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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Czy jest lepszy kraj niż Polska na realizację projektu, który może realnie zrewolucjonizować transport na 

świecie? Stawiam to pytanie retorycznie, gdyż jestem przekonany, że nie ma lepszego miejsca do realizacji 

projektu Euroloop, czyli kolei próżniowej, niż Śląsk – rejon Polski najbardziej uprzemysłowiony, a jednocze-

śnie najbardziej zubożały i dotknięty przez neoliberalną politykę, w którym mimo obecności przemysłu gór-

niczego, hutniczego czy motoryzacyjnego widać tego efekty w postaci terenów brownfield, zniszczonej tkan-

ki mieszkaniowej, smogu czy degradacji społecznej. 

Idea kolei próżniowej jest znana na świecie. Autorzy projektu kładą jednak nacisk na transport produktów 

wytworzonych na terenie naszego kraju, np. węgla do elektrowni czy kontenerów ze Sławkowa do Gdyni, w 

ramach najdłuższej szerokotorowej linii kolejowej w Polsce, która jest najdalej wysuniętą na zachód linią 

szerokotorową w Polsce, co wpisuje nas w globalny projekt Nowego Jedwabnego Szlaku. 

Euroloop to firma e-mobility i infrastrukturalna z siedzibą w Polsce, która obecnie opracowuje autono-

miczny system transportu i obsługi ładunków oparty na unikalnej wersji technologii Hyperloop. Zacytuję 

słowa Marka Gutta-Mostowego, założyciela firmy Euroloop. 

„Nadchodzi przyszłość transportu. Koncepcja Hyperloop wykorzystuje najlepsze elementy z 

3 poprzednich rodzajów transportu – samochodowego, lotniczego i kolejowego – łączy je i usuwa złe części. 

Hyperloop będzie miał bezpieczeństwo i prędkość statków powietrznych, przepustowość pociągów, a także 

elastyczność samochodów. Wszystko to przy zachowaniu niskiego kosztu, bezproblemowego i niewielkiego 

zasięgu geograficznego. Wbrew pozorom technologia ta posiada potencjał szybkiego wdrożenia, jednakże 

tylko przy odpowiednich założeniach, takich jakie wypracowała firma Euroloop”. 

Zespół Euroloop wziął udział w corocznym konkursie SpaceX Hyperloop Pod Competition i zdobył jedną 

z pięciu głównych nagród – Innovation Award – jako jeden z 1200 zespołów z całego świata. Warto również 

nadmienić, że byli oni częścią jedynej drużyny w końcowej fazie zawodów niewspieranej przez duży uniwer-

sytet. 

Nasza mała ojczyzna jaką jest Górny Śląsk zasługuje na nowe tchnienie, na nowy impuls w celu wznie-

sienia naszej przedsiębiorczości na nowy poziom. Ten projekt może odnieść sukces międzynarodo-

wy/światowy, co wpisuje się w politykę Pana Premiera polegającą na godzeniu Polski lokalnej z Polską cen-

tralną, wyzwala poczucie wzrostu wartości, przywiązania i odbudowywania tożsamości oraz akcentuje naj-

ważniejszy filar polityki naszego rządu zwrócony ku rodzinie. Projekt ten pozwoli również na silną integrację 

środowisk samorządowego, biznesowego i akademickiego. Warto wspomnieć, że projekt ten bardzo mocno 

wpisuje się w politykę rządu w wymiarze inwestycyjnym o charakterze infrastrukturalnym, politykę tworze-

nia innowacyjnych miejsc pracy czy politykę integracyjną na poziomie lokalnym poprzez zintegrowanie 

trzech województw, tj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego w ramach jednej osi, w szczególności 

Jaworzna, Krakowa i Rzeszowa. 

Charakter i realizacja tego projektu wymagają wsparcia merytorycznego i dyplomatycznego. Niezbędne 

jest także objęcie go specjalnym programem rządowym, finansującym najlepsze przedsięwzięcia, które mogą 

Polskę wnieść na poziom światowy. Marka „Made in Poland” będzie wzmocniona kolejnym projektem. 

Szanowny Panie Premierze, w związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o wsparcie 

finansowe na rzecz innowacyjnego przedsięwzięcia zmieniającego obraz Śląska, Małopolski i Podkarpacia, 

jakim jest projekt budowy kolei próżniowej Euroloop. 

Z wyrazami szacunku 

Michał Potoczny 
 


