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6 listopada br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Ję-
drzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) odbyło się nadanie
godności doktora honoris causa tej uczelni Panu Markowi
Małeckiemu, Prezesowi firmy Solbet w Solcu Kujawskim,
twórcy i współwłaścicielowi Grupy Kapitałowej Solbet.

W wypełnionej po brzegi auli Auditorium Novum zasiedli
goście z całego kraju, m.in. Poseł na Sejm RP Tomasz Latos,
Senator Jan Rulewski, Wiceprezydent Bydgoszczy Maria Wa-
siak, przedstawiciele świata nauki z UTP, Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Opolskiej, Politechniki
Śląskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akade-
mii Medycznej w Bydgoszczy, Instytutu Ceramiki i Materiałów
Budowlanych – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ, przedstawi-
ciele biznesu m.in. z przemysłu betonu komórkowego i prefa-
brykacji betonowej, Stowarzyszenia Producentów Betonów,
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych i innych organizacji samorządu gospodarczego
oraz samorządu terytorialnego, a także kościoła na czele z księ-
dzem biskupem Janem Trawą, ordynariuszem bydgoskim oraz
delegacja pracodawców i przedsiębiorców Pomorza i Kujaw
z Mirosławem Szlachciakiem na czele. Obecna była rodzina:
żona Teresa, która przez wiele lat kierowała działem handlu
i marketingu w firmie Solbet w Solcu Kujawskim, dwaj syno-
wie Łukasz i Hubert będący w ścisłym kierownictwie tej firmy,
synowe, wnuki, krewni, przyjaciele oraz pracownicy firmy
Solbet z Solca Kujawskiego i innych przedsiębiorstw Grupy
Kapitałowej Solbet.

Posiedzenie Senatu otworzył JM Rektor UTP prof. dr hab.
inż. Tomasz Topoliński, który w swoim występieniu podkre-
ślił, że tytuł doktora honoris causa jest nadawany przez wyż-
sze uczelnie osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie na-
uki, kultury i życia społeczno-gospodarczego. Dotychczas Uni-

wersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy nadał to
zaszczytne wyróżnienie czternastu wybitnym osobistościom,
w tym trzynastu przedstawicielom świata nauki oraz jednemu
reprezentantowi biznesu. Prezes Marek Małecki jest piętna-
stym doktorem honoris causa UTP i drugim z biznesu.

Wniosek o nadanie tej godności złożył Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w dowód uznania nie
tylko dorobku zawodowego i biznesowego, ale także bardzo uży-
tecznej działalności społecznej, sponsorskiej i charytatywnej Pre-
zesa Małeckiego oraz szerokiej współpracy z wieloma uczelnia-
mi i instytutami badawczymi. Osobowość Pana Marka Małec-
kiego wychodzi poza ramy tradycyjnego biznesu. Znany jest
jako mecenas przedsięwzięć kulturalnych i naukowych. Przyczy-
nia się do propagowania historii Polski i utrwalania pozytywne-
go wizerunku na forum międzynarodowym – powiedział w słowie
wstępnym JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński.

Laudacja
Laudację z okazji nadania Prezesowi Markowi Małeckiemu ty-

tułu doktora honoris causa UTP w Bydgoszczy wygłosił promo-
tor w tym przewodzie prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
z Wydziału Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska.

Pan Prezes Marek Małecki to jeden z najwybitniejszych
polskich przedsiębiorców, od początku swojej drogi zawodo-
wej związany z przemysłem autoklawizowanego betonu ko-
mórkowego (ABK). Ze szczególnym zaangażowaniem i po-
wodzeniem łączy biznes z działalnością społeczną, sponsor-
ską i charytatywną – powiedział prof. Podhorecki.

