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W ten szczególny czas, tuż przed świętami Boże-
go Narodzenia pragniemy Państwu – Czytelnikom, 
Sympatykom i Przyjaciołom „Magazynu Pomor-
skiego” – złożyć jak najlepsze i jak najserdeczniej-
sze życzenia. Kończy się dla nas wszystkich rok pe-
łen niespodziewanych wyzwań i trudnych zdarzeń. 
Spróbujmy w te Święta wspólnie pomyśleć o nad-
chodzących dniach ze spokojnym uśmiechem i we-
wnętrznym ciepłem. Życzymy wszystkim zdrowia 
i wszelkiej pomyślności, a na Nowy 2021 Rok wia-
ry, że trudne czasy będą powoli odchodziły w nie-
pamięć, a pojawi się nadzieja na osiągnięcie praw-
dziwych chwil satysfakcji, życzliwości i zadowolenia 
z tego, co nas otacza. Do Siego Roku!

Prezes Grażyna Wiatr wraz 
z zespołem „Magazynu Pomorskiego”



Orzeł Pomorski  2021

N
asze Wydawnictwo w  mijającym roku 
obchodziło 25 urodziny. Z  konieczności 
pandemicznej te ćwierć wieku istnienia Wy-
dawnictwa Prasowego EDYTOR sp. z  o.o. mija 
nam w  zaciszu codziennej, aktywnej pracy. Nie 

tracimy jednak nadziei i  wierzymy, że w  roku 2021 spotkamy 
się z Państwem i razem z  laureatami będziemy świętować tra-
dycyjne wręczenie statuetek Orła Pomorskiego najlepszym 
z  najlepszych w  różnych dziedzinach naszego pomorskiego 
życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, sportowego. 
Nasz plebiscyt Orzeł Pomorski 2021 będzie realizowany już po 
raz XVII. Od lat patronem przedsięwzięcia jest marszałek woje-
wództwa pomorskiego pan Mieczysław Struk. Mamy nadzieję, 
że w najlepszych, spokojnych już okolicznościach będziemy mo-
gli tradycyjnie gościć Państwa w Dworze Artusa. Wierzymy też, 
że będzie to spotkanie wyjątkowe, o którym już dzisiaj myślimy 
z  ogromna serdecznością. A  przy okazji chcielibyśmy Państwu 
przypomnieć:

Laureatami Orła Pomorskiego zostają znane i szanowane osoby, 
firmy, organizacje Pomorza, których działalność spotyka się ze 
społeczną aprobatą i  uznaniem. Wszystkich, którzy zdobywają 
tytuł Orła Pomorskiego, honorujemy statuetkami z  brązu wy-
konanymi przez gdańską rzeźbiarkę Katarzynę Konieczną. Co 
roku wybieramy osoby, firmy i instytucje legitymujące się istot-
nymi osiągnięciami w biznesie, kulturze, nauce, sporcie i w dzia-
łalności społecznej. Doceniamy ludzi aktywnych i kreatywnych, 
pomysłowych i przebojowych, którzy swoim dokonaniami niosą 
pozytywne przemiany, a ich energia i dynamiczne działania służą 
naszemu regionowi, bowiem to właśnie oni tworzą atrakcyjną 
i przyjazną przestrzeń naszego wspólnego życia.

Przypominamy, że kandydatury do tytułu „Orzeł Pomorski” moż-
na przesyłać na adres: redakcja@magazynpomorski.eu.

Laureatom Orła Pomorskiego wręczamy następujące sta-
tuetki: 
• Orła Pomorskiego Innowacyjności
• Orła Pomorskiego Ekologii

• Orła Pomorskiego Społecznej Odpo-
wiedzialności

• Orła Pomorskiego Nowych Inwestycji
• Orła Pomorskiego Dobroczynności

• Honorową statuetkę Orła Pomorskiego 
• Orzeł Pomorski Laureat Laureatów – nagro-

da przyznawana przez dotychczasowych laure-
atów jednemu z wcześniej wyróżnionych.

Nasza Gala Orłów Pomorskich to wydarzenie, w którym 
już tradycyjnie uczestniczy blisko 300 osób zaangażowanych 
w rozwój gospodarczy, kulturalny kraju i regionu. Wśród gości 
są przedstawiciele władz samorządowych, posłowie, senatoro-
wie, prezesi oraz menedżerowie firm, ludzie związani z  bizne-
sem, kulturą, nauką i sportem. 

Dotychczasowymi laureatami plebiscytu byli m.in. prezydent 
Lech Wałęsa, prof. Jacek Jassem, kanclerz BCC Maciej Dobrzy-
niecki, dr Zbigniew Canowiecki, prof. Edmund Wittbrodt, prof. 
Janusz Rachoń, prof. Janusz Zarębski, Danuta Wałęsowa, Kazi-
mierz Wierzbicki, Anna Pielak, Teatr Muzyczny w Gdyni, Drutex 
SA, Grupa Żywiec SA, Grupa Lotos SA, Grupa Ergo Hestia, Port 
Lotniczy Gdańsk, Mercedes Witman, Toyota Walder, Fundacja 
Dobroczynności Atlas, Stowarzyszenie Czerwonej Róży, Teatr 
Szekspirowski, Gdyńskie Centrum Filmowe, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, stocznie: Gdańska Stocznia Remontowa SA, Nauta SA 
i Crist SA, Port Gdynia SA, AN-Elec, Polska Kolej Metropolitalna, 
stadion Ergo Arena, Trans Polonia SA, EDF Wybrzeże SA, Sun Reef 
Yachts, Doraco SA, Almar, Aryton, Ciecholewski-Wentylacje, Za-
kłady Mięsne Nowak, Canpol Człuchów, Polmor, Invest Komfort 
SA, Moderna SA, OPEC Gdynia, Iglotex, P&P, Elmot, Murkam, ho-
tel Quadrille, prezydenci Trójmiasta i  Wejherowa: Paweł Adamo-
wicz, Wojciech Szczurek, Jacek Karnowski i Krzysztof Hildebrandt, 
sportowcy Leszek Blanik, Adam Korol, Anna Rogowska, aktorzy 

Katarzyna Figura, Dorota Kolak, Mirosław Baka, zespoły muzycz-
ne Kombii i  Leszcze, Orkiestra Wojciecha Rajskiego, 

Pracodawcy Pomorza, Gdański Klub Biznesu, 
Starogardzki Klub Biznesu, Regionalna Izba 
Gospodarcza Pomorza.

Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy i Sympatycy naszego pisma „Magazyn Pomorski” Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu tego, co najlepsze,

jak naturalne przetwory roślinne powstałe
z pasji naszego szefa kuchni Marcina Popielarza.

Leśny Dwór Sulęczyno



O
 unikalnej pozycji stoczni CRIST na rynku decyduje najwięk-
szy w regionie suchy dok o długości prawie 400 m i szerokości 
70 m, w którym montuje się lub remontuje jednostki. Dok ob-
sługuje suwnica bramowa, widoczna z Trasy Kwiatkowskiego. 
Jest to największa i najwyższa konstrukcja w stoczniach dzia-

łających w regionie Bałtyku. Suwnica ma 153 m rozpiętości i waży 3650 ton. 
Może ona udźwignąć 1000 ton, czyli całą niemałą jednostkę lub dużą część 
większego statku. Na wysokości 110 m nad ziemią z odległości kilku kilome-
trów wyraźnie widać napis CRIST SA. Stanowisko jej operatora usytuowano 
100 m nad ziemią. 

Rozmowa z Ireneuszem Ćwirko i Krzysztofem Kulczyckim, założycielami i 
prezesami Stoczni CRIST SA

Kilka dni temu podpisano kontrakt na kolejny statek elektryczny 
dla odbiorcy z Finlandii. Za nami cięcie stali na jednostkę, która znajduje 
się już produkcji. Ubiegły rok Stocznia CRIST zakończyła z  dobrymi wy-
nikami dzięki realizacji unikalnych produktów dla transportu morskiego 
i rybołówstwa, natomiast w 2020 rok weszła z  interesującym portfelem 
zamówień na innowacyjne statki. Z powodu pandemii rozmowa z Panami 
Ireneuszem Ćwirko i Krzysztofem Kulczyckim, założycielami największej 
obecnie stoczni produkcyjnej w Polsce, odbywa się za pośrednictwem łą-
czy wirtualnych. Jednak CRIST 
mimo pandemii pracuje realnie 
i na pełnych obrotach. 
Krzysztof Kulczycki: Faktycznie, 
w okresie wiosennym było zwol-
nienie, które spowodowane było 
lockdownem u  naszych kontra-
hentów. Spowolnienie trwało 
od 6 do 8 tygodni, ponieważ nasi 
kontrahenci prosili o opóźnienie 
oddawania budowanych przez 
nas jednostek. W  maju produk-
cja ruszyła normalnym tempem. 

Gdy odwiedzałem CRIST 
w maju, nie widać było specjal-
nego spowolnienia – produk-
cja była prowadzona zarówno 
w  dokach, jak i  halach. Gospo-
darka rynkowa jest nieodłącz-
nie związana z  wystąpieniem 
kryzysu. Od chwili przeniesienia się do Gdyni, Stocznia CRIST nabrała wia-
tru w  żagle. Wchodząc na nowe rynki, oferuje ona swoim zagranicznym 
kontrahentom unikalne, wręcz innowacyjne jednostki. Często są produk-
ty jednostkowe. Należy podkreślić, że Stocznia po przeniesieniu swojej 
produkcji z Gdańska do Gdyni w pełni wykorzystała potencjał jej twórców 
i  założycieli. Chciałbym jednak zacząć od początków firmy. Inżynierskie 
i organizacyjne szlify zdobywali Panowie w stoczni państwowej. Jaka była 
Panów droga do własnego biznesu?
Ireneusz Ćwirko: Na początku 1989 roku stanąłem do konkursu na dyrek-
tora technicznego Stoczni Północnej. Nie byłem członkiem partii. Nie zo-
stałem zaakceptowany i czułem się niekomfortowo. Był to czas zmian i wraz 
z  kolegami postanowiliśmy podjąć wyzwanie. Ryzyko było jednak bardzo 
duże. Zaczynaliśmy od działalności w Stoczni Remontowej – wystartowali-
śmy z grupą wypróbowanych kolegów z produkcji, pracowitych i solidnych. 
Do dzisiaj wielu z nich pracuje u nas. 

Remontowa miała wówczas na rynku silną pozycję oraz duży i  stabilny 
portfel zamówień. Start we własnym biznesie z takim partnerem powinien 
być łatwy.
Ireneusz Ćwirko: Początki były trudne. Podjęte kontrakty trzeba było re-
alizować solidnie i  terminowo, a  produkcję trzeba było nadzorować całą 

dobę. Całym dniami spędzaliśmy z pracownikami w stoczni kosztem domu 
i rodziny. Wtedy właśnie pokazaliśmy kontrahentom zagranicznym, że na-
szą pracę cechuje wysoka jakość i terminowość, a nasi pracownicy są oddani 
zadaniom, które zlecili nam klienci. Takie podejście panuje w Stoczni CRIST 
do dzisiaj. 

Biznes stoczniowy nie opiera się na przypadkowych kontaktach. Kontra-
hent, który raz się zawiedzie na wykonawcy, już nie wróci. Wszak statek 
musi zarabiać i operator oczekuje terminowego wprowadzenia do eksplo-
atacji. Oczywiste jest też, że statek między remontami nie może się psuć. 
Jak procentuje solidne podejście do kontrahenta?
Ireneusz Ćwirko: Dziś armatorzy przychodzą do nas sami albo z polecenia 
innych armatorów. Co najważniejsze, nasze zaangażowanie docenili również 
nasi pracownicy, którzy zaczynali z nami działanie w gospodarce rynkowej. 
Zostali z nami i pracują do dzisiaj. Dzięki uznaniu kontrahentów i stabilno-
ści załogi jako jedyna stocznia mamy od kilku lat pełny portfel zamówień 
i utrzymujemy ciągłość produkcji. 

Dzięki ciężkiej pracy i  stabilnej podstawowej kadrze CRIST tworzy 
dziś w  branży stoczniowej elitę stoczni w  zakresie budowy innowacyj-
nych jednostek na rynek offshore, farm wiatrowych i  rybnych, promów, 
statków pasażerskich i  jednostek do budowy instalacji lądowych, kon-

strukcji i  elementów dla 
statków pasażerskich. Ma-
cie Panowie doświadczenie 
ze Stoczni Północnej, w  której 
seriami budowano jednostki 
na ówczesne czasy bardzo in-
nowacyjne – kilka z nich do dziś 
pływa pod banderą Marynarki 
Wojennej RP i  innych flotach. 
Czy taką wizja budowania stat-
ków seriami była Panów za-
mysłem w  trakcie budowania 
stoczni i  przenoszenia zakładu 
z Gdańska do Gdyni? 
Krzysztof Kulczycki: Nigdy nie 
zakładaliśmy, że będziemy bu-
dować statki seriami. Obserwo-
waliśmy rynek i jego znajomość 
sprawiła, że wybraliśmy świa-
domie określoną drogę rozwoju 
firmy. Zajęło to trochę czasu, 

bo – jak powiedział kolega – najpierw podejmowaliśmy remonty, a  potem 
powoli wchodziliśmy w  nowe budowy. Najpierw przejmowaliśmy z  rynku 
pojedyncze kontrakty i tradycyjne rozwiązanie, następnie zaczęliśmy włą-
czać produkcję statków innowacyjnych. Od 2005 roku bazujemy na budo-
waniu jednostek innowacyjnych. Penetrujemy nisze rynkowe powstające na 
rynku jednostek całkiem nowych. Podejmujemy się nowych, dotąd niereali-
zowanych projektów, jednostek prototypowych. 

Remonty i produkcja to dwa różne światy – zarówno jeśli chodzi o rynek, 
jak i organizację procesów dostaw, zespołów produkcyjnych, zarządzania 
projektami czy cyklami wykonania. Weszli Panowie na szlak dobrze znany, 
ale z okresu gospodarki nakazowej. Historia wykonanych przez CRIST no-
wych budów wygląda imponująco. Jak zaczynaliście w warunkach gospo-
darki rynkowej? Jakie były Wasze pierwsze jednostki? 
Ireneusz Ćwirko: Pierwsze jednostki robione przez nas to seria statków 
dla stoczni Damen. Następnie po rozpoznaniu rynku holenderskiego wyko-
nywaliśmy statki dla stoczni Maaskant. Były wśród nich statki do połowu 
małż. Dla tej stoczni zbudowaliśmy około 30 wyposażonych statków. W cza-
sie, gdy prowadziliśmy produkcję na terenie Portu Gdańskiego, a  potem 
na terenie Stoczni Gdańskiej, uruchomiliśmy pochylnię, budowaliśmy konte-
nerowce i statki rybackie. 

Polscy inżynierowie Ireneusz Ćwirko i  Krzysztof Kulczycki zainicjowali powstanie stoczni ponad 30 lat temu. Swoją działalność rozpoczęli 
od budowy statków rybackich. W  pierwszych latach swojej działalności stocznia miała na swoim koncie między innymi budowę kadłuba 
kontenerowca. Przeniesienie działalności do Gdyni zwiększyło potencjał produkcyjny i  wprowadziło nową jakość w  ofercie rynkowej. Dziś 
firma CRIST produkuje w Gdyni na terenach dawnej Stoczni Gdynia. Stocznia ma potencjał umożliwiający przerób stali na poziomie 50 tys. ton 
stali rocznie. Zasoby produkcyjne aktywnie wykorzystują każdy metr kwadratowy z  28 hektarów stoczni (w  tym cztery hale produkcyjne). 
To tu przetwarza się blachy i  profile, które stają się elementami statków i  konstrukcji hydrotechnicznych opuszczających CRIST. W  ofercie 
stoczni wyróżnia się kompletna linia do produkcji rur wielkogabarytowych o  wydajności od 15 tysięcy do 20 tysięcy ton. Takie rury są 
wykorzystywane między innymi do budowy morskich elektrowni wiatrowych. 
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Jubileuszowy tort kroją prezesi Ireneusz Ćwirko i Krzysztof Kulczycki.



Stocznię kojarzymy z dokami i pochylniami. Wodowanie statków z pochyl-
ni bocznej wygląda szczególnie widowiskowo. Gdzie dokładnie odbywała 
się ta produkcja i jak Panowie radziliście sobie bez doków i pochylni? 
Produkowaliśmy na Nabrzeżu Bytomskim w Porcie Gdańskim (Zakład nr 2). 
Budowaliśmy statek na nabrzeżu, częściowo był on zasłonięty krzakami. 
Kadłub w całej okazałości można było zobaczyć, dopiero gdy przesunęliśmy 
go na ponton. W tym zakładzie zbudowaliśmy pierwszy blok dla statku pasa-
żerskiego dla stoczni Meyer Werft. To była wówczas największa jednostka 
zbudowana w Gdańsku. Obecnie największym naszym klientem jest Chan-
tiers de l’Atlantique. To stocznia budująca największe cruisery na świecie. 
Dla tych stoczni wykonujemy bloki pod klucz. 

Pandemia koronawirusa wprowadziła duże zamieszanie na rynku turysty-
ki morskiej. Statki pasażerskie stanęły na kotwicy i sezon 2020 faktycznie 
przepadł. Porty w Gdyni i Gdańsku odwiedziły pojedyncze cruisery. Czy ta 
sytuacja odbiła się na rynku budowy statków pasażerskich? Jak oceniacie 
Panowie ten sektor rynku?
Ireneusz Ćwirko: Z chwilą, gdy w Europie pojawiła się pandemia, obawiali-
śmy się, że pojawi się problem. Okazało się jednak, że armatorzy francuscy 
utrzymali zamówienia. A są to kontrakty, o których rozmawialiśmy w czasach 
prosperity, trzy–cztery lata temu. Pojawiły się przesunięcia w harmonogra-
mach odbioru, ale dostosowujemy się do potrzeb klienta. Gorzej wygląda 
sytuacja w  grupie Meyer Werft – tu zauważalne są większe przesunięcia 
w produkcji w Niemczech i Fin-
landii. Jest jednak zapowiedź, 
że w  czerwcu przyszłego roku 
budowa będzie kontynuowana. 

Innowacje. Stocznia skoncen-
trowała się na budownictwie 
statków, konstrukcji morskich 
oraz hydrotechnicznych. To 
tutaj powstały innowacyjne 
rozwiązania dla firm budują-
cych morskie farmy wiatrowe. 
Należą do nich między innymi 
heavy lift jack-up vessel „In-
novation” oraz statek jack-up 
barge „Thor”, a  także statek 
do budowy i  obsługi rynku 
offshore – morskich farm wia-
trowych Vidar, wykorzystany 
m.in. do montowania turbin 
wiatrowych na Morzu Północnym. „Innovation”, o długości 147,5 m 
i  nośności 8000 ton, został wyposażony w  dźwig umożliwiający podno-
szenie konstrukcji do 1500 ton, siłownie o  mocy 29 000 kW oraz czte-
ry 95-metrowe nogi sterowane elektrycznym systemem podnoszenia 
i opuszczania.
W  2005 roku w  Gdańsku wyprodukowano gigantyczne śluzy dla poło-
żonego nad Wezerą portu Bremerhaven. Unikalną budową dla rynku of-
fshore były dwie jednostki do obsługi i serwisowania farm wiatrowych na 
morzu. Aby umożliwić pracę jednostki przy wysokiej fali, ten niespełna 
90-metrowy statek ma bardzo wysoki zabudowany dziób (typu X-Bow) 
oraz specjalny kształt rufy X-Stern. Dzięki takiej konstrukcji statek może 
pracować w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Ich dzielność 
morska wynika również z  tego, że jednostki napędzane są za pomocą 
dwóch pędników rufowych, dwóch sterów strumieniowych oraz pędnika 
azymutalnego. 

Co statek, to unikat. Czy specjalizacja, stawianie na innowacje, produkcja 
jednostek nietypowych nie uwiera? Takie wyzwania to wynik oczekiwań 
rynku czy chęć zmierzenia się z ciekawymi projektami? 
Krzysztof Kulczycki: Żeby utrzymać się na rynku, trzeba mieć odwagę w po-
dejmowaniu produkcji statków innowacyjnych. Możemy je produkować, 

bo mamy kompetentny i jednocześnie młody zespół inżynierów. Średni wiek 
naszych menedżerów projektów to poniżej 40 lat. 

Finowie, Islandczycy, Norwegowie, Duńczycy, Niemcy, Francuzi, Ho-
lendrzy; kontrahenci komercyjni, administracja rządowa i  lokalna – jak 
współpracuje się z tak różnymi partnerami? 
Ireneusz Ćwirko: Najtrudniejsza we współpracy jest administracja, szcze-
gólnie w Polsce. Dla Polski nie udało się nam zrealizować większego kontrak-
tu. Ze strony krajów skandynawskich zamówienia są często rządowe. Promy 
elektryczne dla FinFerries czy ro-pax dla odbiorcy z  Islandii były wykony-
wane na zamówienie administracji dróg tych krajów. To partnerzy elastycz-
ni i otwarci na współpracę. Na przykład, gdy budowaliśmy prom z napędem 
hybrydowym, przekonaliśmy odbiorcę, by zwiększyć zasób baterii i  dzięki 
temu rozwiązaniu zmniejszyć zużycie paliwa. W ten sposób przyczyniliśmy 
się do budowy statku bardziej ekologicznego, niż zakładali to projektant i za-
mawiający urząd. 

Kolejny interesujący temat to statki dla polskich operatorów promowych. 
W Gdyni jest przestrzeń, gdzie takie promy powstawały i jeszcze pływają. 
Polscy armatorzy potrzebują promów – powinni już dawno zacząć wymie-
niać flotę, a ratują się jednostkami z rynku wtórnego. Popyt polskiego ryn-
ku to co najmniej 9 promów. To firmy państwowe, więc polskiemu rządowi 
i polskiej administracji powinno zależeć na odnowieniu floty i rozwinięciu 

działalności pod polską bande-
rą. Kadry, która budowała pro-
my w Gdyni, już nie ma. CRIST 
ma jednak dok, w którym przed 
laty budowano promy, oraz 
stoczniowców, którzy posiada-
ją doświadczenie w  produkcji 
statków. Jak to jest z  budową 
promów w Polsce? 
Ireneusz Ćwirko: Proponowa-
liśmy rządowi projekt inwesty-
cyjny na budową 4 ro-paxów. 
Powiedzieliśmy, gdzie można 
uzyskać dokumentację, i  zade-
klarowaliśmy wykonanie doku-
mentacji wykonawczej. Plano-
waliśmy oddanie pierwszego 
statku w  2024 r., a  kolejnych 
co 6 miesięcy. Propozycja nie 
została jednak podjęta. Na na-

szą ofertę nie dostaliśmy odpowiedzi z byłego już Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Ochrona środowiska jest teraz na topie – i  nie jest to moda! W  krajach 
skandynawskich programy wprowadzenia transportu zeroemisyjnego 
są realizowane na wszystkich polach – w  transporcie lotniczym, lądo-
wym i  morskim. Statki zeroemisyjne czy statki z  napędem elektrycz-
nym to już konkretny rynek. Mówi się nawet o  napędzie wodorowym. 
Czy to perspektywa dla stoczni produkcyjnej?
Ireneusz Ćwirko: Realizujemy teraz dwa projekty – w jednym odbyło się już 
cięcie stali. Kontrakt na kolejny statek z napędem elektrycznym podpisali-
śmy kilka dni temu. Rozmawiamy już także z nowymi inwestorami o statkach 
z  napędem wodorowym. Polityka ochrony środowiska wymusza działania 
na rzecz wprowadzania statków, które będą zmniejszały zanieczyszczenie. 
I jesteśmy przygotowani do realizacji takich zamówień od projektu do kom-
pletnego statku. 
Krzysztof Kulczycki: Jeśli mówimy o  statku zeroemisyjnym, to trzeba 
wziąć pod uwagę, że przy produkcji i recyklingu baterii oraz produkcji wo-
doru również mamy do czynienia z emisją szkodliwych substancji. Dlatego 
poszukujemy partnerów, którzy zaproponują produkcję wodoru, którego 
wytwarzanie będzie odbywało się tak, by proces był przyjazny dla środo-
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Od lewej Krzysztof Kulczycki i Ireneusz Ćwirko.

Prezesi Ireneusz Ćwirko, Krzysztof Kulczycki i wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
Stoczni CRIST Ewa Kruchelska podczas uroczystości jubileuszowych.

Fo
t. S

ła
wo

m
ir 

Pa
ne

k



uznawani przez naszych zleceniodawców. Dobrze ilustruje to ocena inży-
nierów prowadzących projekty dla odbiorcy francuskiego. Strona francuska 
bardzo chwali naszych menedżerów za profesjonalizm i  odpowiedzialność 
oraz kooperacyjność, umiejętność pracy w zespołach międzynarodowych. 
My, jako kierownictwo, nie musimy się włączać w  realizację kontraktów, 
bo nasi inżynierowie świetnie sobie radzą z  zarządzaniem procesami pro-
dukcyjnymi konstrukcji wykonywanych na zamówienie kontrahenta francu-
skiego. CRIST jest istotnym eksporterem finalnych produktów technicznych 
do Francji. W ambasadzie RP we Francji otrzymaliśmy po raz trzeci wyróż-
nienie dla liczącego się eksportera z  Polski do Francji. Ze względu na zło-
żoność wykonywanych konstrukcji, wartość naszego eksportu stawia nas 
w czołówce dostawców na rynek francuski. Nasza młoda kadra, prowadząc 
rozmowy handlowe, wykazuje się pełnym profesjonalizmem. A szczególnie 
przebija pozytywne nastawienie do współpracy z kontrahentami. 

Współpracując z  ludźmi o  różnych korzeniach społecznych, kulturach 
i  doświadczeniach, praktycznie trzeba wciąż doskonalić i  dbać o  dobrą 
markę. Jak budować dobrą opinię na tak zróżnicowanych i wymagających 
rynkach? 
Krzysztof Kulczycki: Stawiamy na szczerość w  rozmowach bilateralnych. 
Znajdujemy wspólny język z Norwegami, Finami i Duńczykami. Realizujemy 
kontrakty i po realizacji kontraktu ściskamy sobie rękę i mówimy „do zoba-
czenia”. 
Ireneusz Ćwirko: Mamy wiedzę i silną pozycję na rynku budowy jednostek 
innowacyjnych. Często nowy klient, który przychodzi do nas, myśli, że bę-
dzie dyktował warunki. W tej chwili to my stawiamy warunki, na jakich bę-
dziemy realizowali kontrakt. Dobrym przykładem jest tu dyskusja z przed-
stawicielami z Francji na temat kosztów malowania. Po długich dyskusjach 
i  negocjacjach partnerzy przyjęli nasze argumenty oparte na dokładnych 
wyliczeniach. Rozpisaliśmy koszty i  przekonaliśmy, że mamy wiedzę i  do-
świadczenie w  produkcji. Zostało to przez zamawiających bardzo dobrze 
przyjęte. Opieramy bowiem współpracę i realizację kontraktów na naszym 
doświadczeniu i wiedzy. 

Niedawno powstała Pomorska Platforma Offshore. Od lat działa Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wiele mówi się o budowaniu farm 
wiatrowych w polskiej strefie gospodarczej. Jak CRIST, z dużym doświad-
czeniem w tej branży, zamierza zaistnieć na rynku? 
Krzysztof Kulczycki: Jesteśmy przygotowani do wykonywania jednostek 
montujących farmy wiatrowe. Jesteśmy w stanie uzupełnić produkcję fun-
damentów. Jeśli chodzi o farmy wiatrowe, to moim zdaniem, dużo się mówi, 
a za mało robi. Z tego, co wiem, projekty farm wiatrowych robi się w Anglii 
i już rozpoczęły się badania geologiczne w miejscach, gdzie będą farmy wia-
trowe usytuowane. 

Żyjemy w czasach pandemii, jednak rynek nie stoi w miejscu. Armatorzy 
zamawiają coraz bardziej oryginalne jednostki. Rynek jednostek przez 
30 ostatnich lat radykalnie się zmienił. Silnie zaznaczył się kurs na statki 
nowoczesne, przyjazne dla środowiska, zeroemisyjne, z  nielicznymi za-
łogami, silnie zautomatyzowane. Jakie jednostki będzie budował CRIST 
przez najbliższe 10 lat?
Ireneusz Ćwirko: Kontrolujemy sytuację na rynku i specjalizujemy się w bu-
dowie statków innowacyjnych i unikalnych konstrukcji. Przyszłość dla prze-
mysłu stoczniowego jest dobra, ale potrzebna jest przyjazna atmosfera 
władz, bo w Warszawie ciągle nie wiedzą, co robimy i jak silną pozycję mamy 
w Europie.
 
Specjalizacja. Przypomnijmy, że unikalnym przedsięwzięciem była budo-
wa jednostki z ośmioma nogami „Zourite” (z j. franc. ‘ośmiornica’). Statek 
samopodnośny przeznaczony został do budowy autostrady na morzu, 
wzdłuż wybrzeża wyspy Réunion (koło Madagaskaru). Ten jack-up o dłu-
gości nóg 55 m i średnicy 3 m umożliwia podniesienie pokładu 14 m ponad 
poziom wody. Innym ciekawym projektem jest budowa pływającego doku 
„Marco Polo”, który wykorzystany został do rozbudowy powierzchni księ-
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wiska. Jesteśmy w  niewielkiej grupie europejskich firm, która pracuje już 
nad produkcją wodoru, gdzie będziemy mieli do czynienia ze śladową emisją 
szkodliwych substancji do otoczenia. Współpracujemy również z wiodącymi 
firmami w obszarze inżynierii chemiczno-mechanicznej. 
Ireneusz Ćwirko: Należy podkreślić, że prototyp urządzenia powstanie tu-
taj, w Europie. Partnerzy z Polski, w tym CRIST, odgrywają w tym projekcie 
istotną rolę, bo będą wykonawcami tego unikalnego projektu. 

Pracodawcy na Pomorzu narzekają na brak wykwalifikowanych kadr. 
Przemysł stoczniowy w Europie, w tym w Polsce, się kurczy. Narzekamy, 
że wykwalifikowani pracownicy uciekają do Niemiec, Norwegii czy Holan-
dii. Skąd w takim razie kadra menedżerska w Stoczni CRIST?

Ireneusz Ćwirko: To ludzie wychowani w naszej stoczni. 
Krzysztof Kulczycki: W pionie dyrektorskim średni wiek plasuje się pomię-
dzy 40. a 45. rokiem życia. Można spokojnie prognozować, że przed naszą 
stocznią jest przyszłość. Będzie ją tworzył świetnie przygotowany, kompe-
tentny i ambitny zespół. 
Inżynierowie wchodzą w biznes. Biznes opiera się na dobrej marce, ale tę 
markę tworzą ludzie. CRIST ma silną pozycję na rynku skandynawskim, 
ale CRIST to Panowie. Kontrahenci zamawiają statek, podpisują kontrakt, 
bo na kontrakcie podpisy składają Ireneusz Ćwirko i Krzysztof Kulczycki. 
Jak buduje się markę osobistą na rynku produkcji statków?
Ireneusz Ćwirko: Dzisiaj to my jesteśmy gwarantami realizacji projektów. 
Młodzi ludzie, przez nas wychowani, którzy pracują w  CRIŚCIE, są także 
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stwa Monako. Te innowacyjne jednostki wymagały wprowadzenia całko-
wicie unikalnych rozwiązań umożliwiających dynamiczne pozycjonowanie  
statków, montaż skomplikowanych systemów hydraulicznych, zastosowa-
nia nietypowych dźwigów oraz skonstruowania systemu precyzyjnego ba-
lastowania. 
Ubiegły rok znowu obfitował w budowę unikalnych jednostek. Dla stoczni 
Ulstein Verft CRIST zbudował częściowo wyposażony kadłub największe-
go na świecie promu z napędem elektrycznym „Color Hybrid”. Ładuje się 
on w czasie krótkiego postoju przy kei (system plug-in). Dzięki znacznemu 
wkładowi pracy Stoczni Crist na początku sierpnia ubiegłego roku stocznia 
Ulstein Verft przekazała armatorowi Color Line prom pasażersko-samo-
chodowy „Color Hybrid” (160 m długości, 2000 pasażerów i 500 samocho-
dów). „Color Hybrid” zapewnia połączenie między Norwegią i Szwecją na 
trasie Sandefjord-Stromstad. W  czasie 2,5-godzinnego przejścia morzem 
prom przez godzinę może płynąć na bateriach z prędkością 12 węzłów. 
W  tym roku w  pierwszy rejs wyszedł „National Geographic Endurance”, 
który w kwietniu 2019 r. wyszedł z CRIST do Ulstein. W Gdyni wykonano 
budowę częściowo wyposażonego kadłuba jednego z najbardziej innowa-
cyjnych na świecie statków pasażerskich. Powstał on na zlecenie armatora 
Lindblad Expeditions. Jednostka oferuje 126 miejsc w 69 kabinach i apar-
tamentach; 75% z nich posiada balkony. Tarasy widokowe i skrzydła obser-
wacyjne umożliwiają obserwację arktycznych krajobrazów praktycznie 
w każdych warunkach pogodowych. Do dyspozycji gości są także kajaki, 
narty biegowe, zdalnie sterowany pojazd (ROV), mikroskop i  podwodne 
kamery wideo. 

Dla Arctic Group AS w ubiegłym roku powstał drugi statek do transpor-
tu ryb z farm rybnych. Z suchego doku w Gdyni w lipcu 2019 r. wypłynął 
kompletny life fish carrier NB SC 75/2. Jego wyposażenie umożliwia trans-
port żywych ryb do przetwórni. Statek będzie wykorzystany do trans-
portu żywego łososia, pstrąga, dorsza i  innych gatunków hodowlanych 
ryb morskich. W czerwcu 2019 roku z Gdyni do Islandii wypłynął w pełni 
wyposażony, hybrydowy prom pasażersko-samochodowy „Herjólfur” 
dla 540 osób. Na sztormowych wodach Islandii sprawdza się wybudowany 
w CRIST, w pełni wyposażony, hybrydowy prom wykonany na zamówie-
nie Islandzkiego Zarządu Dróg i Wybrzeży (Vegagerðin). Jednostka pływa 
pomiędzy Landeyjahöfn (około 5 godzin na południe od Rejkiawiku) a wy-
spą Heimaey archipelagu Vestmannaeyjar. Konstrukcja kadłuba pozwala 
na pływanie w  bardzo trudnych warunkach morskich oraz warunkach 
zimowych. Firma Hydromega dostarczyła do tego projektu rozwiązania 
hydrauliki siłowej. 

Od ponad 30 lat pracujecie Panowie na pełnych obrotach. Nawet statek 
nie jest w stanie płynąć nieustannie z mocą „cała naprzód”. Zbudowaliście 
silny zakład i zespół, który przetrwał już niejeden sztorm na rynku budo-
wy statków. Panom życzymy zdrowia, wytrwałości, energii i pomyślności 
w działaniu na rynku produkcji statków. Czego życzyć polskim stoczniow-
com? 
Krzysztof Kulczycki: Przyszłość przemysłu stoczniowego w  Unii Europej-
skiej stoi pod znakiem zapytania. Przemysł stoczniowy działa na zasadzie 
naczyń połączonych – na przykład trzy wielkie europejskie firmy działające 

przy budowie cruiserów utrzymują wiele zakładów w Europie, w tym i w Pol-
sce, Rumunii i innych krajach. Armatorzy Unii Europejskiej powinni uzyskać 
takie wsparcie, żeby zamawiali statki w  Europie w  tym jednostki specjali-
styczne. Potrzebne są kompleksowe rozwiązania wspierające rozwój i  ak-
tywność przemysłu stoczniowego w Europie. 
Ireneusz Ćwirko: Nie musimy w Europie wymyślać nowych rozwiązań, tyl-
ko działać tak jak w Stanach Zjednoczonych. Statki pływające w USA muszą 
być zbudowane w stoczniach amerykańskich i remontowane w stoczniach 
krajowych. 

A więc wciąż cała naprzód. Czego życzyć stoczni CRIST na następne 30 lat? 
Ireneusz Ćwirko: 70 lat! Nasi młodzi inżynierowie są pełni optymizmu, szko-
limy młodych ludzi, spawaczy, monterów rurociągów. Myślimy o robotyza-
cji. Będzie praca dla inżynierów i ludzi z komputerami. Ludzie są, pozostaje 
kwestia wsparcia przemysłu stoczniowego przez Unię Europejską i  polski 
rząd. Wtedy będzie praca dla wielu ludzi w przemyśle, który jest nośnikiem 
postępu i innowacji.
Krzysztof Kulczycki: Młodzi ludzi są na bieżąco z najnowszymi rozwiązania-
mi. Oni utożsamiają się z naszym zakładem. Chcą wprowadzać innowacje. 

Stoczni CRIST życzymy więc, by 70 lat płynęła całą naprzód na flach in-
nowacji. 

Rozmawiał Marek Grzybowski

Ireneusz Ćwirko i Krzysztof Kulczycki z żonami 
przed siedzibą Stoczni CRIST SA.
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J
ak Pan Prezes w kilku słowach scharakteryzowałby port jako or-
ganizm gospodarczy? 
Łukasz Greinke: Podstawą naszej działalności jest kompleksowa 
współpraca z działającymi na terenie portu operatorami, z inwesto-
rami. Mamy świadomość tego, jak złożonym jesteśmy organizmem. 

Jednak udaje nam się osiągać synergię, a efektem tego są nasze wyniki, które 
systematycznie rosną. Wiemy, że Zarząd Portu nie dokona niczego w poje-
dynkę. Możemy mieć złote nabrzeża, ale jeśli nie będziemy mieli sprawnych 
organizacyjnie i  marketingowo operatorów, którzy pozyskują ładunki, to 
nie będziemy się rozwijać. Jesteśmy jedną drużyną Portu Gdańsk i tak ro-
zumiemy naszą misję. Port i kontrahenci to naczynia połączone. Ogromne 
znaczenie mają także współpracujące z  nami instytucje, takie jak Urząd 
Morski w Gdyni oraz PKP PLK, które zapewniają dostęp do portu od strony 

wody i lądu. Dzisiaj w porcie widać, jak nasze wspólne działania i inwestycje 
potrafią się przenikać i jednocześnie być spójne. Bardzo cenimy sobie nasze 
wzajemne relacje. Jednym z  przykładów naszej współpracy z  kontrahen-
tami jest aktualnie wykonywana przebudowa Nabrzeża Obrońców Poczty 
Polskiej i Nabrzeża Mew. My budujemy nowe nabrzeże, a operator, w tym 
przypadku spółka Siark-Port, instaluje nowe urządzenia przeładunkowe: 
dwa 30-tonowe dźwigi, inwestuje w place składowe na zapleczu nabrzeża 
oraz zmienia system załadunku towarów płynnych.

Port Gdańsk w czasach pandemii działa bez przerw. Terminale bez prze-
szkód przyjmują i obsługują statki. W porcie nie zwalnia tempo inwestycji. 
Mówi się, że Port Gdańsk, pomimo pandemii, pozostaje portem w  pełni 
operacyjnym. Co oznacza to określenie dla klientów portu?

Z Łukaszem Greinke, prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, o porcie, współpracy z klientami, zarządzaniu, inwestycjach i wyzwaniach 
rozmawia Marek Grzybowski z Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Prezes Łukasz Greinke w 2020 r. przez redakcje gospodarcze 
RMF FM, portal Money.pl i 300Gospodarka został zaliczony do grupy osób mających największy wpływ na polską gospodarkę w 2020 r. Ponadto 
w tym roku Business Centre Club przyznał Portowi Gdańsk tytuł „Firma dobrze widziana”. To kolejne wyróżnienie kapituły BCC przyznawane 
za zaangażowanie społeczne Portu Gdańsk i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. 

Jesteśmy drużyną
60 mln ton jest w naszym zasięgu

Bronimy się przed presją globalnej pandemii, ponieważ jesteśmy częścią 
światowego łańcucha logistycznego. Nie możemy pozwolić, aby ten łańcuch 
się zerwał, dlatego tak ważne było wdrożenie procedur, które zapewnią 
utrzymanie mocy przeładunkowych. Na dynamiczną zmianę odpowiednio 
zareagowaliśmy my jako port, ale także kapitanat portu, no i  oczywiście 
operatorzy. Ułożyliśmy tak procesy w  naszych organizacjach, wymianę 
pracowników, aby każda jednostka płynąca z towarem do Gdańska czy też 
każdy towar od nas wychodzący został obsłużony. Jesteśmy oknem na świat 
polskiej gospodarki. 

W  rekordowym 2019 roku w  terminalach przeładowano łącznie ponad 
52 mln ton ładunków, od połowy pierwszego kwartału br. port działa pod 
presją zawirowań na rynku transportu morskiego spowodowanego ata-
kiem koronawirusa. Były zawirowania w połączeniach liniowych z Dale-
kim Wschodem. Mimo to Port Gdańsk w pierwszym półroczu 2020 awan-
sował do pierwszej dwudziestki portów europejskich.
Zablokowanie na początku roku pierwszej fabryki świata, jaką są Chiny, spo-
wodowało pewne perturbacje – było mniej kontenerów w  naszym porcie, 
pospadały wolumeny. Spadki były widoczne w pierwszej połowie roku i wy-
niosły około 15%. Korekta w wynikach to także efekt nadwyżki, którą odno-
towaliśmy w 2019 roku dotyczącej przeładunku paliw w naszym porcie, co 
miało bezpośredni związek z tzw. kryzysem chlorkowym. 

Jak ocenia Pan pracę gdańskich terminali po trzech kwartałach? Jakie są 
prognozy przeładunków w 2020 r., uwzględniając działalność wszystkich 
terminali Portu Gdańsk?
W drugiej połowie roku spadki przeładunków towarów są mniejsze. Wrze-
sień był lepszy niż w  poprzednich latach, październik podobnie. Strata 
w przeładunkach jest coraz mniejsza i obecnie wynosi około 9%. Patrzymy 
z optymizmem na wolumen przeładunków w bieżącym roku. Mam nadzieję, 
że pomimo tego trudnego roku zrealizujemy przeładunki na poziomie 48,5 

mln ton. Port Zewnętrzny notuje w tym roku słabsze wyniki, co jest zrozu-
miałe ze względu na niższą podaż ropy, węgla czy drobnicy skonteneryzo-
wanej. Widzimy za to dużą aktywność naszych operatorów w  porcie we-
wnętrznym, w którym prowadzone są rozległe inwestycje. 

Pandemia Covid-19 trwa już prawie od roku, bo jesienią zaatakowała Chi-
ny i największe na świecie centrum produkcji części do samochodów. Za-
rząd Portu nie może jednak zwolnić pracy. Administracja i służby portowe 
muszą utrzymać ciągłość obsługi klientów. Jak w dobie pandemii w porcie 
zapewnia się bezpieczeństwo pracownikom i klientom?
Uczyliśmy się działania w  warunkach pandemii. Wprowadziliśmy system 
pracy rotacyjnej. Podzieliśmy administrację na oddzielne zespoły, które 
zapewniły nieprzerwane funkcjonowanie Zarządu Portu. Wszystkie termi-
nale wprowadziły dodatkowe zasady bezpieczeństwa w obsłudze statków 
i klientów. Udało się zachować stuprocentową ciągłość pracy, a Port utrzy-
mał pełną operacyjność. Nie było sytuacji, w której nie bylibyśmy w stanie 
obsłużyć jakiegoś statku czy ładunku. Należy więc podkreślić, że nasze 
wszystkie procedury zadziałały. 

