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Orzeł Pomorski  2022

R
ok 2021 uświadomił nam wszystkim, że sytuacja co-
dzienna także w naszym regionie może nas zaskakiwać 
i  zmieniać się bardzo szybko. I  choć mieliśmy wielką 

nadzieję, że uda nam się spotkać na tradycyjnej gali „Maga-
zynu Pomorskiego”, okazało się, że pandemia ciągle trzyma 
nas w szachu. Kolejne fale zachorowań na covid przybierały 
i w mijającym roku na sile. Nie chcieliśmy więc ryzykować. 
Liczymy jednak, że wiosna 2022 będzie nasza i uda się zorga-
nizować spotkanie z okazji wręczenia statuetek Orła Pomor-
skiego w plebiscycie, który Państwo dobrze znają i – jak wiemy 
– także cenią. Dla nas możliwość wspólnego świętowania jest 
bardzo ważna, ale musi to spotkanie odbywać w  bezpiecznych 
warunkach.

Naprawdę ufamy, że razem z  Państwem i  laureatami będziemy 
świętować na wiosnę wręczenie statuetek Orła Pomorskiego 
najlepszym z najlepszych w różnych dziedzinach naszego pomor-
skiego życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sporto-
wego. 
Mamy nadzieję, że nasz plebiscyt Orzeł Pomorski i nasze spotka-
nie uda się po raz siedemnasty sfinalizować w  gościnnych pro-
gach Dworu Artusa. Wierzymy, że będzie to wyjątkowy dzień, 
bo przecież stęskniliśmy się za sobą, za prawdziwym serdecz-
nym kontaktem, za długimi rozmowami i wymianą doświadczeń. 
Przez te długie miesiące, kiedy się nie widzieliśmy, nazbierało się 
sporo nowych doświadczeń, warto je wzajemnie między sobą 
wymienić.
Od lat patronem plebiscytu jest Marszałek Województwa Po-
morskiego pan Mieczysław Struk. Znakomitymi laureatami Orła 
Pomorskiego były znane i  szanowane osoby, firmy, organizacje, 
których działalność i aktywność spotykała się ze społeczną apro-
batą i uznaniem. Doceniamy ludzi aktywnych i kreatywnych, 
pomysłowych i przebojowych, którzy swoim dokona-
niami niosą pozytywne przemiany, a ich energia 
i dynamiczne działania służą naszemu regio-
nowi.

Wszystkich, którzy zdobywają tytuł Orła Po-
morskiego, honorujemy statuetkami z brązu 
wykonanymi przez gdańską rzeźbiarkę Kata-
rzynę Konieczną. 

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

Laureatom Orła Pomorskiego wręczamy na-
stępujące statuetki: 

• Orła Pomorskiego Innowacyjności
• Orła Pomorskiego Ekologii

• Orła Pomorskiego Społecznej Odpowiedzial-
ności

• Orła Pomorskiego Nowych Inwestycji
• Orła Pomorskiego Dobroczynności

• Honorową statuetkę Orła Pomorskiego 
• Orzeł Pomorski Laureat Laureatów – nagroda przy-

znawana przez dotychczasowych laureatów jednemu 
z wcześniej wyróżnionych.

Nasza Gala Orłów Pomorskich to wydarzenie, w którym już tra-
dycyjnie uczestniczy blisko 300 osób zaangażowanych w  rozwój 
gospodarczy, kulturalny kraju i regionu. Gościmy z największą przy-
jemnością przedstawicieli władz samorządowych, posłów, senato-
rów, prezesów oraz menedżerów firm, ludzie związani z biznesem, 
kulturą, nauką i sportem. 

Dotychczasowymi laureatami plebiscytu byli m.in. prezydent Lech 
Wałęsa, prof. Jacek Jassem, kanclerz BCC Maciej Dobrzyniecki, 
dr Zbigniew Canowiecki, prof. Edmund Wittbrodt, prof. Janusz Ra-
choń, prof. Janusz Zarębski, Danuta Wałęsowa, Kazimierz Wierz-
bicki, Anna Pielak, Teatr Muzyczny w Gdyni, Drutex SA, Grupa Ży-
wiec 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: Gdań-
ska 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, Zakłady 

Mięsne Nowak, Canpol Człuchów, Polmor, Invest 
Komfort SA, Moderna SA, OPEC Gdynia, Iglotex, 
P&P, Elmot, Murkam, hotel Quadrille, prezyden-
ci Trójmiasta i  Wejherowa: Paweł Adamowicz, 
Wojciech Szczurek, Jacek Karnowski i  Krzysztof 
Hildebrandt, sportowcy Leszek Blanik, Adam Ko-
rol, Anna Rogowska, aktorzy Katarzyna Figura, 
Dorota Kolak, Mirosław Baka, zespoły muzyczne 

Kombii i  Leszcze, Orkiestra Wojciecha Rajskiego, 
Pracodawcy Pomorza, Gdański Klub Biznesu, Staro-

gardzki Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Po-
morza. 

Drodzy Sympatycy „Magazynu Pomorskiego”! Szanowni i Wierni Nasi Czytelnicy! 
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Przedsiębiorstwo CEMET Ltd.

Jubileusz 30-lecia

Spółka Cemet Ltd. została założona w 1990 roku, wtedy też rozpoczęła produkcję. Firma od początku była związana z krajami skandynawskimi, 
a obecnie jej wyroby trafiają na kilka kontynentów. Zamontowane są na statkach wiertniczych i platformach wydobywających ropę i gaz, w fabry-
kach szkła, zakładach metalurgicznych, hutach aluminium, w zakładach lotniczych oraz wielu zakładach przetwórczych.

O  rozwoju spółki, zdobywaniu międzynarodowych rynków, zróżnicowanej produkcji jednostkowej i  małoseryjnej oraz o  tym, do czego służy 
catwalk (wybieg dla modelek) machine na platformie morskiej wydobywającej ropę, opowiedzieli Kazimierz Lewandowski – założyciel i wieloletni 
prezes oraz współwłaściciel Cemet Ltd., oraz Wojciech Huebner – prezes Zarządu spółki. A pytania zadawał Marek Grzybowski z Bałtyckiego Kla-
stra Morskiego i Kosmicznego.

C
emet jest firmą 30-letnią – powstawał w trudnych latach transfor-
macji, kiedy polski rynek na wyroby przemysłowe szybko się kur-
czył, rynek rosyjski praktycznie zbankrutował, a zachodni partne-

rzy nas jeszcze nie znali. Jak narodził się Cemet? 
Kazimierz Lewandowski: Spółka powstała jako polsko-fińskie joint-ven-
ture gdańskiej spółdzielczej firmy Metalcop i  fińskiej firmy CEIKO OY 
z  Turku. Fundamentalne zmiany, które następowały w  Polsce, zmusiły 
nas do szukania partnera branżowego, który pomoże w  zdobyciu zagra-
nicznych rynków zbytu. Przypadek sprawił, że poprzez fińskiego działa-
cza hokejowego poznałem właściciela firmy CEIKO. Firma ta była bardzo 
ważnym producentem komponentów silników okrętowych produkowa-
nych przez Wärtsilä-Diesel, a  Cemet stał się producentem wielu niedu-
żych części.

Czy dziś Cemet jest firmą o kapitale w pełni polskim?
Kazimierz Lewandowski: Układ właścicielski ewoluował – był taki okres, 
że firma fińska posiadała 70% udziałów, ale w  2008 roku, po znalezieniu 
gdańskiego inwestora, odkupiliśmy wszystkie i obecnie jest to kapitał polski, 
w spółce o ugruntowanej pozycji produkcyjnej i rynkowej.

Silny rozwój przedsiębiorstwa Cemet nastąpił po przyjęciu Polski do Unii 
Europejskiej. Wyraźnie odczuliśmy wzrost zaufania biznesmenów i  firm 
zagranicznych do polskich, co zaowocowało zdobyciem wielu nowych kon-
trahentów i  udostępnieniem nam nowych technologii. Istotne i  kosztowo 
korzystne stało się zniesienie odpraw celno-granicznych, opłat i skrócenie 
czasu dostaw w eksporcie i imporcie.

Po kilkuletniej współpracy z Finlandią znaleźliśmy klientów w Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Niemczech i Norwegii. W celu spełnienia potrzeb klientów fir-
ma rozwinęła bazę produkcyjną, wybudowaliśmy nowe hale, kupowaliśmy 
maszyny i szkoliliśmy pracowników oraz uzyskiwaliśmy potrzebne certyfi-
katy. Pracownicy byli najważniejsi dla dobrej działalności, a nasi mają wyso-
kie i uniwersalne kwalifikacje, wielu pracuje od początku zakładu, a nawet 
kilku rodzinnie. 

Mój syn Grzegorz Lewandowski kilka lat temu też znalazł swoje miejsce 
w Cemecie – jest dyrektorem handlowym i członkiem Zarządu.

Dzięki załodze i inwestycjom wdrożyliśmy produkcję kolejnych konstrukcji 
i urządzeń oraz wykonywaliśmy montaże i remonty w różnych technicznych 
zakładach. W pierwszych latach produkowaliśmy wentylatorowe chłodnie 
wody i  wspominane części silników okrętowych potem linie odprężania 
szkła płaskiego i  linie galwanizacji, następnie spalarki śmieci na statki wy-
cieczkowe, a  kolejnym bardzo ważnym etapem była produkcja urządzeń 
z obszaru offshore. Były to różne manipulatory z napędem hydraulicznym 
służące do przemieszczania, ustawiania i  skręcania rur na platformach 
wydobywczych i  statkach wiertniczych. Największymi urządzeniami były 
catwalk o długości do 32 m.

Wojciech Huebner: Kolejnym etapem rozwoju firmy było rozpoczęcie pro-
dukcji dla branży Subsea. Zakres naszej produkcji obejmuje ramy stalowe, 
fundamenty, wsporniki oraz panele przyłączeniowe, które służą do budo-
wy podwodnych instalacji wydobycia ropy naftowej i  gazu, montowanych 
bezpośrednio na dnie morza. Cemet wykonuje te elementy na podstawie 
dokumentacji i wymagań klienta, które bardzo wysoko stawiają poprzecz-
kę, jeżeli chodzi o kontrolę i monitorowanie procesów oraz kompletowanie 
dokumentacji odbiorowej.

Od kilku lat na świecie widoczny jest niższy poziom inwestowania w bran-
żę wydobywczą.
Wojciech Huebner: Niestety, w roku 2016 radykalnie spadł poziom zamó-
wień na urządzenia offshore. Położyliśmy bardzo mocny nacisk na pozyska-
nie klientów z innych, nowych branż. Była to dla nas trudna ścieżka, jednak 
możemy dzisiaj powiedzieć, że z  sukcesem pozyskaliśmy nowych klientów 

Kazimierz Lewandowski (z lewej) i Wojciech Huebner. 
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z branży urządzeń dla hut aluminium, spalarek śmieci na statki pasażerskie, 
wyposażenia dla przemysłu lotniczego oraz zbiorników próżniowych.

Od kilku już lat współpracujemy z norweską firmą projektującą systemy uty-
lizacji śmieci na statkach pasażerskich. Produkujemy dla nich spalarki śmieci, 
silosy do kompaktowania odpadów oraz mniejsze urządzenia i kanały łączą-
ce te jednostki w cały system.

Spalarki śmieci o różnej wielkości i mocy (od 600 do 2500 kW) produkujemy 
łącznie z  izolacją termiczną, wymurówką wewnętrzną i  całym wyposaże-
niem (takim jak palniki, wentylatory, instalacja zasilająca i sterująca).

Dla dwóch klientów – norweskiego i francuskiego, produkujemy urządzenia 
pracujące w hutach aluminium. Skomplikowane mechanicznie manipulatory 
wyposażone w  szereg silników elektrycznych i  hydraulicznych, przekładni 
i  siłowników wykonują złożone operacje i  służą do obsługi form odlewni-
czych. Do budowy takich urządzeń potrzeba wielu elementów od dużych 
obrabianych ram stalowych po drobne, skomplikowane w  obróbce części 
mechaniczne z różnych gatunków materiału.

Dla dwóch europejskich producentów linii montażu samolotów produku-
jemy różnego kształtu i  rozmiaru wózki transportowe, trawersy i  obrot-
nice oraz uchwyty montażowe. Wyposażenie to jest stosowane podczas 

transportu i montażu silników, turbin, przekładni oraz innych części kadłuba 
i skrzydeł samolotów.

Urządzenia o  niewielkich gabarytach składają się z  dziesiątek elementów, 
które po złożeniu muszą pracować jak mechanizm w zegarku. Wiele części 
handlowych typu silniki, przekładnie, napędy, łożyska zamawiamy i  impor-
tujemy nawet spoza EU.

W branży mostowej mamy również pewne doświadczenie. Dla firmy budu-
jącej mosty podwieszane od wielu lat produkujemy elementy stalowe zako-
twienia i osłony lin stalowych.

Ciekawym projektem i zarazem wyzwaniem inżynieryjnym była konstrukcja 
łukowa do podwieszenia kładki dla pieszych w Szwecji, o długości przekra-
czającej 100 m. 

Ostatnio udało nam się poszerzyć wachlarz produkowanych urządzeń 
o nową obiecującą branżę produkcji wodoru. Cemet ma już doświadczenie 
w  tym sektorze. Kilkanaście lat temu produkowaliśmy zespoły urządzeń 
do produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody. Były to zbiorniki, kolum-
ny, ramy oraz rurociągi, które nasz partner uzbrajał i uruchamiał w Norwe-
gii. Cemet był współwykonawcą pierwszej stacji wodoru dla autobusów 
w Berlinie.

Teraz, po okresie uśpienia, wracamy do tej branży ze zdwojoną mocą. Mamy 
już pierwsze zamówienie na 8 kompletnych urządzeń do produkcji wodoru. 
Kontrakt realizujemy bezpośrednio dla największego producenta urządzeń 
z tej branży.

W obecnych czasach rozwój alternatywnych źródeł energii jest niezwykle 
istotny. Liczymy na szybki rozwój branży wodorowej, długoletnią współ-
pracę z  tym klientem i  stałe miejsce Cemetu wśród dostawców urządzeń 
do produkcji wodoru.

Niedawno byłem świadkiem, jak Cemet uruchomił w Przywidzu na terenie 
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Zielonej Bramy siłownię wiatrową o osiach pionowych. Jest to prototypo-
wa innowacyjna konstrukcja, ale nie pierwsza realizowana przy wsparciu 
środków NCBR.
Kazimierz Lewandowski: Od kilku lat poszukujemy własnego innowacyj-
nego produktu, w tym celu nawiązujemy współpracę z jednostkami nauko-
wymi, szczególnie z Politechniką Gdańską i Instytutem Maszyn Przepływo-
wych PAN.

Gdy w Polsce i na świecie było głośno o złożach łupkowych gazu, wspólnie 
z  Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej opracowaliśmy, wy-
produkowaliśmy i  wypróbowaliśmy rozwiertak służący do kalibrowania 
odwiertów. Narzędzie usuwa pęczniejące iły i  ułatwia wprowadzenie rur 
na głębokość około 1,5 km oraz ich poprawne zacementowanie.

W  tym roku uruchomiliśmy innowacyjny trójsegmentowy wiatrak o  osiach 
pionowych opracowany przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN 
pod kierownictwem prof. Piotra Doerffera. Ta stosunkowo nieduża elektrow-
nia (3×5 kW) wychodzi naprzeciw ograniczeniom dużych wiatraków: jest cicha, 
prosta w obsłudze, nie wymaga zatrzymywania przy silnych wiatrach oraz do-
skonale funkcjonuje przy obiektach hotelowych, produkcyjnych i innych.

Wojciech Huebner: Jeśli spojrzymy na profil naszej działalności, to nie jeste-
śmy typową firmą produkcyjną. Pracujemy przy indywidualnych projektach, 
wiele urządzeń to wersje prototypowe – nasza rola to raczej świadczenie 
usług wykonawczych w procesie powstawania nowych urządzeń.

Produkujemy urządzenia na podstawie dokumentacji dostarczo-
nej przez klienta, ale analizujemy też możliwości technologiczne wy-
konania oraz koszty produkcji i  podpowiadamy klientowi, co można 
zmienić lub poprawić, aby uzyskać większą efektywność. 

W tym zakresie współpracujemy blisko z klientami i biurami projektowymi. 
Często wspólnie rozwiązujemy problemy, które pojawiają się w  podczas 
realizacji, dzięki czemu klienci doceniają naszą rolę i pracę, bo traktują nas 
nie tylko jako podwykonawcę, ale także partnera przy tworzeniu nowych 
urządzeń.

Tak zróżnicowana działalność wymaga rozwoju kadr kierowniczych i wy-
konawczych, a przede wszystkim stabilizacji. Popyt na pracowników o wy-
sokich kwalifikacjach w  Gdańsku i  okolicy jest nienasycony. Szczególnie 
brak pracowników po szkołach zawodowych. Jak kierownictwo Cemet 
radzi sobie z fluktuacją kadr technicznych?
Kazmierz Lewandowski: Cemet zatrudnia około 130 pracowników. Woj-
ciech  Huebner zaczynał pracę od stanowiska głównego technologa i  po-
przez dyrektora technicznego, następnie zarządzającego awansował na 
prezesa Zarządu i  współwłaściciela naszej firmy. Stawiamy na stabilizację 
i rozwój kompetencji naszych pracowników. Oferujemy dobry pakiet socjal-
ny z ubezpieczeniem, opieką zdrowotną oraz dofinansowanie wypoczynku 
i paczki dla pracowników z okazji świąt. Niestety, problem kadr technicznych 
na rynku istnieje i wciąż się pogłębia. Dzięki stabilnej kadrze na wszystkich 
stanowiskach w różnych zawodach, inżynierów mechaników i spawalników, 
ślusarzy, spawaczy, tokarzy, monterów i operatorów obrabiarek, utrzymu-
jemy na rynku dobrą pozycję. Nawet pandemia Covid-19 nie wytrąciła nas 
z  rynku, mimo że wystąpiło wyraźnie załamanie zamówień związanych 
z  produkcją i  remontami statków pasażerskich oraz w  branży lotniczej. 
Na silną konkurencyjną pozycję na rynku wpływa nasz zróżnicowany zakres 
technicznych możliwości wykonawczych oraz zdolności do podejmowania 
nowych wyzwań i  produkcji wyrobów innowacyjnych. Cemet cechuje ela-
styczność i otwartość na potrzeby klientów z różnych branż. 

Podkreślmy, że Cemet płynie dziś pod polską banderą, jest bowiem firmą 
z  polskim kapitałem. Życzymy więc sukcesów na oceanach biznesu. Po-
myślnych wiatrów i stopy wody pod kilem!

Fot. Piotr Żagiell Photography
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Z myślą o przyszłości
Z Karolem Zduńczykiem, prezesem Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO, rozmawia Marek Grzybowski 
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U
rokliwy park w Oliwie. To teren dawnego Ogrodu Opackiego, a w nim 
zespół budynków architektonicznie nawiązujących do zabudowy ist-
niejącego tutaj na przełomie XVIII i XIX wieku Folwarku Opackiego. 

Wśród nich Dworek Saltzmanna, którego budowę w 1760 r. zlecił Jacek Ry-
biński, opat oliwskiego klasztoru cystersów. Dworek wraz z zabudową gospo-
darczą zaplanowano w północnej części parku. Miał być siedzibą Kazimierza 
Dębińskiego, pierwszego ogrodnika i  projektanta części oliwskiego ogrodu. 
Twórcą ogrodów został jednak inny ogrodnik sprowadzony przez nowego 
opata, którym został Karl książę von Hohenzollern-Hechingen. Johann Sal-
tzmann był synem nadwornego ogrodnika w  Charlottenburgu. To on opra-
cował plan i wykreował tereny Ogrodu Opackiego, tworząc ogrody w stylu 
angielskim, które nawiązują do naturalnych ogrodów krajobrazowych. 
Po latach eksploatacji przez różnych właścicieli zniszczony dworek wyna-
jęła Korporacja Budowlana DORACO. Firma podjęła się jego gruntownej 
renowacji pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Obiekt stał się jej własnością 
w 2002 roku. W 2013 roku wokół dworku spółka zainicjowała odtworzenie 
zabudowy dawnego folwarku wraz utworzeniem ogrodów będących kiedyś 
dopełnieniem Ogrodu Opackiego, a  dziś Parku Oliwskiego. Ogrody te są 
ogólnodostępne dla odwiedzających. 
Dziś przyprószone śniegiem alejki i drzewa śpią zimowym snem. Za oknem 
oświetlona choinka. Wchodzimy do budynku, w którym mieści się siedziba 
DORACO. Wewnątrz, aż do sekretariatu zarządu na ścianach wiszą obrazy. 
Nowoczesne, ale nie krzykliwe. Wprowadzają w atmosferę sztuki. Czuje się, 
że w DORACO zarząd nie koncentruje się tylko na przekształcaniu projek-
tów w kubaturę, nie skupia się technicznie na budowie obiektów, że budowa-
nie to proces twórczy.
„Robimy rzeczy trudne, bo realizujemy wizje klienta” – rozpoczyna spotka-
nie prezes Karol Zduńczyk i podkreśla: „Każdy projekt, który podejmujemy, 
traktujemy indywidualnie, a szczególnie te obiekty, gdzie dotykamy historii, 
jak na przykład pałac w Krokowej czy dom towarowy Smyk w Warszawie. 

DORACO działa na rynku budowlanym ponad 30 lat. Od jakich obszarów 
aktywności firma rozpoczęła działalność?
Początkowo firma zatrudniała kilka osób i  realizowała małe projekty, re-
monty, przebudowy. Pierwsze pozyskane kontrakty opiewały na kwoty 
rzędu 125 tys. zł. Jednak w  niedługim czasie spółka zaczęła się znacząco 
rozwijać, a  dzięki pozyskaniu kontraktów o  wielomilionowej wartości ko-
nieczne stało się zatrudnienie nowych pracowników (wkrótce było ich już 
200). W latach 1993–1994 DORACO zrealizowało m.in. elewator zbożowy 

w  Porcie Gdynia (o  wartości 30 mln PLN), kolektor sanitarny w  Gdańsku 
Morenie, Oczyszczalnię w Tczewie. W kolejnych latach spółka odbudowa-
ła zespół parkowo-pałacowy w Krokowej, czy zrealizowała pod klucz jedno 
z pierwszych centrów handlowych w Trójmieście – Euromarket.

Dziś DORACO działa na wielu polach. Obiekty przemysłowe, banki, centra 
handlowe, hotele, lotniska, terminale, obiekty hydrotechniczne, budynki 
mieszkaniowe, a nawet renowacja zabytków. W jakiej kolejności rozwijały 
się te działalności?
Od samego początku naszą strategią było pozyskiwanie pracowników bę-
dących ekspertami w  swoich obszarach działalności. Dzięki temu realizo-
waliśmy i  realizujemy projekty we wszystkich dziedzinach budownictwa. 
Sprawia to, że jesteśmy gotowi podjąć się wykonawstwa dosłownie każdego 
rodzaju obiektu – zarówno przemysłowego, jak i  użyteczności publicznej 
oraz zabytkowego.

Jeśli chodzi o  zabytki, to renowacja takich obiektów jak Reduta Morast 
w Kołobrzegu i obiektów technicznych Kanału Elbląskiego były nie tylko 
wyzwaniem inżynierskim, ale również przedsięwzięciem, które musiało 
wywołać zainteresowanie historią. 
To prawda, wspomniane obiekty, ale nie tylko te, bo przecież od podstaw 
zrewitalizowaliśmy Dworek Saltzmanna w Gdańsku, w którym obecnie mie-
ści się siedziba DORACO Nieruchomości, czy przywróciliśmy do świetności 
zespół parkowo-pałacowy w  Krokowej, są niezwykle interesujące histo-
rycznie, ale przez to wymagają również specjalnych pozwoleń i warunków 
modernizacji, odpowiednio przygotowanej kadry i przede wszystkim stałej 
współpracy z miejscowym konserwatorem zabytków. Potem już tylko mogą 
cieszyć oczy odwiedzających je gości.

Amber Expo, Eternum czy Koga w  Gdańsku, Akwarium na terenie byłej 
Stoczni Gdynia, Bumar czy Centrum Marszałkowska w  Warszawie – co 
łączy te realizacje?
Wszystkie te obiekty zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami inwe-
storów. Zastosowano w  nich materiały i  rozwiązania najwyższej jakości, 
dzięki czemu mogą w  pełni służyć użytkownikom. Realizując powierzone 
nam zadania, staramy się korzystać z innowacyjnych rozwiązań opracowa-
nych na uczelniach technicznych. Na przykład w Centrum Marszałkowska 
po raz pierwszy w  Polsce, dzięki współpracy z  prof. Pawłem Popielskim 
z  Politechniki Warszawskiej, zastosowaliśmy metodę termomonitoringu 
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Reduta Morast, Kołobrzeg.



do sprawdzenia, czy wybudowane ściany szczelinowe odpowiednio chronią 
obiekt przed działaniem wód gruntowych.

Hotel Mercure w  Warszawie wygląda tradycyjnie, ale już Hotel Haff-
ner w  Sopocie, Zespół Parkowo-Pałacowy w  Krokowej czy Park Hotel 
w  Szczecinie, w  którym kilkakrotnie mieszkałem, mają swój wyjątkowy 
klimat. A  szczególnie Hotel Gdańsk, który zachował historyczny kształt 
obiektu portowego. Czy budowa hotelu to duże wyzwanie dla firmy bu-
dowlanej? 
Podczas realizacji każdego typu obiektu, także hotelowego, kadra DORA-
CO napotyka na wyzwania, którym musi sprostać. Na pewno modernizacja 
i adaptacja zabytkowego budynku na hotel niesie za sobą więcej zadań, po-
cząwszy od wykonania badań archeologicznych, poprzez późniejsze prace, 
podczas których istotne jest poszanowanie i zachowanie wszelkich elemen-
tów historycznych, skończywszy na nadzorze konserwatorskim, o  którym 
wspominałem wcześniej.

DORACO bierze aktywny udział w  rozbudowie lotniska w  Gdańsku. 
5 czerwca 2020 r. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego 
i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę o pirs zachodni Ter-
minalu Pasażerskiego T2 Portu Lotniczego w Gdańsku im. Lecha Wałęsy. 
Z zewnątrz są to większe klocki, jednak w środku splata się kilka funkcji.
 Są tu przestrzenie dla pasażerów i personelu, przylatujących i wylatują-
cych. Miejsca do handlu i  odpoczynku. Czy lotnisko w  Gdańsku to takie 
poletko doświadczeń DORACO, by wejść na szerszy rynek?
Port Lotniczy w Gdańsku jest szczególnie ważnym obiektem dla DORACO. 
Można powiedzieć, że rozwija się równolegle z naszą spółką. Już kiedyś pod-
sumowałem, że kiedy w 1997 r. DORACO rozpoczynało budowę terminalu 
T1, było niewielką gdańską firmą, która w zespole przedsiębiorstw Gdańskie 
Konsorcjum Budowlane realizowała pierwszą dużą inwestycję dla lotniska. 
W 2011 roku gdański port był na 4. miejscu pod względem liczby obsłużo-
nych pasażerów wśród portów lotniczych w Polsce, a DORACO w konsor-
cjum realizowało nowoczesny terminal T2. 
Aktualnie, już samodzielnie jako generalny wykonawca, DORACO rozbudo-
wuje o pirs zachodni terminal T2, a Port Lotniczy w Gdańsku przed pande-
mią był na 3. miejscu pod względem liczby obsłużonych pasażerów w Polsce 
i jednocześnie na 5. miejscu wśród najlepszych lotnisk na świecie. 
Także technicznie projekt ten jest bardzo zaawansowany, gdyż oprócz wi-
docznych działań związanych z powstawaniem budynku pirsu, ogrom prac 
dzieje się pod nim. Mam tu na myśli wszystkie sieci i specjalistyczne systemy 
lotniskowe gwarantujące skuteczną obsługę całego ruchu pasażerskiego. 

DORACO jest silnie związane z  Gdańskiem i  Wybrzeżem, a  aktywnym 
działem Korporacji są inwestycje hydrotechniczne w małych i dużych por-
tach. Jakie inwestycje w małych portach są warte zaprezentowania?
Od wielu lat jesteśmy wiodącym generalnym wykonawcą inwestycji hydro-
technicznych, dzięki którym zmienia się polska gospodarka morska, ale tak-

że rozwijają się dane regiony. W ubiegłych latach zmodernizowaliśmy m.in. 
porty rybackie w Mrzeżynie oraz w Kołobrzegu. Przebudowie uległy zarów-
no nabrzeża portowe, jak i infrastruktura oraz sieci wodociągowe, kanaliza-
cyjne i  energetyczne, wybudowano także nowe obiekty administracyjne. 
A wszystko po to, aby ograniczyć zanieczyszczanie środowiska morskiego 
oraz poprawić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w portach, warunki 
postoju, obsługi statków rybackich i prowadzenia wyładunków, przechowy-
wania i sprzedaży produktów rybnych pochodzących z połowów morskich.

Port Gdańsk to właściwie dwa porty – zewnętrzny i mocno zdekapitalizo-
wany wewnętrzny. Jakie wyzwania menedżerskie i techniczne stoją przed 
wykonawcami inwestycji w Gdańsku? 
W tym roku zakończyliśmy modernizację Nabrzeża Zbożowego, ostatniego 
z 7 realizowanych przez ostatnie 4 lata nabrzeży w Porcie Gdańsk. Działania 
na tym terenie wymagały od kadry DORACO dobrej organizacji i planowa-
nia zadań, gdyż były one realizowane bez wstrzymywania ruchu jednostek 
pływających innych podmiotów działających na tym terenie. Oprócz tego 
ekipa DORACO musiała na bieżąco reagować na zmienne warunki pogodo-
we, często występujące podczas realizacji kontraktów hydrotechnicznych. 
Wymaga to zgrania i  doświadczenia zespołu, aby przeprowadzić projekt 
bezpiecznie o każdej porze roku. 
Udało się, zmodernizowaliśmy tor wodny i rozbudowaliśmy nabrzeża, dzięki 
czemu kanał portowy zyskał na szerokości i  głębokości, umożliwiając do-
stęp do Portu Wewnętrznego dla większego zakresu jednostek, zapewnia-
jąc statkom bezpieczne warunki nawigacyjne. 

W  Gdyni DORACO „weszło” na tereny byłego Dalmoru i  podjęło się 
zmiany funkcji tej przestrzeni portowej z  przemysłowej na mieszkalną. 
Efekt wizualny jest znacznie lepszy niż to, co oglądaliśmy przez wiele lat 
po upadku Dalmoru. Jak to przedsięwzięcie wyglądało z punktu widzenia 
wykonawcy?
Realizacja Yacht Park, bo o tym mówimy, składała się niejako z dwóch pro-
jektów – powstał luksusowy kompleks apartamentów, składający się z sze-
ściu pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, któremu towarzyszy 
nowoczesna przystań jachtowa. Połączyliśmy zatem na tym projekcie do-
świadczenie naszej kadry budowlanej z hydrotechniczną.
Marina inspirowana jest najlepszymi portami jachtowymi na świecie, po-
zwala na swobodne cumowanie łódek o  maksymalnej długości 12 m. Do 
dyspozycji żeglarzy powstało 120 miejsc postojowych oraz profesjonalne 
zaplecze dostosowane do ich wymagań i potrzeb. Dzięki inwestycji w Gdyni 
powstała druga marina, z najnowocześniejszą infrastrukturą portu jachto-
wego w Europie.

Około dwóch lat temu byłem świadkiem wmurowania kamienia węgielne-
go pod budowę publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia, a już 
dzisiaj obok Muzeum Emigracji stoi nowoczesny budynek z zapleczem. Pan-
demia Covid-19 nie wyhamowała tempa prac hydrotechnicznych i budowal-

nych. Mówi się, że będzie to jeden z najnowocześniejszych terminali promo-
wych w basenie Morza Bałtyckiego. Co charakteryzuje tę inwestycję? 
Nowy publiczny terminal promowy to atrakcyjny, nowoczesny budynek 
ze stali szkła i  betonu, spełniający najwyższe wymagania bezpieczeństwa 
podróżnych i pracowników obsługi. Architektura układu pomieszczeń i wy-
dzielenie stref umożliwia jednoczesną obsługę terminalu przez kilku prze-
woźników. Jednak to urządzenia nabrzeżowe, w  które wyposażono termi-
nal, sprawiają, że już teraz nazywany jest najbardziej innowacyjnym tego 
typu obiektem w basenie Morza Bałtyckiego. A są to:
• morski rękaw pasażerski – urządzenie poruszające się po specjalnym toro-
wisku, łączące galerię pasażerską z wrotami wejściowymi promów
• zespół ramp nabrzeżowych ro-ro – dwie niezależne ruchome rampy umoż-
liwiające połączenie lądowe z pokładami załadunkowymi promów różnego 
typu
• przejezdny żuraw umożliwiający podanie podłączenia do specjalnej stacji 
elektrycznego zasilania promów z napędem elektrycznym.

Pracuję w korporacji – to sformułowanie postrzegane jest często niezbyt 
korzystnie. Tak dynamicznie rozwijająca się firm musiała również szybko 
rozbudowywać się kadrowo. Jednocześnie wchodząc w coraz to nowe ro-
dzaje działalności, nie można było ustrzec się szybkiego rozwoju zasobów 
ludzkich, co powoduje często zakłócenia w budowaniu sprawnych zespo-
łów. Top management jest silnie związany z  DORACO od kilkunastu lat. 
Pan prezes to ekonomista, a członkowie zarządu to inżynierowie związani 
z  Korporacją Budowlaną DORACO od początku kariery zawodowej. Je-
steście blisko związani z Politechniką Gdańską. Ścieżki kariery w Korpora-
cji DORACO są wyraźnie zdefiniowane. Jak wygląda budowanie kadry tak 
wszechstronnie rozwijającej się firmy? 
W DORACO od zawsze stawiamy na ludzi. Naszą kadrę stanowi zgrany ze-
spół ponad 260 sprawdzonych i doświadczonych pracowników. Jednocze-
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Eternum, Gdańsk.Centrum Marszałkowska, Warszawa.

Yacht Park, Gdynia.

Port Lotniczy, Gdańsk.

Publiczny Terminal Promowy, Port Gdynia.

Hotel Mercure, Warszawa.

Port Mrzeżyno.Publiczny Terminal Promowy, Port Gdynia.
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śnie inwestujemy w młodych inżynierów, którzy dzięki pracy w DORACO, 
przy mentoringu starszych kolegów, mogą zdobywać doświadczenie zawo-
dowe przy realizacji obiektów w całej Polsce. 
Dlatego objęliśmy patronatem międzywydziałowy kierunek studiów – Inży-
nieria morska i brzegowa na Politechnice Gdańskiej. Chcemy dzielić się swo-
im doświadczeniem i dać szansę szybkiego rozwoju zawodowego absolwen-
tom kierunku. Zresztą z Politechniką Gdańską od wielu lat współpracujemy 
na wielu obszarach – przedstawiciele DORACO prowadzą wykłady i warsz-
taty dla studentów budownictwa, a  studenci Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska wielokrotnie gościli na naszych budowach, aby „na żywym or-
ganizmie” poznawać zagadnienia związane z realizacją projektów.

Korporacja DORACO kieruje się misją: „Budujemy z myślą o przyszłości”. 
Żyjemy w czasach pandemii i kolejnych ograniczeń w działalności bizneso-
wej. Jaka jest przyszłość korporacji DORACO – ta bliższa i ta dalsza? Jaki-
mi atutami wygrywa DORACO z konkurentami? Jakie wartości dominują 
w kontaktach z klientami?
Niezmiennym atutem DORACO jest multifunkcjonalność. Zarządzamy 
kontraktami, jesteśmy generalnym wykonawcą, liderem konsorcjów, a nie-
jednokrotnie też partnerem wielu międzynarodowych firm budowlanych. 
Potrafimy realizować duże kontrakty zarówno samodzielnie, jak też współ-
pracując w  dużych zespołach, polskich i  międzynarodowych. Posiadamy 
własne know how, które stale rozwijamy, dzięki czemu umiejętnie wykorzy-
stujemy nowe technologie. 
To pozwala nam być konkurencyjnymi na rynku generalnego wykonaw-
stwa, dlatego nie martwię się o  przyszłość spółki, mimo trudnego czasu 
pandemicznego. Realizujemy rozpoczęte inwestycje, rozpoczynamy nowe 
– w ostatnim czasie podpisaliśmy umowy na nowe kontrakty hydrotechnicz-
ne: modernizację Kanału Węgorzewskiego i zabezpieczenie brzegów rzeki 
Węgorapy oraz przebudowę Portu we Fromborku. Na tę chwilę nasz port-
fel inwestycyjny na przyszły rok wypełniony jest niemal w 90%, co pozwala 
nam już teraz spokojnie myśleć o  2022 roku, a  część kontraktów również 
wypełnia nam portfel na 2023 rok. 
Wśród naszych wartości, którymi kierujemy się w biznesie, dominuje uczci-
wość i szacunek wobec wszystkich stron zaangażowanych w projekt. Poza 
tym dumą napawa nas fakt, iż wiele naszych realizacji zmieniło oblicza pol-
skich miast, wzbogaciło przestrzeń i wpłynęło na poprawę życia ich miesz-
kańców. Tym samym misja „Budujemy z myślą o przyszłości” jest stale aktu-
alna. Chciałbym, aby tak było i przez kolejne 30 lat działalności DORACO.