Pan Marek Małecki urodził się 14 października 1951 r.
w Przybranowie k. Aleksandrowa Kujawskiego w rodzinie
o wieloletniej tradycji patriotycznej, zamieszkałej od pokoleń
na Kujawach. Po maturze, w 1969 r. rozpoczął studia na Wy-
dziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja

Mgr Marek Małecki, Prezes
Solbetu, doktorem honoris causa

UTP w Bydgoszczy

Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa Prezesowi Markowi Małeckiemu
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Kopernika w Toruniu, które ukończył w 1974 r., uzyskując ty-
tuł magistra chemii. Pracę zawodową rozpoczął w 1975 r.
w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów Prefabet w Solcu
Kujawskim (obecnie Solbet Sp. z o.o.) na stanowisku kierow-
nika działu produkcji i z tą firmą związany jest prawie
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W latach 1980 – 1981
Pan Marek Małecki przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność”. Za tę działalność był represjonowany w stanie
wojennym i zdegradowany do stanowiska robotnika fizyczne-
go. Następnie wrócił na stanowisko kierownicze jako mistrz
w dziale energetycznym firmy Prefabet.

Swoje kwalifikacje zawodowe doskonalił na kontrakcie za-
granicznym w Iraku. W latach 1984 – 1987 pracował jako spe-
cjalista ds. produkcji i technologii betonu komórkowego oraz
cegły silikatowej w wybudowanych wg polskiej technologii za-
kładach w Karbali i An Najaf. Po powrocie do kraju prowadził
działalność gospodarczą. W 1991 r., po wygranym konkursie
na stanowisko dyrektora, wrócił do Prefabetu i przystąpił do
jego prywatyzacji. Po przekształceniach własnościowych
przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Solbet Sp. z o.o., a Pan
Marek Małecki został Prezesem Zarządu i pełni tę funkcję
do dnia dzisiejszego. Zgodnie ze swoją wizją rozwoju polskie-
go przemysłu materiałów budowlanych postanowił zbudować
Grupę Kapitałową Solbet o światowej pozycji. Powstała ona
w wyniku kolejnych zakupów i konsolidacji rozproszonych
zakładów oraz ich generalnej modernizacji. Obecnie Grupę

Kapitałową Solbet tworzą cztery spółki: Solbet Sp. z o.o.
w Solcu Kujawskim (lider Grupy); Solbet Stalowa Wola S.A.;
Solbet Kolbuszowa S.A. oraz Solbet Lubartów S.A. W ich
skład wchodzi siedem zakładów produkujących beton komór-
kowy, dwa zakłady chemii budowlanej, zakład produkujący
prefabrykaty betonowe oraz zakład mechaniczny oferujący
kompletne linie technologiczne dla przemysłu betonu komór-
kowego. Firma Solbet w Solcu Kujawskim ma też w swojej
strukturze farmy wiatrowe o mocy 15 MW, produkujące ener-
gię odnawialną.

Obecnie Grupa Kapitałowa Solbet, z całkowicie polskim
kapitałem, którą zarządza Prezes Marek Małecki, jest naj-
większym producentem betonu komórkowego w Polsce
o łącznej zdolności produkcyjnej przeszło 2 mln m3 rocz-
nie i trzecim co do wielkości w Europie, natomiast Solbet
w Solcu Kujawskim jest europejskim rekordzistą w dobowej
produkcji ABK wynoszącej 2500 m3. Prezes Małecki wciąż
rozwija Grupę Kapitałową – uruchamia nowe linie produkcyj-
ne, wprowadza innowacyjne rozwiązania technologiczne i or-
ganizacyjne, dzięki czemu polski przemysł autoklawizowane-
go betonu komórkowego stał się światowym liderem i nada-
je kierunki rozwoju tej branży. Obecnie wyroby Solbetu są
eksportowane do Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Belgii,
Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Chorwacji, Wielkiej
Brytanii i na Węgry.