Miałem okazję w ostatnim czasie współpracować z pracownikami ZMPG 
SA. Miarą skuteczności zarządzania w czasach pandemii była dostępność 
pracowników na najniższym szczeblu. I  moim zdaniem wszystkie osoby, 
z  którymi się kontaktowałem – mimo że pracowały zdalnie – zapewniły 
sprawną komunikację. 
Miło to słyszeć. Organizacyjnie szybko dostosowaliśmy się do działania 
w warunkach pandemii. Dla nas najważniejsze było, żeby mimo rotacyjne-
go trybu pracy kontakt z administracją portu był ciągły i nie było żadnych 
zakłóceń. Chodziło o to, by w czasach pandemii żaden klient nie czuł się po-
rzucony. Spotkania bezpośrednie z kontrahentami są wciąż dla nas bardzo 
ważne. Wymiana doświadczeń, wsłuchiwanie się w  głos naszych klientów 
czy zbieranie opinii o naszej pracy są niezwykle istotne. 

Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu SA.



Wiemy, że bez innowacji nie uda się utrzymać na rynku pozycji konkuren-
cyjnej. Do portów na szeroką skalę wkracza digitalizacja, automatyzacja, 
sztuczna inteligencja. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk współpracuje 
aktywnie z  uczelniami, działa w  projektach międzynarodowych sprzyja-
jących wdrażaniu innowacji. Włącza się również w projekty realizowane 
w ramach Horyzontu 2020. Jeden z nich realizowany jest przez Bałtycki 
Klaster Morski i Kosmiczny, którego ZMPG SA jest aktywnym członkiem. 
Na czym polega polityka innowacyjna Portu Gdańsk? Na jakiego rodzaju 
innowacje stawia Zarząd? 
Chcemy faktycznie być portem, który ciągle się zmienia i  jest otwarty na 
nowinki technologiczne. Na przestrzeni kilku ostatnich lat widać, że zmia-
ny w porcie następują. Dążymy do optymalizacji procesów. Digitalizujemy 
się. Stąd nasze zaangażowanie w  polski PCS, który usprawnia operacje 
w porcie. Pewne procesy przyspieszamy. Chodzi o generowanie oszczęd-
ności. Prowadzimy także interesujące projekty z Uniwersytetem Morskim. 
Na rzecz Portu Gdańsk działają grupy studentów, które rozwiązują kon-
kretne problemy techniczne. Jedna z  grup stworzyła urządzenie, które 
analizuje stan techniczny części podwodnej nabrzeży Portu Gdańsk, bez 
konieczności udziału nurka w całym procesie. Są to projekty, które będzie-
my wdrażać. 

Chwali Pan aktywność operatorów i ich działania marketingowe. Jednak 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk również prowadzi konkretne działania 
promocyjne. Większe nadzieje Gdańsk wiąże zapewne z  rynkiem i  połą-
czeniami z  Chinami i  w  ogóle z  Azją. W  ubiegłym roku Port Gdańsk był 
inicjatorem i organizatorem forum Singapore Maritime & Business Mixer. 
Jak postrzegany jest rynek Dalekiego Wschodu w Gdańsku? Czy liczycie 
również na inwestorów z tego regionu? 
Mamy biuro handlowe w Szanghaju. Byliśmy również bardzo aktywni w Sin-
gapurze. Business Mixer to już efekt współpracy, która została zapoczątko-
wana wcześniej. Muszę podkreślić, że duża w tym zasługa ministra Marka 
Gróbarczyka. To m.in. dzięki niemu udało się wprowadzić do Polski inwesto-
ra, jakim jest jeden z największych operatorów kontenerowych, czyli PSA. 
To także z  jego inicjatywy powstał Business Mixer. Było to znakomite wy-
darzenie. To stawia też nasz port w innej lidze. Stajemy się rozpoznawalnym 
i stabilnym partnerem dla największych marek. Dzięki przedstawicielstwu 
Portu Gdańsk w  Szanghaju zintensyfikowaliśmy swoje działania przybli-
żające transport morski i  intermodalny pomiędzy Polską a Chinami. Wiele 

portów w czasie pandemii nie jest obecnych w Chinach. My, ze względu na 
to, że mamy tam już zorganizowane struktury i pracowników, jesteśmy cały 
czas aktywni. 

Było też wspólne stoisko portów polskich na targach logistycznych 
w Niemczech. 
Pokazujemy, że Polska jest krajem, który może skutecznie konkurować na 
rynku logistycznym i  transportowym z  największymi portami w  Europie. 
Budujemy nową infrastrukturę hydrotechniczną, która umożliwia obsługą 
największych statków wchodzących na Bałtyk. Przekonujemy, że jesteśmy 
dobrym partnerem do robienia biznesu i  warto się nam przyglądać. Poka-
zujemy, co robimy i  jak sprawnie działamy, uczestnicząc w  takich dużych 
imprezach. Przekonujemy, że warto wykorzystać szansę, jaką daje Port 
Gdańsk. Chodzi o obniżenie kosztów towarów transportowanych z Azji do 
Europy Środkowej oraz z tych rynków na rynki światowe. Możemy być rów-
nież doskonałym hubem dla portów Morza Bałtyckiego. 
Wykonujemy również inne działania. Promujemy Port Gdańsk w  najwięk-
szych spółkach skarbu państwa oraz największych spółkach prywatnych. 
Pokazujemy, jakie możliwości daje port. Koncentrujemy się na przyciąganiu 
tych ładunków, których nie ma jeszcze w naszym porcie, a są obsługiwane 
przez porty Europy Zachodniej. To jest również informowanie o  możliwo-
ściach rozwoju infrastruktury na zapleczu i uświadamiania naszego poten-
cjału. Dzięki tej aktywności zaufały nam m.in. Krajowa Spółka Cukrowa, 
Anwil Włocławek z grupy Orlen czy grupa CEDROB.

Na terenie gdańskiego portu kontynuowane są inwestycje o łącznej war-
tości 3,5 mld zł. Realizowane są one przez Urząd Morski w Gdyni, PKP PLK 
i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Jakie inwestycje w 2020 roku sfinalizo-
wano? Czy pandemia nie zakłóciła harmonogramów? 
W  połowie przyszłego roku zamierzamy zakończyć modernizację infra-
struktury w  porcie wewnętrznym, na którą składają się nabrzeża i  tor 
wodny. Działania inwestycyjne prowadzone są zarówno od strony wody, 
jak i lądu także w części głębokowodnej naszego portu. Szeroko zakrojone 
inwestycje dostępowe od strony morza prowadzi Urząd Morski w  Gdyni, 
od strony lądu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP 
PLK. My, jako Zarząd Portu, inwestujemy także w tym rejonie w infrastruk-
turę drogowo-kolejową. Wszystkie te inwestycje są bardzo istotne dla biz-
nesu portowego. Od grudnia 2016, kiedy podpisywałem pierwsze umowy 

na dofinansowanie obecnie realizowanych projektów, to właśnie one są dla 
nas priorytetowe. Mają zwiększyć konkurencyjność portu i zwiększyć nasz 
udział w przeładunkach na Bałtyku. Staramy się pokazywać, że na terenie 
Portu w  Gdańsku jest gospodarz. Przygotowujemy tereny dla kontrahen-
tów. W wielu miejscach oferujemy stan deweloperski. Przekazujemy teren 
uzbrojony, wyposażony w  infrastrukturę techniczną. Przygotowujemy ob-
szary inwestycji tak, by nie porastały lasem. Jeśli teren jest uporządkowany, 
dobrze uzbrojony, skomunikowany, znajdzie się inwestor, który ten teren 
zagospodaruje pod swoje potrzeby biznesowe. Proszę mi wierzyć, że w tym 
obszarze naszej działalności, po tych kilku latach mojego zarządzania, port 
jest w innej lidze.

Czy mógłby Pan podać przykłady konkretnych inwestycji realizowanych 
przez kontrahentów portu? 
To nie jest zbyt trudne. Inwestycje prowadzi w porcie PERN, Krajowa Spółka 
Cukrowa, DCT, SEA INVEST, Kador, Siark-Port, można tak długo wymieniać. 
Przypomnę, że budowa terminalu DCT przebiega etapowo. Po wybudowa-
niu T1, w 2016 roku powstało drugie głębokowodne nabrzeże, czyli terminal 
T2 o długości 650 m, który został wyposażony w nowoczesne, największe 
na Bałtyku suwnice nabrzeżowe STS, umożliwiające obsługę statków o po-
jemności ponad 22 tys. TEU. Potencjał przeładunkowy DCT Gdańsk to dziś 
ponad 3 mln TEU rocznie. Jesteśmy po umowie przedwstępnej z firmą Anwil 
na temat budowy w  Porcie Gdańsk terminalu nawozowego. Jest również 
miejsce na inne usługi. Kador zbuduje nowoczesną halę na terenie naszego 
portu do pakowania przemysłowego. Firma Cedrob zbuduje automatyczną 
mroźnię wysokiego składowania. Prowadzimy także rozmowy z Citronexem 
na temat ich dalszego rozwoju. Rozmawiamy o specjalnej inwestycji. Chylimy 
czoła przed inwestycjami naszych kontrahentów, bo to ogromne inwestycje 
na terenach zarządzanych przez port. Pokazujemy, że korzystając z naszego 
portu, można uzyskać i oszczędności, i większą marżę. Jest jeszcze oczywi-
ście kilka rozpoczętych tematów, zapowiadających realizację inwestycji po-
tencjalnych kontrahentów. 

Mimo pandemii dynamicznie rozwija się rynek LNG. Naftoport ma silną 
pozycję jako baza przeładunku paliw. Na jakim etapie jest proces utworze-
nia w  Gdańsku pływającego terminalu LNG? Kiedy możemy spodziewać 
się uruchomienia FSRU?
Podpisaliśmy list intencyjny z Gaz-Systemem i Urzędem Morskim w Gdyni. 

W tę inwestycję zaangażowanych jest kilka podmiotów. Na pewno wiodącą 
rolę odegra Gaz-System, który będzie decydował, gdzie i  kiedy wybuduje 
terminal gazowy. My wspieramy tę inicjatywę, bo dla portu w Gdańsku jest 
to całkiem nowa grupa ładunkowa. To są instalacje, które będą generowały 
obrót i  przychody. To jeden z  przykładów, który pokazuje, że jesteśmy na 
drodze, by wejść do grupy dużych portów. Bo dostawy LNG będą generowa-
ły kolejne mln ton przeładunków. Dlatego 60 mln, a nawet 70 mln ton prze-
ładunków w ciągu kolejnych lat jest naprawdę w naszym zasięgu. 

Projmors, działający w  Grupie ASE, członek Bałtyckiego Klastra Mor-
skiego i  Kosmicznego, opracował bardzo ciekawą koncepcję Portu Cen-
tralnego. Czy są podejmowane działania, które pozwolą na realizację tej 
inwestycji? 
Port z głębokością 12 czy 13 m to nie jest przyszłość. Musimy iść w kierun-
ku rozwoju terminali głębokowodnych zlokalizowanych na wodach Zatoki 
Gdańskiej. To jest nasza długofalowa strategia rozwoju. Dziś projektujemy 
przestrzenie i  określamy, w  którym kierunku port powinien się rozwijać. 
Musimy wyjść na wody Zatoki Gdańskiej. Zrobiliśmy koncepcję Portu Cen-
tralnego. Oczekujemy inwestora. Stawiam znak równości między inwe-
storem a  operatorem, który będzie zdecydowany utworzyć terminal, na 
którym będzie pracował. W Porcie Centralnym infrastruktura powinna być 
szyta na miarę pod konkretnego operatora. 

A więc Port Gdańsk wychodzi z ofertą na rynek światowy?
Teraz sprawdzimy rynek. Oczekujemy na poważne oferty wstępne, a w ko-
lejnym kroku na oferty wiążące. Mamy świadomość tego, że to rynek zde-
cyduje, czy w danym miejscu powinien powstać kolejny terminal. Pandemia 
dzisiaj zmienia spojrzenie na nowe inwestycje w portach i w ogóle działal-
ność operatorów. Każdy obserwuje sytuację i  planuje działania na miarę 
popytu na rynku. Wiemy, że np. produkcja komponentów do budowy samo-
chodów prawdopodobnie zostanie przesunięta bliżej fabryk montażowych. 
Inny możliwy scenariusz to dynamiczny rozwój sektora centrów logistycz-
nych i  powierzchni magazynowych. Chodzi tu o  zapewnienie ciągłości do-
staw dla produkcji i na rynki konsumpcyjne. 

Port Gdańsk otrzymał nagrodę specjalną „Orła Rzeczpospolitej” za wpływ 
na rozwój polskiej gospodarki, obsługę połowy polskiej wymiany zagra-
nicznej drogą morską i wzrost przeładunków. Pan Prezes został wyróżnio-
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W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim naszym klientom i przyjaciołom Portu Gdańsk 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pogody ducha i satysfakcji

z podejmowanych wyzwań.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych

będzie momentem odpoczynku

i wytchnienia od codziennych obowiązków.

W nadchodzącym Nowym Roku

życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w realizacji

osobistych i zawodowych planów i nieustającego wiatru w żagle.

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

ny przez redakcje gospodarcze RMF FM, portal money.pl i 300Gospodar-
ka spośród grupy osób mających największy wpływ na polską gospodarkę 
w 2020 r. Mówi się, że porty są zwierciadłem gospodarki. Ale też na gospo-
darkę oddziałują. Wywołują popyt pochodny na inne aktywności, nowe 
inwestycje. 
Ta nagroda jest nie tylko dla Zarządu Portu, ale również dla tych, którzy 
zdecydowali się w  Porcie Gdańsk zainwestować. Te inwestycje to rodzaj 
działalności publiczno-prywatnej. Dobrym przykładem jest budowa ter-
minalu DCT. Zbudowany został już terminal T2. My dochodzimy tam z linią 
kolejową, nowoczesnym układem drogowym oraz parkingiem buforowym. 
Za część inwestycji odpowiedzialny jest port, za część inwestor. Nasze inte-
resy się łączą i przenikają. Istotna jest również współpraca z miastem i Po-
morskim Centrum Logistycznym. Dla przewoźników morskich ważna jest 
możliwość magazynowania ładunków w pobliżu portu. A wielkie kompleksy 
logistyczne, które powstają na terenach miejskich, dają portowi przewagę 
konkurencyjną na rynku światowym. Stajemy się coraz silniejsi w  obrocie 
FMCG. Również w eksporcie wysyłamy coraz więcej pełnych kontenerów. 
Eksport faktycznie z roku na rok rośnie. 

Powstała Pomorska Platforma Offshore. Z chwilą przyjęcia ustawy o roz-
woju morskich farm wiatrowych prace zapewne przyśpieszą. Jaka jest 
opinie Pana Prezesa na temat miejsca portu gdańskiego na nowym rynku? 
Na pewno jest to temat bardzo złożony. Mamy liczących się inwestorów. 
W  ten obszar biznesu wchodzą m.in. Orlen i  PGE. To, gdzie powstanie 
port instalacyjny, ma znaczenie również dla dostawców technologii. W ta-
kich przypadkach chodzi o to, by wydać jak najmniej na operacje związane 
z transportem urządzeń. Uważam, że na terenie portu w Gdańsku są takie 
miejsca, które dostawcy technologii mogą zagospodarować. Są przestrze-
nie, gdzie urządzenia dla morskich farm wiatrowych mogą być montowane. 
To ogromne elementy. Górna krawędź śmigła morskiej turbiny wiatrowej 
sięga 300 m. Są to gigantyczne konstrukcje. Mamy Dworzec Drzewny, gdzie 
można składować elementy farm wiatrowych. Są lokalizacje, które można 
zagospodarować również pod energetykę wiatrową. 

Business Centre Club przyznał Portowi Gdańsk tytuł „Firma dobrze wi-
dziana”. To kolejny tytuł kapituły BCC za zaangażowanie społeczne Portu 
Gdańsk i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. Zarząd 
Portu Morskiego Gdańsk kupił wyposażenie dla szpitali, wspiera od lat 
Fundację Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”. W  jakich 

jeszcze obszarach przejawia się społeczna odpowiedzialność biznesu pro-
wadzona pod marką Portu Gdańsk? 
Musimy mieć świadomość, że jako port Gdańsk działamy w otoczeniu spo-
łecznym. Jesteśmy usytuowani w  sąsiedztwie dzielnic mieszkaniowych 
Nowy Port i Stogi. Wiemy, że działalność portu bywa uciążliwa. Wychodzi-
my do mieszkańców z różnymi działaniami. W czasie pandemii staramy się 
wspierać lokalnie. Obecnie rozdajemy około 50 posiłków dziennie seniorom 
z  Nowego Portu i  Stogów, a  także w  lokalnym banku żywności w  Nowym 
Porcie. Włączyliśmy się także w pomoc w walce z koronawirusem. Zdecydo-
waliśmy się na wsparcie szpitali jednoimiennych. Wspólnie z Portem Gdynia 
kupiliśmy 4 analizatory do diagnostyki zakażeń, a także 10 namiotów z peł-
nym wyposażeniem, które mogą służyć jako przenośne izby przyjęć. Wspie-
ramy także najmłodszych sportowców w  lokalnym klubie sportowym. Po-
stanowiliśmy inwestować w nowe pokolenie, które jest związane z Nowym 
Portem. Inwestujemy w narybek przyszłych mistrzów piłki nożnej. 

Port to przestrzenie, na których administracja styka się z działalnością ko-
mercyjną. Jaka odpowiedzialność ciąży na menedżerze, gdy zarządza tak 
skomplikowaną organizacją, jaką jest port morski?
Przede wszystkim do współpracy zapraszam ludzi, którzy są specjalistami 
w swoich dziedzinach. Koncentruję się na zarządzaniu zespołem. Oczekuję 
też pełnego zaangażowania. Musimy pracować jak nasi kontrahenci, 24 go-
dziny na dobę. Jestem wymagającym przełożonym. Wiem, że zbyt rzadko 
chwalę za dobrze wykonane zadania, ale pracuję nad tym, aby częściej wy-
rażać słowa uznania za efekty pracy moich ludzi. 

Wymaga Pan od innych i  stawia Pan sobie wysokie wymagania. Pracuje 
pan na pełnych obrotach. Jak długo można zarządzać i pracować „cała na-
przód”?
Znam w porcie każdy zakamarek. Jestem w miejscach prowadzonych inwe-
stycji, bo moim zdaniem nie da się prowadzić inwestycji zza biurka. Jestem 
również w  kontakcie z  naszymi najważniejszymi kontrahentami. Słucham 
ich oczekiwań, ale też pozyskuję informacje o  tym, co się dzieje w  branży, 
z  której się wywodzą. W  oparciu o  tą wiedzę podejmujemy nasze decyzje 
biznesowe. W porcie pracuję jak dla siebie. Z branżą morską, operatorami 
działającymi w  portach miałem przyjemność pracować dużo wcześniej. 
Przyznam, że będąc w porcie robię to, co kocham. 

Rozmawiał Marek Grzybowski



W
  stoczni CRIST odbyło się już cięcie stali na drugi prom 
elektryczny dla armatora z  Finlandii, a  w  październiku 
podpisano umowę na kolejną jednostkę. W  listopadzie 
stocznia Remontowa Shipbuilding przekazała trzeci 
prom hybrydowy o  napędzie hybrydowym (diesel elec-

tric hybrid) dla norweskiego armatora Norled. To trzecia z  serii czterech 
jednostek zamówionych przez Norled w Remontowej Shipbuilding w 2018 
roku. W budowie kompletnych promów i częściowo wyposażonych kadłu-
bów oraz przebudowie promów na jednostki bardziej przyjazne środowisku 
specjalizują się stocznie Grupy Remontowa oraz Aluship z Gdańska, CRIST 
i Nauta z Gdyni. Ponad 5 lat temu Stena Line zleciła przebudowę siłowni pro-
mu „Stena Germanika” (240 m) na zasilanie metanolem. Do dziś prom z po-
wodzeniem eksploatowany jest na wodach Cieśnin Duńskich. Przemierza 
regularnie trasę między Kilonią a Goteborgiem. Projekt o wartości 22 mld 
dol. (dofinansowany z UE) był wspólnym przedsięwzięciem armatora Stena 
Line, producenta silników Wärtsilä, Zarządów Portów Goeteborg i  Kilonii 
oraz Methanex Corporation.

Promy LNG dla Kanady

Na początku listopada ubiegłego roku handlowcy z  Remontowa Shipbuil-
ding podpisali kontrakt na budowę nowego kompletnego promu typu salish. 
To kontynuacja serii już wcześniej budowanych w Remontowej trzech promów 
dla kanadyjskiego armatora BC Ferries, który operuje w prowincji British Co-
lumbia. Statek ma być przekazany armatorowi do eksploatacji w 2022 roku. 
Nowy prom będzie wprowadzony na obsługę połączenia Swartz Bay – So-
uthern Gulf Islands. Zastąpi prom „Mayne Queen”. BC Ferries operuje już 
trzema promami przekazanymi do eksploatacji przez Remontową Shipbuil-
ding w latach 2016–2017: „Salish Orca” w listopadzie 2016 r., „Salish Raven” 
w czerwcu 2017, „Salish Eagle” w lutym 2017 r. Grupa Remontowa uzyskała 
zlecenie na budowę serii promów typu salish, wygrywając przetarg, do które-
go stanęły również stocznie z Kanady, Norwegii, Niemiec i Turcji. Fakt, że BC 
Ferries wybrało budowę jednostek w polskiej stoczni a nie w kanadyjskiej, był 
przedmiotem ostrej krytyki prasy kanadyjskiej i niektórych polityków. 

Było to pionierskie dla Remontowej przedsięwzięcie logistyczne. Każdy 
prom musiał przepłynąć około 10 440 mil morskich. „Salish Orca” wyru-

szył ze stoczni w  Gdańsku i  dwukrotnie bunkrował paliwo: w  Santa Cruz 
na Wyspach Kanaryjskich oraz w Panama City. W celu zmniejszenia liczby 
bunkrowań na jego górnym pokładzie zainstalowano tymczasowe tanki, 
które pozwoliły na pokonywanie długich odcinków trasy. „Salish Orca” wy-
płynął z Gdańska 22 listopada 2016 r., a przybył na początku stycznia 2017 
r., by rozpocząć obsługę połączenia Comox-Powell w  maju. „Salish Eagle” 
dopłynął w marcu i wszedł do służby na trasie Tsawwassen-Southern Gulf 
Islands w czerwcu. Natomiast „Salish Raven” przybył w czerwcu i rozpoczął 
służbę na Wyspach Zatoki Południowej w  sierpniu – informował armator. 
Dla tego samego armatora Remontowa wykonała przebudowy promów 
na jednostki zasilane gazem. Skutek dla ochrony środowiska jest wymierny. 
Dzięki modernizacji promy kanadyjskiego armatora emitują do atmosfery 
12 500 ton mniej CO2 rocznie. To mniej więcej tyle, co około 2500 samo-
chodów osobowych. 

Aluship na norweskie fiordy

Równie dobrze w  warunkach morskich sprawdza się pierwszy na świe-
cie zbudowany od podstaw prom z  kadłubem aluminiowym o  napędzie 
elektrycznym. Powstał on w  gdańskiej stoczni Aluship na zamówienie 
stoczni norweskiej Fjellstrand Shipyard, która opracowała jednostkę Ze-
roCatTM120. Prom nie emituje zanieczyszczeń typowych dla napędów 
z  silnikami spalinowymi, bo zasilany jest jedynie z  baterii. W  2014 r. jed-
nostka otrzymała na targach SMM 2014 prestiżowy tytuł Ship of the Year, 
a od 2015 r. zaczęła przewozić ludzi i pojazdy. 

Jednostka o  nazwie „Ampere” obsługuje trasę z  Lavik do Oppedal w  Nor-
wegii i  zarządzana jest przez norweskiego operatora Norled. Prom o  dłu-
gości 80 m i  szerokości 20 m może zabrać na pokład 360 pasażerów oraz 
120 pojazdów. Dzięki kadłubowi ze stopów aluminium statek napędzany 
dwoma silnikami elektrycznymi o  łącznej mocy 900 kW będzie rozwijać 
prędkość do 12 węzłów. 

Kolor z CRIST-a

Na początku sierpnia stocznia Ulstein Verft przekazała armatorowi Co-
lor Line prom pasażersko-samochodowy „Color Hybrid” (160 m długości, 
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Polskie stocznie budują nowoczesne ekologiczne promy. Niestety, nie dla polskich ani skandynawskich armatorów. Pierwszy prom w świecie 
na metanol, promy z siłowniami na gaz, pierwszy prom elektryczny – to statki z polskich stoczni nagradzane w międzynarodowych konkursach. 

Ekologiczne promy 
z polskich stoczni 

Silny polski promowy klaster morski może 
dać nam przewagę nad konkurentami
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Remontowa promy dla Norled w budowie.

Crist mf „Herjolfur” – prom dla Islandii.



2000 pasażerów i 500 samochodów). Jednostka powstała w znacznej części 
w gdyńskiej stoczni CRIST. Gdy prom kompletowany był w Gdyni, był naj-
większym na świecie statkiem z napędem hybrydowym z bateriami akumu-
latorów ładowanymi ze źródła na nabrzeżu w czasie krótkiego cumowania. 
„Color Hybrid to znakomity przykład sprawności działania norweskiego kla-
stra morskiego” – zauważył Ulstein Verft, który zamówienia na 70% wypo-
sażenia ulokował u dostawców na rynku norweskim. „Budowa największego 
na świecie hybrydowego statku typu plug-in jest zgodna z ambicjami firmy 
dotyczącymi dalszego rozwoju zrównoważonych i  przyjaznych dla środo-
wiska rozwiązań dla norweskiej żeglugi” – powiedział Trond Kleivdal, CEO 
Color Line, w czasie ceremonii przejęcia statku do eksploatacji. 

„Color Hybrid” będzie obsługiwał połączenie między Norwegią i  Szwecją 
na trasie Sandefjord-Stromstad. W czasie 2,5-godzinnego przejścia morzem 
prom przez godzinę może płynąć na bateriach z prędkością 12 węzłów. 

Hybryda na wodach Islandii

Latem bieżącego roku stocznia CRIST przekazała prom pasażersko-samo-
chodowy „Herjólfur”. W  pełni wyposażony, hybrydowy prom wykonany 
został na zamówienie Islandzkiego Zarządu Dróg i Wybrzeży (Vegagerðin). 
Jednostka ma zapewnić połączenie pomiędzy Landeyjahöfn (około 5 godz. 
na południe od Rejkiawiku) a wyspą Heimaey z archipelagu Vestmannaeyjar. 
Konstrukcja kadłuba umożliwia opływanie w  bardzo trudnych warunkach 
morskich oraz warunkach zimowych. Na ponad 70-metrowej jednostce 
w sezonie zimowym jest 390 miejsc dla pasażerów; w sezonie letnim prom 
może przewieźć do 540 osób. Prom jest kompletnym produktem polskim – 
od dokumentacji klasyfikacyjnej po dokumentację wykonawczą. Firma Hy-
dromega dostarczyła do tego projektu rozwiązania hydrauliki siłowej. 

Elektrykiem po Tamizie

W Polsce powstały również promy plug-in hybrid vessel (ładowane szybko 
z lądu w czasie krótkiego postoju) przewożące pasażerów między brzegami 
Tamizy. Łączą one dzielnice Londynu położone na wysokości barier prze-
ciwpowodziowych i City Airport. Promy pasażersko-samochodowe (ponad 
60 m długości, 150 pasażerów, 45 samochodów), zbudowane zostały 
w  stoczni Remontowa Shipbuilding na zamówienie Transport for  London. 
System zasilania wraz z generatorami i układem zarządzania energią zapro-
jektował i  dostarczył Norwegian Electric Systems. Promy  kursują między 
dzielnicami Woolwich i North Woolwich (na zachód od Greenwich). Promy 
„Ben Woollacott” oraz „Dame Vera Lynn” pływają po Tamizie od stycznia br. 

Nowe promy zastąpiły trzy pływające od 55 lat promy: „Ernest Bevin”, „John 
Burns” i „James Newman”, które przeznaczono na złom. Promy zostały za-
projektowane przez inżynierów z LMG Marin z Norwegii. 

Z Gdyni do Finlandii

Na trasie między portami Nauvo i  Parainen między wyspami archipela-
gu Turku pływa prom elektryczny Electra zbudowany w  gdyńskiej stoczni 
CRIST na zamówienie FinFerries. To pierwszy elektryczny prom w Finlandii. 
Prom o  długości 90 m i  szerokości 16 m na pokład zabiera 375 osób oraz 
90 samochodów osobowych. Prom napędzany jest dwoma silnikami 
o  900 kW, wykorzystując zasilanie z  baterii o  mocy 1 MWh. Oświetlenie 
i dodatkowe wyposażenie zasilane jest z baterii słonecznych. W przypadku 
sytuacji awaryjnych (zalodzenie, silne wiatry) kapitan statku może użyć silni-
ków wysokoprężnych. 

„Nastawione na ekologię kraje skandynawskie przecierają szlak dla promów 
elektrycznych. Popyt na nie będzie rósł” – przewiduje Odd Moen, inżynier 
odpowiedzialny za sprzedaż w Siemens Norway. Systemy Simensa są stoso-
wane właśnie na promach „Ampere” i „Electra”. 

ZEV HUB i promy elektryczne

Tylko w  Norwegii na około 60 połączeń można wprowadzić promy elek-
tryczne. Co najmniej tyle samo potrzeba będzie promów w Danii i Finlandii. 
Po Tamizie pływa kilkaset statków pasażerskich, z których wiele w najbliż-
szym czasie zostanie zamienione na jednostki hybrydowe. Można założyć, 
że również na Morzu Śródziemnym będzie rósł popyt na tego typu rozwią-
zania. Rynek na promy elektryczne i na Bałtyku można oszacować na ponad 
1350 jednostek. 

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny wraz z Centre for Technology Transfer 
LLC z Chorwacji oraz ÅKP z Norwegii i innymi partnerami z Chorwacji i Nor-
wegii uczestniczą w projekcie „Strengthening Transnational Co-operation, 
Knowledge and Technology Transfer in Development of Electric Vessels and 
Fostering Innovations in SMEs”. Jego zadaniem jest zbudowanie międzyna-
rodowej platformy (ZEV HUB – Zero Emmision Vessel HUB), która zintegru-
je działania projektantów, producentów i  ekspertów z  tych trzech krajów 
na budowie innowacyjnych jednostek z napędem elektrycznym. 

Polskie, chorwackie i  norweskie biura projektowe oraz przemysły stocz-
niowe mogą więc włączyć się w proces wprowadzania innowacyjnych pro-

Wybrane promy z napędem elektrycznym zbudowane w polskich stoczniach

Główne dane 
Herjólfur Ben

Woollacott

Ampere Electra Color Hybrid Mannheller

Długość [m] 71,78 62,8 80,8 97,9 160 114,4

Samochodów 75 45 120 90 500 120

Pasażerów 540 150 350 375 2000 399

Rok  budowy/
modernizacji

2019
2018

2014 2017 2019 2016

Baterie [kWh] 3000 1600 520 1000 4700  –

Napęd [kW]
2 × 450 2 × 900 2 × 2700 Diesel  Electric

Hybrid

Cena  [mln  dol.]
– szacunki

34,9
14,3 

33,5 33 117 44

Stocznia 

CRIST
Grupa

Remontowa

Fjellstrand

Shipyard/Aluship

Gdańsk

CRIST SA CRIST

SA/Ulstein

Remontowa

Shipbuilding SA

Operator 

Vegagerðin  –
Islandzki  Urząd
Transportu
Drogowego

Transport  for
London

Norled Finferries Color Line Norled

Nagroda
Ship  of  the  Year

2014

Ship  of  the

Year 2019

Źródło: Opracowanie Marek Grzybowski na podstawie danych operatorów i stoczni.
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duktów na ten specyficzny segment rynku transportu morskiego. Mają 
bowiem wiedzę o rynku i długoletnie doświadczenie w produkcji tego typu 
jednostek. W  przypadku Polski dodatkowym atutem może być fakt, że 
w  skandynawskich i  niemieckich firmach wprowadzających innowacyjne 
rozwiązania w  konstrukcjach i  wyposażeniu promów pracują polscy inży-
nierowie. I wreszcie najważniejszy wniosek. Polskie stocznie mają potencjał, 

by budować duże ekologiczne promy z napędem gazowym i elektrycznym 
dla armatorów polskich, chorwackich i  skandynawskich. Należy tylko ze-
wrzeć siły i skoncentrować potencjał na działaniach strategicznych. 

Marek Grzybowski

„Salish Orca” – prom z zasilaniem lNG Remontowa.Kilonia „Stena Germanica”.
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W
 tym roku za innowacje w logistyce Morska Agencja Gdy-
nia otrzymała nagrodę „Rzeczpospolitej” podczas II Spo-
tkania Liderów Branży TSL. Za działalność w roli agenta 
morskiego Morska Agencja Gdynia wyróżniona została 
przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej „Bursztynową 

Kaczką”. Kapituła Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej 
„Bursztynowej Kaczki” podkreśliła: „Morska Agencja Gdynia to firma dzia-
łająca na polskim rynku przedsiębiorstw w  branży transportu i  logistyki 
blisko 70 lat. Jest jedną z najbardziej wyspecjalizowanych firm tego sektora 
w obsłudze elementów wież wiatrowych. W roku 2019 zrealizowała rekor-
dową w historii Polski dostawę 115 elementów turbin wiatrowych”. Z kolei 
podczas gali The International Bulk Journal – IBJ – The IBJ Awards 2019 
w  Hamburgu Agencja z  Gdyni otrzymała prestiżową nagrodę w  kategorii 
agenci portowi w uznaniu jakości usług świadczonych przez firmę.

Morska Agencja Gdynia w przyszłym roku obchodzić będzie 70-lecie dzia-
łalności w  polskiej i  światowej gospodarce morskiej. To gdyńscy agenci 
zajmowali się obsługą statków pływających pod banderami z całego świa-
ta. Kim jest agent morski? Co należy do jego obowiązków?
Agent morski to bardzo ważny zawód, szczególnie ważna osoba w porcie. 
Reprezentuje on armatora, dbając o to, by statek był jak najlepiej obsłużo-
ny w porcie. Może być również agentem bukującym, czyli reprezentującym 
armatora i bukującym ładunki na statkach na określonych szlakach żeglu-
gowych. Zajmujemy się typową agencją portową i statkową. Opiekujemy 
się statkiem od początku jego zgłoszenia przyjścia do portu. Nasz obsługa 
zaczyna się wtedy, kiedy statek jest awizowany do portu. Musimy wów-
czas zorganizować nabrzeże do wyładunku, skontaktować się z odbiorcą 
lub załadowcą towaru, załatwić wszystkie sprawy niezbędne do zacu-
mowania statku w  terminalu. Agent odpowiada za takie zorganizowanie 
pobytu statku w porcie, by został on obsłużony w jak najkrótszym czasie. 
Wszystkie czynności związane z obsługą statku muszą odbywać się spraw-
nie. Chodzi o to, żeby w porcie załadunku czy rozładunku nie było żadnych 
przestojów. Jesteśmy bardzo ważnym ogniwem w działalności portu. Kie-
dyś Agencja obsługiwała wszystkich armatorów, których statki zawijały 

do polskich portów. Było to w  czasach gospodarki nakazowej, w  latach 
1951–1989. 

Z gospodarki socjalistycznej w gospodarkę rynkową Morska Agencja Gdy-
nia weszła w formie spółki pracowniczej. Na czym polegało to przekształ-
cenie? W  jakiej formule MAG działa dzisiaj? Ile zatrudnia pracowników? 
Jakie oferuje usługi?
W  1991 r. Morska Agencja Gdynia została sprywatyzowana i  przekształ-
cona w spółkę pracowniczą. Nasza firma była jedną z pierwszych sprywa-
tyzowanych firm gospodarki morskiej. Byli zarówno zwolennicy, jak i prze-
ciwnicy prywatyzacji oraz drogi zmiany formy własności. Ówczesny zarząd 
przekonał pracowników, że prywatyzacja będzie korzystna dla zatrudnio-
nych i przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy firmy otrzymali udziały we-
dług przyjętego klucza. Firma funkcjonuje w tym systemie już 30 lat. Liczba 
wspólników zmalała z  przyczyn naturalnych, a  część pracowników sprze-
dała swoje udziały. W  2021 r. wchodzimy jako podmiot prywatny z  około 
50 udziałowcami. Uważam, że ówczesny zarząd przyjął właściwą ścieżkę 
przekształceń własnościowych i w ten sposób uratował firmę. Dzięki temu 
Morska Agencja nie została sprzedana zagranicznemu podmiotowi ani prze-
jęta przez nieliczną grupę, jak wiele sprywatyzowanych podmiotów polskiej 
gospodarki. A co najważniejsze, utrzymała w 100% polski kapitał oraz cha-
rakter. Jesteśmy firmą małą, ale sprawnie działającą na wybranych rynkach. 
Aktualnie zatrudniamy 220 osób.

Jak Morska Agencja Gdynia wchodziła na rynek w okresie transformacji?
Początek wolnego rynku w  Polsce sprawił, że powstawały również nowe 
firmy agencyjne, często zakładane przez byłych pracowników MAG. Można 
stwierdzić, że większość firm agencyjnych działających dzisiaj na rynku kie-
rowana jest przez menedżerów, którzy wywodzą się z MAG, Polfrachtu czy 
Hartwiga. Konkurencja była wówczas duża, bo każdy walczył o ten sam ry-
nek. Jak przychodziłem do pracy w Agencji w 2020 r., to mieliśmy już poważ-
ną konkurencję. A konkurencja na naszym rynku wciąż rosła, bo armatorzy 
tworzyli własne biura. Ostatnim armatorem, który od nas odszedł i założył 
własny oddział, był Hapag Lloyd. 

Z Michałem Śmigielskim, prezesem Zarządu Morskiej 
Agencji Gdynia, rozmawia Marek Grzybowski 
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Jak zareagowaliście na taką dynamikę na rynku agencyjnym?
Wtedy zmieniliśmy profil i zaczęliśmy działać również jako spedytor konte-
nerowy. Jest to jeden z naszych ważniejszych rodzajów działalności. Skon-
centrowaliśmy na kompleksowej logistyce kontenerowej, zbudowaliśmy 
własny dział transportu kontenerów. Rozwinęliśmy również dział transpor-
tu ładunków sypkich. Otworzyliśmy swoje własne magazyny. Postawiliśmy 
na wiele rodzajów działalności. Zaczęliśmy również działać na rynku cre-
wingu, czyli zatrudniać marynarzy na statkach zagranicznych armatorów. 
Tę działalność rozwinęliśmy również o usługi crew management. Obsługuje-
my w ten sposób kompleksowo armatora w zakresie kompletowania załóg.

Jakie są efekty takiej polityki budowania portfela usług? 
Rozwijając przez ostatnie 30 lat różne rodzaje działalności, doprowadziliśmy 
do tego, że jesteśmy ponownie największym agentem statkowym w Polsce. 
Obsługujemy na polskim wybrzeżu najwięcej statków ze wszystkich firm 
agencyjnych. W  2019 r. obsłużyliśmy ponad 1220 statków we wszystkich 

polskich portach. Zajmujemy się wszystkimi typami statków wchodzących 
do polskich portów. Naszymi klientami są armatorzy eksploatujący statki 
towarowe i  statki pasażerskie. Są to operatorzy uprawiający zarówno że-
glugę liniową, jak i eksploatujący statki pływające w żegludze nieregularnej. 
Ci ostatni stanowią większość naszych klientów. 

Miałem okazję obserwować, jak w gdyńskim porcie obsługiwany był sta-
tek z elementami elektrowni wiatrowych. Za obsługę tego typu ładunków 
Agencja dostała niedawno „Bursztynową Kaczkę”. Jak MAG wszedł na ten 
mocno specjalistyczny rynek?
Około 15 lat temu na polskim rynku zaczęła rozwijać się energetyka wia-
trowa. Pierwsze farmy wiatrowe dostarczane były do polskich odbiorców 
transportem lądowym. Najczęściej były to turbiny wiatrowe duńskiej firmy 
Vestas, które docierały na zestawach kołowych z  fabryk usytuowanych 
w Danii i Niemczech. Z czasem te turbiny były coraz większe i trudno było je 
przewieźć transportem drogowym.

I tak narodził się popyt na przewozy turbin transportem morskim. 
Najpierw zaczęliśmy funkcjonować na tym rynku jako agenci, a z czasem za-
częliśmy obsługiwać cały łańcuch dostaw, łącznie z przeładunkiem w porcie, 
frachtowaniem statków i transportem lądowym. Natomiast, gdy zwiększyła 
się liczba farm wiatrowych, skoncentrowaliśmy się na transporcie morskim 
i przeładunkach w porcie. Transport lądowy pozostawiliśmy do obsługi fir-
mom współpracującym z  nami. Dzisiaj usługi te wykonują specjalistyczne 
firmy transportowe i wykonują te zadania bardzo dobrze.

Dziś na rynek polski farmy wiatrowe docierają głownie z  Chin. W  Gdyni 
widzimy je w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym i Gdynia Container Ter-
minal. Przy nabrzeżach obu terminali cumują coraz większe statki. Spraw-
na obsługa dużych partii farm wiatrowych w imporcie zauważona została 
w tym roku przez Kapitułę Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki 
Morskiej.
„Bursztynową Kaczkę” dostaliśmy za obsługę rekordowego transportu ze-

stawów farm wiatrowych i ich przeładunku w porcie. To było ponad 115 ele-
mentów dostarczonych na jednym statku. W  najbliższych miesiącach spo-
dziewamy się kolejnych rekordowych dostaw, które przewyższą tę liczbę. 
Te rekordowy dostawy są z Chin, bo tam główni producenci turbin ulokowali 
swoje fabryki. Jest też akcent polski, bo wiele z tych dostaw obsługuje Chi-
polbrok. Dla nas jest to wyróżnienie, że możemy obsługiwać statki tego pol-
sko-chińskiego armatora, który również będzie obchodził 70-lecie w 2021 
r. W  najbliższym roku spodziewamy się statków, na których będzie nawet 
około 140 elementów, a  średnio na statkach jest około 50–70 elementów 
turbin. Nasi agenci zapewniają obsługę statków z elementami farm wiatro-
wych nie tylko w imporcie, ale również w eksporcie. W Świnoujściu obsłuży-
liśmy na przykład eksport do Szwecji śmigieł produkowanych w Polsce, były 
one przeznaczone na największą w Europie lądową farmę wiatrową. Produ-
centem jest fabryka w Goleniowie, z której śmigła docierają drogą morską 
do państw położonych wokół Bałtyku, Morza Północnego, a  również 
do portów Morza Śródziemnego.

Główną specjalnością MAG jest transport morski. Jakie rodzaje towarów 
obsługują pracownicy Agencji?
Wyspecjalizowaliśmy się w  ładunkach przewożonych w  kontenerach. Ob-
sługujemy również ponadgabaryty. Zajmujemy się ładunkami mniejszymi 
poniżej 100 ton aż do konstrukcji o wadze 3000 ton i więcej. Organizujemy 
między innymi holowanie sekcji statków budowanych w polskich stoczniach 
do kontrahentów zagranicznych. Holujemy sekcje na pontonach albo kom-
pletne kadłuby do odbiorców w  Europie. Uważamy, że to doświadczenie 
przyda nam się, gdy rozpocznie się budowanie morskich farm wiatrowych 
w  Polsce. Zajmujemy się również pakowaniem małych ponadgabarytów. 
Mamy swój Packing Center w  Gdyni, w  którym pakujemy ładunki ponad-
gabarytowe, mocujemy je w kontenerach, mocujemy je na środkach trans-
portu zarówno lądowego, jak i morskiego. Mamy więc szeroką gamę usług. 
Regularnie transportujemy śmigła dla elektrowni wiatrowych. 