Żyjemy dziś w świecie smartfonów, sieci społecznościowych, Internet of 
Things (IoT – internetu rzeczy), budynków inteligentnych. Jak DORACO 
radzi sobie w tym świecie? 
Jesteśmy na bieżąco z innowacjami stosowanymi w budownictwie. Podra-
żają one dzisiaj wykonawstwo, ale w perspektywie zapewniają one klientom 
oszczędności i  wysoką wartość. Każdy projekt powstaje w  wyniku dysku-
sji z klientem. Chodzi o to, by w wyniku inwestycji powstał obiekt nie tylko 

funkcjonalny, ale również estetyczny. To dotyczy również otoczenia. Kiedy 
więc kończymy inwestycję, staramy się, by wektor estetyczny dopełniał wa-
lory techniczne i technologiczne projektu. 

Odwołując się do misji „Budujemy z myślą o przyszłości”, mam pytanie: jak 
budujecie relacje ze swoim najbliższym otoczeniem? Wszak Oliwa to spo-
łeczność wyraźnie wyróżniająca się w Gdańsku. 
DORACO dzieli się tym, co wypracowało. Dlatego między innymi ogrody wokół 
naszej siedziby, które odtworzyliśmy z poszanowaniem historii tego miejsca, są 
ogólnodostępne. Nie jesteśmy organizacją sformalizowaną. Uczestniczymy 
w  budowaniu społeczności Oliwy. Wraz z  rodzinami naszych pracowników 
bierzemy udział w święcie dzielnicy VIVA Oliva. Współpracujemy z oliwskimi 
instytucjami, DORACO było np. mecenasem wydarzeń kulturalnych odbywa-
jących się w  Oliwskim Ratuszu Kultury (m.in. koncert Johna Portera, mono-
dramy Szymona Majewskiego i Andrzeja Grabowskiego). Wspieramy chorych 
oraz młodzież i dzieci – sąsiadujące z naszą siedzibą Przedszkole nr 39 od lat 
odwiedza maskotka – wiewiórka Doratka, inicjująca zabawy, a także podejmu-
jąca tematy edukacyjne, które ustalamy corocznie z dyrekcją placówki.
Od początku swego istnienia DORACO wspiera gdańskie instytucje kultury 
i sztuki. Między innymi przekazaliśmy do Muzeum Narodowego w Gdańsku 
obraz „Portret młodego mężczyzny” autorstwa holenderskiego malarza 
Peetera Danckersa de Rija. Dzieło powstało w 1640 roku i jest przykładem 
barokowego malarstwa portretowego. Natomiast gdańskiemu Muzeum 
Bursztynu podarowaliśmy kolekcję 6 wyjątkowo rzadkich i oryginalnych za-
bytkowych obiektów z bursztynem pochodzących z XIX i XX w.
Korporacja Budowlana DORACO była także mecenasem Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina oraz wsparła wydanie „Encyklopedii 
Gdańska”, będącej wielkim przedsięwzięciem edytorskim i  naukowym. To 
pierwsze w historii Gdańska całościowe kompendium wiedzy, ukazujące ob-
raz miasta od zarania dziejów do współczesności. 

A jak „budowanie z myślą o przyszłości” odbywa się wewnątrz firmy? 
Korporacja oznacza u nas tworzenie wspólnoty, społeczności z duszą. Pra-
cujemy razem, ale także po pracy spędzamy czas wspólnie. Rozwinęliśmy 
amatorską piłkę nożną. Uczestniczyliśmy w projekcie Wisła 1200. To ultra-
maraton rowerowy, w którym pracownicy DORACO przejechali dystans od 
źródeł do ujścia Wisły. Słuchamy naszych pracowników – z takich rozmów 
w czasie pandemii powstał program „Akademia Zdrowia”. W tym trudnym 
czasie postawiliśmy na wspieranie aktywności fizycznej pracowników. Za-
pewniliśmy wykłady specjalistów i wsparcie trenera personalnego. Wspól-
nie uczymy się jak żyć zdrowiej, szczęśliwiej i bardziej świadomie. 
Stawiamy więc na kreatywność nie tylko w pracy, ale również w życiu spo-
łecznym naszej firmy, Oliwy i tych miejscowości, gdzie pracują nasze zespoły. 

Życzymy więc w  nowym roku i  latach następnych wszystkim pracowni-
kom DORACO, by w Korporacji dalej czuli się jak w rodzinie. Dziękuję za 
rozmowę.

Dworek Saltzmanna, Gdańsk. Hotel Gdańsk.
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CRIST – kurs na morskie innowacje
Niedawno w Paryżu miało miejsce uroczyste wręczenie statuetek oraz dyplomów dla najlepszych polskich eksporterów do Francji. Crist już 
kolejny rok wyróżnił się jako wiodący partner francuskiego sektora stoczniowego. Stocznia Crist to jedyny polski tak duży kooperant 
francuskiego przemysłu stoczniowego i jeden z trzech największych eksporterów do Francji. W grudniu br. do stoczni Chantiers de l'Atlantique 
dopłynął na pontonie kolejny wyposażony w Gdyni Blok V34 o masie 9,5 tys. t i wymiarach 142 × 43 m. 

P
olscy inżynierowie, Ireneusz Ćwirko i  Krzysztof Kulczycki, musieli 
przez 30 lat działalności pokonać wiele raf i  przetrwać wiele sztor-
mów, które pokonały państwowy przemysł stoczniowy. Natomiast 

firmę prywatną, jaką jest stocznia Crist, wzmocniły i  sprawiły, że stocznia 
z Gdańska „przepłynęła” do Gdyni i wypłynęła na szerokie oceany innowacji 
i współpracy z najbardziej wymagającymi klientami. Przypomnijmy, że dzi-
siejsi ojcowie stoczni rozpoczynali działalność od budowy statków rybac-
kich na wynajętych nabrzeżach. 
„Budowaliśmy w  krzakach” – jak żartuje Ireneusz Ćwirko, prezes zarządu 
stoczni CRIST. „Produkowaliśmy na Nabrzeżu Bytomskim w  Porcie Gdań-
skim (Zakład nr 2). Budowaliśmy statek na nabrzeżu, które częściowo zasło-
nięte było krzakami. Więc w całej okazałości kadłub można było zobaczyć, 
gdy przesunęliśmy go na ponton.” 

Z Gdańska do Gdyni

„W tym zakładzie zbudowaliśmy pierwszy blok dla statku pasażerskiego 
dla stoczni Mayer Werft. To była wówczas największa jednostka zbudo-
wana w  Gdańsku. Dzisiaj największym naszym klientem jest Chantiers 
de l’Atlantique. To stocznia budująca największe cruisery na świecie. Dla 
tych i innych stoczni wykonujemy bloki pod klucz” – mówi prezes Ireneusz 
Ćwirko. 

„Wykonujemy również bloki dla odbiorcy z Finlandii” – dodaje Krzysztof 
Kulczycki, przewodniczący rady nadzorczej stoczni Crist, i  podkreśla, że 
dla odbiorcy z  Finlandii budowane są również kompletne promy z  napę-
dem elektrycznym. 
Trzeba jednak przypomnieć, że droga Crist od tradycyjnych jednostek do 
promów zeroemisyjnych trwała kilkanaście lat. Bowiem w  pierwszych la-
tach swojej działalności, na wynajętych terenach sfinalizowano nawet bu-
dowę kadłuba kontenerowca. Budowano statki rybackie. Przeniesienie się 
do Gdyni zwiększyło potencjał produkcyjny i  wprowadziło nową jakość 
w ofercie rynkowej. Dziś stocznia produkuje statki w jednym z największych 
doków na Bałtyku, na terenach dawnej Stoczni Gdynia. 

Stoczniowy potencjał

Stocznia posiada potencjał pozwalający na przerób stali na poziomie 50 ty-
sięcy ton stali rocznie. Zasoby produkcyjne aktywnie wykorzystują każdy 
metr kwadratowy z 28 hektarów Stoczni (w tym cztery hale produkcyjne). 
To w nich odbywa się przetwarzanie blach i profili, które stają się elemen-

tami statków i konstrukcji hydrotechnicznych opuszczających Crist. Wyróż-
nia się kompletna linia do produkcji rur wielkogabarytowych o wydajności 
od 15 tysięcy do 20 tysięcy ton. Takie rury są między innymi wykorzystywa-
ne do budowy morskich elektrowni wiatrowych. 
O unikalnej pozycji Crista na rynku decyduje jednak największy w regionie 
suchy dok o 370 metrach długości i 70 metrach szerokości, w którym mon-
tuje się lub remontuje jednostki. Dok obsługuje widoczna z  Trasy Kwiat-
kowskiego suwnica bramowa. Jest to największa i  najwyższa konstrukcja 
w  stoczniach działających w  regionie Bałtyku. Suwnica ma 153 metry 
rozpiętości i waży 3650 ton. Może ona udźwignąć 1000 ton, czyli niemałą 
całą jednostkę lub dużą część większego statku. Na wysokości 110 metrów 
nad ziemią z  odległości kilku kilometrów wyraźnie widać napis CRIST SA. 
100 metrów nad ziemią znajduje się stanowisko jej operatora. Właśnie ta-
kie wyposażenie zakładu pozwala na produkcję tak dużych konstrukcji dla 
odbiorcy z Francji. 

Pasażer w blokach

„Stocznia wykonuje kompletnie wyposażone części kadłubów statków pa-
sażerskich realizacji w ramach wieloletniego kontraktu zawartego z Chan-
tiers de l'Atlantique. Francuska stocznia zamówiła budowę w pełni wyposa-
żonych mega bloków największych statków pasażerskich na świecie” – mówi 

Ireneusz Ćwirko, prezes zarządu stoczni CRIST i dodaje, to już czwarty rok 
realizacji kontraktu dla odbiorców bloków statków pasażerskich.
W tym roku przekazano do Francji już czwarty blok o roboczym numerze 
V34. Każda konstrukcja to część wyposażonej jednostki o  masie około 11 
tys. ton i wymiarach 171x40 m. W poprzednich latach do Saint-Nazaire po-
płynęły bloki H34, G34, C34 o masie ponad 10 tys. ton. 

„Zapowiada się, że współpraca z partnerem z Francji będzie kontynuowa-
na” – przewiduje prezes Ćwirko.
Stoczniowcy Crist mają w  swym dorobku również częściowo wyposażone 
kadłuby statków pasażerskich dla odbiorcy niemieckiego i  norweskiego. 
Ale to nie jedyne elementy dla statków pasażerskich budowane w  Gdyni. 
Latem miało miejsce pierwsze cięcie stali, które rozpoczęło realizację pro-
jektu NB518. To blok nowoczesnego i luksusowego statku wycieczkowego 
dla odbiorcy z Finlandii. Crist wraz z Seatech Engineering współpracuje przy 
budowie kadłuba. W Gdyni powstają bloki kadłuba statku. Zamawiającym 
jest Stocznia Helsinki. 
Crist buduje bloki, a  biuro projektowe Seatech Engineering opracowuje 

Prezesi Stoczni CRIST: Ireneusz Ćwirko (z prawej) i Krzysztof Kulczycki.
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dokumentacją roboczą konstrukcji budowanej w  Gdyni.  Helsinki Shipyard 
na zamówienie Swan Hellenic buduje nowoczesny wycieczkowiec przezna-
czony dla tzw. cultural expedition cruise. Tego typu ekspedycje to specjal-
ność tego armatora. Crist wykonuje więc kolejny krok po wykonaniu kadłuba 
równie specjalistycznego statku pasażerskiego dla Ulstein. Bloki budowane 
dla Finów już niedługo przekształcą się w statek pasażerski o długości 125 m. 
Statek będzie spełniał wymagania klasy lodowej PC6 i będzie przeznaczony 
do odwiedzin rejonów arktycznych. Kabiny i apartamenty będą 5-gwiazdko-
we. Większość z dużymi balkonami. O wygodę prawie 200 pasażerów dbać 
będzie 140-osobowa załoga. Zbudowane w Gdyni bloki statku transporto-
wane są do Helsinek drogą morską. Helsinki Shipyard realizują kontrakt na 3 
jednostki pasażerskie przeznaczone do morskiej turystyki po akwenach ark-
tycznych, w której specjalizuje się Swan Hellenic. Crist ma więc perspektywy 
na kontynuację i uczestnictwo w budowie kolejnych arktycznych pasażerów 
– jednostek o wysokim wkładzie innowacyjnych rozwiązań.

Innowacje w dokach

Żeby utrzymać się na rynku, trzeba mieć odwagę w podejmowaniu produk-
cji statków innowacyjnych. Możemy je produkować, bo mamy kompetentny 
i  jednocześnie młody zespół inżynierów” – podkreśla Krzysztof Kulczycki, 
przewodniczący rady nadzorczej stoczni Crist. 
Kilka lat temu Crist wszedł do elitarnego klubu budowy jednostek innowa-
cyjnych i statków zeroemisyjnych. Stocznia skoncentrowała się na budow-
nictwie statków, konstrukcji morskich oraz hydrotechnicznych. To tutaj 
powstały innowacyjne rozwiązania dla firm budujących morskie farmy wia-
trowe Należą do nich między innymi Heavy Lift Jack-Up Vessel Innovation 
oraz statek Jack-up Barge – Thor, a także statek do budowy i obsługi rynku 
offshore – morskich farm wiatrowych Vidar, wykorzystany m.in. do mon-
towania turbin wiatrowych na Morzu Północnym. „Innovation” o  długości 
147,5 metrów, nośności 8 tys. ton został wyposażony w dźwig umożliwiają-
cy podnoszenie konstrukcji do 1,5 tys. ton, siłownie o mocy 29 tys. kW oraz 
cztery 89-metrowe nogi sterowane elektrycznym systemem podnoszenia 
i opuszczania.
W  2005 roku, jeszcze w  Gdańsku, wyprodukowano gigantyczne śluzy dla 
położonego nad Wezerą portu Bremerhaven. Unikalną budową dla rynku 
offshore 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 praco-
wać w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Ich dzielność morska 
wynika również z tego, że jednostki napędzane są za pomocą dwóch pędni-
ków rufowych, dwóch sterów strumieniowych oraz pędnika azymutalnego. 

HUB produkcji statków zeroemisyjnych

Niedawno w  Stoczni Crist powołano HUB produkcji statków zeroemisyj-
nych. Aktualnie w stoczni budowane są kolejne elektryczne promy. Pierw-
szy pływa już w Finlandii. Na trasie między portami Nauvo i Parainen między 
wyspami Archipelagu Turku pływa prom elektryczny Electra zbudowany 
w gdyńskiej stoczni CRIST na zamówienie FinFerries. To pierwszy elektrycz-
ny prom w Finlandii. Prom o długości 90 m i szerokości 16 m na pokład zabie-
ra 375 osób oraz 90 samochodów osobowych. Prom napędzany jest dwoma 
silnikami o 900 kW, wykorzystując zasilanie z baterii o mocy 1 MWh. Oświe-
tlenie i  i  inne dodatkowe wyposażenie zasilane jest z  baterii słonecznych. 
W przypadku sytuacji awaryjnych (zalodzenie, silne wiatry) kapitan statku 
może użyć silników wysokoprężnych. 

„Realizujemy teraz dwa projekty. Jeden znajduje się w budowie, na drugim 
odbyło się już cięcie stali. Polityka ochrony środowiska wymusza działania 
na rzecz wprowadzania statków, które będą zmniejszały zanieczyszcze-
nie. Wykonujemy takie zamówienia od projektu do kompletnego statku” 
– mówi prezes Ćwirko i dodaje: „Prowadzimy rozmowy na kolejne dwie lub 
trzy jednostki”. Jednocześnie podkreśla, że jest to rynek perspektywiczny, 
bo „do wymiany jest 16 promów” i zaznacza: „armator w nas uwierzył”.

Na inny, ważny aspekt fińsko-polskiej współpracy zwraca uwagę Krzysztof 
Kulczycki: 
„Wiele elementów wyposażenia tych statków produkowanych jest w Pol-
sce, przez polskich producentów (…): okna okrętowe produkuje Bohamet, 
An Elec dostarcza rozdzielnice, wykonuje kompletne instalacje elektrycz-
ne, Hydromega dostarcza systemy hydrauliczne, FAST – meble. Polskie fir-
my wykonują układy wentylacyjne oraz izolacje i wiele innych elementów 
i usług. 

Crist ma więc unikalne doświadczenie, by koordynować działalność hubu 
produkcji statków zeroemisyjnych. Hub powołano w  końcu października 
2021 r. 

„Zadaniem Baltic ZEV HUB jest pozycjonowanie polskiej produkcji stat-
ków zeroemisyjnych na rynku międzynarodowym – mówił w  chwili jego 
powołania Jacek Milewski, dyrektor finansowy, członek zarządu Stoczni 
CRIST, który na przykładzie produkcji promu hybrydowego pokazał inte-
grację kooperantów i procesów. 
Jest to modelowy przykład działania hubu projektowego, w wyniku którego 
powstaje innowacyjny produkt o wysokim wkładzie polskiej myśli technicz-
nej. Pokreślmy, produkt nagradzany przez międzynarodowych ekspertów 
z  branży stoczniowej. Powstanie tego hubu wpisuje się w  projekt ZEVIn-
novation, który jest realizowany z Grantu Norweskiego, jak i w projekt GA-
LATEA wykonywany w ramach programu Horyzont 2020. Oba projekty są 
realizowane przez Bałtycki Klaster Morski i  Kosmiczny, ale stocznia Crist 
jest istotnym uczestnikiem tych projektów, wnosząc potencjał wiedzy tech-
nologicznej i organizacyjnej. 
CRIST wybrano więc nieprzypadkowo na miejsce konferencji, w  czasie 
której poinformowano o  uruchomieniu hubów przez klaster BSSC. CRIST 
należy bowiem do klubu stoczni wprowadzających na rynek morski takie 
innowacyjne statki, jak jednostki hybrydowe czy jednostki do prowadzenia 
prac budowlanych w rejonach przybrzeżnych. Należy również podkreślić, że 
w gdyńskich dokach powstają unikalne statki do obsługi farm rybnych. Ale 
to nie wszystko. 

Statek z Crist dla tunelu

Stocznia Crist z Gdyni otrzymała zlecenie na budowę specjalistycznej jed-
nostki do budowy najdłuższego tunelu zatapianego na świecie. Tunel o dłu-
gości 18 km będzie łączył dwie miejscowości między Danią a Niemcami. 
Crist zbuduje zaawansowaną technologicznie jednostkę o  całkowitej dłu-
gości 149 metrów i szerokości 48 metrów. Jest ona niezbędna do przygoto-
wania dna morskiego na którym położone zostaną segmenty tunelu. Zanim 
więc podwodnym tunelem między Puttgarden w  Niemczech i  Rødbyhavn 
na wyspie Lolland w Danii pojadą samochody i pociągi, w Gdyni musi więc 
zostać zbudowany statek. 

„Budujemy kamieniowiec z polskimi partnerami” – mówi przewodniczący 
Kulczycki i wyjaśnia: „Mamy niezbędną wiedzę i technologię do uczestni-
czenia w produkcji jednego z ważniejszych projektów strukturalnych, ja-
kim jest podmorski tunel pomiędzy Danią a Niemcami. 
„Wybieramy takie projekty, bo lubimy wyzwania” – podkreśla prezes Ćwir-
ko. 

„Crist zawarł umowę na budowę jednostki specjalistycznej z konsorcjum 
FLC (Femern Link Contractors) odpowiedzialnym za projekt i  budowę 
tunelu zatapianego, który zapewni stałe połączenie w cieśninie Fehmar-
nbelt” – dodaje Krzysztof Kulczycki. Kontrakt opiewa na wysokość ok. 50 
mln euro.
Konsorcjum FLC składa się z  firm duńskich, niemieckich, holenderskich 
i francuskich. Francuzi dali Cristowi mocne rekomendacje: „Daliśmy się do-
brze poznać we wcześniejszych projektach, że jesteśmy wiarygodnym part-
nerem” – podkreśla Kulczycki.

Statek – robot 

W  Gdyni powstanie jednostka wielozadaniowa (MPP). Będzie ona kom-
pletnie wyposażona w specjalistyczne urządzenia do dokładnego pozycjo-
nowania statku oraz w zatapialne urządzenie tzw. SDT. do zrzutu żwiru. Do 
tych prac niezbędny jest statek o szerokości 48 m oraz długości ponad 130 
m (całkowita długość: 149 m, łącznie z pasami transmisyjnymi). Załoga bę-
dzie liczyć do 19 osób. Istotną częścią statku będą dwie komory żwirowe. 
W każdej mieścić się będzie do 7 tys. t żwiru. Układanie żwiru (SDT) będzie 
wykonywane zdalnie. 
Urządzenie będzie usytuowane pod kadłubem, napełniane i opuszczone do 
46 m poniżej linii wodnej. Na odpowiednio przygotowanym dnie będą ukła-
dane fundamenty żwirowe. Na wyrównana i umocnioną powierzchnię ukła-
dany będzie zatopiony segment tunelu. Układ dokładnego pozycjonowania 
i  automatyzacja jednostki mają zapewnić wysoką jakość przygotowanego 
podłoża i rozmieszczenia żwirowych fundamentów. Robot do wyrównywa-
nia podłoża pod elementy tunelu będzie nasypywał i  dawkował żwir pod 
kontrolą laserowych urządzeń pomiarowych. Przewiduje się, że dokładność 
układania takim urządzeniem da się osiągnąć w granicach 2 cm. Urządzenie 
zbudowane zostanie również przez Crist. 

Viaduc.



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. wypły-
nął kompletny life fish carrier NB SC 75/2. Jego wyposażenie pozwala 
na transport żywych ryb do przetwórni. Statek będzie wykorzystany do 
transportu żywego łososia, pstrąga, dorsza i  innych gatunków hodowla-
nych ryb morskich. W  czerwcu 2019 roku z  Gdyni do Islandii wypłynął 
w  pełni wyposażony, hybrydowy prom pasażersko-samochodowy Her-
jólfur dla 540 osób. Na sztormowych wodach Islandii sprawdza się wy-
budowany w Crist, w pełni wyposażony, hybrydowy prom wykonany na 
zamówienie Islandzkiego Zarządu Dróg i  Wybrzeży (Vegagerðin). Jed-
nostka pływa pomiędzy Landeyjahöfn (około 5 godzin na południe od 
Rejkiawiku) a  wyspą Heimaey archipelagu Vestmannaeyjar. Konstrukcja 
kadłuba pozwala na pływanie w  bardzo trudnych warunkach morskich 
oraz warunkach zimowych. Firma Hydromega dostarczyła do tego pro-
jektu rozwiązania hydrauliki siłowej.

Latarnia Gospodarki Morskiej 

W  2021 r. Crist potwierdził pozycję lidera w  tworzeniu technologii mor-
skich. Znowu wprowadził na rynek konstrukcje, które pozycjonują go 
w czołówce stoczni nie bojących się wyzwań i innowacji. Za tą aktywność 
menedżerowie i załoga stoczni otrzymała Latarnię Gospodarki Morskiej.
„Wyróżnienie to jest pewnym pomysłem, żeby pokazać, że przemysł tech-
nologii morskich w Polsce istnieje i jest silny, a jednocześnie wskazać tych, 
którzy są liderami i  potrafią przy okazji napędzać zlecenia dla innych” – 
mówił Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich, 
i  uzasadniał tę nagrodę: „Stocznia CRIST jako jedyna w  rejonie Morza 
Bałtyckiego zbudowała serię statków samopodnośnych typu jack-up, do 
budowy farm wiatrowych na morzu. Jednostki THOR, INNOVATION i VI-

DAR są znane na całym świecie. To właśnie ten aspekt został szczególnie 
doceniony podczas przyznania nagrody Latarni Gospodarki Morskiej”. 
Jest to wspólna nagroda portalu GospodarkaMorska.pl i Polskiego Forum 
Technologii Morskiej. 
„Wręczenie tej nagrody jest też pewnym wyróżnieniem dla naszego porta-
lu, bo mamy możliwość nagrodzenia jednej z największych firm na rynku, 
z olbrzymimi dokonaniami, która jest pracodawcą i zleceniodawcą dla kilku 
tysięcy osób. Ponadto, nagroda została wręczona w  ważnym momencie. 
W  tej chwili odbywa się drugie czytanie ustawy offshorowej i  wszyscy 
bardzo liczą na to, że polskie firmy będą mogły w aktywny sposób uczest-
niczyć w  realizacji projektów stoczniowych. Stocznia CRIST została wy-
różniona za realizację projektów offshorowych i  liczymy na to, że będzie 
budowała jednostki do obsługi farm wiatrowych na polskich wodach Bał-
tyku” – powiedział Mateusz Kowalewski, prezes zarządu i wydawca porta-
lu GospodarkaMorska.pl.
Wręczający nagrodę podkreślili: „Warto przypomnieć, że stocznia Crist 
jest jedyną w Europie, która potrafi z powodzeniem budować jednostki do 
budowy farm wiatrowych". 
Stocznia CRIST jako jedyna w  Europie zbudowała dotąd trzy statki do 
budowy i serwisowania morskich farm wiatrowych. M.in. przekazała czę-
ściowo wyposażoną jednostkę o numerze NB 315 typu Offshore Service 
Vessel, która powstała na zamówienie stoczni Ulstein Verft AS i  będzie 
wykorzystywana do budowy morskiej farmy wiatrowej, montażu oraz prac 
konserwacyjnych. W 2021 r. ze stoczni Crist wypłynęła jednostka Nexans 
Aurora do układania kabli. To statek przygotowany do pracy w trudnych 
warunkach pogodowych na całym świecie. Jego pierwszym zadaniem bę-
dzie instalacja kabli na morskiej farmie wiatrowej Seagreen. 

„Polski rząd od lat mówi o  rozwoju przemysłu stoczniowego w  kraju. 
Z  mojej perspektywy to jedyny moment, w  którym może to nastąpić” 
– mówił Ireneusz Ćwirko, prezes zarządu stoczni CRIST, odbierając na-
grodę. 
I  oby nastąpił. Tego życzymy kierownictwu i  wszystkim pracownikom 
stoczni Crist w Nowym Roku i latach kolejnych. Stoczni Crist życzymy, by 
przez kolejne 100 lat płynęła „cała naprzód” na falach innowacji. 

Marek Grzybowski
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To kolejna tak unikalna konstrukcja do prowadzenia prac budowlanych wy-
konana przez Crist. Wcześniej była specjalistyczna platforma Zourite, która 
dzięki stabilnej pozycji utrzymywania się na dnie przy pomocy 8 nóg, wy-
korzystana została do budowy wiaduktu morskiego na wyspie La Reunion. 
Wspomniany wcześniej dok Marco Polo, świetnie sprawdził się przy roz-
budowie obszaru Księstwa Monako. A  to nie wszystkie unikalne projekty 
w  które zaangażowała się Stocznia Crist. W  fazie wykonawczej jest duża 
morska farma rybna oraz unikalny projekt pływającej odsalarki z napędem 
wiatrowym. 

Woda z wiatru 

Crist został zaproszony do produkcji unikalnego układu Floating WINDde-
sal (FWD). Liderem przedsięwzięcia jest SYNLIFT Industrial Products (SIP). 
Crist znalazł się w dobrym towarzystwie, bowiem zadanie realizują również 
Thyssenkrupp Industrial Solutions, Prysmian Group, Boll & Kirch Filterbau, 
AEROVIDE, EMS Maritime Offshore. Ze strony polskiej w projekt włączone 
zostało biuro StoGda Ship Design & Engineering. 
W  fazie przygotowawczej projektu Crist uczestniczył w  procesie FEED 
(Front End Engineering Design) wspólnie z  biurem projektowym StoGda. 
Dziś ma już za sobą analizę projektu koncepcyjnego i „feasibility study”. Ze-
spół projektowy zajmuje się przygotowaniem technologii fabrykacji, budże-
towaniem oraz opracowaniem harmonogramu projektu. Stocznia pracuje 
nad przygotowaniem koordynacji procesów wykonawczych z  działaniami 
pozostałych partnerów. 

„Projekt demonstracyjny wykonywany jest na zamówienie Arabii Sau-
dyjskiej. Jest szansa, że projekt ten znajdzie zastosowanie w kilku krajach 
regionu” – mówi przewodniczący Krzysztof Kulczycki. 
Floating WINDdesal jest przewidziany jako „pływające urządzenie wodne”. 
Urządzenie wykorzystać będzie energię wiatru do odsalania wody morskiej. 
Dlatego jego konstrukcja składa się z turbiny wiatrowej, paneli słonecznych 
i urządzenia do odsalania wody morskiej. Będzie to konstrukcja półzanurzal-
na, zacumowana u wybrzeży kraju odbiorcy wody. Zakłada się, że demon-
strator dla Arabii Saudyjskiej będzie miał wydajność od 10 tys. do 15 tys. 
m3 wody na dobę. Ale największy moduł FWD może zapewnić wodę pitną 
nawet dla pół miliona ludzi. Ważnym atutem konstrukcji jest to, że będzie 
ona mobilna. 

Czas na polskie kadry i finanse

A więc w portfelu Crist znajduje się kolejny innowacyjny produkt, który ma 
szansę podbić rynek. Crist ma doświadczenie i pozycję w budowie jednostek 

i konstrukcji o wysokim wkładzie innowacyjności. Na jakie rynki może liczyć. 
Czy dynamicznie rozwijający się rynek wind offshore stanowi szansę? Czy 
rosnący popyt na jednostki montażowe i serwisowe może spowodować wy-
pełnienie gdyńskich hal produkcyjnych i doków? 

„Obserwujemy co się będzie działo” – krótko mówi Krzysztof Kulczycki. 
Portfel stoczni jest wypełniony po brzegi. Czy nie ma żadnych problemów? 
Jak przedstawia się sprawa z  kadrami, z  załogą wymagającą specjalistycz-
nych umiejętności, z  fachowcami znającymi specyfikę budowy statków? 
Pytam. 

„Mamy świetnie wykształconych inżynierów, którzy kierują produkcją 
statków pod klucz – mówi Ireneusz Ćwirko i podkreśla logistyką oraz BHP 
kierują kobiety. Zatrudniamy około 700 osób z  całego świata, bowiem 
problemem są pracownicy wykonujące prace montażowe. Wciąż mało jest 
kobiet inżynierów w produkcji. Wiele absolwentek Politechniki Gdańskiej 
i Uniwersytetu Morskiego trafia do biur projektowych. 
Nasuwa się pytanie: skoro jest tak dobrze, to gdzie może być źle? I tu z ust 
przewodniczącego Krzysztofa Kulczyckiego pada jedno słowo: „finansowa-
nie”. 

„Zarówno rząd, jak i banki praktycznie nie wspierają polskiego przemysłu 
budowy statków” – mówi przewodniczący Kulczycki i  jako przykład po-
daje, że „w Niemczech wpompowano w przemysł stoczniowy 2 mld euro. 
Również Norwegia pomaga stoczniom”. 
„W  Polsce natomiast trudno o  gwarancje bankowe i  ubezpieczeniowe. 
Wyraźnie wyróżnia się KUKE, w którym pracują specjaliści czujący specy-
fikę produkcji stoczniowej” – podkreśla Krzysztof Kulczycki.

Lider Technologii Morskich 

Przypomnijmy, że mimo pandemii 2020 r. znowu obfitował w budowę uni-
kalnych jednostek. Dla stoczni Ulstein Verft CRIST zbudował częściowo 
wyposażony kadłub największego na świecie promu z napędem elektrycz-
nym Color Hybrid. Ładuje się on w  czasie krótkiego postoju przy kei (sys-
tem plug-in). Dzięki znacznemu wkładowi pracy Stoczni Crist na początku 
sierpnia ubiegłego roku stocznia Ulstein Verft przekazała armatorowi Color 
Line prom pasażersko-samochodowy Color Hybrid (160 m długości, 2000 
pasażerów i 500 samochodów). Color Hybrid zapewnia połączenie między 
Norwegią i Szwecją na trasie Sandefjord-Stromstad. W czasie 2,5 godzinne-
go przejścia morzem, prom przez godzinę może płynąć na bateriach z pręd-
kością 12 węzłów. 
W  tym roku w  pierwszy rejs wyszedł National Geographic Endurance, 

Krzysztof Kulczycki

Ireneusz ĆwirkoPływający Marco Polo.L-34.



Słowa 
ulatują…

K
ończy się niebywały rok – trudny, nawet bardzo trudny. Rok, który 
zdenerwował mnie kilkadziesiąt razy, nie jako mijający czas, ale jako 
rok, w  którym działy się rzeczy niezrozumiałe dla ludzi przywiąza-

nych do zwyczajnych, katalogowo wręcz ważnych wartości. Tych odziedzi-
czonych w rozumie albo wyniesionych z domu. Słowa: nie wolno, nie wypa-
da, nie należy, bo to nieprzyzwoite i krzywdzi innych – uleciały jak sen jaki 
złoty. I nie tylko za sprawą covidu. A określenia typu łajdactwo, draństwo, 
presja, naciski spowszechniały i  nieomal wtuliły się w  polską mentalność. 
Może potrzebowały rodzinnego ciepełka, tak ważnego ponoć w polskich ro-
dzinach przed świętami Bożego Narodzenia?! Czy nam naprawdę nie będzie 
wstyd siadać do Wigilijnego Stołu (celowo dużą literą, bo to ważna tradycja), 
wiedząc, że gdzieś w  lasach, na wschodzie naszego kraju, marzną kobiety 
i dzieci, że ktoś nie wypełnia podstawowych ludzkich powinności i nie daje 
wsparcia cierpiącym i  potrzebującym, nawet jeśli to zabłąkani przybysze? 
Czy to wolne miejsce przy stole będzie tylko dekoracją, czy może jednak wy-
rzutem własnego sumienia, jeśli je jeszcze mamy? 

Nie mogę pojąć, a  tym bardziej wyjaśnić okoliczności spreparowanych 
w ostatnich miesiącach w ramach stanu wyjątkowego. Granicy państwa na-
leży bronić, ale na pewno nie przy pomocy setek tysięcy złotych wydanych 
na koncert „Murem za mundurem”, w którym żenujący artyści z playbacków 
wydusili z  publicznej kasy setki tysięcy złotych. Koncert sygnowany był 
nazwiskiem wszechwładnego telewizyjnego bossa Jacka Kurskiego, który 
nawet sam osobiście i publicznie wyrzuca aktorki z seriali telewizyjnych ni-
czym „nadreżyser” i  buduje własne listy proskrypcyjne artystów, których 
nie wolno wpuszczać za próg „jego telewizji”, utrzymywanej jednak m.in. 
za moje pieniądze. Publiczna ta „tvkurska” dawno nie jest. Dostatecznie 
długo żyję, by pamiętać takiego satrapę telewizyjnego, który zwał się Ma-
ciej Szczepański. Skończył marnie. Liczę, że historia po ponad czterdziestu 
latach się powtórzy.

Po raz kolejny okazało się w  tym roku, że władza demoralizuje, a  szcze-
gólnie taka władza, która hula i  odcina kupony. Władza absolutna demo-

ralizuje absolutnie. I tę mądrość dziewiętnastowiecznego lorda Actona już 
przyswojono i wdrożono w życie. I dlatego nieważne, na co patrzą, co myślą 
i  co robią „podwładni”. Suweren – wierny wyborca – nie musi wszystkie-
go wiedzieć. O  to postarają się wynajęci apologeci. Suweren ma wierzyć, 
najlepiej bezgranicznie. Wtedy milionowy majątek szefa rządu nie będzie 
kłuł w oczy emeryta o dochodach maksymalnie 2000 zł na rękę. Suweren 
przywyknie i  przycichnie, tak jak strajk kobiet. Za chwilę nikt nie będzie 
się ani z jednym, ani z drugim liczył. Co najwyżej z tymi anty… choćby an-
tyszczepionkowcami. Tych najbardziej w  ostatnich miesiącach bał się mój 
„ukochany rząd". Ich domniemanych protestów, wyjść na ulicę, dywersji 
na co dzień i od święta. 

