym 
zwanym dzisiaj Porta Garibaldi. Jest to 
również projekt Stefano Ittara. Tuż obok 
jest ulica jego imienia. Krótka, wąska, 
ale jest. Porta Garibaldi można zobaczyć 
już z Piazza Duomo, patrząc wzdłuż via 
Garibaldi. Bardzo ciekawy to budynek, 

od razu przywodzący na myśl budow-
le arabskie. Stefano zaprojektował go 
tak, aby ponad dwieście lat później do-
prowadzał do szewskiej pasji polskich 
studentów „Erasmusa”, którzy z miesz-
kania na poddaszu kamienicy mieli  
w linii prostej może dwadzieścia metrów 
do nie tyle samej budowli, co do zegara 
umieszczonego w centralnej części bu-
dowli. Zegar ten ma tę jedną paskudną 
wadę, że co kwadrans wybija pełną go-
dzinę i na dokładkę liczbę kwadransów, 
które upłynęły od pełnej. Lubię zegarki, 
ale nie aż tak, żeby co kwadrans budzić 
się i korygować czas według tego cudu 
techniki. Po powrocie do Polski jeszcze 
przez dłuższy czas brakowało mi Etny za 
oknem i permanentnego poczucia upły-
wu każdego kwadransa. 

Dalej, za Porta Garibaldi jest już inne 
miasto i jeśli ktoś chce poznać w peł-
ni klimat Katanii, to powinien się w tę 
dzielnicę zagłębić. Być może uda się tra-
fić w końcu na cmentarz miejski – Cimi-
tero Monumentale di Katania. Może 
zwiedzanie cmentarzy nie jest zbyt po-
pularne, ale warto zmienić na chwilę 

obyczaje. Zwłaszcza jesienią, kiedy moż-
na wejść na cmentarz tuż przed zacho-
dem słońca i podziwiać monumentalne 
grobowce bogatych sycylijskich klanów 
skąpane w miękkim świetle. Trochę 
jak Łyczaków we Lwowie albo Rossa  
w Wilnie, z tym że tutaj „monumentalny”  
w nazwie pasuje jak ulał.

Jeśli po okrążeniu starego miasta i wi-
zycie w muzeum diecezjalnym chcieli-
byśmy zmienić nieco klimat, to dobrym 
dopełnieniem dnia może być wspinacz-
ka via Etnea aż do Stazione Borgo (uwa-
ga – można przejechać się też metrem, 
chyba jedynym na świecie tak blisko 
czynnego wulkanu), żeby tam wsiąść do 
wagonika kolei Ferrovia Circumetnea  
i udać się w kilkugodzinną podróż do 
któregoś ze starych miasteczek rozsia-
nych na stokach Etny. Wrażenia gwaran-
towane, bo trasa niejednokrotnie wyku-
ta jest w polach zastygłej lawy. Wspina 
się dość wysoko nad poziom morza  
i biegnie przez bardzo malownicze mia-
steczka z wieżami kościołów pokrytymi 
majoliką, a do tego podróżują tym środ-
kiem lokomocji autochtoni, co nadaje 
podróży jeszcze więcej kolorytu. To taka 
atrakcja dla tych, których zbyt długie 
marudzenie o wyższości baroku nad ro-
koko mierzi.

Na tym koniec, bo resztę trzeba zoba-
czyć, posmakować i powąchać samemu.
Na koniec zagadka – jaki współczesny 
zespół muzyczny nagrał w Palazzo Bi-
scari swój teledysk? Dla pierwszej osoby, 
która udzieli odpowiedzi, redakcja biu-
letynu wyśle drobne upominki firmowe. 
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