MAG wszedł z usługami w szeroko pojmowaną logistykę morską. Niedaw-
no obsługiwał przeładunki chłodzone, które dotarły do Polski na Neder-
land Stream. Jaka jest specyfika takich ładunków?
Obsługujemy agencyjnie cotygodniowe dostawy bananów. Jest to specjalna 
linia do Gdańska. Dostawy owoców do Gdyni organizuje nasz wieloletni part-
ner. Co tydzień zapewniamy obsługę agencyjną statku. Wdrażamy się również 
w logistyce. Niedawno kupiliśmy pojazdy, które są przystosowane do przewo-
zu kontenerów chłodniczych. Uczestniczymy również w załadunku towarów 
chłodzonych w innych portach. Obserwujemy rynek i widzimy, że ten rodzaj 
usług się rozwija: powstają nowe magazyny – od wielu lat działa między inny-
mi duży magazyn na ternie WOC w Nowym Porcie; w pobliżu DCT powstała 
nowa chłodnia. Przewozy ładunków chłodzonych w kontenerach też się roz-
wijają, mają przewagę nad transportem przy pomocy chłodniowców.

MAG zajmuje się również ładunkami masowymi.
Obsługujemy w  dużych ilościach kruszywa i  węgiel. W  naszym terminalu 
przeładunkowym w  porcie Darłowo obsługujemy kompleksowo ładunki 
masowe w eksporcie oraz imporcie.

Specjalizujecie się również w transporcie drogowym.
Tutaj naszą aktywność skupiliśmy na transporcie krajowym. To są kontenery, 
ładunki sypkie oraz chłodzone w kontenerach. Mamy tabor dla kontenerów 
zwykłych oraz chłodzonych. Zaangażowaliśmy się mocno w transport kole-
jowy. Mamy własne konsole kontenerowe, organizujemy transport drobnicy 
z  Chin, zapewniamy również transport ładunków całokontenerowych. Po-
siadamy oddział w Małaszewiczach, na granicy polsko-białoruskiej mamy od-
dział, który wyspecjalizował się w ładunkach przewożonych koleją. Koncen-
trujemy się na rozwoju transportu kontenerów szlakiem kolejowym z Chin.

Przewozy kolejowe z  Chin są więc atrakcyjne. Czy to z  tego powodu 
uczestniczyliście w  ubiegłym roku w  China Homelife? Są to największe 
targi artykułów chińskich w  Europie Centralnej. Oferujecie przewozy 

nasze rozmowy 29 nasze rozmowy28 



nasze rozmowy 31 nasze rozmowy30 

z  transportem kolejowym, zapewniając obsługę z  biura w  Małaszewi-
czach. Czy połączenia morskie z Chinami są niewystarczające?
Kontener z  Chin dociera do Polski szlakiem kolejowym od 14 do 17 dni. 
Stawki są znacznie wyższe niż morskie. Jednak grupa klientów, która pre-
feruje transport ładunków koleją, ciągle rośnie. Doradzamy, jak odnaleźć się 
na chińskim rynku, jak tam współpracować z partnerami.

To dlatego webinary na temat rynku chińskiego prowadzone przez pra-
cowników MAG są tak atrakcyjne? 
Tak, nasze webinary są bardzo popularne. Oprócz wyżej wymienionych ak-
tywności na rynku transportowym mamy również własną agencję celną, 
z  czego jesteśmy dumni. Nasi klienci bardzo sobie cenią tę usługę. Mogą 
zamówić towar w  Chinach. My zapewniamy, że towar jest odprawiony 
i w przewidywalnym czasie znajduje się w magazynie kontrahenta. W wy-
mianie handlowej z  Chinami organizujemy dostawy wszystkimi rodzajami 
transportu, obsługujemy transport morski, lądowy i lotniczy. 

Czy to rynek atrakcyjny dla polskich eksporterów? Jak wygląda zaintere-
sowanie eksporterów?
Mamy bardzo liczne grono importerów. Eksporterów jest dużo mniej.

Rozwija się transport drogowy, rośnie transport kolejowy. W ofercie MAG 
znajdują się również przewozy śródlądowe. W Polsce chyba nie jest to ry-
nek atrakcyjny?
Przez lata organizowaliśmy wiele transportów szlakami śródlądowymi. MAG 
od lat zajmuje się organizacją przewozu ładunków barkami. Mamy w swoim 
portfolio transport części do przebudowywanej rafinerii w  Płocku. Wisłą 
i Odrą transportowaliśmy elementy wiatraków. W tym przypadku barki po-
konywały trasę ze Świnoujścia do Opola. Z każdym rokiem jest trudniej, bo 
polskie rzeki są coraz płytsze i warunki nawigacyjne są mniej przewidywalne. 
W Płocku budowane są barki dla holenderskich armatorów. Są one spławiane 
Wisłą. My przejmujemy je w dorzeczu Wisły i holujemy do Holandii. Gdyby 
Wisła została uregulowana, można by od ujścia Wisły do Warszawy uru-
chomić regularną żeglugę. Brakuje jednak istotnej infrastruktury. Na Odrze 
mieliśmy infrastrukturę poniemiecką, która uległa dekapitalizacji. Zaprzepa-
ściliśmy szansę utrzymania krajowej żeglugi śródlądowej. Mieliśmy dobrą in-
frastrukturę, która swego czasu nadawała się do użytku. Dziś nie już jej nie ma.

MAG kojarzy się z działalnością biurową. Biura przy ul. Tadeusza Wendy 
są dobrze rozpoznawalne. Nie każdy wie, że Agencja dysponuje również 
pokaźną infrastrukturą i sprzętem przeładunkowym. Wspomniał Pan, co 
wykonuje się w  Packing Center w  Gdyni. Jak przestrzenią magazynową 
dysponuje MAG w Gdańsku i innych lokalizacjach?
Nasze magazyny zlokalizowane są w różnych miejscach. Magazyny w Gdań-
sku i w Gdyni obsługują część logistyki kontenerowej, czyli między innymi 
formowanie i  rozformowywanie kontenerów. Służy do tego cała gama 

sprzętu przeładunkowego w  tym dwa reachstackery – specjalne wózki to 
handlingu kontenerów i  sztuk ciężkich, które mogą podnieść 45-tonowy 
ładunek. Magazyn w Darłowie służy do składowania ładunków, które póź-
niej są przeładowywane na statki. W  Darłowie obsługujemy głównie ła-
dunki masowe, kruszywo, nawozy oraz drewno. Posiadamy własne dźwigi 
portowe. Terminal uruchomiliśmy w 2005 roku z myślą o eksporcie bioma-
sy, jednak sytuacja rynkowa zweryfikowała nasze pierwotne plany. Nasze 
przywiązanie do portu w Darłowie to pozostałość naszej działalności jako 
firmy państwowej. W 1951, kiedy powstawała MAG, był to port najbardziej 
wysunięty na zachód, został on przydzielony Morskiej Agencji w  Gdyni 
do obsługi statków. Wtedy towar do portu i  na statki dostarczały między 
innymi zakłady przemysłu drzewnego ze Sławna i działające w tym regionie 
PGR-y, które produkowały zboże.

Jakie więc szanse mają małe porty, jak np. Władysławowo, Darłowo 
czy Kołobrzeg?
W związku z tym, że powstaje polska morska energetyka wiatrowa, mogą 
to być porty serwisowe. Szczególnie Ustka czy Władysławowo, usytuowane 
blisko planowanych morskich farm wiatrowych i złóż Lotos-Petrobaltic.

Morska Agencja Gdynia działa na wielu rynkach i polach aktywności biz-
nesowej. Czy taka dywersyfikacja usług wytrzymała próbę sił w czasach 
pandemii Covid-19?
Dywersyfikacja to lekarstwo na kryzys. Wyciągnęliśmy wnioski z  kryzysu 
w 2009 roku i rozszerzyliśmy działalność na wiele różnych gałęzi. Rozwinęli-
śmy transport kontenerowy, obsługujemy ponadgabaryty, mamy transport 
lądowy i magazyny. Nasi klienci nie ucierpieli zbyt mocno w czasach pande-
mii, nie zmniejszyli aktywności. Dywersyfikacja okazała się więc dobrym 
posunięciem.

Spedytor może działać zdalnie, jednak pracy agenta nie da się wykonywać 
bez kontaktu z załogą statku i kontrahentami.
Tam, gdzie można, wykonujemy pracę zdalnie. Działamy również w bezpo-
średnim kontakcie z klientami czy załogami statków. Zaletą okazało się to, że 
mamy własny dział informatyki. Gdy wybuchła pandemia, w ciągu jednego, 
dwóch dni przystosowaliśmy nasz system informatyczny do obsługi kontra-
hentów. Obsługę statków przeorganizowaliśmy tak, by zachować najwyższe 
standardy bezpieczeństwa. Nie mieliśmy żadnego przypadku zarażenia ko-
ronawirusem przez agenta obsługującego statek.

Z uwagi na pandemię koronawirusa wiele portów nie pozwalało dokony-
wać wymian załóg, a linie lotnicze nie organizowały lotów do wielu lotnisk. 
Jak z tym problemem radziła sobie MAG?
Gdy pandemia wybuchała na skalę światową, część armatorów rozesłała in-
formację o wstrzymaniu do odwołania wymiany załóg na należących do nich 
statkach. Przez pierwsze kilka dni załoganci otrzymywali więc od zatrudnia-

jących ich przedsiębiorstw informację o przedłużeniu kontraktów. Inni mimo 
przeszkód starali się przeprowadzać wymiany załóg. Dotyczyło to szczegól-
nie armatorów obsługujących linie regularne w portach europejskich.

Wymiana załóg stała się problemem globalnym. Waszymi klientami są 
również armatorzy z Europy. Czy na naszym kontynencie także pojawiły 
się problemy z wymianą marynarzy?
W przypadku jednego z armatorów promowych, który jest naszym klientem, 
wymiany załóg wykonywaliśmy już 3 dni po wprowadzeniu w połowie marca 
zakazu lotów międzynarodowych. Sytuacja była możliwa do opanowania, po-
nieważ promy korzystają ze stałych portów bazowych. Udało się skutecznie 
dokonać wymiany załóg na 9 promach operujących miedzy portami na Mo-

rzu Irlandzkim. Ustaliliśmy, że działa międzynarodowe lotnisko w  Berlinie. 
Mimo że ograniczono liczbę połączeń, kontynuowano obsługę lotów w ob-
szarze europejskim. Zaczęliśmy przewozić marynarzy do Berlina przy po-
mocy wynajętych autobusów. Pierwszy wyjechał z Gdyni na lotnisko Berlin 
Tegel już 18 marca. Co parę dni organizowaliśmy transport załóg kolejnymi 
autobusami. Z  lotniska Berlin Tegel marynarze odlatywali do Manchesteru 
lub Londynu i udawali się na swoje statki do portów docelowych. Te same au-
tokary odbierały następnego dnia marynarzy wracających ze statków samo-
lotami do Berlina i następnie dowoziły ich docelowo do Gdyni.

W  tym roku za Innowacje w  logistyce Morska Agencja Gdynia otrzyma-
ła nagrodę „Rzeczpospolitej” podczas II Spotkania Liderów Branży TSL. 
Na czym polegają innowacje w działalności agencyjnej?
Naszą innowacją jest to, że potrafimy dostosować się do rynku, do potrzeb 
klienta, rynek jest bardzo nieprzewidywalny. Wprowadziliśmy nowy system 
organizacyjno-informatyczny całej firmy. Nasi pracownicy to ludzie wyksza-
tłceni w wielu dziedzinach. Nie ograniczamy się do realizacji pojedynczych 
projektów. Jesteśmy otwarci na zaspokojenie różnych potrzeb klientów 
z obszaru działalności agencyjnej, spedycji i logistyki.

W jakiej kondycji MAG dobiega siedemdziesiątki? Czego życzyć pracowni-
kom Agencji na następne lata?
Mamy 70 lat jako firma, licząc od chwili założenia, ale jesteśmy aktywnym 
30-latkiem jako firma prywatna. Życzymy sobie, byśmy rozwijali się tak jak 
przez ostatnie kilka lat. Aby nie było zbyt dużych zawirowań na rynkach że-
glugowych. Rewolucja kontenerowa radykalnie zmienia rynek shippingowy. 
Morska Agencja Gdynia w tych zmianach uczestniczy.

Życzymy więc pracownikom dalszego dynamicznego rozwoju i  kondycji 
na kolejne 70 lat. Dziękujemy za rozmowę!



cie. Wiąże się ona z  możliwością dowozu ładunków z  zaplecza do portów 
oraz wywozu ładunków przybyłych do portów drogą morską.

„W  rozwoju portów morskich niezwykle ważne jest zapewnienie bez-
piecznego dostępu do terminali zarówno od strony morza, jak też lądu. 
Oprócz dostępu kolejowego w  Gdyni ogromne znaczenie ma budowa 
tzw. Drogi Czerwonej. Port Gdynia to kluczowy węzeł komunikacyjny 
transeuropejskiej sieci TEN-T. Dzisiejsze uzgodnienie z  Miastem Gdy-
nia co do przebiegu Drogi Czerwonej w jej administracyjnych granicach 
przybliża nas do realizacji tej strategicznej inwestycji zarówno dla Portu 
Gdynia, jak i miasta. Droga zapewni bezpieczny i bezkolizyjny transport 
do i  z  portu” – powiedział Jacek Sadaj, wiceprezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia SA.

Dostęp drogowy do Portu Gdynia został zagwarantowany w  dokumencie 
z 19.07.2019 „Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich”. W art. 19 
ustawy określono 2000 mln zł jako maksymalny limit wydatków na Drogę 
Czerwoną z budżetu państwa na lata 2020–2028. Środki wynikające z usta-
wy w  zakresie wydatków niezbędnych do poniesienia przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad będą kształtować się w sposób na-
stępujący:
2020 r. – 1,5 mln zł
2021 r. – 5 mln zł
2022 r. – 15 mln zł
2023 r. – 1,5 mln zł
2024 r. – 66 mln zł
2025 r. – 265 mln zł
2026 r. – 580 mln zł
2027 r. – 760 mln zł
2028 r. – 306 mln zł

Inwestycje dostępowe – drogowe, jak i obecnie realizowane projekty kolejo-
we, a także inwestycje portowe, w tym budowa Portu Zewnętrznego, przy-
czynią się do znaczącego wzmocnienia pozycji portu na międzynarodowym 
rynku usług morskich. Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia do-
stępu do Portu w Gdyni, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej 
Gdyni i województwa pomorskiego. Umożliwi ona rozwój terenów znajdu-
jących się w obszarze sąsiednim planowanej inwestycji. To również szansa 
na dynamiczny rozwój branży logistycznej, a także powstanie wielu miejsc 
pracy w województwie pomorskim. 

r e k L a m a

Budowa połączenia Portu Gdynia z siecią dróg krajowych wchodzi w decydującą fazę. Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent 
ds. gospodarki, Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, oraz Jacek Sadaj – wiceprezes 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, podpisali porozumienie co do przebiegu Drogi Czerwonej jako elementu ostatniej mili dostępu drogowego 
do Portu Gdynia i morskiej granicy państwa. Ustalenie przebiegu stało się możliwe po deklaracjach rządu o sfinansowaniu projektu, a podpisanie 
porozumienia w tej kwestii jest kamieniem milowym w realizacji inwestycji przez ministerstwo infrastruktury. 

I
nwestycja pozwoli zapewnić coraz bardziej niezbędną alternatywę 
dla ruchu pojazdów ciężarowych z  i do terminali portowych dla stale 
obciążonej i wymagającej remontów Estakady Kwiatkowskiego. 

„To nie tylko połączenie Europa–Polska–Port. Droga Czerwona umoż-
liwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią ob-
szarze” – dodała wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała. „Zapewni 
także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami 
administracyjnymi Portu Gdynia o  powierzchni ponad 260 ha oraz lokali-
zowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych 
z  działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego 
ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie 
pojazdów komunikacji zbiorowej.”

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z  siecią 
dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odci-
nek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą 
Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwesty-
cja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy jego 
możliwości przeładunkowe.

„W  podpisanym dziś porozumieniu o  współpracy spółki Zarząd Portu 
Morskiego Gdynia i  władze miasta zobowiązały się do ścisłej współpracy 
przy realizacji istotnych projektów inwestycyjnych. Droga Czerwona jest 

niezwykle istotną inwestycją drogową i  jedną z  największych inwestycji 
w historii Portu Gdynia, wytycza nowe perspektywy o znaczeniu gospodar-
czym dla kraju, stymulując rozwój również Gdyni” – powiedział Adam Mel-
ler, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. „Realizacja tej inwestycji 
wydaje się niezbędna nie tylko dla podniesienia zdolności konkurencyjnej 
Portu Gdynia, ale także rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta, 
zważywszy na lokalizację portu w przestrzeni miejskiej. Nowelizacja ustawy 
o portach i przystaniach morskich wprowadziła zmiany w ustawie o drogach 
publicznych, co umożliwia wybudowanie Drogi Czerwonej do Portu Gdynia 
i wyeliminowania ciężkiego tranzytu z centrum miasta.”

Porozumienie cementuje wspólny kierunek dążeń Portu Gdynia i  Miasta 
Gdynia na rzecz budowy jednej z najbardziej strategicznych inwestycji dro-
gowych w północnej części Polski. 

„Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do Portu Gdynia, 
a  także usprawnienia dostępności komunikacyjnej Gdyni i  województwa 
pomorskiego” – skomentował prezydent Wojciech Szczurek. „Dzisiejsze 
porozumienie to dowód, iż mówimy w tej sprawie jednym głosem. Porozu-
mienie pokazuje, jak konkretnie ma wyglądać ostatnia, gdyńska mila łącząca 
kraj z granicą państwa. Jest też naszą ostatnia milą przed rozpoczęciem prac 
na szczeblu centralnym.” 

Dostępność transportowa portów od strony zaplecza należy obecnie 
do najważniejszych czynników konkurencyjności portów morskich na świe-

Droga Czerwona na ostatniej prostej
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Od prawej: Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.



T
o międzynarodowe wyróżnienie przyznaje demokratycznie 
tysiącosobowe jury obywateli z  różnych europejskich państw. 
Organizatorem konkursu jest wiedeński Instytut Innowacji w Po-
lityce (The Innovation in Politics Institute) – ogólnoeuropejska or-
ganizacja działająca na rzecz polityków i instytucji politycznych, 

która stoi na straży jakości polityki w Europie.

Gdyński projekt  wsparcia dla przedsiębiorców podczas pandemii 
COVID-19  uhonorowano główną nagrodą w  kategorii gospodarka. To 
jedyny projekt z  Polski, który zwyciężył w  gronie dziewięciu finalistów 
z różnych państw europejskich. Oznacza to, że bezpłatne usługi doradcze, 
z których w pierwszej fazie pandemii skorzystało 100 gdyńskich firm, uzna-
no za najbardziej innowacyjne działanie w 2020 roku w skali całej Europy. 
Gdynia przygotowała dla lokalnych firm vouchery na profesjonalne usługi 
doradcze, realizowano je online w  różnych dziedzinach funkcjonowania 
biznesu. Przedsiębiorcy zgłaszali się do  Gdyńskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości, skąd byli kierowani bezpośrednio do doradców. Łącznie 
do 100 przedstawicieli gdyńskiego biznesu trafiło 239 godzinnych vouche-
rów. Gdyńskie firmy pytały ekspertów o kwestie prawne, podatkowe, finan-
sowe, biznesowe, strategiczne i marketingowe.

Statuetka  „Innowacje w  Polityce” trafiła do  wiceprezydent Gdyni ds. go-
spodarki Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, która na co dzień nadzoruje 
pracę Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i była odpowie-
dzialna za wdrożenie nowych form pomocy dla lokalnych firm. Tytuł to doce-
nienie nieszablonowego i otwartego podejścia do polityki.

„Przedsiębiorcy to grupa, która w sytuacji obostrzeń związanych z pandemią 
bardzo potrzebowała fachowego doradztwa. Nasi eksperci to wysokiej kla-
sy specjaliści, którzy potrafią wyjaśniać wątpliwości, zarówno te dotyczące 
korzystania z instrumentów pomocy oferowanej przez państwo czy miasto, 
jak i te dotyczące strategicznych wyzwań dla firmy. Oferowaliśmy te usługi 
nieodpłatnie i zdjęliśmy przedsiębiorcom z głowy konieczność wyszukiwania 
sprawdzonych autorytetów, dzięki czemu mogli skoncentrować się na głów-
nym wyzwaniu, jakim było funkcjonowanie firmy w dobie pandemii” – mówi-
ła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Do ścisłego grona finalistów w tym konkursie zakwalifikowały się jeszcze trzy 
inne inicjatywy z Gdyni: Gdyński Falochron, który walczył o laur w kategorii 
kryzys koronowy, UrbanLab Gdynia w kategorii demokracja oraz Konto Miesz-
kańca, które znalazło się wśród dziesięciu najlepszych projektów Europy.

Gdyńskie wsparcie dla przedsiębiorców w  czasie COVID-19 to najbardziej innowacyjny w  Europie projekt o  charakterze gospodarczym. 
Odpowiedzialna za jego opracowanie i  wdrożenie wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała otrzymała nagrodę 
„Innowacje w Polityce” („The Innovation in Politics Awards”).

Gdynia z nagrodą „Innowacje w Polityce”
Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała laureatką 
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Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA otrzymał kompleksowy projekt badań geologicznych, który obejmuje zarówno obszar nowych falochronów 
osłonowych Portu Gdynia, jak też pirsu Portu Zewnętrznego. Autorem projektu jest firma Wuprohyd sp. z o.o. Dalszy krokiem będzie zatwierdzenie 
tego projektu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a następnie realizacja prac, która planowana jest na wiosnę 2021 roku.

O
prócz powyższego Zarząd Portu otrzymał opracowanie 
pod tytułem „Badanie osadów dennych w  rejonie planowa-
nej inwestycji pn.: budowa Portu Zewnętrznego w  Gdyni”. 
To niezwykle ważne opracowanie środowiskowe, które po-
twierdziło czystość osadów i brak przeciwskazań do realiza-

cji inwestycji z  tego punktu widzenia. Jest to również potwierdzenie tego, 
że działania podejmowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz 
Urząd Morski w zakresie ochrony środowiska są skuteczne. Badanie to jest 
elementem raportu oddziaływania na środowisko.

Oba opracowania są ważnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów pry-
watnych, że inwestycja jest wykonalna pod względem środowiskowym. Opra-
cowanie w postaci projektu badań geologicznych oraz same badania, które 
ruszą już w przyszłym roku, stanowią natomiast konkretny wkład finansowy  
i organizacyjny Zarządu Portu w realizację projektu. 

Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią moc-
ny argument za rozwijaniem Portu Gdyńskiego. W ciągu ostatnich 3 lat in-

westycje zrealizowane lub rozpoczęte w Porcie Gdynia opiewają na kwotę 
ponad 1 mld zł. 

Strategiczną inwestycją w  fazie realizacji jest Port Zewnętrzny. Jako prio-
rytetowe zadanie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA uzyskał akceptację 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i został umieszczony w rządowym projekcie 
Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 roku). Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o ist-
niejące Nabrzeże Śląskie – na sztucznym lądzie, wychodzącym poza obecny 
falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej 
konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kon-
tenerowe w polskich portach, tzn. wzrost przeładunków do poziomu około 
9,5 mln TEU w 2050 roku. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym 
obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o  151 ha oraz zdolności 
przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

Kolejny kamień milowy w projekcie 
„Budowa Portu Zewnętrznego 

w Porcie Gdynia”
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T
o był wyjątkowo trudny rok w  działaniach rozwojowych po-
morskiego samorządu. Nie sprzyjała generalnie centralistycz-
na polityka rządu, no i pandemia, która rozpoczęła się u schył-
ku zimy 2020. Jakie działania na Pomorzu były najtrudniejsze 
do realizacji?

Porażka rządu w  powstrzymywaniu pandemii jest właśnie dowodem 
na to, że centralistyczna wizja rozwoju państwa nie sprawdza się. Oczywiście 
nie jest tak, że samorządy są panaceum na całe zło. Jednak choćby przykład 
Niemiec, które poradziły sobie z pandemią dużo lepiej, czy mocno usamo-
rządowionej Finlandii pokazują, że z pewnością zaufanie do samoorganizacji 
społecznej na lokalnym szczeblu jest efektywne zarówno w spokojnych cza-
sach, jak i podczas kryzysu. W Polsce symptomatyczne okazało się choćby 
to, że Inspekcja Sanitarna właśnie na początku drugiego kwartału 2020 roku 
stała się instytucją w pełni scentralizowaną i ostatecznie oderwaną od po-
wiatów. Nie ma też wątpliwości, że właśnie niewydolność tej służby – zbyt 
mało środków, ludzi i  sprzętu – była jedną z  przyczyn utracenia kontroli 
nad przebiegiem pandemii. Uzależnienie wszelkich działań i środków finan-
sowych od decyzji centralnych wiązało 
ręce zarówno samorządom, jak i niższym 
szczeblom administracji rządowej, co mia-
ło wpływ na szybkość i precyzyjność dzia-
łania, a  to w  przypadku tak szczególnej 
sytuacji było najważniejsze.

Oczywiście tematem numer jeden jest 
w  tej chwili służba zdrowia i  kondycja 
szpitali, m.in. tych, które są w gestii Pana 
Marszałka. Przekazane zostało konkret-
ne wsparcie z  funduszy samorządu po-
morskiego i samorządów lokalnych. Czy 
ono jest wystarczające? Co Pana w  tej 
materii najbardziej niepokoi?
Warto zacząć od tego, że z  powodu de-
cyzji na szczeblu centralnym regionalny 
NFZ zarządza kwotą pięć razy większą 
od budżetu, jakim może dysponować 
co roku Samorząd Województwa 
i to na wszystkie cele: od kultury, przez in-
frastrukturę, transport, edukację, pomoc 
społeczną i  właśnie zdrowie. Niemniej 
poprzez wsparcie zarówno z budżetu Sa-
morządu Województwa Pomorskiego, 
środków przesuniętych z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego 2014–2020, budżetu 
innych miast, gmin i powiatów, popłynęły kwoty, które szacować możemy 
na blisko 200 mln złotych, które pomogły utrzymać system ochrony zdro-
wia we względnej równowadze. Niestety, samorządy w tym zakresie musia-
ły również zastępować pomoc państwa, gdyż niektóre ze szpitali, w tym te 
największe w województwie, takiej pomocy nie otrzymały. Warto też wspo-
mnieć o  zaangażowaniu biznesu, zarówno na poziomie ofiarności w  chwili 
próby, jak i sprawnego wsparcia systemu tam, gdzie centralne władze zawio-
dły. Przykładem wsparcia Samorządu Województwa Pomorskiego mogą 
być choćby laboratoria. Uruchomiliśmy wiosną trzy dodatkowe laboratoria 
wirusologiczne w szpitalach, co pozwoliło w pierwszej fazie epidemii na wy-
konywanie większej liczby testów (w proporcji do liczby ludności) w porów-
naniu z resztą kraju. 
Tym, co obecnie niepokoi, jest po pierwsze stan finansów publicznych. Jedną 
z  ofiar kryzysu wywołanego pandemią jest już wcześniejsza utrata dyscy-
pliny finansowej. Wobec rosnącej inflacji i  nieuchronnego spadku realnych 
nakładów na ochronę zdrowia obawiamy się zarówno o płynność finansową 
największych szpitali na Pomorzu, jak i o możliwość zabezpieczenia rosnących 
potrzeb. Te ostatnie wynikają zarówno z  wstrzymania leczenia planowego 
wielu osób, jak i potrzeb rehabilitacji samych poszkodowanych przez wirusa.

W ciągu tego roku dofinansowano również projekty z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2010–2020, choćby Pomorski System Usług 
Doradczych SPEKTRUM. Ile było takich działań?
„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” to tylko jeden z bardzo 
wielu projektów. Jego wartość wynosi ponad 27 mln zł, z czego ponad 16 mln 
zł stanowi dofinansowanie unijne. Do końca września 2020 r. Zarząd Woje-
wództwa Pomorskiego udzielił 1833 projektom dofinansowania o  łącznej 
wartości ok. 7,4 mld zł, co stanowi ponad 90 procent budżetu RPO. Całko-
wita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 11,1 mld zł. 
Oczywiście początek pandemii zaskoczył wszystkich. W  tym sensie, że 
niemal z  dnia na dzień pojawiały się nowe zasady realizacji projektów. Re-
gulacje wprowadzano zarówno na poziomie Komisji Europejskiej, ale także 
na poziomie centralnym. W nowych uwarunkowaniach musieli odnaleźć się 
zarówno beneficjenci Programu, ale także urzędnicy. Jednym z problemów 
było na przykład, jak prowadzić konkretne kursy czy szkolenia, kiedy poja-
wiają się regulacje związane z dystansem społecznym czy zamknięciem pew-
nych branż. Jak realizować wsparcie w projektach skierowanych do uczniów, 

przedszkolaków. Takich problemów i  te-
matów pojawiło się mnóstwo. Stanęliśmy 
przed wyzwaniem, jak w tej rzeczywisto-
ści, zupełnie nowej dla nas, sprawnie reali-
zować swoje zadania. Pierwsze tygodnie 
pokazały, że konsekwentnie budowane 
silne samorządowe kadry potrafią zmie-
rzyć się z takimi wyzwaniami.
Warto jednak podkreślić, że środki z RPO 
wykorzystywaliśmy też w  walce z  ko-
ronawirusem. Zarząd Województwa 
Pomorskiego już wiosną podjął działa-
nia, których celem było ograniczenie 
negatywnych skutków pandemii. Na ten 
cel przeznaczyliśmy blisko 165 mln zł, 
z  czego ponad 50 mln zł przekazaliśmy 
na zakup sprzętu medycznego oraz środ-
ków ochronnych dla pomorskich szpitali, 
a  pozostałą część na różnorodne wspar-
cie pomorskich przedsiębiorców oraz 
osób, które w  wyniku pandemii znalazły 
się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub 
utraciły zatrudnienie.
Myślimy także o  czasie po pandemii, 
rozstrzygnęliśmy konkursy na wsparcie 
usług społecznych (44 projekty o  warto-
ści 152  mln złotych), w  najbliższym cza-
sie rozstrzygniemy konkurs pomagający 

najmłodszym Pomorzanom i  ich rodzicom – tak zwany konkurs żłobkowy 
(przeznaczono na niego ponad 44 mln zł środków UE). Wsparcie to pozwoli 
utworzyć blisko 1800 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz objąć 
usługami społecznymi ponad 6300 osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym. Przed nami jeszcze jeden nabór wspierający tworze-
nie miejsc przedszkolnych, na który chcemy przeznaczyć ponad 45 mln zł 
środków UE. 

Wsparcie Unii Europejskiej Pomorzanie odczuwają intensywnie od kil-
ku lat. W  mijającym roku realizowano przedsięwzięcia w  kilku ważnych 
ośrodkach naszego regionu: od Wejherowa i Lęborka poprzez Puck, Skar-
szewy, aż po Krynicę Morską.
Tak, nowe inwestycje unijne są dostrzegalne w całym regionie. Cieszy fakt, 
że mimo tak trudnego roku dla gospodarki beneficjentom – w  większo-
ści samorządom – udało się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców 
inwestycji. Pomaga w  tym dobra współpraca na linii Urząd Marszałkow-
ski–samorządy i  elastyczność tam, gdzie formalnie jest to możliwe. Przy-
kłady inwestycji, które zostały ukończone, można mnożyć. Rewitalizacja 
w Skarszewach, w ramach której powstało m.in. Centrum Wsparcia Rodzi-Z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego, rozmawia Alina Kietrys.

Nowe inwestycje 
unijne są dostrzegalne 

w całym regionie

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał z marszałkiem 
województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem umowę 
na dofinansowanie projektu pn. „Społeczni do Potęgi”.



Obchodząca w 2020 roku 5-lecie funkcjonowania linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
na trwałe wrosła już w komunikacyjny krajobraz Trójmiasta i Pomorza.
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ny. W  Nowy Dworze Gdańskim – Bulwar nad rzeką Tugą oraz Żuławski 
Ośrodek Kultury. Podobnie w  Nowym Porcie w  Gdańsku, w  ramach pro-
wadzonej rewitalizacji otwarto Klub Aktywnego Mieszkańca. W tym roku 
oddano także do użytku ważne dla mieszkańców inwestycje transportowe, 
m.in. węzły przesiadkowe w Redzie, Pucku oraz w Gdańsku-Rębiechowie. 
W Pucku zakończono również inwestycję związaną z rozbudową przystani 
jachtowej. W  Przytarni, w  gminie Karsin, powstała wieża widokowa i  bu-
dynek edukacji ekologicznej. W Sopocie otwarto Centrum Geriatrii. Wiele 
inwestycji jest w realizacji, jak choćby Centrum Kompetencji STOS na Po-
litechnice Gdańskiej. Jak widać, tych projektów jest bardzo dużo i  są one 
różnorodne. Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Tematem często dyskutowanym w tym roku był przekop Mierzei Wiśla-
nej. Ta trwająca inwestycja ma dość istotny wpływ na kondycję naszego 
regiony. Jak Pan Marszałek ją ocenia?
Moja opinia na temat tej inwestycji jest niezmienna od wielu lat. Zarówno 
decydenci, zaangażowani w przygotowania eksperci, jak i sam inwestor nie 
udowodnili opłacalności tej niezwykle kosztownej inwestycji. A  przypo-
mnę, że obecnie mówimy już o prawie 2 mld zł kosztów inwestycyjnych, nie 
wspominając o przyszłych ogromnych kosztach utrzymania toru wodnego 
i wybudowanej infrastruktury. W związku z tym wciąż nie wiemy, jakie fak-
tycznie korzyści przyniesie budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z  Zatoką Gdańską. Wiemy za to, m.in. na podstawie decyzji środowisko-
wych RDOŚ w  Gdańsku i  GDOŚ, jakie straty z  dużym prawdopodobień-
stwem poniosą ekosystemy Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej. Trudno 
wobec takich faktów pozostać biernym. Dlatego wraz z pozostałymi człon-
kami Zarządu Województwa Pomorskiego podjęliśmy decyzję o powołaniu 
zespołu, który ma bacznie obserwować toczące się prace budowlane i alar-
mować w razie naruszenia wydanych decyzji.
Wiem, że niektóre środowiska i gminy są zadowolone z realizacji tej inwe-
stycji i pokładają w niej duże nadzieje. Zwłaszcza w kwestii rozwoju tury-
styki. Według mnie turystyka wodna to jedyny obszar, w którym możliwe 
będzie dostrzeżenie wymiernych efektów budowy przekopu. Nasuwa się 
jednak pytanie o to, czy tego celu nie można było uzyskać przy mniejszych 
nakładach finansowych, na przykład rozwijając dalej infrastrukturę wod-
ną i drogi wodne tak, jak robimy to wraz z gminami w ramach Pętli Żuław-
skiej? W mojej opinii te pieniądze można było spożytkować lepiej, w sposób 
faktycznie odpowiadający potrzebom tamtejszych społeczności. I  przede 
wszystkim w dialogu i w porozumieniu z nimi, czego w przypadku przekopu 
Mierzei Wiślanej zdecydowanie zabrakło.

Kryzys pandemiczny dotknął też gospodarkę w naszym regionie. 
Tu Urząd Marszałkowski również wdrożył określone działania. Które były 
najważniejsze?
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja stała się sprawdzianem reagowania 
i skuteczności podejmowanych przez nas działań. Cieszę się, że podległe mi 

służby, jak również samorządy powiatowe i gminne wykazały się w tym wzglę-
dzie bardzo dużą sprawnością. Przede wszystkim jednak jestem pełen uznania 
dla naszych przedsiębiorców. Wspólnie, błyskawicznie podjęliśmy działania 
ratujące regionalną gospodarkę. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i  pracowni-
ków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Gdańsku udało się natychmiast przy-
stosować pracę urzędu do potrzeb udzielania pomocy przedsiębiorcom i ich 
pracownikom, podobnie stało się we wszystkich Powiatowych Urzędach 
Pracy. Za pośrednictwem WUP przekazano blisko czterem tysiącom pomor-
skich firm ponad 550 mln złotych pochodzących z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, ratując blisko 127  tys. miejsc pracy. Podobnie 
za pośrednictwem WUP, na mój wniosek, przekazano do Powiatowych urzę-
dów Pracy ponad 1030 mln zł, pochodzących z Funduszu Pracy (FP), skierowa-
nych następnie do ponad 152 000 firm z Pomorza na utrzymanie miejsc pracy 
i dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. 
Jako pierwsze województwo w  Polsce uruchomiliśmy też dotacje dla sa-
mozatrudnionych, mikro i małych przedsiębiorstw z branży czasu wolnego, 
wspierając kwotą 50 mln złotych pomorskie firmy. Agencja Rozwoju Pomo-
rza SA wykorzystała w tej sytuacji swoje wieloletnie doświadczenia w orga-
nizowaniu i przeprowadzaniu konkursów grantowych. Wsparcie otrzymały 
również organizacje pozarządowe, pomocy społecznej i placówki medycz-
ne. Nie zapomnieliśmy też o  artystach. W  tym roku wyjątkowo dwa razy 
przyznaliśmy stypendia twórcze na łączną kwotę ponad milion zł. 
Choć wymienione kwoty mogą robić wrażenie, to tak naprawdę są kroplą 
w morzu potrzeb. Nasz region stał się w tej sytuacji ofiarą własnego sukcesu. 
Terminowe realizowanie zamierzeń Regionalnego Programu Operacyjne-
go i  punktualne dokonywanie płatności sprawiło, że na koniec bieżącego 
okresu budżetowania wszystkie zdobyte przez pomorskie środki zostały 
rozdysponowane i  przeciwieństwie do wielu innych polskich regionów nie 
mogliśmy zrealizować hojniejszych projektów dotacyjnych. Dlatego jeszcze 
raz chcę wyrazić swój podziw i skierować słowa uznania do przedsiębiorców 
dzielnie stawiających czoła kryzysowi, walczących o każde pojedyncze miej-
sce pracy i poszukujących nowych obszarów działalności dla swoich firm. 

Infrastruktura drogowa to od kilku lat oczko w  głowie pomorskich sa-
morządowców i zadanie inwestycyjne pomorskiego samorządu. Czy tym 
roku mimo wszystko udało się kilka rzeczy zrealizować?
Zacznę od tego, że w bieżącym roku zostały zakończone duże inwestycje 
drogowe. Są to rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 na odcinku Gdańsk–
Starogard Gdański (119,3 mln zł), nr 203 na odcinku Ustka–granica wo-
jewództwa (wartość 104,5 mln zł), nr 211 na odcinku Mojusz–Kartuzy 
(wartość 96,1 mln zł), nr 515 na odcinku Malbork–Grzymała (wartość 
34,6 mln zł), nr 521 na odcinku Kwidzyn–Prabuty (wartość 55,1 mln zł). Są 
to inwestycje realizowane w ramach RPO. W tym roku został też wybrany 
wykonawca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godzisze-
wo–węzeł autostrady A1 Stanisławie. Planowany termin zakończenia robót 
to rok 2022. Oprócz inwestycji drogowych musimy pamiętać o realizowa-

nych równolegle remontach dróg wojewódzkich – w  tym roku udało nam 
się wyremontować rekordowe 130 km dróg. Bardzo się cieszę, że pomimo 
ciężkiego okresu udało nam się zakończyć te zadania, bez konieczności zry-
wania umów z wykonawcami. 

A co jeszcze przed samorządem pomorskim właśnie w tej dziedzinie inwe-
stycji drogowych?
W  2021 roku z  pewnością będziemy kontynuować przygotowania do no-
wego okresu programowania unijnego. Mamy już wybrane pewne zadania 
priorytetowe, ale za wcześnie, by je wymieniać, gdyż nie znamy jeszcze wy-
sokości alokacji, jaką będziemy dysponować na rozbudowę infrastruktury 
drogowej. Wierzę, że uda nam się zrealizować postawione cele zarówno in-
westycyjne, jak i dotyczące szerokiego zakresu remontów dróg wojewódz-
kich. Zakładając, iż dostępne środki finansowe pozwolą na realizację liczby 
remontów w skali nie mniejszej niż w poprzednich latach, w niedalekiej per-
spektywie uzyskamy efekt nowej nawierzchni na większości istniejących 
dróg wojewódzkich w regionie.

Pomorska Kolej Metropolitalna – ważny w tym roku był tzw. bajpas kartu-
ski. Na jakim jest teraz etapie?
Rzeczywiście, tzw. bajpas kartuski, czyli kolejowa trasa z Gdańska do Kar-
tuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych 
nr 234 i 229, to razem z elektryfikacją linii PKM dwa najważniejsze obecnie 
projekty realizowane przez samorządową spółkę PKM SA. Warto pod-
kreślić, że obie inwestycje przygotowujemy w  ścisłej współpracy z  PKP 
PLK, które równolegle rozbudowują i  elektryfikują całą linię 201 z  Gdyni 
do Kościerzyny oraz odpowiadają za budowę dużej części bajpasu. Zresztą 
sam bajpas był naszym wspólnym pomysłem jako trasa objazdowa właśnie 
na czas elektryfikacji linii PKM i  linii 201. Dzięki temu przy odpowiednim 

etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201 mieszkańcy powiatów kartu-
skiego i kościerskiego będą mieli cały czas zapewnione połączenia kolejowe 
z Gdańskiem. A na tym właśnie nam jako organizatorowi przewozów kolejo-
wych w regionie, najbardziej zależy.
Aby to się udało, kluczowy był kończący się właśnie 2020 rok, w którym nasza 
spółka PKM SA nie tylko zakończyła prace nad koncepcją samorządowego 
odcinka bajpasu, ale także przeprowadziła przetarg na jego wykonawcę. Nie-
dawno został on rozstrzygnięty i jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie 
umowy z wykonawcą, który na wszystkie prace będzie miał 24 miesiące od mo-
mentu podpisania umowy. Oznacza to, że do końca 2022 roku bajpas kartuski 
powinien być już gotowy do uruchomienia na nim połączeń kolejowych.

Rok 2020 był też trudny dla branży turystycznej, która jest ważna dziedzi-
ną działań regionalnych. Co się udało ocalić, Panie Marszałku?
Mijający rok dosłownie zdewastował światową, polską i pomorską turysty-
kę. W naszym kraju kryzys boleśnie obnażył brak systemowych rozwiązań 
dotyczących turystyki, wynikających z  niezrozumienia tego rynku usług 
na poziomie centralnym. Szereg decyzji rządu dotyczących nagłego zamy-
kania i otwierania działalności firm spowodował zapaść tego sektora gospo-
darki, przynoszącego dotychczas ponad 6 proc. PKB naszego województwa. 
A przy tym rządowe wsparcie finansowe dla turystyki wsparło działalność 
zaledwie 40 proc. pomorskich przedsiębiorstw, pozostali do dziś czekają 
na zmiany ustawowe obejmujące ich działalność. Pamiętajmy, że to konkret-
ni ludzie i ponad 13 tys. firm, które z dnia na dzień zostały pozbawione przy-
chodów, a więc i źródeł utrzymania. Obecnie spadek działalności niektórych 
firm wynosi 90, a nawet 100 proc., co oznacza brak jakichkolwiek wpływów.
Pomorskie to silna destynacja turystyczna, ciesząca się niezmiennie dużym 
zainteresowaniem turystów. Tego lata dominowała jednak „turystyka izola-
cji” – największą popularnością cieszyły się obszary przyrodnicze, agrotury-



styka oraz pas nadmorski wraz z możliwością uprawiania wszelkich aktyw-
ności czy odwiedzania atrakcji na otwartym powietrzu. Myślę, że przyszły 
rok będzie pod tym względem bardzo podobny, a to oznacza, że turystyka 
będzie się odbudowywać bardzo powoli. Wszyscy musimy zmierzyć się 
z tym kryzysem i wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania. 