Osiągnięcia Grupy Solbet, to efekt doskonałego zarządza-
nia, dobrego porozumienia między kadrą kierowniczą oraz za-
łogą i dążenia do wspólnego celu, ale także ścisłej współpra-
cy z wieloma uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi,
m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Techno-
logiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Politechniką Śląską
w Gliwicach, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Doty-
czy ona m.in. opracowywania innowacyjnych produktów
i technologii oraz poprawy parametrów fizykomechanicznych
murów z ABK. Ważnym elementem tej współpracy jest rów-
nież fundowanie przez Solbet stypendiów dla studentów
i przyjmowanie ich na praktyki zawodowe. Niezależnie
od współpracy ze środowiskiem naukowym, w Solcu Kujaw-
skim powstało centralne laboratorium Grupy Solbet, w któ-
rym prowadzone są kompleksowe badania surowców do pro-
dukcji ABK i gotowych wyrobów, a nawet zaawansowane ba-

Dr h.c. Marek Małecki w towarzystwie (od lewej): prof. dr. hab. inż.
Adama Podhoreckiego; JM Rektora UTP prof. dr. hab. inż. Toma-
sza Topolińskiego oraz Dziekana Wydziału Budownictwa,Architek-
tury i Inżynierii Środowiska dr. hab. inż. Jana Kempy, prof. UTP

Laudację z okazji nadania Markowi Małeckiemu godności doktora
honoris causa UTP wygłasza prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

JM Rektor UTPprof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński wręcza dyplom
honorowy doktora honoris causa Prezesowi Markowi Małeckiemu
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dania o charakterze naukowym, a sam Prezes Małecki jest au-
torem wielu patentów i wniosków racjonalizatorskich.

Od momentu powstania (25 lat temu) Stowarzyszenia Pro-
ducentów Betonów, którego był współzałożycielem, Prezes
Małecki aktywnie uczestniczy w pracach tej organizacji. Za-
inicjował wiele przedsięwzięć na rzecz rozwoju branży ABK
w Polsce oraz jej promocji w Europie i na świecie. Był spon-
sorem krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczą-
cych autoklawizowanego betonu komórkowego, a także
współorganizatorem niektórych z nich.

Obok bardzo aktywnej działalności zawodowej, Prezes Ma-
rek Małecki angażuje się w wiele inicjatyw na rzecz rozwoju
regionu kujawsko-pomorskiego oraz całego kraju. Prowadzi
też działalność mającą na celu poprawę warunków pracy w za-
kładach i pomoc socjalną dla pracowników. Zostało to doce-
nione przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Komisję
Krajową „Solidarności” i w 2018 r. uhonorowano Prezesa
Małeckiego tytułem Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
Bardzo znamienne jest również Jego ogromne zaangażowa-
nie w akcje społeczne i charytatywne oraz przekazywanie
na ten cel znacznych środków finansowych. Prezes Małecki
zakupił m.in. samochody do transportu osób niepełnospraw-
nych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim,
wspiera osoby dotknięte klęskami żywiołowymi, przekazując
im nieodpłatnie materiały na odbudowę domów, pomaga finan-
sowo wielu potrzebującym nie tylko w kraju, ale także roda-
kom na Wschodzie.

Marek Małecki jest wielkim patriotą, miłośnikiem i znaw-
cą historii, dlatego też wspierał budowę obiektów i pomników
upamiętniających m.in.Armię Krajową, Papieża Jana Pawła II,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Chrzest Polski. Ponadto
opiekuje się Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze
w Szwajcarii i Muzeum Bitwy pod Wiedniem na Kahlenbergu.
Za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem
Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, medalem
Pro Ecclesia et Pontifice Papieża Benedykta XVI oraz wielo-
ma innymi odznaczeniami.

Profesor Adam Podhorecki zakończył laudację słowami:
przedstawiając osiągnięcia zawodowe i społeczne oraz wyróż-
niające zasługi dla różnych środowisk, wyrażam głębokie
przekonanie, że tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy nadajemy oso-
bie o dużym autorytecie i powszechnym uznaniu, człowiekowi
niezwykłemu, zasłużonemu w wymiarze ogólnym i lokalnym, na-
szej uczelni i regionu kujawsko-pomorskiego.