Ostatnio mam wrażenie, że już nikt niczym nie przejmuje się tak na serio. 
Kobiety, ongiś waleczne, podporządkowują się wszechwładnej obecności 
stale tych samych zarządzających mężczyzn. Ciekawa konstatacja? Ano – 
jak mówią moi przyjaciele Czesi. Ostatnio przejrzałam listy różnych waż-
nych organizacji choćby w naszym regionie i stwierdziłam, że w większości 
ciał doradczych i  zarządzających, w  komisjach, gremiach współdecyzyj-
nych od lat zasiadają ci sami – ważni, mężni mężczyźni. Obwiesza się ich 
zaszczytami niczym bożonarodzeniowe choinki. Czas nie odciska na nich 
swego piętna, co najwyżej oni, „mędrcy świata”, nieco blokują dostęp tym 
trzydziesto- i czterdziestoletnim. Marzy mi się sytuacja, w której w kolej-
nej radzie, komisji czy kapitule nie dojrzę tylko tych samych nazwisk co 
ćwierć wieku temu, a pojawią się nowe – też ludzi mądrych, zasłużonych 
i kreatywnych, ale mniej ogranych, żeby nie powiedzieć zgranych. Gorzko 
mi? Tak, ale chcę tego choć trochę szczerze przed nowym, nadchodzącym 
rokiem. 

A życzenia? Proszę bardzo: zdrowia dla wielu, szczęścia dla tych, którym się 
ono po prostu należy, pomyślności obywatelskiej dla wszystkich – mądrej, 
wyważonej i  odważnej. Bo takie mam dziwne wrażenie, że ten rok znowu 
w odwagę nam staniał. W Nowym Roku niech będzie inaczej. Pozdrawiam 
Państwa nieustannie. 

Alina Kietrys, dziennikarka, 
publicystka, nauczyciel akademicki 

na Uniwersytecie Gdańskim
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chałowi Juszczkiewiczowi. Dni Szekspirowskie odbywały się co roku zawsze 
w  okresie Jarmarku św. Dominika, bo taka była tradycja przyjazdu angiel-
skich komediantów do Gdańska. W 1997 roku Dni Szekspirowskie pokształ-
ciły się w  Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. To było niezwykle 
ważne wydarzenie i przedsięwzięcie, bo wpisało się też pięknie w obchody 
Millennium Gdańska.

W drugiej połowie listopada 2021 gdański Festiwal Szekspirowski został 
oficjalnym członkiem European Festivals Association – Stowarzyszenia 
Festiwali Europejskich, działającego przy Komisji Europejskiej i Parlamen-
cie Europejskim.
Nasz Festiwal Szekspirowski został już wcześniej dostrzeżony przez to sto-
warzyszenie, gdyż odebrał nagrodę EFA za sezon 2017/2018. To bardzo 
prestiżowa nagroda, Festiwal Szekspirowski otrzymał ją jako jeden z pięciu 
w Europie, a konkurowało do nagrody ponad 800 festiwali ze świata.

Ważnym celem Fundacji Theatrum Gedanense są działania edukacyjne 
i stała współpraca z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.
Zdecydowanie tak i te działania oczywiście zintensyfikowały się po oficjal-
nym otwarciu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w 2014 roku. Sztanda-
rowym wspólnym przedsięwzięciem był projekt pt. „Teatry Europy i Świata”, 
czyli prezentacja dziedzictwa kulturalnego i sztuki współczesnej wybranego 
kraju poprzez spektakle teatralne, filmy, koncerty, wystawy i spotkania z pi-

sarzami, a nawet degustację potraw i win. Odbyły się już tygodnie brytyjski, 
flamandzki, rumuński, gruziński, dwukrotnie niemiecki, ale również ukra-
iński, litewski, węgierski, izraelski, chiński, estoński, białoruski, japoński, 
austriacki i chorwacki. Te działania odbywały się już od kilku lat w różnych 
instytucjach kultury w Gdańsku i mają naprawdę wielu widzów.

Bardzo ciekawym projektem, realizowanym również od kilku lat z powo-
dzeniem, jest Teatralny Pasjans. 
Biorą w  nim udział seniorzy, osoby z  niepełnosprawnościami i  młodzież 
szkolna. Każda grupa, z którą przez rok pracują profesjonaliści, przygotowu-
je wystawienie tej samej sztuki Szekspira. W efekcie powstają różne, bardzo 
ciekawe przedstawienia, które w trakcie wielkiego finału prezentowane są 
na scenie GTS. To są wielkie przeżycia. W  2022 roku sześć grup wystąpi 
30 czerwca i będą prezentowali „Ryszarda III” i „Wiele hałasu o nic”. Udział 
w tym projekcie jest bezpłatny, jak również pokazy finałowe dla publiczności 
są darmowe. Ciekawym kolejnym wspólnym projektem fundacji i GTS jest 
Letnia Akademia Szekspirowska, wspólnie też organizujemy działania dla 
edukatorów, pedagogów, którzy potem kształcą dalej dzieci i młodzież.

Pojawiły się także wspólne działania wydawnicze Fundacji Theatrum 
Gedanense i GTS.

W  tym roku wyszła bardzo piękna książka „25 lat Festiwalu Szekspirow-
skiego” bogata udokumentowana wieloma cennymi zdjęciami. W mijającym 
roku ostatni festiwal zaplanował mój mąż, ale go już nie doczekał. Zaplano-
wał również tę publikację, w której są wspomnienia wielu osób obserwują-
cych przez lata festiwal i jego dokonania.

A  wcześniej przygotowano dwa wielkie tomy przypominające prezento-
wane w Gdańsku przedstawienia szekspirowskie ze świata.
Tak. Pierwszy pod redakcją nieżyjącego już niestety prof. Jana Ciechowi-
cza. To wspaniała dokumentacja tych wszystkich festiwali i nagród Yoricka 
dla polskich wybitnych spektakli szekspirowskich. Tę nagrodę w 1994 roku 
wymyśliła Fundacja Theatrum Gedanense. Fundację wspierało swoim au-
torytetem przez te lata wiele wybitnych osobistości, m.in. premier Tadeusz 
Mazowiecki, Andrzej Wajda, Jacek Saryusz-Wolski, Arkadiusz Rybicki, Jan 
Krzysztof Bielecki, Tom Stoppard – dramaturg angielski, ambasador Jan 
Kułakowski, który pomógł w  pierwszej europejskiej prezentacji fundacji 
w  Brukseli. Międzynarodowe promocje projektu budowy teatru szekspi-
rowskiego i zawsze też miasta Gdańska odbywały się w Londynie właśnie na 
zaproszenie księcia Walii w Pałacu św. Jakuba, a także w wiejskiej rezydencji 
Highgrove, w  Teatrze Globe w  Londynie, również w  Waszyngtonie, gdzie 
prezentowaliśmy projekt teatru szekspirowskiego we wspaniałej Bibliotece 
Szekspirowskiej Folgera. To spotkanie odbywało się pod patronatem dwóch 
prezydentowych Laury Bush i Jolanty Kwaśniewskiej. 

A co w najbliższym czasie zamierza fundacja?
Najważniejsze są działania wokół wsparcia merytorycznego i finansowego 
Festiwalu Szekspirowskiego: poszukiwanie sponsorów, pisanie projektów 
grantowych. Przygotowujemy też wystawę z  30-letniej historii fundacji 
i tym samym historii budowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Z inicja-
tywy środowiska krytyków teatralnych odbędzie się międzynarodowa kon-
ferencja naukowa poświęcona różnym twórczym działaniom profesora Je-
rzego Limona. Stworzymy też bibliotekę szekspirowską w teatrze. Mamy już 
wydzielone miejsce, piękny projekt i fundatora. Planuję przekazać w depo-
zyt cenne nagrody i pamiątki po moim mężu, m.in. wyjątkowe odznaczenie 
od królowej angielskiej Elżbiety II – Honorowy Order Imperium Brytyjskie-
go w stopniu oficera za pasję i oddanie przy tworzeniu Teatru Szekspirow-
skiego w Gdańsku. Bibliotekę chcemy otworzyć w marcu przyszłego roku. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszam na profil FB: Przyjaciele Fundacji 
Theatrum Gedanense, gdzie publikujemy artykuły o historii powstania Te-
artru Szekspirowskiego.

Gratuluję znaczących osiągnięć fundacji i dziękuję za rozmowę.

F
undacja Theatrum Gedanense obchodzi 30-lecie. Wielkie gratulacje, 
sporo udało się osiągnąć w tym ważnym i twórczym czasie. Jest Pani 
w zarządzie fundacji. Przypomnijmy, jak to się zaczęło.

Była to inicjatywa kilku osób. Pomysł był mojego męża, Jerzego Limona, 
który skrzyknął przyjaciół i postanowił założyć właśnie Fundację Theatrum 
Gedanense. Głównym celem fundacji w  tym pierwszym okresie była idea 
rekonstrukcji budynku drewnianej XVII-wiecznej Szkoły Fechtunku, która 
historycznie służyła też jako teatr i działała w Gdańsku przez blisko dwieście 
lat jako pierwszy publiczny teatr Rzeczpospolitej. Jerzy Limon w swoim dok-
toracie, który potem ukazał się w wydaniu książkowym, udowodnił, że akto-
rzy angielscy za czasów Szekspira przyjeżdżali do Gdańska wielokrotnie i być 
może nawet tutaj wystawiali sztuki Szekspira, ale tego już nie wiemy na pew-
no. Natomiast zachowały się ich supliki, czyli podania do rajców miejskich, 
w których bardzo grzecznie prosili o pozwolenie na występy w Gdańsku.

Doktorat Jerzego Limona został opublikowany po 10 latach od napisania 
w 1989 roku dzięki Gdańskiemu Towarzystwu Naukowemu i Wydawnic-
twu Ossolineum.
Tak i trafił na bardzo ciekawy historycznie czas, bo w chwilę potem nastą-
pił w Polsce wielki przełom ustrojowy. I w 1990 roku ogarnęła wszystkich 
niezwykła energia, bardzo wiele osób postanowiło działać czy to na polu 
biznesu, czy kultury. Fundacja była inicjatywą w pełni obywatelską. W za-
rządzie fundacji byli: prezes Jerzy Limon – anglista, tłumacz, i wiceprezesi 

Władysław Zawistowski – pisarz i tłumacz, oraz Andrzej Żurowski – szek-
spirolog, krytyk teatralny. To byli najbliżsi współpracownicy przez wiele lat. 
Założycielom fundacji wydawało się, że wszystko pójdzie jak z płatka. Mój 
mąż był ogromnym optymistą, pełnym zapału, energii i  dosłownie zarażał 
wszystkich dookoła dobrą myślą i działaniem. Założyciele fundacji wierzyli, 
że w nowej, demokratycznej Polsce, gdy się rozwinie biznes, to światli biz-
nesmeni będą łożyli na kulturę. Ta grupka zapaleńców zyskiwała powoli so-
juszników do swego pomysłu, ale powstanie teatru zajęło 24 lata.

Czym jeszcze od początku zajmowała się fundacja?
Działaniami artystycznymi i  edukacyjnymi. Od początku uważano, że fun-
dacja musi organizować różne działania popularyzujące, np. konferencje na-
ukowe. Bardzo szybko też powstał pomysł przywrócenia przyjazdu aktorów 
angielskich do Gdańska. 
Fundacja rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1991 roku hucznym przy-
jęciem w Ratuszu Staromiejskim, na którym pojawił się m.in. ambasador bry-
tyjski w Polsce. W 1993 przyjechał do Gdańska patron fundacji książę Walii, 
Karol. To było niezwykle zdarzenie i tego samego roku odbyły się pierwsze 
Dni Szekspirowskie. Wymyślono wtedy, że ulicami Gdańska przejdzie pięk-
na, kolorowa parada i  na wzór siedemnastowieczny zademonstruje wjazd 
aktorów angielskich do Gdańska. Udział w tej pardzie wziął brytyjski zespół 
teatralny, który wtedy przyjechał, a Jurek organizację tej parady powierzył 
artystom sopockiego Sfinksa – Robertowi Florczakowi i Ali Grucy oraz Mi-

30 lat Fundacji Theatrum Gedanense
Szekspir na zawsze zamieszkał w Gdańsku

Z Justyną Limon, szefową Fundacji Theatrum Gedanense, rozmawia Alina Kietrys

Waszyngton 2003 rok, w szekspirowskiej bibliotece Folgera. Od lewej Charles Krause, amerykański dziennikarz, 
prezes amerykańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fundacji, Laura Bush, Jolanta Kwaśniewska i prof. Jerzy Limon.

Justyna Limon, prof. Jerzy Limon i książę Karol, książę Walii. Prof. Jerzy Limon i reżyser Andrzej Wajda.
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T
ransatlantyk łączy różne dyscypliny sztuki, twórców i  pasjona-
tów, którzy dostrzegają wielowymiarowość kina. Taką osobą jest 
Jull Dziamski, prywatnie – przyjaciel Jana A.P. Kaczmarka i twórca 

pierwszego plakatu Orkiestry Ósmego Dnia, czyli grupy muzycznej, któ-
rej artysta przewodził w końcu lat 70. Jull był autorem plakatu Festivalu 
w  2019 r., który wtedy odbywał się pod hasłem  „Lądowanie na Księży-
cu i  inne zawieszone sny”. Jull to malarz, scenograf, plakacista, rzeźbiarz 
i projektant, autor wielkoformatowych murali oraz wystroju wnętrz pry-
watnych przestrzeni, entuzjasta architektury. Tak wiele różnych dyscyplin 

składa się na wizję i realizację prac Julla, któremu – jak sam mówi – ciągle 
mało w  tworzeniu. Najnowszy cykl Julla Dziamskiego powstał w  ciągu 
ostatnich dwóch pandemicznych lat, a swoją premierę miał w festiwalowej 
przestrzeni Kinogramu w  warszawskim Norblinie. Poza obrazami, wyko-
nanymi w  technice akryl na płótnie, znalazły się także rzeźby. Grupa ar-
tystyczna Piloci Studio z  Krakowa wykreowała prace Julia Dziamskiego 
w ruch, tworząc na ich podstawie i dzięki ich walorom krótki animowany 
film zaprezentowany na Festivalu Transatlantyk, do którego muzykę stwo-
rzył Jan A.P. Karczmarek.

Transatlantyk Festival
Wybitne światowe kino i muzyka. Legendarni i młodzi twórcy, przedstawiciele wszelkich zawodów filmowych i muzycznych, setki pokazów,
a także liczne wydarzenia muzyczne i dyskursywne. Dyrektorem i twórcą festiwalu jest kompozytor muzyki filmowej i teatralnej Jan A.P. 
Kaczmarek. Festiwal odbył się w pierwszych dniach grudnia w Kinogramie w warszawskim Norblinie, pod hasłem „Czas nagród”.

Piotr Jaxa, Edmund Kurenia i Jull.

Jull z  Andą Rottenberg i Alicją Szaybo.

Jull i Tomasz Raczek.

Jan  A.P. Kaczmarek, Hubert Kaszycki (Piloci Studio) oraz Jull.

Jan A.P. Kaczmarek z żoną Aleksandrą Twardowską-Kaczmarek, Jull, Hubert Kaszycki i Anna Zoll.

Anna Jankowska i Jull.

Iza Odojewska i Jull. Wywiad dla TVP Kultura.



Z
  myślą o  najmłodszych mieszkańcach Gminy w  maju zainaugurowa-
na została budowa przedszkola w  Rokocinie. Będzie to nowoczesny, 
jednokondygnacyjny budynek z  możliwością późniejszej rozbudowy. 

Znajdzie się w nim 5 oddziałów dla 125 dzieci, stołówka, sala gimnastyczna, 
gabinet logopedy. Każdy oddział będzie miał oddzielne wyjście ewakuacyj-
ne. Zajęcia na powietrzu będą mogły odbywać się na placu zabaw. Powsta-
nie placówki w Rokocinie jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na 
miejsca przedszkolne. Była tam też wolna działka, w bezpośrednim sąsiedz-
twie szkoły. Pozwoli to stworzyć kompleks edukacyjny. Dzieci nie będą mu-
siały zmieniać otoczenia, a to – jak wiadomo – zawsze wiąże się z mniejszym 
stresem. Nowe przedszkole to także nowe miejsca pracy i czas zaoszczędzo-
ny przez rodziców na dowożenie pociech do innych, oddalonych od miejsca 
zamieszkania placówek. Otwarcie planowane jest na wrzesień 2022. 

Nowością od przyszłego roku będzie elektroniczny nabór do przedszkoli. 
To system będzie ustalał m.in. kolejność zgłoszeń czy wskazywał alternatyw-
ne miejsca z ofertą przedszkolną. Osoby posiadające Gminną Kartę Miesz-
kańca otrzymają dodatkowe punkty przy naborze. Karta mieszkańca jest 
z kolei tegoroczną nowością. Program Gminnej Karty Mieszkańca skierowa-
ny jest do osób zameldowanych lub zamieszkujących na terenie Gminy Sta-
rogard Gdański, które rozliczają podatek dochodowy ze wskazaniem Gminy 
Starogard Gdański jako miejsca swojego zamieszkania. Posiadając kartę 
mieszkańca, można korzystać z atrakcyjnych rabatów u Partnerów progra-
mu, których bardzo bogata i różnorodna oferta prezentowana jest na portalu 
https://mojagminastarogard.pl/. Oferowane zniżki obowiązują w hotelu, spa, 
na basenie czy w restauracji. Z kartą można taniej zapisać się na naukę pły-
wania czy jazdy konno. Dostępne są także rabaty u geodety, stolarza, foto-
grafa, dietetyka, a nawet w biurze rachunkowym. 

Z Gminną Kartą Mieszkańca zwiedzanie Grodziska Owidz i Muzeum Mitologii 
Słowiańskiej jest w cenie biletu ulgowego. Warto odwiedzić to miejsce, a już 
na pewno warto tam być raz w roku podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
W tym roku po raz dziesiąty załoga owidzkiego grodu wraz z niezastąpionymi 
przyjaciółmi zorganizowała wydarzenie, które oczarowało przybywających 
świątecznym klimatem. Specjalnie na ten dzień Grodzisko Owidz zmienia się 
w wioskę świętego Mikołaja. Daje to okazję do poczucia tej cudnej, świątecz-
nej aury. Dzieci chętnie odwiedzają chatę Mikołaja, gdzie robią sobie wspólne 
zdjęcie, razem wykonują zadania wymyślone przez elfy. Każdy może także 
wziąć udział w  świątecznym koncercie. Jarmark to również szansa, by po-

Pracuję dla 
mieszkańców

Z Magdaleną Forc-Cherek, wójt Gminy Starogard Gdański, 
rozmawiała Marta Łuszczyńska
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J
aki był mijający 2021 rok? 
Jak zawsze pełen wyzwań. Największym była budowa przedszkola 
w  Rokocinie. Po pierwsze – budowa, po drugie – pozyskiwanie środ-

ków na jego wyposażenie i działalność, bo od września 2022 roku chcemy 
zacząć przyjmować dzieci. Bardzo mocno skupiliśmy się na budowie dróg. 
Poza uzyskanym dofinansowaniem na II etap w Nowej Wsi Rzecznej dosta-
liśmy pieniądze na drogę Szpęgawsk–Rywałd. Ponadto otrzymaliśmy środki 
na utwardzenie drogi w Ciecholewach, zapadła także decyzja o budowie ul. 
Braterskiej w Kokoszkowach. Warto dodać, że mieszkaniec tej miejscowo-
ści ufundował połowę potrzebnych płyt jomb. Kontynuowaliśmy realizację 
programu jombowego w  każdej miejscowości. Zbudowaliśmy dodatkowe 
odcinki w Nowej Wsi Rzecznej i w Żabnie. 

Co się wydarzyło ważnego, dobrego, potrzebnego? 
Bardzo ważna jest dla mnie współpraca z posłami, senatorami, marszałkami 
i z sąsiednimi samorządami, czego potwierdzeniem była ich liczna obecność 
na naszych dożynkach w  Kręgu. Miło było nam ich gościć. Kontynuujemy 
prace nad zagospodarowaniem terenu wokół cmentarza w  Lesie Szpę-
gawskim. Dzięki posłowi Kazimierzowi Smolińskiemu pozyskaliśmy kostkę 
z „berlinki” i utwardziliśmy nią plac przed głównym pomnikiem. Sukcesyw-
nie remontujemy kolejne nagrobki. Szpęgawsk staje się ważnym miejscem 
pamięci. Jest chętnie odwiedzany przez Pomorzan i  nie tylko. Uchwalone 
zostało nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. To ważny dokument, na który czekało wielu mieszkań-
ców. Wdrożyliśmy program Gminnej Karty Mieszkańca. Jego celem jest za-
chęcenie do identyfikowania się mieszkańców z Gminą Starogard Gdański. 
Karta przysługuje osobom, które rozliczając podatek, wskazują naszą gminę 
jako miejsce zamieszkania lub zameldowania. Zbudowaliśmy atrakcyjną 
i ciekawą ofertę. Przypominam, że rodzice posiadający kartę otrzymają do-
datkowe punkty przy naborach przedszkolnych. Ojcem tego sukcesu jest 
mój zastępca Łukasz Kruszyński, który przyczynił się bardzo do tego, żeby 
tę kartę wdrożyć. A ja zachęcam do korzystania z niej. 

Co było trudnego?
Sytuacje. Nauczyliśmy się jako zespół reagować w  sytuacjach trudnych 
i kryzysowych. Zdarzyło się kilka poważnych pożarów, np. budynku miesz-
kalnego w Rywałdzie. Rodziny w jednej chwili straciły dach nad głową. Za-
dbaliśmy o  podstawowe potrzeby poszkodowanych. Mieliśmy sposobność 
wprowadzić w życie procedury dotychczas opisane tylko na papierze. Oka-
zało się, że się sprawdzają i są skuteczne. Dariusz Szumliński, nasz kierow-
nik Kancelarii Niejawnej, świetnie nas do tego przygotował. Bardzo dobrze 
układa się współpraca między instytucjami w gminie, które przekazują po-
moc, np. GZUK, GOPS, OSP oraz szkołami.

Czy ten rok był rekordowy pod względem wysokości pozyskanych środ-
ków zewnętrznych? 
Kiedyś podczas jednej z rozmów usłyszałam, że jesteśmy wyjątkowo uparci. 
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Staram się nie być nachalna, co też jest trudne. Co roku staramy się pozyski-
wać środki ze wszystkich możliwych miejsc. Co ważne, zawsze wychodzimy 
od potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy informują o istotnych przedsięwzię-
ciach, które należałoby zrealizować, a  my zabieramy się za poszukiwanie 
środków finansowych. Można powiedzieć, że to był dobry rok na pozyski-
wanie środków. Zdobyliśmy kilkanaście milionów złotych, za które będą re-
alizowane ważne inwestycje.

Czy pandemia utrudnia pracę urzędu?
W czasie, kiedy się nasila, istotnie utrudnia pracę. Bezpośrednio bardziej do-
tyka nasze podmioty: GZUK, GOPS, szkoły. Powoduje to konieczność wdra-
żania pracy zdalnej i  innych rozwiązań, żeby chronić i  zachować ciągłość 
funkcjonowania instytucji. Drogi muszą być odśnieżane, śmieci wywiezio-
ne, woda dostarczona, kanalizacja obsłużona. Do szkół wraca tryb edukacji 
zdalnej, ale muszę powiedzieć, że nasze panie dyrektorki są bardzo skupione 
na uczniach i podejmują bardzo mądre decyzje oraz rozwiązania w zakresie 
ich ochrony. Urząd pracuje normalnie. 

Jakie wzywania czekają gminę w przyszłym roku? Jakie mają Państwo pla-
ny?
Dokończenie budowy przedszkola w  Rokocinie i  przeprowadzenie na-
boru do niego. Kolejnym wyzwaniem jest dbałość o  seniorów. Pierwsze 

18 osób już od II kwartału 2022 roku będzie mogło skorzystać z oferty Klu-
bu Seniora w Kręgu. Wraz ze Stowarzyszeniem Integracja Na Plus ruszamy 
z  projektem Lokalnego Centrum Usług Społecznych i  remontem drugiej 
części dworu w Kręgu. W ten sposób zostanie cały wyremontowany i będzie 
można tam korzystać z  oferty usług społecznych, którą dotychczas reali-
zowaliśmy, ale w różnych miejscach. Rozbudowujemy również przedszkole 
w Kokoszkowach. Chcemy skupić działalność placówki w jednym obiekcie, 
dzięki temu powstanie 75 dodatkowych miejsc dla edukacji przedszkolnej. 
Będziemy kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej w kierunku Sucumi-
na. Ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
rozbudujemy Stację Uzdatnia Wody w Jabłowie, która obsługuje 1/3 miesz-
kańców Gminy. Od przyszłego roku wprowadzamy elektroniczne nabory 
do przedszkoli. System będzie ustalał kolejność zgłoszeń czy wskazywał 
alternatywne miejsca z ofertą przedszkolną. Dostarczyliśmy mieszkańcom 
pojemniki na szkło. W  planach mamy dokupienie dwóch kolejnych na od-
pady bio i plastik. Pojemniki będą własnością gminy, a nie operatora, więc 
przy ewentualnej zmianie firmy obsługującej nie będzie zmiany pojemników. 
Jeszcze raz zachęcam do korzystania z Karty Mieszkańca.

Czego życzy Pani mieszkańcom? 
Życzę nam wszystkim, abyśmy mogli znowu normalnie żyć i funkcjonować, 
żeby dopisywało nam zdrowie, optymizm i radość. 

Gmina Starogard Gdański

Rozwój i skuteczność
Koniec roku to zawsze czas podsumowań, także w  Gminie Starogard Gdański. Powstaje tu nowoczesne przedszkole, wprowadzona została 
Gminna Karta Mieszkańca, kultywowana jest pamięć o  ofiarach zbrodni niemieckiej w  Lesie Szpęgawskim, a  Grodzisko Owidz w  tym roku 
zorganizowało jubileuszową X edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zarządzający Gminą dbają o  zrównoważony rozwój i  inwestują zarówno 
w infrastrukturę komunalną, jak i ofertę kulturalną oraz sportową dla mieszkańców.

 Wizualizacja przedszkola w Rokocinie.



znać wyjątkowe osoby, które w swoich pracowniach tworzą niepowtarzalne 
przedmioty, i zrobić u nich zakupy. W tym roku na Jarmarku gościło 60 ręko-
dzielników, którzy oferowali m.in. ozdoby świąteczne, dekoracje do domu, bi-
żuterię, naturalne kosmetyki i świece, a także przetwory i swojskie jadło.

Jarmark to od lat również impreza charytatywna. W tym roku pomoc skiero-
wana była do mieszkanki Gminy – Natalii oraz jej mamy, która na co dzień wal-
czy o zdrowie i lepszy byt swojej córki. Po raz kolejny mieszkańcy wykazali się 
ogromną empatią. Pomóc można było, wrzucając do puszki dar swojego ser-
ca: u strażaków, którzy umożliwili oglądanie Grodziska z góry z podnośnika, 
biorąc udział w loterii fantowej czy robiąc sobie zdjęcie w fotobudce. Powstał 
też bazarek, z którego cały dochód został przekazany chorującej Natalii. 

Na terenie Gminy Starogard Gdański znajduje się wyjątkowe miejsce, uświę-
cone krwią ofiar początku II wojny światowej. We wrześniu obchodzona 
była 82. rocznica zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim. Ofiary tamtych 
dramatycznych wydarzeń uczczono złożeniem kwiatów, mszą świętą i ape-
lem pamięci. Modlitwę za pomordowanych odmówił duchowy opiekun tego 
miejsca, ksiądz Janusz Lipski, proboszcz parafii świętego Wojciecha w  Sta-
rogardzie Gdańskim. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna. 
Szczególnie przejmującym momentem była salwa oddana przez Kompanię 
Honorową 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w  Malborku. Liczna obecność 
władz samorządowych, przedstawicieli rządu, parlamentu oraz wielu lu-
dzi, którym bliska jest nasza historia, świadczy o tym, że pamięć o ofiarach 
nie zaginie. Gmina pamięta i będzie pamiętać. Zajęła się remontem grobów 
masowych i  oznakowaniem cmentarza. Na ten cel Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i  Sportu przyznało Gminie Starogard Gdański 
108 tys. zł dofinansowania. Dzięki Energa Operator SA  udało się oświetlić 
pomnik. Dodatkowo plac wokół pomnika i monumentu w Lesie Szpęgawskim 

został utwardzony kostką brukową pochodzącą z tzw. berlinki – drogi, którą 
w 1940 roku zbudowali Niemcy, wykorzystując jeńców i więźniów do pracy 
na granicy życia i śmierci. A zatem jest to odpowiednie nawiązanie do historii. 
Kostkę otrzymano od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przy 
wsparciu i pomocy posła Kazimierza Smolińskiego. 

Las Szpęgawski musi znaleźć należne miejsce w historii, dlatego podejmowa-
ne są działania mające na celu wzmocnienie tego przekazu. W 2019 roku na 
cmentarzu odsłonięty został monument w formie betonowego lasu, którego 
część drzew została symbolicznie ścięta. Na powstałych w ten sposób pniach 
umieszczono w formie słojów imiona i nazwiska rozstrzelanych osób. Dzięki 
bezinteresownemu wysiłkowi wielu ludzi udało się potwierdzić personalia 
niespełna 2,5 tysiąca ofiar spośród szacunkowych 5–7 tysięcy. Niezapisane 
pnie powstały na cześć tych, których danych nie udało się ustalić.

To tylko niektóre przykłady aktywnej działalności Gminy Starogard Gdański, 
obejmującej praktycznie wszystkie obszary życia społecznego. Głównym ce-
lem przyświecającym samorządowcom jest stała poprawa warunków życia 
mieszkańców Gminy.

J
est wczesny, wiosenny świt. Wyruszam autem na zajęcia ze studenta-
mi. Wjeżdżam na autostradę, pobieram bilet i ruszam w stronę Torunia. 
Docieram do bramki. Podaję bilet razem z kartą. Do zapłaty jest 29,90 

zł.Kobieta z okienka zwraca mi kartę.

To karta kobiety. Poproszę o pańską kartę lub gotówkę.

Sprawdzam. Faktycznie, mam ze sobą kartę żony. Przetrząsam portfel, zero 
gotówki. A miałem coś wypłacić przy wyjeździe… Wydaje mi się, że nie bę-
dzie problemu. Na stacjach benzynowych jest taka procedura, że po prostu 
wypełnia się oświadczenie o wpłacie kwoty za paliwo na konto, kserują Two-
je prawo jazdy i dowód osobisty, auto mają w monitoringu. Nic strasznego. 
Ale nie tutaj… Operator A1 nie przewidział takiej opcji. Proponuję, że pod-
jadę do bankomatu, który – jak pokazuje GPS – jest kilka kilometrów dalej. 
Zostawię w zastaw dowód osobisty i wrócę za kwadrans. Nie, ta opcja też 
nie wchodzi w grę. To co mogę zrobić? Kobieta wzrusza ramionami. Myślę 
sobie, co by się stało, gdyby ktoś ukradł mi portfel albo po prostu bym go 
zgubił i zauważył dopiero na miejscu? Losowe zdarzenia dotyczą każdego. 
Zaczynam się zastanawiać, co mi grozi za staranowanie bramki, ale nie chcę 
być bohaterem telewizyjnych michałków. Pojawia się kierownik zmiany. Jest 
podobnie nieugięty.

Może pan sobie stać. Ja zamknę zaraz tę bramkę. Proszę sobie uzbierać 
u kierowców…

Tym ostatnim zdaniem zburzył mi krew. Czyli co mam robić? Zatańczyć? 
Zaśpiewać? Recytować wiersze? Inne propozycje? Cóż pozostało? Zwrócić 
się do Opatrzności. Modlę się do cioci Felci. Przetrząsam portfel jeszcze raz. 
Spomiędzy dokumentów wylatuje banknot 50 zł. Dzięki, ciociu! Teraz ja nie 
wytrzymuję. Podnoszę smartfon, markuję, że robię zdjęcie, podaję banknot 
i oświadczam:

Kontroluję jakość obsługi Państwa zmiany. 

Odbieram resztę i odjeżdżam. Ich wydłużone ze zdziwienia miny będę długo 
pamiętał.

Przypomniała mi się ta historia, kiedy przeczytałem o kliencie, któremu roz-
ładował się smartfon w sklepie bezobsługowym. Klient chciał zrobić zakupy 
w bezkasowym sklepie. Nie mógł wyjść. 

To nietypowa sytuacja, firma ma procedurę na tę okoliczność, ale… trzeba to 
zdecydowanie lepiej komunikować. Systemy automatyczne będą się inten-
sywnie rozwijać, będziemy mieli sporo nowych technologii dookoła siebie, 
ale gdzieś zawsze musi być albo jasna procedura na podobne sytuacje czy 
możliwość kontaktu z osobą, która pomoże rozwiązać problem. 

Żyjemy w  kolejnej dekadzie XXI wieku, planujemy osiedlać się na Marsie 
i być leczonymi przez roboty. Tymczasem w pociągach typu TLK nie ma cze-
goś takiego jak gniazdka elektryczne. Kiedyś w niektórych składach zdarza-
ło się gniazdko na korytarzu czy nawet w toaletach. Dziś nie ma ich nigdzie. 
Nie testowałem procedury PKP związanej z sytuacją rozładowania urządze-
nia i biletu w formie elektronicznej. Ten bilet bowiem fizycznie istnieje, ale 
pasażer nie ma możliwości go okazać.

Jesteśmy w okresie przejściowym i technologia przenika coraz silniej nasze 
życie. Na dodatek sama technologia jest zdecydowanie dalej w  swym roz-
woju niż jej ludzka, psychologiczna akceptacja. Ludzie wpadają w panikę, gdy 
kasjerka pyta o kod pocztowy albo ktoś pozna parę drobiazgów z naszego 
życia wyniesione z otwartego statusu na Facebooku. 

Mamy nadal eksperymentalne samochody autonomiczne, ale ciekaw jestem, 
jak będą wyglądały relacje kierowców i  automatów. Coraz bardziej lubimy 
asystentów głosowych, ale jeszcze nie pogadamy o życiu. Technologia sama 
w sobie nie jest dobra czy zła, mądra czy głupia. Za każdą z nich stoją ludzie. 
Jeżeli w procesach adaptacji, dyfuzji technologii nie będzie człowieka z jego 
całym humanizmem, to albo będziemy się bezsilnie miotać w samoobsługo-
wych, automatycznych sklepach, albo pozostanie nam modlitwa do cioci Felci. 

dr inż. Jacek Kotarbiński
Ekonomista, autorytet świata 

marketingu, mentor innowacyjnych firm, 
konsultant zarządów, trener biznesu. Autor 

bestsellerowej „Sztuki Rynkologii” 
i bloga kotarbinski.com
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Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych 

przez Gminę Starogard Gdański w 2021 roku to

blisko 10 milionów złotych

 Warto mieć Gminną Kartę Mieszkańca.

 Pomnik główny w Lesie Szpęgawskim.



cy się przypadkowością i nieporządkiem. M.in. Klaus Hasselmann wykazał, 
że choć pogoda jest zmienna i chaotyczna, modele klimatyczne mogą być 
wiarygodne, a Syukuro Manabe dowiódł, że zwiększony poziom dwutlen-
ku węgla w atmosferze prowadzi do wzrostu temperatury na powierzchni 
Ziemi. 

Przywidz otwarty na słońce

Gmina Przywidz jest takim miejscem, które włączyło się, w swojej mikro-
skali, w ochronę klimatu celem zmniejszenia oddziaływania na środowisko. 
Dziś dzięki fotowoltaice w Gminie do atmosfery trafia o 3,5 tony mniej CO2 
dziennie, co daje roczny wynik prawie 1300 ton CO2 mniejszej emisji do 
atmosfery. W gminie Przywidz powstała bowiem rozproszona elektrownia 
o mocy 1,6 MW. Instalacje fotowoltaiczne zamontowano na dachach 260 
domów prywatnych, 10 budynkach administrowanych przez lokalny sa-
morząd oraz na dachu wiaty parkingu przy Urzędzie Gminy w  Przywidzu 
na tzw. CarParku. Na urzędzie instalacja ma moc 20 kWp, a największa in-
stalacja 49,96 kWp zasila nową oczyszczalnię. Na budynkach prywatnych 
zamontowano panele o  mocy od 2,5 kWp do 7,5 kWp. Większość gospo-
darstw indywidualnych ma na dachach panele o mocy powyżej 6 kWp.