Sprawy środowiska i  klimatu na Pomorzu to sprawa jakości życia w  na-
szym regionie. W tym roku powstało Pomorskie Forum Solidarności Kli-
matycznej im. Pawła Adamowicza. To strategiczne wyzwanie…
Musimy być przygotowani na to, że skutki zmian klimatycznych będą wystę-
pować coraz częściej, dlatego szeroka współpraca przy poszukiwaniu i wdra-
żaniu rozwiązań służących adaptacji do tych zmian jest tak cenna i  ważna. 
Sejmik Województwa Pomorskiego w ostatnich miesiącach przyjął kilka klu-
czowych aktów prawa miejscowego dotyczących jakości powietrza. Chodzi 
o Programy Ochrony Powietrza oraz tzw. uchwały antysmogowe. Ale na tym 
nie koniec – w październiku Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk oraz 
Global Compact Network Poland – inicjatywa Organizacji Narodów Zjedno-
czonych (ONZ) – zawarły Porozumienie o przystąpieniu do współpracy w ra-
mach Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. 
Podpisanie porozumienia związane jest z kryzysem klimatycznym i pilną po-
trzebą działań na rzecz osiągniecia neutralności klimatycznej. Chcemy w ten 
sposób wesprzeć wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, nowej strategii, 
wedle której w 2050 r. Europa osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplar-
nianych netto i w której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzy-
stania zasobów naturalnych. Mamy nadzieję, że w kwestii ochrony środowi-
ska Pomorze po raz kolejny stanie się inspiratorem działań dla całego kraju. 

W  ramach dobrych praktyk Pomorza zakończył się w  tym roku projekt 
Umbrella w ramach Integracji Południowy Bałtyk 2014–2020. Tu uzyska-
ły wsparcie małe podmioty gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia w ra-

mach współpracy transgranicznej. A  trwa projekt unijny Transgraniczne 
Trakty. Jakie z tego przedsięwzięcia będą korzyści dla Pomorza?
Współpraca transgraniczna, a  także utrzymywanie silnych relacji spo-
łeczno-gospodarczych z  krajami partnerskimi basenu Morza Bałtyckiego, 
jest dla nas bardzo ważne. Przez lata Pomorskie wypracowało solidną sieć 
współpracy w ramach programów Interreg i konsekwentnie utrzymuje się 
na pozycji lidera w  liczbie realizowanych projektów. Umbrella faktycznie 
kończy pewien etap zadań w Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020, nie 
kończą się natomiast działania na rzecz wsparcia małych podmiotów. Zało-
żenia tego projektu są na tyle aktualne, że znalazł on swój dalszy ciąg dzięki 
dofinansowaniu zapewnionemu na 2021 rok przez Instytut Szwedzki.
W przypadku projektu Transgraniczne Trakty realizowanego w programie 
Interreg Polska–Rosja 2014–2020 mamy do czynienia głównie ze zmianą 
w krajobrazie drogi wojewódzkiej nr 501 na Mierzei Wiślanej. Dzięki środ-
kom unijnym zostanie wyremontowane 2,15 km tej drogi. 

Przygotowana została Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2030. Jakie są szanse na pozyskanie nowych środków finansowych dla Po-
morza wspierających tę strategię? 
Doprecyzuję – obecnie przygotowaliśmy kolejny projekt Strategii. Trwają 
jeszcze obowiązkowe procedury, wciąż jest jeszcze możliwość zgłoszenia 
postulatów do dokumentu. Chciałbym tylko dodać, iż obecny projekt Stra-
tegii jest wynikiem blisko dwóch lat prac koordynowanych przez Samorząd 
Województwa z aktywnym udziałem mieszkańców i  licznych regionalnych 
środowisk. Koniec prac nad Strategią planowany jest na marzec 2021 roku.
Obecnie przystąpiliśmy także do opracowania pięciu regionalnych progra-
mów strategicznych w obszarach: środowiskowo-energetycznym, zdrowot-
no-społecznym, edukacyjno-kulturalnym, transportowo-cyfrowym oraz 
gospodarczo-turystycznym. Ich zadaniem jest przełożenie Strategii na kon-
kretne działania i przedsięwzięcia.

Programy te stanowić będą także podstawę do formułowania Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2021–2027, współfinansowanego 
ze środków UE. O  ile oczywiście województwo będzie mogło skorzystać 
z tych pieniędzy. Obecne doniesienia medialne o polskim zawetowaniu bu-
dżetu są więcej niż niepokojące. Należy bowiem uświadomić sobie, że Pomo-
rze pozyskało ze środków UE dotychczas blisko 50 mld złotych. Bez względu 
na ideologiczne nastawienie, te środki są nam po prostu niezwykle potrzeb-
ne – kreują miejsca pracy, napędzają gospodarkę, rozwijają usługi publiczne, 
podnoszą kompetencje pomorskich pracowników.
Oczywiście, w procesie realizacji Strategii nie ograniczamy się tylko do środ-
ków UE. Ważne są także liczne fundusze i  programy, którymi dysponuje 
poziom centralny, ale ze względu na ich sporą nieprzewidywalność, trudno 
w oparciu o nie budować plany rozwojowe. 
Z kolei środki lokalnych samorządów są na wyczerpaniu – spadające z po-
wodu pandemii wpływy należy zestawić z  wciąż licznymi zadaniami. Kon-
strukcja finansów publicznych w Polsce jest niestety przestarzała i mocno 
„niesamorządowa”, a liczne apele ekspertów i samorządów różnych szczebli 
z całego kraju pozostają bez odzewu. 
Liczę jednak, że negatywne emocje opadną i Polska wróci na kurs rozwojo-
wy, także w oparciu o środki UE. Pomorze będzie wtedy miało szansę dalej 
się rozwijać, w oparciu o własną, dobrze przemyślaną i uspołecznioną Stra-
tegię. 

Jakie działania w ramach tej strategii zostaną podjęte w 2021 roku?
W Strategii stawiamy na trzy podstawowe filary. Po pierwsze – trwałe bez-
pieczeństwo – środowiskowe, energetyczne, zdrowotne oraz cyfrowe, obej-
mujące m.in. budowanie odporności na zmiany klimatu, odnawialne źródła 
energii, wzrost współodpowiedzialności mieszkańców za stan zdrowia oraz 
działania profilaktyczne, a  także podniesienie poziomu cyberbezpieczeń-
stwa i dostępności usług cyfrowych w administracji. 

Po drugie – rozwój otwartej wspólnoty regionalnej, gdzie chcemy działać 
na rzecz mieszkańców wymagających szczególnego wsparcia: osób z niepeł-
nosprawnościami, seniorów, kobiet, migrantów, osób biernych zawodowo 
czy dzieci i młodzieży. Zwiększymy także dostępność do usług publicznych, 
szczególnie poprzez działania poprawiające dostęp i jakość transportu zbio-
rowego. 
I  po trzecie – chcemy również budować odporną gospodarkę, przede 
wszystkim poprzez stymulowanie pomorskich przedsiębiorstw, a  także 
wsparcie inwestorów, pozyskiwanie pracowników w  zawodach deficyto-
wych, rozwój turystyki i oferty czasu wolnego, a także wspieranie dostępu 
do portów i centrów logistycznych.
Trzeba jednak podkreślić, iż rok 2021 będzie typowym rokiem „przejścio-
wym” – przedłużające się dyskusje o wieloletnim budżecie unijnym powodu-
ją, iż faktyczne środki uruchomimy – w co mimo wszystko wierzę – najszyb-
ciej pod koniec 2021.

Panie Marszałku, czego można życzyć Pomorzu i Pomorzanom w nadcho-
dzącym, oby łatwiejszym roku?
Życzenia zdrowia nabierają obecnie nowego znaczenia. COVID-19 dotknął 
przede wszystkim osoby obciążone wcześniej chorobami cywilizacyjnymi. 
Życząc utrzymania zdrowia, powinniśmy przystąpić do tworzenia na Pomo-
rzu środowiska, które naszemu zdrowiu będzie w przyszłości dobrze służyć. 
A to nie będzie możliwe bez zaangażowania całej społeczności. Życzę zatem 
i zdrowia, i energii, abyśmy razem działali na rzecz naszej małej, regionalnej 
Ojczyzny. Mimo przeciwności i wyzwań, jakie przed nami stoją. I mimo bole-
snych strat, jakie do tej pory zadała nam pandemia.

Mam nadzieję, że rok 2021 nie będzie trudniejszy od tego, który mija, 
i że nie zabraknie zdrowia i energii do działania. Dziękuję za to podsumo-
wanie.
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Otwarcie Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.
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W
 tym roku mija 30 lat od momentu powstania samorzą-
du terytorialnego w naszym kraju. Jest Pan, Panie Pre-
zydencie, od początku w tych działaniach dotyczących 
decentralizacji władzy. Na jakim jesteśmy teraz etapie?
Przeszliśmy bardzo długą drogę. Reforma z  1990 roku 

uruchomiła bardzo ważny proces – proces budowania wspólnoty lokalnej. 
Szczególnie ważny w wymiarze gminy. W każdym pięcio- czy dziesięcioleciu 
inny. Uważam, że udało się nam zbudować prawdziwe lokalne więzi. Miesz-
kańcy zrozumieli, na czym polega wspólnota gminy, wspólnie realizowane 
zadania, jak istotnie mogą wpływać na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Na-
tomiast wciąż nie udało się zbudować powiatu z  punktu widzenia budże-
towego. Myślę, że pojawiający się co jakiś czas pomysł zlikwidowania tego 
poziomu samorządu wynika właśnie z  faktu, iż oceniamy status quo, czyli 
dość realne kompetencje z jednej i równie realny brak środków finansowych 
z  drugiej strony. Przed nami jeszcze wiele pracy. Porównujemy się wciąż 
do Europy Zachodniej i nie wypadamy tu tak, jak byśmy chcieli. Jednak bierz-
my pod uwagę, że tam proces budowania samorządności trwał setki lat, my 
mamy za sobą trzydzieści. U  nas ten proces przebiega naprawdę szybko, 
choć na pewno nie jest jeszcze zakończony.

Współpracował Pan bardzo blisko z  Franciszką Cegielską, pierwszą pre-
zydent samorządnej Gdyni. W tym roku mija też 20 lat od jej śmierci. Pan 
w tym początkowy okresie był przewodniczącym Rady Miejskiej. Gdyby 
tak powspominać, jaki to był czas? 
To był czas nadziei. Wytężonej pracy. Prezydent Franciszka była kobietą 
niezwykłą – śmiało patrzyła w przyszłość i pociągała za sobą innych. Inspi-
rowała i sprawiała, że ludzie wierzyli w to, co robią. Otrzymaliśmy wówczas 
wolność, ale zaczynaliśmy też rozumieć, że wolność oznacza również odpo-
wiedzialność. 

Co jest absolutnym i niekwestionowanym sukcesem działania samorządu 
terytorialnego w blisko 250-tysięcznej Gdyni?
Ja osobiście najbardziej dumy jestem z  tego, że udało nam się stworzyć 
wspólnotę. Zjednoczoną, wspierającą się, z wielkim poczuciem tożsamości. 

Wspólnotę, która w tym roku została wystawiona na próbę i zdała ją celu-
jąco.

Na 25-lecie samorządu gdynianie oceniali dokonania miasta. I wtedy dekla-
rowali już wysokie zadowolenie z faktu, że mieszkają w Gdyni, dostrzegali, 
że rozwój ich miasta wpływa na poprawę warunków życia. A jak jest dzisiaj?
W diagnozie społecznej profesora Czapińskiego w 2015 roku „bardzo zado-
wolonych ze swojego miejsca zamieszkania” było 87,2 procent gdynian i dało 
nam to pierwsze miejsce w  kraju. W  ostatnich latach diagnoza nie jest już 
przeprowadzana, nie mamy więc tak dokładnych danych na temat zadowo-
lenia mieszkańców, ale nieustannie pracujemy nad tym, by konsekwentnie 
podnosić jakość życia w mieście.

Teraz wszyscy jesteśmy w bardzo trudnym czasie. Pandemia zmienia życie 
ludzi i miast. Jakie są koszty pandemii w Gdyni? Ile miasto straci, z jakich 
źródeł najbardziej spadły dochody?
Procentowo największy spadek na pewno dotyczy przychodów ze sprzeda-
ży biletów komunikacji miejskiej, które w najgorszych miesiącach wynosiły 
blisko 80% w ujęciu rok do roku. Sporą wyrwą są także ulgi, jakie przyznali-
śmy najemcom lokali komunalnych w czasie pierwszego lockdownu. Bardzo 
wyraźne są spadki wpływów z  PIT i  CIT, które całościowo będzie można 
podsumować dopiero po zamknięciu roku.

Jak wygląda sytuacja w budżecie i inwestycjach miejskich?
Malejące dochody to trudna sytuacja, która wymaga specjalnych rozwiązań. 
Projekt nowego budżetu jest niższy we wszystkich pozycjach w stosunku do 
budżetu z roku 2020. Aby pokryć niezbędne koszty, kluczowe było przede 
wszystkim rozsądne ograniczenie wydatków bieżących. Uszczupleniu 
uległy też wydatki inwestycyjne, które zaplanowano jednak tak, aby zre-
alizować wszystkie z  najbardziej kluczowych dla mieszkańców projektów. 
W nadzwyczajnie napiętym projekcie gdyńskiego budżetu udało się znaleźć 
m.in. 172 mln zł na inwestycje drogowe, 78 mln na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska, 21 mln na inwestycje sportowe i 11 mln na gospodar-
kę mieszkaniową.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek w rozmowie z „Magazynem Pomorskim”.

My, gdynianie, 
mierzymy 
wysoko
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Czy okrojone są środki na budżet obywatelski?
To część budżetu, w  której nie chcemy szukać oszczędności. W  przyszło-
rocznej edycji mamy do rozdysponowania ponad 11 mln zł.

Jak ocenia Pan to w działaniach społecznych i na rzecz kultury?
To, co gdynianie mają najcenniejszego, to wspólnota – podczas lockdownu 
okazywali sobie wzajemne wsparcie zarówno w  sposób zorganizowany, 
jak i na własną rękę. Mieliśmy mnóstwo przykładów oddolnych akcji takich 
jak obiady dla medyka czy kartki wywieszane na klatkach schodowych z pro-
pozycją zrobienia zakupów, a  także wyjścia z  psem. Instytucje kulturalne 
również stanęły na wysokości zadania i nie zostawiły gdynian bez pokarmu 
dla ducha – przeniosły swoją działalność do internetu, i tak możemy zobaczyć 
on-line spektakle grane w gdyńskich teatrach, zwiedzić z kuratorem wystawy 
w gdyńskich muzeach, wysłuchać wykładów czy wziąć udział w warsztatach.

A tarcza dla samorządów. Czy pomogła ona Gdyni?
Te rozwiązania są w  jakimś stopniu pomocne, ale nie rozwiążą problemu, 
tylko odsuną go w czasie. W tym roku poradzimy sobie, zaciągając kredyt, 
co nie byłoby możliwe bez poluzowań, o których mowa w propozycji tarczy. 
Spadek dochodów miasta jest drastyczny. W tym kontekście ani zadłużanie, 
ani chwilowa poprawa płynności poprzez odroczenia terminów płatności 
nie są lekarstwem. Byłaby nim realna rekompensata, o której na razie nie-
stety nie ma mowy.

Jakie projekty Gdynia będzie mogła finansować z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych?
W sumie to dwanaście projektów, m.in. II etap budowy Parku Centralnego 
z parkingiem podziemnym, budowa biblioteki i siedziby rady dzielnicy wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowickiej, budowa sali gimnastycznej 
z zapleczem, salą dydaktyczną, biblioteką i biurem Rady Dzielnicy przy Szko-
le Podstawowej nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu czy letnie i zimowe 
utrzymanie dróg.

W niedawnym raporcie Europolis „Miasta naprzeciw kryzysu” Gdynia zo-
stała prymusem i zdobyła naprawdę uznanie obok m.in. Berlina, Krakowa, 
bowiem miasto zadziałało z wyprzedzeniem. Już od początku marca w Gdy-
ni zaczęto stosować udogodnienia i ulgi na rzecz mieszkańców i przedsię-
biorców. Mówi się o „Gdyńskim Falochronie”. Co było najważniejsze?
Ta nowa rzeczywistość wymagała błyskawicznego działania, nie dając czasu 
na długi namysł czy zamawianie ekspertyz. Pomogła nam charakterystycz-
na dla Gdyni otwartość na innowacje i dobry dialog z mieszkańcami, który 
umożliwił sprawne diagnozowanie wyzwań i  niebezpieczeństw. Dane sta-
tystyczne już potwierdziły, że miejskie wsparcie uratowało lokalną gospo-
darkę przed zapaścią, a  zaproponowane przez nas formy pomocy trafiły 
w najpilniejsze potrzeby. Pokazaliśmy nie tylko przedsiębiorcom, ale i twór-
com, stowarzyszeniom czy organizacjom, że mogą liczyć na miasto w dobie 
największego kryzysu. Kolejny raz, i to w boju, sprawdziliśmy się jako wspól-
nota.

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce uczestniczy w pilotażowym projek-
cie UNICEF-u  „Miasto przyjazne dzieciom”. Jakie w  tej materii podejmo-
wane są działania?
Podczas ostatniej sesji nasi radni przyjęli „Plan Działań Miasta Przyjaznego 
Dzieciom, Młodzieży i  Rodzinie”. Pragniemy wspierać podmiotowość i  sa-
modzielność gdyńskich rodzin, tworzyć miasto aktywnych i  kreatywnych 
mieszkańców, otwarte na ich indywidualne potrzeby, pomysły i inicjatywy. 
Miasto rozwijające przedsięwzięcia międzypokoleniowe i  aktywizujące 
wszystkie generacje swoich mieszkańców. Te priorytety i  cele wpisują się 
w  Strategię Rozwoju Gdyni 2030 i  znajdują się w  głównym nurcie działań 
podejmowanych przez samorząd. W najbliższych latach przed polityką ro-
dzinną w Gdyni pojawi się pięć głównych wyzwań: podejmowanie inicjatyw 
budujących silniejsze relacje w  rodzinie oraz propagowanie różnych form 
spędzania czasu wolnego razem z bliskimi, rozwijanie i budowanie kompe-
tencji rodzicielskich, radzenie sobie z wyzwaniami różnorodnych form życia 

rodzinnego, otwarcie się na pomoc psychologiczną dzieci, dorastającej mło-
dzieży i rodziców oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa w wielowymia-
rowym aspekcie.

Dzisiaj sprawą niezwykle ważną są sprawy klimatu, ochrony środowiska. 
Gdyni inwestuje w  nowe elektryczne autobusy. Jakie jeszcze działania 
w tej dziedzinie wyznaczają standardy miast?
Gama wszystkich naszych aktywności na rzecz ograniczania negatywnych 
zmian klimatycznych jest bardzo szeroka – od działań inwestycyjnych po 
edukację. Nasze działania dotyczą między innymi rozwoju komunikacji pu-
blicznej oraz elektromobilności, wymiany emisyjnych źródeł ciepła, promo-
wania odnawialnych źródeł energii, ograniczania zużycia energii, zagospo-
darowywania wód opadowych, właściwej gospodarki odpadami. 
W ramach Gdyńskiego Dialogu o Klimacie pytamy mieszkańców, jakie są ich 
pomysły na adaptacje do zmian klimatu, stawiamy na rowery i zachęcamy 
do korzystania z  nich zarówno indywidualnych mieszkańców, jak i  przed-
siębiorców, aktywnie uczestniczymy w  projektach europejskich na rzecz 
zrównoważonego transportu. To dzięki działaniom gdyńskiego samorządu 

pojawił się w  Trójmieście samochód współdzielony. Symbolem Gdyni są 
trolejbusy, które mają jedną wspaniałą cechę – nie emitują żadnych zanie-
czyszczeń do atmosfery. Od blisko 20 lat udzielamy mieszkańcom dotacji 
na montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizację źródła ogrzewa-
nia, konsekwentnie modernizujemy oświetlenie uliczne i  budujemy nowe 
energooszczędne punkty oświetlenia, realizujemy projekt termomoderni-
zacji budynków gminnych, tworzymy ogrody deszczowe, czy wreszcie zmie-
niamy śródmieście w Klimatyczne Centrum Gdyni.

W  ogólnopolskim Rankingu Samorządów 2020 Gdynia zajęła wysokie, 
8. miejsce. Najwyżej oceniono jakość zarządzania, a  najmniej punktów 
przyznano za trwałość ekonomiczno-społeczną,, dynamikę dochodów 
własnych. 
Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, 8. miejsce jest niewątpliwym wyróżnieniem, 
jednak my, Gdynianie, mierzymy wyżej. 

Jakie więc jeszcze działania przed Panem i  władzami samorządowymi 
Gdyni?

Przyszły rok będzie niewątpliwie trudny, ze względu na samą pandemię, 
która mam nadzieję, zostanie opanowana, ale też walkę z  jej skutkami. 
Będziemy musieli radzić sobie z  niższymi niż zwykle wpływami do budże-
tu, a  jednocześnie nie obniżać standardów, do których przyzwyczailiśmy 
gdynian. Na szczęście mam do pomocy godnych zaufania, kompetentnych 
fachowców oddanych Gdyni. To pozwala mi wierzyć, że poradzimy sobie 
i z tym wyzwaniem.

A jakie są marzenia Pana Prezydenta na rok 2021?
Bardzo chciałbym, żebyśmy wrócili do normalnego życia sprzed pandemii. 
Myślę, że nie tylko gospodarka zmęczona jest obostrzeniami, ale też my 
wszyscy, zwykli ludzie, którym nakazuje się ze względów bezpieczeństwa, 
słusznie zresztą, izolację i zakładanie masek. Marzy mi się jednak zobaczyć 
uśmiechnięte twarze podczas spaceru po bulwarze.

Dziękujemy za rozmowę i oby udało się zrealizować wszystkie zamierza-
nia. 
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R
umia od 66 lat ma prawa miejskie, ale w ostatnim dziesięciole-
ciu rozwija się szczególnie intensywnie. W logo miasta wpisano 
hasło „Rumia naturalnie pomysłowa”. Jakby Pan to skomento-
wał? Co sprzyja temu widocznemu sukcesowi działań w  mie-
ście? 

Duża aktywność przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz fakt, że 
jesteśmy naprawdę świetnym miastem do mieszkania. Mamy rewelacyjne 
tereny w  parku krajobrazowym i  świetne tereny miejskie. Oczywiście jest 
jeszcze wiele do zrobienia, ale potencjał jest ogromny. Jesteśmy bardzo bli-
sko Trójmiasta, mamy też dobrą komunikację w postaci SKM-ki oraz auto-
busów. Co prawda, korki w godzinach szczytu nas nie omijają, ale walczymy 
– jest perspektywa na kolejną nitkę drogową do Gdyni, jak i jeszcze lepsze 
skomunikowanie z  SKM-ką, bo po to budowany jest węzeł integracyjny 
Janowo. Przede wszystkim jednak mamy ten kapitał ludzki, świetne osoby 
do pracy i  współpracy, zarówno w  ramach urzędu, organizacji pozarządo-
wych, jak i przedsiębiorców.  

Jest Pan burmistrzem drugą kadencję, od listopada 2014 roku, wcześniej 
był Pan radnym i  przewodniczącym Komisji Sportu, Kultury i  Rekreacji, 
a  także przewodniczącym Rady Miasta. Mieszka Pan w  Rumi od 20 lat. 
Czy to miasto nie ma przed Panem żadnych tajemnic?
Oczywiście, że ma tajemnice, bo w  zasadzie miasto cały czas się zmienia. 
W urzędzie wiele spraw idzie równolegle, a najlepiej, żeby wszystkie były re-
alizowane na piątkę, bez mojego osobistego udziału. Natomiast jeśli chodzi 
o topografię czy krajobraz, to większość rumskich ulic zwiedziłem, ponieważ 
lubię i jeździć na rowerze, i biegać, także pod tym względem nie jest najgo-
rzej, jest chyba nawet całkiem dobrze.  

Siłą Rumi są inwestycje. Epokowym i  historycznym wręcz przedsięwzię-
ciem jest budowa węzła integracyjnego w Rumi Janowie. Czy to znak jako-
ści i prężności miasta w mijającym roku?
To gigantyczna skala inwestycji jak na samorząd takiej wielkości. Ogromną 
rolę odegrało wsparcie unijne oraz fakt, że wspólnie z radnymi w poprzed-
niej kadencji wprowadziliśmy oszczędności, pomimo zdobywanych środków 

zewnętrznych i  większej liczby inwestycji. Na tyle zbudowaliśmy zdolność 
kredytową, że w tej chwili możemy zrealizować przełomowe przedsięwzię-
cie, jeśli chodzi o komunikację w Rumi. W końcu będzie można pojechać do 
Janowa tunelem na skróty i zostawić auto przy dworcu. Autobusy też będą 
miałymiały też lepszy dostęp do dworca, więc skorzystają pasażerowie. 
Idziemy w kierunku najlepszych nowoczesnych rozwiązań europejskich, tak 
aby mieszkańcy mogli szybko i  sprawnie dojeżdżać do pracy, mając wiele 
wariantów. Myślimy też o  ścieżkach rowerowych, mamy takie połączenie 
w ramach węzła Janowo. Zostanie nam tylko brakujący kawałek do granicy 
z Gdynią, aby móc faktycznie bez problemu pokonać ten odcinek. Niedawno 
sam się zdziwiłem, gdy przekonałem się, że w pół godziny bez problemu do-
jedzie się rowerem z Rumi do estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
 
Budowa tunelu w Rumi Janowie jest też elementem tej inwestycji.
Jeszcze przed wojną nad torami szedł wiadukt. Planiści zaprojektowali 
to już sto lat temu, dlatego wracamy do dobrych rozwiązań. Zresztą, sami 
widzimy, że aut przybywa i wciąż będzie przybywało. Rozbudowuje się nie 
tylko Rumia, ale i Reda. Cały powiat wejherowski i pucki przejeżdżają przez 
Rumię, tych aut będzie więcej, dlatego musimy robić jak najwięcej węzłów 
przepustowych i tworzyć jak najgęstszą siatkę połączeń, dzięki czemu auta 
rozjadą się w różnych kierunkach, szukając skrótów. Z tego powodu walczy-
my o Drogę Trzech Powiatów, która jako trzecia nitka do Gdyni odciąży nas 
bardzo mocno, no i w perspektywie mamy jeszcze S6, która z węzła Karwiny 
wyprowadzi ruch za Wejherowo. To też powinno dać nam jakąś ulgę, ale ten 
przyrost aut osobowych będzie na tyle duży, że nie możemy czekać, musimy 
myśleć przyszłościowo i już teraz realizować inwestycje drogowe.
 
Rumia jest aktywnym partnerem i benificjentem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Rumia 
Invest Park to miejska spółka, która rozpoczęła kompleksowe przygoto-
wania terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową. 
Spodziewa się Pan boomu  inwestycyjnego? 
Boomu inwestycyjnego może nie, bo mamy ciężkie czasy, natomiast widzi-
my, że te przygotowane już tereny to największy magnes dla firm. W  tym 
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bardzo aktywny wiązek Emerytów i Rencistów, TKKF Senior, Stowarzyszenie 
„Pomóż Sąsiadowi”, tak więc mamy dziesiątki osób bardzo aktywnych, takich 
liderów, oraz setki osób korzystających z działalności tych organizacji pozarzą-
dowych. Mamy i akcje pomocowe, i festyny, i koncerty na Światowy Dzień Se-
niora, i regularne ćwiczenia w ramach programu Aktywny Senior, gdzie dwie-
ście osób uczestniczy w  zajęciach rehabilitacyjnych i  cyklicznych treningach 
pod okiem profesjonalnych instruktorów. Tam też badane są efekty, a są one 
rewelacyjne. Właśnie poprzez ten ruch i sport nasi seniorzy są w świetnej kon-
dycji i widać, że nie boją się chorób oraz innych aktywności. Ruch to zdrowie, 
co zawdzięczamy także lokalnym sponsorom, którzy w bardzo wysokich kwo-
tach wspierają te programy. Oczywiście bardzo aktywna jest też nasza Rumska 
Rada Seniorów, mamy regularne spotkania z seniorami pod przewodnictwem 
pana Mieczysława Grzeni, który w zasadzie jest ze mną w stałym kontakcie, 
nawet wczoraj rozmawialiśmy [śmiech]. Jak widać, dialog z  seniorami jest. 
Nie ma się co oszukiwać, omawiamy nawet te małe, prozaiczne, codzienne 
sprawy i problemy, które trzeba rozwiązać. Te podpowiedzi seniorów są bar-
dzo, bardzo cenne, bo z  perspektywy urzędnika po prostu wszystkiego nie 
widać. A to, że otrzymujemy sygnały od seniorów – ustnie, telefonicznie czy 
nawet mailem – dzięki nim jesteśmy w stanie znacznie szybciej zareagować. 

Miasto jest w  dobrej kondycji. Wynika to również z  drugiego raportu 
ekspertów przedstawionego mieszkańcom. Raport ten daje mieszkań-
com większą możliwość  kontroli działań samorządu. Znamy więc sukce-
sy Rumi, rozmawiamy o nich cały czas, chciałabym jednak zapytać Pana, 
co jeszcze jest kłopotem miasta?
Kłopotem dla miasta są oczywiście finanse, które się zmieniają. Gdyby nie 
zmiany, jakie zaszły na szczeblu rządowym, dotyczące procentowanego finan-
sowania oświaty oraz regulacji na naszych dochodach, oczywiście w kierunku 
negatywnym, to mielibyśmy na tyle dużo środków i na tyle stabilną sytuację, 
że moglibyśmy lepiej planować. Natomiast ostatnie trzy lata to ograniczanie 
dochodów samorządów, w związku z czym my musimy się ograniczać z dzia-
łaniami społecznymi oraz inwestycyjnymi, przez co niektórzy samorządowcy 
mają problem z realizacją zapowiadanych projektów – i to jest chyba najwięk-
szy problem. Jeśli mamy stabilne i  wiadome finansowanie w  procentowych 
udziałach, to wiemy, na czym stoimy. W momencie, gdy to się zmienia i wszyst-
ko jest przeciągane, musimy się tłumaczyć, dlaczego coś nie zostało zrealizo-
wane w tym roku i uda się zrealizować dopiero za dwa, trzy lata. 

Czego można życzyć Panu i miastu na nadchodzący 2021 rok?
Stabilizacji, jeśli chodzi o  sytuację w  kraju. Dla nas najważniejsze są zgoda 
i stabilność. W takiej sytuacji mieszkańcy mają pracę, nie martwią się o swój 
byt, a  do gminnych budżetów regularnie wpływają podatki i  samorządy 
mogą realizować zadania społeczne i inwestycyjne. Stabilizacja obecnej sy-
tuacji i wygaszenie pandemii spowodują, że wrócimy do normalności. Wtedy 
ja już o nic się nie będę martwił. 

Rozmawiała Alina Kietrys
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momencie są prowadzone rozmowy i  uzyskiwane decyzje środowisko-
we oraz pozwolenia na budowę przez różne firmy, dlatego podejrzewam, 
że w  ciągu 3–5 lat będziemy mieli zabudowane kolejne 20–30 hektarów 
gruntów, pojawią się też setki, jak nie nawet 2–3 tys. miejsc pracy, także bę-
dzie to duży impuls gospodarczy dla naszego miasta. Do tej pory mieliśmy 
około 8 tys. miejsc pracy, dlatego przyrost skokowy o  około 25–35 proc. 
w perspektywie 3–5 lat będzie odczuwalny dla naszych i okolicznych miesz-
kańców, bo będzie to praca nie tylko dla rumian, ale i dla naszych sąsiadów. 

Działania na rzecz klimatu w Rumi są istotne. Przeprowadzana jest termo-
izolacja budynków, by zmniejszyć zużycie energii, Rumia została liderem 
EkoSfery. Jakie jeszcze inwestycje przygotowała miasto w tym obszarze?
Działamy dosyć szeroko, chcemy walczyć o  czyste powietrze i  wspierać 
mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji, dlatego powołujemy Wydział Polityki 
Klimatycznej i Ochrony Powietrza. Będziemy nadal realizowali inwestycje, 
jak i  dogadywali się z  deweloperami i  różnymi podmiotami, aby powsta-
wały zbiorniki retencyjne i  tam, gdzie można, rozsączały te wody. Wiemy, 
że zbiorniki wód podziemnych nie są zbyt bogate w wodę pitną, a więc musi-
my walczyć, aby te wodę zatrzymywać, aby nie spływała ona szybko do mo-
rza. Wprowadzamy, jak na razie na małą skalę, sieć monitoringu powietrza 
i  wody w  rzece. Staramy się kompleksowo podchodzić do tych zagadnień 
związanych z walką o klimat, powietrze czy zatrzymywanie wody. Chcemy 
też wykorzystać wszelkie szanse na zdobycie środków zewnętrznych, dzięki 
którym możemy znacznie więcej zrobić. 

Modernizacja w  mieście przebiega w  kilku kierunkach. Widać remonty 
i przebudowę ulic, zainstalowano nowoczesne oświetlenie.
Staramy się od kilku lat regularnie ocieplać budynki i  wymieniać sodowe 
lampy uliczne na ledowe, bo zużywają mniej prądu. Oprócz tego mamy 
projekt z fotowoltaiką, dlatego mam nadzieję, że w końcu w 2021 roku na 
dachach budynków użyteczności publicznej faktycznie pojawią się panele 
produkujące prąd, co spowoduje, że rachunki będą niższe, będzie też mniej-
sze spalanie węgla, czyli ograniczymy emisję CO2. Zlikwidowaliśmy ponad 
200 pieców węglowych i  będziemy walczyli o  kolejne. Są to takie podsta-
wowe działania, które są realizowane regularnie. Oprócz tego drogi, chod-
niki i ścieżki rowerowe. Bardzo szeroko idziemy, bo prowadzimy inwestycje 
w  każdej dzielnicy, wszędzie się coś dzieje. Docierają do nas nawet takie 
opinie, że za dużo robimy, przez co są korki, i czy nie możemy tego rozłożyć 
w czasie. Trzeba jednak przetrwać ten cięższy czas, jeśli chodzi o przebudo-
wy i remonty. Będzie znacznie lepiej, a my musimy się wywiązać z terminów 
określonych w umowach, jest to powiązane z przyznanymi dotacjami. 

Rewitalizacja osiedla Zagórze jest widocznym działaniem miasta. Dlacze-
go właśnie to osiedle?
To osiedle jako jedyne wpisało się swoimi współczynnikami w  możliwość 
uzyskania dotacji. Chcieliśmy objąć pracami większe tereny, ale były bar-

dzo restrykcyjne wytyczne i  tylko ten obszar mógł uzyskać wsparcie unij-
ne. Także wykorzystujemy to, przez co osiedle z  czasów wojny, a  niektóre 
budynki nawet sprzed wojny, nabiera nowego blasku i wymiaru. To osiedle 
zostało podłączone do sieci ciepłowniczej, wymieniane są sieci podziemne, 
realizowane są tereny rekreacyjne dla mieszkańców, place zabaw, ścieżki 
dla rolkarzy, boisko sztuczne w końcu się pojawi. Niezmiernie mnie cieszy, 
że mieszkańcy szanują to, co robimy. No i dbają – już widzimy, że elewacje 
i docieplenia, które były realizowane przez ostatnich kilka lat, nie są znisz-
czone. Widzimy tu świetną współpracę z mieszkańcami tego osiedla, także 
faktycznie warto inwestować. To naprawdę najbardziej zaniedbane osiedle 
już niedługo będzie świeciło przykładem. 

Bardzo ważnym elementem społecznym i budżetowym miasta jest oświa-
ta, a  więc liczba i  jakość przedszkoli, szkół podstawowych i  średnich. 
To zapewne kształtuje też demograficzny obraz miasta.
To jest w  zasadzie wynik tego, że mieszkańców pojawia się coraz więcej, 
w  związku z  tym mamy coraz więcej dzieci w  przedszkolach i  szkołach, 
no i znajdujemy się bardzo blisko centrum trójmiejskiej metropolii. To nasz wiel-
ki plus, że mieszkańcy się u nas osiedlają. Jest też u nas bardzo bogata oferta 
kulturalna oraz sportowa dla dzieci i młodzieży. Dużo aktywnych organizacji 
pozarządowych, które jako miasto staramy się wspierać – czy to w  postaci 
grantów, czy to próśb do sponsorów, aby finansowali działania społeczne. 
Jesteśmy naprawdę świetnym miejscem do mieszkania i wiele osób to widzi, 
w szczególności jak są tu już z nami. Pewnie ta informacja jest podawana dalej, 
idzie w świat, dlatego Rumia ma coraz więcej mieszkańców [śmiech].  

Rumia od 6 lat ma Stację Kultura z  imponującą Biblioteką Miejską. 
Nic dziwnego, że nagradzano ten obiekt. Działania na rzecz mieszkańców 
nawet w tym trudnym covidowym roku są znaczące.
Biblioteka Miejska to nasza kulturalna wizytówka. Osoby, które tam pracu-
ją, wytworzyły świetny klimat i organizują wydarzenia różnego rodzaju, nie 
tylko kulturalne. Tam się naprawdę odbywa bardzo wiele nietuzinkowych 
inicjatyw, nawet teraz.

Panie Burmistrzu, jest Pan byłym zawodnikiem Arki Gdynia i  trenerem 
rugby. Sport i hala MOSiR-u w Rumi to z pewnością Pana oczka w głowie? 
Tak, grałem w Arce Gdynia i Arce Rumia, 8 lat tam i 8 lat tu, zresztą ten drugi 
klub sami zakładaliśmy. Cóż, najlepsze wychowanie odbywa się przez sport, 
to zdrowie i dyscyplina. Należy to wspierać, a mając zaplecze w postaci MO-
SiR-u, który jest cyklicznie modernizowany, widzimy, że jesteśmy samorzą-
dem naprawdę świetnie przygotowanym do promowania uprawiania sportu 
w różnych dziedzinach, także nic tylko wspierać i rozwijać. 

Wsparcie seniorów w mieście jest też ważne. Działają tu Rumska Rada Se-
niorów i Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Bardzo mocno współpracujemy z  organizacjami senioralnymi, bo to również 

Rewitalizacja Zagórza.

Zbiornik rozsączający przy wężle.

Budowa węzła.

Otwarcie ul. Kaźmierskiej..

Dworzec kolejowy w Janowie.Program Aktywny Senior.



nasze rozmowy 53 nasze rozmowy52 

M
albork to zamek – symbol miasta, a  zamek to turystyka. 
W tym roku nie było oblężenia Malborka…
Z powodu pandemii w całym kraju odwołano wiele imprez 
plenerowych. Nie inaczej było w  Malborku. Dla bezpie-
czeństwa turystów i mieszkańców byliśmy zmuszeni odwo-

łać nasze sztandarowe imprezy. Sporą część ruchu turystycznego w naszym 
mieście stanowią turyści zagraniczni, których w  tym roku było niewielu. 
W sezonie letnim Malbork odwiedzany był przez turystów krajowych, któ-
rzy w tym roku rezygnowali z wyjazdów zagranicznych. Obostrzenia na jakiś 
czas spowodowały, że Muzeum Zamkowe w Malborku było nieczynne dla 
zwiedzających albo funkcjonowało w ograniczony sposób. Obecnie turyści 
nie mają dostępu do zwiedzania zamku. Ta niecodzienna sytuacja zdecydo-
wanie odbiła się na poziomie odwiedzin naszego miasta. Liczymy na to, że 
zły czas szybko minie. I już przygotowujemy się na czasy po koronawirusie.
W  tym roku rozpoczęła się długo oczekiwana przebudowa bulwaru nad 
Nogatem, który odmieni najbliższe otoczenie zamku dla mieszkańców i tu-
rystów. Miasto wydało również przewodnik „Ruszaj w  drogę na Malbork 
i  Żuławy” przy współpracy z  Pomorską Organizacją Turystyczną i  Staro-
stwem Powiatowym. Nie brakuje tam pomysłów na zwiedzanie Malborka 
i okolicy pomimo ograniczeń spowodowanych epidemią.

Pomimo panującej bardzo trudnej sytuacji na świecie podejmuje Pan mię-
dzynarodowe działania.
27 listopada 2020 zainaugurowano prace Lokalnej Grupy Urbact. Jest to 
inicjatywa dofinansowana w  ramach projektu pn. „KAIRÓS – Heritage as 
Urban regeneration”, dofinansowanego z  programu URBACT III 2014–
2020, którego liderem jest miasto Mula w Hiszpanii, a jednym z partnerów 
– miasto Malbork.
Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie dziedzictwa kulturowego miast hi-
storycznych poprzez opracowanie strategii rozwoju małych i średnich miast 
europejskich na rzecz integracji i spójności gospodarczej i społecznej oraz 
zrównoważonego rozwoju. Pozostałymi partnerami projektu są obok Mal-
borka: Belene w Bułgarii, Cesena we Włoszech, Roskilde w Danii, Heraklion 
w Grecji, Šibenik w Chorwacji oraz Ukmergè z Litwy.
Kairós to Sieć Planowania Działań w ramach programu URBACT, współfi-
nansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Sieć koncen-
truje się na dziedzictwie kulturowym jako motorze zrównoważonego roz-
woju i regeneracji miast. W Malborku pracami w ramach projektu zajmują 

się grupy tematyczne odpowiedzialne za kulturę i czas wolny, gospodarkę, 
środowisko i klimat oraz integrację społeczną.
W ramach realizacji projektu Lokalna Gupa Urbact, przy wsparciu eksperc-
kim, będzie miała za zadanie opracować Zintegrowany Plan Działania, czyli 
ramy rozwoju strategicznego w obszarze dziedzictwa kulturowego. Projekt 
będzie realizowany w latach 2020–2022. Prace te umożliwią również opra-
cowanie strategii rozwoju Malborka na lata 2021–2030+.

Bardzo ważnym zadaniem gminy i miasta jest oświata, a więc przedszkola 
i szkoły. Jak radzi sobie Malbork w tych warunkach z zupełnie nowymi po-
trzebami – szczególnie w szkołach? Myślę tu o zabezpieczeniu nauczycieli 
i uczniów w sprzęt do nauki zdalnej.
Burmistrz Miasta Malborka, jako organ prowadzący, wspiera dyrektorów 
szkół w  zapewnieniu sprzętu do prowadzenia zajęć realizowanych z  wy-
korzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość. Miasto aktywnie 
korzysta z różnych form dofinansowania zakupu sprzętu w ramach zdalnej 
nauki. Na takie cele pozyskaliśmy 214 999,84 zł w ramach programu „Zdal-
na Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” na zakup tabletów, laptopów z zestawami słu-
chawkowymi i mobilnym dostępem do internetu dla uczniów i nauczycieli. 
Użyczyliśmy ten sprzęt przez dyrektorów szkół uczniom i nauczycielom. To 
niezbędne do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość. Dyrektorzy szkół podejmują również działania, by znaleźć 
środki na zakup wspomnianego sprzętu. 

Mieszkania komunalne to problem Malborka nie od dzisiaj. Podobno jesz-
cze w grudniu mają być oddane komunalne lokale przy ul. Pasteura. Czy 
w najbliższym czasie pojawią się może jeszcze jakieś inne inwestycje ko-
munalne?
Spodziewamy się, że do końca bieżącego roku zakończy się budowa budyn-
ku komunalnego przy ul. Pasteura z 42 lokalami mieszkalnymi. Po dokonaniu 
czynności formalnych związanych z odbiorem, klucze od mieszkań przeka-
zane zostaną najemcom. Nastąpiło także rozstrzygnięcie oferty na budowę 
kolejnego budynku mieszkalnego w TBS z 46 mieszkaniami. Zamiarem TBS 
jest rozpoczęcie inwestycji w nadchodzącym roku. Jesteśmy w stałym kon-
takcie zarówno z BGK, jak i KZN, szukając możliwości budowy wraz z wymie-
nionymi instytucjami kolejnych budynków mieszkalnych dla oczekujących 
rodzin. Pod uwagę brane są również instrumenty wsparcia dla remontów 
pustostanów, a także zasobów będących w złym stanie technicznym.

