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To już kolejny numer Expressu 
Biznesu.  Dzięki Waszym opinią 
i uwagom ciężko pracujemy aby 
każdy kolejny numer był ciekaw-
szy. Staramy się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom, jakie stawiacie 
przed nami. Tak jak w ostatnim 
numerze przedstawiliśmy nagro-
dzone Solidne Firmy, tak w tym 
prezentujemy fi rmy i samorzą-
dy, które otrzymały nagrody Fair 
Play.
Przedsięwzięcie to ma na celu 
przedstawienie spotkań gmin oraz 
fi rm, które mogą pochwalić się w 
swojej działalności zasadami Fair 
Play. Pokazuje to nam, jak ważna 
jest współpraca przedsiębiorców z 
władzami samorządowymi.
W bieżącym numerze zaprezentu-
jemy kobiety, które pokazują, że 
płeć piękna również może osią-
gnąć ogromny sukces. Jedenaście 
wspaniałych to liczba kobiet, któ-
re w tym roku mogą pochwalić 
się prestiżową nagrodą „Kobiety 
Sukcesu”.
Przedstawiamy również Państwu 
sylwetkę znanego podróżnika 
Marka Kamińskiego. Porozma-
wialiśmy z Marszałkiem Woje-

wództwa Pomorskiego Mieczysła-
wem Strukiem, który z powodze-
niem zastąpił na tym miejscu Jana 
Kozłowskiego, który przeniósł się 
do Brukseli.
Zapytaliśmy Adama Stanyera sze-
fa działów: handlowego, fi nansów 
i eksploatacji GPEC-u o plany 
rozwoju Stadtwerke Leipzig na 
Pomorzu.
Prezes Zarzadu PEWiK-u opo-
wiada o planach gdyńskiej spółki 
oraz z dumą wspomina o 80-leciu 
fi rmy. Tegoroczny 35 jubileuszo-
wy Festiwal Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni wyjątkowo 
odbędzie się  24 – 29 maja 2010 
r. W pigółce przedstawimy Pań-
stwu historię festiwalu. Postaramy 
się zaprosić wszystkich na bar-
dzo krótki, ale przyjemny spacer 
po Helsinkach. Stolica Finlandi 
to jedno z najpiękniejszych miast 
europejskich. Naprawdę warto się 
wybrać do naszych północnych 
sąsiadów na krótki urlop.
Mamy nadzieje, że Express Bizne-
su na stałe zaistniał już w Państwa 
domach i biurach.
Życzymy przyjemnych chwil przy 
lekturze naszego magazynu.
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Nagrody dla biznesu

Fair Play
Pomorze 2010

- Najważniejszym celem programu Przedsiębiorstwo 
Fair Play – mówi Tomasz Konopacki, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
- jest promowanie uczciwych zasad w relacjach pomię-

dzy przedsiębiorcami, a kontrahentami 
oraz pracownikami. Natomiast konkurs 
„Gmina Fair Play”wyłaniania i nagradza 
samorządy zaangażowane w tworzenie 
najlepszych warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
- Laury, które zdobywacie – mówił wrę-
czając gratulacje przedstawicielom fi rm 
Adam Leik - buduje nie tylko dobrą mar-
kę waszych fi rm, ale również naszego 
regionu. Za co chcę wam serdecznie po-

dziękować w imieniu marszałka i Zarządu Województwa
W imieniu laureatów głos zabrał prezydent Słupska Maciej 
Kobyliński, który stwierdził, że by zostać gminą przyjazną 
przedsiębiorstwom, trzeba przede wszystkim poświęcać 

29 fi rm i 6 samorządów z województwa pomor-
skiego zdobyło laury w VIII edycji ogólnopolskie-
go konkursu Przedsiębiorstwo i Gmina Fair Play. 
Listy gratulacyjne w imieniu marszałka Mieczysła-
wa Struka wręczył laureatom - członek zarządu Sej-
miku Pomorskiego podczas gali regionalnej w Sali 
Herbowej Urzędu Marszałkowskiego.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów podczas gali w Urzędzie Marszałkowskim

wa Struka wręczył laureatom - członek zarządu Sej-
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Firmy nagrodzone 
w VIII edycji konkursu

1 PHP „HURT-DOMBUD”  Zenona Mielczarek                   
Kwidzyn 

2 SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A.              Słupsk 

3 PPH TOR-PAL Sp. z o.o.                                  Kwidzyn

4 International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.    Kwidzyn

5 SONPAP Kazimierz Sondej                             Gdańsk

6 TFI SKOK Spółka Akcyjna                               Gdańsk

7 „LIS” Przetwórstwo Mięsne Sp. z o.o.                                                                              
Sierakowice

8 BE&K EUROPE Sp. z o.o.                                Kwidzyn

9 PPUH „DEKOM” Sp. z o.o.                                Gdańsk 

10 PPFK PROFARM Sp. z o.o.                                Lębork

11 Centrum Badawczo-Wdrożeniowe 
UNITEX Sp. z o.o.                                               Gdańsk 

12 Przedsiębiorstwo „MARCOR” 
Jan Marjanowski                                               Gdynia

13 DSV Trading SA                                                  Gdynia

14 Madkom Sp. z o.o.                                             Gdynia

15 BIG AUTOHANDEL Sp. z o.o.                          Gdańsk

16 Systemy Sieciowe SEVENET S.A.                  Gdańsk 

17 IZOHAN Sp. z o.o.                                              Gdynia 

18 Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochro-
ny Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.           Chojnice

19 UNISOFT Sp. z o.o.                                             Gdynia

20 SEEGER DACH Sp. z o.o.                                  Gdańsk

21 POLDANOR S.A.                                        Przechlewo

22 FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J.       Gdynia 

23 Instytut Wdrożeń Technicznych 
INTECH Spółdzielnia                                        Gdańsk

24 „ELWOZ” Sp. z o.o.                                    Miechucino 

25 TREC NUTRITION Sp. z o.o.                             Gdynia

26 PORTA KMI POLAND Sp. z o.o.                  Bolszewo 

27 Invest Komfort S.A.                                           Gdynia

28 ELEKTRONIKA SA                                              Gdynia

29 BMG Bogdan Goworowski                            Gdynia 

W Kosakowie jest dobry klimat dla rozwoju 
przedsiębiorczości – mówi wójt Jerzy Włudzik

przedsiębiorstwom czas, nie być obojętnym na problemy 
i wspólnie poszukiwać najlepsze rozwiązania. - Jednak 
zdobyte w konkursie laury to zasługa nie tylko moja, ale 
również 350 urzędników słupskiego magistratu.
W kategorii „Gmina Fair Play” wyróżnionych zostało 6 
pomorskich samorządów, a wśród nich gminy: Kosakowo, 
Linia, Łeba, Żukowo oraz miasta Puck i Słupsk. 
Przede wszystkim staramy się być aktywni i skuteczni na 
polu poszukiwania i przyciągania inwestorów – powie-
dział Expressowi Jerzy Włudzik, wójt Gminy Kosakowo. 
- Bardzo się cieszę z kolejnego już wyróżnienia w konkur-
sie Gmina Fair Play, ponieważ jest to potwierdzenie, że w 
Kosakowie jest dobry klimat dla inwestorów.

Andrzej J. Gojke
 

Pamiątkowe zdjęcie laureatów podczas gali w Urzędzie Marszałkowskim

Samorządy nagrodzone 
w VIII edycji konkursu

1 Gmina Kosakowo

2 Gmina Linia

3 Gmina Żukowo

4 Miasto Puck

5 Miasto Słupsk
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Jedenaście

Uroczysta gala fi nałowa plebiscytu „Kobieta Sukcesu 2010” 
na Pomorzu odbyła się w niedzielę późnym popołudniem w 
gdańskim Dworze Artusa. Organizatorem konkursu, który 
odbywa się pod honorowym patronatem Mieczysława Stru-
ka - Marszałka Województwa Pomorskiego jest Konwencja 
Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego.

wspaniałych

Ideą konkursu jest wyróżnienie pań, które odniosły sukces prowa-
dząc własne fi rmy, działające w organizacjach społecznych lub peł-
niących funkcje samorządowe. Wszystkie laureatki honorowane są 
takimi samymi statuetkami, a tytuły Kobieta Sukcesu są równo-
rzędne, dlatego laudacje odczytywane są w kolejności alfabetycz-
nej. Statuetki wręczał Włodzimierz Szordykowski – sekretarz Kra-

jowej Izby Gospodarczej. Wśród gości honorowych gali znalazły 
się laureatki poprzednich edycji konkursu m. in. panie Maria Le-
wandowska prowadząca z mężem Restaurację Gdańską i Justyna 
Kaleta – właścicielka Gdańskiego Centrum Szkółkarskiego, znana 
również z programu telewizyjnego Ogrody Justyny w 3 programie 
TVP. Kobietami Sukcesu na rok 2010 zostały panie: 

Dyrektor gdańskiego sanepidu, a bardziej ofi cjalnie Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
laureatka podkreśla, że najważniejsze w jej pracy jest ochrona ludzkiego życia i zdro-
wia, a najważniejszą cechą odpowiedzialność. Zwraca uwagę na  najważniejszą cechę 
jej zawodu,  jest odpowiedzialność. Podkreśla jednocześnie, że jej sukces to sukces 
całej załogi gdańskiego Sanepidu

Kobiety sukcesu

IIdeą konkursu jest wyróżnienie pań, które odniosły sukces prowa-IIdeą konkursu jest wyróżnienie pań, które odniosły sukces prowa-
dząc własne fi rmy, działające w organizacjach społecznych lub peł-Idząc własne fi rmy, działające w organizacjach społecznych lub peł-
niących funkcje samorządowe. Wszystkie laureatki honorowane są Iniących funkcje samorządowe. Wszystkie laureatki honorowane są 
takimi samymi statuetkami, a tytuły Kobieta Sukcesu są równo-Itakimi samymi statuetkami, a tytuły Kobieta Sukcesu są równo-
rzędne, dlatego laudacje odczytywane są w kolejności alfabetycz-Irzędne, dlatego laudacje odczytywane są w kolejności alfabetycz-
nej. Statuetki wręczał Włodzimierz Szordykowski – sekretarz Kra-Inej. Statuetki wręczał Włodzimierz Szordykowski – sekretarz Kra-

Fot. Andrzej J. Gojke
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Prezes i właścicielki spółki REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci z Gdańska – jed-
nej z największych polskich firm świadczących usługi audytorskie. Co roku ponad 
setka podmiotów z różnych dziedzin gospodarki wybiera REWIT do realizacji au-
dytów. Laureatka, która kiedyś pracowała w dyplomacji zawsze stawia na rzetel-
ność i uczciwość w biznesie oraz krytycyzm i pokorę wobec samej siebie. Czuje 
się kobietą całkowicie spełnioną zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.

Prowadzi w Tczewie szkołę Master – nauczanie języka angielskiego i założyciel-
ką Master Business Club – ekskluzywnego klubu ludzi biznesu, którego ideami są 
współpraca, wzajemna pomoc nawiązywanie kontaktów zawodowych oraz budowa-
nie dobrych relacji biznesowo - towarzyskich pomiędzy przedsiębiorcami. 

Barbara Dreger – Olszewska
Właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego HORIZON w Rębiecho-
wie, wytwarzającego artykuły higieniczne i sanitarne niosące ulgę i pomoc ludziom 
chorym, pacjentom szpitali czy osobom niepełnosprawnym. W prowadzeniu firmy 
pani Barbarze pomaga mąż – Zbigniew Olszewski, który bez wahania – jak zachodzi 
potrzeba – staje przy maszynie i doskonale sobie radzi. Małżonkowie tworzą zgrany i 
lubiany tandem zarówno w działalności biznesowej, jak i kulturalno – towarzyskiej. 

Katarzyna Firlej
Prowadzi w Sopocie bardzo znaną i cenioną w kraju i za granicą Szkołę Języka Pol-
skiego dla Cudzoziemców, której klientami są m. in. pracownicy działających w 
Polsce firm zagranicznych, członkowie korpusu dyplomatycznego, tłumacze z Par-
lamentu Europejskiego czy osoby chcące studiować w Polsce. Życiowym marzenie i 
planem pani Katarzyny jest wybudowanie w Jelitkowie szkoły językowej oferującej 
nauczanie w najwyższych standardach. 

Bożenna Gast
Właścicielka kameralnego i ekskluzywnego hotelu BARTAN na Wyspie Sobie-
szewskiej, leżącego w pobliżu atrakcyjnych plaż, nie opodal wydmowego lasu i re-
zerwatów przyrody. BARTAN  oferuje wypoczynek w komfortowych warunkach. 
Ambicją właścicielki hotelu jest utrzymywanie najwyższych standardów obsługi i 
tworzenie gościom życzliwej, prawdziwie rodzinnej atmosfery. Laureatka wprowa-
dziła hotel do programu Polish Prestige Hotels & Resosrts, będącego świadectwem 
najwyższych światowych standardów. 

Dagmara Kaleta
Jak wspomina marzyła o karierze aktorskiej lub medycynie, ale życie miało dla 
niej inny scenariusz i górę wzięły tradycje rodzinne i fakt, że jest córką najbardziej 
znanej ogrodniczki na Pomorzu. Studiowała architekturę krajobrazu w Warszawie 
i dziś tego wyboru nie żałuje. Choć ma jeszcze wiele planów i marzeń do zrealizo-
wania czuję się spełniona zawodowo. Optymizmem napawa ją fakt, że pracując dla 
indywidualnych inwestorów  obserwuję coraz większą wrażliwość swoich klien-
tów i potrzebę tworzenia wspaniałego otoczenia dla budowanych obiektów.  

prowadzi wraz z mężem firmę EL-MARK w Wejherowie, mająca swój wkład w realiza-
cję wielu znaczących inwestycji w Trójmieście w dziedzinie budownictwa elektroener-
getycznego. Wśród inwestycji, w których firma brała udział są m. in. gdańskie osiedle 
Cztery Pory Roku, Centrum Biurowe HOSSA, CH GEANT w czy kompleks WITAWA 
w Gdyni. Rodzinę Kierżnikowskich łączy wspólna pasja – wyprawy motocyklowe, w 
których obok pani Stanisławy i jej męża biorą udział syn i córka. 

Stanisława Kierżnikowicz

Właścicielka firmy GASTRO Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne i Chłod-
nicze. Trenowała kiedyś koszykówkę – m. in. w gdańskich klubach Start i Spójnia. 
Jak zapewnia sport był dla niej kuźnią charakteru. Uczył również działania gru-
powego i pracy w zespole i dobrze przygotował do funkcjonowania w biznesie.  
Logiczną tego konsekwencją jest także aktywne uczestnictwo pani Iwony w orga-
nizacjach społecznych. 

Iwona Grudzień

Janina Kwiecień
Starosta kartuski, od 33 lat  związana jest z tym miastem. Przeszła kolejne szczeble 
kariery samorządowej: najpierw była radną i przewodniczącą Rady Gminy Siera-
kowice w latach 1994 – 98, następnie po wyborach w 1998 roku radną w Kartu-
zach a w końcu radną powiatu, wicestarostą i  starostą kartuskim. Za najważniejsze 
swoje  i kartuskiego samorządu osiągnięcia  uważa utrzymanie w dobrej kondycji 
szpitala kartuskiego, wysoki poziom kartuskiej oświaty i dobrą, krajową i zagra-
niczną, promocję turystyki. 

Dagmara Mazurek
Rodowitą gdynianka, choć swój biznes prowadzi  w Mermecie k/Lubichowa na Ko-
ciewiu. Jest producentem znanych w całym kraju wyrobów z żurawiny mermeckiej, z 
których sześć trafiło na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Pani 
Dagmara rozsławia region uczestnicząc ze swymi wyrobami na wielu targach i impre-
zach regionalnych gdzie występuje w ludowym stroju kociewskim.

Lucyna Witek
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najwyższych światowych standardów. 

Dagmara Kaleta
Jak wspomina marzyła o karierze aktorskiej lub medycynie, ale życie miało dla 
niej inny scenariusz i górę wzięły tradycje rodzinne i fakt, że jest córką najbardziej 
znanej ogrodniczki na Pomorzu. Studiowała architekturę krajobrazu w Warszawie 
i dziś tego wyboru nie żałuje. Choć ma jeszcze wiele planów i marzeń do zrealizo-
wania czuję się spełniona zawodowo. Optymizmem napawa ją fakt, że pracując dla 
indywidualnych inwestorów  obserwuję coraz większą wrażliwość swoich klien-
tów i potrzebę tworzenia wspaniałego otoczenia dla budowanych obiektów.  

prowadzi wraz z mężem firmę EL-MARK w Wejherowie, mająca swój wkład w realiza-
cję wielu znaczących inwestycji w Trójmieście w dziedzinie budownictwa elektroener-
getycznego. Wśród inwestycji, w których firma brała udział są m. in. gdańskie osiedle 
Cztery Pory Roku, Centrum Biurowe HOSSA, CH GEANT w czy kompleks WITAWA 
w Gdyni. Rodzinę Kierżnikowskich łączy wspólna pasja – wyprawy motocyklowe, w 
których obok pani Stanisławy i jej męża biorą udział syn i córka. 