Nie byłoby takiego sukcesu, gdyby w projekcie instalacji paneli nie uczest-
niczył wójt gminy Przywidz. „Jako mieszkaniec gminy Przywidz również 
uczestniczę w tym programie” – mówił Marek Zimakowski, gorący zwolen-
nik odnawialnych źródeł energii, w wypowiedzi dla portalu Pruszczgdanski.
naszemiasto.pl. „Gdy kilka lat temu ogłosiłem, że jest możliwość montowa-
nia paneli z  wysokim dofinansowaniem z  Unii Europejskiej, niewielu było 
chętnych” – wspominał wójt Zimakowski. „To się jednak zmieniało z czasem 
i mogliśmy wziąć udział w tym projekcie wraz z gminą Somonino. Za panele 
i montaż zapłaciłem nieco ponad 6 tys. zł. Dziś od rana do popołudnia moja 
elektrownia dostarczyła 39 kWh energii elektrycznej, nie emitując żadnych 
spalin” – podkreślał Zimakowski.

„Przez ostatnie 10 lat procesy inwestycyjne w  Gminie Przywidz prowa-
dzone były w  oparciu o  zasady efektywności energetycznej. Budowa no-
woczesnej hali sportowej, termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej, w tym szkół z 14 pompami ciepła, budowa nowej oczyszczalni 
ścieków z  instalacją PV i  siecią nowoczesnych przepompowni to główne 
działania inwestycyjne gminy. Efektem takiego podejścia jest nowoczesna 
infrastruktura techniczna, której zasoby możemy kontrolować i zarządzać 
pod kątem zużycia energii i jej oszczędności. I to zostało zauważone przez 
świat nauki i energetyki zawodowej” – zaznacza Tomasz Herbasz, główny 
specjalista ds. energi i inwestycji w gminie Przywidz.

SERENE w gminie

„Gmina Przywidz spełnia wszelkie przesłanki, by uczestniczyć w projekcie 
SERENE” – mówił dr hab. Wiesław Jasiński, wiceprezes Energa-Operator 
SA, który w  czasie spotkania inicjującego rozpoczęcie projektu podkre-
ślał: „Transformacja energetyczna wiąże się ze znaczną zmianą podejścia 
do zarządzania pracą sieci dystrybucyjnych. Ich operatorzy będą musieli 
dostarczać w sposób niezawodny nie tylko energię, ale też i bieżące infor-
macje, które umożliwią wszystkim użytkownikom systemu energetycznego 
sprawną współpracę. Kluczowe stanie się szybkie reagowanie na bieżące 
potrzeby oraz koordynacja działań wszystkich przyłączonych do sieci pod-
miotów. Energa Operator, m.in. poprzez udział w międzynarodowych pro-
jektach, aktywnie uczestniczy w wypracowywaniu rozwiązań niezbędnych 
dla przeprowadzenia procesu transformacji energetycznej zarówno w Pol-
sce, jak i w Europie.” 

Sebastian Bykuć, kierownik centrum ds. naukowych KEZO Centrum Ba-
dawcze PAN, wyjaśnił, na czym będzie polegać zmiana systemu energetycz-
nego w  trakcie prezentacji istoty zadań realizowanych w  ramach zadania 
dot. demonstracji zintegrowanego systemu energetycznego w Przywidzu. 
Ważny jest zrównoważony rozwój, czyli taki, który spełnia trzy warunki: 
poszanowanie środowiska, postęp społeczny oraz wzrost gospodarczy. 

Gminny Horyzont 2020

SERENE jest projektem badawczym finansowanym ze środków programu 
ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Ho-
ryzont 2020". Projekt jest finansowany w  100% bezpośrednio z  Komisji 

W
ójt gminy Przywidz Marek Zimakowski odebrał statuetkę „Sa-
morząd przyjazny energii”, a gmina otrzymała grant w wysokości 
15 tys. zł na dalsze inwestycje. Wyróżniona została aktywność 

gminy Przywidz we wdrażaniu technologii energooszczędnych oraz udział 
w  projekcie SERENE (program Horyzont 2020). Zauważono również ak-
tywność gminy na polu rozwoju elektromobilności. W gminie w kilku loka-
lizacjach będą zainstalowane ładowarki samochodów elektrycznych. Kon-
tynuacją tego wydarzenia było kolejne spotkanie w Przywidzu partnerów 
projektu SERENE 19 listopada br. 

Cel: cięcie kosztów energii

„Obecnie borykamy się ze wzrostem cen energii, a wydatki na energię sta-
nowią istotną pozycję w budżecie gminy. Dlatego gmina Przywidz przyjęła 
zaproszenie do partnerstwa w  międzynarodowym projekcie SERENE” – 
mówił Marek Zimakowski w czasie otwarcia spotkania partnerów projektu 
SERENE z  mieszkańcami Przywidza i  okolicznych miejscowości. Wyjaśnił 
również, że chodzi o pokazanie, iż urządzenia dostępne w gminie i domach 
mieszkańców mogą być eksploatowane w taki sposób, aby zmniejszyć koszt 
energii, czyli zmniejszyć wydatki, a  równocześnie uzyskać pozytywny 
wpływ na ochronę środowiska i komfort życia.

„Udział w projekcie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami” – podkreśla wójt 
Zimakowski. „Będziemy wdzięczni, gdy mieszkańcy gminy, uczestnicy pro-

jektu, podpowiedzą nam, co jeszcze można poprawić i  usprawnić w  opty-
malizacji zużycia energii”.

Nobel za OZE

„Realizując takie projekty jak SERENE, czyli projekty związane z OZE, za-
rządzaniem energią, sieciami rozproszonymi we współpracy z  lokalnymi 
społecznościami, zwiększamy nasz wkład w ochronę naszego klimatu, na-
szej Ziemi” – mówił prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dyrektor Instytutu Ma-
szyn Przepływowych PAN i podkreślił, że w tym roku nagrodę Nobla otrzy-
mali fizycy za pracę nad klimatem. 

Przypomnijmy, że laureaci tegorocznej nagrody Nobla z  fizyki to Syukuro 
Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi. Od wielu lat zajmują się bada-
niem klimatu Ziemi i wpływem ludzi na jego zmiany. W swoich badaniach 
wykorzystali teorię nieuporządkowanych materiałów i  procesów loso-
wych. Nagrodę Nobla otrzymali „za przełomowy wkład w nasze zrozumie-
nie złożonych systemów fizycznych”. 

Manabe i  Hasselmann opracowali fizyczne modelowanie klimatu Ziemi, 
kwantyfikację zmienności i  wiarygodne przewidywanie globalnego ocie-
plenia. Giorgio Parisi odkrył wzajemne oddziaływania zaburzeń i fluktuacji 
w  układach fizycznych od skali atomowej do planetarnej. Ziemski klimat 
naukowcy potraktowali jako system złożony, a więc układ charakteryzują-

Gminę Przywidz nagrodzono m.in. za wysoką świadomość ekologiczną i energetyczną oraz tworzenie rozwiązań wspierających rozwój wytwarzania 
energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnej. W listopadzie br. odbyła się uroczystość rozdania nagród w konkursie „Samorząd przyjazny 
energii”, który od kilku lat organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

Przywidz. Energetyczna gmina. 
Energetyczny wójt. Energetyczna wspólnota
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Od lewej: prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN, Teresa Jakubowska – zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku, Marek Zimakowski, 
wójt Przywidza, Wiesław Jasiński  – wiceprezes ENERGA-OPERATOR SA, Tomasz Lesiewicz – prezes ENSPRION Sp. z o.o.  



Europejskiej w Brukseli. Bierze w nim udział 14 partnerów z Polski, Danii 
i  Holandii, kierowanych przez obecnie najlepszy w  Europie uniwersytet 
techniczny w Aalborgu (Dania). Polscy partnerzy to Instytut Maszyn Prze-
pływowych Polskiej Akademii Nauk, z  którym gmina Przywidz związana 
jest od wielu lat, Energa-Operator SA, STAY-ON oraz gmina Przywidz. 
Właśnie w Przywidzu będą rozlokowane polskie demonstratory lokalnych 
systemów energetycznych. Podobne powstaną w Danii oraz Holandii. 

„Udział w projekcie SERENE to ogromne wyróżnienie dla niewielkiej gminy, 
jaką jest gmina Przywidz. Jednak wydaje się, że w pełni uzasadnione, bo-
wiem nie jest to pierwszy projekt związany z OZE, w którym nasza gmina 
uczestniczy. Od wielu lat jesteśmy liderem w  działaniach na rzecz gospo-
darki niskoemisyjnej, powiem więcej – zeroemisyjnej. W 2011 roku zainsta-
lowaliśmy 142 instalacje kolektorów solarnych w tym 6 na obiektach uży-
teczności publicznej. Przeprowadziliśmy termomodernizację wszystkich 
budynków publicznych, instalując w nich 14 pomp ciepła jako podstawowe 
źródło ogrzewania. Poszliśmy o  krok dalej, w  tym roku przy współpracy 
z Energą Oświetlenie udało nam się wymienić oświetlenie uliczne z sodo-
wego na ledowe w  całej gminie. Zakończyliśmy także montaż 260 mikro-
instalacji fotowoltaicznych na domach naszych mieszkańców oraz 10 bu-
dynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy ponad 1,6 MWp. Na tym 
na pewno nie poprzestaniemy. Udział w tak prestiżowym, międzynarodo-
wym projekcie jest zwieńczeniem naszej wieloletniej współpracy z  PAN, 
Grupą Energa oraz Energą Operator” – mówił Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz w czasie pierwszego spotkania partnerów projektu. 

Trzy obszary energetyczne

W Przywidzu wyodrębniono trzy obszary do testowania tzw. demonstrato-
rów na terenach wiejskich. Urządzenia będą zlokalizowane w trzech strefach: 
hali sportowej, nowej oczyszczalni ścieków oraz w  przedszkolu i  domach 
części mieszkańców przyłączonych do jednego transformatora energetycz-
nego. Monitorowane będą instalacje fotowoltaiczne. W  gminie Przywidz 
jest ich obecnie 260. W domach mieszkańców, w urzędach oraz budynkach 
gminnych sprawdzane będą parametry prądu. W  wybranych lokalizacjach 
zainstalowane zostaną magazyny energii umożliwiające zwiększenie bezpo-
średniej konsumpcji energii z  instalacji fotowoltaicznych oraz zapewnienie 
ciągłości zasilania w przypadku przerw w dostawach energii. 

To nie wszystko, planuje się bowiem również podłączenie w szkole pomp cie-
pła. W ramach projektu powstaną co najmniej trzy stacje ładowania. Gminie 
zostanie przekazany również samochód elektryczny do testów. Przetesto-
wany zostanie m.in. model wykorzystania pojazdów z  napędem elektrycz-
nym w zastępstwie autobusu z silnikiem diesla do dowożenia dzieci do szkoły, 
a także technologia vehicle to grid, polegająca na wykorzystaniu pojazdów 
elektrycznych jako magazynów energii.

Gminna wspólnota energetyczna

Energia to nie tylko prąd elektryczny. Projekt zakłada integrację różnych no-
śników energii, takich jak ciepło oraz energia elektryczna w ramach spójnego 
systemu. Opomiarowane zostaną również instalacje ogrzewania i dostarcza-
nia ciepłej wody użytkowej. Projekt ma bowiem na celu opracowanie rozwią-
zań pozwalających na bilansowanie wytwarzanej energii z popytem, w czym 
pomogą zainstalowane w ramach projektu magazyny energii. 

„Przyszłość rynku energii to aktywny klient” – przekonywał Sławomir 
Noske, kierownik Biura Projektów i  Innowacji w  Energa-Operator, który 
w czasie prezentacji pokazywał, jak dzięki odpowiedniemu opomiarowaniu 
użytkownicy sieci znajdującej się na terenie wspólnoty energetycznej będą 
mogli bardziej świadomie i aktywnie włączyć się w funkcjonowanie systemu 
energetycznego. Uwzględniając potrzeby Operatora Systemu Dystrybucyj-
nego (OSD) poziom pobieranej energii, regulować będzie mogła również cała 
wspólnota energetyczna. 

W  efekcie w  gminie Przywidz powstanie wspólnota energetyczna. Do jej 
dyspozycji będą liczniki AMI, pozwalające na inteligentne opomiarowanie. 
Przedsiębiorcom przedstawione zostaną nowe modele biznesowe. Testowa-
ne będą nowe usługi zwiększenia elastycznośi działania sieci. Ale co najważ-
niejsze: realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości w za-
kresie OZE i użytkowania systemów energetycznych. 

Marek Grzybowski
Fot. Przemysław Rombel oraz ENERGA OPERATOR SA.

Projekt SERENE finansowany jest ze środków programu ramowego Unii 
Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020" 
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 957682. Wszelkie działania 
komunikacyjne lub rezultaty powstałe w ramach tego projektu odzwier-

ciedlają wyłącznie poglądy Konsorcjum, a CINEA i Komisja Europejska nie ponoszą odpo-
wiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych. 
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www.h2020serene.eu.



Liderem Eksportu (średnie i duże przedsiębiorstwa) została Terma sp. z o.o. 
z  Czapli. To pomorska firma lokalna, produkująca grzejniki i  grzałki elek-
tryczne oraz produkty medyczne i  maszyny budowlane. Eksport stanowi 
prawie połowę przychodu firmy, a  ich produkty sprzedawane są na całym 
świecie. Produkty firmy projektowane i  wykonywane są w  naszym regio-
nie, a w ofercie jest m.in. grzejnik „Kaszub”, który wzornictwem nawiązuje 
do słynnego wzoru kaszubskiego. 
Wyróżnienie otrzymały dwie firmy: BLIRT SA z Gdańska i AS-PL sp. z o.o. 
z Gdańska.

Liderem Inwestycji (mikro i  małe przedsiębiorstwo) został SPAWMET 
sp. z  o.o. z  Chojnic. Firma zaopatruje największe szpitale oraz szpitale 
tymczasowe na Pomorzu w  tlen medyczny. Ostatnio firma zainwestowała 
w drugą linię produkcyjną tlenu medycznego, zapewniając tym samym bez-
pieczeństwo chorym, w tym na COVID-19.
Wyróżnienia przypadły EURO-WELD J. Wenerski-M. Wenerski SJ z Pszczó-
łek i firmie Malborskie Światłowody sp. z o.o. z Malborka.

Liderem Inwestycji (średnie i duże przedsiębiorstwa) wybrano BMG Gowo-
rowski sp. z o.o. z Gdyni. Firma zainwestowała w największy w Polsce, ultra-
nowoczesny salon i  serwis marki Mercedes-Benz. Nowoczesne systemy 
multimedialne oraz zastosowanie najnowszych standardów marki przycią-
gają fanów motoryzacji z całej Polski. Kapituła doceniła również uwzględ-
nienie potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, a także liczne proekologicz-
ne rozwiązania w projekcie budynku.
Wyróżnienia przypadły następującym firmom: Port Lotniczy Gdańsk 
sp. z  o. o., BAUKRANE Budownictwo sp. z  o.o. SP. K. z  Gdańska, NOR-
THVOLT Poland sp. z o.o. z Gdańska.

Liderem Odpowiedzialności Społecznej (mikro i  małe przedsiębiorstwa) 
została ECOL-GROUP sp. z  o.o. z  Gdańska. Firma koordynuje inicjatywę 

Manifest Klimatyczny, którego wdrożenie pozwoli na to, by w perspektywie 
30 lat w Polsce rozwinęła się nieinwazyjna dla przyrody i klimatu, niskoemi-
syjna gospodarka. Promuje zbieranie i wykorzystanie wody opadowej. 
Wyróżniono Fundację Inicjowania Rozwoju UP Foundation z  Gdańska 
i Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Liderem Odpowiedzialności Społecznej (średnie i  duże przedsiębiorstwa) 
została SEVENET SA z Gdańska. Firma istnieje na rynku 22 lata i od począt-
ku istnienia stara się wspierać zarówno organizacje pożytku publicznego, 
jak i odpowiedzialnie podchodzić do kwestii ochrony środowiska. Obecnie 
wspiera Fundację SERCE, Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej oraz 
Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk. Spółka posiada w firmie flotę samo-
chodową (ponad 35 aut osobowych i dostawczych), która została już w 80% 
wymieniona na auta hybrydowe, aby zmniejszyć emisję spalin.
Wyróżnienia otrzymali Flex Poland z Tczewa i GoodValley Agro SA z Prze-
chlewa.

Laureatem Pomorskiego START-UP został CHRONOSPACE sp. z  o.o. 
z Gdańska. Startup tworzy autorskie rozwiązania oparte o technologię VR/

K
apituła konkursu złożona z  przedstawicieli organizacji zrzeszonych 
w  Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości wybrała firmy, które wpły-
wają na rozwój gospodarczy regionu. Galę poprzedziła interesująca 

debata na temat cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Gryf Gospodarczy 
to nie tylko możliwość zdobycia prestiżowego wyróżnienia, ale także okazja 
do zaprezentowania działalności firmy. Tegorocznymi laureatami w konkursie 
o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2021” zostały następujące firmy.

Laureatem w  kategorii LIDER INNOWACJI  (mikro i  małe przedsiębior-
stwo) została AronPharma sp. z o.o. z Gdańska. Firma produkuje preparaty 
żywieniowe najwyższej jakości, oparte na naturalnych, roślinnych ekstrak-
tach o potwierdzonej laboratoryjnie efektywności działania. Nutraceutyki 
w  istotny sposób podnoszą jakość i  komfort życia m.in. osób chorych na 
cukrzycę czy leczących się onkologicznie. Kapituła doceniła praktyczny 
wymiar innowacji oraz wpisywanie się działalności spółki w IV Inteligentną 
Specjalizację Pomorza, związaną z  technologiami medycznymi w  zakresie 
chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.
Wyróżnienia w tej kategorii zdobyły dwie firmy: QSAR Lab sp. z o.o. z Gdań-
ska i DAC SA z Gdańska.

Liderem Innowacji (średnie i  duże przedsiębiorstwa) została Hydromega 
sp. z o.o. z Gdyni, która dostarcza na rynek rozwiązania z zakresu hydrauliki 
siłowej i automatyki przemysłowej. Tworzy potwierdzone patentami inno-
wacyjne rozwiązania na skalę światową. Jednym z  nich jest opracowanie 
i wdrożenie technologii HAMER zapewniającej skuteczne płukanie dużych 
hydraulicznych systemów statkowych, z której korzysta obecnie większość 
polskich stoczni. Kapituła konkursu zwróciła także uwagę na innowacyjny 
projekt pierwszej polskiej konstrukcji modułowego, wielopoziomowego 
systemu parkingowego.
Wyróżnienia przyznano firmom: Terma sp. z o.o. z Czapli i GeneMe sp. z o.o. 
z Gdańska.

Liderem Eksportu (mikro i  małe przedsiębiorstwa) kapituła wybrała AK 
Construction sp. z o.o. z Kwidzyna. Spółka prowadzi działalność w zakresie 
dostaw usług i towarów dla różnych branż przemysłu, ze szczególną specja-
lizacją w przemyśle papierniczym i celulozowym. Doceniono wysoki udział 
eksportu w ogólnej sprzedaży, a także dynamiczny rozwój i jakość oferowa-
nych usług.
Wyróżnienie przypadło RS FillingTech sp. z o.o. z Pępowa.

Gala konkursu o Nagrodę Pomorskiego Gryfa Gospodarczego 2021 odbyła się w Operze Bałtyckiej pod koniec października. Konkurs zorganizowano 
po raz 22., wręczając nagrody najlepszym pomorskim przedsiębiorcom w 8 kategoriach. Przyznano także statuetkę Gryfa Medialnego.

Gryf Pomorski 2021
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AR/M. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzi prace 
badawcze (B+R) nad autorskim urządzeniem VR 6DOF, które ma umożli-
wić interakcję człowiek-maszyna bez użycia „nieintuicyjnych kontrolerów”. 
Będzie to pierwsze tego typu urządzenie na świecie. Wyróżnienia trafiły do 
Gonito sp. z o.o. z Gdyni i Kaszebe Folk sp. z o.o. z Kartuz.

Liderem Kształcenia Zawodowego kapituła wybrała SEVENET SA z Gdań-
ska. Zaangażowanie firmy we współpracę z  Zespołem Szkół Łączności 
w Gdańsku obejmuje wiele obszarów, m.in. organizację staży i praktyk za-
wodowych, współorganizację doradztwa zawodowego, finansowanie na-
gród w  konkursach, tworzenie i  sponsorowanie klas patronackich. Spółka 
zainwestowała także w  wyposażenie specjalistycznej laboratorium infor-
matyczne. Pracownicy firmy opracowują i realizują również wykłady i pre-
zentacje merytorycznie. Kapituła doceniła także fakt, że w okresie pandemii 
firma zaangażowała się w przygotowanie zarówno szkoleń, jak i staży i prak-
tyk dla uczniów w formule online i dodatkowo rozszerzyła swoją aktywność 
w obszarze wspierania szkolnictwa zawodowego o współpracę z Zespołem 
Szkół Energetycznych w Gdańsku.

Liderami Zielonej Transformacji uznano NORTHVOLT Poland sp. z  o.o. 
z Gdańska, która funkcjonuje od 2018 r. i produkuje systemy magazynowa-
nia energii oraz moduły bateryjne zastępujące silniki spalinowe w  maszy-
nach wykorzystywanych w przemyśle. Misją firmy jest budowa najbardziej 
ekologicznej baterii na świecie, o minimalnym śladzie węglowym i najwyż-
szych możliwościach recyklingu. Firma opracowała również autorski pro-
gram recyklingu baterii oparty na hydrometalurgii – procesie chemicznym 
umożliwiającym odzysk cennych materiałów, takich jak nikiel, mangan, ko-
balt i lit ze zużytych baterii.
Firmę BAT sp. z o.o. z Sierakowic również nagrodzono jako lidera w tej ka-
tegorii. To rodzinne przedsiębiorstwo handlowe działa na rynku od ponad 
30 lat. Firma zainwestowała w instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, 
które znacznie ograniczają emisję CO2 do atmosfery. Sukcesywnie wymie-
nia wózki widłowe w  magazynach na te z  napędem elektrycznym. Stosuje 
także dobre praktyki naprawy palet czy belowania śmieci, dzięki czemu re-
dukuje koszty transportu odpadów, ogranicza ich powierzchnię na wysypi-
skach, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz stosuje segregację.
Wyróżnienia przyznano QSAR Lab sp. z o.o. z Gdańska i Przedsiębiorstwu 
Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z Gdyni. 

Gminą Przyjazną Przedsiębiorcom została Gmina Miasta Malbork za znacz-
ną aktywność w 2020 roku w wielu działaniach programowych: corocznym 
konkursie Malborski Mistrz Biznesu w 6 kategoriach (mecenat roku, inwe-
stor roku, firma roku, fachowiec roku, sukcesja roku, debiut roku) czy kam-
panii wspierającej lokalny biznes. Gmina wsparła również przedsiębiorców 
w czasie pandemii (odroczenia terminu zapłaty podatku od nieruchomości 
i umorzenia tego podatku dla branży turystycznej, zwolnienia z czynszu lo-
kali komunalnych oraz zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoho-
li). Co miesiąc odbywają się również spotkania Rady Gospodarczej przy Bur-
mistrzu Miasta z udziałem zaproszonych gości i  instytucjami biznesowymi 
województwa pomorskiego.
Wyróżnienia otrzymały Gmina Miejska Tczew i Gmina Kolbudy.

Laureatem GRYFA MEDIALNEGO została Marion sp. z o.o. z Gdyni w uzna-
niu za wieloletnie sukcesy w kraju i za granicą oraz wysoką jakość i rozpozna-
walność produktów z branży kosmetycznej. Kapituła doceniła również stały 
rozwój firmy, która w  odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie wprowa-
dziła na rynek innowacyjne maseczki ochronne pokryte biobójczą powłoką 
Nano Technology.

Redakcja „Magazynu Pomorskiego” na zaproszenie Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysława Struka jako przewodniczącego Pomorskiej 
Rady Przedsiębiorczości była patronem medialnym Gryfa Gospodarcze-
go 2021. Dziękując za zaproszenie, z  ogromną przyjemnością składamy 
wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdeczne gratulacje.

AktuAlności40 

Zoi Atelier Dom Mody
Gabinety Kosmetyczne

Halina Skriabin
ul. Mariacka 9

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

tel. 601 626 654, 513 353 619

Naszym wyjątkowym Klientkom 
– kobietom pełnym życia, piękna 

oraz prawdziwie niepowtarzalnym, 
Ich Bliskim oraz wszystkim 
Przyjaciołom ZOI ATELIER 
pragniemy złożyć najlepsze 

życzenia.
Aby duch Świąt,

niosący radość i nadzieję, 
towarzyszył nam w całym 

nadchodzącym roku. 
Aby nowy rok przyniósł każdemu 

to, czego mu brak i czego
potrzebuje.

Aby ten niezwykły, świąteczny 
okres pozwolił nabrać sił i zasiał 

w sercach ziarenko nadziei, 
pozwalającej mierzyć się 

z wyzwaniami, jakie stawia przed 
nami trudny czas pandemii.

Abyśmy w nowym roku udało nam 
się znaleźć czas dla samych 

siebie; abyśmy w natłoku spraw 
i obowiązków nie zapomnieli 

o tym, co ważne.

Dziękujemy Wszystkim za
obecność w naszym Domu Mody 
oraz Gabinetach Kosmetycznych. 

Bądźmy zdrowi. Bądźmy 
bezpieczni. Bądźmy razem.

Halina Skriabin 
oraz Zespół ZOI ATELIER



Czas na digitalizację i sztuczną inteligencję

„Digitalizacja procesów i  wykorzystanie sztucznej inteligencji w  przemy-
słach morskich stało się już powszechne, o czym przekonaliśmy się, uczest-
nicząc w  seminariach projektu ZEVInnovation oraz w  ramach projektu 
GALATEA w spotkaniach B2B oraz Klubach Innowacji” – mówił Krzysztof 
Anzelewicz, wiceprezes Zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicz-
nego, koordynator polskiej części projektu GALATEA. „Zdecydowana 
większość projektów realizowana w portach, stoczniach i transporcie mor-
skim wymaga zastosowania technologii informatycznych i sztucznej inteli-
gencji. Digitalizacja i sztuczna inteligencja są niezbędne, by w pełni wdrożyć 
w polskiej gospodarce morskiej rozwiązania w zakresie Smart Ship, Smart 
Shipyard, Smart Port” – podkreślał wiceprezes Anzelewicz. We wszystkich 
tych obszarach BSSC wspierają polskie stocznie i zarządy portów z Gdań-
ska, Gdyni i Szczecina oraz Związek Małych Portów Morskich. 

Pentagon Helix

„Dziś klaster rozwija się w  formule Pentagon Helix, integrując transfer 
wiedzy między nauką i biznesem, wspierając inicjatywy społeczne, samo-
rządów i  administracji, rozwijając relacje inwestorskie. Dziś działalność 
klastra charakteryzuje podejście holistyczne, integracyjne i globalne, wpi-
sujące aktywność przemysłów morskich w gospodarkę 4.0” – powiedział 
Marek Grzybowski, prezes Zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Ko-
smicznego. 

Bałtycki Klaster Morski i  Kosmiczny jest kontynuatorem działań podję-
tych przez członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, którzy przed 
ponad 25 laty wystąpili z  inicjatywą założenia w  Polsce klastra morskie-
go. W okresie transformacji gospodarczej integrował działania wiodących 
przedsiębiorstw gospodarki morskiej na przedsięwzięciach innowacyjnych 
i nowych rynkach. 

Po krótkim okresie inkubacji i  działań w  formule Triple Helix, klaster po-
przez udział w projektach międzynarodowych przekształcił się organizację 
działającą w układzie Qudralupe Helix. Dziś klaster działa w formule Pen-
tagon Helix. 

Morze i Kosmos – na styku horyzontów

W chwili tworzenia przyjęto, że klaster będzie organizacją elitarną i sku-
piał będzie tylko firmy z wyróżniającą się marką i silną pozycją na rynku 
międzynarodowym oraz firmy i  instytucje innowacyjne. Od ponad 5 lat 
w Gdańskim PAN działa Komisja Nauk Kosmicznych, z którą członkowie 
Polskiego Klastra Morskiego wspólnie działali przy kilku projektach. Po-
mysł integracji działań obu podmiotów zrodził się w  czasie konferencji 
„Kosmos a morze – na styku horyzontów”. To wtedy z  inicjatywy trzech 
profesorów: Zdzisława Brodeckiego, Edmunda Wittbrodta oraz Marka 

Grzybowskiego, prezesa zarządu Polskiego Klastra Morskiego, narodziła 
się inicjatywa współdziałania na różnych polach i  integracji aktywności 
naukowej i praktycznej związanej z badaniami kosmosu i rozwojem prze-
mysłów morskich. 

Inicjatywę przekształcono w  nową organizację: Bałtycki Klaster Morski 
i  Kosmiczny. Prof. Brodecki, proponując powstanie nowego typu klastra, 
podkreślił: „Tą formułą przełamaliśmy tradycyjne podejście do integracji 
branż oraz nauki z  praktyką. Bowiem w  świecie łączy się branżę lotniczą 
i kosmiczną, my natomiast łączymy wiedzę z obszaru morskiego i kosmicz-
nego”. Prof. Wittbrodt na zebraniu założycielskim podkreślił, że podejmu-
jemy się inicjatywy unikalnej na skalę światową i znakomicie wpisującej się 
w aktywność naukową i przemysłową Pomorza. 

Huby w prawie i edukacji

W polskim społeczeństwie, w tym w biznesie morskim, świadomość praw-
na wciąż jest niezadowalająca i wymaga istotnego wsparcia. Przekonujemy 
się o  tym na każdym kroku, o  czym piszą na łamach portalu Gospodarka 
Morska, członkowie Klastra, mecenas Mateusz Romowicz i mediator Bar-
bara Matysiak. Dlatego w Bałtyckim Klastrze Morskim powołano również 
Hub Prawny i Finansowy. Jego koordynatorem jest mecenas Mateusz Ro-
mowicz z  Legal Marine, którego publikacje na tematy morskie cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem. 

Biznes morski wspiera również Bałtyckie Centrum Mediacji Gospodar-
czych, którego koordynatorem jest Barbara Matysiak, mediator sądowy 
Sądu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie, doradca biznesu, stały media-
tor przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie. Obecnie Bałtycki 
Klaster Morski i Kosmiczny działa jako klaster wyspecjalizowanych hubów, 
czyli grup firm skoncentrowanych na integrację nauki i  technologii mor-
skich i kosmicznych, zaspokajanie potrzeb przemysłów morskich działają-
cych w obszarze Maritime 4.0. 

W  klastrze powołano również Hub Edukacyjny. Działalność edukacyjną 
związaną z  przemysłami morskimi koordynuje prof. Marek Grzybowski, 
przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwo Nautologicznego, a  ob-
szar edukacji związany z naukami kosmicznymi – prof. Edmund Wittbrodt, 
przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN. Nawiązano również 
współpracę z klastrem Zielona Brama w Przywidzu i Szkunerem w celu wy-
generowania projektów w ramach Hubu Green Tech. 

Tak więc, choć huby będą działały w ramach Bałtyckiego Klastra Morskie-
go i  Kosmicznego, to tak na dobre będą zakotwiczone Bałtyckim Porcie 
Nowych Technologii, w więc w miejscu, gdzie innowacje morskie powstają 
w komputerach, halach i dokach każdego dnia. 

Tekst i zdjęcia: Marek Grzybowski

K
oordynatorem Bałtyckiego Hubu produkcji statków zeroemisyjnych 
(Baltic ZEV HUB) jest stocznia CRIST. Koordynatorem Bałtyckiego 
Hubu Informatycznego i Sztucznej Inteligencji (Baltic ICT & AI HUB) 

jest CADOR. Obie firmy działają w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

„Zadaniem Baltic ZEV HUB jest pozycjonowanie polskiej produkcji statków 
zeroemisyjnych na rynku międzynarodowym” – mówił Jacek Milewski, dy-
rektor finansowy, członek zarządu Stoczni CRIST, który na przykładzie pro-
dukcji promu hybrydowego pokazał integrację kooperantów i procesów. 

Czas na huby

„Jest to modelowy przykład działania hubu projektowego, w wyniku któ-
rego powstaje innowacyjny produkt o  wysokim wkładzie polskiej myśli 

technicznej. Pokreślmy, produkt nagradzany przez międzynarodowych 
ekspertów z branży stoczniowej. Powstanie tego hubu wpisuje się w pro-
jekt ZEVInnovation, który jest realizowany z  Grantu Norweskiego, jak 
i w projekt GALATEA wykonywany w ramach programu Horyzont 2020” 
– poinformował dr Michał Igielski, zarządzający projektami międzynarodo-
wymi Klastra BSSC. 

„Baltic ICT & AI HUB ma za zadanie integrować najnowsze rozwiązania 
z  obszaru informatyki, sztucznej inteligencji oraz VR, które stosowa-
ne są w  przemysłach morskich” – mówił Grzegorz Kozłowski, prezes 
CADOR, i wyjaśnił, że narzędzia Simensa, które wykorzystuje CADOR, 
pozwalają również na integrację procesów projektów innowacyjnych 
oraz zapewniają kalkulację przy negocjowaniu kontraktów i  optyma-
lizację kosztów przy realizacji projektów stoczni produkcyjnych i  re-
montowych. 

W czasie hybrydowej konferencji, która odbyła się pod koniec października w stoczni CRIST, poinformowano o powołaniu przez Bałtycki Klaster 
Morski i Kosmiczny BSSC Hubów. Huby to branżowe organizacje zorientowane na zapewnienie wysokiej jakości usług lub produktów. 

Czas na huby w polskiej 
gospodarce morskiej
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bieżącego roku pracuje w naszej marinie” – wylicza prezes Joanna Kosińska 
i  dodaje: „Na kolejny projekt o  takich cechach podpisaliśmy z  Wojewódz-
twem Pomorskim umowę o  dofinansowanie. Jest to projekt finansowany 
ze środków UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, Północnoka-
szubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z  Władysławowa. Pozostałe projekty 
służące ochronie środowiska prowadzone są ze środków własnych. 

Najważniejszym czynnikiem, który determinuje funkcjonowanie i  roz-
wój Portu Hel jest jego infrastruktura zarówno od strony lądu, jak i wody. 
Dla pełnego wykorzystania istniejącego potencjału infrastruktury portowej 
w szczególności linii cumowniczej niezbędne jest wykonanie budowli hydro-
technicznej zmniejszającej falowanie wewnątrz akwatorium Portu Hel. 

Inwestycja w falochron

Na potrzeby realizacji tego zadania sporządzono niezbędne analizy i doku-
mentację. „Analizę falowania” sporządził w kwietniu 2017 r. Instytut Morski 
w Gdańsku, a wariantową koncepcję budowli hydrotechnicznych zmniejsza-
jących falowanie wewnątrz akwatorium Portu Hel wykonała Wuprohyd. 

Na podstawie tych analiz przyjęto wariant zakładający przedłużenie Fa-
lochronu Zachodniego Zewnętrznego o 60 m. Falochron będzie przedłużo-
ny w osi istniejącej zabudowy konstrukcją pomostową na stalowych palach 
rurowych z głowicą palisadową wypełnioną kamieniem. Pozwoli to na uspo-
kojenie falowania przez co najmniej 95% czasu w roku. Jest to rozwiązanie 
najbardziej pożądane zarówno ze względów ekonomicznych, jak i  funkcjo-
nalnych.  
         
Nie tylko „Próchno i Rdza”

Od ponad 10 lat na Helu organizowany jest zlot żeglarzy pod nazwą „Próch-
no i Rdza”. Organizatorzy mówią, że to zlot jachtów z duszą. Udostępniamy 
im marinę po preferencyjnych cenach, utrzymanie „jachtów z duszą” w do-
brej kondycji wymaga bowiem dużych nakładów. Zlot odbywa się po sezo-
nie, w październiku, więc do Helu przybywają prawdziwi miłośnicy klasycz-

nych jachtów, z których każdy jacht ma swój oryginalny życiorys i ciekawą 
historię. 

Dominują stalowe jotki oraz mahoniowe opale. Z  relacji żeglarzy wynika, 
że wiele z  tych jachtów zaliczyło mnóstwo dalekomorskich rejsów. Część 
tworzyło historię polskiego żeglarstwa. Port w Helu corocznie jest bazą wy-
padową „jachtów z duszą”. Muszą czuć się tu wyjątkowo dobrze, skoro już 
tyle lat wracają do helskiej mariny. 