Marek Charzewski – burmistrz Malborka, odpowiada na pytania „Magazynu Pomorskiego”.

Nowy bulwar nad Nogatem 
i komunalne inwestycje



Czy Malbork jest miastem bezpiecznym? Czy zainstalowane nowe kamery 
pomagają wystarczająco monitorować miasto?
Statystyki Policji i Straży Miejskiej wskazują, że Malbork jest miastem bez-
piecznym. System 28 kamer monitoringu miejskiego jest cały czas moder-
nizowany. Aktualnie zainstalowano nowy cyfrowy DIVAR, stanowiący cen-
trum zgrywania obrazów z  kamer. Przystąpiono także do wymiany kamer 
analogowych na cyfrowe.

Panie Burmistrzu, z zawodu jest Pan nauczycielem biologii, a więc na pew-
no są Panu bliskie sprawy klimatu i ochrony środowiska. Wiem, że jakość 
powietrze śledzi w tej chwili w Malborku 6 nowych czujników. Jakie inne 
jeszcze działania są podejmowane w mieście?
Stan powietrza atmosferycznego w Malborku monitorowany jest w oparciu 
o  stację zlokalizowaną przy ul. Mickiewicza. Stacja ta stanowi jeden z  ele-
mentów państwowego monitoringu środowiska prowadzonego przez Głów-
nego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a w przypadku Malbor-
ka bezpośrednio przez Departament Monitoringu Środowiska – Regionalny 
Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku.
W  2020 roku w  ramach budżetu obywatelskiego zakupionych zostało 6 
czujników powietrza. Urządzenia pomiarowe zostały zainstalowane przy 
ulicach: Żeromskiego w dz. Śródmieście, Tczewskiej w dz. Kałdowo, Toruń-
skiej w  dz. Piaski, al. Wojska Polskiego w  dz. Piaski, Kwiatkowskiego w  dz. 
Osiedle Południe, Kochanowskiego w dz. Wielbark. Własny czujnik posiada 
również Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Gen. de Gaulle’a.
W Malborku realizowany jest „Plan gospodarki nieskoemisyjnej dla Miasta 
Malborka” stanowiący część „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdań-
skiego Obszaru Metropolitarnego”. Zakłada on obniżenie zużycia energii 
finalnej na poziomie 18 884,6 MWh/rok oraz redukcję emisji dwutlenku wę-
gla ekwiwalentnego na poziomie 9 784,1 MgCO2eq/rok. Realizacja działań 
to szacunkowa redukcja: pyłów PM10 o 36,4%, pyłów PM2,5 o 29,4%, ben-
zo(a)pirenu o 59%, dwutlenku siarki o 16,8% oraz tlenków azotu o 46,9%.

Uczestniczyliśmy także w  konkursach realizowanych przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Gdańsku pod ha-
słem „Czyste powietrze Pomorza”. Aktualnie realizujemy program rządowy 
„Czyste powietrze”. Celem tych działań jest wymiana przestarzałych źródeł 
ciepła na paliwa stałe na instalacje niskoemisyjne bądź też przyłączenie bu-
dynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, jak również na realizacja instalacji 
określanych mianem odnawialnych źródeł energii.
Kolejnym działaniem w tym zakresie jest przyjęcie w bieżącym roku „Strate-
gii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Malborka do roku 2035”. Umożli-
wia ona między innymi: zwiększenie liczby pojazdów nisko- i zeroemisyjnych 
w  Malborku oraz budowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycz-
nych.

Jak wygląda sprawa segregacji śmieci? Czy to kłopot dla malborczan?
Mieszkańcy Malborka coraz lepiej radzą sobie z segregacją śmieci. Zdarzają 
się wprawdzie odpady problemowe, np. opony czy styropian, jednakże wy-
raźnie zmniejsza się ilość odpadów zmieszanych na rzecz odpadów zebra-
nych selektywnie.

W Malborku działa Rada Seniorów. W tym roku dwie mieszkanki Malbor-
ka otrzymały nagrodę marszałka województwa w akcji „Pomorskie dla se-
niorów”. W czasie pandemii ludzie starsi potrzebują szczególnego wspar-
cia. Jakie podejmowane są działania w tym zakresie?
W mieście i powiecie pomoc dla osób starszych i schorowanych koordynu-
je pani Lidia Kusz, pełniąca funkcję Przewodniczącej Malborskiej Rady Se-
niorów oraz prezesa powiatowego koła Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. Realizuje ona wraz z 7 Pomorską Brygadą Obrony 

Terytorialnej akcję pt. „Trwała Odporność”. Pomagają również w  rozwią-
zywaniu problemów dnia codziennego. Osobom starszym i  schorowanych 
przekazano maseczki, środki higieniczne, a także paczki żywnościowe.
Działalność w  zakresie pomocy seniorom rozszerzył także Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Współpracuje on w  szerokim zakresie z  malbor-
skim Centrum Wolontariatu, któremu przekazuje informacje napływające 
od seniorów potrzebujących wsparcia w  robieniu niezbędnych zakupów, 
wyprowadzania zwierząt domowych na spacery, realizacji recept, dono-
szenia posiłków, a także wynoszenia śmieci. Poza tym MOPS współpracuje 
z malborskim odziałem Polskiego Czerwonego Krzyża, który na zgłoszenia 
seniorów będących w trudnej sytuacji i w związku z COVID-19 dostarczało 
paczki żywnościowe pod drzwi. Do obecnej chwili odebrano łącznie około 
900 zgłoszeń.
Aktualnie MOPS nadal uczestniczy we wszystkich działaniach mających 
wspierać Seniorów. Ośrodek zadeklarował uczestnictwo w programie rzą-
dowym „Wspieraj Seniora”.

W tych trudnych dniach i miesiącach na pewno ważną rolę odgrywa Mal-
borskie Centrum Wolontariatu.
Fundacja Grupa Zainteresowania Alternatywnego z  siedzibą w  Malborku 
powstała w 2016 roku. Przykładem realizowanych przez Fundację działań 
jest m.in. prowadzenie Malborskiego Centrum Wolontariatu, którego funk-
cjonowanie pozwala na integrację i rozwój wszystkich wolontariuszy.
Po ogłoszeniu stanu epidemii w  Polsce w  marcu 2020 r. fundacja wyszła 
z inicjatywą pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, młodym rodzi-
com oraz osobom na kwarantannie. Podpisała też porozumienie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Miastem Malbork, dzięki któremu dzia-
ła na szeroką skalę. W jej ramach mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w zaku-
pach, wykupienie leków z apteki, wyprowadzanie zwierząt lub dokonywanie 
opłat. Inicjatywy podejmowane przez Fundację wspierane są przez Urząd 
Miasta Malborka i jest to już długoletnia współpraca.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia miasta w  minionym roku, a  czego nie 
udało się zrobić?
Mijający rok zapisze się w historii świata i naszego miasta jako czas, w któ-
rym przyszło nam zmagać się z  nieznanymi wcześniej wyzwaniami. Poko-
nując obiektywne trudności, udało się nam zrealizować większość planowa-
nych zamierzeń. Zdecydowanym sukcesem naszej społeczności jest fakt, że 
po wielu latach starań rozpoczęliśmy przebudowę bulwarów nad Nogatem. 
Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 90% nakładów.
Kolejnym powodem do dumy jest przystąpienie do budowy pierwszego od 
lat domu komunalnego. Kontynuujemy proces rewitalizacji zaniedbanych 
budynków komunalnych, a także tych będących własnością wspólnot miesz-
kaniowych. W ramach tego projektu zagospodarowujemy również część po-
dwórek. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na rewitalizację kolejnych obiek-
tów. Oprócz rewitalizacji materialnej program obejmuje także rewitalizację 
społeczną skierowaną do najbardziej wrażliwych obszarów miasta.
Latem tego roku zakończyliśmy budowę kolektora deszczowego, zrealizo-
waną w ramach środków pomocowych. Kolektor już funkcjonuje, co rozwią-
zuje problem wód opadowych w newralgicznych częściach miasta.
Intensywnie też prowadzone są remonty naszych dróg i chodników. Zakoń-
czyliśmy remont nawierzchni ul. Dąbrówki. Kolejną inwestycją będzie re-
mont ul. Chrobrego. Na inwestycje te uzyskaliśmy wsparcie ze środków Unii 
Europejskiej i funduszy rządowych.
Niestety, nie udało się wdrożyć dużego programu budowy kolejnych miesz-
kań we współpracy z BGK I KZN. Podpisaliśmy wstępne porozumienia i go-
towi jesteśmy być partnerem tych instytucji.
Problemem miasta Malborka jest brak terenów inwestycyjnych i rozwojo-
wych, w związku z tym zwróciliśmy się do odpowiednich instytucji o przeka-
zanie miastu części gruntów, które są własnością Skarbu Państwa.

Czego można Panu Burmistrzowi życzyć w 2021 roku?
Życzyć należy zdrowia, realizacji wszystkich zamierzeń, cierpliwości, pogo-
dy ducha. A koronawirus i pandemia niech przejdą jak najszybciej do historii.
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Współpracujemy i prowadzimy rozmowy również z  inwestorami i dewelo-
perami, którzy w  ramach swoich inwestycji partycypują w  budowie dróg, 
chodników czy oświetlenia. W ten sposób udało się pozyskać ponad 8 mln zł. 
Umowy na prace zostały podpisane zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach pu-
blicznych. Zgodnie z jego literą „budowa lub przebudowa dróg publicznych 
spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsię-
wzięcia”. W  samorządzie potrzeba przede wszystkim dobrego gospodarza 
i wydaje mi się, że na razie całkiem dobrze to wychodzi.

Nie wszyscy chyba jednak podzielają Pańską ocenę. Kilka miesięcy temu 
grupa mieszkańców chciała Pana odwołać. Pod wnioskiem o zorganizowa-
nie referendum podpisało się nieco ponad 1,5 tys. mieszkańców. Komisarz 
wyborczy w Gdańsku odrzucił wniosek z powodów formalnych. Na listach 
było bardzo dużo podpisów z różnymi błędami i okazało się, że prawidło-
wo oddanych było za mało, aby wniosek był ważny. 
W  gminie Kolbudy mamy ponad 20 tys. mieszkańców, z  tego zameldowa-
nych jest ponad 17 tys. Grupka siedmiu osób, wykorzystując niezadowole-
nie mieszkańców ze wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
zaczęła robić sobie hucpę, bo wójt jest nie po ich myśli. 
Zawsze ktoś będzie niezadowolony, a  tutaj jest grupa adwersarzy, którzy 
atakują cały czas, nie patrząc na to, co się w gminie dzieje. Jednak zdecydo-
wana większość mieszkańców jest zadowolona z tego, jak rozwija się obec-
nie nasza gmina, i dlatego nie poparli wniosku grupki referendalnej. To już 
jednak historia, cały czas skupiam się na dalszej pracy, aby jak najlepiej wy-
korzystać potencjał naszej pięknej gminy.

Jednym z Pańskich priorytetów są dobre relacje z sąsiednimi gminami. Do-
bry sąsiad to skarb, także w samorządzie? 
Oczywiście, że tak. Przez naszą gminę przebiega droga wojewódzka nr 221, 
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T
o będzie ciężki rok. Dlatego, że ten obecny nie jest łatwy. Nie-
stety, epidemia COVID-19 uderzyła w  nas wszystkich, również 
w samorządy. Najprawdopodobniej nie uda się nam zrealizować 
planowanych dochodów. Według danych na koniec września br. 
dochody z tytułu podatku PIT i CIT są mniejsze o około 3,2 mln 

zł od planu, co stanowi ok. 5 proc. planowanych dochodów własnych. W po-
przednich latach zazwyczaj wpływy z podatków były wyższe od szacowa-
nych, a w tym roku z powodu pandemii prawdopodobnie nie uda się zreali-
zować nawet planu. Całe szczęście, że wyższe, niż planowaliśmy, są dochody 
m.in. z wpływów z podatków od nieruchomości i opłat lokalnych. W tej chwi-
li brakuje nam ok. 400 tys. zł, nie wiadomo, ile będzie na koniec roku. Można 
powiedzieć, że jest pewne spowolnienie. 
Zazwyczaj na zakończenie roku pozostawały wolne środki na przyszły rok, 
w tym roku może się okazać, że zostanie niewiele lub w ogóle nic. Rozpoczę-
te inwestycje na pewno jednak zrealizujemy, a oszczędności szukamy w wy-
datkach bieżących.

Można powiedzieć, że tegoroczny budżet uratował duży ruch na rynku 
nieruchomości w gminie.
Ludzie widzą, że spada wartość pieniądza i  kto ma możliwość zainwesto-
wania, ten kupuje grunty, mieszkanie czy dom. Zauważamy, że w tym roku 
w gminie ten ruch jest znacząco większy niż w latach poprzednich. Dochody 
gminy Kolbudy z tytułu obrotu nieruchomościami są o około 40 proc. wyż-
sze niż planowaliśmy.

Gmina spłaca też zadłużenie. 
Budżet gminy w  2018 roku zakładał zadłużenie w  wysokości 43,3 mln zł. 
Po objęciu przeze mnie stanowiska wójta, wprowadzeniu odpowiednich 
zmian w budżecie oraz rozsądnym gospodarowaniu w kolejnych dwóch la-
tach spłaciliśmy już część zadłużenia, które na koniec tego roku będzie po-
niżej 30 mln zł. Spokojnie spłacamy dług i staramy się pozyskiwać pieniądze 
na inwestycje, skąd tylko się da. W minionych dwóch latach udało się pozy-
skać prawie 20 mln zł. 

Z Andrzejem Chruścickim, wójtem Kolbud, rozmawiamy w przededniu przekazania radnym projektu budżetu gminy na przyszły rok. 
I niestety nie można uciec od pandemii.

Trzeba dobrze gospodarować



na tak bardzo odbiegała od średniej krajowej. 
Rzeczywiście, zdecydowanie wzrasta nam liczba mieszkańców, najbardziej 
w zabudowie wielorodzinnej w Kowalach. Rozwijają się też osiedla w Janko-
wie i w Bąkowie. 
Gmina jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, jesteśmy taką sypialnią 
Gdańska, Trójmiasta. Tę atrakcyjność obniża niestety niezbyt dobry dojazd 
do Gdańska, korki w godzinach szczytu. Być może sytuacja nieco poprawi się 
po oddaniu do użytku obwodnicy metropolitalnej planowanym na 2025 rok. 
Lobbujemy też za rozbudową węzła Kowale, w tej chwili chyba najbardziej 
zakorkowanego wzdłuż trójmiejskiej obwodnicy. 

Gmina uważana jest za bogatą. Na którym miejscu jest w województwie 
pomorskim pod względem dochodów w przeliczeniu na głowę mieszkańca 
(per capita)?
Za rok 2019 w  przeliczeniu na jednego mieszkańca w  kategorii gmin wiej-
skich Kolbudy z kwotą 7759 zł były na drugim miejscu, po Jastarni (8989 zł). 
Chciałbym zwrócić uwagę, że wskaźnik bierze pod uwagę liczbę zameldo-
wanych mieszkańców, a gdyby uwzględniał rzeczywistą liczbę, to na pewno 
zajęlibyśmy niższą pozycję. 
Jesteśmy zamożną gminą, ale mamy też dużo wydatków: mamy pięć szkół, 
a do oświaty się dopłaca i to bardzo dużo. Na oświatę przeznaczamy połowę 
dochodów gminy. Dużo wydajemy na kulturę, sport, oferujemy dużo zająć 
za darmo. Trzeba po prostu rozsądnie gospodarować, bo można mieć duże 
dochody i być bankrutem. Mamy dużo inwestycji, spłacamy zadłużenie, dba-
my o oświatę, mamy ofertę kulturalno-sportową. 

Z powodu pandemii nie odbyły się w tym roku Dni Kolbud.
W  zeszłym roku w  ramach obchodów Dni Gminy Kolbudy zorganizowali-
śmy przemarsz mieszkańców, różnych stowarzyszeń, klubów sportowych, 
szkół, sołectw. Myślę, że było to pierwsze tego typu wydarzenie od czasów 
pochodów pierwszomajowych. Mogło w  nim uczestniczyć ponad 1,5 tys. 
osób. Inspiracją do zorganizowania takiego wydarzenia były przemarsze 
organizowane w naszym partnerskim mieście, Uffenheim w Bawarii. Odbył 
się również turniej sołectw, w  którym wystąpili gościnnie nasi przyjaciele 
z Niemiec. Okazję do zaprezentowania się miały również dzieci i młodzież 
z  naszej gminy reprezentujące szkoły, stowarzyszenia i  kluby sportowe. 
Swój występ mieli także seniorzy. Wieczorem odbywały się koncerty oraz 
kabarety. Niestety, sytuacja epidemiczna spowodowała, że w tym roku mu-
sieliśmy zrezygnować z obchodów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku sy-
tuacja na tyle się poprawi, aby Dni Gminy Kolbudy mogły się odbyć. 

Najważniejsze cele na pozostałe trzy lata Pańskiej kadencji na stanowisku 
wójta w Kolbudach?

Na pewno nadal będziemy chcieli dużo inwestować. Oczywiście w  miarę 
możliwości budżetowych. Priorytetem nadal będą drogi, bo tutaj są najwięk-
sze zaniedbania i potrzeby. Także już wspomniana budowa: basenu, ośrodka 
zdrowia, rozbudowa szkoły w  Bielkówku, ale też mieszkań komunalnych. 
Zagospodarowanie budynku i terenu wokół starego młyna. Nadal będziemy 
dbać o ofertę kulturalno-sportową dla mieszkańców, żeby Kolbudy nie były 
tylko sypialnią Gdańska, ale też miały atrakcyjną propozycję spędzania wol-
nego czasu. Wyzwań mamy dużo i chcemy rozwijać się w każdym kierunku. 
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która łączy nas z gminą Przywidz. Droga nie posiada jednak ciągów pieszych 
lub rowerowych. Postanowiliśmy to zmienić i  razem z  wójtami Przywidza, 
Trąbek Wielkich oraz Pruszcza Gdańskiego mamy plan budowy ścieżki ro-
werowej, która nas połączy. Trasa ma przebiegać z  Kolbud do Przywidza 
właśnie wzdłuż drogi wojewódzkiej 221, następnie z  Przywidza w  kierun-
ku Mierzeszyna i do Trąbek, do drogi wojewódzkiej 222, gdzie połączyłaby 
się z trasą rowerową R10 w Pruszczu Gdańskim. Powstałaby piękna pętla. 
Na ten cel chcemy pozyskać pieniądze z Programu Interreg Polska–Rosja. 

Brakuje nam również połączenia komunikacji publicznej z  gminą Żukowo. 
W  tej sprawie rozmawiałem już z  burmistrzem Wojciechem Kankowskim 
i wspólnie chcemy przywrócić połączenie autobusowe Kolbudy–Żukowo. 

A jak Pan ocenia sąsiedztwo ze stolicą regionu, Gdańskiem?
Widzę przede wszystkim plusy tego sąsiedztwa. Mamy wspólną inwestycję, 
znaną chyba nie tylko w województwie pomorskim, ale też w całym kraju, 
czyli pierwszą w Polsce szkołę metropolitalną w Kowalach. Budynek szkoły 
podstawowej mieści się na terenie gminy Kolbudy, natomiast boiska i  pla-
nowany basen są na terenie Gdańska. W budowie uczestniczyła też gmina 
wiejska Pruszcz Gdański. Organem prowadzącym szkoły jest jednak gmina 
Kolbudy. 
Samorządy partycypują w finansowym utrzymaniu placówki proporcjonal-
nie do liczby uczniów z każdej gminy. W tej chwili ok. 40 proc. uczniów po-
chodzi z gminy Kolbudy i po ok. 30 proc. z Gdańska i gminy Pruszcz Gdański. 
Szkoła już teraz, dwa lata po jej oddaniu, pracuje na dwie zmiany. Mamy pra-
wie 1300 uczniów. Najwięcej uczniów jest w klasach najmłodszych. W kla-
sach I–III jest po dziewięć oddziałów, czyli od a do i. W tych starszych klasach 
są po trzy–cztery oddziały. Jak widać, szkoła była bardzo potrzebna, szkoda 
że tak późno powstała. Lepiej jednak późno niż wcale. 
W tym roku przy szkole w Kowalach otworzyliśmy nowe przedszkole dla setki 
dzieci. Dla pięćdziesięciorga przedszkolaków wcześniej utworzyliśmy miejsca 
na plebanii parafii pw. św. Kingi. Wiemy, że na dziś to ciągle za mało, bo potrze-
bujemy w sumie około 250 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

W przyszłym roku do użytku ma być oddany basen w Kolbudach, ma się 
rozpocząć remont szkoły w Bielkówku, a w planach jest jeszcze budowa 
ośrodka zdrowia.
Jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu na drugi etap budowy basenu. 
Zakładam, że do końca roku wyłonimy wykonawcę. Budowa ma trwać dzie-
więć miesięcy, więc bez problemu powinniśmy ukończyć inwestycję do koń-
ca przyszłego roku. 
W 2021 r. zamierzamy rozpocząć remont szkoły podstawowej w Bielkówku. 
Koszt szacujemy na 7–8 mln zł. Mamy również projekt i kończymy procedu-
rę uzyskania pozwolenia na budowę ośrodka zdrowia w Kolbudach. Na obie 
inwestycje złożyliśmy wnioski o  dofinansowanie z  tzw. programu covido-
wego. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to w 2021 roku ruszymy również 
z  budową ośrodka zdrowia. W  dobie pandemii stara przychodnia z  1973 
roku absolutnie nie spełnia oczekiwań. 

Postawił Pan zdecydowanie na drogi. Od listopada 2018 roku do użytku 
oddano sześć zmodernizowanych gruntownie odcinków ulic. Trwa budo-
wa pięciu kolejnych, a urząd przygotowuje się do wykonania następnych 
czterech dróg. 
Zakończyliśmy lub realizujemy inwestycje drogowe w Kolbudach, Jankowie 
Gdańskim, Bielkówku, Otominie, Ostróżkach i  Lisewcu. Wkrótce rozpocz-
nie się modernizacja ul. Adama Ważnego i Skrzatów w Kolbudach. Zgodnie 
z podpisaną już umową, przebudowane ulice powinny być oddane do użytku 
za około pół roku. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę jest ulica 
Fiołkowa w Czapielsku. Kończymy też procedurę przetargową na budowę 
ul. Wojska Polskiego i  Bukową w  Lublewie Gdańskim, gdzie zmieni się też 
układ drogowy w pobliżu cmentarza, oraz ulicę Jagodową i Mandarynkową 
w Otominie. A to nie koniec, bo już w tym roku złożyliśmy wnioski o dofinan-
sowanie z programu Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021.

Gmina Kolbudy jest jedną z nielicznych, poza Gdańskiem, gdzie notuje się 
wzrost liczby mieszkańców. Większość samorządów martwi się zmniej-
szającą się populacją. Tylko w ciągu roku, od września 2019 r. do września 
2020 r. zameldowało się prawie pół tysiąca osób. Na koniec września br. 
w gminie zameldowanych było 17,2 tys. osób. 
Szacujemy, że mieszkańców jest znacznie więcej, ponad 20 tys. Nie wszyscy 
są zameldowani. Można to wnioskować choćby z ilości zużywanej wody. Ge-
neralnie, średnio na mieszkańca w Polsce miesięczne zużycie wody wynosi 
ok. 3,5 m3, a w Kolbudach wychodzi 4,5 m3. Nie jest możliwe, aby nasza gmi-



Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
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życzy Państwu chwil wypełnionych 

zdrowiem, radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek 

oraz szczęśliwego, obfi tującego 
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Nowego Roku 2021!

Radosnych,

pełnych rodzinnego ciepła i spokoju

świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości

w nadchodzącym 2021 roku

życzy

Aneta Grzębska

Prezes Zarządu wraz z Pracownikami

Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

Życzę
szczęścia…

T
o nie był niestety dla wielu z  nas dobry rok. Łatwiej byłoby mi 
wymienić tych, którym nie oszczędzono zmartwień, niż tych, któ-
rym te magiczne dwie dwudziestki pokrzyżowały życiowe plany. 
Nie zamierzam jednak złorzeczyć ani utyskiwać. Zastanawiałam 
się już w  styczniu, kiedy jeszcze nic nie zapowiadało niczego, 

nad magią tych dwóch dwudziestek. Podobny tajemniczy układ liczb nie 
powtórzy się na pewno za naszych czasów. A więc spróbuję zabawy nume-
rologiczno-gwiezdnej i nieco symbolicznej. Cyfra dwa i słynne matematycz-
ne, a nawet polityczne zero niosą dobre wieści. A lustrzane odbicie dwóch 
dwudziestek powinno sprzyjać szczęściu i  satysfakcji, powinno prowadzić 
w  dobre rejony nasze emocje i  myśli. Dwie dwudziestki zwiastują wszak 
przebudzenie i niespodzianki. Duże znaczenie przy tej liczbie mają intuicja 
i wyobraźnia i, co ciekawe, właśnie dwudziestki – w sensie pozytywnym – 
mają zrewolucjonizować nasze życie i  wynagradzać wysiłki. Dobrze więc 
to wygląda teoretycznie. Wystarczy tylko „pozytywne myślenie” zamienić 
na wątpliwości i  już ta sama liczbowa „magia” prowadzi w kompletnie inną 
stronę. Rzeczywiście dwie dwudziestki zrewolucjonizowały nasze życie. 
Pandemia przygnębiła wiele osób, co prawda nielicznym i  wybranym dała 
się odkuć na dziwnych zakupach respiratorów czy maseczek, a nawet środ-
ków do dezynfekcji (ceny szybowały), ale generalnie pandemia rozłożyła 
nas na łopatki. Szczególnie w  codziennych doświadczeniach. Co prawda, 
pomogła też w przebudzeniu, szczególnie młodym dziewczynom i kobietom, 
dla których znak czerwonej błyskawicy był przyjaznym wyzwoleniem, a nie 
jakąś parahistoryczną stęchlizną. Gorzej było tak naprawdę ze szczęściem 
i satysfakcją. Szczęście w tym roku mieli ci, których nie dosięgnęła pande-
mia, a  satysfakcję ci, którzy z  natury są domatorami i  potrafią zatopić się 
w domowych pieleszach, by z prawdziwym upodobaniem pracować zdalnie.

Uczniowie i studenci, a coś o tym wiem, wyraźnie zaczęli tęsknić za mura-
mi szkółek rożnego typu. I wbrew temu, co się chętnie powtarza, szczegól-
nie w  wystąpieniach oficjalnych, nauczacie zdalne na wszystkich etapach 
– od zerówki po studia magisterskie – nie jest szczytem ani marzeń, ani osią-
gnięć. Przynajmniej w aktualnej sytuacji.

Natomiast najbardziej z  tegorocznych zakazów utkwił mi w  pamięci za-
kaz wchodzenia do lasów i parków, i to nie z powodu zagrożenia pożarami, 
ale z  powodu pandemii. Przyznaję pomysłodawcy tego zapisu absolutną 

palmę absurdalnego pierwszeństwa. I z zachwytem krzyczę: autor, autor… 
Oczywiście taki się teraz nie objawi.

Patrzyłam jednak z prawdziwym żalem na moje ulubione instytucje kultury: 
teatry, kina, muzea, galerie – te prawdziwe, nie handlowe, które mimo obo-
strzeń jakoś wychodzą powoli z impasu, jak się zwijają ludzie sztuki nie tylko 
ekonomicznie, ale też twórczo. Artyści sceny i filmu częściowo weszli w mo-
del amerykański. Pracują jako rozwoziciele przesyłek, parkingowi, co nie 
jest niczym specjalnie nowym. Artyści plastycy chowali się we wnętrzach 
swoich pracowni, jeśli je mieli, kina świeciły pustkami, różne instytucje na-
gminnie organizowały webinaria i  szukały swojej publiczności. Transmisje 
online opanowały wiele festiwali, do komputera weszła sztuka szerokim 
strumieniem, takim jak nigdy dotąd. Można było wędrować po najważniej-
szych muzeach świata, oglądać legendarne spektakle i filmy nie ruszając się 
z fotela. Można było marzyć ciągle w tej samej zgęszczonej przestrzeni wła-
snego domu. Czasami przyjaznej, czasami niezbyt. Można było spacerować 
po miastach, do których nigdy się nie dojechało. Niech tam sobie mówią, 
co chcą, różni wielbiciele życia komputerowego, dla mnie to były „ersatze”, 
które cieszyły przez chwilę na wiosnę, ale irytowały już jesienią. W sztuce 
jak w życiu: chce się do Człowieka.

Co pozostało w  niezmienionej formie? Książki. I  tutaj boom wydawniczy 
był oczywisty. Czytelniczy jednak wyraźnie mniejszy – ciągle daleko nam 
do kondycji w czytaniu choćby Skandynawów. 

Ci, którzy w czas pandemii robili remonty, mam nadzieję, że trafili na uczci-
wych i porządnych wykonawców. Mnie zachciało się fotowoltaicznej insta-
lacji na dachu i trafiłam na reklamowaną firmę Alians sp. z o.o. Nie polecam, 
choć sami się zachłystują swoimi sukcesami w  Internecie. Popularność 
spowodowała, że na tzw. robotę domową (instalację) wpierw wysłali nie-
douczonych nuworyszy, którzy nieźle nabałaganili mi w domu i udawali, że 
nic się nie stało. Druga ekipa zamiatała po pierwszej, a denerwowałam się 
oczywiście ja. No cóż, życie. 

W  przyszłym roku będziemy mieli numerologiczne 21, czyli tzw. oczko. 
Oby było szczęśliwsze, zdrowsze i bardziej pomocne, czego Państwu i sobie 
życzę.

Alina Kietrys, dziennikarka, 
publicystka, nauczyciel akademicki 

na Uniwersytecie Gdańskim
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P
rof. Stepnowski nie ukrywa, że ma nastąpić zdecydowanie pro-
gram naprawczy uczelni, ale też stanowcza zmiana wizerunku 
UG, szczególnie ważna w  roku obchodów 50-lecia istnienia 
uczelni. Kryzysowa sytuacja na UG wymagała szybkich działań. 
Prof. Stepnowski zapewnił, że włączy się w ofensywę medialną 

i marketingową, co spowoduje, że już niebawem o UG będzie się mówić jako 
o miejscu, z którego płyną ważne głosy eksperckie i w którym trwa dyskurs 
społeczny na istotne tematy. W tym celu powołane zostało Uniwersyteckie 
Centrum Marketingu i Komunikacji. Profesor Stepnowski zapewnił również, 
że unowocześnione zostaną metody nauczania, rozwijana będzie szerzej 
współpraca z  biznesem. Nie oznacza to, że uniwersytet na siłę będzie na-
ginał się do potrzeb gospodarczych, ale na pewno zostaną wprowadzone 
indywidualne ścieżki kształcenia, by zapewnić „wolność myśli naukowej 
i kształcenie w nieskrępowanym, akademickim duchu”.

Zmiany – zarówno osobowe, jak i organizacyjne – trwają od pierwszych dni 
objęcia stanowiska przez rektora Stepnowskiego. Nowy rektor poinfor-
mował, że powołanie rzecznika do spraw rzetelności naukowej ułatwi we-
ryfikowanie dorobku naukowego na UG oraz zapewnił, że uczelnia będzie 
wspólnotą szanującą różnorodność – naukową, twórczą, badawczą. Rzecz-
nikiem został dr hab. Sławomir Steinborn, profesor Uniwersytetu Gdańskie-
go, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, sędzia 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego wybrany 
na lata 2020–2024, tytuł naukowy profesora uzyskał w wieku 39 lat. Kiero-
wał Katedrą Analizy Środowiska, był dziekanem Wydziału Chemii, prorek-
torem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na UG, był również dyrektorem 
Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Profesor jest pionie-
rem badań w wykrywaniu i ocenie narażenia środowiska na nietypowe za-
nieczyszczenia chemiczne pozostałościami leków czy tzw. cieczy jonowych 
– nowoczesnych rozpuszczalników przemysłowych. Dzięki jego odkryciom 
i  publikacjom, a  także działaniom na rzecz środowiska, wiele koncernów 
chemicznych ograniczyło negatywne wpływy wynikające z  produkcji nie-
bezpiecznej dla środowiska. 

Profesor Stepnowski współpracuje z gronem naukowców z ośrodków zagra-
nicznych, m.in. z Niemiec, Francji, Portugalii. Jest autorem i współautorem 
ponad dwustu artykułów naukowych, jak również podręczników akademic-
kich, a także redaktorem naukowych monografii. Profesor należy do ścisłej 
czołówki polskich naukowców. Był również opiekunem ponad 50 prac ma-
gisterskich oraz promotorem 14 doktoratów. Pełnił i  pełni wiele ważnych 
funkcji w organizacjach społecznych i samorządowych, związanych z ochro-
ną środowiska.

(ak) 

Na największej trójmiejskiej uczelni, na której na 89 kierunkach kształcą się blisko 22 tysiące studentów, odbyły w listopadzie nowe wybory 
na stanowisko rektora. Były one – jak powiedział nowo wybrany magnificencja – „wyrazem potrzeby zmian” po rezygnacji poprzednika 
oskarżonego publicznie o plagiaty w pracach naukowych. 
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Uniwersytetu 
Gdańskiego
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W magicznym czasie świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Klientom i Przyjaciołom
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń. 

Niech ten czas upłynie w rodzinnym gronie i chwilach roziskrzonych kolędą.
A w nadchodzącym Nowym Roku 2021 wszelkiej pomyślności w realizacji

osobistych i zawodowych planów
życzą Właściciele i Pracownicy �rmy Elmark

r e k L a m a

Profesor Henryk Krawczyk, inicjator powstania CK STOS i kierownik pro-
jektu, dodaje: „Centrum stworzy warunki do realizacji innowacyjnych pro-
jektów badawczych dla społeczności akademickiej na Pomorzu, a  także 
wspomoże firmy i otoczenie społeczno-gospodarcze przy realizacji dużych 
przedsięwzięć biznesowych. Będzie wykorzystywane w badaniach nauko-
wych z zakresu m.in. fizyki, chemii, astronomii, biotechnologii czy medycyny, 
a także do badań wdrożeniowych służących komercjalizacji nauki”.

Prace przygotowawcze pod budowę CK STOS rozpoczęły się pod koniec 
września. Umowa pomiędzy PG a spółką NDI obejmuje budowę głównego 
obiektu o  powierzchni ok. 12 tys. m2, a  także zagospodarowanie terenu 
wokół wraz z  wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, konstrukcyjnych 

i wykończeniowych. Prace obejmują również wykonanie oraz wyposażenie 
pomieszczeń serwerowni. Obiekt został zaprojektowany przez pracownię 
architektoniczną Arch-Deco.

„Podstawa budynku z serwerownią została schowana pod ziemią, a  jej ce-
glana ściana będzie widoczna fragmentarycznie od strony ulicy Traugutta” 
– poinformował architekt Zbigniew Reszka, prezes Arch-Deco. 

Zakończenie inwestycji za blisko 156 mln zł. planowane jest w I połowie 
2022 roku. Z unijnej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego pozyskano 90,1 mln zł dzięki zaangażowaniu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomo-
rza. Pozostałą część kwoty inwestycji uczelnia pokrywa niemal w całości 
ze środków własnych wygospodarowanych przez Centrum Informatycz-
ne TASK PG. Inwestycję wsparło również Ministerstwo Nauki i  Szkol-
nictwa Wyższego. Całkowity koszt projektu przewyższy jednak finalnie 
200 mln zł – różnica wynika z  potrzeby uzupełnienia CK STOS o  dodat-
kowe, specjalistyczne wyposażenie (w  tym superkomputer), które Poli-
technika Gdańska będzie sukcesywnie kupować i  instalować w  obiekcie 
w kolejnych latach. 

Powstaje bardzo nowoczesne centrum informatyczne o standardach europejskich. 
Politechnika Gdańska rozpoczęła budowę Centrum Kompetencji STOS, w którym znajdzie się 
m.in. jeden z najszybszych superkomputerów w Polsce. Inwestycja pozwoli na szerszą współpracę 
uczelni z przemysłem i biznesem i wzmocni pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego.

P
rojekt PG jest jedną z  największych inwestycji infrastruktural-
nych prowadzonych obecnie w  Trójmieście. Centrum Kompe-
tencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) 
powstaje na terenie kampusu uczelni – przy ul. Traugutta, w są-
siedztwie budynku Zarządzania i Ekonomii PG. Koszt Inwestycja 

ma kosztować 156 mln zł.

Sopocka spółka NDI, wyłoniona w drodze przetargu, zbuduje inteligentny 
obiekt, który będzie wyposażony w  najnowszej generacji infrastruktu-
rę techniczną i  sieciową. Pozwoli to na wykonywanie skomplikowanych 
symulacji, przetwarzanie i  archiwizowanie ogromnych zbiorów danych. 
Najważniejszym elementem centrum będzie „bunkier”, czyli serwerow-

nia, która ma spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, chronić tak, 
by zgromadzonym danym nie zagrażały ogień, woda, a  nawet pole elek-
tromagnetyczne, i właśnie sterowania zostanie wyposażona w superkom-
puter.

„CK STOS będzie nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej 
Akademickiej Sieci Komputerowej PG i  jednym z  najbardziej innowacyj-
nych centrów informatycznych nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy” 
– mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. „Budowa centrum jest odpowie-
dzią na potrzeby rynku w zakresie usług badawczo-rozwojowych B+R, które 
wymagają obliczeń, transferu i przetwarzania oraz archiwizacji ogromnych 
zbiorów danych.”

Imponująca inwestycja 
na Politechnice Gdańskiej
Centrum informatyczne STOS za 156 mln zł
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Organizowane od dziewięciu lat E(x)plory to wielkie święto nauki z  bogatym programem różnorodnych warsztatów, spotkań, z  pokazami 
naukowymi i  panelami dyskusyjnymi. Przez trzy dni w  listopadzie odbywały się w  Gdyni w  ramach E(x)plory Week następujące wydarzenia: 
Festiwal Nauki i  Technologii, który skierowany był do młodzieży szkolnej, krajowy finał Konkursu Naukowego E(x)plory organizowany 
dla młodych naukowców w  wieku od 13 do 20 lat oraz Kongres E(x)plory dla nauczycieli, dyrektorów szkół i  osób związanych z  edukacją. 
Tegoroczne główne nurty gdyńskiego spotkania z  konieczności odbywały się online. Uczestniczyło w  nich pond 2200 pasjonatów nauki 
i aktywnych praktyków z całej Polski.

W
  dotychczasowych dziewięciu edycjach E(x)plory wzię-
ło udział już ponad 1400 młodych naukowców, którzy 
przedstawili 1300 projektów. Projekty te oceniało 135 ju-
rorów, a w organizację włączyło się ponad 100 różnych or-
ganizacji, firm i  instytucji. Gościem specjalnym tegorocz-

nego spotkania w Gdyni była profesor Ada Yonath, laureatka Nagrody Nobla 
w dziedzinie chemii z 2009 roku. Z uczestnikami spotkał się także Przemek 
Staroń, Nauczyciel Roku 2018 z II LO w Sopocie, którego wykład wzbudził 
duże emocje, podobnie jak spotkanie z podróżnikiem i zdobywcą biegunów 
Markiem Kamińskim. Gdynia E(x)plory Week organizowała Fundacja Za-
awansowanych Technologii. Dyrektorka fundacji Joanna Goglińska mówiła, 
że właśnie w Gdyni młodzi ludzie otrzymują ważne wsparcie, i dodała: „Jeste-
śmy dumni, że E(x)plory zaczęło się w Gdyni. Tutaj odkrywamy młode talenty 
i stawiamy przed nimi trudne wyzwania. W tym roku świat postawił też przed 
nami wszystkimi trudne zadanie. Gdynia E(x)plory Week online wpasowało 
się w nową wirtualną rzeczywistość. Młode talenty, gwiazdy nauki, innowa-
torzy w edukacji – to oni stworzyli z nami to spotkanie”.

E(x)plory to największe wydarzenie w  Polsce, które pozwala młodym na-
ukowcom w wieku 13–20 lat tworzyć i rozwijać innowacyjne projekty, posze-

rzać wiedzę i wymieniać się doświadczeniami. Do konkursu w tym roku zgło-
szono 216 projektów, ponad 140 zostało zakwalifikowanych do regionalnych 
etapów. Do krajowego finału w Gdyni 17-osobowe jury uznanych przedsta-
wicieli nauki wybrało 35 projektów. Laureatem konkursu został w tym roku 
Szymon Perlicki, 14-letni uczeń szkoły podstawowej z  Wrocławia, który 
stworzył symetryczny algorytm szyfrowania dowolnych informacji.

Nagrody specjalne w Gdyni fundowali też sponsorzy i organizatorzy tego-
rocznego E(x)plory, m.in. prezydent miasta Wojciech Szczurek. Nagroda ta 
trafiła do Jaśminy Nowak, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego w Gdy-
ni, która zajęła się badaniem porostów występujących w rezerwacie Kępa 
Redłowska i wykazała, jaki wpływ mają te porosty na zdrowie mieszkańców. 
W ramach nagrody laureatka otrzyma wsparcie specjalistów z Bio Labora-
torium i mentorów ze Start-upów Pomorskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego w Gdyni.

„Gdynia to miasto, które innowacje ma w swoim DNA, dlatego wyjątkowo 
silnie cenimy tutaj tych, którzy innowacje mają we krwi” – mówiła Katarzyna 
Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

(ak)
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Święto nauki i kreatywności
Gdynia: E(x)plory 2020

Na nadchodzący okres Świąt oraz 
cały kolejny rok pragniemy złożyć 
wszystkim Klientom oraz Bliskim 

ZOI ATELIER wyjątkowe życzenia.

Aby dobroć, mądrość, pogoda ducha, 
które nosicie w sobie, wzrastała 
w Was z każdym dniem, abyście 

umieli odnaleźć nadzieję w aktualnie 
wymagającej rzeczywistości.

Kobietom wyjątkowym i pełnym 
piękna, których obecność 

w ZOI ATELIER jest dla nas nie 
tylko przyjemnością, ale przede 

wszystkim okazją do 
niepowtarzalnych spotkań, pełnych 

uśmiechu, serdeczności i uwagi, 
chciałybyśmy podziękować za to, 
czego mogłyśmy wzajemnie się 

od siebie nauczyć.

Cieszmy się wszystkim tym, 
co jeszcze przed nami, bo przecież 
ZOI znaczy „życie”, a życie jest 

piękne tam, gdzie Ty jesteś.

Zoi Atelier (Dom Mody)
Halina Skriabin
ul. Mariacka 9 

(dojazd od ul. Legionów 1)
81-383 Gdynia 

tel.  601 626 654, 513 353 619 



Z okazji świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia pięknych

i niezapomnianych chwil w gronie Rodziny.
Niech przyniosą one radość i wzruszenie

oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.

Zbigniew Jarecki – prezes
wraz z członkami

Zarządu Kaszubskiego
Związku Pracodawców

21. edycja konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020” odbyła się w roku panującej pandemii nietypowo, bo w systemie online.

G
ryf Gospodarczy jest jednym z najważniejszych i najwyżej ce-
nionych wyróżnień w środowisku przedsiębiorców naszego re-
gionu, przyznawanym wspólnie przez organizacje samorządu 
gospodarczego i  marszałka województwa pomorskiego. Ce-
lem konkursu jest promocja postaw przedsiębiorczych, wspar-

cie i  inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i  prorozwojowych, a  także 
upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

Do tegorocznej edycji konkursu w 8 kategoriach głównych zgłosiło się po-
nad 70 kandydatów z  całego obszaru województwa. Spośród wszystkich 
firm komisja konkursowa po ocenie merytorycznej wyłoniła 27 finalistów. 
Reprezentowane przez nich branże to cały przekrój pomorskiej gospodarki: 
gospodarka morska, ICT, medycyna, transport, budowa maszyn, energety-
ka, przemysł papierniczy, budownictwo, hotelarstwo i branża wypoczynko-
wa.