Stanisława Kierżnikowicz

Właścicielka firmy GASTRO Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne i Chłod-
nicze. Trenowała kiedyś koszykówkę – m. in. w gdańskich klubach Start i Spójnia. 
Jak zapewnia sport był dla niej kuźnią charakteru. Uczył również działania gru-
powego i pracy w zespole i dobrze przygotował do funkcjonowania w biznesie.  
Logiczną tego konsekwencją jest także aktywne uczestnictwo pani Iwony w orga-
nizacjach społecznych. 

Iwona Grudzień

Janina Kwiecień
Starosta kartuski, od 33 lat  związana jest z tym miastem. Przeszła kolejne szczeble 
kariery samorządowej: najpierw była radną i przewodniczącą Rady Gminy Siera-
kowice w latach 1994 – 98, następnie po wyborach w 1998 roku radną w Kartu-
zach a w końcu radną powiatu, wicestarostą i  starostą kartuskim. Za najważniejsze 
swoje  i kartuskiego samorządu osiągnięcia  uważa utrzymanie w dobrej kondycji 
szpitala kartuskiego, wysoki poziom kartuskiej oświaty i dobrą, krajową i zagra-
niczną, promocję turystyki. 

Dagmara Mazurek
Rodowitą gdynianka, choć swój biznes prowadzi  w Mermecie k/Lubichowa na Ko-
ciewiu. Jest producentem znanych w całym kraju wyrobów z żurawiny mermeckiej, z 
których sześć trafiło na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Pani 
Dagmara rozsławia region uczestnicząc ze swymi wyrobami na wielu targach i impre-
zach regionalnych gdzie występuje w ludowym stroju kociewskim.

Lucyna Witek
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Współpraca z Gruzją

z morza
przykład

idzie
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Pod hasłem „miasta partnerskie” od wielu lat kryje się 
współpraca między dwiema gminami. Zwykle chodziło 
o wymianę kulturalną, promocyjną. Dziś ta współpraca 
zaczyna wyglądać inaczej. Siostrzane gminy pracują nad 
konkretnymi projektami. Gruzińskie miasto Rustavi już 
od dwóch lat korzysta z doświadczeń Gdyni. Przedstawi-
ciele magistratu uczyli Gruzinów jak zdobywać pieniądze 
z Unii Europejskiej, tłumaczyli jak wygląda współpraca 

Rustavi
Miasto leży w południowo-wschodniej części kraju, 25 
km od stolicy Gruzji - Tbilisi. Młodsze od Gdyni, bo za-
łożone w 1948 roku, jest czwartym co do wielkości mia-
stem Gruzji i drugim co do wielkości centrum przemysło-
wym tego kraju. Ma około 117 tys. mieszkańców. 

Gruzińska Rustavi korzysta z pomysłów, które 
sprawdziły się w Gdyni. Podpisanie listu inten-
cyjnego między miastami ma zacieśnić tę współ-
pracę. Dla pomorskich fi rm może ona zaowoco-
wać kontraktami, ale władze Gdyni dostrzegają 
w tym też spłatę wsparcia, jakie miasto otrzymało 
na początku lat 90. 

z organizacjami pozarządowymi, a wymiernym efektem 
kontaktów jest sala obsługi mieszkańców Urzędu Miasta 
w Rustavi, która powstaje na wzór tej istniejącej w gdyń-
skim magistracie. Plany są jednak znacznie większe. Mia-
sto ma ambicje stać się zapleczem technologicznym kraju. 
Jednym z jego asów ma być Park Naukowo-Technologicz-
ny, podobny do tego istniejącego w Gdyni, który – co cie-
kawe – podobnie jak w Gdyni, ma być stworzony w starej 
zajezdni autobusowej. 
Współpraca z Gruzją może zaowocować dla pomorskich 
fi rm kontraktami, ale dla władz Gdyni to 

spłata moralnego długu, 
jakie miasto zaciągnęło na początku lat 90.
- Uzyskaliśmy wtedy bardzo dużo dzięki współpracy z 
Stanami Zjednoczonymi i miastami zachodniej Europy – 
mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. - Było to wspar-
cie materialne, jak pomoc w urządzeniu parku i stypendia, 
ale często było to również wsparcie merytoryczne. Dzisiaj 
angażujemy się na Ukrainie i w Gruzji, żeby spłacić ten 
moralny dług. 
Rustavi jest drugim co do wielkości centrum przemysło-
wym Gruzji. W ostatnim czasie miasto zapaliło się do prze-
prowadzenia termomodernizacji. Podstawa do współpracy 
gospodarczej z pomorskimi i gdyńskimi fi rmami zatem już 
istnieje. - Mer spotykał się już z fi rmami związanymi z tą 
branżą – mówi wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za 
rozwój miasta.  

Po dwóch latach 
współpracy prezydenci miast - Mamuka Chikovani oraz 
Wojciech Szczurek - podpisali list intencyjny. Deklaracja 
woli o obustronnej współpracy została uroczyście potwier-
dzona pod koniec marca. Uroczystość odbyła się w Urzę-
dzie Miasta Gdyni. Czy ta wizyta coś zmieni? Z pewno-
ścią będzie scementowaniem międzynarodowej przyjaźni. 
Przebywając w Polsce przedstawiciele Rustavi obejrzeli 
też Pomorski Park Naukowo-Technologiczny i Centrum 
Nauki „Experyment”, a także Halę Sportowo - Widowi-

skową „Gdynia”. Odwiedzili również Naro-
dowy Stadion Rugby w Gdyni. Tam spotkali 
się z gruzińskimi zawodnikami, którzy grają 
w Arce Gdynia. - Rozmowy o współpracy 
sportowej są już prowadzone – dodaje wice-
prezydent Guć, ale pole do kooperacji widzi 
również na niwie kultury. Jakość rustavskie-
go zespołu pieśni i tańca jest porównywalna 
z polskim Mazowszem czy Śląskiem, więc 
władze Gdyni zastanawiają się nad zaprosze-
niem grupy do Polski. 

Tomasz Modzelewski
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- W naturalny sposób, przy wyraźnym poparciu 
sejmiku, został pan następcą marszałka Jana 
Kozłowskiego. Czym ta zmiana była dla pana 
osobiście?

- Z jednej strony chciałbym kontynuować dzieło 
rozpoczęte przed wieloma laty przez marszałka Ko-
złowskiego, ale pracując już - po ośmiu latach - na 

własny wizerunek. A nie jest to proste po tak dobrym 
marszałku. Z drugiej strony wiem, że stoją przed nami 
bardzo poważne wyzwania, zwłaszcza w dziedzinie 
infrastruktury, realizacji wielu zadań publicznych, 
wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego czy 
wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Ale również zmierzyć się musimy ze zwykłymi pro-
blemami, jak choćby wzrastającym poziomem bez-

Z MIECZYSŁAWEM STRUKIEM, 
MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

POMORSKIEGO, ROZMAWIA 

RYSZARD WENTA

Województwo na 
właściwych torach

Rozmowa Expressu

Z- W naturalny sposób, przy wyraźnym poparciu Z- W naturalny sposób, przy wyraźnym poparciu 
sejmiku, został pan następcą marszałka Jana Zsejmiku, został pan następcą marszałka Jana 
Kozłowskiego. Czym ta zmiana była dla pana ZKozłowskiego. Czym ta zmiana była dla pana 
osobiście?Zosobiście?

- Z jednej strony chciałbym kontynuować dzieło Z- Z jednej strony chciałbym kontynuować dzieło 
rozpoczęte przed wieloma laty przez marszałka Ko-Zrozpoczęte przed wieloma laty przez marszałka Ko-
złowskiego, ale pracując już - po ośmiu latach - na Zzłowskiego, ale pracując już - po ośmiu latach - na 
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Powiem wprost - oczywi-
ście, że chcę startować 
do Sejmiku. A jak będzie 
po wyborach? Zobaczy-
my. Wszystko zależy od 
akceptacji wyborców.

robocia czy sprawami dotyczącymi obu stoczni w 
Gdyni - Gdyńskiej i Marynarki Wojennej. Więc są to 
konkretne problemy regionalne. Niezbędna jest też 
realizacja wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, ta-
kich jak Pomorska Kolej Metropolitalna czy moder-
nizacja dróg, także tras dojazdowych do autostrady 
A1. Wyliczając dalej: nasze zaangażowanie w kultu-
rę, w szczególności w Gdański Teatr Szekspirowski 
i Europejskie Centrum Solidarności, czy też cztery 
duże inwestycje szpitalne - to naprawdę olbrzymie 
wyzwania. Problematyka z tym związana jest mi bar-
dzo dobrze znana, ponieważ działania w tych obsza-
rach już trwają, teraz trzeba je dokończyć.

- Obejmując funkcję marszałka podkreślał 
pan, że będzie kontynuował politykę poprzed-
nika. Na ile będzie to kontynuacja, a ile będzie 
nowości? Jaka jest pana wizja województwa?

- To trudno rozdzielić. Cele, o których mówiłem, były 

już wcześniej nakreślone i muszą być z jeszczewięk-
szą determinacją realizowane w 2010 roku. Jestem 
przekonany, że będzie to rok przełomowy w realizacji 
wieku zadań inwestycyjnych, które są finansowane ze 
środków unijnych. W obecnym okresie programowa-
nia to głównie lata 2010-2011 zadecydują o poziomie 
zmian i rozwoju województwa. Zależy mi, i to jesz-
cze raz podkreślam, żeby wiele przedsięwzięć było 
wypracowywanych w partnerskim dialogu, również 
z oponentami. Po pierwsze deklaruję, iż nie będzie-
my prowadzić do szybkiej konsolidacji szpitali, trze-
ba się nad tym poważnie zastanowić, przeprowadzić 
stosowne analizy. Ale też chcemy uczestniczyć we 
wdrażaniu rządowego planu „B”. Placówkom, które 
zgłaszają chęć uczestnictwa w procesie komercjaliza-
cji i ich analizy pokażą, że to jest możliwe, umoż-
liwimy realizację tego planu. Kierunek tych zmian 
trzeba nakreślić właśnie w tym roku i można to zrobić 
spokojnie, bez jakichkolwiek dramatycznych sporów. 
Trzeba rzetelnie przeanalizować problemy, bez emo-
cji i zabarwień politycznych, bo służba zdrowia jest 
dobrem nas wszystkich.

- Przez pięć lat podlegały panu, jako wicemar-
szałkowi, chyba najbardziej strategiczne de-
partamenty: infrastruktury i programów regio-
nalnych, czyli fundusze unijne. Co pan uważa 
za swoje największe sukcesy z tego okresu?

- Myślę, że do sukce-
sów zaliczyć można 
powstrzymanie degra-
dacji przewozów ko-
lejowych, pewnie, że 
dużym nakładem środ-
ków, ale warto było. 
Chciałbym, aby ta for-
ma transportu nadal się 
rozwijała. Udało się 
nam zrealizować wie-
le - choć ciągle jeszcze 
niewystarczająco - mo-

dernizacji dróg, udało się rozpocząć sporo nowych 
inwestycji drogowych czy odnowić tabor transportu 
szynowego i kupić kilka szynobusów. Zresztą zaku-
py tych pojazdów będziemy kontynuować. Sukcesem 
jest także uruchomienie programu przeciwpowodzio-
wego dla Żuław, a także olbrzymi projekt, o którym 
już przestajemy tylko mówić, a zaczynamy go reali-
zować, czyli Pomorska Kolej Metropolitalna - wielkie 
epokowe dzieło. Nie zapominajmy też o modernizacji 
SKM. Chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
umiejscowiliśmy samorząd regionalny na właściwych 
torach i to właśnie pozwala nam realizować wielkie 
przedsięwzięcia. Podkreślić także należy, że udało się 
nam dobrać w Urzędzie Marszałkowskim bardzo do-
brą kadrę urzędniczą, która poradzi sobie z nowymi 
wyzwaniami. Jest to ważne teraz, kiedy trzeba budo-
wać większy poziom zaufania między mieszkańca-
mi a administracją samorządową. I myślę, że śmiało 
można to też nazwać sukcesem. Zaprocentuje to w 
przyszłości jeszcze większym poczuciem tożsamości 

- Wybór na marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego 
jest oczywiście olbrzymim 
wyróżnieniem, bo blisko 
pięć lat mojej pracy zostało 
docenionych przez odcho-
dzącego marszałka i rad-
nych sejmiku wojewódz-
twa. Nawet opozycja, któ-
ra nie głosowała za moją 
kandydaturą, publicznie 
wypowiedziała pozytywną 
opinię na mój temat. Ale 
mam też świadomość, że 
stoi przede mną olbrzymie 
wyzwanie. Z jednej strony 
oczywiście chciałbym kon-
tynuować dzieło rozpoczę-
te przed wieloma laty przez 
marszałka Kozłowskiego, 
ale pracując już - po ośmiu 
latach - na własny wizeru-
nek. A nie jest to proste po 
tak dobrym marszałku.

Mieczysław Struk
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regionalnej i przekonaniem, że województwo rozwija 
się właściwie w każdym miejscu.

- Odbył pan długą drogę jako samorządowiec. 
Był pan burmistrzem Jastarni, teraz jest pan 
marszałkiem. Jak ocenia pan tę możliwość po-
znania województwa, od najbardziej podstawo-
wych, lokalnych spraw, do patrzenia perspekty-
wicznego, strategicznego na cały region?

- To naturalna droga, zwłaszcza dla aktywnych, mło-
dych ludzi, którzy mają szansę się sprawdzać. Na przy-
kład w organizacjach pozarządowych udzielają się na 
rzecz społeczności lokalnej, w której żyją, zostają wój-
tami, burmistrzami, radnymi powiatowymi. A potem 
ta droga wchodzi na wyższy 
szczebel. I tak to się odbyło 
u mnie - z poziomu proble-
mów lokalnych moje zainte-
resowania rozchodziły się na 
większy obszar: na sąsiednie 
gminy, na Zatokę Gdańską, 
stworzyliśmy Komunalny 
Związek Gmin, który roz-
wiązywał problemy ponad-
lokalne. I wreszcie przyszedł 
czas na region, gdzie trzeba 
myślenia bardziej strategicz-
nego, gdzie trzeba szukać 

sposobów na łagodzenie sporów i konfliktów w obsza-
rach metropolitalnych, wokół najważniejszych spraw. 
Myślę, że to właściwy kierunek dla każdego, kto chce 
działać w służbie publicznej.

- Jesienią czekają nas wybory samorządowe. 
Będzie pan ponownie ubiegał się o mandat w 
sejmiku i o stanowisko marszałka na kolejną 
kadencję?

- Ponad 11 lat jestem radnym Sejmiku Województwa 
Pomorskiego i można powiedzieć, że problematyka re-
gionalna tak mnie pochłonęła, że nie wyobrażam sobie, 
żebym się nie interesował kolejnymi wyborami. Po-
wiem wprost - oczywiście, że chcę startować do sejmi-

ku. A jak będzie po wyborach, 
zobaczymy. Wszystko zależy 
od akceptacji wyborców, od 
tego, czy rzeczywiście uznają, 
że nasze działania, prowadzona 
przez nas polityka, faktycznie 
służy ludziom. Jeśli to zostanie 
dostrzeżone, to mam nadzieję, 
że będziemy mogli kontynu-
ować dzieło, które już od ponad 
dekady jest realizowane przez 
liczne grono radnych i człon-
ków zarządu.

przyszedł czas 
na region, gdzie 
trzeba myślenia 
bardziej strate-
gicznego, gdzie 
trzeba szukać 
sposobów na ła-
godzenie sporów
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Z ADAMEM STANYEREM SZEFEM DZIAŁÓW: 
HANDLOWEGO, FINANSÓW I EKSPLOATACJI

GDAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI
CIEPLNEJ ROZMAWIA ANDRZEJ GOJKE
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- Jak powstała strategia Stadtwerke Leipzig na 
kraje Europy Środkowo – Wschodniej?