Innym wydarzeniem na skalę krajową, któremu port udziela gościny, jest 
D-Day Hel. Główne wydarzenia odbywają się na ulicach miasta i  plażach. 
W  porcie odtwarzany był ostatnio „Szturm na Carentan”. Pomysłowość 
i zaangażowanie warte są wsparcia, bowiem opowiada gościom i mieszkań-
com Helu kawałek ważnej historii. Pojazdy i mundury z epoki oraz wierność 
odtwarzanych sytuacji robią wrażenie, a parada samochodów i sprzętu woj-
skowego na ul. Wiejskiej przyciągają tłumy. 

Zarząd Portu wspiera praktycznie wszystkie inicjatywy miasta Hel i orga-
nizacji społecznych, które chcą skorzystać z  portu. Jesteśmy otwarci na 
wspomaganie każdej ciekawej inicjatywy podejmowanej ze strony doro-
słych i  młodzieży, organizacji żeglarskich i  takich stowarzyszeń jak grupy 
rekonstrukcyjne. 

Tekst i zdjęcia: Marek Grzybowski

M
ieszkańcom Trójmiasta i  turystom tu przebywającym polecamy 
statki białej floty, które zapewniają regularne połączenia z porta-
mi Zatoki Gdańskiej. Port Hel jest również bardzo atrakcyjny dla 

żeglarzy, a  jednocześnie jest wciąż bazą postojową i  miejscem wyładunku 
dla jednostek rybackich. Musi więc się rozwijać, by sprostać rosnącym wy-
maganiom różnych grup, które z niego korzystają. 

„W 2021 r. przychody utrzymały na poziomie lat ubiegłych, odnotowaliśmy 
nawet ich kilkuprocentowy wzrost. Sezon turystyczny można uznać za uda-
ny. Odczuwamy jednak również wzrost kosztów funkcjonowania portu. Ten 
sam zakres prac remontowych kosztuje dziś prawie dwa razy tyle co przed 
rokiem. Wszystko to za przyczyną wzrostu cen materiałów i  paliw. Cena 
energii na przyszły rok wzrośnie dla nas o  25%” – mówi Joanna Kosińska, 
prezes Zarządu Portu Morskiego Hel. 

Żeglarze, morska turystyka, rybacy

Port Hel koncentruje się na rozwoju funkcji turystycznej, obsługi żeglugi 
morskiej, a  także utrzymania bazy postoju jednostek rybackich. Zarów-
no cele średniookresowe, jak i  długookresowe portu Hel dotyczą przede 
wszystkim funkcji portu pasażerskiego i  portu jachtowego. Rozwój funkcji 

pasażerskiej jest możliwy przy zwiększeniu liczby istniejących połączeń pa-
sażerskich pomiędzy Trójmiastem a Helem, a także powstaniu na terenach 
portowych infrastruktury dla obsługi ruchu turystycznego w szczególności 
zaplecza technicznego i usług towarzyszących. 

Bardzo istotnym celem portu jako portu turystycznego jest poprawa jakości 
i ilości infrastruktury żeglarskiej. Rozwój żeglarstwa morskiego stał się fak-
tem i przystosowanie portu do obsługi najbardziej dochodowego sektora, ja-
kim jest obsługa żeglarstwa rodzinnego wymaga kompleksowego podejścia 
do obsługi turysty morskiego. Chodzi o zapewnienie bezpiecznego postoju 
jachtów w porcie oraz możliwości korzystania z zaplecza socjalno-bytowe-
go w porcie. Biorąc pod uwagę, że Port Hel jest zaliczony do podstawowej 
„sieci portów jachtowych polskiego wybrzeża” należy stworzyć niezbędne 
wymagane standardami europejskimi zaplecze portu jachtowego zarówno 
w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej, jak i lądowej.

Ochrona środowiska

„Podejmujemy działania w  tym kierunku. Podpisaliśmy właśnie umowę na 
montaż paneli fotowoltaicznych na jednym z  naszych budynków. Zakupi-
liśmy również autonomiczny pływający śmietnik SEABIN, który od maja 

Wraz z likwidacją bazy morskiej Hel stał się bardziej „cywilny”. Dostęp dla turystów z całej Polski i zagranicy stał się łatwiejszy od strony lądu, jak 
i od strony morza. Można tu dojechać pociągiem i samochodem, choć ten ostatni środek transportu odradzamy latem, ze względu na korki na całej 
trasie od Gdyni. 

Port Hel
Kurs na turystykę, bezpieczeństwo i ekologię
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S
tocznia CRIST, w oparciu o długoletnią współpracę z firmami francu-
skimi, wyrobiła sobie światową renomę w budowie najbardziej skom-
plikowanych jednostek pływających. Aktualnie stocznia jest w trakcie 

realizacji wieloletniego kontraktu zawartego z francuskim armatorem Chan-
tiers de l’Atlantique SA na budowę w pełni wyposażonych mega bloków naj-
większych statków pasażerskich na świecie. 

W  tym roku przekazano do armatora już czwarty mega blok o  roboczym 
numerze V34, poprzednio przekazane zostały mega bloki H34, G34, C34. 
Z początkiem nowego roku zostanie przekazany kolejny – M34 o masie bli-
sko 11 000 ton i wielkości 171 × 40 m.

Stocznia CRIST bardzo ceni sobie współpracę z francuskim armatorem, któ-
rej prospekty sięgają 2025 roku. Projekty, które nas wsławiły w poprzednich 
latach, to specjalistyczna jednostka Zourite – samopodnośny statek służący 
do budowy wiaduktu drogowego wokół francuskiej wyspy La Reunion obok 
Madagaskaru, oraz specjalistyczny, samozatapialny dok Marco Polo – wyko-
rzystany do budowy ogromnych kesonów o masie 10 000 ton każdy, które 
posłużyły do budowy nowego lądu w Monaco.

W najbliższych latach CRIST zamierza kontynuować i rozwijać współpracę 
na rynku francuskim, budując kolejne spektakularne projekty.

N
a niezwykły mural, upamiętniający zaślubiny Polski z  morzem 
we Władysławowie, składa się seria 70 obrazów z najważniejszymi 
etapami w  historii Wielkiej Wsi, Władysławowa i  jego okolic, za-

ślubin Polski z Bałtykiem i pierwszych lat Polski Morskiej. Na falochronie 
znalazła się również seria portretów Polaków, którzy jeszcze niedawno byli 
wśród nas,m.in. Zbigiewa Wodeckiego. Mural ma 500 m długości i 140 cm 
wysokości. 11 listopada 2021 odbył się premierowy wirtualny spacer inau-
guracyjny. 

Przypomnijmy, że po zaślubinach w  Pucku, które miały miejsce 10 lutego 
1920 r., następnego dnia generał Józef Haller z grupą oficerów przybył do 
Wielkiej Wsi (dziś Władysławowa). Augustyn Dettlaff, sołtys Wielkiej Wsi, 
wraz z mieszkańcami powitał przybyłych chlebem i solą. Dzieci mieszkań-
ców trzymały biało-czerwone chorągiewki i  śpiewały „Jeszcze Polska nie 
zginęła”, jak zapisał miejscowy kronikarz. Nad brzegiem morza przybyłych 
powitała grupa rybaków kaszubskich z polskim sztandarem. Generał Haller 
zaproszony został na rejs kutrem rybackim „Gwiazda Morza”. W czasie rej-
su Leon Torliński zaproponował oficerom zakup części należących do niego 
gruntów. Zaproponował, by przeznaczyć teren na organizację obozów har-
cerskich. 

We Władysławowie do dziś znajduje się „Hallerówka”, obecnie Oddział Mu-
zeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy. Jest to drewniany domek, który 
należał do gen. Józefa Hallera oraz jego rodziny. Parcelę pod budowę nabył 
ppłk. Henryk Bagiński od Leona Torlińskiego. 

Marek Grzybowski

Historię zapisaną w obrazach możemy dziś zobaczyć na falochronie portu we Władysławowie. Jest ona wkomponowana w szereg obrazów z historii 
Polski Morskiej i historii współczesnej. Autorami muralu są Milana Chyżawska i Denis Chyżawski, artyści plastycy, których prace zdobią budynki, 
mieszkania oraz lokale.

Władysławowo. Falochron
Historia Polski Morskiej w obrazach
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W listopadzie br. w ambasadzie RP w Paryżu  odbyło się uroczyste wręczenie statuetek oraz dyplomów dla najlepszych polskich eksporterów 
do Francji. Coroczna gala ma na celu wyróżnienie liderów polskiego eksportu do Francji, a także zwrócenie uwagi francuskich środowisk 
gospodarczych na wysoką jakość i konkurencyjność polskiej oferty. Stocznia CRIST SA została wyróżniona jako jeden z trzech największych 
oraz kluczowych eksporterów do Francji. 

Stocznia CRIST laureatem 
konkursu Eksporter Roku do Francji
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Myśl globalnie, wspieraj 
i kupuj lokalnie

Ze Zbigniewem Jareckim, prezesem Kaszubskiego Związku Pracodawców, rozmawia Alina Kietrys

nasze rozmowy 49 

I
le firm zrzesza w tej chwili Kaszubski Związek Pracodawców?
Dzisiaj w naszym związku mamy 235 firm. Sporo, bo to firmy rozrzucone 
od Słupska po Wisłę, a nawet za Wisłę. Najwięcej w powiecie kartuskim, 

kościerskim, bytowskim, ale w innych powiatach też mamy swoich reprezen-
tantów.

Jak Pan ocenia aktualną sytuację pracodawców? Co zaskakuje prezesa 
KZP? 
Najbardziej zaskakuje nas władza centralna. Nie ma nic gorszego w działal-
ności gospodarczej jak zaskakiwanie bez ustaleń i konsultacji, bez uzgodnień. 

Na Pomorzu mamy wypracowane pewne standardy. Jak wybuchł covid, to 
udało nam się bardzo szybko stworzyć wspólne działanie 12 organizacji, 
a była to propozycja Izby Rzemieślniczej w Gdańsku. Dzisiaj mamy 15 takich 
podmiotów, które tworzą Sztab Pomorskich Przedsiębiorców. Kontynuuje-
my tę ideę. Wypracowywaliśmy wspólne stanowiska w poszczególnych Tar-
czach Kryzysowych i wysyłaliśmy je do premiera i do parlamentarzystów. 
Dzisiaj gorący temat to nowy „Polski Ład”. W tej chwili pracodawcy siedzą 
i uczą się tego nowego ładu, szczególnie jeśli chodzi o dokumenty w zakresie 
ZUS i regulacji finansowych. Na szczęście wielu przedsiębiorców ma służby 
księgowe w swoich firmach. Największe kłopoty odczuwają małe firmy, któ-

re mają trudności z nadążaniem za zmianami. Obawiam się, że część z tych 
firm zakończy działalność, gdyż wzrastają też koszty funkcjonowania. Naj-
gorsza więc jest dzisiaj niestabilność prawa.

Odczuwa Pan chaos gospodarczy?
W  jakimś sensie tak. Brak stabilności, nocne obrady w  Sejmie, naprędce 
przygotowywanie ustaw i nie słuchanie nas, przedsiębiorców, mimo składa-
nych przez nas uwag i wniosków do naszych parlamentarzystów. Próbuję so-
bie wyobrazić, jak to będzie w styczniu. Chcieliśmy teraz zorganizować spo-
tkania bezpośrednie z pracownikami ZUS-u, żeby nam wytłumaczyli pewne 
procesy, abyśmy wiedzieli i nie popełniali błędów. Ale dowiedzieliśmy się, że 
nikt z  pracowników ZUS nie przyjdzie na spotkanie. Odmówili takich spo-
tkań, a rozmowa online to nie jest to samo co twarzą w twarz. Mamy napraw-
dę wiele pytań. Próbujemy się ratować informacjami z  biur podatkowych. 
Z  pomocą przychodzi nam Rzecznik Małych i  Średnich Przedsiębiorców. 
Jego pracownicy prowadzą szkolenia dla firm. Musimy sobie dawać jakoś 
radę, ale to nie jest systemowo uregulowane.

Podziwiam, bo dajecie sobie radę.
Gospodarka w tym chaosie rzeczywiście ma się nie najgorzej. Zawdzięcza-
my to w dużej części Unii Europejskiej, powiązaniu naszych firm ze światem. 
Duże firmy, korporacje najlepiej sobie radzą. Eksport dobrze „chodzi”: nasze 
firmy meblarskie, metalowe… Był moment zawahania, ale generalnie te nici 
powiązań się nie pourywały. I to nas w tej chwili ratuje. 30 procent eksportu 
idzie do Niemiec. Największe kłopoty mają małe firmy usługowe.

Ale nie w turystyce. 
Na Kaszubach w tym i w ubiegłym roku sektor turystyczny w lipcu i sierpniu 
miał po prostu bardzo dobrą sytuację. To były rekordy frekwencyjne, bra-
kowało miejsc na wypoczynek. Ośrodki wypoczynkowe odrobiły swoje za-
ległości. Gorzej jest w tej chwili poza sezonem. Sektor gastronomiczno-ho-
telarski z kolei leczy rany i potrwa to dłużej, gdyż pandemia nie odpuszcza.

Rząd obiecywał gminom pieniądze, które miały wspierać gminy i  m.in. 
małe firmy usługowe.
Ale tych pieniędzy nie ma na kontach. One były tylko na papierze. To były 
czeki bez pokrycia. A co gorsze, na Polskim Ładzie gminy i samorządy stracą 
jeszcze więcej. Teraz, pod koniec roku odbywają się szkolenia burmistrzów, 
wójtów, jak mają się zachować w określonej sytuacji finansowej. Bo jaką ma 
podstawę prawną wójt czy burmistrz, żeby zlecić opracowanie dokumenta-
cji czy wykonanie inwestycji, jeśli nie ma zabezpieczonych pieniędzy w bu-
dżecie i na koncie? Idea jest taka, że po wykonanej robocie mają przedsta-
wiać rachunki do Banku Gospodarstwa Krajowego, który ma za to zapłacić. 
A jeszcze nie ma na rynku obligacji BGK. Więc my jako Kaszubski Związek 
Pracodawców staramy się docierać do różnych informacji i je przekazywać. 
Staramy się tak działać, żeby można było ograniczać te najbardziej dotkli-
we skutki kolejnych reform. Po to jesteśmy zrzeszeni, żeby te informacje 
w  sprawie np. podatków jak najszybciej przekazywać. Spotykamy się też 
z posłami, senatorami, żeby rozmawiać i dowiadywać się jak najwięcej, żeby 
nas nie zaskakiwała ciągle zmieniająca się sytuacja gospodarcza. Mieliśmy 
m.in. takie spotkanie z inicjatywy pani poseł Magdaleny Sroki z Porozumie-
nia, a gościem był także były wicepremier Jarosław Gowin. My rozmawiamy 
ze wszystkimi politykami niezależnie od opcji politycznej, którzy serio myślą 
o gospodarce i przedsiębiorcach.

I na tym spotkaniu Jarosław Gowin, powiedział m.in., że podnoszenie po-
datków dla małych i mikro firm w trakcie nawracającej pandemii i wzrostu 
cen energii „jest nieodpowiedzialnością i zbrodnią na polskiej gospodarce”. 
Ten kielich goryczy przelał się przy nowym Polskim Ładzie i dlatego wystą-
pili z  koalicji rządowej. Choćby sprawa „zielonego ładu”. PIS położył spra-
wę, bo ograniczył działania wokół wiatrowych instalacji. Wszystko zostało 
wstrzymane na pewien czas. A naliczanie kar za CO2 dalej biegnie. I obciąża-
nie Unii Europejskiej za błędy rządzących w Polsce jest nieporozumieniem. 
Zresztą nie tylko w sprawach energii wiatrowej.

Nie tak dawno spotkaliście się też z Rzecznikiem Małych i Średnich Przed-
siębiorstw.
Właśnie tak. I ten pozyskany materiał od pana Adama Abramowicza prze-
kazujemy przedsiębiorcom. Rzecznik utworzył Radę Przedsiębiorców skła-
dającą się z ponad 300 różnych organizacji, związków z całej Polski i my tam 
też jesteśmy. To jest właśnie nasz głos w  najważniejszych sprawach doty-
czących przedsiębiorstw. To pomocny element działania rzecznika, który 
jest życzliwy i  otwarty, choć jest powołany przez aktualny rząd. Dobrze 
nas reprezentuje i  nasze interesy, robi porządnie powierzone mu zadanie. 
Warto pamiętać, że w  polskiej gospodarce prawie 96 procent firm w  skali 
całego kraju to są mikro firmy, zatrudniające do 9 osób. Duże i średnie fir-
my stanowią zaledwie 4 procent. I z nieznajomości tego faktu wynika dużo 
nieporozumień. Na przykład sprawa średniej płacy w Polsce. Obliczana jest 
na podstawie zarobków w tych firmach średnich i dużych, a nie bierze pod 
uwagę zarobków w mikro firmach. I dlatego ludzie z niedowierzaniem pytają, 
a kto zarabia takie pieniądze, jakie podają w danych statystycznych. Ostat-
nio to znacznie ponad 5 tysięcy brutto, czyli ponad 4 tysiące złotych netto. 
To fałszywy obraz. 

Kaszubski Związek Pracodawców aktywny jest w  działaniach regional-
nych i lokalnych.
Zdecydowanie. Działamy aktywnie w ramach rozpoczętej budowy obwod-
nicy Metropolii Trójmiejskiej. Napisaliśmy też petycję jako KZP do Ministra 
Infrastruktury w  sprawie podjęcia inicjatywy budowy części obwodnicy 
Żukowa, która połączyłaby drogę krajowa nr 20 z drogą wojewódzką 211 
z Żukowa do Kartuz. Postulujemy budowę bardzo ważnego odcinka drogi od 
węzła Glincz do Borkowa. To zaledwie 1,2 km, ale teren jest zróżnicowany 
i  skomplikowany technicznie, bo są tory kolejowe i  płynie rzeka Radunia. 
Szacowany koszt to około 200 mln. We wrześniu mieliśmy ważne spotkanie 
w sprawach infrastruktury komunikacyjnej regionu, właśnie dróg i połączeń 
kolejowych. Niezamknięty jest program rządowy do 2030 w segmencie in-
frastruktury, jeśli chodzi o drogi i koleje. 
W  grudniu odbyliśmy wyjazdowe posiedzenie KZP w  Bytowie, bo powiat 
bytowski jest mocno zaniedbany, jeśli chodzi o  transport – drogi i  kolej. 
Planowana jest elektryfikacja i drugi tor kolejowy budowany będzie do Ko-
ścierzyny, by mogło nastąpić podłączenie Bytowa właśnie z tamtej strony 
i potem do głównych tras kolejowych. Jak patrzymy od Koszalina w stronę 
Poznania, to tworzy się szlak drogowy z północy na południe. Drugi to auto-
strada A1. A w środku duża biała plama, gdzie leży właśnie Bytów. Miejsco-
we środowisko, gdzie funkcjonuje wiele firm, w tym m.in. Drutex, proponuje 
poprowadzenie nowej drogi szybkiego ruchu na południe, który zbierałby 
ruch ze Słupska, Lęborka, Kościerzyny, Bytowa, Chojnic do Bydgoszczy. I też 
uczestniczmy w dyskusjach na ten temat. Myślimy o zintegrowanym ruchu 
w regionie, który obejmie też Bytów. W pracach nad opracowaniem taryfy 
na jeden wspólny bilet dla PKM, transportu miejskiego w regionach i całym 
województwie – Bytów nie jest uwzględniony.

W  rozdanych w  listopadzie Gospodarczych Gryfach Pomorskich było 
trzech liderów zrzeszonych właśnie w KZP. To miły akcent na koniec roku.
Zdecydowanie tak i powód do satysfakcji. Bardzo nas to cieszy.

A na koniec roku jakie życzenia?
Żebyśmy jak najłagodniej wdrożyli nowy Polski Ład i  żeby firmom meblo-
wym nie zmniejszono drastycznie zapowiadanego przydziału drewna. Za-
powiadają, że dostaną o 30 procent drewna mniej, a nasz region ma w Eu-
ropie pierwsze miejsce w produkcji mebli. Port Gdynia chwali się wzrostem 
eksportu drewna, a nas to naprawdę martwi. Marzy nam się też zacieśnianie 
współpracy w ramach naszej organizacji. Mamy ważne hasło, które staramy 
się realizować. Brzmi ono: „Myśl globalnie, wspieraj i kupuj lokalnie”. Coraz 
lepiej nam to wychodzi, coraz większe jest zainteresowanie wspólnotą na-
szych lokalnych interesów, bo podatki wtedy też zostają u nas. I to jest waż-
ny cel.

Życzę realizacji zamierzeń i dziękuję za rozmowę.
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Ciągle działają stereotypy
Z Jolantą Szydłowską, prezeską Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan 

i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, rozmawia Alina Kietrys
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T
rafiła Pani do ważnego gremium powołanego przez marszałka woje-
wództwa pomorskiego.
Pomorski Zespół ds. Kobiet to organ doradczo-konsultacyjny Zarzą-

du Województwa Pomorskiego, który powstał kilka miesięcy temu. O moim 
wyborze na przewodniczącą tego gremium zdecydowały w  głosowaniu 
22 osoby, które są członkiniami i  członkami zespołu. Wiceprzewodniczą-
cą została Małgorzata Wokacz-Zaborowska, dyrektorka Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a sekretarzem Krystyna 
Łuczycka, członkini Zarządu Stowarzyszenia Sabat Szefowych z Człuchowa. 
Obecnie pracujemy nad diagnozą sytuacji kobiet w zakresie obszarów: pra-
ca – płaca – awans. Zbieramy dane i informacje, na podstawie których – po 
opracowaniu diagnozy – przygotujemy rekomendacje dotyczące działań, 
jakie należy podejmować, aby poprawić sytuację kobiet w regionie. 

Czy wiadomo już wstępnie, jak wygląda sytuacja kobiet w naszym woje-
wództwie?
Na podstawie materiałów, które udało się nam do tej pory zebrać – a  jest 
to mozolna praca, wymagająca sięgnięcia do różnych rozproszonych źró-
deł, skonfrontowania i pogłębienia danych – stworzyliśmy spis treści, który 
określi szczegółowo zakres stawianej przez nas diagnozy. W zbieraniu infor-
macji pomogą nam m.in. ROPS i Wojewódzki Urząd Pracy, który posiłkuje się 
też danymi z Głównego Urzędu Statystycznego. Jednymi z najważniejszych 
dla nas są kwestie bezrobocia, bierności, powrotu do pracy. Do współpracy 
zapraszamy ekspertki i  ekspertów, którzy przekazują nam swoje badania 
i wiedzę. Będziemy także prosili o dane policję, m.in. w zakresie dotyczącym 
przemocy.

Już teraz możemy powiedzieć, że jedną z najważniejszych kwestii będą za-
gadnienia bezrobocia kobiet, bierności na rynku pracy i  jej przyczyn, oraz 
powrotu kobiet do pracy – czy to po przerwie związanej z macierzyństwem, 
czy wynikającej z innych powodów.

Mamy przekonanie, że sytuacja byłaby zupełnie inna, gdyby kobiety miały 
dobre zaplecze ekonomiczne i  były niezależne finansowo. Niestety, wiele 
kobiet wpada w pułapkę uzależnienia ekonomicznego i często nie jest to ich 
własny wybór. Mam nadzieję, że nasza praca da podstawy do dobrych decy-
zji wspierających równość płci w naszym regionie. 

Jak zespół zamierza myśleć o awansie kobiet, kiedy uda się już zebrać te 
wszystkie dane?
To nie będą rekomendacje dotyczące indywidualnych awansów, ale okre-
ślonej polityki województwa w zakresie sytuacji zawodowej kobiet. Ten te-
mat już wzbudza i na pewno będzie nadal wzbudzał wiele emocji. Właśnie 
dlatego tak dużą wagę przykładamy do solidnego opracowania danych. 
Na posiedzenie i  na potrzeby Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
przeanalizowałyśmy listę Top 100 pomorskich firm, publikowaną przez 
„Dziennik Bałtycki”. Ręcznie policzyliśmy, ile kobiet i  ilu mężczyzn zarzą-
dza firmami. Na 100 największych firm tylko 10 firm ma prezeski, 10 firm 
nie ma żadnej formuły lidera, a 80 pozostałymi największymi firmami w na-
szym województwie zarządzają mężczyźni. W  zarządach największych 
pomorskich firm kobiety to zaledwie 19,8 proc. W  radach nadzorczych 
kobiet jest jeszcze mniej – 18,2 proc. Z innych danych wiemy natomiast, że 
kobiety stanowią większość wśród osób z wykształceniem wyższym, śred-
nim, z doktoratem, wykształceniem podyplomowym czy kształcących się 
ustawicznie. 

Z badań przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski w 2018 wynika, że 
w  organizacjach pozarządowych kobiety stanowią 44,5 proc. członkiń za-
rządów. Ale tam się pracuje charytatywnie lub wynagrodzenia nie są wyso-
kie. Słowem – tam, gdzie są pieniądze i władza, kobiet jest mało, a tam, gdzie 
pracuje się dla idei, aktywnych kobiet-prezesek jest dużo więcej. Widać 
więc, jak działają stereotypy i jak wiele trudnych do wyjaśnienia obaw przed 
awansem kobiet na najwyższe stanowiska funkcjonuje w biznesie. Jakoś tak 
to się układa, że kobiety mogą być co najwyżej wiceprezeskami.

Pewien ton dotyczący obecności kobiet w życiu naszego kraju nadają też 
organizacje polityczne. 
Jest parytet na listach wyborczych, ale trudno mi oceniać problemy, z jaki-
mi spotykają się polityczki. Patrzę na to zjawisko z boku, ale wydaje mi się, 
że w  partiach nie ma zainteresowania obecnością kobiet i  to niezależnie 
od opcji politycznej. Dlatego my – jako zespół w  naszym województwie 
– musimy wykonać pracę u  podstaw i  same musimy zająć się ważnymi 
dla kobiet tematami. Żeby nas słuchano, musimy się dobrze przygotować. 
Ważne są dane i budowane w oparciu o nie argumenty. Kobiety pracujące, 
zajmujące wysokie stanowiska w  biznesie są zwykle ostrożne i  o  ważnych 
sprawach politycznych czy światopoglądowych prawie się nie wypowiadają. 
Mają swoje przekonania, ale trzymają dystans, bo w gremiach decyzyjnych, 
radach nadzorczych zasiadają w większości mężczyźni. Kobiety obawiają się 
uwikłania w politykę, przypięcia etykiet. Mają też obawy związane z moż-
liwą utratą pracy, gdyby ich odważne wypowiedzi się nie spodobały. Tylko 
większa obecność kobiet na wysokich stanowiskach może spowodować 
jakościową zmianę w podejściu do kwestii równości. Także, a może przede 
wszystkim, zmianę mentalną.

W nowym „Polskim Ładzie” jest sporo przepisów, które nie są łaskawe dla 
kobiet.
Będziemy analizować zmiany wprowadzone w  zakresie ubezpieczeń spo-
łecznych – głównie pod kątem gwarancji zasiłków w okresie ciąży i macie-
rzyństwa. Poczucie bezpieczeństwa i stabilność wypłaty zasiłków jest bar-
dzo ważna. Zbyt małe jest wsparcie dla kobiet, które chcą wrócić na rynek 
pracy po urodzeniu dziecka. Kobiety w większości przypadków, aby pogo-
dzić pracę z opieką nad dziećmi oczekują elastycznego podejścia do czasu 
pracy, a pracodawcy mają problem z uruchomieniem systemu, w którym ko-
biety mogłyby np. pracować 6 godzin. A takie rozwiązania pozwoliłoby wie-
lu kobietom na pogodzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi. 
Badania wskazują, że 94 procent kobiet po urodzeniu dziecka chce wrócić 
do pracy. Trzeba im tylko stworzyć do tego przyjazne warunki.

Kolejna sprawa to koszt opieki przedszkolnej w regionie i  liczba miejsc dla 
dzieci. Placówek publicznych jest za mało, a cena opieki dla wielu jest nadal 
zbyt wysoka. Przedszkola prywatne są jeszcze droższe. Często matkom po 
prostu nie opłaca się pracować. Jeśli mają zarobić 2,5 tys. na rękę, a  mają 
dwójkę dzieci i za każde miejsce w przedszkolu płacą 1 tys. zł – to wolą zostać 
w domu i zaopiekować się dziećmi. Tylko że taka mama po paru latach ma 
problem z powrotem na rynek pracy, bo np. jest wykluczona cyfrowo albo 
w czasie jej nieobecności firma lub cała branża zmieniły się tak bardzo, że jej 
wiedza i doświadczenie nie przystają w żaden sposób do bieżących realiów.
Już wiemy, że w naszym regionie powstaną nowe miejsca przedszkolne mię-
dzy innymi w wyniku realizacji nowej Strategii Województwa Pomorskiego, 
pozostaje jednak nadal kwestia kosztu opieki nad dziećmi i czasu tej opieki. 

Tych spraw zatem przed zespołem bardzo wiele. Jak pracujecie?
Pracujemy w  roboczych zespołach tematycznych. Regularnie spotykamy 
się też całym zespołem, by skonfrontować postępy prac i  wytyczyć nowe 
zadania. Organizujemy też i planujemy kolejne, spotkania z kobietami w róż-
nych, mniejszych i większych miejscowościach naszego regionu. Ważne jest 
dla nas, by wyjść poza trójmiejską perspektywę dużego miasta. Z przepro-
wadzonych do tej pory rozmów wiemy, że najważniejsza dzisiaj dla kobiet 
w naszym regionie jest praca, ale też... dojazd do niej – często uniemożliwio-
ny przez brak połączeń autobusowych czy kolejowych. Bolesnym proble-
mem, z  którym się ciągle stykamy, jest przemoc. Kolejnym – ogromne ob-
ciążenie kobiet pracą opiekuńczą, nie tylko nad dziećmi, ale też starzejącymi 
się rodzicami oraz członkami rodziny z  niepełnosprawnościami. Osobiście 
jestem głęboko poruszona tymi spotkaniami. Te kontakty i rozmowy są nie-
zwykle istotne, bo otwierają nas na różnorodność doświadczeń i ocen. Dla-
tego chętnie odpowiem na każdą propozycję spotkania z naszym zespołem.

Dziękuję za rozmowę i życzę, by działania Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet 
wywarły realny wpływ na poprawę sytuacji kobiet w naszym regionie. 
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Flexi.pl daje szansę
Z Grażyną Zalewską-Pawlisz, ambasadorką Flexi.pl, rozmawiała Alina Kietrys

F
lexi.pl to nowy portal, a Pani jest jego ambasadorką na Pomorzu.
Pomysłodawczynią i  twórczynią portalu Flexi.pl jest pani Katarzyna 
Łakińska, która we wrześniu 2020 roku uruchomiła portal interneto-

wy poświęcony różnym rodzajom aktywności osób 50+, 60+, 70+. Bardzo 
istotną częścią portalu są oferty pracy i ogłoszeniami dotyczące aktywno-
ści zawodowej dla osób 50+. Zamieszczane tam oferty są dostosowane do 
potrzeb i możliwości osób w tym wieku. Trafiłam do tego portalu w sposób, 
powiedzmy, że przypadkowy. Mam konto na FB, z którego aktywnie korzy-
stam, i tam znalazłam ogłoszenie portalu, który szukał kandydatów na am-
basadorów  portalu Flexi.pl. Przeczytałam ogłoszenie, sprawdziłam wyma-
gania i od razu wiedziałam, że to jest ogłoszenie dla mnie.

A dlaczego właśnie dla Pani?
Bo szukano osoby, która prowadzi aktywny tryb życia i wyłamuje się z tzw. 
utartych wzorców emeryckich. Od siedmiu lat jestem na emeryturze. Kiedy 
na nią przechodziłam, byłam właścicielką firmy rodzinnej i  postanowiłam 
nadal nią pozostać. Firmę prowa-
dzę z  córką, a  nasza współpraca 
jest dla mnie nieustającym źródłem 
satysfakcji – tak zawodowej, jak 
i  życiowej. Ponadto działam jako 
wolontariuszka w  Fundacji Metapo-
moc, która wspiera młodych ludzi 
z pieczy zastępczej i domów dziecka. 
Byłam i  jestem trenerem przedsię-
biorczości, coachem biznesowym 
i  mentorem. Jestem więc użyteczna 
i pożyteczna i myślę, że moja wiedza 
i  doświadczenie są przydatne, a  też 
że mogę je przekazywać kolejnym 
pokoleniom przedsiębiorczych ludzi. 
Wysłałam więc do pani Łakińskiej 
aplikację, dołożyłam swoje CV. Po 
jakimś czasie spotkałam się z nią oso-
biście. Pani Katarzyna przyjechała 
z  Poznania do Gdańska, choć był to 
luty ubiegłego roku, kiedy rozpętała 
się pandemia. Pomimo tego udało się 
nam spotkać, przedyskutowałyśmy 
wiele aspektów naszej współpracy 
i  tak zostałam pierwszą ambasa-
dorką Flexi.pl. Od 15 kwietnia tego 
roku mam umowę z  portalem Flexi.
pl i  wyznaczony miesięczny zakres 
swoich działań. 

Co do nich należy?
Reprezentuję portal przed władza-
mi samorządowymi, nawiązuję re-
lacje z  różnego typu organizacjami, 
stowarzyszeniami, fundacjami, które zajmują się osobami w wieku np. 60+. 
Jestem też aktywnym członkiem Stowarzyszenia Pracodawców Pomorza, 
więc promuję wśród przedsiębiorców ideę zatrudniania osób dojrzałych 
i  doświadczonych. Swoją droga Flexi.pl będzie już w  najbliższym czasie 
członkiem Stowarzyszenia Pracodawców Pomorza, co znacząco wspomoże 
moje działania jako jego ambasadorki. Robię też wszystko, żeby rozpropago-
wać ideę Klubów Mentorów Biznesowych. Chodzi tu o  zatrudnianie osób, 
które odchodzą już na emeryturę, na kontrakty mentorskie. Rzecz w tym, 
żeby wyjść poza stereotypowe dorabiania do emerytury, ale żeby w  pełni 
wykorzystywać wiedzę i doświadczenie ludzi dojrzałych. Kontrakt mentor-
ski niesie ze sobą też pewną godność, poszanowanie i może dać wspaniały 
efekt synergii osób dojrzałych, doświadczonych zawodowo, w kontaktach 
z  młodymi ludźmi, którzy swoje kariery dopiero budują. Uważam, że brak 
doceniania potencjału osób dojrzałych, brak możliwości ujawnienia i wyko-

rzystania tego potencjału to wielki błąd. Najwyższa pora, by osoby dojrzałe 
uwierzyły, że nadal są potrzebne, a  ich wiedza i  doświadczenia mogą być 
wielkim społecznym pożytkiem.

To ciekawy program. Jak można zaistnieć na portalu?
Ważna jest aktywność zawodowa. Portal daje szansę np. opublikowania 
ogłoszenia o poszukiwaniu pracy. Osoba fizyczna może to zrobić nieodpłat-
nie. Portal zachęca przedsiębiorców, żeby szukali tam pracowników i dawali 
też odpłatnie swoje ogłoszenie. Portal uwzględnia podział na województwa, 
jest tam również miejsce dla organizacji samorządowych czy pozarządo-
wych, które mogą się ogłaszać z  akcjami dla osób dojrzałych. Na tym por-
talu unika się używania słów typu senior, emeryt, rencista. Ważne są osoby, 
które są aktywne, mają jeszcze ciekawość świata, ludzi i  chcą być obecne 
i użyteczne. To też przełamuje pewne stereotypy, szczególnie zakorzenio-
ne w środowiskach, które uznają tylko młodych, zdolnych i od razu najlepiej 
„z dużym doświadczeniem”. My chcemy pokazywać, ile potencjału drzemie 

jeszcze w  dojrzałych ludziach 50+ 
i więcej, i jak można wspaniale korzy-
stać z ich wiedzy i umiejętności. Cały 
czas też staram się wspierać osoby 
50+, szczególnie w takich sytuacjach, 
gdy w  tym wieku np. tracą pracę. 
Miewam takie spotkania na swoich 
dyżurach jako trener przedsiębior-
czości. Ważne, by nadać sens swemu 
życiu w  różnych, także trudnych sy-
tuacjach.