Gryf Gospodarczy to nagroda z tradycją, dobrze rozpoznawalna i silnie za-
korzeniona na Pomorzu. W ciągu minionych lat do finału konkursu zakwa-

lifikowało się kilkaset najlepszych pomorskich przedsiębiorstw, mających 
znaczące osiągnięcia na konkurencyjnym rynku, a ponad sto z nich zdobyło 
statuetkę Gryfa. Finaliści konkursu byli wielokrotnie nominowani do innych 
prestiżowych nagród gospodarczych, takich jak Nagroda Gospodarcza Pre-
zydenta RP czy Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

Jak podkreśla marszałek województwa pomorskiego, pod którego honoro-
wym patronatem odbywa się wydarzenie: „Za szczególnie ważne w  obec-
nych trudnych czasach uznaliśmy zachowanie ciągłości konkursu i promocję 
postaw biznesowych”. W tych niecodziennych warunkach jedno pozostało 
niezmienne – nagrodzone zostały najlepsze firmy, o których śmiało można 
powiedzieć, że są ambasadorami marki Pomorza. 

Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, pełniąca 
rolę doradcy marszałka województwa pomorskiego w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje marsza-
łek województwa pomorskiego. Jednym z patronów medialnych był „Maga-
zyn Pomorski”.

Gryf Gospodarczy 2020
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Laureaci i finaliści – Gryf Gospodarczy 2020:

LIDER INNOWACJI PODKATEGORIA MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIOR-
STWO
Laureat: PORTMAN LIGHTS Gdynia 
Wyróżnienia: PIRXON SA Gdańsk, ELDRO TECHNOLOGIE Żukowo

LIDER INNOWACJI PODKATEGORIA ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIOR-
STWO
Laureat: AMBIENT-SYSTEM Gdańsk

LIDER EKSPORTU PODKATEGORIA MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIOR-
STWO
Laureat: EURO-WELD SJ J. Wenerski – M. Wenerski Pszczółki
Wyróżnienia: HeatQ Technology Gdańsk, MMI Zbyszewo

LIDER EKSPORTU PODKATEGORIA ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIOR-
STWO
Laureat: DEKPOL STEEL Pinczyn
Wyróżnienia: PPH AMG Lębork, DAMEN SHIPYARDS GDYNIA SA EL-
HURT Gdańsk

LIDER INWESTYCJI
Laureat: CORLEONIS Rumia
Wyróżnienia: DEKPOL SA Pinczyn, PPH AMG Lębork

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Laureat: UNI-LOGISTICS Gdynia
Wyróżnienia: Port Lotniczy Gdańsk Gdańsk, SEVENET SA Gdańsk

POMORSKI START-UP
Laureat: QSAR Lab Gdańsk
Wyróżnienia: AronPharma Gdańsk

LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
Laureat: FLEX Poland Tczew
Wyróżnienia: SEVENET SA Gdańsk, UZDROWISKO USTKA 

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ
Laureat: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM
Laureat: Gmina Miasta Gdyni 
Wyróżnienia: Gmina Miejska Człuchów Gmina Kosakowo 

GRYF MEDIALNY
Laureat: Pirxon SA Gdańsk

r e k L a m a
Marszałek Mieczysław Struk



3. Razem z pomorskimi organizacjami samorządu gospodarczego aktywnie 
wspieramy biznes w  trudnych czasach, współpracując w  ramach Sztabu 
Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców – jedynej takiej oddolnej inicja-
tywy w Polsce.
4. Zorganizowaliśmy Galę Finałową projektu „Razem do zawodu”. Finał 
był zwieńczeniem 5 konkursów branżowych, których głównym celem jest 
zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przed-
sięwzięciem wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności z branż o najwięk-
szym potencjale rozwoju na Pomorzu.
5. Projektem PDA zainspirowaliśmy gminy woj. pomorskiego do nawiązania 
współpracy w celu wdrożenia na ich obszarach transportu zeroemisyjnego. 
Gdynia razem z Gdańskiem, Tczewem i Wejherowem, jako jeden z 11 euro-
pejskich regionów skorzysta ze wsparcia Project Development Assistance 
(PDA) – kompleksowego doradztwa dotyczącego koncepcji wdrożenia 
pojazdów wodorowych w  komunikacji miejskiej. Wniosek o  wsparcie PDA 
został przygotowany przez konsorcjum samorządów przy współpracy 
przedstawicieli Grupy Lotos, członków Klastra Technologii Wodorowych – 
sygnatariusza Pomorskiej Doliny Wodorowej.
6. Dzięki udziałowi zagranicznych ekspertów w 3. edycji konferencji PCHET 
2020, która odbyła się w  formule online, zwiększyliśmy znaczenie klastra 
wodorowego na arenie międzynarodowej oraz podnieśliśmy świadomość 
środowiska biznesowego i społeczeństwa dotyczącą zeroemisyjnych tech-
nologii.
7. Wdrożyliśmy autorską koncepcję STUDIO IZBA. Jest to w  pełni pro-
fesjonalne, niezależne studio – zajmując się tematami istotnymi z  punktu 
widzenia biznesu, społeczeństwa i samorządów. Miejsce, w którym dziś spo-
tykają się eksperci, aby wymieniać się wiedzą, doświadczeniem oraz wskazy-
wać aktualne trendy w gospodarce i biznesie. 
8. Przystąpiliśmy do partnerstwa w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości 
„Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez 

podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru 
Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”, aby promować ideę me-
diacji i podniesienie kwalifikacji mediatorów.
9. Jako pierwsi na Pomorzu zaimplementowaliśmy Pomorski Rejestr Inno-
wacji, który jest instrumentem wspomagającym nawiązywanie współpracy 
pomiędzy pomysłodawcami projektów, dostawcami know-how, technologii 
i usług, pełniąc zatem rolę lidera w obszarach: Inteligentnych Specjalizacji Po-
morza „Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zuży-
ciu energii i paliw w budownictwie” i „Technologie medyczne w zakresie cho-
rób cywilizacyjnych i okresu starzenia”. Docelowo naszą ambicją jest trwałe 
wykorzystanie idei dla pozostałych inteligentnych specjalizacji. 

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza – Jarosław Filipczak 

Rok 2020 rok okazał się zaskakujący i trudny dla wszystkich. To czas ogromnych wyzwań, przyspieszonej transformacji cyfrowej, nabywania 
nowych umiejętności oraz nieuniknionych zmian na rynku. 

P
andemia sprawiła, że znaczna część naszego życia przeniosła 
się do internetu. Dotyczy to niemal wszystkich obszarów: pra-
cy, nauki, załatwiania spraw urzędowych, a  także zaspokajania 
codziennych, nawet tych najbardziej oczywistych potrzeb, cho-
ciażby zakupów. Ta sytuacja nie pozostała bez wpływu również 

na przedsiębiorców. Lockdown sprawił, że prowadzenie interesów w  tra-
dycyjny sposób stało się niemal niemożliwe i wiele firm, szczególnie mniej-
szych, musiało praktycznie z dnia na dzień zdecydowa o przyspieszonej digi-
talizacji i przeniesieniu działalności w strefę online. 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza stanęła w tej sytuacji przed ważnym 
wyzwaniem. Postanowiliśmy działać i wesprzeć biznes legislacyjnie i eduka-
cyjnie, a także znaleźć nowe formy współpracy, które pozwoliły na zbudo-
wanie jeszcze silniejszej społeczności przedsiębiorców i  wspierających ich 
ekspertów. 

Dynamika zmian wprowadziła do naszego codziennego języka słowo „zdal-
nie”, które definiuje teraz pracę, spotkania, edukację i zakupy. Izba doskonale 
realizuje swoje działania online, nie tylko przenosząc do internetu codzienne 

spotkania robocze, ale przede wszystkim organizując regularne webinary 
i bezpośrednie transmisje. 

Rok 2020 był dla nas niezwykle pracowity. Część projektów, w  które 
jesteśmy zaangażowani, weszła już w zaawansowaną fazę realizacji. Koniec 
roku to również start nowych przedsięwzięć. Przedstawiamy zatem krótkie 
podsumowanie działań podjętych w  2020 roku i  zachęcamy do śledzenia 
dalszej aktywności Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

W roku 2020:
1. Powołaliśmy Klaster pod nazwą „Grupa Bezpieczny Bałtyk”. Jego głów-
nym celem jest działalność na rzecz ekologii Morza Bałtyckiego poprzez 
rozwój innowacyjnych rozwiązań. Klaster jest oddolną inicjatywą środowi-
ska biznesowego, a Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza pełni w nim rolę 
Operatora.
2. Intensywnie promujemy alternatywne metody rozwiązywania sporów. 
Wspólnie z  PCAiM prowadziliśmy bezpłatne konsultacje mediatorów dla 
przedsiębiorców oraz eksperckie transmisje na żywo z udziałem Prezesa Sądu 
Okręgowego Rafała Terleckiego, m.in. „Spory sądowe podczas pandemii”.

Podsumowanie Roku 2020 
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
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Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Zespół Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza – Jarosław Filipczak.



Wszystkim naszym Klientkom i Klientom pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia:

spokojnych i radosnych Świąt.
Niech los pomaga Państwu

zrealizować wszystkie plany
i spełnić nawet te najskrytsze marzenia

tak, abyście w każdej chwili
mogli odnajdywać szczęście.

dr Lidia Kodłubańska – prezes, i dr Paweł Kubik – właściciel
Centrum Medycznego dr Kubika

wraz z Zespołem

Centrum Medycznego dr Kubika, skwer Kościuszki 15/17, 81-370 Gdynia

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM ogłosiło 4 grudnia wyniki Ratingu Programów MBA SEM FORUM 2020 – najdłużej prowadzonego 
systemu ocen programów MBA w Polsce. W Klasie Mistrzowskiej znalazło się sześć programów MBA prowadzonych przez cztery szkoły biznesu.

R
ating Programów MBA SEM FORUM, w który według między-
narodowych standardów oceniane są kluczowe elementy pro-
gramowe, klasyfikuje programy w pięciu klasach: Mistrzowskiej, 
Profesjonalnej Plus, Profesjonalnej, Standardowej i Obiecującej. 
Oceny dokonuje Zespół Ekspertów, w którym zasiadają przesta-

wicie środowiska akademickiego. Następnie ocena weryfikowana jest przez 
Kapitułę Ratingu składającą się z reprezentantów środowiska biznesowego. 
Partnerem biznesowym ratingu jest PKN Orlen.

Najwyżej ocenione w  tym roku programy MBA, czyli Klasa Mistrzowska, 
to (w  kolejności alfabetycznej – wg instytucji prowadzącej program): In-
ternational Executive MBA – Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedże-
rów, Executive Master of Business Administration, International Master of 
Business Administration European Multicultural Integrated Management 
Program, MBA KSB + Master Program – Krakowskiej Szkoły Biznesu Uni-
wersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Executive MBA – Szkoły Biznesu 
Politechniki Warszawskiej, oraz Canadian Executive MBA – Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie i Universite du Quebec a Montreal. 

„Celem ratingu jest promowanie wysokich standardów jakości edukacji 
menedżerskiej. Programy MBA muszą spełniać wyśrubowane oczekiwania 
uczestników, ich pracodawców, krajowych i zagranicznych instytucji akre-
dytacyjnych. Ocenie podlega 30 kryteriów odnoszących się do zakresu, 
kadry dydaktycznej, uczestników, metodyki, strategii rozwoju programów. 
Wyróżnione programy prezentują najwyższy poziom merytoryczny i prak-
tyczny, posiadają silne związki ze środowiskiem biznesowym, współpracują 
z  renomowanymi partnerami międzynarodowymi. Udział w  Ratingu MBA 
wzmacnia programy MBA na krajowym i zagranicznym rynku edukacji me-
nedżerskiej” – mówi Andrzej Popadiuk, prezes Zarządu SEM FORUM.

Udział w  ratingu jest dobrowolny i  nieodpłatny. Dzięki temu mogą w  nim 
uczestniczyć wszystkie chętne uczelnie, niezależnie od statusu ekonomicz-
nego. Poddanie się eksperckiej ocenie motywuje instytucje prowadzące 

programy MBA do stałego podnoszenia jakości oferowanej edukacji mene-
dżerskiej. Rating jest też rzetelną informacją o aktualnym statusie programu 
dla obecnych i przyszłych słuchaczy, a także dla firm planujących kształce-
nie kadry kierowniczej.

„Grono beneficjentów ratingu nie kończy się na szkołach biznesu i  słu-
chaczach programów MBA. Warto spojrzeć szerzej. Podnoszenie jakości 
kształcenia kadry menedżerskiej to wyższe kwalifikacje, lepsza skuteczność 
zarządzania oraz przywództwa, a także większa świadomość znaczenia od-
powiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności 
środowiskowej wśród kadry. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost sku-
teczności i konkurencyjności polskich firm na globalnych rynkach – podkre-
śla Andrzej Popadiuk. 

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM jest organizacją założoną 
i prowadzoną przez wiodące polskie uczelnie biznesowe. Działa na rzecz ja-
kości kształcenia kadr menedżerskich w Polsce, rozwijania współpracy po-
między polskimi szkołami biznesu oraz wzmacniania pozycji polskiej eduka-
cji w środowisku międzynarodowym. Współpracuje między innymi z: EFMD 
– European Foundation for Management Development, EQUAL – European 
Quality Link, CEEMAN – International Association of Management Deve-
lopment Associations in Dynamic Societies oraz Star Alliance – Alliance for 
Management Development in Rising Economies. 

Najlepsze programy 
MBA w Ratingu SEM FORUM 
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Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu wielu radosnych, pełnych miłości i ciepła chwil
spędzonych bez pospiechu, trosk i zmartwień w gronie najbliższych osób.

Zbliżające się święta to czas wypełniony rodzinnym ciepłem
i wzajemną życzliwością, to także czas posumowań i układania planów.

Życzymy, by Nowy 2021 rok był szczęśliwy i ob�tował w sukcesy,
by zdrowie zawsze Państwu dopisywało, a pogoda ducha nigdy nie opuszczała.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Śliwiński



form działania w  tych nietypowych warunkach. Aby zgromadzić środki 
na projekty pomocowe, które są trzonem działań soroptymistycznych, 
zwyczajowo organizujemy wydarzenia charytatywne, sprzedajemy cegieł-
ki. Od lat możemy liczyć na hojność sympatyków Klubu, naszych przyjaciół 
i darczyńców. Zrealizowałyśmy w tej formule kilkadziesiąt projektów. Loc-
kdown praktycznie zatrzymał naszą aktywność. Samorządowy Mały Grant 
COVID-19 był po prostu jak dar – zobaczyłyśmy w  tym szansę wsparcia 
dla kobiet, które są wykluczone, do których trudno dotrzeć.

Restrykcje mające na celu ochronę zdrowia publicznego w  związku z  pan-
demią COVID-19 mają katastrofalny wpływ na sytuację kobiet doświad-
czających przemocy i ich dzieci. Od ponad trzech tygodni ofiary przemocy 
są zamknięte ze swoimi oprawcami, co grozi eskalacją przemocy, pogłębia 
izolację społeczną jej ofiar, a w wielu wypadkach prowadzi także do nieod-
wracalnego zerwania więzi rodzinnych, również między rodzicami i dziećmi. 
Przebywanie ze sobą pod jednym dachem przez 24 godziny na dobę, zwią-
zany z tym stres i napięcia oraz pogarszająca się sytuacja finansowa wielu 
rodzin wyzwalają agresję i  przemoc, również w  tych rodzinach, które do-
tąd były od niej wolne.” – alarmowało na profilu FB Centrum Praw Kobiet 
w kwietniu 2020. „Ten tekst był dla nas jak zapalnik, nie miałyśmy wątpliwo-
ści, ze to będzie świetny temat, konkretna pomoc” – opowiada Magdalena 
Szkarłat-Meszczyńska, soroptymistka i współautorka projektu. 

Ze środków pozyskanych od Samorządu Województwa w październiku i li-
stopadzie w Pomorskim Centrum Bliźniemu Monar Markot, Dom Samotnej 
Matki w Gdańsku gdański Klub SI zorganizował cykl spotkań i warsztatów. 
Koordynacji działań podjęły się dwie soroptymistki: Magdalena Szkarłat-
Meszczyńska i Ewa Tomicka. Spotkanie przerodziło się w konkretną pomoc. 

„Do realizacji zaprosiłyśmy dwie osoby: psycholog Katarzynę Kotkowską 
oraz radczynię prawną Izabelę Duczyńską, związaną z  Centrum Praw Ko-
biet. Z  pomocy skorzystało jedenaście pań z  Domu Samotnej Matki, po-
między 20. a 32. rokiem życia. Pomoc prawna i psychologiczna są kluczowe 
w  procesie wychodzenia z  relacji przemocowych, większość mieszkanek 
Domu nie miała do tej pory szansy z takiej formy wsparcia skorzystać. Suk-
ces projektu przeszedł nasze oczekiwania. 

Dla większości uczestniczek zaskakujące było odkrycie przemocy ekono-
micznej i seksualnej ze strony partnerów, której doświadczały. W niektórych 
momentach szokującym wydało się odkrycie, iż seks nie oznacza miłości 
i często niewiele ma wspólnego z wyrazem miłości. Czasami służy mężczyź-
nie w  celu zdominowania kobiety czy podporządkowania. Nazwanie tych 
zjawisk przyniosło ulgę kobietom, zbudowało w nich niezgodę na doświad-
czanie takich zachowań oraz gotowość do przedsięwzięcia prawnych i psy-
chologicznych kroków w ochronie własnego zdrowia i zdrowia swoich dzie-
ci” – napisała w  finalnym sprawozdaniu psycholog Katarzyna Kotkowska. 

„Jesteśmy wdzięczne Samorządowi Województwa Pomorskiego za pomysł 
grantów dla organizacji pozarządowych i uznanie, że nasz projekt jest spo-
łecznie ważny, wart przeznaczenia na niego środków. Naszym marzeniem 
jest kontynuować takie porady, rozwinąć działania w  mniejszych miejsco-
wościach województwa. Widzimy teraz, jak profesjonalne wsparcie jest 
potrzebne i  jak często bywa zwyczajnie nieosiągalne” – dodaje Magdalena 
Szkarłat-Meszczyńska. 

Nie jesteś sama, mówią gdańskie soroptymistki. Akcja Orange the World 
trwa tylko szesnaście dni, a przemoc domowa – latami. Nie zostawajmy obo-
jętni.  

Od 25 listopada do 10 grudnia jak co roku trwa akcja pomarańczowego aktywizmu – Orange the World: Stop Przemocy Wobec Kobiet. W tym cza-
sie organizacje pozarządowe na całym świecie, wśród nich gdańskie soroptymistki, zwracają uwagę na problem przemocy fizycznej, psychicznej, 
ekonomicznej. Klamra dat nie jest przypadkowa – 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą ze Względu na Płeć, a 10 grudnia jest 
Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. 

P
rzez szesnaście jesiennych dni soroptymistki rozświetlają świat 
na pomarańczowo i  przypominają o  problemie. Zobacz, posłu-
chaj, rozejrzyj się, zainteresuj, czy obok ciebie ktoś właśnie do-
świadcza przemocy, czy możesz pomóc? – pytają. 

W mediach społecznościowych publikują teksty pokazujące ofiary i spraw-
ców, organizują panele antyprzemocowe, w  przestrzeni miast iluminują 
budynki, noszą pomarańczowe akcenty garderoby. Tymi działaniami chcą 
okazać wsparcie ofiarom, by przemoc stała się piętnowana przez otoczenie 
i niewygodna dla sprawców. Kolor pomarańczowy ma być symbolem słońca, 
promieniem jaśniejszej przyszłości dla kobiet cierpiących za zamkniętymi 
drzwiami. 

Działania gdańskich soroptymistek uwrażliwiły w tym roku Gdańsk i lokal-
ne media na akcję OTW. Udało się pozyskać patronat honorowy pani Pre-
zydent Aleksandry Dulkiewicz: pomarańczowo zaświecił most obok Galerii 
Bałtyckiej, a  pasażerowie PKM mogli przez dwa tygodnie czytać na ekra-
nach pociągów ulotkę kampanii. Na telebimie Ergo ARENA zawisł plakat 
akcji z charakterystyczną pomarańczową grafiką. Lokalne media także nie 
zostały obojętne: portal Trójmiasto.pl zamieścił informację i baner Orange, 

w Radio Gdańsk mogliśmy wysłuchać wywiadu z prezydentką Klubu Marią 
Banaszak.

Orange the World to jednak nie tylko podświetlanie budynków i  plakato-
wanie miejsc publicznych. To przede wszystkim edukacja i pomoc ofiarom. 
Nie trzeba przypominać, jak wyjątkowy jest 2020, a w swej wyjątkowości 
niezmiernie dla wszystkich trudny. Jest także trudny dla ofiar przemocy 
domowej, zamkniętych w przymusowej izolacji ze sprawcą, ograniczonych 
w kontaktach przyjacielskich i rodzinnych. W czasie wiosennego lockdow-
nu Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków na grant 
pomocowy dla organizacji samorządowych – tak zwany Mały Grant CO-
VID-19. Gdańskim soroptymistkom udało się pozyskać finansowanie pro-
jektu idealnie wplecionego w  ideę Pomarańczowego Aktywizmu. Projekt 
polegał na zorganizowaniu wsparcia psychologicznego i porad prawnych dla 
kobiet dotkniętych przemocą domową w  obliczu izolacji lub kwarantanny. 
Nie tylko polskie badania pokazują, że zjawisko przemocy zostało wzmożo-
ne przez przymusową izolację ze sprawcą podczas akcji #zostanwdomu. 

 „W kwietniu, kiedy wszyscy siedzieli zamknięci w domach, a nasze spotkania 
ograniczały się do spotkań online, zaczęłyśmy w Klubie szukać możliwych 

Nie jesteś sama 
Gdańskie soroptymistki dla ofiar przemocy 
Akcja #orangetheworld
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Soroptimist International to międzynarodowa organizacja pozarządowa 
działająca na rzecz kobiet. Soroptymistki ściśle współpracują z Organi-
zacją Narodów Zjednoczonych i  Radą Europy, przy których posiadają 
swoje przedstawicielstwa.

Działania soroptymistek poprawiają jakość życia kobiet i dziewcząt po-
przez dostęp do edukacji, podniesienie ich statusu i zapewnienie szans 
rozwoju. Stowarzyszenie jest globalnym głosem kobiet i  dziewcząt, 
rzecznikiem ich prawa do edukacji i  obejmowania stanowisk kierowni-
czych. Gdański Klub Soroptimist International liczy trzydzieści dwie 
członkinie. W 2017 Klub otrzymał statuetkę Orły Pomorskie.



B
ędąc grupą centroprawicową, EPL jest oddana idei tworzenia 
silniejszej Europy, opartej na obywatelach. Misją Europejskiej 
Partii Ludowej jest działanie na korzyść wszystkich Europejczy-
ków, w celu budowania bardziej ambitnej i pewnej siebie Europy, 
w której każdy ma równe szanse na sukces; obrona zjednoczonej 

Europy, która szanuje zasadę pomocniczości, bez sprzeczności między toż-
samością europejską, narodową i lokalną. Celem EPL jest umieszczenie ludzi 
w  centrum europejskiego projektu, wzmacniając europejską demokrację 
i odpowiedzialność jej instytucji; obrona europejskiego stylu życia, opowia-
dając się za zjednoczoną Europą opartą na wartościach ludzkiej godności, 
wolności, solidarności, poszanowania praw człowieka i praworządności.

Priorytety Grupy EPL w Parlamencie Europejskim: 
Innowacje – europejski model innowacji musi skupiać się na ludziach, któ-
rych pomysły mogą zostać wykorzystane dla społeczeństwa. 
Inwestycje zwiększające liczbę miejsc pracy – musimy zainwestować w two-
rzenie miejsc pracy, usunąć przeszkody stojące na drodze do jednolitego 
rynku, zreformować banki i zapewnić stabilne euro.
Możliwości dla młodych Europejczyków – chcemy wzmocnić pozycję mło-
dych przedsiębiorców przyszłości poprzez inwestycje w  programy edu-
kacyjne a  także poprzez usuwanie przeszkód w  procesie wprowadzania 
na rynek nowych innowacyjnych pomysłów.
Obywatele w centrum gospodarki cyfrowej – staramy się stworzyć środo-
wisko, w którym gospodarka cyfrowa może się rozwijać, zapewniać konsu-
mentom szerszy wybór i promować integrację społeczną.
Pomoc dla rolników – dążymy do wzmocnienia zrównoważonej, konkuren-
cyjnej i sprawiedliwej Wspólnej Polityki Rolnej, aby nasi rolnicy mogli nadal 
produkować wysokiej jakości żywność na uczciwych warunkach, a  także 
abyśmy mogli zachować nasze wyjątkowe obszary wiejskie.
Pomoc w  rozwoju małych firm – chcemy zagwarantować, że MŚP otrzy-
mają finansowanie, którego potrzebują do „rozpoczęcia” i zwiększenia skali 
działalności, oraz że prawodawstwo unijne nie będzie stanowiło przeszkody 
w ich działalności.

Przystępna cenowo energia i walka ze zmianami klimatu – musimy zmniej-
szyć emisję gazów cieplarnianych, zapewniając jednocześnie konkurencyj-
ność naszych firm, a także inwestować w odnawialne źródła energii.
Wolny i sprawiedliwy handel – 1 na 7 miejsc pracy w UE zależy od handlu 
ze światem zewnętrznym. Jesteśmy mocno zaangażowani w otwarty, wielo-
stronny system wolnego i uczciwego handlu, aby złagodzić ubóstwo i stwo-
rzyć możliwości dla Europejczyków.

www.eppgroup.eu

Ochrona zdrowia pozostaje w kompetencji państw członkowskich, ale interwencja w obszarze tak wielkiego wyzwania, jakim jest walka z rakiem, 
to zadanie, które trzeba podjąć w skali Europy. Posłowie PSL: Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski i Krzysztof Hetman, członkowie Europejskiej 
Partii Ludowej (EPP), podczas kampanii do PE postulowali, aby w Unii i Polsce został wdrożony jednolity, ambitny program walki z chorobami 
onkologicznymi.

EPL jest największą i najstarszą frakcją w Parlamencie Europejskim. Jej posłowie pochodzą ze wszystkich państw członkowskich UE. Z Polski 
do Grupy EPL należy trzech posłów PSL: Krzysztof Hetman, Adam Jarubas i Jarosław Kalinowski, a także czternaście posłanek i posłów Koalicji 
Obywatelskiej. 

D
la chorych kluczowa jest szybka diagnoza, a na dalszym etapie 
precyzyjne określenie metod terapii z zastosowaniem innowa-
cyjnych leków oraz zaawansowanej technologicznie aparatu-
ry medycznej. Aby tak się stało, niezbędne jest wprowadzenie 
rozwiązań systemowych na poziomie całej Unii oraz nadanie 

temu projektowi wysokiego priorytetu poprzez uruchomienie dodatko-
wych funduszy na doposażenie szpitali w sprzęt i leki, a także specjalistycz-
ne szkolenia dla białego personelu.

Rak jest poważnym problemem społecznym. Statystyki dotyczące zacho-
rowalności i umieralności na choroby nowotworowe w Unii Europejskiej 
są przerażające. Jak pokazują dane, co dziewięć sekund mieszkaniec Unii 
dowiaduje się, że ma raka. W 2018 r. tę straszną diagnozę usłyszały 3 mln 
osób, a 1,4 mln obywateli Unii zmarło. Rak jest drugą najczęstszą przyczyną 
zgonów po chorobach sercowo-naczyniowych. Według prognoz do 2035 r. 
liczba zachorowań na nowotwory podwoi się. 

W  2017  r.  w  Polsce  raka  wykryto  u 165 tys. osób. Z tej grupy prawie 
100 tys. zmarło.

„W Parlamencie Europejskim powołana została specjalna komisja do spraw 
walki z rakiem. W myśl idei »onkologia bliżej ludzi« będziemy tworzyć stan-

dardy równego dostępu do najnowszych metod leczenia dla wszystkich 
mieszkańców” – zapowiedział europoseł Adam Jarubas.

„Najnowocześniejsze leki oraz programy do walki z rakiem muszą być do-
stępne także w Polsce. Pacjent w polskim szpitalu musi mieć takie same 
szanse na wyleczenie jak pacjenci w krajach bardziej od nas rozwiniętych” 
– powiedział europoseł Jarosław Kalinowski.

„Brak wystarczających środków finansowych i coraz większe braki, jeśli cho-
dzi o personel medyczny, tj. lekarzy i pielęgniarek, powoduje, że zwiększa się 
dystans w skuteczności leczenia raka pomiędzy Polska a krajami, które mają 
lepiej zorganizowaną ochronę zdrowia. Dla dobra Polaków ten stan rzeczy 
musimy jak najszybciej zmienić” – podsumował Krzysztof Hetman.

Warunki skuteczniejszej opieki onkologicznej w Polsce:
• Szybka diagnostyka histopatologiczna i genetyczna.
• Zwiększenie dostępności do wykwalifikowanej kadry onkologicznej.
• Zwiększenie dostępu do najnowocześniejszych i najskuteczniejszych tera-
pii onkologicznych (leków).

Materiał sponsorowany przez Grupę EPL
w Parlamencie Europejskim.

Parlament Europejski zwiększa 
wysiłki na rzecz walki z rakiem

Grupa Europejskiej 
Partii Ludowej (EPL)
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Adam Jarubas Jarosław Kalinowski

 Krzysztof Hetman



miotów powstał zakład hi-tech, który zapewnia firmie IGLOTEX szereg uni-
kalnych kompetencji i przewag konkurencyjnych” – dodał Mateusz Słabosz, 
członek Rady Nadzorczej IGLOTEX SA.

Nowa fabryka w Skórczu to kompleks hi-tech i pro-eko

Nowy zakład produkcyjny IGLOTEX w Skórczu to zintegrowany kompleks 
hal produkcyjnych oraz magazynowych typu mroźnie, wraz z zapleczem so-
cjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz oddziałem 
dystrybucyjnym.

„Zakład posiada liniową organizację ciągów produkcyjnych z  wykorzysta-
niem systemów modułowych i  szybkiego przezbrojenia maszyn. W  połą-
czeniu z zaawansowaną automatyzacją i digitalizacją, która daje dostęp do 
szeregu danych o procesie produkcji w czasie rzeczywistym – zwiększyliśmy 
elastyczność i wydajnoś produkcji oraz jej bezpieczeństwo. Możemy spraw-
niej i elastyczniej zmieniać asortyment, kształty produktów i smaki, produ-
kować krótkie serie w zdecydowanie bardziej opłacalny sposób. W efekcie 
uzyskujemy istotny wzrost efektywności kosztowej produkcji, przy zacho-
waniu najwyższej i powtarzalnej jakości wytwarzanych produktów. Może-
my sprawniej reagować na zmieniające się oczekiwania naszych klientów 
i trendy na rynku FMCG” – komentuje Mirosława Podszucka, dyrektor za-
kładu produkcyjnego IGLOTEX SA w Skórczu.

Bardzo ważnym elementem inwestycji jest również powstanie pierwszego 
o tej skali i zaawansowanego technologicznie centrum badawczo-rozwojo-
wego dla całej Grupy IGLOTEX. Będą tu prowadzone badania nad rozwojem 
nowych produktów, testy usprawniające procesy technologiczne i udosko-
nalające produkty. 

Nowy zakład produkcyjny w  znacząco mniejszy sposób oddziałuje na śro-
dowisko naturalne. Wykorzystanie odpowiednio wyskalowanych i  ener-
gooszczędnych maszyn istotnie zmniejszyło energochłonność procesu 
produkcji. Zakład jest zasilany w  energię elektryczną, parę oraz ciepło na 
potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody z wysoce wyspecjalizowa-
nego systemu, niezależnego od zewnętrznych dostawców, w efekcie czego 
emituje istotnie mniej dwutlenku węgla. Dodatkowo dzięki wysoce zaawan-
sowanej automatyzacji procesu produkcyjnego oraz liniowej organizacji 
produkcji (od surowca do magazynu wyrobów gotowych) – zdecydowanie 
zminimalizowano ilość odpadów i marnotrawstwo surowców.

„Bez wątpienia, inwestycja w nowy zakład produkcyjny zapewni nam solidne 
i trwałe przewagi konkurencyjne. Naszym celem jest długofalowe i znaczące 

wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy IGLOTEX w kategorii produktów mro-
żonych oraz rozwinięcie sprzedaży w kategorii produktów chłodzonych oraz 
dań gotowych. Dodatkowo – w obszarze dystrybucji – uruchamiamy sprzedaż 
online, aby jeszcze skuteczniej i szerzej docierać do aktualnych i nowych klien-
tów detalicznych oraz z rynku HoReCa, a w efekcie do konsumentów w całej 
Polsce” – komentuje Maciej Włodarczyk, prezes Zarządu IGLOTEX SA.

Grupa IGLOTEX uruchomiła w Skórczu najnowocześniejszą w tej części Europy fabrykę żywności mrożonej i chłodzonej oraz oddział 
dystrybucyjny, które zatrudniają 700 pracowników.

G
rupa IGLOTEX SA, czołowy producent i dystrybutor żywności 
mrożonej w Polsce, w rekordowym tempie, bo w ciągu zaled-
wie dziewięciu miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę, 
uruchomiła w Skórczu najnowocześniejszy w tej części Europy 
zakład produkcyjny oraz oddział dystrybucyjny, które zatrud-

niają łącznie niemal 700 pracowników. Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 190 mln zł. 

Inwestycja powstała w Skórczu, przy ulicy Leśnej 2 – w lokalizacji, w której 
w maju ubiegłego roku spłonął doszczętnie jeden z głównych zakładów pro-
dukcyjnych i  oddziałów dystrybucyjnych Grupy IGLOTEX. Zarząd spółki 
błyskawicznie podjął strategiczną decyzję o budowie nowego, supernowo-
czesnego zakładu produkcyjnego, który z  racji zaawansowania technolo-
gicznego zapewni firmie szereg przewag konkurencyjnych i umożliwi reali-
zację ambitnej strategii rozwoju, zarówno w Polsce, jak i – poprzez eksport 
– na ponad pięćdziesięciu rynkach na świecie, na czterech kontynentach.

„W rekordowym tempie, w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy od uzyskania 
pozwolenia na budowę (w końcu lutego 2020 roku) uruchomiliśmy w pełnym 
zakresie produkcję w nowej fabryce w Skórczu. Jest to jeden z najnowocze-
śniejszych zakładów produkcyjnych żywności mrożonej i  chłodzonej w  tej 
części Europy. Zakład wykorzystuje najnowsze i unikalne na polskim rynku 
technologie produkcji, supernowoczesny park maszynowy oraz zaawan-
sowane systemy automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji i  bezpieczeństwa 
produkcji od renomowanych światowych producentów. Inwestycja była 
ogromnym wyzwaniem, ale dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i wysiłko-
wi całego zespołu oraz naszych partnerów, w tym generalnemu wykonawcy 

firmie Dekpol SA, udało nam się z sukcesem ten cel zrealizować. W nowym 
zakładzie produkcyjnym i  oddziale dystrybucyjnym pracę znalazło łącznie 
niemal 700 osób, mieszkańców Skórcza i  gmin sąsiadujących. Inwestycja 
o tej skali to krok milowy w historii rozwoju Grupy IGLOTEX” – komentuje 
Maciej Włodarczyk, prezes zarządu IGLOTEX SA.

„Rada Nadzorcza aktywnie wspierała zarząd spółki we wdrażaniu działań 
naprawczych po tragicznym w  skutkach pożarze w  maju 2019 roku oraz 
w procesie decyzyjnym o budowie nowego zakładu. Jesteśmy dumni z fan-
tastycznej postawy i zaangażowania całego zespołu firmy, który tuż po po-
żarze błyskawicznie przeorganizował całą działalność, uruchomił produkcję 
zastępczą tak, aby w  jak największym stopniu zminimalizować negatywne 
skutki dla klientów firmy i zachować ciągłość realizacji zamówień. Równole-
gle – mimo przeszkód związanych z lockdownem i kryzysem gospodarczym 
wskutek pandemii Covid 19 – realizowano sukcesywnie kolejne etapy budo-
wy nowego zakładu. To ogromny sukces całego zespołu IGLOTEX i istotny 
krok w rozwoju firmy, ale również solidne wsparcie i impuls do rozwoju go-
spodarki i rynku pracy w Skórczu i w regionie” – komentuje Tadeusz Włodar-
czyk, założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej IGLOTEX SA.   

„Realizacja inwestycji o  tej skali i  w  tak rekordowym tempie była możli-
wa również dzięki ogromnemu wsparciu ze strony lokalnych władz oraz 
sprawnemu działaniu partnerów ubezpieczeniowych – Mercurius Brokers, 
TU ERGO Hestia SA i TUiR Warta SA i instytucji bankowych. Nie do prze-
cenienia jest również wsparcie udzielone przez Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną. Cieszy nas, że dzięki świetnej organizacji procesu i ogromne-
mu wysiłkowi zespołu IGLOTEX SA oraz wszystkich zaangażowanych pod-

Ekspansywny IGLOTEX
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Maciej Włodarczyk, prezes Zarządu Iglotex SA.



i  więcej. Jeśli  chodzi o  sieci bezprzewodowe, w  początkowej fazie było 
to 11 Mbps (802.11b), a obecnie nawet 14 Gbps (802.11ax). 

„Dzięki rozwijającej się technologii świat cały czas przyspiesza. Sieci bez-
przewodowe gonią kabel w  zakresie tempa transferu danych, ale ten cały 
czas ucieka i  nie wydaje się, żeby miał przegrać ten wyścig, nawet mimo 
obecnego rozwoju sieci 5G” – komentuje Robert Kobiela z Koma Nord. 

Bezpieczeństwo i użyteczność

Obok możliwości transferowych, ogromnym wyzwaniem tworzenia rozwią-
zań sieciowych (niezależnie od rodzaju), zwłaszcza w odniesieniu do biznesu 
czy sektora publicznego, jest bezpieczeństwo transferu i przechowywania 
danych. Szczególnie widoczne było to w  przypadku ogromnej liczby firm, 
które w ostatnich miesiącach z powodu epidemii bardzo szybko przestawiły 
się na pracę zdalną.

„Z perspektywy pracownika home office to możliwość wykonywania zadań, 
w tym dostęp do zasobów firmy z domu, zazwyczaj za pośrednictwem ze-
wnętrznej, domowej sieci internetowej. Jestem przekonany, że większość  
firm, które w krótkim czasie przestawiły się na pracę zdalną, infrastruktural-
nie, pod kątem bezpieczeństwa nie była na to przygotowana, a dane, także 
te wrażliwe, nie były wystarczająco chronione. Menedżerowie w  firmach, 
a  zwłaszcza działy IT, dwoiły się i  troiły, aby utrzymać ciągłość procesów, 
ale nasze doświadczenia we współpracy z podmiotami z różnych branż po-
kazują, że stworzenie efektywnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej to 
skomplikowany i długotrwały proces, wymagający ogromnej wiedzy i kom-
petencji” – dodaje Robert Kobiela z Koma Nord.

Nowoczesne, bezprzewodowe technologie i zaawansowane rozwiązania 
sieciowe sprawdzają się w różnych branżach i sektorach – nie tylko pry-
watnym, ale też publicznym. Jednym z  przykładów jest nowy, oddany 
do użytku w  ubiegłym roku, Szpital Uniwersytecki w  Krakowie-Proko-
cimiu. Ten  naszpikowany bezprzewodową technologią kompleks jest 
jedną z  najnowocześniejszych placówek medycznych w  Europie. Firma 
Koma Nord wykonała implementację kompletnej, zaawansowanej infra-
struktury LAN – jej inżynierowie uruchomili i zintegrowali trzy niezależne 
sieci gwarantujące prawidłowe działanie wielu nowoczesnych systemów, 
w tym teletechnicznych (BMS, CCTV, KD, RCP, PPOŻ, SSWiN), IT (LAN, 
Wi-Fi) czy IPTV. Z  perspektywy pacjenta możliwa jest dzisiaj dwukie-
runkowa komunikacja poprzez sieć WiFi, wezwanie pomocy przez pro-
ste naciśnięcie dużego przycisku na specjalnej opasce, a także dokładne 
zlokalizowanie chorego w danym obiekcie czy na terenie szpitala. Z kolei 
personel ma możliwość odebrania na urządzeniu z wyświetlaczem infor-
macji nadanej z  dowolnego komputera lub komunikatu przywołania do 
pacjenta. Jak cenne jest to przy dużej liczbie pacjentów i personelu można 
,sobie tylko wyobrazić. System komunikacji bezprzewodowej personelu 

medycznego stanowi łącznie 270 telefonów. Na całą infrastrukturę sie-
ciową przygotowaną przez firmę Koma Nord składa się łącznie ponad 775 
punktów dostępowych Wi-Fi, 3600 urządzeń RTLS, 350 przełączników 
sieciowych, 115 telefonicznych bram cyfrowych oraz 4 sklastrowane 
serwery/centrale telefoniczne, co pokazuje skalę projektu. Osiągnięcie 
tak dużego komfortu – z jednej strony pobytu w szpitalu, z drugiej strony 
pracy w nim – nie byłoby możliwe bez nowoczesnych technologii, a tak-
że profesjonalnego zaimplementowania w stworzonej od podstaw przez 
Koma Nord infrastrukturze szpitalnej.

Internet rzeczy (IoT) – wszystko jest połączone

W naszym otoczeniu firmowym, domowym i publicznym występuje coraz wię-
cej urządzeń, które posiadają swój własny nr IP, są połączone z siecią i przesy-
łają dane. Lodówka czy inne urządzania domowe, które wysyłają do naszego 
sklepu informacje o  kończących się produktach, składając przy tym zamó-
wienie na zakupy, które dostarczy kurier, to nie jest pieśń przyszłości, tylko 
rzeczywistość. Rozwiązania konsumenckie wykorzystujące internet rzeczy 
niewątpliwie będą się rozwijać, ale wydaje się, że obecnie większe znaczenie 
ma on w przemyśle. Naczelnym zastosowaniem IoT jest tam opomiarowanie, 
czyli odczyt parametrów technologicznych z poszczególnych urządzeń i linii 
produkcyjnych, a  następnie podejmowanie lepszych, bardziej optymalnych 
decyzji w zakresie zarządzania czy sterowania takim przedsiębiorstwem. To 
wszystko dzięki umieszczeniu bardzo wielu sensorów IoT (relatywnie tanich 
urządzeń), które monitorują aktualny stan parametrów przemysłowych i wy-
syłają dane do centrum. W  ten sposób powstaje bardzo precyzyjny obraz 
przedsiębiorstwa oparty – co bardzo ważne – o bieżące informacje. Technolo-
gia ta jest rewolucyjna dla przemysłu z dwóch powodów: jest relatywnie tania 
i nie wymaga okablowania. Dzięki niskim kosztom można opomiarować więcej 
urządzeń, a bezprzewodowość pozwala na ogromną elastyczność. Nie trzeba 
w  magazynach prowadzić jakichkolwiek dodatkowych kabli i  mamy swobo-
dę przenoszenia sensorów. Jedna z globalnych firm kurierskich zastosowała 
w swoich dużych magazynach system IoT, aby zapobiegać zderzeniom wóz-
ków, które poruszają się w tym samym czasie w danym obiekcie. System pole-
ga na tym, że pojazdy, poprzez bezprzewodowe IoT, stale wysyłają do centrali 
swoją geolokalizację. Ta centrala po wykryciu zagrożenia bezprzewodowo 
i automatycznie wysyła odpowiednie komunikaty do wózków, co zapobiega 
kolizji. Nierzadko operatorzy tych urządzeń nawet nie wiedzą, dlaczego ich 
wózki same zwolniły lub nawet całkowicie się zatrzymały.