- Obecna strategia Stadtwerke Leipzig ma prawie 10-
letnią historię. Po zjednoczeniu Niemiec odtworzono 
fi rmę Stadtwerke Leipzig, 
która przeszła drogę transfor-
macji z gospodarki planowej 
na rynkową. Pod koniec lat 
90. wchodziły w życie euro-
pejskie uregulowania prawne 
związane z energetyką. Stad-
twerke Leipzig, które stało 
się spółką komunalną, miało 
dwie możliwości: - pozostać 
pod skrzydłami miasta i zo-
stać wyprzedzonym przez 
konkurencję lub skorzystać 
z możliwości, które daje go-
spodarka rynkowa. Zdecydo-
waliśmy się  postawić na dy-
namiczny rozwój. Najważniejsza była odpo-
wiedź na pytanie: gdzie możemy optymalnie 
wykorzystać nasze doświadczenie? W Niem-
czech doświadczenia były podobne, ale w in-
nych państwach Europy Środkowej, otwierały 
się nowe możliwości. Stadtwerke Leipzig na-
było udziały w spółkach na Litwie, w Polsce, 
Bułgarii i Czechach. Kolejnym krokiem była 
stabilizacja działalności w nowych obszarach 
i skoncentrowanie się na jednym z nich. Po-
nieważ najlepsze możliwości były w Polsce, tu 
Stadtwerke Leipzig odniosło największy suk-
ces inwestycyjny. Jako jednemu z niewielu inwesto-
rów, udało się zakupić spółki działające w niewielkiej 
odległości od siebie. Między innymi z tego powodu 
obecnie skupiamy naszą działalność poza granicami 
Niemiec tylko na Polsce. Inwestycje w innych krajach 

zostały sprzedane, tak abyśmy mogli skupić się na za-
rządzaniu naszymi zasobami w jednym kraju.

- Jak fakt, że Polska znalazła się w Unii Europej-
skiej wpłynął na strategię Stadtwerke Leipzig w 
naszym kraju? Czy pomogło to w rozwoju fi rmy 

na polskim rynku?

- W latach 2001 – 2002 Stad-
twerke Leipzig badało polski 
rynek. Pierwszego zakupu doko-
naliśmy w 2002 roku. - była to 
spółka ZEC Tczew. W 2003 roku 
doszedł do tego STAR-PEC, 
kolejna spółka ciepłownicza ze 
Starogardu Gdańskiego, a na 
początku 2004 roku zakończono 
etap zakupu udziałów Gdańskie-
go Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej. Wszystko to odbywało 
się w czasach, kiedy moi kole-

dzy z Niemiec wciąż jeszcze 
potrzebowali pozwolenia na 
pracę w Polsce. Wówczas 
wciąż kontrolowano pasz-
porty na granicach, ale już 
wtedy Grupa Stadtwerke 
Leipzig była przekonana, że 
członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej niebawem sta-
nie się faktem. 
Uważam, że  przystąpienie 
Polski do UE, to bardzo waż-

ny krok i odbyło się szybciej niż to początkowo prze-
widywano. Mam nadzieję, że tak szybkie tempo zo-
stanie utrzymane w przypadku przystąpienia do strefy 
euro, ponieważ Unia Europejska w efekcie końcowym 
przynosi korzyści wszystkim członkom Wspólnoty. 

potrzebuje
Bo każdy

ciepła!

Rozmowa Expressu

„Powtórzyliśmy 
sukces, który 
odnieśliśmy w 
2008 roku. Wi-
dać więc, że roz-
wijamy się ra-
zem z miastem.” 

Mówiąc „rozwój”, 
mam też na myśli ak-
tywne pozyskiwanie 
coraz większej liczby 
klientów.

- Jak powstała strategia Stadtwerke Leipzig na 
kraje Europy Środkowo – Wschodniej?
- Jak powstała strategia Stadtwerke Leipzig na 
kraje Europy Środkowo – Wschodniej?
- Jak powstała strategia Stadtwerke Leipzig na 

- Obecna strategia Stadtwerke Leipzig ma prawie 10-
letnią historię. Po zjednoczeniu Niemiec odtworzono 
fi rmę Stadtwerke Leipzig, 
która przeszła drogę transfor-
macji z gospodarki planowej 
na rynkową. Pod koniec lat 
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- Jak konkretnie wyglądają realizowane na Pomo-
rzu projekty? Mam na myśli spółki w Gdańsku, 
Sopocie, Tczewie czy Starogardzie Gdańskim.

- Stadtwerke Leipzig zainwestowało w spółki na Pomorzu 
ponad 70 mln euro. W wielu przypadkach nie posiadamy 
100-procentowego pakietu udziałów. W głównej mierze 
naszymi współudziałowcami są miasta, w których dzia-
łają poszczególne spółki. Myślę, że są to jedne z najistot-
niejszych korzyści, jakie niosą za sobą działania firmy. 
Rozumiemy bowiem potrzeby, związane z administracją 
miejską i widzimy sie-
bie jako partnerów dla 
miast. Jestem bardzo 
zadowolony, że uda-
ło nam się zachować 
przedstawicieli gmin 
i miast, jako naszych 
partnerów w struktu-
rach udziałowych i na-
wet tam, gdzie miasta 
nie mają swoich udzia-
łów, mają swoich przedstawicieli w Radach Nadzorczych 
spółek. 
Nasza działalność jest przede wszystkim związana z ryn-
kiem, na którym jesteśmy ekspertem, czyli rynkiem cie-
płowniczym. W każdej ze spółek określiliśmy podobną 
strategię – jest ona ukierunkowana na podnoszenie jako-
ści i efektywności dostaw ciepła. Zadowolenie naszych 
klientów w kontekście stabilnych dostaw ciepła rośnie z 
roku na rok. Udało nam się również ograniczyć straty w 
przesyłaniu ciepła, co przekłada się na ogromne korzyści 
dla środowiska naturalnego i klientów. 

- Jak działania strategiczne Grupy Stadtwerke 
Leipzig w Polsce wyglądają na przykładzie GPEC 
lidera Grupy?

- Celem firmy, obok podniesienia efektywności, jest ak-
tywny rozwój sieci w taki sposób, aby można było pod-
łączyć do niej jak największą ilość klientów.  To efekt 
wdrożenia potężnego pakietu inwestycyjnego. Tylko w  
2009 roku udało się przyłączyć do sieci GPEC klientów, 
których zapotrzebowanie na moc wynosi łącznie ponad 
30 megawatów. Tym samym powtórzyliśmy sukces, któ-
ry odnieśliśmy w 2008 roku. Widać więc, że rozwijamy 
się razem z miastem. Mówiąc „rozwój”, mam też na my-
śli aktywne pozyskiwanie coraz większej liczby klientów. 
Jesteśmy spółką infrastrukturalną i większe zagęszczenie 
sieci jest korzystne dla wszystkich naszych klientów. 
Zwracamy również uwagę na podniesienie efektywności 
procesów w spółkach. Oznacza to również zmianę w ser-
cach i umysłach.

- Co to dla Pana oznacza?

Bardzo ważne jest dla nas inwestowanie w naszych pra-
cowników i wykorzystanie umiejętności, które posiada-
my w spółce. Pomagamy  naszym pracownikom w zdo-
bywaniu nowych kwalifikacji, tak aby móc stawić czoła 
nowym zadaniom.  Jestem dumny z faktu, że mogę pra-
cować w Grupie przedsiębiorstw, które są w stanie tak 
dużo inwestować w swoich pracowników.

- Jak układa się współpraca z miastami jako 
współudziałowcami? 

- Jest wiele płaszczyzn współpracy z partnerami. Przede 
wszystkim łączą nas umowy, w myśl których Stadtwer-
ke Leipzig jest zobowiązane do aktywnego rozwijania 
wszystkich spółek. Początkowo  Stadtwerke Leipzig 
inwestowało spore kwoty w unowocześnianie i rozwój 
spółek, tak że obecnie są one już w stanie same zabez-
pieczyć swoje finansowanie.  Dokonując zakupu udzia-
łów, wychodziliśmy z założenia, że długofalowo chcemy 

współpracować ze stabilnym partne-
rem i umowy, o których wspomina-
łem, są we wszystkich przypadkach 
przestrzegane, nierzadko ponad-
planowo. Pokazuje to jak stabilna i 
wiarygodna jest Grupa Stadtwerke 
Leipzig zarówno w Niemczech jak 
i w Polsce. 
Drugą kwestią jest płaszczyzna co-
dziennej współpracy. Uważam, że 
bardzo ważne jest tu podejście part-

nerskie. Strony powinny się wzajemnie rozumieć, aby 
osiągać wspólne korzyści. To naturalne, że rozwijające 
się miasto daje jednocześnie możliwości rozwoju spółce, 
więc w naszym interesie jest pomagać w rozwoju miasta, 
dostarczając stabilną infrastrukturę i zapewniając dobry 
produkt, w konkurencyjnej cenie. 

- Jak Pan ocenia obecną sytuację na polskim ryn-
ku energetycznym? 

- Tak jak cały kraj - znajduje się w okresie przemian. 
Widoczny jest wpływ liberalizacji prawa europejskiego, 
ale przebiega on nieco wolniej niż w Niemczech. Mogę 
sobie oczywiście wyobrazić, że proces uwalniania rynku 
ciepła mógłby przebiegać tutaj nieco szybciej, ponieważ 
tempo wprowadzenia nowych regulacji prawnych ma 
duży wpływ na rynek energetyczny. Dlatego uważam, że 
sensowne ustawodawstwo jest bardzo ważne. Zakładając, 
że Polska podtrzyma regulacje rynku energetycznego i w 
najbliższym czasie nie zdecyduje się na jego uwolnienie, 
to podstawą jest przejrzystość tych regulacji oraz możli-
wość zakwestionowania na drodze sądowej decyzji, które 
nie spełniają tych kryteriów. Bez prawnej przejrzystości i 
stabilizacji rozwój rynku będzie przebiegał znacznie wol-
niej. Przyglądając się rozwojowi tego sektora w Polsce na 
przestrzeni ostatnich paru lat, jestem przekonany, że Pol-
ska będzie w stanie dokonać tych zmian bardzo szybko.

- Gdyby Pan w trzech zdaniach miał podsumować 
największe sukcesy Stadtwerke Leipzig w Polsce 
i na Wybrzeżu, to… 

- Po pierwsze – stabilne dostawy dobrego produktu jakim 
jest Ciepło Systemowe, co jest możliwe tylko z uwzględ-
nieniem ogromu inwestycji, jakie poczyniliśmy na Wy-
brzeżu. Po drugie to fakt, że udało nam się być partnerem 
wobec miast, pracowników i klientów. Po trzecie - pozy-
skaliśmy grupę spółek, które są obecnie spółkami aktyw-
nymi, nowoczesnymi i ukierunkowanymi na przyszłość. 
Może tych trzech kwestii nie dać się zmierzyć sukcesem 
finansowym, ale są one zasadniczym fundamentem funk-
cjonowania Stadtwerke Leipzig w Polsce. 

Bardzo ważne jest 
dla nas inwestowa-
nie w naszych pra-
cowników
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łają poszczególne spółki. Myślę, że są to jedne z najistot-
niejszych korzyści, jakie niosą za sobą działania firmy. 
Rozumiemy bowiem potrzeby, związane z administracją 
miejską i widzimy sie-
bie jako partnerów dla 
miast. Jestem bardzo 
zadowolony, że uda-
ło nam się zachować 
przedstawicieli gmin 
i miast, jako naszych 
partnerów w struktu-
rach udziałowych i na-
wet tam, gdzie miasta 
nie mają swoich udzia-
łów, mają swoich przedstawicieli w Radach Nadzorczych 
spółek. 
Nasza działalność jest przede wszystkim związana z ryn-
kiem, na którym jesteśmy ekspertem, czyli rynkiem cie-
płowniczym. W każdej ze spółek określiliśmy podobną 
strategię – jest ona ukierunkowana na podnoszenie jako-
ści i efektywności dostaw ciepła. Zadowolenie naszych 
klientów w kontekście stabilnych dostaw ciepła rośnie z 
roku na rok. Udało nam się również ograniczyć straty w 
przesyłaniu ciepła, co przekłada się na ogromne korzyści 
dla środowiska naturalnego i klientów. 

- Jak działania strategiczne Grupy Stadtwerke 
Leipzig w Polsce wyglądają na przykładzie GPEC 
lidera Grupy?

- Celem firmy, obok podniesienia efektywności, jest ak-
tywny rozwój sieci w taki sposób, aby można było pod-
łączyć do niej jak największą ilość klientów.  To efekt 
wdrożenia potężnego pakietu inwestycyjnego. Tylko w  
2009 roku udało się przyłączyć do sieci GPEC klientów, 
których zapotrzebowanie na moc wynosi łącznie ponad 
30 megawatów. Tym samym powtórzyliśmy sukces, któ-
ry odnieśliśmy w 2008 roku. Widać więc, że rozwijamy 
się razem z miastem. Mówiąc „rozwój”, mam też na my-
śli aktywne pozyskiwanie coraz większej liczby klientów. 
Jesteśmy spółką infrastrukturalną i większe zagęszczenie 
sieci jest korzystne dla wszystkich naszych klientów. 
Zwracamy również uwagę na podniesienie efektywności 
procesów w spółkach. Oznacza to również zmianę w ser-
cach i umysłach.

- Co to dla Pana oznacza?

Bardzo ważne jest dla nas inwestowanie w naszych pra-
cowników i wykorzystanie umiejętności, które posiada-
my w spółce. Pomagamy  naszym pracownikom w zdo-
bywaniu nowych kwalifikacji, tak aby móc stawić czoła 
nowym zadaniom.  Jestem dumny z faktu, że mogę pra-
cować w Grupie przedsiębiorstw, które są w stanie tak 
dużo inwestować w swoich pracowników.

- Jak układa się współpraca z miastami jako 
współudziałowcami? 

- Jest wiele płaszczyzn współpracy z partnerami. Przede 
wszystkim łączą nas umowy, w myśl których Stadtwer-
ke Leipzig jest zobowiązane do aktywnego rozwijania 
wszystkich spółek. Początkowo  Stadtwerke Leipzig 
inwestowało spore kwoty w unowocześnianie i rozwój 
spółek, tak że obecnie są one już w stanie same zabez-
pieczyć swoje finansowanie.  Dokonując zakupu udzia-
łów, wychodziliśmy z założenia, że długofalowo chcemy 

współpracować ze stabilnym partne-
rem i umowy, o których wspomina-
łem, są we wszystkich przypadkach 
przestrzegane, nierzadko ponad-
planowo. Pokazuje to jak stabilna i 
wiarygodna jest Grupa Stadtwerke 
Leipzig zarówno w Niemczech jak 
i w Polsce. 
Drugą kwestią jest płaszczyzna co-
dziennej współpracy. Uważam, że 
bardzo ważne jest tu podejście part-

nerskie. Strony powinny się wzajemnie rozumieć, aby 
osiągać wspólne korzyści. To naturalne, że rozwijające 
się miasto daje jednocześnie możliwości rozwoju spółce, 
więc w naszym interesie jest pomagać w rozwoju miasta, 
dostarczając stabilną infrastrukturę i zapewniając dobry 
produkt, w konkurencyjnej cenie. 

- Jak Pan ocenia obecną sytuację na polskim ryn-
ku energetycznym? 

- Tak jak cały kraj - znajduje się w okresie przemian. 
Widoczny jest wpływ liberalizacji prawa europejskiego, 
ale przebiega on nieco wolniej niż w Niemczech. Mogę 
sobie oczywiście wyobrazić, że proces uwalniania rynku 
ciepła mógłby przebiegać tutaj nieco szybciej, ponieważ 
tempo wprowadzenia nowych regulacji prawnych ma 
duży wpływ na rynek energetyczny. Dlatego uważam, że 
sensowne ustawodawstwo jest bardzo ważne. Zakładając, 
że Polska podtrzyma regulacje rynku energetycznego i w 
najbliższym czasie nie zdecyduje się na jego uwolnienie, 
to podstawą jest przejrzystość tych regulacji oraz możli-
wość zakwestionowania na drodze sądowej decyzji, które 
nie spełniają tych kryteriów. Bez prawnej przejrzystości i 
stabilizacji rozwój rynku będzie przebiegał znacznie wol-
niej. Przyglądając się rozwojowi tego sektora w Polsce na 
przestrzeni ostatnich paru lat, jestem przekonany, że Pol-
ska będzie w stanie dokonać tych zmian bardzo szybko.