Wykład „Przemijające imperia”
Po otrzymaniu dyplomów honorowych, w jęzku polskim

i łacińskim, potwierdzających nadanie zaszczytnego tytułu
doktora honoris causa z rąk JM Rektora UTP prof. dr. hab. inż.
Tomasza Topolińskiego, promotora prof. dr. hab. inż. Adama
Podhoreckiego oraz Dziekana Wydziału Budownictwa i Ar-
chitektury dr. hab. inż. Jana Kempy prof. UTP, dr h.c. Marek
Małecki wygłosił wykład pt. „Przemijające imperia”. Oma-
wiając historię powstawania i upadania imperiów począwszy
od starożytności, a więc od najbardziej fascynującego impe-
rium Wschodu, jakim była Persja, która powstała ok. 1200 r.
p.n.e. przez Macedonię istniejącą od VII wieku p.n.e., Impe-

rium Rzymskie rozwijające się od III wieku p.n.e., a następ-
nie Cesarstwo Bizantyjskie, państwo Franków, Święte Cesar-
stwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Imperium Mongol-
skie, Imperium Osmańskie, kolonialne imperia hiszpańskie,
brytyjskie i francuskie, Cesarstwo Chińskie, Imperium Rosyj-
skie aż po Stany Zjednoczone Ameryki dowiódł, że wszyst-
kie imperia powstają i trwają przede wszystkim dzięki auto-
rytetom i nieprzeciętnym zdolnościom ich władców. Nato-
miast przyczyną upadku jest najczęściej brak zgody wśród rzą-
dzących i niezadowolenie ludności zamieszkującej dane tery-
torium. Można to odnieść do życia gospodarczego i sukcesów
lub upadku firm.

Analizując istnienie imperiów w dziejach ludzkości, dr h.c.
Marek Małecki podsumował: należy zgodzić się z Heraklitem
z Efezu i jego koncepcją zmiany świata, co wyraził słowami
„ta panta rhei”, czyli wszystko płynie, a za autorem Księgi Ko-
heleta ze Starego Testamentu powtórzyć: Pokolenie przycho-
dzi i pokolenie odchodzi, imperia przychodzą i imperia odcho-
dzą, a ziemia trwa po wszystkie czasy.

Podniosłą, przepiękną pod względem oprawy, formy i tre-
ści oraz wzruszającą uroczystość nadania godności doktora
honoris causa UTP Prezesowi Markowi Małeckiemu uświet-
nił chór uniwersytecki. Po zamknięciu uroczystego posiedze-
nia Senatu odbył się bankiet, podczas którego składano życze-
nia i gratulacje.

Od redakcji
Dr h.c. Marek Małecki jest wybitnym biznesmenem, humani-

stą, filantropem, a przede wszystkim niezwykłym człowiekiem
– otwartym, życzliwym, wrażliwym na potrzeby innych, czło-
wiekiem zasad i wartości. Jako wieloletni, bardzo aktywny
członek Rady Programowej miesięcznika „Materiały Budow-
lane” przyczynił się do jego rozwoju i umocnienia pozycji
na rynku wydawniczym. Firma Solbet, której jest prezesem,
od wielu lat sponsoruje prenumeratę naszego czasopisma dla
zawodowych i średnich szkół budowlanych w całej Polsce.
Bardzo dziękujemy za to zaangażowanie. Gratulujemy wy-
sokiej pozycji w środowisku zawodowym, społecznym i na-
ukowym, czego dowodem jest nadany tytuł doktora honoris
causa. Życzymy dalszych sukcesów. To dla nas ogromny za-
szczyt, że w gronie współpracowników i przyjaciół redakcji
jest dr h.c. Marek Małecki. Ja osobiście dziękuję za przyjaźń
i wsparcie w wielu wymiarach.

Krystyna Wiśniewska

Dr h.c. Marek Małecki w otoczeniu przedstawicieli Stowarzyszenia
Producentów Betonów Fot. archiwum SPB