„W przypadku dóbr konsumpcyjnych producenci będą oferować coraz wię-
cej nowinek technologicznych. W odniesieniu do firm czy instytucji, trzeba 
jednak pamiętać, że zaprojektowanie indywidualnej sieci, która działa wy-
dajnie, bezpiecznie, stabilnie i bez zakłóceń, wymaga wysokich kompetencji. 
Świat staje się coraz bardziej bezprzewodowy, ale sztuką jest tworzenie sys-
temów, które działają dobrze, tworzą wartość dodaną, podnosząc jakość czy 
konkurencyjność” – podsumowuje Robert Kobiela z Koma Nord.

Przesył danych, który powszechnie wiążemy z Internetem, odkąd tylko ten zawitał do świata biznesu, sektora publicznego i naszych domów, 
nieustannie przyspiesza, zmieniając nasze życie. Najpierw tylko „po kablu”, później także bezprzewodowo, obecnie światłowodem i w oparciu 
o 5G – wyścig trwa. Czy internet rzeczy (IoT) to początek końca świata, jaki do tej pory znaliśmy? Co to oznacza?

„25 
lat temu, kiedy powstała nasza firma, nikt 
nie myślał jeszcze o  technologii bezprzewo-
dowej. Były radiolinie służące komunikacji 
studiów telewizyjnych z  wieżą przekaźni-
kową. Były to rozwiązania, które niesłużyły 

         powszechnie firmom, a  co dopiero użytkownikom indywidualnym. 
Na początku lat 90. pojawiła się pierwsza analogowa telefonia komórkowa, 
a pierwsze nieśmiałe rozmowy o Internecie dla biznesu zaczynaliśmy w dru-
giej połowie lat 90. Oczywiście, w  tamtych czasach chodziło o  możliwość 
prostego komunikowania się między sobą urządzeń »po kablu«” – wspomina 
Robert Kobiela, członek Zarządu Koma Nord SA.

Transferowy wyścig

Trzy dekady temu komputerami nazywaliśmy ogromne szafy zajmujące 
całe pomieszczenia, dzisiaj o  wiele większą moc obliczeniową mają te-
lefony komórkowe, z  których korzystamy na co dzień. Podobne tempo 
rozwoju mają rozwiązania sieciowe, czyli transfer danych, który przyspie-

szył kilka lat później. Rozwój sieci kablowych postępował dość szybko, 
a  wraz nim na rynku zaczęli pojawiać się pierwsi profesjonalni dostawcy 
technologii, w  tym firma Koma Nord z  Gdyni. Wprowadzano nowe stan-
dardy okablowania – od kabla koncentrycznego (tzw. cienki Ethernet) na 
początku, do Kat. 7 i  7a obecnie. Zwiększano przepustowość (szybkość), 
a  tym samym liczbę urządzeń i  użytkowników, którzy mogli w  jednym 
momencie przesyłać między sobą dane. Około 2000 roku zaczęły się po-
jawiać rozwiązania bezprzewodowe – zalążek dzisiejszego WiFi. Począt-
kowo były to karty sieciowe z anteną, dzięki którym pojedynczy komputer 
mógł łączyć się z  okablowanym urządzeniem (transmiterem), jednak ze 
względu na wysokie koszty, a także obawy co to bezpieczeństwa, niewie-
le firm mogło sobie na to pozwolić. Pierwszy poważny projekt związany 
z  WiFi Koma Nord zrealizowała około 15 lat temu dla jednego z  banków, 
który chciał zorganizować bezprzewodowo pracę swojego biura. Biorąc 
pod uwagę to, jak dzisiaj wygląda rynek, łatwo wyobrazić sobie to, jak 
szybko technologia ta się rozwija. Ciekawym odzwierciedleniem tempa 
rozwoju sieci są liczby. W  przypadku sieci kablowych startowaliśmy od 
poziomu 1 Mbps, dzisiaj, uwzględniając światłowody, jest to 100 Gbps 

Bezprzewodowy świat – niedaleka 
przyszłość czy początek drogi?
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Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok 2021 niech będzie czasem

pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Tadeusz Zagórski
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Ghassib Kronfly
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Tryzna
Wiceprezes Zarządu

Wojewódzkie Zrzeszenie
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również podczas wydarzeń branżowych, jak np. Pomorskie Dni Druku 3D, 
które są poświęcone wytwarzaniu addytywnemu oraz Przemysłowi 4.0, 
na targach, a  także licznych forach internetowych” – tłumaczy Sławomir 
Olszewski.

„Rozwijać swoje umiejętności można również podczas warsztatów otwar-
tych, takich jak niedawno stworzony projekt Cumy. Tutaj używa się głównie 
technologii FDM, czyli popularnego ostatnio drukowania z plastiku. Ten pół-
płynny materiał pozwala na realizowanie projektów w wysokich tempera-
turach. Powoli wkracza do nas również kolejna technologia druku 3D, czyli 
DLP. Jest to wykorzystanie światła projektora do utwardzania materiałów 
światłoczułych. Dla porównania w technologii SLA wykonuje się to za po-
mocą lasera. Ciekawym projektem jest pomysł, który automatyzuje piłę 
taśmową – wiele części jest wytwarzanych właśnie na drukarce 3D. Pracu-
jemy też nad własnym systemem IoT i tu też wiele elementów było drukowa-
nych przez nas” – opowiada Mirosław Pałysiewicz, były członek Hackerspa-
ce Trójmiasto i współtwórca Cumy, warsztatu otwartego.

Zakup drukarki dla małej firmy to przede wszystkim zmiana modelu bizne-
sowego. Dla dużych firm wiązać się będzie z długim procesem decyzyjnym. 
Zarówno majsterkowicze, jak i  rozbudowane działy druku przestrzenne-
go skorzystają na swój sposób z  dobrodziejstw tego wynalazku. Dentyści 
zlecają wydruk części do protez, artyści specjalizujący się w jubilerstwie – 
efektownych elementów biżuterii. Z kolei branża motoryzacyjna potrzebuje 
przetestować dopasowanie zaprojektowanych części deski rozdzielczej, 
a pan Kowalski chce wymienić połamane pokrętło od wzmacniacza, który 
nie jest produkowany od 30 lat. Zarówno wyspecjalizowany przemysł, jak 
i zapalony majsterkowicz znajdzie tu coś dla siebie. 

Jak mówi Mirosław Pałysiewicz: „Pomysł, żeby każdy miał w  domu swoją 
drukarkę 3D, powstał już w 2006 roku, kiedy ruszył projekt RepRap i kon-
cepcja samoreplikujących się urządzeń, które można wykonać samemu 
w  domu. Obecnie ceny drukarek do użytku domowego mocno się obniży-
ły i coraz więcej osób może pozwolić sobie na ich zakup. Osoby zajmujące 
się drukiem 3D nie mogą być zamknięte w jednej kategorii. Podobno jedno 
z pierwszych haseł reklamowych związanych z tą branżą brzmiało: »Wydru-
kuj swoje marzenia« i coś w tym jest. Jacy są drukarze XXI wieku? Przede 
wszystkim dociekliwi”.

Ewelina Kroll

Wynalezienie druku w XV wieku spopularyzowało książki. Drukarka atramentowa w latach 90. ułatwiła korespondencję i obieg dokumentów. 
Dziś druk 3D daje współczesnemu odbiorcy praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia.

C
oraz tańsze modele niskobudżetowych drukarek, a przy tym co-
raz łatwiejszy dostęp do wiedzy o technologiach addytywnych, 
powodują, że zaczyna nas ograniczać jedynie nasza wyobraźnia. 
Spektrum możliwości jest duże – od części do prysznica, przez 
wytworzenie całej łodzi o wadze jednej tony, aż po protezy koń-

czyn i rusztowania komórkowe (scaffoldy).

Według raportu przygotowanego przez Związek Cyfrowa Polska pt. „Druk 
w Polsce” przez najbliższe lata nakłady na drukowanie przestrzenne w Eu-
ropie mają wzrastać co roku o 15%. Mimo że w to rozwiązanie najwięcej in-
westuje się w Europie Zachodniej, to jednak Europa Środkowo-Wschodnia 
ma zanotować większy wzrost, bo to właśnie tutejsze firmy stają się jego 
największym odbiorcą. Do 2024 roku światowy rynek druku 3D ma wynosić 
35 mld dolarów, natomiast wartość materiałów do druku szacuje się na oko-
ło 1,5 mld dolarów.

„Małe i  średnie serie produkcyjne – jeden duży element lub niewielkie, 
skomplikowane części. Dzięki technologiom przyrostowym można wy-
twarzać mnogość rzeczy i  nie trzeba być ekspertem w  dziedzinie maszyn 

przemysłowych. W zależności od potrzeb drukarka 3D służy swoimi moż-
liwościami: konstruktorom, protetykom, artystom, jubilerom i modelarzom, 
a dzięki coraz większej popularyzacji, również gospodarstwom domowym” 
– opowiada Sławomir Olszewski, specjalista ds. druku 3D w Pomorskim Par-
ku Naukowo-Technologicznym Gdynia. „Dobrym przykładem elastyczności 
tej technologii jest akcja druku ramek do przyłbic ochronnych dla personelu 
medycznego, w  której uczestniczyliśmy podczas pandemii. Była potrzeba, 
znalazło się rozwiązanie.”

Światowe korporacje i działy R&D mają swoje centra druku 3D. Dzięki wy-
korzystaniu technologii przyrostowych nie trzeba uruchamiać nowej linii 
produkcyjnej, aby wykonać prototyp lub niewielką serię, minimalizując 
tym samym koszty wytwarzania. Relatywnie krótki czas produkcji i szeroki 
wybór materiałów i technologii daje więc duże możliwości zarówno proto-
typowaniu przemysłowemu, jak i produkcji mało i średnioseryjnej funkcjo-
nalnych części urządzeń. 

„Są studia podyplomowe oraz kursy, a także kilka specjalistycznych tytułów, 
z  których można czerpać wiedzę. Doświadczeniami można wymieniać się 

Kim są drukarze XXI wieku?
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nia NOx w asfalcie pod wpływem promieniowania słonecznego, a dodatko-
wo umożliwiają degradację rakotwórczych związków organicznych do pro-
stych i nieszkodliwych związków nieorganicznych.”

„Obecnie na rynku nie jest dostępna nawierzchnia drogowa posiadająca 
taką funkcjonalność” – dodaje prof. Piotr Jaskuła z Katedry Inżynierii Dro-
gowej PG, który również bierze udział w projekcie.

Innowacyjne projekty LOTOSU i Politechniki Gdańskiej

Wspólna koncepcja LOTOS Asfalt i Politechniki Gdańskiej została wysoko 
oceniona przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na po-
nad 55 projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligent-
ny Rozwój została sklasyfikowana na 6. miejscu, otrzymując pozytywną de-
cyzję o dofinasowaniu. Wartość projektu to ponad 5 mln zł, z czego ok. 65 
proc. będzie pochodzić z funduszy europejskich.

„W  związku z  tym, że nawierzchnie ulic w  miastach są w  ponad 90 proc. 
asfaltowe, takie rozwiązanie może w przyszłości poprawić jakość życia ich 
mieszkańców” – mówi Cezary Godziuk, prezes zarządu LOTOS Asfalt. „In-
nowacje, zwłaszcza w zakresie ekologicznych technologii, są fundamentem 
rozwoju naszej firmy. Dlatego w tej kwestii stawiamy na bliską współpracę 
z renomowanym partnerem naukowym, jakim jest Politechnika Gdańska.”

LOTOS współpracuje z PG od wielu lat. Rok temu, wchodząc w skład więk-
szego konsorcjum, oba podmioty zainicjowały prace nad rozwojem tech-
nologii pozwalającej obniżyć koszty budowy dróg i  poprawić ich trwałość 
(program „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki 

zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”). Wcześniej, w  marcu ubiegłe-
go roku, Grupa LOTOS oraz PG podpisały umowy dotyczące współpracy 
nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego trans-
portu oraz magazynowania energii. Oprócz tego pracownicy LOTOSU od lat 
prowadzą na gdańskiej uczelni wykłady i ćwiczenia dydaktyczne, a studenci 
uczestniczą w zajęciach na terenie rafinerii.

Konsorcjum badawcze, w skład którego wchodzą Politechnika Gdańska i spółka LOTOS Asfalt, podpisało pod koniec listopada umowę 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Ekologiczne asfalty”. Jego celem jest stworzenie innowacyjnej 
nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego. Wartość projektu to ponad 5 mln zł.

P
rojekt „Ekologiczne asfalty” powstał w odpowiedzi na wyzwania, 
jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza w polskich mia-
stach. W trosce o zdrowie ich mieszkańców konsorcjum badaw-
cze rozpoczęło prace nad innowacyjną nawierzchnią asfaltową 
modyfikowaną fotokatalizatorem, której stosowanie ma doce-

lowo zredukować zawartość szkodliwych substancji (NOx i LZO) w rejonie 
pasa drogowego.

„Jednym z  celów strategicznych LOTOSU jest rozwój innowacyjnych roz-
wiązań budujących polską gospodarkę” – podkreśla Zofia Paryła, p.o. pre-

zesa zarządu Grupy LOTOS. „Projekt opracowany wspólnie z Politechniką 
Gdańską, w  który wpisany jest również aspekt środowiskowy, doskonale 
spełnia te założenia.”

„Fotokatalityczne systemy oczyszczania powietrza stanowią obecnie jedną 
z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii, ale nie są pozbawio-
ne wad i niedoskonałości” – mówi prof. PG Anna Zielińska-Jurek z Katedry 
Inżynierii Procesowej i  Technologii Chemicznej, która koordynuje projekt 
z ramienia uczelni. „Nasza technologia bazuje natomiast na innowacyjnych 
fotokatalizatorach hybrydowych, które zapewniają wyższą redukcję stęże-

LOTOS i Politechnika Gdańska 
stworzą ekologiczne asfalty
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Kurs na innowacje 

Jak widać z  doboru partnerów, celem wspólnych działań jest tworzenie in-
nowacji i  rozwój nowych międzysektorowych i  transgranicznych łańcuchów 
wartości. Finansowane będą te MŚP, które cechuje innowacyjność i  dążenie 
do zdobycie nowych rynków w sektorach gospodarki morskiej. Wybrane MŚP 
muszą również być gotowe do działalności kooperacyjnej, integracji technolo-
gii i know-how z sektorów lotniczego, kosmicznego i ICT. 

W ramach projektu GALATEA wspierany będzie rozwój innowacji technolo-
gicznych i  procesowych w  następujących obszarach: porty (Smart & Green 
Ports), statki (Smart & Green Ships), stocznie (Smart & Green Shipyard) oraz 
nadzór i  kontrola akwenów morskich (Maritime Surveillance). Finansowane 
będą więc wszelkie inicjatywy mające na celu postęp w portach, stoczniach i na 
morzach. A w tym obszarze Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny ma niewątpli-
we osiągnięcia. 

Dowodem na to jest seria konferencji zorganizowana we współpracy z Komite-
tem Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, kierowanym przez 
prof. Edmunda Wittbrodta. W czasie tych konferencji przedstawiciele biznesu, 
nauki oraz start-upów i studenckich kół naukowych dowiedli, że polskie firmy 
i uczelnie związane z przemysłami morskimi mają konkretne osiągnięcia. 

Efektem aktywności naukowej 
i  transferu wiedzy jest książka „Per 
Mare ad Astra. Space Technology, Go-
vernence and Law”, w której omówio-
no aspekty techniczne, organizacyjne 
i prawne związane z integracją wiedzy 
z  obszaru technologii morskich i  ko-
smicznych. 

Technologie morskie i kosmiczne 

Technologie ten przenikają się w dzia-
łalności Klastra już od wielu lat. Bał-
tycki Klaster Morski i  Kosmiczny 
utrzymuje silną pozycję na rynku 
dzięki aktywności członków bizne-
sowych, uczelni i  instytutów nauko-
wych. Działania członków Klastra 
znakomicie wpisują się rozwój pomor-
skich innowacji portowych, offshore, stoczniowych i ICT. Do sztandarowych 
projektów członków Klastra należą Port Centralny Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk oraz Port Zewnętrzny Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Port Cen-
tralny został zaprojektowany przez inżynierów biura projektowego Projmors, 
które wchodzi w skład Grupy Automatic Systems Engineering, członka Klastra. 
Należący do tej samej Grupy ASE, Squadron zaprojektował symulator portu 
morskiego (na bazie portu w Gdyni), który działa w gdyńskim Experymencie 
(Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym). 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest nieocenionym partnerem Kla-
stra w  projekcie GALATEA. Strefa umożliwia rozwój przemysłów morskich 
i transfer wiedzy. To tutaj skutecznie działał akcelerator Space3ac, w ramach 
którego start-upy mogły zaprojektować innowacyjne rozwiązania przydatne 
w portach i transporcie morskim oraz zweryfikować projekty w realnych wa-
runkach portów Gdańska i Gdyni. 

To partnerstwo i  wyniesione z  niego doświadczenia zostały przeniesione 
do projektu Galatea. Należy zaznaczyć, że jego twórcy korzystają również 
z doświadczeń partnerów zaawansowanych we wdrażaniu innowacji i trans-
ferze wiedzy, takich np. jak Port Hamburg, który jest liderem automatyzacji 
w portach, stosowania ICT oraz sztucznej inteligencji (AI), wdrażania innowacji 
i rozwiązań proekologicznych. 

Innowacje w dokach i na akwenach 

Polskie stocznie i  ośrodki naukowe mają realne osiągnięcia w  projektowa-
niu i  wdrażaniu innowacji. W  Stoczni Crist powstały innowacyjne statki 
dla offshore’u i do budowy wybrzeży oraz promy hybrydowe i elektryczne. 

Nauta ma na swym koncie budowę statków badawczych, liczne przebudowy 
statków oraz remonty okrętów. Hydromega wyposaża statki i  porty w  no-
woczesne systemy hydrauliczne. Na wydziale Oceanotechniki i  Okrętow-
nictwa zaprojektowano mały pasażerski statek elektryczny, a w CTO małą 
jednostkę bezzałogową. Marine Technology zaprojektował i  wprowadził 
na rynek pierwszego hydrodrona. Przeszedł on pomyślne próby w  Porcie 
Gdynia. W Gdyni działa również system dokładnego wprowadzania statków. 
To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w Europie. 

Inni członkowie Klastra zapewniają działania firm w oparciu o zaawansowa-
ne systemy informatyczne. Sevent oferuje rozwiązania dla komunikacji biz-
nesowej w relacjach B2B i B2C, centra przetwarzania danych oraz systemy 
komunikacji i systemy bezpieczeństwa danych. Cador Consulting ma swoim 
portfolio nowoczesne systemy do projektowania przemysłowego produk-
tów i zarządzania procesami produkcyjnymi oparte na rozwiązaniach Simen-
sa. Echogram przy pomocy zdalnie sterowanych jednostek prowadzi pomiary 
na akwenach portów i stoczni, a SeaData na bieżąco monitoruje stan zanie-

czyszczenia powietrza w  portach 
Gdyni i Gdańska. 

Klaster innowacji

To tylko wybrane działania Bałtyc-
kiego Klastra Morskiego i  Kosmicz-
nego jako organizacji i jego członków. 
Pierwsze spotkania z  przedstawicie-
lami stoczni Crist i Nauta, Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz 
portów Gdyni i  Gdańska potwier-
dziły celowość decyzji Zarządu Kla-
stra o  włączeniu się do projektów 
międzynarodowych. Synergia nauki 
z  biznesem zaowocowała kolejnymi 
projektami. To owoc wcześniej ak-
tywności członków Klastra w projek-
tach Smart Panel (badania jakościo-

we i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania) oraz Sieć 
Otwartych Innowacji oraz udział członków Klastra w inteligentnych specja-
lizacjach Pomorza, a szczególnie w ISP1 (Technologie offshore i portowo-lo-
gistyczne) oraz ISP 2 (Technologie interaktywne w środowisku nasyconym 
informacyjnie).

Silne wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gwarantuje, 
że w Pomorskim wzmocniony został potencjał innowacji w przemysłach mor-
skich w skali międzynarodowej. Uruchomienie projektów stwarza członkom 
Bałtyckiego Klastra Morskiego i  Kosmicznego oraz polskim firmom gospo-
darki morskiej szansę uczestniczenia w transferze wiedzy, internacjonalizacji 
i komercjalizacji produktów i usług w całej Unii Europejskiej. 

W obliczu recesji spowodowanej pandemią COVID-19 udział polskich MŚP 
w  projektach o  takiej skali oddziaływania jest bezcenny. Obecnie Klaster 
działa w  czterech międzynarodowych projektach naukowo-badawczych 
i  aplikacyjnych. W  czasie ostatnich lat Klaster, jako organizacja, brał udział 
w około 20 projektach międzynarodowych. Stawia to Bałtycki Klaster Mor-
ski i Kosmiczny w rzędzie najaktywniejszych wydziałów i instytutów nauko-
wych, co zostało dostrzeżone przez partnerów z Unii Europejskiej. 

Marek Grzybowski
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GALATEA to jeden z satelitów Neptuna, któremu nadano imię morskiej nimfy znanej z mitologii greckiej. Jej urodę możemy podziwiać na fresku 
Rafaela Santi, który znajduje się Willi Farnesina (Chigi) w Rzymie. 

B
ałtycki Klaster Morski i  Kosmiczny został zaproszony do projek-
tu przez Pôle Mer Méditerranée oraz Aerospace Valley z Francji, 
którzy docenili silną markę Klastra na rynku Regionu Bałtyckiego 
i  w  Europie Środkowej. Szczególne uznanie zdobyła aktywność 
członków Klastra na rynkach i w projektach międzynarodowych, 

udział w rozwoju innowacji, transferze wiedzy i komercjalizacji nauki. 

Zaczęło się od Neptuna 

GALATEA to kontynuacja projektu „NEPTUNE, INNOSUP-1, Blue Growth Ac-
celerator”. Oba projekty finansowane są z programu Horyzont 2020. „Neptun” 
wywołał pierwszą dużą falę innowacji w „niebieskiej gospodarce” Unii Euro-
pejskiej. Osiągnął liczące się efekty we wspieraniu małych średnich przedsię-
biorstw (MŚP). 

Projekt Neptun przyspieszył proces skutecznego wdrażania innowacji w prze-
mysłach morskich. W czasie projektu rozwinięto współpracę w układach tran-
sgranicznych oraz wykreowano nowe łańcuchy wartości. Mówiąc prostym 
językiem, małe i średnie firmy UE związane z gospodarką morską, dzięki środ-
kom uzyskanym z Horyzontu 2020 mają szansę zaistnieć w skali ponadnaro-
dowej. A co szczególnie ważne, uzyskały wsparcie we wprowadzeniu na rynek 
międzynarodowy innowacyjnych produktów i usług. 

O  tym, że projekt był skuteczny, przekonywali w  Brukseli uczestnicy konfe-
rencji podsumowującej projekt. Wśród nich byli przedstawiciele 74 małych 
i średnich firm oraz 4 dużych, a także 10 klastrów oraz 7 stowarzyszeń. Sukces 
„Neptuna” zainteresował również aż 14 reprezentantów rządów i  urzędów 
unijnych. 

„Klastry wnoszą do projektów istotną wartość dodaną realnie, wspierając 
innowacyjne małe i średnie firmy” – mówiła na konferencji podsumowującej 
Anna Sobczak z Komisji Europejskiej, Policy Officer for Clusters and Emerging 
Industries w DG GROW. Podkreśliła, że szczególnie przydanym mechanizmem 

wspierania tych firm jest system finansowania kaskadowego przyjęty w pro-
jektach INNOSUP-1, które wykonywane są w ramach Horyzont 2020. 

Kaskadowe finansowanie MŚP

Projekt GALATEA (galateaproject.eu) działa, wykorzystując sprawdzone roz-
wiązania przyjęte w INNOSUP-1. Pôle Mer Méditerranée oraz Aerospace Val-
ley połączyły w silną sieć klastry z 9 regionów Unii Europejskiej. Wybrano te 
klastry, które w swoich regionach zapewniają wiodącą rolę w realnej integracji 
technologii ICT, lotniczych, morskich i kosmicznych oraz mają doświadczenie 
w promowaniu i wdrażaniu kaskadowych procesów finansowania innowacji. 

„Projekt GALATEA otrzymał 3,67 mln euro z programu Komisji Europejskiej 
Horyzont 2020. Z tego 79% zostanie przeznaczone na bezpośrednie wsparcie 
finansowe MŚP, a  także usługi świadczone przez partnerów GALATEA oraz 
inne zorganizowane działania” – informowała Océane Le Bot, Project Mana-
ger Pôle MerMéditerranée w  czasie wrześniowej konferencji „Smart Port. 
The merged sea & space network”. 

„Przewiduje się, że wsparcie uzyska około 100 europejskich MŚP. Finanse 
będą wydatkowane na opracowanie innowacyjnych produktów, usług lub 
procesów, rozwój projektów interdyscyplinarnych o dużej skali oddziaływa-
nia lub pozycjonowanie innowacji na rynkach międzynarodowych. Dlatego 
ważną cechą projektu jest integracja działań silnych partnerów z 3 basenów 
morskich: Atlantyku, Bałtyku i Morza Śródziemnego” – podkreślała Océane 
Le Bot. 

Liderem jest silny francuski Klaster Morski Pôle Mer Méditerranée – Toulon 
Var Technologies. W rozwoju innowacji uczestniczą: Aerospace Valley (Fran-
cja), Corallia Clusters Initiative/Research Center Athena (Grecja), Asociación 
Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi (Hiszpania), Fundació Eurecat 
(Hiszpania), Catalan Water Partnership (Hiszpania), Asociatia Cluj IT (Rumunia) 
oraz Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (Polska, region Morza Bałtyckiego). 

GALATEA – innowacje w kolorze blue
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O lewej prof. Edmund Wittbrodt i dr hab. Marek Grzybowski prof. em. UMG.



G
FKM otrzymała tytuł Bu-
siness School with Signifi-
cant Impact 2020 nadany 
przez Baltic Management 
Development Association 

w  międzynarodowym konkursie obej-
mującym uczelnie biznesowe z  25 kra-
jów. Doroczna nagroda BMDA przyzna-
wana jest szkole biznesu, która wnosi 
szczególny wkład w rozwój kadry mene-
dżerskiej, przedsiębiorstw, społeczeń-
stwa i gospodarki. W uzasadnieniu wska-
zano, iż GFKM stanowi ważny element 
polskiego ekosystemu biznesu i edukacji 
menedżerskiej, konsekwentnie przygo-
towując słuchaczy i  organizacje do no-
wych wyzwań i możliwości. Nagroda po-
siada szczególną rangę, gdyż odnosi się 
do rzeczywistej wartości dostarczanej 
przez szkołę biznesu jej beneficjentom.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów nagrodzona

AktuAlności88 

r e k L a m a



r e k L a m a

w dzisiejszym futbolu i im wcześniej zawodnicy lub zawodniczki mają okazję 
z takiej porady skorzystać, tym lepiej. Jeśli chodzi o kadrę, to obecnie mamy 
w drużynie dwadzieścia pięć zawodniczek. Sytuacja jednak zmienia się dy-
namicznie. Z niektórymi co jakiś czas musimy się pożegnać, inne dochodzą, 
wszystko robimy jako sztab szkoleniowy z myślą o rozwoju drużyny. 

Skąd zainteresowanie kobiecym futbolu? Przypadek czy przeznaczenie?
Tak zupełnie szczerze, to jeszcze cztery lata temu nie pomyślałbym, że będę 
kiedyś prowadził zespół kobiet. Dotychczas pracowałem z chłopcami i wy-
dawało mi się, że inaczej nie można. Jak bardzo się pomyliłem, uświadomi-
łem sobie chyba już po pierwszym kontakcie z drużyną, a dokładnie wtedy, 
gdy zastępowałem ich ówczesnego trenera w trzech meczach. Pamiętam, 
że już po pierwszym meczu poczułem, że to mnie wciąga, ta atmosfera 
walki, zaangażowania i  prawdziwej miłości do piłki. I  zostałem z  drużyną, 
zrezygnowałem z prowadzenia swojej szkółki i całą swoją trenerską ener-
gię i zaangażowanie skupiłem na drużynie dziewczyn. Swoją przyszłość już 
teraz zresztą wiążę przede wszystkim z piłką kobiecą, w tym chciałbym się 
specjalizować.

Czy kobiety ciągle przechodzą swoisty ostracyzm społeczny? No bo jak to: 
dziewczyna gra w piłkę nożną? 
Na pewno mamy wciąż do czynienia z  głęboko zakorzenionymi stereoty-
pami, jeśli chodzi o  „piłkarza w  spódnicy”. Na szczęście, choć powoli i  da-
leko nam jeszcze do huraoptymizmu, zjawisko to zaczyna zanikać. Mają 
na to wpływ przede wszystkim zintensyfikowane działania mediów na rzecz 
piłki kobiecej, np. częstsze transmisje meczów. Dobrym sygnałem jest także 
skłonność w ostatnim czasie, czego sami jesteśmy beneficjentem, do budo-
wania nowych czy przejmowania istniejących już zespołów kobiecych przez 
kluby Ekstraklasy. Cieszy także mnogość różnych artykułów czy po prostu 
ciekawych informacji na portalach społecznościowych o tematyce piłki ko-
biecej. Warto angażować się więc w  różnego rodzaju działania promujące 
ten sport w wykonaniu kobiet. Stałe podnoszenie poziomu polskiej i świato-
wej piłki nożnej kobiet też sprzyja coraz lepszym opiniom.

Różnice między męską wersją tego sportu a kobiecą są pewnie ogromne. 
Porównywanie piłki kobiecej z męską nie jest dobre. Przecież w innych dys-
cyplinach sportowych poza piłką nożną zawody sportowe także organizo-
wane i rozgrywane są oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn. I nie porównu-
je się dyscyplin. Podstawowe różnice dotyczące samej gry to fakt, że piłka 
żeńska jest wolniejsza, mniej dynamiczna, mniej atletyczna. Daleki jednak 
jestem od szukania porównań męskiej i żeńskiej piłki.
Jedyne co może być warte uwagi, to różnice w prowadzeniu zespołów kobie-
cych i męskich. Myślę, że ktoś, kto jak ja pracował w obu takich drużynach, 
widzi te różnice. 

Jak aktualnie wygląda rozwój piłki nożnej kobiet w Polsce?
Piłka nożna kobiet w Polsce zmieniła się w ostatnich latach i idzie to w do-
brym kierunku. Na pewno przyczyniło się do tego dużo lepsze szkolenie, jest 
ono zdecydowanie na wyższym poziomie, drużyny zaczęli prowadzić coraz 

lepsi trenerzy. Piłka kobieca przestaje być już „karą” dla trenera – jest tak 
samo ważnym zadaniem i  odpowiedzialną pracą jak w  przypadku prowa-
dzenia drużyn męskich. Sytuacja na pewno poprawiłaby się, gdyby piłkarki 
zaczęły zarabiać podobnie (albo tylko trochę mniej) co ich „odpowiednicy” 
z męskiej piłki. Porównywanie zarobków piłkarza Ekstraklasy z zawodnicz-
ką także grającą w Ekstralidze nie ma jednak żadnego sensu, bo słowo prze-
paść byłoby tu i tak łagodnym stwierdzeniem. W niższych ligach większość 
zawodniczek gra za darmo, godząc często z grą pracę i naukę. Niestety, przez 
to duża część naprawdę uzdolnionych piłkarsko dziewczyn kończy karierę 
zbyt wcześnie. To musi się zmienić, szczególnie jeśli chcemy, by piłka nożna 
stawała się dla zawodniczek zawodem, a nie wyłącznie hobby. 

Wciąż trwają potężne reorganizacje futbolu kobiecego w Polsce. Jakie są 
cele drużyny seniorskiej? 
Na razie w  klubie nikt nie mówi o  zdobywaniu tytułu mistrza Polski, ale 
na pewno taki klub jak Lechia w przyszłości będzie tego chciał i nie wątpię, że 
będzie się liczył i walczył o najwyższe cele. Na teraz jednak celem jest budo-
wanie drużyny na miarę możliwości, jakie mamy. Gramy w III lidze, kolejnym 
etapem będzie awans do II ligi, a  potem dalej. Potrzebne są odpowiednie 
nakłady finansowe, głównie na transfery nowych zawodniczek a  także na 
kontrakty dla coraz lepszych zawodniczek. Lechia coraz bardziej inwestuje 
w kobiecą drużynę, mamy coraz lepsze warunki i możliwości rozwoju. Przyj-
dzie pewnie i taki czas, że te naprawdę duże inwestycje czy kontrakty z za-
wodniczkami staną się faktem. Wszystko w swoim czasie. 

Kolejna runda wbrew pozorom już niedługo. Jak wyglądają przygotowania 
żeńskiego zespołu?
11 grudnia kończymy treningi i  zaczynamy przerwę. Podczas tej przerwy 
zawodniczki będą miały czas na odpoczynek i  zresetowanie sobie głowy 
od piłki, ale otrzymają także plan treningowy. Powrót planujemy w pierw-
szym lub drugim tygodniu stycznia – wówczas czeka zawodniczki bardzo ak-
tywny i ciężki okres przygotowawczy. Zaplanowane mamy już cztery mecze 
kontrolne, co do reszty, to będziemy decydować, kiedy tylko dowiemy się 
o terminie rozpoczęcia wiosennych rozgrywek.

Futbol – praca, pasja czy styl życia?
Wszystko razem! Myślę, że futbol to narkotyk, od którego uzależniłem się 
już w najmłodszych latach. Zawsze liczyła się głównie piłka. Wiadomo nato-
miast, że dla większości takich osób jak ja byłoby idealnie, gdyby realizacja 
swoich pasji mogła być pracą, tą jedyną, którą się wykonuje. Często jednak 
trzeba angażować się równocześnie w  inne projekty poza trenowaniem, 
czego konsekwencją jest choćby mniej czasu spędzanego z rodziną. Myślę 
jednak, że dopóki udaje nam się robić to, co kochamy, jeśli mamy klub, w któ-
rym jako trenerzy jesteśmy szczęśliwi, to nie można narzekać. Sport uczy 
walki i  konsekwencji w  dążeniu do celu nie tylko na arenie sportowej. Dla 
mnie rodzina i realizowanie się jako trener to sens życia. Nie widzę obecnie 
innej drogi do własnego szczęścia i niech tak zostanie. 

Dziękuję za rozmowę.

Z Robertem Bandrowskim, pierwszym trenerem kobiecej drużyny Lechii Gdańsk, rozmawiała Liwia Zaborska.

D
laczego właściwie piłka nożna stała się dla Pana najważniej-
sza?
Od kiedy pamiętam, gra w piłkę nożną była moją najważniej-
szą aktywnością i  grać w  nogę lubiłem najbardziej. Gdy mia-
łem siedem lat, już wtedy dużo starsi chłopcy wybierali mnie 

do gry na podwórku, a ja chętnie z nimi grałem, mimo iż byli prawie dwa razy 
ode mnie więksi. Mniej więcej w tym samym czasie zapisałem się do klubu, 
a że mieszkałem wtedy w Gdyni, to moim pierwszym wyborem był Bałtyk. 
Poszedłem więc na pierwszy trening, mając siedem lat, i  pozostawałem 
zawodnikiem przez kolejne jedenaście. Dobrze mi szło, kilkakrotnie zosta-
wałem królem strzelców w  ligach juniorskich, grałem także w  kadrze wo-
jewódzkiej, jednak przygodę z piłką jako zawodnik zakończyłem już w wie-
ku 18 lat. Przyczyniło się do tego kilka spraw, ale najgorsze były kontuzje 
i zwyczajne „zmęczenie materiału”. Przez następne lata musiałem odpocząć 
od piłki i  zregenerować nie tylko ciało, ale i  umysł. Przeprowadziłem się 
do Gdańska i całkowicie zmieniłem swoje życie.
Jakieś kilkanaście lat później zrobiłem pierwszy stopień uprawnień trener-
skich i  założyłem szkółkę piłkarską. W  kolejnych latach poświęciłem się 
już tej pasji bez granic, intensywnie ucząc się rzemiosła trenerskiego i od-
bywając kolejne kursy, zdobywałem coraz wyższe uprawnienia trenerskie. 
Ostatecznie dziś mam licencję trenerską UEFA. To dla mnie bardzo ważne 
osiągnięcie, które pozwala mi myśleć poważnie o dalszym rozwoju w profe-
sjonalnej piłce. 

Zajmuje się Pan obecnie szkoleniem kobiet. Jak zaczęła się przygoda gdań-
skiego teamu występującego w III Lidze Makroregionalnej?
Są dwa etapy kształtowania zespołu. Pierwszy to lato 2016 do czerwca 
2019, kiedy zespół był częścią stowarzyszenia Biało-Zielone i działał zupeł-
nie niezależnie od Lechii Gdańsk (wykorzystywaliśmy jedynie herb Lechii, 
zgodnie z powstałą umową o współpracy z gdańskim klubem), a drugi to lato 
2019, gdy drużyna została „wchłonięta” przez Lechię Gdańsk i zespół zaczął 
pisać zupełnie nową historię. Jako Biało-Zielone awansowaliśmy do II ligi 
kobiet, natomiast już w  strukturach Lechii musieliśmy zaczynać znów „od 
dołu” – od razu wygraliśmy III ligę wojewódzką i awansowaliśmy do zreorga-
nizowanej III ligi makroregionalnej, która po zmianach nie jest wcale słabsza 
piłkarsko od wspomnianej II ligi przed reorganizacją, w której miałem przy-
jemność ten zespół prowadzić.

Zakończyła się runda – Lechia jest na piątym miejscu. Jakie odczucia? 
Cel minimum przed rundą został osiągnięty. Teraz po rozegraniu całej rundy 
wiem, że mogliśmy być przynajmniej o dwie pozycje wyżej. Źle zaczęliśmy, 
problemy ze zdrowiem zawodniczek pokrzyżował nam plany w  ostatnim 
okresie przygotowań do rundy jesiennej i niestety odbiło się to na wynikach 
w początkowej fazie rozgrywek. Potem z każdym tygodniem było już coraz 
lepiej, ale poniesionych strat nie dało się już odrobić na tyle, by wskoczyć 
do pierwszej trójki. Wyciągamy z tego wnioski, pracujemy jeszcze mocniej 
i przede wszystkim bardziej świadomie, szczególnie zawodniczki zaczynają 
rozumieć jak ważny jest każdy aspekt treningu, zarówno tego – nazwijmy to 
–czysto piłkarskiego, jak i kwestii regeneracji, prewencji, a także sfery men-
talnej, w  której kształtowaniu pomaga dziewczynom psycholog klubowy. 
Dlatego jestem dobrej myśli, jeśli tylko los nam będzie sprzyjał i unikniemy 
poważniejszych kontuzji, będę spokojny o rundę rewanżową.

Dlaczego Lechia Gdańsk? Regionalne przywiązanie?
W  Gdańsku poznałem moją żonę i  tu zamieszkałem na stałe. Dlaczego 
Lechia, a  nie inny gdański klub? Lechia to klub z  tradycjami, klub, do któ-
rego szacunek miałem zawsze, nawet jeszcze wtedy, kiedy grałem w piłkę 
w  Bałtyku. Pamiętam, że kiedyś pomyślałem sobie, że następnym klubem 
mogłaby być Lechia. Inni myśleli o Realu Madryt czy Barcelonie, a  ja o Le-
chii. Naprawdę! Lechia z każdym rokiem pobytu w Gdańsku stawała się dla 
mnie coraz ważniejsza i coraz więcej rzeczy zaczęło mnie z tym klubem łą-
czyć. W pewnym momencie mój syn dostał się do Akademii Lechii, a potem 
ja zacząłem trenować dziewczyny. Wszystko zaczęło się zatem kręcić wokół 
barw biało-zielonych i tak to trwa do dziś. Obecnie jestem trenerem w Lechii 
Gdańsk, co jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem, dumą i bardzo dużym 
bodźcem motywującym.

Jak często odbywają się treningi i jak szeroką kadrą dysponuje żeński ze-
spół Lechii Gdańsk?
Treningi mamy pięć razy w tygodniu. Jeden z tych dni spędzamy na siłowni 
pod okiem trenera od motoryki. W pozostałe cztery dni trenujemy na boisku. 
Do tego dochodzą treningi bramkarskie, za które odpowiada trener Marcin 
Kośnik. Od czasu do czasu mamy także zajęcia z psychologiem klubowym, 
zarówno jako grupa, jak i  indywidualnie. Jeśli ktoś czuje potrzebę, może 
zawsze zwrócić się z prośbą o rozmowę, poradę – to jest bardzo potrzebne 

Futbol to narkotyk, 
od którego się uzależniłem
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Do grona ambasadorów Energi z Grupy ORLEN dołączyła polska tyczkarka Karolina Wejman. Pasja dziewiętnastolatki do skoku o tyczce narodziła 
się ponad osiem lat temu dzięki wsparciu rodziny – jej dziadek i ojciec również związani byli ze sportem. Po kilku latach ciężkiej pracy lekkoatletka 
może pochwalić się imponującymi osiągnięciami.

„C
hoć mimo młodego wieku udało mi się już dużo osiągnąć, 
to prawdziwe sukcesy i  osiągnięcia na arenie międzyna-
rodowej dopiero przede mną. Na pewno jednym z moich 
celów jest poprawienie kolejnych rekordów Polski w wyż-
szych już kategoriach wiekowych czy zdobycie medalu 

                 na arenie międzynarodowej” – powiedziała Karolina Wejman.

Tyczkarka jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski oraz reprezen-
tantką Polski podczas mistrzostw świata i Europy. Uczestniczyła w mistrzo-
stwach świata U18 w Nairobi (Kenia 2017), gdzie zajęła 7. miejsce, mistrzo-
stwach Europy U18 w Gyor (Węgry 2018) – 11. miejsce, oraz mistrzostwach 
Europy U20 w Boras (Szwecja 2019), również zajmując 11. miejsce. Jej naj-
większym dotychczasowym osiągnięciem jest pobicie rekordu Polski junio-
rek starszych skokiem, który od tamtego czasu wynosi 4,31 m. Wynik ten 
był w 2019 roku jednocześnie najlepszym wynikiem w Europie i na świecie – 
to wybitne osiągnięcie na tle renomowanych polskich tyczkarek tej samej 
kategorii wiekowej.

„Zależy nam, aby ambasadorami Energi byli sportowcy z potencjałem, oso-
by o niebywałej charyzmie, determinacji lub wytrwałości. Takie cechy pre-
zentuje właśnie Karolina Wejman. Łączy nas wspólny cel – rozwój poprzez 
sport i  w  sportowym duchu. Liczymy, że dzięki naszemu wsparciu zawod-
niczka sięgnie po najwyższe wyróżnienia” – podkreślała Justyna Kruszew-
ska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA.

W  sezonie 2020, ze względu na pandemię koronawirusa, docelowy start 
Karoliny Wejman na mistrzostwach Świata U20 w Nairobi został przełożo-
ny, a mistrzostwa Europy w Paryżu (do których chciała się zakwalifikować) 
– odwołane.

Przed Karoliną Wejman bardzo ważny sezon 2021. Oprócz przygotowań 
do imprez krajowych, w kategoriach U20 oraz seniorskiej, tyczkarka będzie 
walczyła o  zakwalifikowanie się i  start w  międzynarodowych imprezach 
sportowych tj. halowych mistrzostwach Europy w  Toruniu, drużynowych 
mistrzostwach Europy w  Mińsku, mistrzostwach Europy U23 w  Bergen, 
igrzyskach olimpijskich w Tokio czy uniwersjadzie Hengdu w Chinach. 