- Gdyby Pan w trzech zdaniach miał podsumować 
największe sukcesy Stadtwerke Leipzig w Polsce 
i na Wybrzeżu, to… 

- Po pierwsze – stabilne dostawy dobrego produktu jakim 
jest Ciepło Systemowe, co jest możliwe tylko z uwzględ-
nieniem ogromu inwestycji, jakie poczyniliśmy na Wy-
brzeżu. Po drugie to fakt, że udało nam się być partnerem 
wobec miast, pracowników i klientów. Po trzecie - pozy-
skaliśmy grupę spółek, które są obecnie spółkami aktyw-
nymi, nowoczesnymi i ukierunkowanymi na przyszłość. 
Może tych trzech kwestii nie dać się zmierzyć sukcesem 
finansowym, ale są one zasadniczym fundamentem funk-
cjonowania Stadtwerke Leipzig w Polsce. 

Bardzo ważne jest 
dla nas inwestowa-
nie w naszych pra-
cowników
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- 1 kwietnia 1930 roku Zarząd Miasta Gdyni po-
wołał do życia Zakład Wodociągów  i Kanalizacji. 
Czy z perspektywy 80 lat można powiedzieć jak 
bardzo ważna to była decyzja?

- To ważna data w życiu Gdyńskich Wodociągów. Po-
wołanie, w miejsce wydziału, będącego częścią lokalnej 
administracji, wyodrębnionego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji m. Gdyni, to decyzja odpowiadająca potrze-
bom wynikającym z dynamicznego rozwoju miasta. Re-
alizację nowych wyzwań, przede wszystkim, inwesty-
cyjnych, jak i właściwą eksploatację powstającego sy-
temu wodociągowego i kanalizacyjnego, zapewnić miał 
odrębny zakład. Historia pokazała, że zadania te były 
świetnie realizowane. 
W pierwszej dekadzie 
istnienia fi rmy wybu-
dowano od podstaw 
nowoczesną na owe 
czasy infrastrukturę 
wodociągową i kana-
lizacyjną. Dziś kon-
tynuujemy te dobre 
tradycje, zaspokajając 
potrzeby równolegle z 
rozwojem miast i gmin.

- Pomimo że fi rmę powołano do życia w Prima 
Aprilis czyli nie zupełnie poważny dzień, do wy-
konywania swoich zadań od zawsze podchodzi 
bardzo poważnie. Jakie są priorytety PEWiK na 
dzień dzisiejszy?

- Fakt powołania Zakładu był właściwą i poważną de-
cyzją, gdyż sprawy zaopatrzenia ludności w wodę na-
leżą do podstawowych zadań własnych administracji 
lokalnej. Jesteśmy fi rmą, której historia związana jest 
ściśle z rozwojem miast, na terenie których świadczymy 
usługi. Jest to związek na zawsze, niezależnie od formy 
organizacyjnej i prawnej fi rmy. Taka rola zobowiązuje, 

szczególnie, że jesteśmy tzw. naturalnym monopolistą. 
Naszym priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom ca-
łej subaglomeracji gdyńskiej w sposób nieprzerwany, 
czystej i zdrowej wody, spełniającej wszystkie normy 
i dyrektywy, a także zapewnienie maksymalnej liczbie 
klientów odbiór Ścieków, które oczyszczamy w zgodzie 
z zasadami ochrony środowiska. 

- Proszę kilka słów o najważniejszych inwesty-
cjach jakie się udało ostatnio zrealizować i pla-
nach na najbliższą przyszłość

-  W 2009 roku PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zakończył 
największe w swej powojennej historii przedsięwzięcie 

inwestycyjne pn. „Dolina Redy i 
Chylonki – zaopatrzenie w wodę i 
oczyszczanie ścieków” o wartości 
około 260 mln zł, współfi nansowane 
przez Unię Europejską z Funduszu 
Spójności dotacją w kwocie ponad 
33 mln euro. Projekt ten, to przykład 
zgodnego współdziałania samorzą-
dów lokalnych i Spółki, jako pod-
miotu gospodarczego, w realizacji 
programu zadań dostosowawczych 

do wymagań Unii Europejskiej. W jego ramach zrealizo-
waliśmy budowę około 74 km sieci wodociągowej i 137 
km sieci kanalizacyjnej. Zbudowaliśmy 1 stację uzdat-
niania wody, a 4. inne zmodernizowaliśmy – podobnie 
jak 22 przepompownie ścieków. Rozbudowaliśmy i 
zmodernizowaliśmy oczyszczalnię Dębogórze, powstał 
też kolektor odprowadzający oczyszczone ścieki w głąb 
Zatoki Puckiej. 

- Składając urodzinowe życzenia obok zdrowia, 
pomyślności, realizacji planów życzy się często 
solenizantowi spełnienia marzeń. Czy w PEWiK-u 
macie takie marzenia, które chcielibyście zreali-
zować?

Kontynuator 
Rozmowa Expressu

dobrych

Nasze aspiracje i 
wyznawane warto-
ści stanowić będą 
o fi rmie

 tradycji
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- Przy okazji jubileuszu wspomi-
namy dni przeszłe, lecz przede 
wszystkim myślimy o przyszło-
ści, która niesie nowe wyzwania. 
Przyszłość jest dla firmy waż-
niejsza, gdyż jej kształt zależny 
przede wszystkim, od kierują-
cych firmą i jej pracowników. 
Nasze aspiracje i wyznawane 
wartości stanowić będą o firmie, 
jej przyszłości i rozwoju, nie tyl-
ko technicznego, ale także orga-
nizacyjny i kultury działania. 
Nadzieją i życzeniem naszym 
jest, aby efekty naszej pracy 
dawały zadowolenie naszym 
Klientom, a pracownikom 
należną satysfakcję. Dzień 
dzisiejszy stawia nam  
nowe wyzwania – orga-
nizacyjne i inwestycyjne. 
Najbliższe to kolejnego 
przedsięwzięcie współ-
finansowane środkami 
Funduszu Spójności pn. 
„Rozbudowa systemów 
kanalizacji sanitarnej i 
zaopatrzenia w wodę 
na obszarze Gdyni”, 
które zapewni dosta-
wę wody o wysokich 
parametrach jakościo-
wych oraz umożliwi 
odbiór ścieków na 
obszarze rozbudo-
wującej się dzielnicy 
Wiczlino. Partnersko 
współdziałać będziemy 
także z samorządami w 
realizacji ich zamierzeń 
inwestycyjnych. 
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- Z roku na rok gościmy w Szymbarku coraz więcej 
znamienitych gości - mówi Daniel Czapiewski. – W 
tym roku również będzie ich niemało. Warunki 
tu w samym środku Kaszub mamy doskonałe. 
Pogoda jest jak zawsze zamówiona. Najbar-
dziej zasłużeni dla rozwoju Kaszub i Pomo-
rza otrzymają symboliczne maczugi Am-
basadorów Pomorza. Przygotowanych jest 
wiele atrakcji, a główną będzie otwarcie Hali 
Promocji Regionu, w której na stałe promować 
się będą fi rmy z Trójmiasta i całego Pomorza. 
Pomysłodawcą Majówki jest Gdański Związek Pra-
codawców – pierwsza organizacja zrzeszająca przedsię-
biorców naszego regionu.

- Przyczynkiem do Majówki Pomorskich Przedsiębior-
ców była potrzeba integracji środowiska – mówi Jan 

Klapkowski, dyrektor GZP. - Szukaliśmy dobrego 
miejsca na dużą imprezę i tu przyszedł z pomocą 

Daniel Czapiewski – właściciel zrzeszonej w na-
szym związku fi rmy DANMAR, a jednocześnie 
gospodarz Centrum Promocji i Edukacji Regio-
nu w Szymbarku, który zaproponował zorganizo-
wanie imprezy na swoim terenie. Miejscu to jest 

bardzo atrakcyjne, że względu na wielość obiek-
tów turystycznych, które się tam znajdują. Uczest-

nicy imprezy mogą zapoznać się tam z duża częścią 
historii Polski, która na ekspozycjach jest pokazywana. 
Jak wyjaśnia Jan Klapkowski MPP to nie tylko spotkanie 

Majówka za pasem
Tradycyjnie w druga sobotę maja w centrum Edukacji i Promocji 
Regionu odbędzie się VII Majówka Pomorskich Przedsiębiorców. 
Impreza, której celem jest integracja środowiska pomorskiego biz-
nesu, to także święto kolejnej – 6. rocznicy wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej.

Majówka przedsiębiorców

Z- Z roku na rok gościmy w Szymbarku coraz więcej Z- Z roku na rok gościmy w Szymbarku coraz więcej 
znamienitych gości - mówi Daniel Czapiewski. – W Zznamienitych gości - mówi Daniel Czapiewski. – W 
tym roku również będzie ich niemało. Warunki Ztym roku również będzie ich niemało. Warunki 
tu w samym środku Kaszub mamy doskonałe. Ztu w samym środku Kaszub mamy doskonałe. 
Pogoda jest jak zawsze zamówiona. Najbar-ZPogoda jest jak zawsze zamówiona. Najbar-
dziej zasłużeni dla rozwoju Kaszub i Pomo-Zdziej zasłużeni dla rozwoju Kaszub i Pomo-
rza otrzymają symboliczne maczugi Am-Zrza otrzymają symboliczne maczugi Am-
basadorów Pomorza. Przygotowanych jest Zbasadorów Pomorza. Przygotowanych jest 
wiele atrakcji, a główną będzie otwarcie Hali Zwiele atrakcji, a główną będzie otwarcie Hali 
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samych przedsiębiorców, ale także przedstawicieli po-
morskiego samorządu od władz województwa począw-
szy, na gminach i sołectwach skończywszy. Gośćmi co 
roku są również przedstawiciele najwyższych władz pań-
stwowych, senatorowie i posłowie na sejm RP. Nie braku-
je przedstawicieli świata kultury, sportu czy mediów. Na 
majówce w ubiegłych latach gościli m. in. były prezydent 
Lech Wałęsa, komisarz UE ds Finansów Janusz Lewan-
dowski, minister rolnictwa Kazimierz Plocke, senator 
Longin Pastusiak, posłowie Edmund Wittbrodt, Jolanta 
Szczypińska, Jarosław Wałęsa, marszałek Jan Kozłow-
ski, wojewoda Roman Zaborowski, prezydenci: Gdań-
ska – Paweł Adamowicz, Słupska – Maciej Kobyliński, 
prezydent największej w kraju organizacji zrzeszającej 
przedsiębiorców - Konfederacji Pracodawców Polskich – 
Andrzej Malinowski.
Również w tym roku nie 
zabraknie VIP-ów. Za-
proszenia wysłane zosta-
ły do senatorów, posłów, 
władz samorządowych 
Pomorza każdego szcze-
bla organizacji bizneso-
wych współpracujących z 
nami m. in. Gdański Klub 
Biznesu, Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw, 
Biznes Center Club, Polsko 
Szwedzkiej Izby Gospodar-

czej, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Krajowej 
Izby Gospodarki Morskiej, Zrzeszenia Prywatnego Han-
dlu i Usług i Forum Okrętowego. 
Tradycją Majówki Pomorskich Przedsiębiorców jest to, 
że organizatorzy zapraszają wszystkich gości do przyjaz-
du całymi rodzinami.
- Nie ma obawy, że podczas rozmów biznesmenów i sa-
morządowców osoby im towarzyszące będą się nudzić – 
zapewnia Mirosław Zieleński, dyrektor CEPR. Mamy tu 
bardzo mnóstwo atrakcji, które wypełnią program pobytu. 
Nie będą się tu nudzić zarówno dorośli, jak też młodzież 
i dzieci. Najbardziej znany jest oczywiście zbudowany 
przed trzema laty dom na dachu, ale wcześniej zasłynę-
liśmy z najdłuższej deski świata, pociągu na wzór tego 
którymi wywożono transporty Polaków w głąb Rosji, jest 
schron organizacji Gryf z czasów wojny, sprowadzony 

z Syberii dom sybiraka, chata 
trapera. 
Oczkiem w głowie Daniela 
Czapiewskiego jest Muzeum 
Tabaki, w którym nie tylko 
obejrzeć można wiele wspania-
łych eksponatów związanych z 
kaszubską tradycja zażywania 
tabaki, ale wysłuchać opowie-
ści męża o historii używki i 
samemu spróbować z 7. taba-
kierek symbolizujących skarby 
Kaszub.

Andrzej Gojke

Tradycją Majówki 
Pomorskich Przed-
siębiorców jest to, 
że organizatorzy za-
praszają wszystkich 
gości do przyjazdu 
całymi rodzinami.
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Z okazji tegorocznego Jubileuszowego festiwalu w Muzeum Mia-
sta Gdyni będzie można obejrzeć wystawę poświęcona historii fe-
stiwalu. Przeniesienie święta polskiego kina na maj to nowość. 
Pomysł nowego - wiosennego terminu wyszedł zarówno ze śro-
dowiska fi lmowego jak i organizatorów. Choć wśród fi lmowców, 
są również przeciwnicy festiwalu w maju, organizatorzy uważają, 
że ta zmiana wyjdzie w dalszej perspektywie na dobre.

- Dzięki tej zmianie producenci pokazywanych na festiwalu fi l-
mów będą miały czas, by zatroszczyć się o dystrybucję kinową, 
co jest m. in. warunkiem zgłoszenia ich do rywalizacji o Oskary 
Amerykańskiej Akademii Filmowej - tłumaczy Leszek Kopeć, 
dyrektor FPFF w Gdyni. - A to stawka, o którą bez wątpienia war-
to powalczyć, zwłaszcza, że polskie produkcje dotychczas do tego 
konkursu szczęścia nie miały.                                Andrzej Gojke

WIOSENNE ŚWIĘTO 
POLSKIEGO KINA

Po raz pierwszy w stolicę polskiego kina Gdynia przemieni się w 
maju. Począwszy od 24. przez sześć kolejnych dni, odbywał się bę-
dzie 35. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

Festiwal fi lmów

ZZ okazji tegorocznego Jubileuszowego festiwalu w Muzeum Mia-ZZ okazji tegorocznego Jubileuszowego festiwalu w Muzeum Mia-
sta Gdyni będzie można obejrzeć wystawę poświęcona historii fe-Zsta Gdyni będzie można obejrzeć wystawę poświęcona historii fe-
stiwalu. Przeniesienie święta polskiego kina na maj to nowość. Zstiwalu. Przeniesienie święta polskiego kina na maj to nowość. 
Pomysł nowego - wiosennego terminu wyszedł zarówno ze śro-ZPomysł nowego - wiosennego terminu wyszedł zarówno ze śro-
dowiska fi lmowego jak i organizatorów. Choć wśród fi lmowców, Zdowiska fi lmowego jak i organizatorów. Choć wśród fi lmowców, 
są również przeciwnicy festiwalu w maju, organizatorzy uważają, Zsą również przeciwnicy festiwalu w maju, organizatorzy uważają, 
że ta zmiana wyjdzie w dalszej perspektywie na dobre.Zże ta zmiana wyjdzie w dalszej perspektywie na dobre.