Słowem nie podoba się pani klasycz-
ny podział na babcię opiekunkę do 
dzieci i dziadka przed telewizorem.
Uważam, że jest jeszcze spory obszar 
życia do wykorzystania poza tymi 
oczywistymi codziennymi czynno-
ściami. Warto pokazywać, jak znako-
micie dojrzali mentorzy mogą pod-
nosić społeczną kondycję i wspierać 
choćby ludzi młodych, którzy teraz 
żyją w  galopie i  pośpiechu. A  głów-
nym zadaniem ludzi dojrzałych nie 
jest tylko opiekowanie się wnuka-
mi. Mentor dojrzały też  może dać 
wsparcie życiowe młodym. Moim  
ulubionym filmem o tej tematyce jest  
amerykański „Praktykant” z  Rober-
tem De Niro w roli głównej. On wła-
śnie zostaje jako dojrzały człowiek 
praktykantem w firmie…

Czy działa Pani tylko w Trójmieście?
Nie, również w województwie warmińsko-mazurskim, bo tam mam kontak-
ty sprzed lat. W  Lidzbarku Warmińskim będę na spotkaniu w  tamtejszym  
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Brałam też udział w wojewódzkiej konfe-
rencji, gdzie prezentowałam działania Flexi.pl. Teraz intensywnie nawiązuje 
kontakty z uniwersytetami w Trójmieście.

A jakie plany na przyszły rok w Pani działaniu?
Przede wszystkim utrwalanie i upowszechnianie marki Flexi.pl. Zależy nam, 
żeby nasz portal stał się centrum wiadomości ważnych dla pracowników 
50+ i dla pracodawców. Żeby stał się też dobrym i aktualnym źródłem infor-
macji o wszelkich innych aktywnościach dla ludzi dojrzałych. Dla promowa-
nie marki pani Katarzyna Łakińska wymyśliła ciekawy plebiscyt: „21 Osób 
Flexi na XXI wiek”. Na początku grudnia zostały ogłoszone wyniki w dwóch 
kategoriach: Znani i lubiani oraz Odkrycia Flexi. Głosowali użytkownicy por-
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Życzymy Państwu 
rodzinnych świąt Bożego Narodzenia,

pełnych ciepła i wyjątkowych smaków,
a w Nowym Roku – wielu okazji 

do wypoczynku i relaksu,
najlepiej na Kaszubach!

Zespół Leśnego Dworu

Leśny Dwór, ul. Stefana Żeromskiego 15, 83-320 Sulęczyno, recepcja@lesnydwor.pl, +48 58 684 50 15

talu Flexi, a specjalnie powołana Kapituła wyłoniła zwycięzców. W  kategorii 
Odkrycia Flexi pojawiły się osoby, które robią bardzo ciekawe i nieprzecięt-
ne rzeczy, dając przykład, jak przełamywać tkwiące w nas nawyki, przyzwy-
czajenia i stereotypy.

Po pięćdziesiątce nie przechodzimy więc „smugi cienia”.
Zdecydowanie nie, choć jeszcze pokutuje takie myślenie. A ponieważ jestem 
wielką admiratorką spotkań osobistych, więc też w  kontekście przyszłego 
roku myślę o wielu spotkaniach właśnie z osobami dojrzałymi. I sobą, swoją 
energią mam zamiar zaświadczać, że warto się angażować w różne użytecz-
ne działania. Trzeba mieć to własne pole do realizacji zamierzeń, wtedy, nie-
zależnie od wieku, buduje się własną pozycję i zdobywa szacunek. Flexi.pl 
daje szanse i daje przestrzeń. Warto skorzystać.

Dziękuję za spotkanie i  mam nadzieję, że Flexi.pl stanie się popularnym 
i znanym portalem internetowym.

Wybrano po raz pierwszy
21 osób Flexi na XXI wiek
Wybrano osoby, które w niezwykły sposób, poprzez swoją aktywność wpływają na świat innych. Portal Flexi.pl łączy i promuje potrzeby pokolenia 
50 plus, daje możliwość znalezienia pracy, wspiera i motywuje.

„Z
nani i lubiani” – to wybór 10 osób spośród 40 nadesłanych zgło-
szeń, których dorobek zawodowy i życiowy ma istotne znaczenie. 
Typowała najlepszych znakomita kapituła, w skład której weszli: 

        prof. Anna Dobrzańska, ks. Adam Boniecki, Dariusz Duma, Agnieszka 
Holland, Ilona Łepkowska, prof. Zbigniew Lew Starowicz, Tomasz Mikołaj-
czak, Henryk Orfinger.

Wybrano osoby nieprzeciętne, znane i  cenione, których obecność w  XXI 
wieku jest na pewno ważna 
i  znacząca. Oto one: Artur Bar-
ciś – wszechstronny aktor, sce-
narzysta, reżyser, ostatnio ostro 
i  odważnie walczący z  antysz-
czepionkowcami, prof. Krzysz-
tof Bielecki – chirurg, onkolog 
z ponad 50-letnią praktyką, zna-
komity nauczyciel akademicki, 
siostra Małgorzata Chmielewska 
– przełożona Wspólnoty „Chleb 
Życia”, zawsze niosąca pomoc, 
pracująca wśród najuboższych, Paweł Grzesiowski – lekarz pediatra, eks-
pert Naczelnej Rady Lekarskiej, który w  ostatnich miesiącach jest auto-
rytetem w walce z pandemią, Krystyna Aldridge Holc – prezeska Fundacji 
Polsat, która od ponad 20 lat wspiera skutecznie i z wielkim sercem Centrum 
Zdrowia Dziecka, Ewa Błaszczyk-Janczarska – aktorka, twórczyni Kliniki 
„Budzik” i Fundacji Akogo?, obie organizacje pomagają osobom w śpiączkach 
i po ciężkich urazach mózgu, Krystyna Janda – aktorka, twórczyni teatrów 
„Polonia” i „Och-teatru” oraz Fundacji Na Rzecz Kultury, odważna w sądach 

i  opiniach dotyczących naszej polskiej współczesności, Elżbieta Klepac-
ka – znana silver influencerka w sieci, propagatorka zdrowego trybu życia, 
Jolanta Kwaśniewska – pierwsza dama, która potrafiła i  chciała pomagać 
i zabierać głos publicznie w ważnych sprawach, Wirginia Szmyt DJ Wika – 
pedagog, działaczka społeczna, gra na imprezach w Polsce i zagranicach, 
ma 82 lata.

W  kategorii Odkrycie Flexi w  formie internetowego głosowania wybra-
no 11 osób spośród ponad 60 
zgłoszonych. Oto najciekaw-
sze osobowości wybrane przez 
użytkowników portalu Flexi.pl: 
Rena Banachowicz, Anna Bora-
czyńska, Marek Chałas, Tisa Ża-
wrocka-Kwiatkowska, Jadwiga 
Kwiek, Julita Ledzińska, Barbara 
Okoń, Joanna Radziwiłł, Iwona 
Wiśniewska-Salamon, Bogdan 
Smolorz, Mariusz Szeib. 

Wszyscy laureaci – i  ci znani, i  ci, których warto poznać działają aktywnie 
w różnych obszarach życia, są pełni pasji, a także służą pomocą i wsparciem 
innym. Pokazują również własnym przykładem, że doświadczenie życio-
we i  zawodowe, pozwala być osobami spełnionymi, gdy ma się 50, 60, 70 
czy więcej lat.  To wielka inspiracja dla wszystkich ludzi z  Pokolenia Flexi. 
Na portalu Flexi.pl w najbliższym czasie ukażą się rozmowy z laureatami ple-
biscytu.  Wielkie gratulacje wszystkim laureatom składa „Magazyn Pomor-
ski”, patron medialny wydarzenia. 
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stworzyć […] państwo polskie […] zamieszkałe przez ludność polską, któremu 
należy zapewnić swobodny dostęp do morza« 8.01.1918”. Tablica Ignacego 
Paderewskiego stanowi patriotyczny gest fundatora. 

Inicjator wydarzenia Krzysztof Nawrot jest także pomysłodawcą pierwsze-
go w Polsce prywatnego Muzeum Wina i Winorośli. W czasie pobytu w Sta-
nach Zjednoczonych podążał tropami Paderewskiego i jego winiarskiej pasji. 
W  Kalifornii Nawrot poznał przemysł winiarski. Tam też fascynację sztuką 
wina przejęły jego żona i córka, ale początki tej pasji sięgają lat 90. i podróży 
po Europie – do winnic Tomassi, potem na Morawy i do Austrii. W Zielonej 
Górze – polskiej stolicy wina, Nawrot poznał publicystę Mirosława Kulebę, 
z którym współpracował przy napisaniu książki „Enografia Thalloris”. Publi-
kacja ta została nagrodzona w Paryżu i zyskała ogromną popularność. 

Prace nad badaniem archiwalnych źródeł, zbieraniem materiałów i ekspona-
tów do publikacji  trwały ponad cztery lata. Materiały te w większości zosta-
ły przekazane do muzeum. Szukając śladów upraw wina na Oksywiu, bo tam 
mieli winnice cystersi, trafił do Mechelinek. Urzeczony pięknem krajobrazu, 
zdecydował o budowie obiektu właśnie tam, z przeznaczeniem na muzeum 
i winiarnię. 

Jego ciekawość świata, pasja historyczna i kolekcjonerska wiążą się z dzieja-
mi rodziny. Dziadek i dwaj wujkowie byli ułanami 18 Pułku Ułanów Pomor-
skich. Pan Krzysztof zafascynowany historią brał udział w grupie rekonstruk-
cyjnej tej formacji. 

Idea ufundowania tablicy stała się jednym z priorytetów wpisanych w działal-
ność muzeum. Wykonawcą tablicy jest kaszubski rzeźbiarz Lech Wielewicki. 
Atmosferę uroczystego, patriotycznego wieczoru umilali gospodarze, ser-
wując doskonałe wina firmy Basilego Pujola, i zaproszeni artyści – studenci 
Akademii Muzycznej w  Gdańsku z  klasy prof. Marcina Ciszewskiego: Mag-
dalena Łaszcz – sopran, i Wojciech Bałchanowski – baryton. Pieśni Ignacego 
Patriotyczną pieśń zaśpiewała 7-letnia Livia Płowy. Akompaniowała jej Liana 
Krasyun-Korunna. Wystąpił również zespół Duo Amore: Agnieszka Sowa – 
skrzypce, i Andrzej Sowa – instrument klawiszowy. 

Uczestnicy spotkania wysłuchali też listu o. Leona Knabita – przyjaciela 
domu i protektora muzeum: „Naród, który nie pamięta o przeszłości nie ma 
przed sobą przyszłości”: „Kaszubi, nieodłączna część naszego narodu, poka-
zują i dzisiaj właśnie troskę o teraźniejszość i przyszłość naszej ukochanej Oj-
czyny Polski, oddając cześć wielkiemu Polakowi” – napisał o. Knabit. Te słowa 
stały się mottem listopadowego spotkania. 

Tablicę odsłonili Krzysztof Nawrot i  Maria Okonek, wieloletnia dyrektor 
Cappelli Gedanesis, córka por. Tadeusza Kellera ps. Teka i łączniczki AK Ja-
niny Keller z d. Paradowskiej, ps. Parada, Roma, którzy walczyli w Powstaniu 
Warszawskim. Wartę honorową przy tablicy pełnili ułani z grupy rekonstruk-
cyjnej 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie ks. Rafał Dettlaff. 

r e k L a m a

T
en mało znany fakt wart jest przypomnienia. Paderewski uprawiał 
winorośle w  rożnych majątkach w  Polsce, ale również w  Szwajcarii 
i w USA, w Kalifornii. W jego rezydencji Riond Bosson tłoczono wino, 

które serwowano gościom odwiedzającym dom państwa Heleny i Ignacego 
Paderewskich.

Paderewski – wielki artysta-muzyk, pianista i  kompozytor cieszył się mię-
dzynarodową sławą. Jego popularność definiowano jako fenomen, który 

zyskał w  mowie potocznej określenie „padomanii”. Wywoływał entuzjazm 
interpretacjami utworów Chopina. Ceniono go również jako wielkiego pa-
triotę i rzecznika sprawy polskiej. Ignacy Paderewski integrował środowiska 
polonijne i zagrzewał do zaangażowania w sprawę na rzecz odzyskania nie-
podległości. Miał istotny wpływ na elity polityczne – to między innymi dzięki 
jego zaangażowaniu w 13. punkcie Traktatu Wersalskiego zapisano postano-
wienie o utworzeniu niepodległego państwa polskiego. Ten ważny historycz-
ny fragment dokumentu uwieczniono na tablicy w Mechelinkach: „»Należy 

Ku czci Ignacego Paderewskiego
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Z inicjatywy Krzysztofa Nawrota, właściciela Winnicy Nawrot, 11 listopada w Mechelinkach odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci Ignacego Jana 
Paderewskiego. Intencją gospodarza było podkreślenie zasług dla kraju wybitnego Polaka i jego pasji związanych z winiarstwem. 

Krzysztof Nawrot z żoną Lucyną i córką  Jacqueline przed odsłoniętą tablicą Ignacego J. Paderewskiego.

Od prawej: Od lewej: Krzysztof Nawrot, Marcin Żebrowski oraz ułani 
ze szwadronu reprezentacyjnego 18 Pułku Ułanów Pomorskich.

Pamiątkowe zdjęcie z władzami regionu: senator Sławomir Rybicki, mistrz 
Akademii Kulinarnej Andrzej Ławniczak, Krzysztof Nawrot, wójt gminy Kosakowo 
Marcin Majek, starosta puckiJarosław Białk, radna Anna Wojtunik i Karol Miller.

Od lewej: Krzysztof Nawrot i wójt Kosakowa Marcin Majek.Od lewej: Artysta rzeżbiarz Leszek Wielewicki autor rzeżby I.J.P. i fundator Krzysztof Nawrot.

Maria Okonek i Krzysztof Nawrot odsłaniają pamiatkową tablicę ku czci I.J.P.
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C
o to znaczy mieć dobry PR? Czy PR zarezerwowany jest dla polity-
ków? Czym PR różni się od marketingu? Czy PR może być narzędziem 
rozwoju biznesu i  jak efektywnie go wykorzystywać? Na te i  wiele 

innych pytań dotyczących public relations będziemy odpowiadać na łamach 
„Magazynu Pomorskiego” w kolejnych jego numerach. Przed nami szczegól-
ny i ważny dla wszystkich czas świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok – rów-
nież w tym wyjątkowym czasie PR może odegrać ważną rolę…

Każdy biznes, każdą firmę – bez względu na wielkość i charakter prowadzo-
nej działalności – otacza sieć interesariuszy, którzy w mniejszy lub większy 
sposób wpływają na jej funkcjonowanie. Są w tej sieci m.in. klienci, partnerzy 
biznesowi, dostawcy, podwykonawcy, usługodawcy, pracownicy, instytucje 
i urzędy, lokalne społeczności, także media. PR (public relations) oznacza nic 
innego jak budowanie długofalowych, wartościowych relacji z tymi grupami 
– relacji, które wspierają prowadzenie i rozwój biznesu. Jest to możliwe dzięki 
umiejętnemu wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji.

Święta i Nowy Rok to czas szczególny nie tylko z perspektywy domu i ro-
dziny. Celebrują go również firmy – sposób, w jaki to czynią, zależy w dużej 
mierze od ich kultury organizacyjnej. 

Ze względu na pandemię nie wszyscy decydują się na firmowe spotkania 
świąteczne w gronie wszystkich pracowników. Nie powinno to jednak być 
przeszkodą, aby „z  samej góry”, ze strony menedżmentu popłynęło świą-
teczno-noworoczne przesłanie. Bo obok paczek świątecznych, premii czy 
talonów, to właśnie słowa przełożonych skierowane do zespołów są bardzo 
ważnym i bez wątpienia wyczekiwanym gestem. Warto przy tym pamiętać, 
że mamy trudny czas. Bez względu na to, jak firma radzi sobie w pandemii, 

pracownicy w czysto ludzkim wymiarze stają w obliczu wielu trosk i obaw. 
Dlatego tak ważny jest „ludzki głos” szefa – bez zadęcia, korpomowy i ukry-
tych znaczeń. Proste podziękowanie za zaangażowanie, bezpośrednie doce-
nienie pracy, pomysłów, sukcesów, dodanie otuchy mają dla pracowników 
wyjątkową wartość. 

Koniec roku skłania też tradycyjnie do podsumowań. Równie ważne, co 
poinformowanie zespołu o obecnej sytuacji firmy, jest przypomnienie suk-
cesów, a nawet trudności, z którymi firma – również dzięki zaangażowaniu 
pracowników – potrafiła sobie poradzić. Warto także przedstawić zarys pla-
nów na kolejny rok. Pomoże to nie tylko zmobilizować zespół, ale też rozwiać 
jego ewentualne obawy dotyczące przyszłości. 

Szczerość, szacunek i partnerstwo to podstawowe wartości, na których na-
leży opierać komunikację z pracownikami, zresztą nie tylko od święta.

Tymi samymi zasadami powinniśmy się kierować, współpracując na co dzień 
z partnerami biznesowymi i klientami. Ale to właśnie świąteczny czas może 
posłużyć wzmocnieniu naszych wzajemnych relacji i doda im nieco głębi. In-
dywidualnie skomponowane życzenia przekazane w bezpośredniej rozmo-
wie czy indywidualnie dobrany, osobiście wręczony upominek ważą więcej 
niż świąteczna kartka ze sztampowym tekstem (na życzenia przesłane seryj-
nym mailem lub SMS spuśćmy zasłonę milczenia).

Do dzieła więc! Dzielmy się dobrym słowem! 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Marcin Uske, właściciel agencji PR Around Brand Consulting

Marcin Uske
właściciel agencji PR Around

Brand Consulting

Szczypta PR-u nie 
tylko na święta, 
czyli przemówić 
„ludzkim głosem”
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Zastanawiam się, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Na pewno w drugiej połowie lat 70. poprzedniego stulecia. Jakoś to dziwnie przyznawać 
się do tak długiej znajomości.

A
  jednak… Kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy, był już na pewno 
dobrze znany w  branży gastronomicznej. Trwał jakiś konkurs dla 
mistrzów patelni albo dla młodych wstępujących do zawodu re-

stauratora. Radio, w  którym wtedy pracowałam, miało patronat, a  ja po-
południową audycję o dobrym smaku i pysznym jedzeniu. Było to w czasie 
świątecznym, bodaj karnawałowym. Zaproszonym do studia gościem był 
pan Henryk. Przyszedł przed czasem, rozmawialiśmy dłuższą chwilę. Opo-
wiadał tak barwnie i szczegółowo, że nagle poczułam, że chętnie bym coś 
pysznego zjadła. I  to była pierwsza opowieść Henryka Lewandowskiego, 
którą zapamiętałam. Potem jeszcze wielokrotnie spotykaliśmy się przy róż-
nych okazjach. Był zawsze uśmiechnięty, ciepły i pełen dobrej woli, często 
deklarujący pomoc i wsparcie…

Pamiętam Go też jako wykładowcę, koordynatora wielu przedsięwzięć, 
specjalistę od działań w zakresie biznesu i administracji, menagera gastro-
nomii nie tylko na naszym Pomorzu, a także jako miłośnika Gdańska i zapa-
lonego podróżnika, jeżdżącego w różne egotyczne miejsca, których potem 
chętnie opowiadał albo pisał. 

Pamiętam też ostatnie nasze spotkanie w  Restauracji Gdańskiej, kiedy 
przygotowywałam materiał do „Magazynu Pomorskiego” z okazji 60-lecia 
pracy zawodowej państwa Lewandowskich. Rozmawiałam głownie z  Ma-
rią, Henryk w sąsiedniej sali oglądał mecz w telewizji. Potem nagle wyszedł. 
„Dokąd ruszył Heniu?” – zapytałam Marię. „Pewnie po zakupy” – powie-
działa. „Bardzo lubi chodzić na gdańską halę, tam go wszyscy znają.” 

Wrócił z kwiatami dla żony, ja też dostałam gustowny bukiecik. Potem przy-
gotował mi całą dokumentację wspomnieniową do artykułu. Obejrzałam 

mnóstwo zdjęć, przewertowałam wydane przez Henryka książki, w  któ-
rych opisał i uwiecznił niezapomniane spotkania w Restauracji Gdańskiej. 
„Tajemnice kultury salonów gdańskich” to lektura miła i pożyteczna. Spo-
tkania w Restauracji Gdańskiej zawsze miały uroczystą oprawę i niezapo-
mniany nastrój. Wspominali o tym wielokrotnie absolwenci Uniwersytetu 
Gdańskiego, bo Henryk przez długie lata był Kanclerzem Stowarzyszenia 
Absolwentów UG. Spotykali się w Gdańskiej politycy, artyści, społecznicy. 
Henryk Lewandowski chciał zawsze ugościć. Przyjaciele i  znajomi bywali 
u Niego przy ważnych życiowych okazjach. Starał się, by w Gdańskiej było 
naprawdę dobrze i  smacznie. Myślę, że w  okresie szczególnie świątecz-
nym warto o tym pamiętać i wspominać. Wszak to dzięki Henrykowi i jego 
żonie Marii wiele osób mogło w  świątecznym nastroju spędzić naprawdę 
miły i spokojny wieczór. Zawsze w okolicach Bożego Narodzenia, a i potem 
karnawału atmosfera w Restauracji Gdańskiej była szczególna – naprawdę 
bliska i niemal rodzinna. Nic dziwnego, że wiele osób z różnych środowisk 
wspomina Henryka Lewandowskiego ciepło, a Jego odejście kończy ważny 
czas w środowisku pomorskich gastronomików. 

Nie tak dawno znalazłam taki już historyczny wpis na FB: „Miałam okazję 
poznać osobiście na kursie barmanów w Akwarium we Wrzeszczu Pan Hen-
ryka. Wyjątkowy człowiek, przy którym chciało się zdobywać wiedzę”. 

No właśnie, przy ludziach wyjątkowych zawsze chce się być blisko i czerpać 
od nich jak najwięcej. Pamiętajmy o tym w ten szczególny świąteczny czas 
i wspominajmy jak najlepiej i najserdeczniej tych, którzy w naszej pamięci 
pozostawili ważny ślad.

Alina Kietrys

Daj ten tekst jako nadtytuł

Lubił sprawiać radość…

Marszałek Maciej Płażyński

Z posłem Januszem Lewandowskim.

Henryk Lewandowski z Danutą i Lechem Wałęsą.

Z prezydentem Bronisławem Komorowskim (z lewej) 
i prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem.Z ks. arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim.

Z ministrem Leszkiem Balcerowiczem.

Z posłanką Izabelą Jaruga-Nowacką.

Kanclerz dr Henryk Jan Lewandowski wraz z kapitułą 
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Z żoną Marią.

Z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.



Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku

Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk
Marszałek

Województwa Pomorskiego

Szanowni Państwo,

z okazji świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Wam cennych chwil z bliskimi, 

radości z rzeczy ważnych 

i mniej ważnych oraz odpoczynku 

od codziennego zabiegania, 

a w nowym 2022 roku pomyślności 

i satysfakcji w każdej dziedzinie życia

r e k L a m a

poszukiwania źródeł finansowania czy też reali-
zacji kampanii informacyjnych.

„To jest strategiczny projekt dla rozwoju woje-
wództwa pomorskiego, realizowany jak na razie 
jako koncepcja, przy silnym wsparciu Samo-
rządu Województwa Pomorskiego. Natomiast 
wszyscy wiemy, że pomorska energetyka od-
nawialna to będzie od 40 do 70 tysięcy miejsc 
pracy w całym łańcuchu dostaw. Stąd też nasza 
inicjatywa, aby stworzyć miejsce, gdzie te ka-
dry będą mogły się szkolić, aby nam nie uciekły 
za granicę. Bardzo się cieszymy, że Pomorskie 
Centrum Kompetencji, które będzie zlokalizo-
wane w Rumi, zaczyna się rozlewać na całe wo-
jewództwo pomorskie. To nie będzie rumskie 
Centrum, ale projekt służący całemu regionowi, 
a  widzimy ogromny potencjał w  tej pierwszej 
w Polsce historycznej inicjatywie. Cieszymy się, 
że szanse na wspólny rozwój dostrzegły władze 
powiatu lęborskiego oraz Łeby” – podsumowa-
ła Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia Invest 
Park.

Budowa morskich farm wiatrowych to strategiczny kierunek rozwoju pol-
skiej energetyki. Współpraca samorządów, pracodawców, przedsiębior-
ców oraz przedstawicieli sektora naukowego przyniesie znaczące korzyści 
rodzącej się branży, której wartość może wynieść nawet 160 miliardów 
złotych. Aby stymulować firmy mogące tworzyć nową gałąź gospodarki, 
konieczna jest integracja. Przykładem takiej współpracy jest Pomorska 

Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wia-
trowej na Bałtyku, która powstała w 2020 roku 
z inicjatywy burmistrza Rumi oraz spółki Rumia 
Invest Park.

Projekt zyskuje coraz bardziej realne kształty. 
Województwo pomorskie jest świadome wiel-
kiej skali planowanych inwestycji, które powinny 
być kołem zamachowym dla polskiej gospodar-
ki, dlatego też trwają przygotowania zmierzają-
ce do maksymalizacji korzyści płynących z tych 
przedsięwzięć, na czym zyskać ma cała społecz-
ność regionu.

Zgodnie z  założeniami, Pomorskie Centrum 
Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej 
w  Rumi będzie miejscem szkoleń i  budowania 
relacji pomiędzy firmami prowadzącymi inwe-
stycje w sektorze offshore. Realizacja tego pro-
jektu jest niezwykle ważna, ponieważ jednym 
z największych wyzwań, które stoją przed woje-
wództwem, jest przygotowanie przyszłych kadr 

niezbędnych do budowy oraz obsługi farm wiatrowych.

Rozwój nowej branży przemysłu wymaga jednak wsparcia systemu edukacji 
i szkoleń pozwalających zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w branży 
wiatrowej. Z analiz wynika, że w ciągu kilkunastu lat powinno powstać po-
nad 30 tysięcy etatów dla osób posiadających takie kwalifikacje. Istotna jest 
także edukacja społeczności lokalnej w zakresie transformacji energetycz-
nej oraz gospodarki zeroemisyjnej.

P
omorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej to 
projekt, którego siedziba będzie zlokalizowana na terenach inwesty-
cyjnych Rumi, leżących w bezpośrednim sąsiedztwie portu morskiego 

w Gdyni. Centrum ma pełnić funkcję głównego portu instalacyjnego, zapew-
niając współpracę z deweloperami budującymi farmy wiatrowe na polskim 
obszarze Morza Bałtyckiego.

Budowa, eksploatacja i serwis farm wiatrowych będą realizowane z wyko-
rzystaniem potencjału podmiotów zlokalizowanych na terenie wojewódz-
twa pomorskiego, w  tym portu morskiego w  Łebie. Lokalni włodarze do-
strzegają w  tym projekcie spore szanse na rozwój tutejszego rynku pracy. 
Niezbędne jest jednak podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wojewódz-
twa, w tym powiatu lęborskiego. Dlatego też samorządowcy planują wpro-
wadzić zmiany w  sektorze edukacji i  kształcenia zawodowego na różnych 
szczeblach. W ten sposób chcą się dostosować do nadchodzących trendów 
i  sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, której jednym z  fundamentów 
będzie sektor morskiej energetyki wiatrowej.

„Bardzo się cieszę, że podpisujemy ten list intencyjny, ale przede wszyst-
kim cieszę się z tego, że spotkaliśmy się i doszliśmy do wniosku, że wspólnie 
możemy więcej. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby młodzież kształciła się 
w specjalizacjach będących przyszłością województwa pomorskiego” – po-
wiedziała Alicja Zajączkowska, starosta powiatu lęborskiego. „Chciałam 
też pogratulować panu burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu i pani prezes 
Agnieszce Rodak, że byli bardzo szybcy. Kiedy wszyscy się uczyli, oni już wie-
dzieli, że w to trzeba wejść, że trzeba myśleć o tym, jak zbudować tę platfor-
mę edukacyjną i centrum. Będziemy was w tym wspierać.”

„Faktycznie, od samego początku zostaliśmy zarażeni tą pozytywną ini-
cjatywą wychodzącą z Portu Gdynia, ale i szeroko pojętej branży. Podjęcie 
rękawicy tworzenia Centrum Kompetencji ma umożliwiać przede wszyst-
kim sieciowanie, współpracę wszystkich branż – od edukacji, przez zakłady 
pracy, aż po firmy szkolące. Abyśmy wspólnie dawali naszym mieszkańcom 

lepsze przygotowanie do rynku pracy, objęcia atrakcyjnych i  wysoko płat-
nych stanowisk. Mam tu na myśli nie tylko deweloperów, czyli firmy budują-
ce farmy, ale również przedsiębiorstwa związane z ich utrzymaniem, serwi-
sem. To są bardzo istotne elementy, które będą potrzebne przez najbliższe 
dziesięciolecia. Bardzo dziękujemy, że pani starosta z  panem burmistrzem 
podpisali ten dokument. Wierzymy, że będziemy wspólnie budowali tę plat-
formę Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawial-
nej” – mówił Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Strony podpisujące list intencyjny zadeklarowały zainteresowanie projek-
tem oraz chęć poszukiwania różnych form współdziałania. Podstawowym 
celem przedsięwzięcia jest rozwój sektora edukacji w ramach Pomorskiego 
Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. To zadanie będzie 
realizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, których or-
ganem prowadzącym są sygnatariusze dokumentu.

„Ogromnie się cieszę, że dzisiejszy finał prowadzonych od kilku miesięcy 
rozmów, uczestnictwa w różnych spotkaniach, kończy się podpisaniem listu 
intencyjnego, bardzo istotnego dokumentu w kontekście tego, co będzie się 
działo na Pomorzu, mianowicie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jest 
to szansa dla samorządów, ale nie tylko. Jest to również szansa dla młodzie-
ży, która może znaleźć nowe kierunki swojego kształcenia i swojej przyszło-
ści. Chcemy, żeby młode osoby kształciły się w naszych szkołach, naszych 
powiatach, korzystały z doświadczeń i możliwości stworzonych przez obie 
gminy, jak i przyszłych deweloperów budujących farmy wiatrowe. Chcemy, 
żeby te młode osoby znalazły zatrudnienie na tych inwestycjach realizowa-
nych w województwie pomorskim. Tego sukcesu życzę wszystkim” – przy-
znał Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby.

Angażując się w rozwój sektora morskich farm wiatrowych, samorządy zo-
bligowały się nie tylko do prowadzenia projektów edukacyjnych i  kursów 
kompetencyjnych, ale i  aktywizacji lokalnych pracodawców, współpracy 
z przedstawicielami sektora offshore i jednostkami badawczymi, wspólnego 

Kolejne samorządy chcą współtworzyć Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Starosta powiatu lęborskiego 
i burmistrz Łeby zobligowali się wprowadzić zmiany w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego na potrzeby sektora morskiej energetyki 
wiatrowej. List intencyjny w tej sprawie podpisano 14 grudnia w Klubie Integracji Społecznej „Zagórze”.

Samorządy na tak dla Morskiej 
Energetyki odnawialnej
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Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park.



C
elem konkursu Firma Dobrze Widziana jest pro-
mowanie przedsiębiorstw, które prowadzą biz-
nes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie 

wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu 
i skutecznych metod jej komunikowania.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu to temat szcze-
gólnie bliski naszej firmie, dlatego cieszymy się z otrzy-
mania tego tytułu” – powiedziała Ewa Latkowska, dy-
rektorka HR Flex Poland. „Nasze ostatnie działania są 
głównie skierowane na zatrzymanie rozprzestrzenia-
nia Covid-19. W tym celu przekazaliśmy ponad 100 000 
jednorazowych masek twarzowych szkołom, domom pomocy społecznej, 
szpitalom i organizacjom pozarządowym, a nasza Fundacja Flex przekazała 
grant na zakup trzech respiratorów dla Szpitali Tczewskich SA. Dodatkowo 
staramy się aktywować podopiecznych Spółdzielni Socjalnej HECA, którzy 

po raz kolejny przygotowują dla naszych pracowników 
oraz partnerów biznesowych paczki świąteczne. Za-
praszamy również lokalne domy pomocy społecznej 
do wystawiania swoich rękodzieł na organizowanych 
przez nas wewnętrznych jarmarkach. Poza tym m.in. 
dzięki wsparciu Fundacji Flex odbyła się w  naszym 
mieście gra miejska  Drzewa dla Tczewa czy też kolejna 
edycja MIŁO w mieście i Rowerem do Pracy.”

To już kolejny tytuł Firmy Dobrze Widzianej przeka-
zany firmie Flex. Pierwszy został przyznany w  2019 
roku. Warto jednak zaznaczyć, że Flex za swoje dzia-

łania CSER jest nagradzany przez inne organizacje. Miesiąc temu otrzymał 
wyróżnienie w  konkursie Gryf Gospodarczy w  kategorii Lider Społecznej 
Odpowiedzialności, a  w  zeszłym roku otrzymał nagrodę Firma Przyjazna 
Społeczności Lokalnej od gminy Tczew i Pelplin. 

Flex Poland uhonorowany tytułem 
Firma Dobrze Widziana
30 listopada odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Firma Dobrze Widziana organizowanym przez Business Centre Club. Wśród 
nagrodzonych firm był Flex z Tczewa. 
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U
czestniczące w  imprezie panie mogły wysłuchać kilku ciekawych 
prelekcji, m.in. wystąpienia Karoliny Kizińskiej – założycielki platfor-
my Superkobiety Onlajnu, która interesująco tłumaczyła, na czym 

polega zjawisko finansowe nazywane dochodem pasywnym. Przybliżyła 
także funkcjonowanie lejków sprzedażowych, opowiedziała o  sposobach 
i kulisach nagrywania szkoleń online oraz o tym, jak skutecznie zacząć zara-
biać pieniądze i wspierać swoje finanse dzięki mediom społecznościowym.

Drugą prelegentką była Maria Brzozak – założycielka popularnego bloga 
Królowa Matka, która analizowała trudności wynikające z  łączenia życia 
rodzinnego z wychowywaniem dzieci i z pracą. Opowiedziała o tym, co skło-
niło ją do założenia bloga i jaką misję ma taka właśnie obecność w mediach 
społecznościowych. Podpowiadała również, jak reagować i zachowywać się 
w trudnych sytuacjach życiowych.

Trzecią prelegentką była właścicielka agencji marketingowej Maarwin – 
Paulina Marwińska. Ta kobieta sukcesu przed trzydziestką znalazła się 

na liście TOP 100 Kobiet Biznesu, którą publikował „Pulsu Biznesu”. Była 
najmłodszą Polką w historii, która wzięła udział w takim rankingu. Kilkakrot-
nie nominowano ją do Osobowości Roku, konkursu organizowanego przez 
„Dziennik Bałtycki”. Paulina Marwińska obecnie z powodzeniem prowadzi 
strategię PR-ową dla kilku firm oferujących usługi luksusowe. W swoim wy-
stąpieniu opowiedziała o cieniach i blaskach sukcesu, mówiła o problemach, 
których doświadczyła również na swojej drodze zawodowej. 

Gościem specjalnym spotkania była Katarzyna Pilczuk – kilkakrotna zdo-
bywczyni nagrody MDRT w branży ubezpieczeniowej. Mówiła o najczęściej 
spotykanych i  powielanych stereotypach, które dotyczą funkcjonowania 
kobiet w biznesie.

Spotkanie miało również charakter towarzyski – rozmawiano przy kawie 
i smacznych niespodziankach oraz losowano nagrody dla uczestniczek gali. 
„Magazyn Pomorski” był patronem wydarzenia, które wspierała agencja 
kreatywna Maarwin.

Strefa kobiet biznesu 
Aktywnie i inspirująco
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W  Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się IX Gala Ko-
biecych Inspiracji organizowana przez Strefę Kobiet Biznesu. Gospody-
nią spotkania i prowadzącą imprezę była organizatorka wydarzenia i za-
łożycielka kobiecej strefy Joanna Suchocka. 
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J
uż po raz 6. spośród kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatów komi-
sja konkursowa wyłoniła 10 nauczycieli wyróżniających się nieprze-
ciętnym zaangażowaniem w  pracy z  dziećmi i  młodzieżą, stosujących 

innowacyjne metody pracy, stwarzających przestrzeń rozwoju każdemu 
uczniowi i  wychowankowi, a  także będących liderami życia społecznego 
w środowisku lokalnym.

Najlepszym nauczycielem została Zdzisława Głowienka. Wyróżnienia przy-
znano też 4 pedagogom. Z rąk marszałka odebrali je: Mariola Romel-Kosie-
dowska, Sylwia Ropińska, Monika Agnieszka Skwarek i Kamila Żwirek.

„Dzisiejsza uroczystość to okazja, by dać wyraz szczególnej roli, jaką pełnią 
nauczyciele. To jedyny taki zawód, którego powołaniem jest kształtowanie 
osobowości młodego człowieka” – mówił marszałek Mieczysław Struk pod-

czas wręczania wyróżnień wybitnym pomorskim nauczycielom. „Realizacja 
tego powołania wymaga od nauczyciela umiejętności rozumienia ucznia 
i zbudowania z nim relacji opartej na zaufaniu i autorytecie. To zawód szcze-
gólnej odpowiedzialności społecznej, bo poprzez przekazywanie wartości – 
wpływający na całe społeczeństwo” – dodał marszałek.

Podczas gali wręczone zostało także wyróżnienie specjalne dla nauczycie-
la przedmiotów zawodowych. Nagrodę Pracodawców otrzymała  Joanna 
Sznajder-Stworzyjanek z  Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicz-
nego nr 2 w Gdańsku. Wręczyli ją Jarosław Filipczak – prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej Pomorza, i Monika Kurska z Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Uroczystość muzycznie uatrakcyjnili zespół Balbiny z  Mal-
borskiego Centrum Kultury i  Edukacji oraz męski duet z  I  LO w  Malborku 
w repertuarze Kabaretu Starszych Panów. 

Nauczyciel Pomorza 2021
16 listopada br. podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku uhonorowanych zostało pięciu 
nauczycieli. Tytuł Nauczyciel Pomorza Roku 2021, statuetkę i nagrodę pieniężną otrzymała Zdzisława Głowienka. Pozostali czterej laureaci wraz 
z wyróżnieniem odebrali również nagrody pieniężne.



N
owy prezes OPEC objął funkcję po Januszu Różalskim, dla którego 
koniec kadencji zbiegł się z przejściem na emeryturę. „Cieszę się, że 
zostałem obdarzony zaufaniem właścicieli, czyli samorządowców 

z  Gdyni, Rumi i  Wejherowa. Przejmuję zarządzanie spółką w  szczególnym 
momencie, w szczycie pandemii, dlatego pragnę zapewnić odbiorców ciepła 
OPEC, że ciągłość dostaw przebiega sprawnie i  bez zakłóceń. Weszliśmy 
w sezon zimowy i teraz absolutnym priorytetem jest dla mnie dbałość o bez-
pieczeństwo i  zdrowie pracowników, w  celu zabezpieczenia wystarczają-
cych zasobów ludzkich do sprawnego zaopatrywania naszych odbiorców” 
– mówi Wojciech Folejewski.

Wojciech Folejewski nie wywodzi się z branży ciepłowniczej, ale jego niewąt-
pliwie mocną stroną jest bardzo duże doświadczenie menadżerskie. W latach 
90. pracował m.in. w firmach BAT i NETIA. W latach 2008–2012 był dyrek-
torem operacyjnym spółki PL.2012, uczestnicząc w przygotowaniach Polski 
do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W 2014 r. był 
członkiem zarządu ds. realizacji inwestycji w  PKP Polskie Linie Kolejowe, 
a  następnie pracował w  Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. W  Gdyni, 
jako pełnomocnik prezydenta do spraw przygotowania i wdrożenia reformy 
jednostek administrujących zasobem mieszkaniowym miasta, koordynował 

proces reorganizacji jednostek ABK i stworzenia Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych. Od 2017 zatrudniony w ZDIZ w Gdyni na stanowisku zastęp-
cy dyrektora, od 2019 – na stanowisku dyrektora ZDiZ. 

W tym roku gdyński OPEC obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Przed 
firmą szereg działań związanych z  transformacją w  branży energetycznej, 
ograniczaniem śladu węglowego i  szukaniem alternatywnych możliwości 
produkcji ciepła. To jedne z najważniejszych wyzwań, które stoją przed no-
wym prezesem OPEC. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdyni to fir-
ma ze  stuprocentowym kapitałem polskim, której właścicielami są Komu-
nalny Związek Gmin „Dolina Redy i  Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, 
Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób nowocze-
sny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło miesz-
kańcom Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując 
ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania 
na energię cieplną. Spółka, poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, 
dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmuje także liczne działania 
na rzecz lokalnych społeczności. 

29 listopada br. odbyło się specjalne posiedzenie Rady Nadzorczej OPEC, podczas którego został powołany nowy prezes spółki. Stery władzy 
w  gdyńskim ciepłownictwie przejął Wojciech Folejewski, który wcześniej przez ponad 4 lata pracował w  gdyńskim Zarządzie Dróg i  Zieleni, 
najpierw jaka zastępca dyrektora, a od 2019 roku pełnił funkcję dyrektora ZDiZ.

OPEC Gdynia z nowym 
prezesem zarządu
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Przekazanie steru władzy w OPEC 2021, po prawej Janusz Różalski – odchodzący prezes, po lewej aktualny prezes OPEC – Wojciech Folejewski.



Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia
będą czasem spokoju i szczęścia,

radości przeżywanej w gronie najbliższych
oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech Nowy Rok 2022 przyniesie wszelką pomyślność
i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń,

czego z głębi serca życzy Państwu

„Flek” Import-Export
Dystrybutor artykułów kaletniczych,
szewskich, rymarskich i krawieckich

81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 160
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A
bsolwent kierunków instrumentalistyka na Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w  Gdańsku i  matematyka na Uniwer-
sytecie Gdańskim, student II roku kierunku Dyrygentura symfo-

niczna i  operowa – to najkrótszy, ale i  najbardziej aktualny status Piotra 
Pawlaka. Laureat Czerwonej Róży ma spore osiągnięcia artystyczne, m.in. 
pierwsze miejsce i  nagrodę za najlepszą improwizację w  XI Międzynaro-
dowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt w 2017 roku, brał udział 
w  tegorocznych eliminacjach do XVIII Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w  Warszawie. W  czasie studiów 
zdobył sześć ważnych nagród i  wyróżnień na różnych konkursach piani-
stycznych, krajowych i zagranicznych. Ma za sobą piętnaście recitali, trzy 
koncerty z  orkiestrą i  trzy koncerty kameralne, koncertował w  Stanach 
Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, na Litwie, 
na Węgrzech, w Gruzji, Danii, Belgii, Austrii, a w październiku 2019 odbył 
tournée po  Chinach. Był stypendystą m.in. Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego; stypendium ufundo-
wał mu także Krystian Zimerman. Piotr Pawlak gra również z  sukcesami 
na organach. Działał w  kołach studenckich i  w  samorządzie. Pracuje 
z uzdolnioną matematycznie i muzycznie młodzieżą. Nie ukrywa, że jemu 
matematyka pomogła w  działaniach muzycznych: kompozycjach, impro-

wizacji i  interpretacji, a muzyka pozwala szukać w matematyce harmonii. 
Zgodnie z tradycją Konkursu Czerwonej Róży laureat dostał jako nagrodę 
samochód osobowy.

Wśród kół naukowych najlepsze okazało się Koło Naukowe Pasjonaci 
Pediatrii przy Katedrze i  Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergolo-
gii i  Żywienia Dzieci na GUM-edzie. Od czterech lat zrzesza studentów 
od drugiego do szóstego roku studiów. Kołem opiekuje się dr hab. n. med. 
Katarzyna Plata-Nazar. Studenci działają naukowo i społecznie, pomagają 
w  dyżurach na oddziałach i  na SOR-ze, prowadzą spotkania tematyczne 
dla lekarzy ze wszystkich specjalności pediatrycznych. Zajmują się też pro-
filaktyką i  edukacją, wspomagając rodziców chorych dzieci. Przeciwdzia-
łają otyłości dziecięcej. Studenci z tego koła są autorami ośmiu publikacji 
naukowych, organizują konferencje naukowe. Aktywizują też dzieci na od-
działach pediatrii, prowadząc systematyczne animacje. Członkowie koła 
pracują także na oddziałach covidowych. Koło Pasjonaci Pediatrii otrzy-
mało 12 tys. złotych na dalszą działalność.

Zwycięzcom konkursu Czerwonej Róży „Magazyn Pomorski” składa ser-
deczne gratulacje.

Do finału tegorocznego Konkursu Czerwonej Róży dla najlepszego studenta i najlepszego koła naukowego na Pomorzu zgłoszono ośmioro studen-
tów z różnych uczelni i pięć kół naukowych. Czerwona Róża to prestiżowa nagroda z bogatymi tradycjami, przyznawana na Pomorzu od 1962 roku. 
Najlepszym studentem okazał się Piotr Pawlak, natomiast studenckim kołem – Koło Naukowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Najlepsi z najlepszych. 
Konkurs Czerwonej Róży
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K
olorem prowadzonej od 2008 roku kampanii jest kolor pomarańczo-
wy, który reprezentuje jaśniejszą przyszłość, wolną od przemocy 
fizycznej i psychicznej wobec kobiet. To właśnie w tym kolorze pod-

świetlone zostały ważne budynki i obiekty na całym świecie.

Gdańsk przyłączył się do kampanii już po raz drugi. Podświetlony na poma-
rańczowo wiadukt Bramy Oliwskiej przez 16 dni przypominał o przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, która jest jednym z najbardziej rozpowszechnio-
nych, uporczywych i niszczących naruszeń praw człowieka w naszym świe-
cie. Przemoc ta, w  dużej mierze niezgłaszana, okryta bywa bezkarnością, 
milczeniem. Niepiętnowana jest powodem do wstydu. UNESCO mówi: „NIE 
dla przemocy wobec kobiet”.

Na zakończenie kampanii Orange the World podświetlony na pomarańczo-
wo został również gdański Neptun. 

Swoją solidarność z  kampanią wyraziły przez przystąpienie do inicjatywy 
Międzynarodowe Targi Gdańskie, Urząd Marszałkowski i  Pomorska Kolej 
Metropolitalna, która na trasach Gdańsk–Kartuzy i  Gdynia–Kościerzyna 
informowała o  kampanii „Orange the World. Razem Przeciwko Przemocy 
Wobec Kobiet” na podświetlanych plakatach.

Gdańskie soroptymistki w ciągu roku wspierają kobiety, które doświadczyły 
przemocy. Organizują warsztaty psychologiczne, działania profilaktyczne 
oraz bezpłatne udzielanie pomocy prawnej. Współpracują z  Pomorskim 
Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Gdańsku. Organizacja sprze-

ciwiła się też zdecydowanie wypowiedzeniu przez Polskę konwencji stam-
bulskiej.

Patronat honorowy nad kampanią Orange the World sprawowali prezydent 
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i  marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk. 

Orange the World
Praca w instytucjach 
Unii Europejskiej 
– od czego zacząć?

Soroptimist International w Gdańsku w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet dołączył do światowej kampanii „Orange The 
World”. Jest to coroczna międzynarodowa kampania ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka w 1948 roku. 

Instytucje Unii Europejskiej zatrudniają ponad 40 tys. osób z 27 państw członkowskich, w tym także z Polski. I nie trzeba być urzędnikiem, 
dyplomatą czy magistrem politologii. Niewiele osób wie, że praca w Brukseli, Genewie czy Paryżu jest w ich zasięgu, jeśli spełniają odpowiednie 
warunki. Warto zapoznać się z kryteriami, sprawdzić możliwości i spróbować. Poniżej kilka podpowiedzi.

r e k L a m a

Drodzy Państwo
Składamy najlepsze życzenia z okazji Świąt, które łączą,

przyjmują obcych, są pomostem ku tolerancji i porozumienia
w świecie powszechnych kontrowersji. Niech skończy się czas pandemii,

maseczek i wszelkich ograniczeń z tym związanych!
Sobie życzymy, aby nasze działania znalazły pomocne serca

i były jak zawsze pożytkiem dla ogółu.

Wesołych Świąt! 
Soroptymistki z Pierwszego Klubu w Gdańsku
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P
odstawowy bagaż
Jest kilka rzeczy, które musisz mieć w  swojej walizce, jeśli chcesz 
zacząć podróż do UE. Przede wszystkim musisz mieć pełne prawa 

obywatelskie i posiadać bardzo dobrą znajomość jednego z języków urzędo-
wych UE oraz zadowalającą znajomość drugiego języka (angielski, francuski 
lub niemiecki). Kolejną kwestią jest posiadanie potwierdzonych kwalifikacji 
zawodowych wymaganego w ogłoszeniu o konkursie. Poziom wykształce-
nia zależy już od stanowiska, nie ma także szczególnych ograniczeń wie-
kowych. Najbardziej liczą się doświadczenie i  kompetencje. Jeśli takowe 
masz w obszarze prawa, lingwistyki, ekonomii, pielęgniarstwa, IT, finansów, 
obsługi biura, przejrzyj oferty naborów i zastanów się, na jakim stanowisku 
możesz wykorzystać swoje umiejętności. 

Szukanie pracy
Jest kilka dróg szukania naborów i  ofert pracy w  organizacjach Unii Euro-
pejskiej. Można je śledzić bezpośrednio na stronie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w zakładce Praca i kariera – tam znajdziemy zarówno możli-
wości pracy w takich organizacjach jak NATO, OBWE, Radzie Europy, WTO, 
OECD, ONZ, jak i w korpusie dyplomatycznym. Najlepszym natomiast źró-
dłem jest EPSO (European Personnel Selection Office), czyli Europejski 
Urząd Dozoru Kadr. Jego zadaniem jest rekrutacja najlepszych kandydatów 
m.in. do Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Komisji UE, Trybunału Spra-
wiedliwości UE, Europejskiego Trybunały Obrachunkowego itd. Wszystkie 
niezbędne informacje o naprawdę szerokiej skali możliwości podjęcia pracy 
w UE są publikowane na stronie https://epso.europa.eu/ 

Po prostu spróbuj
Pierwszy krok to przejrzenie ofert. Drugi krok to przystąpienie do naboru. 

Dlaczego? Bo warto spróbować. Oferty są bardzo różnorodne i  dostoso-
wane do różnego rodzaju kompetencji. Formy selekcji są także zdywersy-
fikowane w  zależności od rodzaju umowy o  pracę (na czas nieokreślony, 
określony lub umowy dla pracowników kontraktowych) oraz od profilu 
poszukiwanego pracownika. Ważne jest to, iż niezależne, na jakim etapie 
swojej kariery zawodowej jesteś – czy masz już wieloletnie doświadczenie 
w  swojej dziedzinie, czy też dopiero zaczynasz swoją drogę zawodową, 
świeżo po studiach – masz szansę, by aplikować. Unia Europejska poszukuje 
pracowników z konkretną wiedzą, ale także tych na stanowiska asystenckie 
lub na staże. EPSO przeprowadziło obecnie transformację procedur nabo-
ru, by były one bardziej dostosowane do dzisiejszego rynku pracy. Kładzio-
ny jest nacisk na różnorodność kandydatów pod względem profilu zawodo-
wego, jak i pochodzenia. Najczęściej poszukiwane są osoby na stanowiska: 
administratorów (odpowiedzialnych za wdrażanie prawa UE), asystentów 
(odpowiadają za właściwe funkcjonowanie administracji), tłumaczy, pra-
cownicy kontraktowi (do zadań o charakterze fizycznym lub administracyj-
nym), a także pracownicy zatrudnieni w celu wykonania konkretnej usługi 
(konserwacja sprzętów i budynków, catering itp.). Do tego dochodzi atrak-
cyjny pakiet socjalny.

Praca w instytucjach UE to świetna alternatywa dla tych, co są szukają innej 
drogi kariery niż w korporacji, w instytucjach naukowych czy specjalistycz-
nych zawodach. To także doskonała okazja dla tych, co dopiero testują różne 
miejsca na rynku pracy. Najważniejsze, by zdać sobie sprawę, że jest to na 
wyciągnięcie ręki. To także bonusy w postaci poznawania ciekawych ludzi, 
odkrywanie innych kultur, nauka języków obcych, możliwość zwiedzania 
pięknych zakątków, udział w ważnych wydarzeniach i bycie u źródła trzony 
decyzji, które wpływają na kształt naszej tożsamości europejskiej.
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„M
ój Gdańsk« to konkurs adresowany do osób zainteresowanych 
uwiecznianiem wszystkich odsłon życia codziennego naszego 
miasta, różnorodności jego krajobrazu oraz naszych historii – 

            tych wielkich i tych małych. Poprzez taką formę współpracy z mieszkań-
cami nasze Muzeum pełni jedno z postawionych przed nim zadań, polegają-
cych na sprawowaniu funkcji kronikarza miasta” – mówi Waldemar Ossow-
ski, dyrektor Muzeum Gdańska. „W  drugiej edycji konkursu nagrodziliśmy 

11 najciekawszych prac z prawie 400 propozycji nadesłanych przez gdańsz-
czanki, gdańszczan oraz osoby z całej Polski. Zasady przyszłorocznej edycji 
ogłosimy na początku 2022 roku.” Pula nagród w konkursie Mój Gdańsk wy-
niosła 20 tys. zł. Prace oceniało jury złożone z pracowników Muzeum oraz 
profesjonalnych fotografów. Zwycięskie zdjęcia zostaną zaprezentowane 
w przyszłym roku w ramach miniwystawy czasowej.

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, 
pragniemy życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, 
samych radości w życiu codziennym, a także, 
co obecnie szczególnie ważne, dużo zdrowia. 
Niech ten czas upłynie Państwu w magicznej, 
pełnej spokoju atmosferze w gronie najbliższych. 
Mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie wiele 
pozytywnych przeżyć oraz poczucie spełnienia, 
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Biało-Zielone Ladies Gdańsk

r e k L a m a
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D
o trzeciej edycji konkursu „Sopockie Perły” wpłynęła rekordowa 
liczba zgłoszeń. Aż 52 firmy i instytucje stanęły do walki o tytuł So-
pockiej Perły. Wśród kandydatów znalazły się restauracje, kawiar-

nie, hotele, apartamenty, fundacje, wypożyczalnie rowerów, wytwórnie 
biżuterii, a nawet przedstawiciel sektora ubezpieczeniowego.

„W  tegorocznym konkursie zebraliśmy najwyższą w  historii Pereł liczbę 
zgłoszeń. Wszystkie okazały się  bardzo ciekawe, dlatego wybór laureatów 
był niełatwy” – komentuje Anna Golec-Mastroianni, prezes Sopockiej Orga-
nizacji Turystycznej. „Nasz konkurs pokazuje, że w Sopocie wiele się dzieje 
i  mimo pandemii branża turystyczna prężnie się rozwija. Ta nagroda jest 
także po to, aby zintegrować sopocką branżę. Pokazuje, że naszą siłą jest 
różnorodność oferty, co doskonale pokazuje tegoroczna edycja konkursu.”
  
Najpopularniejszą kategorią konkursową okazał się Pobyt. Pod uwagę bra-
na była wyjątkowość oferty pobytowej – jej różnorodność, unikatowe cechy, 
zakres. Zwycięzcą w tej kategorii zostało Sopotorium Medical Resort. Dru-
gie miejsce otrzymał Sofitel Grand Sopot, a trzecie – Sanhaus Apartments. 
W  kategorii Kulinaria pierwsze miejsce przypadło restauracji Fisherman. 
Drugie miejsce zajęła Stacja Sopot, a  trzecie restauracja Brat Łata. W  tej 
kategorii zostały docenione oferty, które w wyjątkowy sposób podkreślają 
swoją regionalność, podążają za trendami, a przy tym wykorzystują produk-
ty lokalne i sezonowe. 

W kategorii Wydarzenie na pierwsze miejsce na podium wskoczyły między-
narodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO5* Sopot Horse Show 
organizowane przez Hipodrom Sopot. Na drugim miejscu uplasowały się 
wydarzenia realizowane przez sopocki MOSiR – Sopot Beach Rugby i Festi-
wal Latawców. Trzecie miejsce zajął cykl wydarzeń kulturalnych organizo-
wanych przez Fundację Teatru BOTO. Celem tej kategorii było wyłonienie 
inicjatyw   promujących Sopot jako miasto różnorodne, nowoczesne oraz 
zaangażowane. 

Debiut oraz Pro Eko to najbardziej zróżnicowane zgłoszenia. Do rywaliza-
cji w Debiucie przystąpiły m.in. kawiarnie, hotele, park rozrywki, instytucje 
kultury, a nawet manufaktura. Finalnie, pierwsze miejsce przyznano nowe-
mu sopockiemu parkowi rozrywki „Kolejowy odjazd”. Drugie miejsce otrzy-
mał Goyki 3 Art Inkubator, a trzecie kawiarnia Cosma Sopot. 

W  ramach kategorii Pro Eko konkurowały ze sobą firmy z  obszarów mo-
bilności, wyposażenia wnętrz, pobytu, gastronomii, a  nawet ubezpieczeń. 
Zwycięzcą okazała się firma Amber Dream Sopot, jako jedyna w  Polsce 

produkująca poduszki wypełnione bursztynem. Drugie miejsce na podium 
przypadło dla Sheraton Sopot Hotel za cykl działań proekologicznych. Trze-
cie miejsce zajęła manufaktura biżuterii Sopot Seaglass, która tworzy biżu-
terię ze szkła morskiego.

Najciekawsze projekty w każdej kategorii otrzymały nagrody w wysokości 
po 5000 PLN, ufundowane przez miasto Sopot, które mogą przeznaczyć re-
alizację wybranego działania promocyjnego w uzgodnieniu z organizatorem 
konkursu.

W czwartkowej Gali Finałowej, która odbyła się w gościnnych progach hote-
lu Sheraton, ze względu na COVID-19 wzięła udział ograniczona liczba gości. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu, Urzędu Marszałkowskiego, 
Miasta Sopot, członkowie Kapituły Konkursowej, eksperci, sponsorzy, me-
dia, a przede wszystkim nominowani, wyróżnieni i laureaci. Wieczór uprzy-
jemnił pokaz iluzjonisty Tomasza Juszy. Galę zwieńczyła uroczysta kolacja 
z muzyką Felipe Alvarado w tle.

Patronat honorowy objął Mieczysław Struk – marszałek województwa po-
morskiego, a także przedstawiciele Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskie-
go oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Fot. Julia Michalczewska-Szczesna

Sopockie Perły rozdane Konkurs fotograficzny „Mój Gdańsk 2021”
9 grudnia w hotelu Sheraton w Sopocie odbyła się Gala Finałowa w trzeciej edycji konkursu branży turystycznej Sopockie Perły 2021. Spośród 
52 konkursowych zgłoszeń w pięciu kategoriach: Pro Eko, Kulinaria, Pobyt, Debiut i Wydarzenie Kapituła Konkursowa wyłoniła pięciu laureatów.

Muzeum Gdańska zorganizowało konkurs fotograficzny „Mój Gdańsk 2021” skierowany do mieszkańców Gdańska. Przyznano 11 nagród 
i 1 wyróżnienie w 4 kategoriach konkursowych: kultura, gdańszczanie, wydarzenia z życia miasta, Gdańsk nieznany. Od marca do końca 
października przysłano prawie 400 zdjęć.

W kategori Pro Eko wygrała Manufaktura Amber Dream Sopot.

I miejsce – Gdańszczanie, Jakub Steinborn „Linia numer 8”.

I miejsce – Gdańsk nieznany, Małgorzata Szura-Piwnik „Na zakręcie”.

Jacek Karnowski, prezydent sopotu z laureatami konkursu Sopockie Perly 2021.

AktuAlności74 



„P
ostanowiliśmy jednogłośnie uhonorować Teresę Miszkin za jej 
konsekwencję i odwagę w ukazywaniu w swoim malarstwie dra-
matu ludzkiego losu. Teraz, w  czasach pandemii, ta artystyczna 

refleksja nad kondycją ludzką zyskuje szczególne znaczenie. Teresa Miszkin 
znalazła dla siebie własną, oryginalną ścieżkę w światowym nurcie realizmu 
fotograficznego. Malowane na wielkoformatowych płótnach twarze są in-
tymnymi pejzażami dokumentującymi duchowe przemiany człowieczego 
życia kierującego się ku światłu tajemnicy, tak uniwersalnie wyrażonemu 
w tradycji poetyckiej od Johanna Wolfganga Goethego po Adama Zagajew-
skiego” – uzasadniła kapituła Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. 

„Maluję, mnożę ślady, znaczę tropy. Maluję, zgadzając się na istnienie swo-
istej matrycy, którą przykładam do świata i przy pomocy której chcę mówić 
o  tym właśnie świecie, o  swoich ideach, lękach, obsesjach i  o  sobie samej. 
Uważam, że twórczości nie kończy zwycięski i  złudny okrzyk zaślepione-
go artysty »powiedziałam już wszystko«, kończy ją śmierć, która zamyka 
doświadczanie świata. Pamiętając o  tych Camusowskich słowach, jestem 
gotowa dalej odbywać swoją podróż w czasie, poszukując najbardziej ade-
kwatnych środków na zwizualizowanie tego, co ukryte, a co pragnie się ujaw-
nić. Powtórzę za Paulem Celanem: »Jestem tam, gdzie moje oko... «” – mówi 
Teresa Miszkin.

Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego

Powołana została przez Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Pla-
styków w  2001 roku i  przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w  dzie-
dzinie malarstwa, promując polską sztukę współczesną. Pomysłodawcą 
nagrody w  roku 1999 był Krzysztof Gliszczyński, absolwent Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w  Gdańsku, student Kazimierza 
Ostrowskiego, obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w  Gdańsku. 
W  roku 2002 projekt wprowadził na stałe do kalendarza wydarzeń 
Okręgu Krzysztof Izdebski – prezes Okręgu Gdańskiego ZPAP w  latach 
1999–2006.

Wybór patrona nagrody nie był przypadkowy. Dla Związku Polskich Arty-
stów Plastyków w  Gdańsku oraz dla wielu pokoleń trójmiejskich artystów 
zmarły w 1999 roku Profesor był symbolem wybitnego malarza i wielkiego 
patrioty. Urodzony w 1917 r. w Berlinie wrócił wraz z rodziną do Polski tuż 
po odzyskaniu przez kraj niepodległości. W roku 1934 przeniósł się z Pozna-
nia do Gdyni – miasta, w którym spędził resztę swego długiego życia. W roku 
1945 rozpoczął studia w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w  Sopocie. Po ich ukończeniu, dzięki stypendium Rządu Francuskiego, 
w  roku 1949 wyjechał do Paryża, by rozwijać swój talent malarski w  pra-
cowni Fernanda Légera. Mając możliwość pozostania we Francji, w 1950 r. 
zdecydował się na powrót do Polski. W roku 1964 został zatrudniony w ma-
cierzystej uczelni, w której pracował aż do przejścia na emeryturę. Pod jego 
kierunkiem dyplom zrobiło wielu malarzy uznanych dzisiaj w Polsce i za gra-
nicą, i mimo upływu lat, mit jego pracowni ciągle pozostaje żywy. Do końca 
życia związany z Okręgiem Gdańskim ZPAP.

Nagroda jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co roku. Kapitułę 
Nagrody powołuje Zarząd i jest ona złożona z wybitnych przedstawicieli in-
stytucji kultury, cenionych i znanych artystów, historyków i krytyków sztuki 
oraz członków honorowych: marszałka województwa pomorskiego, pre-
zydent Gdańska, przedstawiciela sponsora aktualnej edycji oraz inicjatora 
Nagrody.

Teresa Miszkin – malarka, pedagog. Po studiach na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kontynuowała naukę na Wy-
dziale Malarstwa i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku. Uzyskała dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Władysława Jac-
kiewicza i specjalizację malarstwo ścienne u prof. Kazimierza Ostrowskiego. 
Jej obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych, m.in. Muzeum Sztuki w Ło-
dzi, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Okrę-
gowym w Chełmie, Muzeum Okręgowym w Słupsku, a także w kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granicą. 

XX Nagroda im. Kazimierza ostrowskiego 

Jubileuszowe wyróżnienie za 2020 rok
Prof. Teresa Miszkin została laureatką ogólnopolskiego wyróżnienia przyznawanego od 2001 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. 
Jedenastoosobowa kapituła przyznała ją jednogłośnie. Do 30 grudnia w Zbrojowni Sztuki będzie można zobaczyć wystawę twórczości laureatki 
Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za 2020 rok oraz towarzyszącą wystawę laureatów nagrody w latach 2001–2019. 
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T
o wyjątkowy sukces Gdyni, zresztą kolejny w  tym konkursie. Tym 
razem wyróżniona została jakość życia w mieście. Zgłoszony projekt 
„Gdynia jako przykład czystej jakości życia” skupiał się na zagadnie-

niach istotnych w  każdym mieście na świecie – od terenów zielonych, po-
przez sztukę i kulturę, aż po zdrowie i rozwiązania dla mieszkańców. W gro-
nie finalistów Gdynia znalazła się obok m.in. miast z Wielkiej Brytanii, Chin, 
Turcji, Japonii i  Nowej Zelandii. Ostatecznie nasze miasto zdobyło trzecie 
miejsce na podium.

„Od lat konsekwentnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju, 
której celem jest zabezpieczenie wszystkich potrzeb obecnych mieszkań-
ców, jak i kolejnych pokoleń gdynian. Dlatego niezmiernie cieszy, że grono 
międzynarodowych ekspertów potwierdziło słuszność naszych działań 
w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym” – mówi Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni.

Wyjaśnijmy, że jury LivCom ocenia projekty pod kątem kilkunastu celi 
dla zrównoważonego rozwoju. Ważne są np. akcje dla klimatu, zdrowy tryb 
życia, innowacje i  odpowiedzialne zarządzanie. Ceremonię wręczania na-
gród poprzedziły 2 dni prezentacji projektów. W  swoim 40-minutowym 
wystąpieniu Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia, przed-
stawiał gdyńskie inicjatywy takie jak projekty zdrowotne, edukacyjne, 

smart city, zieleń w  mieście czy akcje na rzecz klimatu. Wszystko poparte 
twardymi danymi i skupione w prezentacji przygotowanej przez samodziel-
ny referat ds. jakości życia pod kierownictwem Sylwii Szumielewicz-Tobiasz.

„To olbrzymie wyróżnienie. Po raz kolejny zostaliśmy docenieni przez mię-
dzynarodowe jury” – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości 
życia. „Mnóstwo inicjatyw, nie tylko miasta, ale i samych mieszkańców oraz 
organizacji pozarządowych pokazało, że możemy tworzyć miasto, w którym 
chce się żyć. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach działania na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju będą jeszcze bardziej widoczne. To nagroda dla wszyst-
kich naszych mieszkańców, bardzo zasłużona. To też Wasze odpowiedzialne 
zachowanie i kierowanie nas w stronę oczekiwanych rozwiązań procentuje 
właśnie w formie takich nagród, a przede wszystkim jakości życia.”

International Awards for Liveable Communities  zostały zapoczątkowane 
w 1997 roku. Od 2007 roku z przedsięwzięciem współpracuje ONZ, a do-
kładniej agenda Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. W  tym roku LivCom otrzymał ponad 160 rejestracji z  ponad 30 
krajów. Do finału zaproszono 22 miasta i  34 projekty z  ponad 32 krajów. 
Celem LivCom Awards jest rozwijanie i dzielenie się najlepszymi praktykami 
międzynarodowymi, które w perspektywie mają poprawić jakość życia po-
szczególnych obywateli.

Gdynia jako przykład czystej jakości życia
LivCom Awards to konkurs, który skupia się na najlepszych międzynarodowych praktykach w zakresie zarządzania lokalnym środowiskiem 
i rozwojem. Spośród analizowanych ponad 160 miast na świecie, Gdynia – jako jedyne miasto z Polski – znalazła się w gronie najlepszych 22. 
Ostatecznie nasze miasto zdobyło brązową nagrodę w dziedzinie miejskich projektów.
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P
rogram Sieci Miast Kreatywnych (Creative Cities Network) utwo-
rzono w  2004 roku, aby wspierać współpracę pomiędzy miastami 
i  regionami. Przyłączając się do Sieci, miasta zobowiązują się do bu-

dowania międzynarodowego partnerstwa. UNESCO przyznaje tytuł miasta 
kreatywnego w siedmiu dziedzinach: literatura, muzyka, film, sztuki wizual-
ne, design, rzemiosło, sztuka ludowa i gastronomia. Obecnie Sieć Miast Kre-
atywnych UNESCO zrzesza 295 miast z 90 krajów.

Gdynia kocha film, a  film kocha Gdynię, co widać co roku na festiwalach 
polskich filmów. Na co dzień działa w mieście Gdyńskie Centrum Filmowe, 
w którym ma siedzibę Gdyńska Szkoła Filmowa, jedyna w północnej Polsce 
szkoła kształcąca reżyserów filmowych, których filmy dyplomowe prezen-
towane są na największych festiwalach filmowych na świecie, takich jak 
Cannes, Cottbus czy Busan.

W Gdyni odbywają się Pomorskie Warsztaty Filmowe i Warsztaty Kompo-
zycji Muzyki Filmowej. Na stałe zagościły także Dni Krytyki Filmowej łą-
czące pokazy z prelekcjami i dyskusjami. W Gdyńskim Centrum Filmowym 
w  tym roku po raz czwarty odbędzie się ogólnopolskie spotkanie branży 
związanej z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów – Forum Wokół Kina.
To w tym mieście od 1987 roku odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabu-
larnych, coroczne święto polskiej kinematografii. Ponadto Gdynia jest jed-
nym z  miast-gospodarzy największego festiwalu filmów dokumentalnych 
w Polsce: Millenium Docs Against Gravity, oraz takich wydarzeń jak Festi-
wal Filmowy NNW „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” i Festiwal Wrażliwych, 
na którym prezentuje się m.in. ważne filmy o tematyce społecznej.

Dzięki dotychczasowym działaniom filmowym w  Gdyni rozwija się sek-
tor produkcji filmowej. Nagradzany na świecie serial animowany „Rodzina 

Treflików”, powstający w gdyńskim KAZstudio. Gdyński Fundusz Filmowy 
wsparł takie filmy jak „Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona czy „Tony Ha-
lik” w  reżyserii Marcina Borchadta. Gdyńskie instytucje zapraszane są do 
udziału w projektach międzynarodowych. Uczestnictwo Gdyńskiego Cen-
trum Filmowego i Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni w FilmNet – South 
Baltic Film and Culture Network zacieśniło współpracę pomiędzy krajami 
z  regionu Południowego Bałtyku. Aktualnie trwają prace nad projektem 
Film Bridge Belarus, czyli programem reżysersko-scenariuszowym dla mło-
dych filmowców z Białorusi, którzy będą uczestniczyli w trzymiesięcznych 
warsztatach w Gdyńskiej Szkole Filmowej. 

Gdynia Miastem Filmu UNESCo
Gdynia została przyjęta do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Filmu. Wraz z Gdynią do Sieci Miast Kreatywnych dołączyło 48 miast 
z całego świata, w tym jako Miasta Filmu: francuskie Cannes i rumuńskie Kluż-Napoka. Decyzję ogłosiło biuro UNESCO w Paryżu w listopadzie 
2021 roku. 
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ZAMÓWIENIA:  Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. 58 531 64 81, kom. 662 014 683, fax 58 536 17 26
KOSZT WYSYŁKI:  przesyłka płatna za pobraniem – 17 zł,  przesyłka płatna z góry – 14 zł
m zakupy@bernardinum.com.pl
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NOWOŚĆ
Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Nazwa własna zadania realizowanego w ramach programu  
Literatura 2021: wydanie w czterech tomach dzieł poetyckich  

ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba

Janusz Stanisław Pasierb

DZIEŁA POETYCKIE
I-IV 99  zł

Na Wiersze zebrane składają się wszystkie utwory Janusza 
Stanisława Pasierba opublikowane w tomach poetyckich 
oraz czasopismach, a także inedita przechowywane w war-
szawskim archiwum poety, znajdującym się w posiadaniu 
spadkobierczyni praw autorskich, pani Marii Wilczek. 
Teksty wierszy oparto na pierwodrukach następujących 
książek poetyckich, z uwzględnieniem drobnych poprawek 
i uzupełnień wprowadzonych na podstawie Wierszy religij-
nych (1983) oraz Wierszy wybranych (1988)...

W SPRZEDAŻY 

RÓWNIEŻ EBOOK



I
nformator przygotowało sopockie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i asystentki międzykulturowe, które utrzymują stały kontakt z rodzinami 
migrantów. Współpracują z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Sopotu 

oraz dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 w Sopocie. Wersję papierową „So-
pockiego Pakietu Powitalnego” oraz wersję online przygotowano w  czte-
rech językach: rosyjskim, ukraińskim, angielskim, polskim.

Wydawnictwo trafi  do wszystkich placówek oświatowych w mieście, a tak-
że   do Sopockiego Centrum Integracji i Wspierania Cudzoziemców i Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wersja elektroniczna „Pakietu” będzie 
dostępna na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Ułatwi to natych-
miastowe korzystanie przez zainteresowane osoby. 