Karolina Wejman w gronie 
sportowych ambasadorów Energi
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Zdrowych i beztroskich Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2021 roku

życzy FLEK Import- Export
międzynarodowy dystrybutor artykułów:

kaletniczych, krawieckich, szewskich i rymarskich.

Gdynia, dnia 24.12.2020
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O
pracowana została przez rzeczoznawców Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Bursztynników klasyfikacja kamieni 
jubilerskich z bursztynu, uruchomiono laboratorium testują-
ce i  certyfikujące bursztyn bałtycki. Najważniejszym celem 
MSB jest zapewnienie bursztynowi bałtyckiemu wysokiej 

rangi w  Polsce i  na świecie. Najbardziej czasochłonną częścią działań Sto-
warzyszenia jest promocja organizacji, jej udział w międzynarodowych wy-
darzeniach i  dbanie o  współpracę z  różnego rodzaju instytucjami. W  MSB 
zrzeszonych jest 360 osób z 38 krajów. 

W czasie pandemii Zarząd Stowarzyszenia zadecydował o większym zaan-
gażowaniu i codziennym wspieraniu członków, a także o większej pomocy 
przy certyfikowaniu wyrobów, o dodatkowej promocji webinarów i szkoleń 
online, a  także o  aktywnym wspieraniu reklamy biżuterii poza granicami 
Polski. Przedstawicielki biura MSB uczestniczyły w  krakowskich targach 
Jubinale, w  Międzynarodowych Targach Bursztynu i  Biżuterii w  Gdańsku, 
w Gold Expo w Warszawie, a w listopadzie dyrektorka biura reprezentowała 
członków na International Fashion Week w Dubaju, gdzie biżuteria z bursz-
tynem z kilku firm wzbogaciła pokaz mody Diany Walkjewicz, jednej z pol-
skich projektantek wystawiającej swoją kolekcję w Dubaju. 

Ministerstwo Rozwoju wpisało tegoroczne wydarzenie w  Emiratach na li-

stę kluczowych imprez w ramach promocji branży fashion. Zorganizowano 
tam stoisko narodowe, z którego skorzystało 30 polskich firm. Pomorskim 
akcentem była biżuteria z bursztynem. Zmieniające się latami wzornictwo 
i stworzone bogate portfolio przez wiele ambitnych firm to znakomita oka-
zja, by polska moda była kojarzona ze „złotem Bałtyku”. Aleksandra Hara-
siuk, dyrektorka biura Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, 
zaprezentowała w  Dubaju biżuterię zrzeszonych w  Stowarzyszeniu firm 
przy okazji specjalnego pokazu dla przedstawicieli lokalnej prasy. Opowie-
działa również o celach i aktywności organizacji, tworzonych partnerstwach 
z podmiotami w Polsce i na świecie, a także przedstawiła część kolekcji bi-
żuterii w czasie pokazu sukien wieczorowych i ślubnych firmy DeVu Diany 
Walkiewicz w  ostatni wieczór, zamykający International Fashion Week 
w Dubaju. Biżuteria zrobiła duże wrażeniach na lokalnych celebrytach i za-
proszonych uczestnikach pokazu, m.in. na szejku z  rodziny rządzącej Emi-
ratami. Pokazane w  finale kreacje „tworzone z  potrzeby piękna i  z  serca”, 
jak mówi projektantka – łączące idealnie czerń tkaniny z  mieniącymi się 
bursztynami różnych kolorów – zainteresowały szczególnie media i osoby 
udostępniające informacje o wydarzeniu. Jest to doskonały znak przed zbli-
żającym się EXPO 2020 w Dubaju (przeniesione na 2021/2022), by nie za-
pominać przy okazji promocji województwa pomorskiego o wykorzystaniu 
bursztynowych projektów jako wyróżnika i tradycji wielowiekowej współ-
pracy pomiędzy Bliskim Wschodem a Północą Europy.

Złoto Bałtyku w Dubaju
W roku 1994 roku odbyły się pierwsze Międzynarodowe Targi Bursztynu, zaledwie dwa lata później, w 1996 roku, najbardziej aktywni pasjonaci 
bałtyckiego bursztynu postanowili powołać do życia Stowarzyszenie. Od tego czasu wydanych zostało kilkanaście naukowych opracowań, zreali-
zowano wystawy bursztynu i biżuterii w Polsce i w wielu miejscach na świecie.



AktuAlności96 AktuAlności 97 

szczególnie uwagę na kilka młodych aktorek: Magdę Celmer, która zagrała 
w filmie „Bóg Internetów”, Vanessę Aleksander za rolę w „Sali samobójców. 
Hejter”, filmie Jana Komasy, czy może szczególnie na Sandrę Drzymalską, 
wyróżnioną za wyjątkowo ciekawy portret młodych bohaterek stworzony 
w filmach „Każdy ma swoje lato” i w nagrodzonym za reżyserię w konkursie 
filmów mikrobudżetowych „Ostatnim Komersie”. Ten film uzyskał też nagro-
dę młodzieżowego jury, a jest to historia o maturzystach pełnych niepoko-
jów, namiętności i lęków. Reżyserem filmu jest debiutujący w Gdyni Dawid 
Nickel. Nagrodę w konkursie filmów krótkometrażowych zdobyła znana ak-
torka Olga Bołądź, która wyreżyserowała niezwykle oryginalny i baśniowy 
film „Alicja i żabka” oparty na dramatycznych wydarzeniach.

Nagrodę za główną rolę męską zdobył Piotr Trojan w filmie „25 lat niewin-
ności. Sprawa Tomka Komedy” w reżyserii Jana Holoubka, którego nagro-
dzono w Gdyni (i słusznie!) za debiut. Holoubek stworzył wstrząsające kino 
i  choć od premiery minęło już kilka miesięcy, film opowiadający o  losach 
Tomka Komedy skazanego na 25 lat więzienia za… niewinność porusza do 
głębi. Dramaturgia odtwarzanych zdarzeń, ale też bezradność i bezradność 
człowieka skazanego za niepopełnione przestępstwo uświadamiają wi-
dzom, jak krucha jest granica między prawdą a mistyfikacją.

W  werdykcie jury, któremu przewodniczył w  tym roku znakomity reżyser 
Lech Majewski, zastanawia, że nie zauważono zupełnie polskiego kandyda-
ta do  Oskara filmu „Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej 
i Michała Englerta. Nie dostał też żadnej nagrody poruszający film „Sala sa-
mobójców. Hejter” w reżyserii Jana Komasy, który wszedł do kin w nieszczę-
śliwym covidowym czasie i wydaje się, że nie zjednał sobie takiego grona wi-
dzów, na jakie zasługuje. Również opowieści z przeszłości, o autentycznych 
wydarzeniach historycznych nie znalazły uznania jury: ani film „Zieja” o księ-
dzu Janie, który był współzałożycielem KOR-u, ani „Mistrz” – dramatyczna 

historia boksera Tadeusza Pietrzykowskiego, który przeżył okupację w obo-
zach koncentracyjnych. 

Był na tym festiwalu też wątek trójmiejski. Reżyserka Iwona Siekierzyńska 
nakręciła w  Sopocie, Gdańsku i  Gdyni film „Amatorzy” z  udziałem niepeł-
nosprawnych intelektualnie wykonawców z  Teatru Biura Rzeczy Osobi-
stych i zawodowych aktorów – grają m.in. Roma Gąsiorowska, Anna Dymna 
i Krzysztof Kowalewski. Film jest pełną ciepła, ale też i konfliktów opowie-
ścią o  dochodzeniu do zamierzonego celu, do przygotowania przez akto-
rów-amatorów z dysfunkcjami intelektualnymi spektaklu szekspirowskiego, 
który ma być zagrany w prawdziwym teatrze. Ten poruszający film zdobył 
dwie nagrody: Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych i Stowa-
rzyszenia Kin Studyjnych.

Tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni był niestety naj-
smutniejszym wydarzeniem filmowym w pandemicznej rzeczywistości mi-
jającego roku. Środowisko filmowe nalegało, by festiwal się odbył. Nagrody 
rozdawano w wielu kategoriach. Brak publiczności, kompletny brak festiwa-
lowego nastroju, zamknięte sale, brak artystów i spotkań z nimi, marne kon-
ferencje prasowe po filmach, zamknięte kina i niespecjalne zainteresowanie 
prezentowanymi filmami. Filmy sprzed lat nie miały wzięcia. „Krzyżaków” 
w  odnowionej wersji na jednym z  internetowych seansów chciał obejrzeć 
tylko jeden widz. Również na innych filmach z  ofert festiwalowej nie było 
tłoku. Tylko niektóre filmy konkursowe miały jako taką, kilkusetosobową 
frekwencję. W  porównaniu do ubiegłorocznej liczby widzów – około 70 
tys. festiwalowych gości, to oczywiście kropla w morzu. Miejmy nadzieję, że 
w następnym roku obejrzymy już prawdziwy gdyński festiwal z ciekawymi 
filmami i salami pełnymi publiczności. 

Alina Kietrys

Po raz pierwszy w 45-letniej historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych najważniejsze trofeum – Złote Lwy (i nagrodę 300 tys. zł) przypadła 
pełnometrażowemu filmowi animowanemu „Zabij to i wyjedź z tego miasta” w reżyserii Mariusza Wilczyńskiego, który nagrodzono również 
za dźwięk. Jury wybrało faworyta z 14 obrazów zakwalifikowanych w tym roku do konkursu głównego. Reżyser pracował nad filmem 14 lat. 
Najważniejsza nagroda gdyńskiego festiwalu dla filmu pełnego ironii, dystansu do świata i czarnego humoru na pewno zaskoczyła.

O
 czym jest „Zabij to i wyjedź z miasta”? Przypowieścią o po-
zornie zwykłym, codziennym życiu, które z  czasem staje się 
nieznośne. Z  pewnością estetyka i  forma tego oryginalnego 
dzieła zasługują na uwagę. Czy jednak właśnie ten film po-
winien zdobyć najważniejszą festiwalową nagrodę? Werdykt 

wydaje się swoistą artystyczną prowokacją. 

Najwięcej nagród festiwalowych zgarnęły w tym roku dwa filmy: „Magne-
zja” i „Sweat”, oba niestety obejrzało tylko festiwalowe jury. Dystrybutorzy 
i producenci kilku filmów zakwalifikowanych na festiwal nie zgodzili się na 
pokazanie ich w  online’owej wersji festiwalu przed premierami kinowymi. 
Tłumaczono to rozwiniętym piractwem internetowym. Jednak część fanów 
kina mogła wcześniej obejrzeć te filmy na innych festiwalach, w  tym „Ma-
gnezję” Macieja Bochniaka, za którą debiutujący w  Gdyni reżyser odebrał 
nagrodę Złotego Pazura w  kategorii „Inne spojrzenie”. Nagrodzono rów-
nież w  tym filmie charakteryzację, kostiumy, scenografię. „Magnezja” jest 
filmem pełnym fantazji, w westernowym stylu o porachunkach gangów na 
polsko-sowieckim pograniczu. To kino gatunkowe w  doborowej obsadzie: 
Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz. 
Na pewno znajdzie swoich widzów. Drugi doceniony film to „Sweat”, nagro-
dzony za montaż, zdjęcia i najlepszą rolę drugoplanową (otrzymała ją po raz 
kolejny na gdyńskim festiwalu Aleksandra Konieczna), a  także co bardzo 
ważne – za reżyserię i najlepszą główną rolę kobiecą. Zdobyła ją debiutująca 

na dużym ekranie Magdalena Koleśnik, naprawdę świetna, przekonywująca, 
autentyczna i wrażliwa. Reżyser „Sweat” Magnus von Horn został słusznie 
uhonorowany Srebrnymi Lwami. Film ten naprawdę porusza, opowiada bo-
wiem o  samotności rzekomo wziętej i  rozchwytywanej przez internautów 
influencerki fitnessu. Koleśnik cały czas obecna jest na ekranie: jej twarz, 
ciało, ruchy, napięcie są świetnym „filmowym tworzywem”. Aktora związa-
na od kilku lat z Teatrem Powszechnym w Warszawie przebojem i z wielką 
aktorską klasą weszła na filmowy ekran. 

Za debiut aktorski nagrodzono Zofię Stafiej – warto zapamiętać nazwisko 
tej młodej aktorki. Zagrała ona w filmie Piotra Domalewskiego „Jak najdalej 
stąd”, uhonorowanego tym razem za scenariusz do tego filmu. Domalewski 
jest aktorem i  nagradzanym już wcześniej reżyserem. Polecam Państwu 
film „Jak najdalej stąd”. To bardzo poruszająca historia młodej dziewczyny 
z  prowincji, która musi pojechać do Irlandii, by odebrać ciało ojca, który 
zginął w wypadku w porcie. Dobry scenariusz, sprawna reżyseria i bardzo 
sugestywna Zofia Stafiej w roli głównej. Młoda aktorka jest studentką łódz-
kiej szkoły filmowej. Zagrała też niewielką rolę w filmie „25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka Komedy.” Ciekawa osobowość tegorocznego festiwalu.

Wyraźnie na tegorocznym festiwalu pojawiły się nowe twarze na ekranie. 
Pokoleniowa i  jakościowa zmiana warty następuje nie tylko wśród reży-
serów i  scenarzystów, ale również wśród aktorek i  aktorów. Zwróciłabym 

45. festiwal filmowy w Gdyni bez publiczności
Jury zaskoczyło Złotymi Lwami. Zwyciężył film animowany
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Kadr z filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”.

Reżyser Mariusz Wilczyński – „Zabij to i wyjedź z miasta”.Sandra Drzymalska w filmie „Ostatni Komers”.
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Zofia Stafiej i Kinga Preis w filmie „Jak najdalej stąd”. Zbigniew Zamachowski i Andrzej Seweryn w filmie „Zieja”.



Kiedy go spytałam, czy mu nie żal, że to głównie epizody, przypomniał mi 
film „Bulwar Zachodzącego Słońca”. Jego bohaterką jest Norma Desmond, 
której karierę zniszczyło nadejście ery dźwięku. Jest scena, gdy jej lokaj chce 
wyciągnąć starą aktorkę z domu, przywrócić ją do życia. Aranżuje więc zdję-
cia, mały plan filmowy. Światła, kamery, ale bez taśm... I nagle aktorka słyszy 
ochrypły, charakterystyczny ryk: „Kamera! Akcja!”. Ten krzyk, zapewniał 
pan Ryszard, to jak zastrzyk adrenaliny. Zawsze obudzi do życia.
 
Byłaś znakomicie do tych rozmów prowadzonych „z biegiem lat” przygo-
towana. Masz teatralne anegdoty w zanadrzu i książki, które pięknie za-
trzymują czas.
Niezmiennie wzrusza mnie atmosfera dawnego teatru. Ulubiony motyw mo-
ich sztuk to teatr jako metafora życia, gdzie reżyseruje bezwzględny Czas, 
zapraszając na scenę nowych aktorów, usuwając z  niej starych. Nie pozo-
staje nic innego jak swoją rolę zagrać do końca. Może, kto wie, uda się Czas 
wykiwać?

Który czas w twórczych działaniach Ryszarda Ronczewskiego uważasz za 
najciekawszy?
Całe jego długie życie to scenariusz na piękny film. Ja najbardziej lubię at-
mosferę przełomu lat 50. i 60., gdy wraz z siostrą Aliną Afanasjew i Jerzym 
Afanasjewem tworzyli w Sopocie Cyrk Rodziny Afanasjeff. Na ich przedsta-
wienia tłumy waliły drzwiami i  oknami. Kto nie widział przedstawień Cyr-
ku, w ogóle się nie liczył. On był w tym teatrze smutnym Arlekinem. Kiedy 
w sopockiej muszli koncertowej grał w przedstawieniu „Cyrk Tralabomba”, 
biegały za nim dzieciaki krzycząc: „Kalipsiak idzie!”, bo w białej chałatce ko-
jarzył im się ze sprzedawcą lodów.

Ryszard Ronczewski zmarł tuż przed wydaniem tej książki.

Trudno mi o tym mówić. Tym bardziej, że wiem, jak bardzo cieszył się na tę 
publikację. Dlatego niech na finał tej rozmowy zabrzmią słowa, która wień-
czyły spektakle Cyrku Rodziny Afanasjeff: „Żegnajcie, łódź wasza odpły-
wa… Na brzegach rzeki czasu, będziecie spotykali inne spektakle, innych 
ludzi, przepiękne narodziny albo czyjąś tragiczną śmierć, ale do tych chwil, 
które tutaj przeżyliście, już nie ma powrotu, sekunda minęła, to już jest za 
wami. Oddalacie się, odpływacie w dal czasu, do widzenia, do widzenia, Błaź-
nie”.

Dziękuję pięknie za rozmowę. I wierzę, że właśnie ta książką „Za kurtyną 
czasu” może być wspaniałym prezentem pod choinkę. 

r e k L a m a

Maria i Henryk Lewandowscy

ul. Świętego Ducha 16  •  Gdańsk  •  tel./fax: 58 305 76 71  •  restauracja@gdanska.pl  •  www.gdanska.pl

W grudniu ukazała się wydana starannie przez Muzeum Sopotu 
i miasto Sopot, niezwykła książka „Za kurtyną czasu”, którą każdy 
miłośnik dobrego teatru z pewnością przeczyta. Jest to opowieść 
o legendzie Sopotu – zmarłym niedawno niezwykłym aktorze 
i reżyserze Ryszardzie Ronczewskim, niezapomnianym m.in. z filmu 
„Faraon”. Ważną i piękną rozmowę z artystą prowadzi Gabriela 
Pewińska, znana dziennikarka, autorka sztuk teatralnych, z którą 
dla „Magazynu Pomorskiego” rozmawia Alina Kietrys.

G
abrielo, czy przygotowywałaś tę publikacje w związku z 90. 
urodzinami pana Ryszarda Ronczewskiego, które obchodził 
w tym roku?
Książka była prezentem urodzinowym dla Ryszarda Ron-
czewskiego od Miasta Sopot, ukłonem w stronę aktora, który 

był związany z Sopotem od 1945 roku. Potrafił o nim opowiadać. Mówił na 
przykład, że po Sopocie należy „łazić” z wyczuciem, tak jak się chodzi po sta-
rym żydowskim cmentarzu. Kiedyś też wyznał, że to miasto grzeje czas jego 
starości jak stara, ciepła kołdra. Ostatnie zdanie z tej książki: „Mam nadzieję, 
że gdy odejdę, to Czarodziejskie Miasto będzie grzało dalej”… To, myślę dziś, 
jak testament dla miasta.

Jak długo się znaliście? Czy pamiętasz pierwszy wywiad?
Pana Ryszarda znałam ze sceny, z filmów, ale to, że blisko piętnaście lat temu 
poprosiłam go o wywiad dla „Dziennika Bałtyckiego”, było związane z... moją 
historią. Wyczytałam, że urodził się w 1930 roku w Nowej Wilejce. W tym 
samym roku w owej maleńkiej miejscowości pod Wilnem urodziła się moja 
mama. Byłam pewna, że musieli się znać i wydało mi się to fascynujące, tym 
bardziej, że w pamiętniku szkolnym mama wciąż wspomina kolegę ze szko-
ły o imieniu... Rysiek. Wtedy mama nie żyła już od wielu lat, więc na spytki 
wyciągnęłam pana Ryszarda, czy to może on chodził z mamą do szkoły. Wy-
prowadził mnie z błędu: „Urodziłem się w Puszkarni, powiat Nowa Wilejka. 
Szybko stamtąd wyjechaliśmy do Wilna. Więc nie mogłem znać pani mamy”. 
Tamten pierwszy wywiad zapoczątkował kolejne.

Twój mąż Ryszard Jaśniewicz też jest aktorem i reżyserem. Czy w związku 
z tym lepiej rozumiałaś tę niezwykłą miłość, ale i rozczarowanie teatrem, 
które przewija się w tej rozmowie z panem Ronczewskim?
O moim mężu jeden z recenzentów napisał: „Jaśniewicz nie wychodzi z te-
atru. Cały jest teatrem”. Mąż twierdzi, że aktorem jest się do końca, a nie do 
emerytury. Takim aktorem był też Ryszard Ronczewski. Dlatego nic a nic nie 
zdziwiło go, gdy na wstępie naszej rozmowy spytałam: „Co robi aktor, który 
właśnie skończył 90 lat? Szykuje się do następnej roli?”. Wciąż słyszał głos 
dochodzący z  planu filmowego: „Kamera! Akcja!”. Ja to dobrze rozumiem. 
Bohaterem moich sztuk, które napisałam dla męża, w  hołdzie jego szalo-
nej miłości do sceny, jest Stary Aktor. W „Pajacach” mówi: „Scena to życie. 
Żyję, bo gram. Nigdy nie umrę. Śmierć w wiersz się nie wciśnie. Szekspirem 
ją załatwię! A może i Słowackim?”. Dlatego, gdy latem Ryszard Ronczewski 
wyznał mi, że rolę w swoim nowym filmie zaproponował mu sam Wojciech 
Smarzowski, byłam zachwycona! Choć wielu pewnie uznałoby, że decydo-
wać się na trudy pracy na planie, mając 90 lat, to szaleństwo.

Rozmawiacie o domu rodzinnym pana Ronczewskiego, o jego ojcu...
Życie tej rodziny, by zacytować poetę Jerzego Afanasjewa, twórcę Cyrku 
Rodziny Afanasjeff, tak jak w średniowiecznej trupie, płynęło przez ich te-
atr, który „mieszkał w ich głównym pokoju”. W Sopocie było to miejsce, do 
którego we wspomnieniach wracał najczęściej – dom na dawnej ulicy Dzier-
żyńskiego, dziś 3 Maja. Z rozczuleniem wspominał mamę, która szyła im ko-
stiumy i grała na fortepianie stare romanse. Kimś nadzwyczaj ważnym był 
dlań ojciec. Nauczył go tolerancji. Był najlepszym przewodnikiem na szla-
kach ich wspólnych wędrówek. Kiedy pan Ryszard został studentem szko-
ły aktorskiej, ojciec wypytywał go, jakie książki czyta na tych „teatralnych 
studiach”, jakich autorów: „Pytał, czy już poznałem Stendhala, Victora Hugo. 
Takie monologi Taty kończyły się stwierdzeniem, że jeżeli teraz, gdy mam 23 
lata, tego nie przeczytam, to już później nie wystarczy mi czasu. Dodawał, że 
aktor to musi być wysoko wykształcony facet”. 

Przez całą rozmowę przewija się świat realny, fascynacje miastem, lasem 
jeziorem, morzem... Ryszard Ronczewski był niezwykłe uczulony na to, co 
nas otacza.
Świat realny? Dla mnie raczej to teatr snów. Morze... Pierwsze, co zrobił, gdy 
w 1945 roku przyjechał z rodziną do Sopotu, to poszedł na molo łowić flą-
dry. Był, tak myślę, obdarzony wrażliwością właściwą ludziom pochodzącym 
z Kresów. Czuły na piękno natury, literatury, muzyki, ale też dobrej kuchni 
i wybornego wina. Potrafił cieszyć się życiem. Miał dystans do śmierci. Mó-
wił o niej z szacunkiem. Bez trwogi. Miał też wyjątkowe poczucie humoru. 
Był mistrzem anegdoty.

Film, ponad 100 ról, praca ze znakomitymi reżyserami i – jak słusznie za-
uważasz – gros ról drugoplanowych. Ale nie ma w tych opowieściach pana 
Ryszarda tęsknoty za gwiazdorzeniem...

Mag z Sopotu

nasze rozmowy 99 nasze rozmowy98 

Dorota Kolak i Ryszard Ronczewski w filmie „Kobieta z 
morza” -1992r. reż. Krzysztof Babicki.

Ewa Kasprzyk i Ryszard Ronczewski w filmie „Antoniusz i 
Kleopatra” – 1992r. reż. Małgorzata Bramorska-Fogiel
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Perły polskiej kultury to autorski projekt skrzypaczki Natalii Walewskiej, który powstał na bazie jej wieloletnich doświadczeń scenicznych 
i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem gustów polskiego odbiorcy.

P
rawdziwą perłą w  repertuarze są trzy polonezy autorstwa Mi-
chała Kleofasa Ogińskiego, przekazane Natalii Walewskiej przez 
Iwo Załuskiego z  Ogińskich – prapraprawnuka kompozytora. 
Iwo Załuski z Ogińskich, choć praktycznie od urodzenia mieszka 
i tworzy w Anglii, jest zaangażowanym popularyzatorem polskiej 

muzyki i tradycji.

Polonezy do tej pory nigdy nie były wydane drukiem ani nagrane. Pierw-
szymi wykonawcami historycznych kompozycji byli: Natalia Walewska – 
skrzypaczka, wieloletnia koncertmistrzyni orkiestry Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku, i znakomity pianista Rafał Lewandowski. Premierowe wykona-
nie odbyło się 10 listopada 2018 roku w Dworze Artusa w Gdańsku, w ra-
mach uroczystego koncertu z  okazji 100-lecia Niepodległości Polski pod 
honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Z kart polskiej historii znamy wielkie nazwiska tych, którzy walczyli na polach 
walki, dowodzili powstaniami narodowowyzwoleńczymi. A  co z  pamięcią 
o tych, którzy toczyli „bitwy” bez użycia broni? Spośród przedstawicieli sztuki 
to literaci zwłaszcza zapisali swoje nazwiska w historii artystów czynu. A gdzie 
byli wówczas twórcy muzyki? Byli. Byli często bliżej wydarzeń najważniej-
szych stulecia niebytu niż niejeden żołnierz. A  jednak najczęściej dewaluuje 
się ich udział w dziejowym boju o Polskę. Wielu z nich walczyło m.in. dyplo-
macją. Niektórzy mieli w sobie wyjątkowy gen Niepodległej, dzięki któremu 
wnieśli siłę przetrwania w  czasie, gdy Polska zniknęła z  mapy Starego Kon-
tynentu na 123 lata. Ten gen stanowił broń, której zaborcy nie dostrzegali. 
Esencję ówczesnej sytuacji naszej ojczyzny wyrażały słowa, które pojawiały 
się na ustach za granicą: „Polska? Gdzie to jest?”. Taki był status Polski w świa-
domości świata. Polscy kompozytorzy stali się ambasadorami i  azymutami 

na środkową Europę, gdzie istniała wspólnota narodowa, której odebrano 
byt. Trwała i przetrwała – poprzez muzykę – w perłach polskiej kultury.

Natalia Walewska – polska skrzypaczka, uczennica Leonida Kogana. W swo-
im dorobku ma nagrody na międzynarodowych konkursach m.in. Międzyna-
rodowym Konkursie im. K. Szymanowskiego.

Uczestniczyła w wielu festiwalach, gdzie występowała pod batutą wielkich 
dyrygentów jak: G. Solti, Ch. Eschenbach, M. Roztropowicz. Od 1999 roku 
jest koncertmistrzem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Jej umiejęt-
ności zostały docenione przez uznanych dyrygentów jak Jerzy Maksymiuk, 
Ernst van Tiel, Massimiliano Caldi, Maxim Vengerov, Vag Papian, Juozas Do-
markas, sir Neville Marriner, Sławomir Chrzanowski, Petr Chromcak.

W  dorobku autorskim Natalii Walewskiej znajdują się nagrania płytowe: 
„Romanza Classica” na skrzypce i organy z prof. Romanem Peruckim (osią-
gnęła status złotej płyty), „Clair de Lune” nagrana wspólnie z pianistą prof. 
Bogdanem Kułakowskim, „Violin & Piano” z  pianistą Rafałem Lewandow-
skim, „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego z  Zespołem Muzyki Dawnej 
„Cappella Gedanensis” pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego (platyno-
wa płyta), „War Requiem” z dyrygentem sir Nevillem Marrinerem.

Skrzypaczka została zaproszona w  2014 roku do współpracy przy filmie 
„Kobiety bez wstydu” w  reżyserii Witolda Orzechowskiego, nagrała też 
„Pocztówkę z  Paryża” – ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Piotra 
Salabera.

W 2015 roku powstała płyta z muzyką filmową „Amber Tango”, zawierająca 
najpiękniejsze i najbardziej znane melodie filmowe. Płyta ta powstała przy 
współpracy z dyrygentem Szymonem Morusem, Pawłem A. Nowakiem i or-
kiestrą kameralną Progress. 

Perły polskiej kultury
AktuAlności100 

Niech święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2021 niosą wiarę i ufność,

że choć osobno – to razem, myślami celebrujemy je z Wami.
Życzymy wiary w człowieka i dobro, ludzkiej miłości

i wrażliwości, zwyczajnych, codziennych radości.
Dzielimy się nadzieją na dobrą – również tę biznesową

– przyszłość i nieustające zdrowie.
Duchem jesteśmy z Wami.

Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu



AktuAlności102 AktuAlności 103 

Fotoreportaż Sławomira Panka

Polsko-hinduski ślub w Delhi
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Z  powodu pandemii i  związanych z  nią ograniczeń, w  małym gronie i  bez 
udziału gości, budujący pirs zawiesili tradycyjną wiechę, która symbolizuje 
zakończenie budowy najwyższego punktu obiektu. 

„Realizacja pirsu zachodniego Portu Lotniczego w  Gdańsku znalazła się  
w momencie, w którym tradycyjnie na budowie zawieszona zostaje wiecha. 
Mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa wszystkie 
działania realizowane są planowo. Obiekt osiągnął właściwą wysokość, 
trwają prace związane z pokryciem dachowym, a przed nami roboty wykoń-
czeniowe, wśród których najbardziej widoczne, bo nadające charakter no-
wemu budynkowi, są prace fasadowe. Równie istotne są działania związane 
z  montażem wszelkich instalacji elektrycznych, teletechnicznych i  sanitar-
nych” – powiedział Karol Zduńczyk, prezes Zarządu DORACO. 

„Wielkie brawa dla ludzi, którzy budują pirs: po stronie wykonawcy, jego 
podwykonawców, kierowników budowy i menadżerów projektu, brawa tak-
że dla pracowników Portu Lotniczego Gdańsk, w tym kierownika inwestycji 
i wielu inspektorów” – dodał Tomasz Kloskowski. 

Po rozbudowie terminalu pasażerskiego Port Lotniczy Gdańsk zyska prawie 
16 tys. m2 nowej powierzchni (obecnie to ok. 45 tys. m2). W  nowym pirsie 
będą obsługiwani pasażerowie rejsów rozkładowych, podróżujący do kra-
jów non-Schengen, część nowego obiektu będzie też przeznaczona do ob-
sługi pasażerów z krajów strefy Schengen. 

Podstawowe zmiany parametrów po wybudowaniu pirsu: 
• centralny punkt kontroli bezpieczeństwa – zwiększenie liczby linii kontroli     
    bezpieczeństwa z 11 do 18
• punkty odprawy paszportowej, odloty – zwiększenie przejść z 6 do 10
• gate’y odlotowe – zwiększenie liczby gate’ów z 20 do 30
• punkty odprawy paszportowej, przyloty – zwiększenie przejść z 8 do 12 
• odbiór bagażu – zwiększenie liczby karuzel z 5 do 9 

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy buduje pirs, który będzie przedłużeniem istniejącego terminalu pasażerskiego T2 w kierunku zachodnim. 
Prace, które prowadzi Korporacja Budowlana DORACO, zaczęły się jesienią ubiegłego roku, a mają zakończyć w IV kwartale 2021 roku. 

„R
ozbudowujemy terminal po to, by w  przyszłości ob-
służyć naszych pasażerów, którzy niewątpliwie do nas 
wrócą w  perspektywie roku lub dwóch. Nasze miasta 
i  nasz region będą się rozwijać bez względu na to, kiedy 
zakończy się pandemia koronawirusa. Konieczna jest 

               infrastruktura, przygotowana do obsługi tych rosnących i rozwi-
jających się miast. Taką infrastrukturą jest lotnisko, a najważniejsze w nim 

miejsce to terminal, w  którym będą obsługiwani pasażerowie. Nie należy 
obawiać się tych czasów, w  których żyjemy, należy patrzeć w  przyszłość 
i  wierzyć w  to, że za chwilę wrócimy do normalności. Budowa terminalu 
przebiega rewelacyjnie, ponieważ terminowo. Mieścimy się też w kosztach, 
które sobie założyliśmy. W trakcie szalejącej pandemii to, co nam bardzo do-
brze wychodzi, to jest właśnie budowa pirsu” – powiedział Tomasz Kloskow-
ski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

Lotnisko rozbudowuje 
terminal pasażerski
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Prawdziwa radość ogarnęła nie tylko uczestników transmisji 
z uroczystej gali w Padwie, ale również Facebook, gdzie wysypały 
się entuzjastyczne wpisy i gratulacje. Było to w Międzynarodowym 
Dniu Wolontariusza, gdy okazało się, że Gdańsk uzyskał tytuł 
Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. 

W
  Gdańsku działa ponad 20 tys. wolontariuszy, a  Regio-
nalne Centrum Wolontariatu w  Gdańsku to organizacja 
oparta na równoprawnym współdziałaniu i  aktywnym 
społecznym zaangażowaniu. Głównym celem jest upo-
wszechnianie idei pracy nieodpłatnej na rzecz organiza-

cji, instytucji i osób prywatnych, a także kształtowanie świadomych postaw 
obywatelskich. 

Gdańsk od lat wspiera wolontariuszy i  inicjatywy obywatelskie. Zapewnia 
stałe finansowanie aktywności wolontariackich i prowadzenie Regionalne-
go Centrum Wolontariatu. Aktywni obywatele na zgłaszane działania mogą 
uzyskać od miasta specjalne fundusze lub minigranty. W Gdańsku powstała 
pierwsza w  Polsce aplikacja mobilna WolontariAPP. Według badań satys-
fakcji życia mieszkańców Gdańska ponad 60% mieszkańców deklaruje ak-
tywny udział w wolontariacie.

RCWG powstało w  1994 roku i  skupia bardzo wiele organizacji. Od 2001 
roku stowarzyszenie działa w  ramach ogólnopolskiej Federacji Centrów 
Wolontariatu. Aktywni wolontariusze w Gdańsku, poza szkoleniami, otrzy-
mują ubezpieczenie i darmową komunikację miejską w czasie wykonywania 
podjętych działań. W bazie danych RCWG są dziesiątki organizacji, w któ-
rych pomoc można się zaangażować.

Za działania w regionie Centrum Wolontariatu wyróżniane było już w kon-
kursie dla najlepszej organizacji pozarządowej w 2011, a rok później uzyska-
ło dwie prestiżowe nagrody: Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańsk im. Lecha 
Bądkowskiego i nagrodę w kategorii społeczeństwo obywatelskie – Bursz-
tynowego Mieczyka dla najlepszej organizacji pozarządowej w woj. pomor-
skim. 

5 grudnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto 
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w  1985 roku. Od kilku lat 
dzień ten jest celebrowany także w  Gdańsku. W  tym roku z  powodu pan-
demii nie odbyła się barwna parada, ale z niepokojem czekano na werdykt 
w  trakcie uroczystej gali w  Padwie, podczas której przyznawano nagrody 
„Aktywni społecznie” w różnych kategoriach: wolontariuszka/wolontariusz 
roku 2020, koordynatorka/koordynator roku 2020, inicjatywa, która wnio-
sła najwięcej dobra podczas kwarantanny 2020 czy wyróżnienie za działal-
ność na rzecz innych. Oto laureaci z Gdańska: 

• Za Inicjatywę, która przyniosła najwięcej dobra w  czasie kwarantanny, 
uznano akcję „#ngosyszyjąmaski” organizowaną przez m.in. Magdalenę 
Jabłońską z udziałem kilkunastu fundacji i stowarzyszeń i ponad 1000 wo-
lontariuszy. Wielorazowe maski z filtrem przekazywane były i są do szpitali, 
hospicjów i ośrodków opieki w województwie pomorskim.

• Wolontariuszką roku została Klaudia Suliborska, która działa od wielu lat 
w  Fundacji Mam Marzenie. Podopiecznym fundacji poświęca dużo czasu 
i to działanie napawa ją dumą i motywuje do dalszej pracy.

• Koordynatorka roku – tym tytułem nagrodzono Lilianę Tarasow, głów-
ną koordynatorkę szkolnego koła wolontariatu „Pomocne Elfy”. Ta grupa 
niczym mała rodzina bierze udział w  różnych akcjach nie tylko na terenie 
Gdańska. 

• Specjalne wyróżnienie za działanie na rzecz innych trafiło do Joanny 
Łysikowskiej, która samodzielnie prowadzi akcję „#zupodobro”, wspiera 
i dokarmia potrzebujących, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Pani Jo-
anna przygotowuje zupy własnym kosztem. Zaangażowała wolontariuszy 
do rozwożenia posiłków, wspierała też ratowników medycznych, organizu-
jąc im posiłki. 

Najważniejszą jednak wiadomością podczas gali w Padwie było, jakie miasto 
otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu (EVC) 2022. Gdańsk kon-
kurował z  Izmirem, Madrytem i  włoską Gorizią. Tytuł Europejskiej Stolicy 
Wolontariatu przyznawany jest od roku 2013 i pierwszą stolicą była Barce-
lona. W kolejnych latach wyróżnienie to otrzymały: Lizbona, Londyn, Sligo, 
Aarhus, Koszyce, Padwa i Berlin. Tytuł przyznawany jest przez Europejskie 
Centrum Wolontariatu (CEV). 

„Mamy to! Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu 2022” – powiedzia-
ła uradowana Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska. I dodała: 
„Z  całego serca gratuluję wszystkim wolontariuszkom i  wolontariuszom 
działającym w  naszym mieście, w  naszej metropolii. To duży zaszczyt, 
duży honor, ale też wiele zadań przed nami. Ten tytuł przypadł nam w roku 
szczególnym – z jednej strony właśnie panuje pandemia koronawirusa, ale 
z  drugiej mamy 40-lecie powstania Solidarności. I  to jest właśnie bardzo 
ważne, że Solidarność nie jest zamkniętym znaczkiem w muzeum, ale czymś, 
co mamy na co dzień. Duża radość i wiemy, że będziemy działać dalej. Żeby 
wolontariuszek i wolontariuszy było jeszcze więcej”. 

Gdańsk Europejską 
Stolicą Wolontariatu 

2022
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Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia dadzą 
nam wszystkim wiele spokoju, zdrowia i pogody ducha. 

Życzymy wszystkim radości ze świątecznych dni, niezwykłego rodzinnego 
i przyjacielskiego nastroju. A na nowy 2021 rok życzymy nadziei i wiary, że ten 

nadchodzący czas będzie lepszy i przyniesie wiele dobrych, pełnych zadowolenia dni. 
A naszym podopiecznym – wspaniałemu żeńskiemu klubowi rugby Mario Ladies 

Lechia Gdańsk życzymy najlepszych, wygranych meczy i wielu powodów 
do radości z odnoszonych sukcesów.

Bogumiła Jokiel i Mariusz Grzęda 
Biuro Usługowe MARIO w Gdańsku
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Zdrowych,

bezpiecznych i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech wspólne chwile  będą

wyjątkową lekcją życia,

nauką miłości, wzajemnego

szacunku i zrozumienia.

Ciepła i spokoju swoim klientom życzy 

Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wejdź na www.opecgdy.com.pl i skorzystaj z aplikacji

Masz pytanie?       800-380-006           bok@opecgdy.com.pl

OPEC na posterunku. Twoje ciepło jest w dobrych rękach.



Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021

życzą
Zarząd i Pracownicy CRIST SA
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Nadchodzące święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów
na nadchodzący rok.

W tych wyjątkowych dniach
pragnę Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.

Andrzej Pastuszka
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Życzymy Państwu udanych, zdrowych,
spokojnych świąt Bożego Narodzenia.
Aby ten czas wypełnił Was spokojem,

radością i miłością wśród rodziny,
bliskich, znajomych i bliźnich.

Oby czas, jaki spędzicie razem, był czasem
dobrej nowiny, a po świętach byście

z radością przygotowali się do przejścia
ze Starego w Nowy 2021 Rok.

Zarząd oraz Pracownicy PRFPK sp. z o.o.

„Właściwie, najlepszy prezent, jaki mogłeś jej dać,
to życie pełne przygód” – Lewis Carroll

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu
najlepsze życzenia zdrowia, radości i spokoju, 

a w nadchodzącym Nowym Roku – emocjonujących podróży
oraz nowych wrażeń dzielonych z bliskimi zarówno

w odległych, jak i całkiem bliskich zakątkach.
Hotel Quadrille



Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz ob�tości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój świąt
Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego

i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały 2021 rok.

Zarząd i Pracownicy ETMAL
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Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój świąt
Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego

i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały nowy rok.

Zarząd wraz z całą Załogą Firmy Hydromega
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Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia
będą czasem spokoju i szczęścia,

radości przeżywanej w gronie najbliższych
oraz wytchnieniem od codziennych obowiązków.

Niech Nowy Rok 2021 przyniesie wszelką pomyślność
i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Robert Ciecholewski – prezes,
wraz z pracownikami Ciecholewski-Wentylacje
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R A D O S N Y C H , S P O K O J N Y C H ,
P E Ł N Y C H  C I E P Ł A  I  N A D Z I E I

O R A Z  W S Z E L K I E J  P O M Y Ś L N O Ś C I ,
S U K C E S Ó W  I  W Y T R W A Ł O Ś C I  

W  R E A L I Z A C J I  P L A N Ó W  
W  N O W Y M  2 0 2 1  R O K U  Ż Y C Z Ą :  

 

Prezes Zarządu
Tomasz Limon 

Prezydent
Zbigniew Canowiecki

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021,
Zarząd Starogardzkiego Klubu Biznesu-Związek Pracodawców
wraz z Członkami Związku składa najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy rodzinnych i spokojnych Świąt, w Nowym Roku niech spełniają się marzenia, 
nie opuszcza optymizm, wiara i szczęście, a nade wszystko zdrowie.

Wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym.
Dziękując za dotychczasową współpracę, wyrażamy nadzieję, 

że nadchodzący rok przeniesie wzajemne korzyści i satysfakcję.

Barbara Stanuch
Prezes wraz z Zarządem 

Czytelnikom „Magazynu Pomorskiego”, przyjaciołom i sympatykom oraz całej
społeczności morsko-transportowej składamy serdeczne życzenia wyjątkowych świąt Bożego 

Narodzenia, pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery oraz szczęścia
i powodzenia w realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń w 2021 roku.

Zarząd i członkinie WISTA Poland



Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością i szczęściem.

Wójt Gminy Przywidz

Marek Zimakowski 
wraz z Pracownikami Urzędu 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Jasiński
wraz z Radnymi 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
składam najpiękniejsze życzenia pięknych
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.

Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.

Marek Charzewski 
Burmistrz Miasta MalborkaW tym roku święta Bożego Narodzenia będą inne niż dotąd. 

Wielu z nas z powodu znacznej odległości, wprowadzonych 
obostrzeń, choroby lub odbywanej kwarantanny nie będzie 
mogło spotkać się i wspólnie spędzić tych wyjątkowych dni. 
Zróbmy jednak wszystko, by mimo ograniczeń być blisko 
tych, którzy są dla nas ważni: zadzwońmy lub napiszmy.
Ze swojej strony życzymy przede wszystkim zdrowych, 

spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, 
a na nadchodzący nowy rok – wszelkiej pomyślności 

i samych pozytywnych wiadomości. 

Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy

Pruszcz Gdański

Marek Kowalski
Przewodniczący

Rady Gminy
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Zwyczajnych świąt Bożego Narodzenia
mino niezwyczajnej sytuacji, 

zdrowia, siły i wytrwałości na Nowy 2021 Rok
 

życzą
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa

Zenon Drewa, przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie