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

 



ExprEss BiznEsu   |   25

W jury konkursu głównego obok przewodniczącego 
Andrzeja Barańskiego, zasiądą m. in. islandzki twórca 
Árni Óli Ásgeirsson, pisarz i scenarzysta Andrzej Bart, 
operator Jacek Petrycki, charakteryzator Waldemar Po-
kromski, zdobywca zeszłorocznych Srebrnych Lwów 

Xawery Żuławski i aktorka Alicja Bachleda-Curuś, któ-
rzy oceniać będą następujące obrazy: 

1. TRZY MINUTY,
reż. Maciej Ślesicki; 

2. CHRZEST, 
reż. Marcin Wrona; 

3. CISZA, 
reż. Sławomir Pstrong; 
4. CUDOWNE LATO, 

reż. Ryszard Brylski;
5.DWA OGNIE, 

reż. Agnieszka Łukasiak; 
6. ERRATUM, 

reż. Marek Lechki; 
7. FENOMEN, 

reż. Tadeusz Paradowicz; 
8. JOANNA, 

reż. Feliks Falk; 
9. JUTRO BĘDZIE LEPIEJ, 

reż. Dorota Kędzierzawska; 
10. KOŁYSANKA, 

reż. Juliusz Machulski; 
11. MADE IN POLAND, 

reż. Przemysław Wojcieszek; 
12. MAŁA MATURA 1947, 

reż. Janusz Majewski; 
13. MATKA TERESA OD KOTÓW, 

reż. Paweł Sala; 
14. MILION DOLARÓW, 

reż. Janusz Kondratiuk; 
15. MISTYFIKACJA, 
reż. Jacek Koprowicz; 

16. NIE OPUSZCZAJ MNIE, 
reż. Ewa Stankiewicz; 

17. RÓŻYCZKA,
reż. Jan Kidawa-Błoński 

18. SKRZYDLATE ŚWINIE, 
reż. Anna Kazejak; 

19. ŚWIĘTY INTERES, 
reż. Maciej Wojtyszko; 

20. TRICK, 
reż. Jan Hryniak; 
21. WENECJA, 

reż. Jan Jakub Kolski 
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FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH 1974 - 2010

Z okazji jubileuszowej 35. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych warto przypomnieć niektóre fakty z jego historii: 

Początkowo odbywał się w Gdańsku. Pierwszy zorganizowany 
został w 1974 roku. Jury, pod przewodnictwem Jerzego Kawa-
lerowicza, przyznało wówczas główną nagrodę, Grand Prix – 
Lwy Gdańskie obrazowi „Potop” w reż. Jerzego Hoffmana. Rok 
później wybór najlepszego fi lmu już nie był tak prosty. Decyzją 
jury (tym razem pod przewodnictwem Jerzego Hoffmana na-
groda przypadła w dwóm udziale obrazom - „Ziemi obiecanej” 
Andrzeja Wajdy oraz „Nocom i dniom” Jerzego Antczaka. W 
1976 roku na 3. festiwalu nagrody główne po raz pierwszy nie 
przyznano. Laureatem 4. Festiwalu zostały Barwy ochronne, w 
reżyserii Krzysztof Zanussiego. Przewodniczącym 5. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku został po raz pierw-
szy nie reżyser, a literat – Jerzy Bryll. W późniejszych edycjach 
zaszczyt ten spotykał zasłużonych dla kina, twórców i fi lmow-
ców. Jury 8. FPFF przyznało po raz pierwszy Złote Lwy Gdań-
skie kobiecie. Otrzymała Agnieszka Holland za fi lm „Gorączka”. 
Później jeszcze dwie kobiety otrzymały główną nagrodę: Magda-
lena Piekorz za fi lm „Pręgi” - 2004 rok (29. FPFF) oraz Joanna 
Kos-Krauze (wraz z Krzysztofem Krauze) za „Plac Zbawiciela” 
- 2006 rok (31. FPFF). Na jubileuszowym 10. Festiwalu po raz 
kolejny przewodniczącym jury został Jerzy Kawalerowicz – lau-
reat wcześniejszej IX edycji za fi lm „Austeria”. (reżyser stał też 
na czele jury podczas 22. FPFF). W 1988 roku festiwal - 13.  po 
raz pierwszy odbył się w Gdyni. Złote Lwy Gdańskie otrzymały 

„Krótki fi lm o zabijaniu” oraz „Krótki fi lm o miłości” Krzyszto-
fa Kieślowskiego. Rok 1989 był rokiem wielkich przemian spo-
łeczno – politycznych w naszym kraju, zamiast tradycyjnej formy 
festiwalu, zorganizowano jedynie cykl pokazów, nie powołano 
jury i nie przeprowadzono konkursu. Przyznane zastały jedynie 
nagrody pozaregulaminowe. Jedyną kobietą, która jak dotychczas 
pełniła funkcję  przewodniczącej jury była podczas 18 FPFF w 
1993 roku Agnieszka Holland. Od 27. edycji festiwalu odbywają 
się równolegle: Konkurs Kina Niezależnego i Konkurs Młodego 
Kina. Na jubileuszowym 30. FPFF w 2005 roku jurorzy pod prze-
wodnictwem Andrzeja Wajdy uhonorowali Złotymi Lwami fi lm 
„Komornik”, Feliksa Falka. W ubiegłym roku Grand Prix otrzy-
mał wspaniały obraz Borysa Lankosza „Rewers”, który poza Zło-
tymi Lwami zgarnął jeszcze 10. nagród! - m. in.: za główną rolę 
kobiecą - Agata Buzek, za zdjęcia – Marcin Koszałka, za muzy-
kę – Włodzimierz Pawlik, za drugoplanową rolę męską – Marcin 
Dorociński, za charakteryzację – Mirosława Wojtczak, Ludmiła 
Krawczyk i Waldemar Pokromski, nagroda Publiczności, nagroda 
Dziennikarzy, nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych,Nagro-
da Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych – statu-
etka Don Kichota, nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą. Tegoroczny 35. FPFF w Gdyni po 
raz pierwszy odbędzie się w maju.

Andrzej Gojke

NAJKRÓTSZA HISTORIA
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Grand Prix na pierwszym festi-
walu w 1974 r. otrzymał „Potop”

10 festiwal - na pierwszym planie reżyser Radosław Piwowarski 
i aktor Leszek Teleszyński
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został w 1974 roku. Jury, pod przewodnictwem Jerzego Kawa-Pzostał w 1974 roku. Jury, pod przewodnictwem Jerzego Kawa-
lerowicza, przyznało wówczas główną nagrodę, Grand Prix – Plerowicza, przyznało wówczas główną nagrodę, Grand Prix – 
Lwy Gdańskie obrazowi „Potop” w reż. Jerzego Hoffmana. Rok PLwy Gdańskie obrazowi „Potop” w reż. Jerzego Hoffmana. Rok 
później wybór najlepszego fi lmu już nie był tak prosty. Decyzją Ppóźniej wybór najlepszego fi lmu już nie był tak prosty. Decyzją 
jury (tym razem pod przewodnictwem Jerzego Hoffmana na-Pjury (tym razem pod przewodnictwem Jerzego Hoffmana na-
groda przypadła w dwóm udziale obrazom - „Ziemi obiecanej” Pgroda przypadła w dwóm udziale obrazom - „Ziemi obiecanej” 
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FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH 1974 - 2010

Z okazji jubileuszowej 35. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych warto przypomnieć niektóre fakty z jego historii: 

Początkowo odbywał się w Gdańsku. Pierwszy zorganizowany 
został w 1974 roku. Jury, pod przewodnictwem Jerzego Kawa-
lerowicza, przyznało wówczas główną nagrodę, Grand Prix – 
Lwy Gdańskie obrazowi „Potop” w reż. Jerzego Hoffmana. Rok 
później wybór najlepszego filmu już nie był tak prosty. Decyzją 
jury (tym razem pod przewodnictwem Jerzego Hoffmana na-
groda przypadła w dwóm udziale obrazom - „Ziemi obiecanej” 
Andrzeja Wajdy oraz „Nocom i dniom” Jerzego Antczaka. W 
1976 roku na 3. festiwalu nagrody główne po raz pierwszy nie 
przyznano. Laureatem 4. Festiwalu zostały Barwy ochronne, w 
reżyserii Krzysztof Zanussiego. Przewodniczącym 5. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku został po raz pierw-
szy nie reżyser, a literat – Jerzy Bryll. W późniejszych edycjach 
zaszczyt ten spotykał zasłużonych dla kina, twórców i filmow-
ców. Jury 8. FPFF przyznało po raz pierwszy Złote Lwy Gdań-
skie kobiecie. Otrzymała Agnieszka Holland za film „Gorączka”. 
Później jeszcze dwie kobiety otrzymały główną nagrodę: Magda-
lena Piekorz za film „Pręgi” - 2004 rok (29. FPFF) oraz Joanna 
Kos-Krauze (wraz z Krzysztofem Krauze) za „Plac Zbawiciela” 
- 2006 rok (31. FPFF). Na jubileuszowym 10. Festiwalu po raz 
kolejny przewodniczącym jury został Jerzy Kawalerowicz – lau-
reat wcześniejszej IX edycji za film „Austeria”. (reżyser stał też 
na czele jury podczas 22. FPFF). W 1988 roku festiwal - 13.  po 
raz pierwszy odbył się w Gdyni. Złote Lwy Gdańskie otrzymały 

„Krótki film o zabijaniu” oraz „Krótki film o miłości” Krzyszto-
fa Kieślowskiego. Rok 1989 był rokiem wielkich przemian spo-
łeczno – politycznych w naszym kraju, zamiast tradycyjnej formy 
festiwalu, zorganizowano jedynie cykl pokazów, nie powołano 
jury i nie przeprowadzono konkursu. Przyznane zastały jedynie 
nagrody pozaregulaminowe. Jedyną kobietą, która jak dotychczas 
pełniła funkcję  przewodniczącej jury była podczas 18 FPFF w 
1993 roku Agnieszka Holland. Od 27. edycji festiwalu odbywają 
się równolegle: Konkurs Kina Niezależnego i Konkurs Młodego 
Kina. Na jubileuszowym 30. FPFF w 2005 roku jurorzy pod prze-
wodnictwem Andrzeja Wajdy uhonorowali Złotymi Lwami film 
„Komornik”, Feliksa Falka. W ubiegłym roku Grand Prix otrzy-
mał wspaniały obraz Borysa Lankosza „Rewers”, który poza Zło-
tymi Lwami zgarnął jeszcze 10. nagród! - m. in.: za główną rolę 
kobiecą - Agata Buzek, za zdjęcia – Marcin Koszałka, za muzy-
kę – Włodzimierz Pawlik, za drugoplanową rolę męską – Marcin 
Dorociński, za charakteryzację – Mirosława Wojtczak, Ludmiła 
Krawczyk i Waldemar Pokromski, nagroda Publiczności, nagroda 
Dziennikarzy, nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych,Nagro-
da Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych – statu-
etka Don Kichota, nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za Granicą. Tegoroczny 35. FPFF w Gdyni po 
raz pierwszy odbędzie się w maju.

Andrzej Gojke

NAJKRÓTSZA HISTORIA
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Grand Prix na pierwszym festi-
walu w 1974 r. otrzymał „Potop”

10 festiwal - na pierwszym planie reżyser Radosław Piwowarski 
i aktor Leszek Teleszyński
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Zapowiadana przebudowa daje o sobie znać w komuniko-
waniu społecznym i zarządzaniu informacją. Jednocześnie 
pojawia się potrzeba zaprojektowania nowych narzędzi, 
które adekwatnie do zmieniającego się otoczenia będą 
przyczyniały się do realizacji postawionych celów. 

PR’owa R / EWOLUCJA 
Zadania stojące przed agencją PR w ostatnich latach bar-
dzo się zmieniły. W szczególności odnosi się to do fi rm, 
które działają poza Warszawą gdzie rozwinięty jest rynek 
tego typu usług. W ośrodkach takich jak Trójmiasto czy 
inne stolice regionów agencja PR zajmuje się znacznie 
szerszym aspektem funkcjonowania niż dbałość o wizeru-
nek swoich klientów. Według najnowszych trendów kom-
petencje należące niegdyś do działu marketingu czy agen-
cji reklamowych przejmowane są właśnie przez agencje 
PR. Jest to naturalna konsekwencja procesu, który rozpo-
czął się już jakiś czas temu. Wzrost znaczenia wizerunku 
marek jest po prostu coraz 
bardziej doceniany a co 
za tym idzie coraz więcej 
fi rm przekierowuje swoje 
zasoby z działań mają-
cych bezpośrednio wspie-
rać sprzedaż na takie, 
które spowodują budowę 
długotrwałej pozytyw-
nej relacji z klientami. W 

związku z tym agencja PR ma możliwość wdrażania po-
jęcia zintegrowanej komunikacji marketingowej, które jest 
ciągle konceptem niedocenianym. 

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA
Reklama to narzędzie marketingowe wykorzystywane 
od dawna. Jednak każda fi rma, która osiągnęła sukces 
wie, że sama reklama to, co najmniej niewystarczający 
kanał komunikacji. Obecnie komunikat jednokierunko-
wy, jakim jest reklama uzupełniany jest przez inne formy 
Dysponujemy narzędziami takimi jak social media, czy 
CSR, które przekształcają komunikacje z klientem w ka-
nał dwustronny. Dzięki nowym narzędziom rola agencji 
PR wzrasta. Aktywne kształtowanie wizerunku produktu 
czy organizacji odbywa się poprzez tego typu narzędzia. 
Oczywiście nie należy zapominać o dotychczasowych 
formach przekazów PR’owych takich jak sponsoring, 
eventy czy akcje promocyjne. Ważne jest by narzędzia te 

były wykorzystywane w sposób 
spójny nastawiony na osiągnięcie 
długoterminowych celów. Budowa 
wizerunku to niezwykle delikatny 
proces wymagający wiele uwagi 
oraz czasu jednak wypracowana 
wartość dodana stanowi o sile da-
nego brendu pozwalając czerpać z 
tego tytułu wyraźne korzyści.  
 

Nowoczesna komunikacja

Jesteśmy świadkami rodzenia się nowej cywilizacji obejmującej 
zmiany w systemie pracy, kształcie życia społecznego, nowej de-
mokracji a przede wszystkim świadomości ludzi i społeczeństw. 
Wiąże się to z rozwojem świata, globalnymi przemianami. 

widzimy
różnicę

Budowa wizerun-
ku to niezwykle 
delikatny proces 
wymagający wiele 
uwagi oraz czasu

ZZapowiadana przebudowa daje o sobie znać w komuniko-ZZapowiadana przebudowa daje o sobie znać w komuniko-
waniu społecznym i zarządzaniu informacją. Jednocześnie Zwaniu społecznym i zarządzaniu informacją. Jednocześnie 
pojawia się potrzeba zaprojektowania nowych narzędzi, Zpojawia się potrzeba zaprojektowania nowych narzędzi, 
które adekwatnie do zmieniającego się otoczenia będą Zktóre adekwatnie do zmieniającego się otoczenia będą 
przyczyniały się do realizacji postawionych celów. Zprzyczyniały się do realizacji postawionych celów. 

PR’owa R / EWOLUCJA ZPR’owa R / EWOLUCJA 
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W ostatnich latach ob-
serwujemy coraz więk-
sze zainteresowanie ze 
strony firm i samorzą-
dów obsługą z zakresu 
PR. Cieszy mnie to nie 
tylko z punktu widze-
nia pracodawcy, któ-
rego celem jest ciągły 

rozwój firmy. Mam nadzieję, że zarządza-
jąc przez siedem lat agencją rządową od-
powiedzialną za promocję Polski udało się 
mi wraz z zespołem wzmocnić pozytywny 
wizerunek naszego kraju za granicą. Teraz 
kierując prywatną agencją wraz z profe-
sjonalistami po psychologii, socjologii , 
politologii ,grafice czy sztukach pięknych 
czynimy to samo dla naszych klientów. 
Niezwykle istotny jest dla mnie fakt, iż 
nasi klienci nawiązując  współpracę z Eu-
rocean zyskują dodatkową optykę przez 
pryzmat, której mogą spojrzeć na swoją 
organizację. Pomagamy naszym klientom 
ZOBACZYĆ RÓŻNICĘ w komunikacji, któ-
rą im samym  często trudno u siebie do-
strzec. Zapraszamy do współpracy.

Wojciech KODŁUBAŃSKI 
– Prezes Zarządu

MARKETING REGIONÓW
W dzisiejszej rzeczywistości gminy, miasta, powiaty, woje-
wództwa czy całe regiony zaczynają dostrzegać potrzebę komu-
nikacji zarówno z otoczeniem zewnętrznym jak i wewnętrznym. 
Niezwykle istotne zagadnienie, jakim jest spójna komunikacja 
wizerunkowa to obszar, w którym jednostki samorządowe za-
czynają przejawiać coraz większą aktywność i z należytą uwagą 
podchodzą do kwestii związanych z strategią promocji regionu. 
Zmiana ta jest przejawem odpowiedzialności oraz długofalowe-
go myślenia w kontekście wizerunkowym. Jednym z podstawo-
wych narzędzi, które pozwala na budowę adekwatnej komuni-
kacji jest audyt. Dzięki tego typu działaniom dane miasto czy 
powiat zyskuje tło do budowy spójnej strategii działań wize-
runkowych. Kolejnym niezwykle istotnym krokiem mającym 
na celu podkreślenie istotnych obszarów w kontekście danego 
regionu jest budowa oraz sukcesywnie realizowana strategia 
promocji.  

EurOcean 
Od ponad siedmiu lat budujemy wizerunek naszych klientów 
wśród, których znajdują się prywatne firmy, instytucje rządowe, 
czy spółki komunalne. Wspieramy w działaniach promocyjnych 
samorządy różnych szczebli oraz organizacje działające pro pu-
blico bono. Podejmujemy się wyzwań. Naszą siłę stanowi pro-
fesjonalny zespół składający się z ekspertów w poszczególnych 
dziedzinach związanych z PR, który WIDZI RÓŻNICĘ.