„W  tym roku szkolnym do sopockich przedszkoli i  szkół uczęszcza już bli-
sko 200 dzieci cudzoziemskich, dla których język polski nie jest językiem 
ojczystym” – mówi  Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka So-
potu. „Chcemy zrobić wszystko, by te dzieci dobrze się czuły w  sopockich 
placówkach, żeby mogły się uczyć, mimo że ich znajomość języka polskiego 
we wstępnym etapie często jest bardzo słaba. Od dłuższego czasu z budże-
tu gminy dofinansowujemy dodatkowe lekcje języka polskiego, zatrudnione 
są dwie asystentki międzykulturowe, które pomagają dzieciom i  ich rodzi-
nom odnaleźć się w nowym miejscu, organizujemy półkolonie językowe dla 
dzieci. Teraz wydany poradnik »Sopocki Pakiet Powitalny« zawiera wiele 
praktycznych informacji dotyczących edukacji i  naszego miasta” – dodaje 
wiceprezydentka Sopotu.

W  „Sopockim Pakiecie Powitalnym” znalazły się adresy sopockich przy-
chodni, bibliotek, kontakty do instytucji i  osób pomagających cudzoziem-

com, zasady rekrutacji do placówek oświatowych czy opis systemu oce-
niania w szkołach. Są też wzory formularzy szkolnych, by rodzice wiedzieli, 
jak np. napisać usprawiedliwienie dziecku i  jakie przybory potrzebne są 
w przedszkolu i klasach młodszych.

To cenna sopocka inicjatywa. Na pewno dodaje otuchy tym, którzy wybrali 
to miasto do życia w najbliższych latach. 

W Sopocie 
na powitanie
Dla cudzoziemskich 
uczniów i rodziców
„Serdecznie witamy w Sopocie!” – to zdanie pojawia się w specjalnej pu-
blikacji dla cudzoziemców – dzieci i ich rodziców. Miasto przygotowało 
„Sopocki Pakiet Powitalny”, w wydawnictwie zamieszczono pomocne 
informacje, jak odnaleźć się w polskiej szkole, a także podstawowe dane 
dotyczące ochrony zdrowia, oferty kulturalnej czy sportowej, którą 
można znaleźć w Sopocie.
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego nowego roku 
pragniemy życzyć Państwu, 
żeby w atmosferze świętowania i radości
narodziły się szacunek i miłość do drugiego człowieka
siedzącego obok przy rodzinnym stole
i tego po drugiej stronie ulicy, miasta czy granicy.
Żeby trwała nadzieja na wzajemne zrozumienie
i zmniejszenie dystansu między ludźmi.
Nadzieja na pełne atencji spotkania zakończone uściskiem dłoni
i obietnicą „do zobaczenia”.

Galeria Sztuki Glaza Design
ul. Długi Targ 20/21 Gdańsk
www.glazadesign.pl
Facebook:  /GlazaExpoDesign
Instagram: @artgallery_glazadesign

Magdalena Czarzyńska-Jachim – wiceprezydentka Sopotu.



Ś
więto wina celebrowali przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, 
edukacji, marynarki wojennej, urzędów oraz osoby związanych z kul-
turą i  sztuką. Wśród zgromadzonych gości byli przedstawiciele To-

warzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Alliance Française, Towarzystwa 
Przyjaźni Człuchów oraz placówki edukacyjnej i  Ecole Maternelle et Pri-
maire. Poza degustacją win można było skosztować serwowanych w formie 
bufetu wysokiej jakości serów i wędlin.

Beaujolais Nouveau 2021
Alain Mompert, konsul honorowy Francji w Gdańsku zorganizował 19 listopada w Sofitel Grand Hotel w Sopocie  tradycyjną degustację wina 
Beaujolais Nouveau 2021.  Wydarzenie uświetnił koncertem akordeonista i kompozytor Paweł  Nowak.  
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Grażyna i Alain Mompert oraz Joanna Kaszubowska, 
dyrektor generalna Sofitel Grand Hotel Sopot.

Bożena Bruhn, Iwar Przyklang z VINCI ENERGIES, Joanna Szymańska z LEC-
LERC, Grażyna i Alain Mompert, Szydłowski z LA BAGATELA , Piotr Kalbarczyk 
z CARREFOUR POLSKA i Joanna Kaszubowska z Sofitel Grand Hotel Sopot. 



Tam, gdzie zimą rosną fiołki

Tuluzę do Paryża, ze względu na architekturę, balkony i  pewien element 
wielkomiejskiej elegancji. Nie wolno tego mówić tuluzańczykom, bo będą 
oburzeni. Dla nich Tuluza to francuskie miasto z włoskimi fasadami i hisz-
pańskim akcentem, a kto wie lepiej od samych mieszkańców.

To nieznane wielu Polakom miasto trzeba odwiedzić, jeśli tylko mamy wolny 
czas i szukamy miejsca z charakterem, klimatem, dobrym jedzeniem, świet-
nym winem, intensywnym słońcem i masą atrakcji do obejrzenia. Pociągiem 
stąd w około dwie godziny można dostać się do Bordeaux, do słynnego gór-
skiego kurortu Luchon w Pirenejach, a nawet wziąć kierunek na Andorę czy 
Barcelonę. 

Aldona Długokięcka-Kałuża, jedyna oficjalna ambasadorka Tuluzy w Pol-
sce, mieszka obecnie w Gdyni. Jest szczęściarą, bo żyje na pograniczu obu 
miast i światów. Z Tuluzą związana jest od 20 lat. Pracuje w Tuluzie przez kil-
ka dni każdego miesiąca, ale na swoje miejsce do życia po 17 latach we Fran-
cji wybrała 3 lata temu Gdynię. To ona zaraziła Tuluzą wielu swoich nowych 
trójmiejskich przyjaciół. A oglądanie miasta oczami osoby, która je kocha, to 
najpiękniejsze poznawanie.

„Chciałabym przywieźć Tuluzę do Gdyni i połączyć szafirowy Bałtyk z pach-
nącą fiołkami z  Parmy Tuluzą” – opowiada Aldona Kałuża. „Łączenie ludzi 
i światów to trochę moja pasja, a trochę praca. Gdy wyjeżdżałam do Francji 
prawie 20 lat temu, nie znałam Tuluzy. Ale gdy tylko w  niej zamieszkałam 
i zaczęłam ją poznawać, zrozumiałam, że to moje nowe miejsce na ziemi. To 
miasto do mnie mówi. Zachwyca za każdym razem. Daje energię ze swoim 
południowym klimatem i  słońcem. Gdy ze względów rodzinnych wróciłam 
do Polski 3 lata temu, podjęłam decyzję, żeby nie wyprowadzać się z Tuluzy. 
Łączę więc moje życie i pracę, zakreślając jakąś linię i budując most od Bał-
tyku po południe Francji. Gdy zrozumiałam, że Tuluza jest mało znana w Pol-
sce, od razu wiedziałam, że muszę z tego stworzyć mój nowy projekt. Pokazać 
Polakom to niezwykle pełne walorów turystycznych i historycznych miasto 
i  jego region, przybliżyć do siebie Tuluzę i  Gdynię, którą odkryłam i  poko-
chałam jak całe Trójmiasto. Rola ambasadora Tuluzy polega na opowiadaniu 
o tym niezwykłym mieście innym, pokazywaniu go moimi oczami, kreowaniu 
relacji na różnych poziomach sprzyjających, myślę, relacjom polsko-francu-
skim w ogóle. Tych połączeń będę szukać i nad nimi pracować, zwłaszcza że 

w Trójmieście ślady Francji są wszechobecne. Jak choćby Sopot i Jean Geo-
rge Haffner – pomysłodawca Sopotu jako kurortu, gdy ten był jeszcze wio-
ską, która liczyła 300 mieszkańców. Port w  Gdyni współtworzyli Francuzi 
i stąd to tutaj działa najstarsze w Polsce stowarzyszenie francuskie. W Gdyni 
ma swoją siedzibę francuski Konsulat Honorowy, działają tutaj francuskie 
przedszkole i francuska szkoła podstawowa. W Liceum nr 2 w Gdyni od lat 
istnieje klasa z francuski profilem. W Gdańsku – silny Wydział Romanistyki 
na Uniwersytecie. Wyliczać można by jeszcze długo. W Klubie Ambasadorów 
Tuluzy jest nas 501 osób na całym świecie. W większości jesteśmy związani 
zawodowo z tym miastem. To projekt Urzędu Miasta skupiający ludzi, którzy 
w naturalny sposób to miasto kochają i przez swoją pracę i aktywność, też pa-
razawodową, promują Tuluzę i budują jej markę w świecie” – opowiada Aldo-
na, snując swoją opowieść o różowym mieście. „Chcę zainteresować Polaków 
turystyczną i biznesową ofertą Tuluzy, organizując wspólnie z Urzędem Mia-
sta w  Tuluzie jej promocję w  Polsce. Wierzę w  mikroświat. Moje projekty 
zawsze były silne lokalnie, więc mieszkając w Gdyni, zaczynam te działania 
od Trójmiasta. Tuluza jest teraz moją nową misją. To misja pachnącą fiołkiem, 
który właśnie od grudnia do lutego, a nawet marca kwitnie w Tuluzie. To sym-
bol miasta – violette de Toulouse. Jego święto mieszkańcy obchodzą zimą. To 
niezwykła i magiczna historia taki fiołek kwitnący w zimowym krajobrazie” 
– podsumowuje Aldona, uśmiechając się. 

W   lipcu Gdynię w  Tuluzie reprezentowała silna grupa, która odwiedziła 
miasto w ramach projektu „Opowiem Ci o Gdyni / Opowiem Ci o Tuluzie”. 
Projekt wymyśliła Aldona i  zaprosiła do niego gdyńskiego fotografa. Jest 
w trakcie przygotowań. „Pojechaliśmy tam zrobić rekonesans, przygotować 
materiał fotograficzny, poczuć klimat, zrozumieć zachwyt Aldony” – opo-
wiada Monika Merkel. Przed obiektywem gdyńskiego fotografa Maurycego 
Śmierzchalskiego i  jego żony Marzeny stojącej za kamera Tuluza pokazała 
się ze swojej najpiękniejszej strony. 

Marzena i Maurycy Śmierzchalscy: „Tuluza jest fantastycznym miejscem na 
plenery fotograficzne. Stare miasto, gdzie znajdziemy przepiękne kościoły, 
kamienice z  charakterystycznymi dla tego miasta detalami i  cudowne wą-
skie uliczki, nowoczesne centrum i wspaniałe nadrzeczne bulwary oraz mo-
sty sprawiają, że od razu chwytasz za aparat i fotografujesz. Tuluza to miasto 
niesamowicie barwne i żyjące wieczorami. Ulice są pełne ludzi, wśród któ-

T
uluza jest stolicą francuskiego regionu Oksytania (Occitanie), leży na 
południu kraju nad rzeką Garonną. Stąd niewiele około godziny od 
granicy z Hiszpanią, niespełna dwie od Morza Śródziemnego i od Oce-

anu Atlantyckiego, półtorej godziny od Pirenejów. Miasto słynie ze swojej 
niesamowitej lokalizacji. Przez Tuluzę płynie słynny Canal du Midi (Kanał 
Południowy), łączący miasto z Morzem Śródziemnym i wpadający do oce-
anu w okolicy Bordeaux. Barki i małe statki przemierzają nim zachodnio-po-
łudniową cześć Francji. W sondażach większość Francuzów odpowiada, że 
chciałaby zamieszkać kiedyś w okolicy Tuluzy. Początki miasta sięgają śre-
dniowiecza i ten średniowieczny charakter jest tam wciąż obecny, mieszając 
się z nowoczesnym charakterem miejsca – Tuluza jest bowiem europejską 
stolicą przemysłu lotniczego (to tutaj produkowane są słynne samoloty Air-
bus), badań nad rozwojem kosmosu i techniki.

Z lotniska w Gdańsku można tu dolecieć bez problemu. Do wyboru jest kilka 
lotów dziennie. Najlepiej przez Amsterdam lub któreś z niemieckich lotnisk. 
Bilet kosztuje od 150–200 euro w obie strony, choć zdarzają się też tańsze 
okazje. Wylatujesz z samego rana i około południa wita Cię intensywny nie-
bieski kolor nieba i słońce Południa. 

Coraz więcej mieszkańców Trójmiasta odwiedza Tuluzę, bo jest ona ciekawą 
alternatywą dla tych bardziej oczywistych i znanych francuskich miast jak 
Paryż czy Nicea. Tuluza jest dużym miastem (ok. 500 tys. ludności), a  jed-
nocześnie jest kameralna. Ma rzymskie korzenie. Z lotu ptaka wygląda jak 
gwiazda z  ulicami odchodzącymi od słynnego placu Capitole. Po centrum 
i jego obrzeżach można poruszać się pieszo. Z lotniska do samego centrum 
w 25 minut można dojechać specjalnym tramwajem. Niektórzy porównują 

Przylatujących wita na lotnisku plakat z panoramą miasta i napisem „Toulouse – la ville en rose”. Miasto na różowo, miasto w różu, miasto przez różowe 
okulary. Brzmi jak slogan reklamowy, ale geneza określenia jest inna. Pochodzi od koloru cegły, z której zbudowano miasto. W zależności od pory dnia 
i światła, mury bywają czerwone, pomarańczowe albo różowe, a balkony i elementy drobnej architektury są malowane pastelem – tak nazywa się 
barwnik w różnych odcieniach błękitu pozyskiwany od stuleci z miejscowej rośliny o tej właśnie nazwie.
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Aldona Kałuża   i Maurycy Śmierzchalski i w Tuluzie. 

Aldona Kałuża I Helene Vié ( La Maison de la Violette) z gdyńskim akcentem i prezentem.

Aldona Kałuża, ambasadorka Tuluzy w Polsce na słynnym Targu Sat.

Most w Tuluzie.



kie, a  więc z  dużą ilością młodzieży. Jedną z  atrakcji Tuluzy jest położenie. 
Bardzo blisko jest do kurortów nad Morzem Śródziemnym, do Oceanu Atlan-
tyckiego, do górskich miejscowości w Pirenejach czy też imponującego Bor-
deaux. Jestem bardzo zadowolona z  krótkiego pobytu, piękna wyjątkowa 
architektura, świetne jedzenie, które aż prosi się o lokalne wino. Atmosfera 
miasta przyjaznego, otwartego. W powietrzu unosi się nie tylko Francja, ale 
mocne akcenty hiszpańskie i włoskie. Na pewno wybiorę się do Tuluzy po-
nownie, tym razem z opcją zwiedzenia równie atrakcyjnych okolic”.

Misja Aldony jako ambasadora francuskiego miasta Tuluza w Polsce trwa. 
2021 rok to wstępne działania. Przed nami kolejne. Aldona zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych tym miastem do współpracy i kontaktów na adres 
email: aldona.tuluza@gmail.com. „Magiczne miejsce – tam, gdzie kiwaną 
zimą fiołki, znajduje się tylko kilka godzin samolotem od Gdańska. Warto 
o tym pamiętać, szukając pomysłu na weekendowy wypad czy dłuższą wy-
cieczkę. Różowe  miasto czeka i oferuje niezapomniany pobyt.”

Fot. Maurycy Śmierzchalski

rych jest wielu studentów i  wielbicieli tanga, którzy tańczą tam nad rzeką 
Garoną do nocy. Dla wielbicieli fotografii ulicznej stanowi to okazję do reje-
strowania naturalnej atmosfery tego pięknego miejsca.” 

W gdyńskiej grupie w lipcu była też Monika Merkel, pasjonatka Francji, zwią-
zana też z nią rodzinnymi korzeniami. Poznała Aldonę 2 lata temu w Gdyni. 
„Postanowiłyśmy razem spróbować stworzyć  jakieś ciekawe sytuacje i pro-
jekty łączące  ludzi i francuski trójmiejski świat. W marcu 2020 roku zorga-
nizowałyśmy w Gdańsku polsko-francuski dzień kobiet. To był początek na-
szych pomysłów. Działamy teraz wokół Tuluzy. Byłam tam po raz pierwszy 
w lipcu tego roku. Moja Tuluza to  zachwycająco niebieski kolor nieba, pa-
stelowe koronki balkonów i fiołki. Średniowieczne mury i kocie łby, dachy, 
mosty, błękity i indygo, nagrzane cegły, pyszne hiszpańskie tapas, gwar i… 
tango. Taką Tuluzę odkryłam latem. Bo wieczorami na placach, bulwarach 
i mostach Tuluzy tańczy się tango. Bardzo hiszpańscy Francuzi wychodzą na 
ulice, piją wino, śmieją się i tańczą. Tego Gdynia mogłaby się nauczyć od Tulu-
zy! Tej sztuki życia, śmiechu, zabawy, otwartych do późnych godzin nocnych 
lokali, wspólnego biesiadowania na klimatycznie podświetlonych bulwarach 
wokół Canal du Midi, perły uznanej za Światowe Dziedzictwo UNESCO. Ale 
gdybym miała pojechać do Tuluzy jeszcze tylko jeden raz, wybrałabym ko-
niec roku i zimę, bo wtedy zaczynają kwitnąć tam fiołki.”

Fiołkową modę zapoczątkowano w połowę XIX wieku. Wtedy to codzien-
nie koleją w świat wysyłano 600 tysięcy bukiecików. W 1893 roku założono 
Stowarzyszenie Terre de Violettes, które ma na celu promocję fiołków z Tu-
luzy i  zrzesza producentów fiołków oraz produktów pochodnych: perfum, 
likierów, syropów, miodu oraz fiołków krystalizowanych w  cukrze, które 
wrzucone do musującego białego wina tworzą tuluski kir royale. Tradycję 

fiołkową kontynuuje Hélèn Vié, właścicielka muzeum fiołka ulokowanego 
na fioletowej (jakżeby inaczej!) barce i  marki La Maison de La Violette od 
prawie 30 lat. To Helen zainicjowała lutowe Święto Fiołków i to ona kreuje 
niepowtarzalne fiołkowe produkty z ręcznie zbieranych kwiatów. 

Aldona Kałuża, poza tym, że została ambasadorką Tuluzy w Polsce, jest też 
ambasadorką La Maison de La Violette. Mówi, że chciałaby połączyć nie-
możliwe, czyli bałtyckiego śledzia z tuluzańskim fołkiem. „Promocja tej ini-
cjatywy i Tuluzy w Trójmieście planowana jest na początek przyszłego roku. 
Reszta jest na razie tajemnicą. Już niebawem będziemy o niej informować” 
– mówi Aldona Kałuża.  Aldona zaraziła również pomysłem na poznanie i od-
krycie Tuluzy Elżbietę Szmydt z Lions Club Sopot, pasjonatkę Francji i człon-
kinię Stowarzyszenia Francuskiego w Gdyni. 

„Elę poznałam też około dwóch lat temu w  Gdyni, jak Monikę Merkel. 
W ogóle stwierdzam, że w Trójmieście mieszka wiele świetnych kobiet i sto-
sunkowo wiele z nich na swój sposób jest związane z Francją. Jestem szczę-
śliwa, że po Tuluzie, gdzie poznałam i działałam z ogromną liczbą świetnych 
Polek, tutaj w Trójmieście spotkałam kolejne ciekawe, kreatywne, profran-
cuskie kobiety. Musi się z tego urodzić jakiś nowy ciekawy projekt” – mówi 
z satysfakcją Aldona.

Elżbieta Szmydt tak wspomina swoje odkrywanie różowego miasta: „Mój po-
byt w Tuluzie przypadł na październik. Jest to miasto bardzo atrakcyjne pod 
wieloma względami. Dużym udogodnieniem dla turystów jest zróżnicowanie 
i  mnogość połączeń lotniczych z  Polski. Z  łatwością można dopasować so-
bie zarówno termin wylotu, jak i najkorzystniejszy czas. Tuluza jest miastem 
o bogatej historii, wielu zabytkach, różnoraka kulturowo. Miasto akademic-
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Tuluzanka ulica.Tango na ulicach Tuluzy.
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Bulwary nad rzeka Garoną w Tuluzie.

Romańska Bazylika Saint Sernin w Tuluzie wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO .

Dachy Tuluzy.



„Ś
wiadomość istoty ciągłego rozwoju była bodźcem do stworzenia 
przez mnie projektu wspierającego i motywującego przedsiębior-
cze kobiety Trójmiasta. Cykliczne wydarzenia, które organizujemy 

       w  Hotelu Almond Bussines & SPA w  Gdańsku, cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Zachęcamy uczestniczki tych spotkań do wzięcia pełnej 
odpowiedzialności za swoją przyszłość i  proaktywnego działania” – mówi 
Patrycja Brendler, która stworzyła również własną markę – BRENDLER 
Jewellery.

Jej największą pasją jest tworzenie rzeczy pięknych w istocie szeroko poję-
tej kobiecości, a  przez swój indywidualny styl, który wyraża w  projektach 
biżuterii, zachęca swoje klientki do posiadania unikatowej biżuterii jej autor-
stwa. „Wśród moich projektów są kolekcje biznesowe, ślubne, casualowe, 
glamour, modowe oraz biżuteria talizman czy biżuteria męska” – mówi pro-
jektantka. „Rozwinęłam w  sobie ekspercką wiedzę dotyczącą naturalnych 
kamieni, które dobieram dla konkretnych osób, aby stworzyć dla nich sper-
sonalizowane i unikatowe projekty. Tworzę biżuterię na różne okazje i w róż-

nym stylu. Zawsze mam na uwadze preferencje, upodobania oraz charakter 
i styl życia moich klientów.”

Patrycja Brendler wykonuje różne modele biżuterii od bransolet, naszyjni-
ków, kolczyków po bardzo oryginalne kolie. Zawsze fascynowało ją piękno 
naturalnych kamieni szlachetnych i  półszlachetnych, w  nich upatruje rów-
nież ezoteryczną siłę – www.patrycjabrendler.pl.

Z  wykształcenia ekonomistka, studia magisterskie kończyła na Uniwersy-
tecie Gdańskim, studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej. Aktualnie 
uczy w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku m.in. przedsiębior-
czości oraz marketingu w dziedzinie mody i usług. Ważny jest dla niej samo-
rozwój i świadome życie w oparciu o przemyślane wybory. W życiu zawo-
dowym i osobistym osiągnęła taki stan, o którym może powiedzieć, że jest 
„Kobietą spełnioną, gdyż jest Kobietą wielu pasji”!

Fot. Agata Jabłońska

Dwa razy do roku organizuje spotkania, aby zainspirować oraz zmotywować kobiety do rozbudzenia 
własnej kreatywności, rozwoju i działania. Stworzyła autorski projekt: Siła Pasji! Kobiety z Pasją! 

Pasja i naturalne piękno 
BRENDLER Jewellery
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„T
o oczywiście nie oznacza, że w  Mediolanie wszyscy ubierają się 
wyłącznie w jaskrawe i najmodniejsze w danym sezonie kolory, ale 
nuty ekstrawagancji przeplatają się tam z nonszalancją wyrażoną 

         w dodatkach, akcesoriach, w ubraniach casualowych i wybitnie klasycz-
nych” – mówi projektantka i twórczyni marki Grace Collection. 

Zaprezentowała ona swoją nową kolekcję podczas Party with Fashion 
na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, a w pokazie wzięły udział młode adeptki 
ze Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej. Ten pokaz był 
realizacją marzeń Grażyny Paturalskiej o  atrakcyjnie i  pięknie ubranych 
Polkach, „zadbanych kobietach, świadomych nie tylko swojej wartości, ale 
też śmiało wyrażających swój kobiecy urok osobisty” – jak mówi Grażyna 
Paturalska. 

Zdaniem projektantki w  modzie ulicznej w  Polsce panuje teraz styl „nud-
nego i  monotonnego mundurka codzienności”. „Wygoda wcale nie musi 
być byle jaka ani nudna. Uniformizm jako metafora chińskiego mundurka 

sprzed dziesięcioleci, który kompletnie nie pasuje do europejskiej mental-
ności i kultury indywidualizmu, narzucony został w dobie globalizacji przez 
wielu stylistów jako jedynie słuszny fashion street” – podkreśla projektant-
ka. Niestety, to nie służy ani urodzie, ani kobiecości, a co ważniejsze – zabija 
indywidualizm. Nie ma czegoś takiego jak jedynie słuszny to znaczy dobry 
styl, fason czy kolor. „Dobry styl to taki, który pasuje do naszego trybu ży-
cia, a zarazem wyraża naszą osobowość. Każdy jest inny i to jest bogactwo” 
– mówi Grażyna Paturalska. 

Udział w światowych targach mody to również możliwość zamówienia ta-
kiego asortymentu materiałów, jaki cenią najbardziej znane marki w świe-
cie mody. A  co ważniejsze – możliwość zaprezentowania własnej kolekcji. 
Torebki Grace Collection, które pokazała Grażyna Paturalska na targach 
w Mediolanie, wzbudziły duże zainteresowanie, bo były odmienne, zacieka-
wiły niepowtarzalnymi wzorami i kolorami, odbiegały też od powszechnie 
lansowanego modelu torebki „wszędzie i na wszystkie okazje”. 

Kolekcja Grażyny Paturalskiej
Mediolańskie fascynacje na Wyspie Spichrzów
Grażyna Paturalska nie ukrywa, że Mediolan to dla niej mekka mody światowej, która zawsze wyzwala w niej „poczucie wolności i pragnienie 
uczynienia życia bardziej kolorowym, niż obserwuje się to na ulicach większości polskich miast”. 



N
ajlepszą gdańską sportową dziesiątkę roku otwierają żeglarze: Mi-
kołaj Staniul, Jakub Sztorch i Piotr Myszka – wszyscy z AZS AWFiS, 
którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce. Na trzecim miejscu znalazły 

się zawodniczki rugby Karolina Jaszczyszyn i Natalia Pamięta z Biało-Zielo-
nych Ladies.

Najlepszym w kategorii Sportowiec Niepełnosprawny Roku okazał się Rafał 
Lis – tenisista stołowy z Szansy-Start.

Trenerem Roku wybrano Janusza Urbanowicza, który pracuje z  żeńską 
drużyną rugby Biało-Zielone Ladies. Ta drużyna napisała na FB: „Rugbystki 

w tym roku rządzą i nie mogło być inaczej”. Biało-Zielone zostały też uzna-
ne za Drużynę Roku w składzie: Julia Druzgała, Karolina Jaszczyszyn, Anna 
Klichowska, Sandra Kłak, Aleksandra Leśniak, Hanna Maliszewska, Marta 
Morus, Natalia Pamięta, Klaudia Respondek, Sylwia Witkowska, Nela Wójcik 
i Patrycja Zawadzka. Zawodniczki nie ukrywają, że są dumne z tegorocznych 
osiągnięć, bo po raz 11 zdobyły mistrzostwo Polski, zostały wicemistrzynia-
mi Ligii Mistrzów, zdobyły wicemistrzostwo Europy oraz mistrzostwo Euro-
py U18 Trophy. Na gdańskiej gali wyróżniono również inne zawodniczki z tej 
drużyny – Julię Druzgałę i Martę Morus jako Nadzieje Roku.

W  dziesiątce najlepszych gdańskich sportowców znaleźli się jeszcze Artur 

Po raz 19. Gdańska Gala Sportu 
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W trakcie gali wyróżniono ponad 50 trenerek i trenerów, zawodniczek i zawodników różnych dyscyplin sportowych. Poznaliśmy też gdańską 
dziesiątkę najlepszych sportowców. Pula tegorocznych nagród wynosiła 178 tys. zł. 

Włodzimierz Machnikowski

Adam Korol Aleksandra Dulkiewicz
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Nogal ze Stoczniowca – łyżwiarstwo szybkie, Łukasz Przybytek, Paweł Ko-
łodziński – żeglarze z  AZS AWFiS, Flavio Paixao – piłkarz z  Lechii, Nikola 
Mazur – short track, zawodniczka Stoczniowca, Maciej Gajos – piłkarz Lechii, 
Bartłomiej Lipiński – siatkarz z Trefla, oraz Kinga Łoboda i Dominik Buksak – 
uprawiający żeglarstwo w barwach AZS AWFiS

Za najlepszą Imprezę Roku uznano finał piłkarskiej Ligi Europy – PZPN, wy-
różniono również mistrzostwa Europy w siatkówce.

„Magazyn Pomirski” gratuluje wszystkim nagrodzonym sportowcom, 
a szczególnie cieszy się z sukcesów Biało-Zielonych Ladies, bo tej drużynie ki-
bicowaliśmy w tym roku szczególnie i o sukcesach pań pisaliśmy kilkukrotnie.



„Jestem bardzo dumny z tego, że jako reprezentacja Polski po raz kolejny do-
brze pokazaliśmy się na arenie międzynarodowej. Błędy, które popełniliśmy, 
spowodowały, że nie wszystko poszło po naszej myśli, jednakże wciąż się 
rozwijamy. Mamy także zaplecze kadry – młode rugbistki już teraz dostają 
szansę na grę w seniorskiej reprezentacji. Przed nami ogromne wyzwanie, 
bowiem w styczniu wylatujemy na World Series do Hiszpanii. Zaproszenie 
na turniej z najlepszymi drużynami na świecie jest wybitnym osiągnieciem. 
Przed kadrowiczkami jeszcze dużo ciężkiej pracy – ważne jest to, że są zde-
terminowane oraz podchodzą do rugby niezwykłą pasją i zaangażowaniem” 
– mówi trener Janusz Urbanowicz 

„Turniej w Dubaju był dla mnie wyjątkowy, nie tylko dlatego, że to wspania-
ła lekcja, która podnosi nasze umiejętności. Możliwość oglądania na żywo 
World Sevens Series zawsze mnie uskrzydla i utwierdza w postanowieniu, 
jak bardzo chcę wejść do grona najlepszych zawodniczek na świecie. Uwiel-
biam pracować nad sobą i nad swoimi możliwościami, dodatkową motywa-
cją jest dla mnie to, że im bardziej wzrasta poziom moich umiejętności, tym 
bardziej jestem w  stanie pomóc drużynie, która jest dla mnie wszystkim… 
Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę być częścią Biało-Zielonych Ladies” – 
komentuje Natalia Pamięta.

P
olki zameldowały się w  Dubaju kilka dni wcześniej, mając jeszcze 
dwa dni na zaaklimatyzowanie się przed rozgrywkami podczas tre-
ningów na miejscowych boiskach, a  także relaksu na plażach nad 

Zatoką Perską.

Pierwszego dnia turnieju Polki rozegrały trzy mecze – każdy z nich zakoń-
czył się wysokim zwycięskim wynikiem. Mecz z reprezentacją Niemiec był 
dla Pań dosyć komfortowy, gdyż drużyny znały się, bowiem niejednokrotnie 
spotykały się na wielu turniejach międzynarodowych. 

Mecz z reprezentacją Gruzji, z którą polska drużyna nigdy wcześniej nie gra-
ła, był niewiadomą, mimo że Gruzinki znajdują się w dywizji niżej od kadry 
Polski. Wygrana naszych zawodniczek była wysoka. Rywalem o  wysokich 
umiejętnościach okazała się z  kolei drużyna ze Stanów Zjednoczonych. 
Mecz był bardzo widowiskowy, dynamiczny i zacięty – dopiero w drugiej po-
łowie Polki zdominowały Phoenix Rugby 7’s, pokazując solidne rugby.

Drugi dzień rozgrywek okazał się dla polskiej kadry bardzo trudny. Stres, 
temperatura oraz pewne rozkojarzenie przyczyniły się do przegranej w me-
czu przeciwko drugiej reprezentacji Francji. Jednak szczęście sprzyja lep-

szym i, mimo pierwszej przegranej, nasza reprezentacja wygrała ostatecznie 
w grupie z drużyną francuską, wchodząc dzięki temu do finału.

Trzeci dzień okazał się dla polskiej kadry równie szczęśliwy. Finał rozgrywa-
ny na głównym stadionie, na którym w czasie rozgrywek miał miejsce tur-
niej World Rugby Sevens Series, zgromadził tysiące kibiców. Ogólny doping, 
nieprawdopodobne emocje i Polki stojące przed wielką szansą stworzenia 
wspaniałej historii. Magia boiska, pełna determinacja i  chęć walki dodały 
naszym reprezentantkom skrzydeł w trakcie finału przeciwko drugiej repre-
zentacji Rosji, co zaowocowało wygraną bez straty punktów. 

„Gra w  reprezentacji Polski z  tak wspaniałymi zawodniczkami i  do tego na 
światowym poziomie jest dla mnie jako młodej zawodniczki ogromnym za-
szczytem. Ten turniej pokazał mi, jak wygląda rugby na najwyższym poziomie. 
Niesamowitym uczuciem było zobaczyć tysiące fanów rugby w jednym miej-
scu. Finał na głównym obiekcie był dla mnie niezwykłym przeżyciem – ogrom-
ny stres i  szczęście towarzyszyły mi, gdy stałam na korytarzu i  odliczałam 
sekundy przed wybiegnięciem na boisko. Jeszcze nie tak dawno grałam w roz-
grywkach U16, aktualnie mam szansę gry przeciwko najlepszym zawodnicz-
kom na świecie. To coś nieprawdopodobnego!’’ – komentuje Julia Druzgała.

Polskie rugbistyki wracają z Dubaju ze złotem 
Zagrają w World Series 
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Reprezentacja Polski Kobiet, w skład której wchodzą zawodniczki gdańskich Biało-Zielonych Ladies, w pierwszych dniach grudnia wygrała presti-
żowy turniej International Invitation Women Dubai 7’s. Należy dodać, że równocześnie na kompleksie sportowym w Dubaju, na którym grały Polki, 
rozgrywano World Rugby Sevens Series. 
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WYNIKI: 
Polska – Niemcy 40:0 
Polska – Gruzja 61:0 
Polska – Phoenix Rugby 7's (USA) 29:5 
Polska – Francja Development 7:26 
Polska – Rosja 22:0
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Orły 
Pomorskie 
składają życzenia

Bezpiecznych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze

oraz inspirujących życiowych wyzwań

i realizacji marzeń w Nowym Roku

swoim Klientom i Partnerom życzy  

Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Jesteśmy jedną drużyną.
Wejdź na www.opecgdy.com.pl i skorzystaj z aplikacji
Masz pytanie?       800-380-006          bok@opecgdy.com.pl
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„Życie to najbardziej
zdumiewająca bajka.” 

Hans Christian Andersen

Hotel Quadrille Relais & Châteaux | Restauracja Biały Królik | ul. Folwarczna 2  | 81-547  Gdynia | quadrille.pl
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku
życzymy Państwu czerpania radości z otaczającego świata, doceniania magii 

codziennych chwil oraz nieustawania w zdziwieniu nad ulotnym pięknem bycia.
Hotel Quadrille

Drogim Przyjaciołom,
Najpiękniejszych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiej pomyślności oraz szczęścia we wszystkich
przedsięwzięciach w Nowym Roku 2022

życzy Zarząd
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Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2022

życzą
Zarząd i Pracownicy CRIST SA
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Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą
wiele radości oraz re�eksji dotyczących minionego okresu,

jak i planów na nadchodzący rok.  W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć bliskości, spokoju, zdrowia,

radosnej rodzinnej atmosfery, a w nowym roku
– wiele zadowolenia i sukcesów w podejmowanych wyzwaniach.

Zarząd i Pracownicy �rmy 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 i Pracownicy PRFPK sp. z o.o.



orzeł Pomorski106 orzeł Pomorski 107 

Barbara Stanuch
Prezes Zarządu

Starogard Gdański – Gwiazdka 2021

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności 

składają 
Przedsiębiorcy Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związek Pracodawców.

Rodzinnych i spokojnych Świąt.  W Nowym Roku niech
nie opuszcza nas miłość, wiara i szczęście, a nade wszystko zdrowie.
Życzymy sukcesów w pokonywaniu trudności oraz optymistycznego

myślenia w życiu osobistym i zawodowym.
Bądźmy razem i wspierajmy się wzajemnie.

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
życzymy wszystkim zdrowych i radosnych świąt
spędzonych w ciepłej i rodzinnej atmosferze

oraz dużo sukcesów w Nowym 2022 roku!

Rada, Zarząd i Zespół
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza



Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy

Pruszcz Gdański

Marek Kowalski
Przewodniczący Rady Gminy

Pruszcz Gdański

Pełnych ciepła, spokoju i radości
świąt Bożego Narodzenia 

oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2022 roku

życzą
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Wytrwałości w dążeniu do celu, pomyślności i szczęścia.
Samych cudownych chwil, powodzenia w miłości i pracy.

Szczęśliwego Nowego Roku 2022, wszystkiego co najlepsze.

Wójt Gminy Przywidz
Marek Zimakowski 

wraz z Pracownikami Urzędu 

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Jasiński

wraz z Radnymi 
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Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia,
pomimo zimy na zewnątrz – wiele ciepła w sercu,
odpoczynku i wytchnienia od codziennych trosk.

A na nadchodzący 2022 rok
otuchy, optymizmu i samych dobrych ludzi wokół

życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój z Radnymi

oraz
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński 