Fot. Andrzej J. Gojke



30   |     ExprEss BiznEsu     

BEZPIECZEŃSTWO
PO PIERWSZE

WWW
20-letnie doświadczenie

W ciągu dwudziestoletniej działalności 
fi rma Satel, dbając o zapewnienie bezpie-
czeństwa swoim klientom, wypracowała 
sobie opinię solidnego i wiarygodnego 
producenta systemów alarmowych, jedno-
cześnie zyskując silną pozycję na rynku. 
Przedsiębiorstwo, będące w całości fi rmą z 
kapitałem polskim, specjalizuje się w pro-
jektowaniu i produkcji urządzeń do syste-
mów alarmowych. 
Oferta obejmuje swym zakresem; centra-
le alarmowe, czujki, sygnalizatory, stacje 
monitorujące, sterowniki radiowe, a także 
system bezprzewodowy ABAX, system 
kontroli dostępu ACCO oraz moduły ko-
munikacyjne GSM.

 

Ludzie i technologia

W fi rmie Satel słowa „Jakość” i „Innowa-
cyjność” są pisane wielkimi literami. Ni-
niejsza dewiza odnosi się do wszystkich 
etapów projektu -  począwszy od wykona-
nia prototypów, przez produkcję, kontrolę 
jakości aż do uzyskania produktu fi nalnego. 
Każdy produkt podlega wielokrotnemu te-
stowaniu. Niezawodność, łatwość montażu 
i użytkowania, wysoka jakość komponen-

tów, zaawansowana funkcjonalność pro-
duktów to wyznaczniki, które sprawiają, że 
urządzenia fi rmy Satel znalazły uznanie u 
profesjonalistów z branży oraz końcowych 
użytkowników. Zarówno sprzęt, jak i jego 
oprogramowanie oparte są na innowacyj-
nych rozwiązaniach technologicznych, w 
całości opracowanych przez wysoce wy-
kwalifi kowaną kadrę inżynierską działu 
badawczo-rozwojowego.  Firmowe labo-
ratorium, w którym prowadzone są bada-
nia EMC (kompatybilności magnetycznej) 
przez wysoko wykwalifi kowanych specja-
listów pracujących na sprzęcie i oprogra-
mowaniu szwajcarskiej fi rmy Schaffner, 
zalicza się do najlepiej wyposażonych w 
regionie, a w zakresie badań z systemów 
alarmowych jest prawdopodobnie najlepiej 
wyposażone w kraju. Posiadanie własnego 
laboratorium badawczego umożliwia przy-
spieszenie i usprawnienie procesu wpro-
wadzania na rynek nowych produktów 
oraz gwarantuje, że nowe urządzenia będą 
spełniać wymagania ściśle określone przez 
poszczególne normy europejskie. Szuka-
jąc zaplecza dla produkowanych urządzeń 
alarmowych, fi rma Satel uruchomiła działy 
narzędziowni i wtryskowni. Dzięki inwe-
stycjom w nowoczesną halę produkcyjną i 
park maszynowy fi rma uniezależniła się od 
zewnętrznych podwykonawców. 

Systemy alarmowe fi rmy Satel wytwarzane w opar-
ciu o najnowocześniejsze technologie powstają w od-
powiedzi na konkretne potrzeby rynku i gwarantują 
najwyższą jakość zabezpieczenia. 

Technologie zabezpieczeń 
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Firma Satel istnieje na polskim 
rynku od 1990 roku. Jest wiodącym 

producentem elektronicznych 
systemów zabezpieczeń.

Zaufanie Klientów

Urządzenia rodzimej produkcji zyskały 
zaufanie tysięcy klientów - zarówno dys-
trybutorów, instalatorów, agencji ochrony, 
jak i użytkowników końcowych w kraju i 
za granicą. Firma Satel posiada sieć auto-
ryzowanych dystrybutorów na terenie Pol-
ski, współpracuje też z partnerami w ponad 
czterdziestu krajach. Ponadto wszystkim 
klientom i instalatorom producent oferuje 
wsparcie w postaci telefonicznej infolinii 
oraz umożliwia bezpośredni kontakt z kon-
sultantami handlowymi, a także spotkania 
z przedstawicielami i kierownictwem 
firmy na targach branżowych. Istotnym 
bodźcem do rozwoju firmy Satel są opinie 
klientów, które pozwalają na rozpoznanie 
aktualnych potrzeb rynku i przygotowanie 
odpowiedniej oferty. Rosnąca liczba ofe-
rowanych produktów, będąca odpowiedzią 
na indywidualne potrzeby użytkowników, 
oznacza w praktyce rosnącą liczbę zado-
wolonych klientów. Najlepiej świadczą o 
tym nagrody i wyróżnienia branżowe będą-
ce symbolem wysokiej jakości produktów 
i zaufania klientów. Szczególnym potwier-
dzeniem popularności systemów Satel jest 
złoty „Laur Klienta 2007” przyznawany 
m.in. przez instalatorów systemów za-
bezpieczeń, przedsiębiorstwa, instytucje, 
banki oraz właścicieli domów i mieszkań 
w ogólnopolskim konkursie organizowa-
nym przez Grupę Media Partner – wydaw-
cę „Przeglądu Gospodarczego” (dodatku 
promocyjno - informacyjnego do „Gazety 

Prawnej”). Nagroda jest ogromnym wy-
różnieniem dla liczącego prawie 250 osób 
zespołu firmy Satel, który ukierunkowany 
jest na tworzenie coraz lepszych urządzeń 
spełniających wymagania i oczekiwania 
odbiorców.

Działanie 
proekologiczne

W marcu 2006 roku firma Satel, wprowa-
dziwszy do produkcji sprzętu elektronicz-
nego technologię bezołowiową, wyelimi-
nowała stosowanie ołowiu ze wszystkich 
etapów produkcyjnych. Dzięki nowemu 
agregatowi do bezołowiowego lutowania 
elementów elektronicznych w atmosferze 
azotu ilość odpadów produkcyjnych zosta-
ła zredukowana o 90% w stosunku do sta-
rej technologii ołowiowej. Urządzenie to 
spełnia kryteria Dyrektywy 2002/95/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27.01.2003 r., która ma na celu ogranicze-
nie stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym m.in. ołowiu. Ma to znaczący 
wpływ na stan środowiska naturalnego, do 
którego nie będzie przenikać szkodliwy 
pierwiastek.

Doceniona 
przez profesjonalistów

Firma SATEL w trakcie swojej działalności 
wielokrotnie otrzymywała nagrody, które 
były wyrazem uznania dla jakości, funk-
cjonalności urządzeń i zaangażowania ca-

łego zespołu w rozwój technicznej ochrony 
mienia. Trzykrotnie przyznano produktom 
firmy SATEL Złoty Medal Targów Poznań-
skich. Nagroda ta trafia do producentów, 
których produkt jest najwyższej jakości, 
nowoczesny, innowacyjny i wytworzony 
w oparciu o najwyższej klasy technologie.  
Celem konkursu MISTER EKSPORTU 
INNOWACJI – TECHNOLOGII – MA-
SZYN – ENERGII było wyróżnienie 
najlepszych polskich produktów/usług 
charakteryzujących się wysokimi walora-
mi ekonomicznymi i jakościowymi, no-
woczesnością i oryginalnością rozwiązań 
oraz odnoszących sukcesy eksportowe. W 
2006 roku wyróżnienie w tym konkursie 
otrzymały centrale alarmowe INTEGRA 
firmy SATEL. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rynku, firma opracowała dwukierunkowy 
system bezprzewodowy ABAX, który 
jest przeznaczony do rozbudowy systemu 
alarmowego przewodowego o elemen-
ty bezprzewodowe. Produkt spotkał się 
z tak dużym uznaniem, że w 2006 roku 
dzięki niemu firma Satel została nagro-
dzona tytułem Polskiego Mistrza Techniki 
Alarmowej. Warto wspomnieć, że system 
ABAX, jak i system zbudowany w opar-
ciu o centralę alarmową INTEGRA mogą 
być z powodzeniem stosowane do ochrony 
tzw. obiektów szczególnego ryzyka, typu 
wytwórnie papierów wartościowych, men-
nice, skarbce dużych banków i placówek 
dyplomatycznych, gdyż posiadają one kla-
sę zabezpieczeń „S”. 

Agnieszka Nocuń
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Podwójne 
Człowiek sukcesu

Kamińskiego
życiePodwójne życiePodwójne 

Kiedy był jeszcze małym chłopcem, doznał skomplikowanego 
złamania ręki. Sprawa była na tyle poważna, że groziła mu jej 
amputacja. Pobyty w szpitalach, kolejne operacje, rehabilitacja. 
Wówczas stworzył sobie świat pełen marzeń o podróżach. 
Świat ten po latach stał się rzeczywistością. 

Marka
Podwójne 

Marka
Podwójne 

Kamińskiego
Marka

Kamińskiego
życieMarkażyciePodwójne życiePodwójne 

Marka
Podwójne życiePodwójne 
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To najkrótsze z możliwych dossier Marka Kamińskiego – polar-
nika, podróżnika, żeglarza, fotografi ka, pisarza, a także biznes-
mena.
W swoją pierwszą wielką podróż pojechał do Afryki w wieku 15 
lat. Chciał zostać marynarzem i myślał o studiach w szczecińskiej 
Szkole Morskiej. Stało się jednak inaczej. W 1983 roku zdał eg-
zaminy wstępne na wyższą uczelnię i został studentem Wydziału 
Filozofi i Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawiał sport – biegał, 
trenował wschodnie sztuki walki. Razem z Jurkiem Andrzeju-
kiem, kolegą z roku, zaczął podróżować autostopem po Europie 
i ówczesnym ZSRR. 
- W czasie tych wypadów snuliśmy plany  i marzyliśmy o wspól-
nych wyprawach na Jukatan,  podróżach śladami Majów czy  
przemierzeniu dżungli na pograniczu Meksyku i Gwatemali. 
Z powodu braku możliwości rozwoju, obaj po trzecim roku prze-
rwali studia i kupili kilkuletni jacht. Chcieli nim popłynąć dooko-
ła świata. Nie popłynęli jednak za sprawą Służby Bezpieczeń-
stwa. Wówczas postanowili wyjechać do Niemiec. Kamiński 
kontynuował studia fi lozofi czne na Uniwersytecie w Hamburgu, 
uczęszczał też na kurs języka niemieckiego w Instytucie Goethe-
go. By się utrzymać, pracował ciężko w porcie, na targach i w 
ogrodnictwie. 

Pierwszy biznes i podróże
W 1990 roku Kamiński i Andrzejuk wrócili do Polski - rok po 
upadku komuny w Polsce i Muru Berlińskiego w Niemczech. 

i zdobywać 
nieosiągalne, 

Dzisiaj 

innym
realizować 
marzenia

pomaga 

jak by się mogło 
wydawać, bieguny

jak by się 
wydawać, bieguny

jak by się mogło 
wydawać, bieguny

mogło 
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W 1992 Marek Kamiński założył w Koszalinie 
firmę Gama San S.A., która prosperuje do dzisiaj, 
Marek Kamiński ma w niej większościowy pakiet 
udziałów. Specjalizacją firmy jest hurtowa dystry-
bucja armatury i urządzeń przeznaczonych do we-
wnętrznych instalacji grzewczych i sanitarnych. Ma 
oddziały w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. Od tamte-
go czasu Marek Kamiński wiedzie podwójne życie: 
biznesmena i podróżnika. 
Plany kolejnych wypraw powstawały w przerwach 
pomiędzy ciężką pracą, często do późnego wieczo-
ra. Marek Kamiński w specyficzny sposób dbał o 
kondycję fizyczną potrzebną do realizacji podróż-
niczych marzeń. W okresie zimowym na przykład 
hartował organizm kąpiąc się w morzu. pływając, 
biegając. Często też można go było spotkać w Trój-
miejskim Parku Krajobrazowym ciągnącego za 
sobą cztery opony – był to trening przygotowujący 
do ciągnięcia sań z ekwipunkiem. 

Wśród 100. najbogatszych
Firma Gama San S.A. rozwijała się  i prosperowała 
coraz lepiej. Marek Kamiński w 1995 roku znalazł 
się na liście 100. najbogatszych Polaków tygodnika 
„Wprost”. Firma otrzymuje wiele nagród i wyróż-
nień.
Marek Kamiński odbiera nagrodę w polskiej edycji 
konkursu „World Young Business Achiever”, a fir-
ma m.in. dwukrotnie otrzymuje Medal Europejski 
oraz trzykrotnie nagradzana jest tytułem Firma Fair 
Play. 
Także kolejne wyprawy biznesmena - podróżnika to 
niekwestionowane sukcesy.  W 1990 roku Spitsber-
gen (ok. 350 km), w 1993 
przejście Grenlandii (ok. 
600 km w 35 dni), w 1995 
zdobywa w ciągu jednego 
roku oba bieguny – naj-
pierw w maju Biegun Pół-
nocny z wyspy Ward Hunt 
Island (770 km w 72 dni) 
i w grudniu, po 53 dniach 
samotnej wędrówki wśród 

lodów z wyspy Berkner Island, Biegun Południowy 
(1400 km). Wówczas nazwisko Marka Kamińskie-
go pojawiło się w mediach na całym świecie. Kolej-
ne wyprawy to: 1996 - próba samotnego trawersu 
Antarktydy (1450 km), 1997/1998 - trawers Gór 
Ellswortha i zdobycie Mt. Vinson, najwyższego 
szczytu Antarktydy, 1998 - wyprawa w Andy boli-
wijskie,1998 i 1999 przepłynięcie Atlantyku kolej-
no jachtem i katamaranem, 1999 -  przejście Pusty-
ni Gibsona (800 km w 46 dni) oraz 2000 - trawers 
Grenlandii w 13 dni (600 km). 
Podczas swych podróży Marek Kamiński  prowadzi 
dziennik, który staje się hitem wydawniczym. Zapi-
ski z wypraw polarnych „Moje Bieguny. Dzienniki 
z wypraw 1990-1998”, zdobyły Nagrodę Artusa dla 
Najlepszej Książki Roku 1998, a także „Burszty-
nowego Motyla”- nagrodę im. Arkadego Fiedlera. 
Po sukcesie wyprawy z Jaśkiem, podróżnik wydał 
książkę „Razem na bieguny” o niezwykłej historii 
zdobycia dwóch biegunów ziemi w ciągu jednego 
roku przez niepełnosprawnego chłopca. Najnowszą 
publikacją Kamińskiego jest wywiad rzeka „Doty-
kanie świata Marka Kamińskiego”. W planach po-
dróżnika są kolejne publikacje w postaci książek, 
albumów, audiobooków i filmów.

Trzecie oblicze 
W 1996 roku Marek Kamiński założył fundację, 
która organizuje  pomoc dla dzieci z domów dziec-
ka, rodzin zagrożonych oraz niepełnosprawnych i 
cierpiących na poważne, często nieuleczalne cho-
roby. Pozyskuje środki na dofinansowywanie re-
habilitacji oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w 
tym na zakup protez kończyn. Fundacja zajmuje się 
również organizacją wypraw, wspieraniem eksplo-
racji rejonów polarnych oraz innych miejsc na kuli 
ziemskiej, propagowaniem polarystyki i ekologii. 
Jednym z najważniejszych projektów Fundacji są 
bezpłatne warsztaty „Nadzieja dla serc” organizo-
wane dla dzieci z problemami kardiochirurgicznymi 
i kardiologicznymi. W trakcie tych zajęć dzieci i ich 
rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, uczest-
niczą w warsztatach motywujących, relaksacyjnych, 
poznają metody radzenia sobie ze stresem i sposoby 
spędzania wolnego czasu. Wszelkie informacje na 
temat działalności Fundacji można znaleźć na stro-
nie internetowej www.kaminski.pl .Fundacja Marka 
Kamińskiego mieści się w gdańskim oddziale firmy 
INVENA S.A. (w 2009 r. Gama San S.A. zmieniła 
nazwę na INVENA S.A., ponieważ ta nazwa, która 
wiąże się z innowacyjnością, lepiej oddaje charakter 
firmy i jej produktów – przyp. A. Gojke) 
Podróżnik, który kierowanie firmą przekazał kilka 

lat temu ojcu Zdzisławowi, 
bywa tam prawie codzien-
nie (sam jest przewodni-
czącym Rady Nadzorczej 
i  właścicielem większości 
udziałów), doradzając Za-
rządowi firmy oraz pracu-
jąc nad nowymi projekta-
mi Fundacji. 
Obok prowadzenia fir-

my i Fundacji, w 2008 roku 
Marek Kamiński założył In-
stytut Marka Kamińskiego, 
który poszerza i uzupełnia 
działalność Fundacji. Instytut 
zajmuje się przede wszyst-
kim różnymi aspektami roz-
woju człowieka, motywacją 
i propagowaniem zdrowego 
i efektywnego stylu życia. 
Szczegóły o przedsięwzię-
ciach Instytutu można prze-
czytać na stronie www.insty-
tut.kaminski.pl.

Historia Jasia Meli
Fundacja od kilku lat prowadzi programy eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży, m. in.  „Szkoła pod 
biegunem” czy „Szkoła nad Wisłą” oraz wspiera 
niepełnosprawne dzieci w przekraczaniu granic 
własnych słabości. W 2002 roku podróżnik poznał 
Janka Melę – 13-letniego chłopca, który cudem 
przeżył porażenie prądem o napięciu 15 tys. wol-
tów. Jednak lekarze musieli mu amputować nogę 
i rękę. O niepełnosprawnym nastolatku i jego tra-
gedii zapewne nigdy nie usłyszelibyśmy, gdyby nie 
polarnik z Gdańska.  
- Początkowo chodziło tylko o zebranie pieniędzy 
na lepszą protezę, która zastąpiłaby funkcje praw-
dziwej nogi – mówi Marek Kamiński. - Miała po-
móc chłopcu w powrocie do normalnego życia. 
Jednak w pewnym momencie narodził się pomysł 
wspólnej wyprawy na Biegun Północny. 
Dla niektórych pomysł był zupełnie szalony, jed-
nak w kwietniu 2004 roku został zrealizowany. W 
wyprawie, oprócz Marka Kamińskiego i Jasia Meli, 
wzięli wówczas udział także Wojtek Ostrowski i 
Wojtek Moskal. Za pieniądze z wysyłanych w 
trakcie wyprawy esemesów udało się kupić 
protezy dla 65 osób!
W grudniu 2004 roku wyruszyli na kolejną 
zakończoną sukcesem wyprawę - na Biegun 
Południowy. Janek Mela, pomimo swej nie-
pełnosprawności - podobnie jak Marek 
Kamiński - w ciągu jednego roku sta-
nął na dwóch biegunach ziemi. 
Podróże z Kasią i  Polą
Kolejny projekt Fundacji Marka Ka-
mińskiego - „Baby on board”, miał zu-
pełnie inny charakter, niż poprzednie. 
Podczas podróży Marka Kamińskiego z 
żoną Katarzyną  i córeczką Polą po kra-
ju i świecie powstawać miały reportaże 
telewizyjne – swego rodzaju poradniki 
jak podróżować z dzieckiem.
 - Na pomysł wyprawy wpadła Katarzy-
na – mówi Marek. - W zamyśle projekt 
miał przełamywać pewne stereotypy 
spędzania wolnego czasu z małym dziec-
kiem. Miał za zadanie pokazać rodzicom, jak po-
dróżować z małym dzieckiem i zachęcić innych do 
takiego wypoczynku. 
W pierwszym etapie Kamińscy przemierzyli Polskę 

wzdłuż biegu Wisły. 
Z tej podróży powstał 
film „Z Polą przez 
Polskę według Marka 
Kamińskiego”. Dru-
gim etapem miały być 
podróże po świecie, 
m. in. na Saharę, do 
Indii, Japonii, a nawet 
na przylądek Canave-
ral, skąd startują ra-
kiety kosmiczne, ale 
w 2007 roku urodził 
się syn Kay i realiza-
cja projektu musiała 

zostać wstrzymana. Być może ten projekt będzie 
jeszcze kontynuowany.

Operacja Wisła
Na początku marca 2010 roku Marek Kamiński sa-
motnie, w zimowych warunkach, przepłynął w 15 
dni Wisłę kajakiem od jej źródeł aż do ujścia. Inspi-
racją do tej wyprawy była Wisła i to, że Polska jest 
od niej odwrócona plecami. Tę zimową ekspedycję 
poprzedziła letnia Ekspedycja Wisła - miesięczny 
międzynarodowy spływ kajakowy pod przewod-
nictwem Marka Kamińskiego zorganizowany we 
wrześniu 2009 roku. Obie te wyprawy wpisują się 
w szeroką społeczno-edukacyjną inicjatywę „Szlak 
Wisły”, mającą na celu ochronę i promocję Wisły. 
W dorzeczu Wisły znajduje się ponad połowa po-
wierzchni Polski. Chcę pokazać, jak wielki skarb 
mamy w samym sercu Europy i jak bardzo nie wy-
korzystujemy drzemiącego w nim potencjału. 
– mówi podróżnik. Aktualnie Kamiński 
pracuje nad publikacją albumu „Eks-
pedycja Wisła”. Zostanie również wy-
produkowany film „Wisła – ostatnia dzika rzeka 

Europy”.
Najnowszym pomysłem Marka Kamińskiego jest 

zorganizowanie „Szkoły przekraczania granic” 
– letnich obozów dla niepełnosprawnych i po-

trzebujących pomocy dzieci. Pierwsze tur-
nusy mają się odbyć jeszcze w tym roku.

Andrzej Gojke

W swoją pierw-
szą wielką po-
dróż pojechał 
do Afryki w 
wieku 15 lat.

O niepełno-
sprawnym na-
stolatku i jego 
tragedii zapew-
ne nigdy nie 
usłyszelibyśmy, 
gdyby nie polar-
nik z Gdańska.  
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W 1992 Marek Kamiński założył w Koszalinie 
firmę Gama San S.A., która prosperuje do dzisiaj, 
Marek Kamiński ma w niej większościowy pakiet 
udziałów. Specjalizacją firmy jest hurtowa dystry-
bucja armatury i urządzeń przeznaczonych do we-
wnętrznych instalacji grzewczych i sanitarnych. Ma 
oddziały w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. Od tamte-
go czasu Marek Kamiński wiedzie podwójne życie: 
biznesmena i podróżnika. 
Plany kolejnych wypraw powstawały w przerwach 
pomiędzy ciężką pracą, często do późnego wieczo-
ra. Marek Kamiński w specyficzny sposób dbał o 
kondycję fizyczną potrzebną do realizacji podróż-
niczych marzeń. W okresie zimowym na przykład 
hartował organizm kąpiąc się w morzu. pływając, 
biegając. Często też można go było spotkać w Trój-
miejskim Parku Krajobrazowym ciągnącego za 
sobą cztery opony – był to trening przygotowujący 
do ciągnięcia sań z ekwipunkiem. 

Wśród 100. najbogatszych
Firma Gama San S.A. rozwijała się  i prosperowała 
coraz lepiej. Marek Kamiński w 1995 roku znalazł 
się na liście 100. najbogatszych Polaków tygodnika 
„Wprost”. Firma otrzymuje wiele nagród i wyróż-
nień.
Marek Kamiński odbiera nagrodę w polskiej edycji 
konkursu „World Young Business Achiever”, a fir-
ma m.in. dwukrotnie otrzymuje Medal Europejski 
oraz trzykrotnie nagradzana jest tytułem Firma Fair 
Play. 
Także kolejne wyprawy biznesmena - podróżnika to 
niekwestionowane sukcesy.  W 1990 roku Spitsber-
gen (ok. 350 km), w 1993 
przejście Grenlandii (ok. 
600 km w 35 dni), w 1995 
zdobywa w ciągu jednego 
roku oba bieguny – naj-
pierw w maju Biegun Pół-
nocny z wyspy Ward Hunt 
Island (770 km w 72 dni) 
i w grudniu, po 53 dniach 
samotnej wędrówki wśród 

lodów z wyspy Berkner Island, Biegun Południowy 
(1400 km). Wówczas nazwisko Marka Kamińskie-
go pojawiło się w mediach na całym świecie. Kolej-
ne wyprawy to: 1996 - próba samotnego trawersu 
Antarktydy (1450 km), 1997/1998 - trawers Gór 
Ellswortha i zdobycie Mt. Vinson, najwyższego 
szczytu Antarktydy, 1998 - wyprawa w Andy boli-
wijskie,1998 i 1999 przepłynięcie Atlantyku kolej-
no jachtem i katamaranem, 1999 -  przejście Pusty-
ni Gibsona (800 km w 46 dni) oraz 2000 - trawers 
Grenlandii w 13 dni (600 km). 
Podczas swych podróży Marek Kamiński  prowadzi 
dziennik, który staje się hitem wydawniczym. Zapi-
ski z wypraw polarnych „Moje Bieguny. Dzienniki 
z wypraw 1990-1998”, zdobyły Nagrodę Artusa dla 
Najlepszej Książki Roku 1998, a także „Burszty-
nowego Motyla”- nagrodę im. Arkadego Fiedlera. 
Po sukcesie wyprawy z Jaśkiem, podróżnik wydał 
książkę „Razem na bieguny” o niezwykłej historii 
zdobycia dwóch biegunów ziemi w ciągu jednego 
roku przez niepełnosprawnego chłopca. Najnowszą 
publikacją Kamińskiego jest wywiad rzeka „Doty-
kanie świata Marka Kamińskiego”. W planach po-
dróżnika są kolejne publikacje w postaci książek, 
albumów, audiobooków i filmów.

Trzecie oblicze 
W 1996 roku Marek Kamiński założył fundację, 
która organizuje  pomoc dla dzieci z domów dziec-
ka, rodzin zagrożonych oraz niepełnosprawnych i 
cierpiących na poważne, często nieuleczalne cho-
roby. Pozyskuje środki na dofinansowywanie re-
habilitacji oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w 
tym na zakup protez kończyn. Fundacja zajmuje się 
również organizacją wypraw, wspieraniem eksplo-
racji rejonów polarnych oraz innych miejsc na kuli 
ziemskiej, propagowaniem polarystyki i ekologii. 
Jednym z najważniejszych projektów Fundacji są 
bezpłatne warsztaty „Nadzieja dla serc” organizo-
wane dla dzieci z problemami kardiochirurgicznymi 
i kardiologicznymi. W trakcie tych zajęć dzieci i ich 
rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, uczest-
niczą w warsztatach motywujących, relaksacyjnych, 
poznają metody radzenia sobie ze stresem i sposoby 
spędzania wolnego czasu. Wszelkie informacje na 
temat działalności Fundacji można znaleźć na stro-
nie internetowej www.kaminski.pl .Fundacja Marka 
Kamińskiego mieści się w gdańskim oddziale firmy 
INVENA S.A. (w 2009 r. Gama San S.A. zmieniła 
nazwę na INVENA S.A., ponieważ ta nazwa, która 
wiąże się z innowacyjnością, lepiej oddaje charakter 
firmy i jej produktów – przyp. A. Gojke) 
Podróżnik, który kierowanie firmą przekazał kilka 

lat temu ojcu Zdzisławowi, 
bywa tam prawie codzien-
nie (sam jest przewodni-
czącym Rady Nadzorczej 
i  właścicielem większości 
udziałów), doradzając Za-
rządowi firmy oraz pracu-
jąc nad nowymi projekta-
mi Fundacji. 
Obok prowadzenia fir-

my i Fundacji, w 2008 roku 
Marek Kamiński założył In-
stytut Marka Kamińskiego, 
który poszerza i uzupełnia 
działalność Fundacji. Instytut 
zajmuje się przede wszyst-
kim różnymi aspektami roz-
woju człowieka, motywacją 
i propagowaniem zdrowego 
i efektywnego stylu życia. 
Szczegóły o przedsięwzię-
ciach Instytutu można prze-
czytać na stronie www.insty-
tut.kaminski.pl.

Historia Jasia Meli
Fundacja od kilku lat prowadzi programy eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży, m. in.  „Szkoła pod 
biegunem” czy „Szkoła nad Wisłą” oraz wspiera 
niepełnosprawne dzieci w przekraczaniu granic 
własnych słabości. W 2002 roku podróżnik poznał 
Janka Melę – 13-letniego chłopca, który cudem 
przeżył porażenie prądem o napięciu 15 tys. wol-
tów. Jednak lekarze musieli mu amputować nogę 
i rękę. O niepełnosprawnym nastolatku i jego tra-
gedii zapewne nigdy nie usłyszelibyśmy, gdyby nie 
polarnik z Gdańska.  
- Początkowo chodziło tylko o zebranie pieniędzy 
na lepszą protezę, która zastąpiłaby funkcje praw-
dziwej nogi – mówi Marek Kamiński. - Miała po-
móc chłopcu w powrocie do normalnego życia. 
Jednak w pewnym momencie narodził się pomysł 
wspólnej wyprawy na Biegun Północny. 
Dla niektórych pomysł był zupełnie szalony, jed-
nak w kwietniu 2004 roku został zrealizowany. W 
wyprawie, oprócz Marka Kamińskiego i Jasia Meli, 
wzięli wówczas udział także Wojtek Ostrowski i 
Wojtek Moskal. Za pieniądze z wysyłanych w 
trakcie wyprawy esemesów udało się kupić 
protezy dla 65 osób!
W grudniu 2004 roku wyruszyli na kolejną 
zakończoną sukcesem wyprawę - na Biegun 
Południowy. Janek Mela, pomimo swej nie-
pełnosprawności - podobnie jak Marek 
Kamiński - w ciągu jednego roku sta-
nął na dwóch biegunach ziemi. 
Podróże z Kasią i  Polą
Kolejny projekt Fundacji Marka Ka-
mińskiego - „Baby on board”, miał zu-
pełnie inny charakter, niż poprzednie. 
Podczas podróży Marka Kamińskiego z 
żoną Katarzyną  i córeczką Polą po kra-
ju i świecie powstawać miały reportaże 
telewizyjne – swego rodzaju poradniki 
jak podróżować z dzieckiem.
 - Na pomysł wyprawy wpadła Katarzy-
na – mówi Marek. - W zamyśle projekt 
miał przełamywać pewne stereotypy 
spędzania wolnego czasu z małym dziec-
kiem. Miał za zadanie pokazać rodzicom, jak po-
dróżować z małym dzieckiem i zachęcić innych do 
takiego wypoczynku. 
W pierwszym etapie Kamińscy przemierzyli Polskę 

wzdłuż biegu Wisły. 
Z tej podróży powstał 
film „Z Polą przez 
Polskę według Marka 
Kamińskiego”. Dru-
gim etapem miały być 
podróże po świecie, 
m. in. na Saharę, do 
Indii, Japonii, a nawet 
na przylądek Canave-
ral, skąd startują ra-
kiety kosmiczne, ale 
w 2007 roku urodził 
się syn Kay i realiza-
cja projektu musiała 

zostać wstrzymana. Być może ten projekt będzie 
jeszcze kontynuowany.

Operacja Wisła
Na początku marca 2010 roku Marek Kamiński sa-
motnie, w zimowych warunkach, przepłynął w 15 
dni Wisłę kajakiem od jej źródeł aż do ujścia. Inspi-
racją do tej wyprawy była Wisła i to, że Polska jest 
od niej odwrócona plecami. Tę zimową ekspedycję 
poprzedziła letnia Ekspedycja Wisła - miesięczny 
międzynarodowy spływ kajakowy pod przewod-
nictwem Marka Kamińskiego zorganizowany we 
wrześniu 2009 roku. Obie te wyprawy wpisują się 
w szeroką społeczno-edukacyjną inicjatywę „Szlak 
Wisły”, mającą na celu ochronę i promocję Wisły. 
W dorzeczu Wisły znajduje się ponad połowa po-
wierzchni Polski. Chcę pokazać, jak wielki skarb 
mamy w samym sercu Europy i jak bardzo nie wy-
korzystujemy drzemiącego w nim potencjału. 
– mówi podróżnik. Aktualnie Kamiński 
pracuje nad publikacją albumu „Eks-
pedycja Wisła”. Zostanie również wy-
produkowany film „Wisła – ostatnia dzika rzeka 

Europy”.
Najnowszym pomysłem Marka Kamińskiego jest 

zorganizowanie „Szkoły przekraczania granic” 
– letnich obozów dla niepełnosprawnych i po-

trzebujących pomocy dzieci. Pierwsze tur-
nusy mają się odbyć jeszcze w tym roku.

Andrzej Gojke

W swoją pierw-
szą wielką po-
dróż pojechał 
do Afryki w 
wieku 15 lat.

O niepełno-
sprawnym na-
stolatku i jego 
tragedii zapew-
ne nigdy nie 
usłyszelibyśmy, 
gdyby nie polar-
nik z Gdańska.  
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Wcale nie trzeba na to wiele czasu, bo 2 -3  dni wystarczą, by 
zobaczyć najciekawsze miejsca i zasmakować atmosfery. W tej 
najbardziej wysuniętej na północ europejskiej metropolii jest 
wiele miejsc potrafią rozkochać serce każdego turysty, nawet 
tego najbardziej wybrednego. Te najbardziej znane postaramy 
się w kilku zdaniach przedstawić poniżej.

Sercem miasta jest plac Senacki, nad którym dominuje nad wspa-
niała monumentalna, śnieżnobiała katedra luterańska wzniesiona 
w I połowie XIX wieku. Powstała według planów, słynnego ar-
chitekta Carla Ludwiga Engela, któremu wiele swoich obiektów 
zawdzięczają również Talin i St. Petersburg. Projektu Engela są 
także obiekty po obu stronach placu Senackiego - gmachy Uni-
wersytetu, Biblioteki oraz Pałacu Rządu. Niestety ten ostatni 

obiekt, do dziś jest jedną z rezydencji głowy państwa Finlandii 
i nie zawsze turyści w jego okolicach są mile widziani. W cen-
tralnym punkcie placu stoi pomnik cara Aleksandra II, którego 
Finowie darzą dużym sentymentem. 
Nieopodal placu stoi prawosławna katedra Wniebowzięcia (So-
bór Uspienski) z trzynastoma złoconymi kopułami, symbolizują-
cymi Jezusa  i 12 apostołów. 
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Port i wyspy
Zaledwie kilka minut spaceru dzieli nas od portu, w bez-
pośrednim sąsiedztwie którego - na Kauppatori znajduje 
się  barwny i gwarny targ. Można tu kupić nie tylko ryby, 
owoce,  mięso oraz wędliny z łosia czy renifera, ale  też 
pamiątki, antyki, peruki. Przy targowisku natkniemy się 

na kolumnę z dwugłowym orłem dynastii Ro-
manowów upamiętniająca wizytę w Helsinkach 
carycy Aleksandry - żony Mikołaja I. Przy por-
towych nabrzeżach  stoją Pałac Prezydencki oraz 
Ratusz.
Z portu warto popłynąć promami na rozliczne 
pobliskie wyspy, gdzie m. in.  sześciu połączo-
nych ze sobą znajduje się Suomenlinna - wybu-
dowana w połowie XVIII wieku przez Szwedów 
forteca. Na terenie tej twierdzy znajduje się kilka 
muzeów. Można tam oglądać eksponaty związa-
ne z militariami i walkami o wolność Finlandii. 

Jest na wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Godna uwagi jest też wyspa Seurasaari z rezydencją 
fińskich prezydentów plażami nudystów i skansenem, w 
którym możemy poznać style budowy z różnych regio-
nów Finlandii. 
W pobliżu bazaru ma swój początek tzw. Esplanadi Pół-
nocna. Ulica jest podgrzewana elektrycznie i nawet pod-
czas srogiej zimy nie ma na niej śniegu. Park  pomiędzy 
jezdniami to doskonałe miejsce odpoczynku. Przy Espla-
nadi, położny jest Teatr Szwedzki słynący ze sztuk wysta-
wianych tylko po szwedzku. 

Kościół w Skale
Jedną z największych atrakcji Helsinek jest Temppeliau-
kio – Kościół w Skale wybudowany w 1969 roku według 
projektu Timo i Tuomo Suomalainenów. Świątynia wyku-

ta w litej skale to symbol powikłanych  dziejów fińskiej 
architektury sakralnej. Na pokrycie wspaniałego dachu o 
średnicy 24 m zużyto 22 km miedzianej taśmy. Wewnątrz 
regularnie odbywają się koncerty, a w niedzielę o 14.00 
jest odprawiane nabożeństwo po angielsku. Wejście do 
kościoła znajduje się na końcu Fredrikinkatu.
Najsłynniejszy pomnik Helsinek to ogromne stalowe or-
gany upamiętniające niezwykle tu popularnego kompozy-
tora Jana Sibeliusa. Artystka Eila Hiltunen potrzebowała 
na ich wykonanie 6 lat i... 24 tony stali nierdzewnej. 

Tylko 19 godzin
Wśród – bagatela! - 35 muzeów w Helsinkach z pew-
nością wartym polecenia jest Kiasma – Muzeum Sztuki 
Współczesnej mieści się w dziwacznym, budynku projek-
tu Amerykanina Stevena Holla. Otwarte z wielką pompą 
w 1998 r., może się pochwalić błyskawicznie rozrastającą 

się kolekcją fińskiej i zagranicznej sztuki współ-
czesnej począwszy od lat 60. ubiegłego stulecia. 
Godne uwagi także Ateneumin Taidemuseo - naj-
większe muzeum sztuki w Finlandii. Zobaczyć 
tam można m.in. obrazy Gallena-Kalleli, Jarne-
felta, Sallinena, van Gogha, Cezanne’a, Chagalla i 
wiele innych, Muzeum Sportu z 1940 roku położo-
ne w pobliżu stadionu, Posti Museo z połowy XX 
wieku. Przedstawia historię poczty w Finlandii. W 
Helsinkach, które są jedynym fińskim miastem, w 
którym jeżdżą tramwaje, jest także muzeum tego 
środka lokomocji miejskiej. 
Helsinki to miasto, w którym nie zabraknie atrakcji 

turystycznych zarówno na krótki kilkudniowy wypad, jak 
i na dłuższy pobyt. Dzięki zainaugurowanym, w ubiegłym 
roku przez FINNLINES regularnym  połączeniom promo-
wym (dwa razy w tygodniu) na trasie Gdynia – Helsinki – 
Gdynia od najbardziej wysuniętej na północ stolicy Euro-
py dzieli nas jedynie 19 godzin.          Andrzej J. GojkeZ portu warto po-

płynąć promami 
na rozliczne pobli-
skie wyspy

Najsłynniejszy po-
mnik Helsinek to 
ogromne stalowe 
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Port i wyspy
Zaledwie kilka minut spaceru dzieli nas od portu, w bez-
pośrednim sąsiedztwie którego - na Kauppatori znajduje 
się  barwny i gwarny targ. Można tu kupić nie tylko ryby, 
owoce,  mięso oraz wędliny z łosia czy renifera, ale  też 
pamiątki, antyki, peruki. Przy targowisku natkniemy się 

na kolumnę z dwugłowym orłem dynastii Ro-
manowów upamiętniająca wizytę w Helsinkach 
carycy Aleksandry - żony Mikołaja I. Przy por-
towych nabrzeżach  stoją Pałac Prezydencki oraz 
Ratusz.
Z portu warto popłynąć promami na rozliczne 
pobliskie wyspy, gdzie m. in.  sześciu połączo-
nych ze sobą znajduje się Suomenlinna - wybu-
dowana w połowie XVIII wieku przez Szwedów 
forteca. Na terenie tej twierdzy znajduje się kilka 
muzeów. Można tam oglądać eksponaty związa-
ne z militariami i walkami o wolność Finlandii. 

Jest na wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Godna uwagi jest też wyspa Seurasaari z rezydencją 
fińskich prezydentów plażami nudystów i skansenem, w 
którym możemy poznać style budowy z różnych regio-
nów Finlandii. 
W pobliżu bazaru ma swój początek tzw. Esplanadi Pół-
nocna. Ulica jest podgrzewana elektrycznie i nawet pod-
czas srogiej zimy nie ma na niej śniegu. Park  pomiędzy 
jezdniami to doskonałe miejsce odpoczynku. Przy Espla-
nadi, położny jest Teatr Szwedzki słynący ze sztuk wysta-
wianych tylko po szwedzku. 

Kościół w Skale
Jedną z największych atrakcji Helsinek jest Temppeliau-
kio – Kościół w Skale wybudowany w 1969 roku według 
projektu Timo i Tuomo Suomalainenów. Świątynia wyku-

ta w litej skale to symbol powikłanych  dziejów fińskiej 
architektury sakralnej. Na pokrycie wspaniałego dachu o 
średnicy 24 m zużyto 22 km miedzianej taśmy. Wewnątrz 
regularnie odbywają się koncerty, a w niedzielę o 14.00 
jest odprawiane nabożeństwo po angielsku. Wejście do 
kościoła znajduje się na końcu Fredrikinkatu.
Najsłynniejszy pomnik Helsinek to ogromne stalowe or-
gany upamiętniające niezwykle tu popularnego kompozy-
tora Jana Sibeliusa. Artystka Eila Hiltunen potrzebowała 
na ich wykonanie 6 lat i... 24 tony stali nierdzewnej. 

Tylko 19 godzin
Wśród – bagatela! - 35 muzeów w Helsinkach z pew-
nością wartym polecenia jest Kiasma – Muzeum Sztuki 
Współczesnej mieści się w dziwacznym, budynku projek-
tu Amerykanina Stevena Holla. Otwarte z wielką pompą 
w 1998 r., może się pochwalić błyskawicznie rozrastającą 

się kolekcją fińskiej i zagranicznej sztuki współ-
czesnej począwszy od lat 60. ubiegłego stulecia. 
Godne uwagi także Ateneumin Taidemuseo - naj-
większe muzeum sztuki w Finlandii. Zobaczyć 
tam można m.in. obrazy Gallena-Kalleli, Jarne-
felta, Sallinena, van Gogha, Cezanne’a, Chagalla i 
wiele innych, Muzeum Sportu z 1940 roku położo-
ne w pobliżu stadionu, Posti Museo z połowy XX 
wieku. Przedstawia historię poczty w Finlandii. W 
Helsinkach, które są jedynym fińskim miastem, w 
którym jeżdżą tramwaje, jest także muzeum tego 
środka lokomocji miejskiej. 
Helsinki to miasto, w którym nie zabraknie atrakcji 

turystycznych zarówno na krótki kilkudniowy wypad, jak 
i na dłuższy pobyt. Dzięki zainaugurowanym, w ubiegłym 
roku przez FINNLINES regularnym  połączeniom promo-
wym (dwa razy w tygodniu) na trasie Gdynia – Helsinki – 
Gdynia od najbardziej wysuniętej na północ stolicy Euro-
py dzieli nas jedynie 19 godzin.          Andrzej J. GojkeZ portu warto po-
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Od strony południowej 
i zachodniej graniczy ze 
zurbanizowanymi obsza-
rami Gdyni i Rumi. Leży 
na terenie dwóch mikrore-
gionów Kępy Oksywskiej 
i Pradoliny Kaszubskiej.
Obszar gminy to 50 km2 
wspaniałych krajobrazów 
i unikalnej przyrody z 
największym siedliskiem 
mikołajka nadmorskiego w Europie i 
jednym z największych siedlisk czapli 
siwej. W okolicach ujścia Redy znajdu-
je się rezerwat ornitologiczny „Beka”, a 
pomiędzy Mechelinkami a Rewą rezer-
wat „Mechelińskie Łąki”. Część terenu 
zajmuje Nadmorski Park Krajobrazowy.
Piaszczyste plaże, płytkie wody stanowią 
doskonałe warunki do kąpieli wodnych i 
słonecznych oraz do uprawiania sportów 
wodnych, z czego  co roku korzystają 

Na wakacje do Kosakowa
Kosakowo jest gminą rolniczo-turystyczną położoną w północno-
wschodniej części województwa pomorskiego. Jej naturalną granicą 
wschodnią jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego. 

mieszkańcy gminy jak i odwiedzający ją 
turyści. W gminie żywe są tradycje, nie-
odłącznym elementem krajobrazu Rewy 
i Mechelinek są łodzie, kutry i sieci ry-
backie. 
Bogaty kalendarz imprez artystycznych 
przyciąga tłumy widzów. Dużym zainte-
resowaniem cieszy się organizowany co 
roku 15 sierpnia Festyn Kaszubski w Re-
wie. Podczas festynu można posłuchać 
kaszub skich zespołów folklorystycznych 

i spróbować kaszubskiej kuchni. Jarmark 
jest też okazja do prezentacji sztuki ludo-
wej i rzemiosła. Spacerując w Rewie nie 
sposób nie przejść się Aleją Zasłużonych 
Ludzi Morza- co roku w Alei wmurowy-
wane są tablice upamiętniające postacie 
związane z morzem, już dziś zapraszamy 
na tą uroczystość 3 lipca br. Zachęcamy 
do odwiedzin – zapraszają urokliwe pla-
że, piękne krajobrazy, ciekawe wydarze-
nia i otwarci ludzie.

Gmina Kosakowo

W gminie żywe są tradycje, 
nieodłącznym elementem kra-
jobrazu Rewy i Mechelinek są 
łodzie, kutry i sieci rybackie. OOd strony południowej OOd strony południowej 

i zachodniej graniczy ze Oi zachodniej graniczy ze 
zurbanizowanymi obsza-Ozurbanizowanymi obsza-
rami Gdyni i Rumi. Leży Orami Gdyni i Rumi. Leży 
na terenie dwóch mikrore-Ona terenie dwóch mikrore-
gionów Kępy Oksywskiej Ogionów Kępy Oksywskiej 
i Pradoliny Kaszubskiej.Oi Pradoliny Kaszubskiej.
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wspaniałych krajobrazów 
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W minionym roku poziom sprzedaży nowych 
aut utrzymał się na identycznym poziomie jak 
w 2008 roku. Z polskich salonów wyjechało do-
kładnie 320 010 aut osobowych, czyli o 3 sztuki 
więcej niż w 2008 roku. Teoretycznie więc sytu-
acja jest niezła, gdyż jeszcze w 2005 roku sprze-
dano 235 322 samochody (wzrost o 36 proc.).
Wyniki te nie oddają jednakże faktycznego stanu 
rynku. Mieliśmy bowiem do czynienia z masową 
skalą zjawiska samochodowej turystyki zakupo-
wej. Oferta polskich salonów była niezwykle 
atrakcyjna cenowo dla klientów ze strefy euro. 
Nic więc dziwnego, że wielu nabywców zza 
naszej zachodniej granicy zdecydowało się na 
przyjazd do polskiego dilera. Z szacunkowych 

Motoryzacja

Samochody 
roku 2009

Skoda była najczęściej kupowanym przez Polaków samochodem w 
2009 roku. Octavia została sprzedana w ilości 18 918 sztuk, zaś Fa-
bia znalazła 13 980 nabywców. Na podium uplasował się ponadto 
Fiat Punto, którego kupiło 10 560 osób.

danych wynika, że reeksport 
w całym 2009 roku sięgnął 
ok. 45 tys. aut, które z pol-
skich salonów wyjechały 
do klientów z Niemiec czy 
Słowacji.
Na pozycji lidera polskie-
go rynku umocniła się - i to 
bardzo wyraźnie - Skoda. 
Zsumowana sprzedaż cze-
skich aut wyniosła w 2009 
roku 37 944 sztuki. Tym 
samym udział tej marki w 
rynku wzrósł do 11,9%. Fia-
tów wyjechało z naszych 
salonów 31 740, co oznacza 
9,9% udziału w rynku. Naj-

popularniejszymi modelami były Punto (10 560 szt.) i Panda (7 
586 szt.). Na trzeciej pozycji uplasowała się Toyota, ze skumu-
lowaną sprzedażą 27 821 aut. Kupujący najchętniej wybierali 
modele Yaris - 9 173 szt., Avensis - 6 626 szt. i Auris (4 791 szt.). 
Tuż poza podium uplasowały się kolejno Ford i Volkswagen z 
wynikami zsumowanymi na koniec 2009 roku 26 879 i 26 640 
sprzedanych aut. Obie marki zwiększyły swoje udziały rynko-
we, odpowiednio do 8,4% i do 8,3%. Szóste miejsce zajął Opel, 
który sprzedał w minionym roku 22 101 swoich aut, co ozna-
cza prawie 21-procentowy spadek w porównaniu z wynikiem 
uzyskanym rok wcześniej. Tym samym pozycja marki uległa 
znacznemu osłabieniu – do 6,9% udziału w rynku. Kolejne mar-
ki w rankingu osiągnęły sumaryczne wyniki poniżej poziomu 
20 tysięcy sztuk.
Warto zauważyć, że na 8. pozycję wskoczyła koreańska Kia. 
Jednak na tak dobry wynik (ponad 14 tys. aut) wpływ miał wy-
grany przetarg na dostawę ponad 2,4 tys. modeli tej marki dla 
policji. Rekordowy rok ma za sobą Mitsubishi. Japoński pro-
ducent zdołał zwiększyć sprzedaż nad Wisłą o blisko 95% - do 
niecałych 8,5 tys. aut. To zasługa świetnej oferty na Lancera i 
Outlandera.                                                          Ryszard Wenta

Na pozycji lide-
ra rynku umoc-
niła się  Skoda. 
Zsumowana 
sprzedaż cze-
skich aut wy-
niosła w 2009 
roku 37 944 
sztuki.
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aut utrzymał się na identycznym poziomie jak Waut utrzymał się na identycznym poziomie jak 
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Po pięciu latach Mercedes postanowił się-
gnąć ponownie do modelu CLS i zapre-
zentował koncepcyjną odmianę tego mo-
delu, ale w wersji kombi. Auto zachwyca 
swoją stylizacją i pokazuje, że projektanci 
Mercedesa są w świetnej formie.
Podczas targów motoryzacyjnych pod 
koniec kwietnia w Pekinie Mercedes za-
prezentował model CLS Shooting Bra-
ke. Chodzi tu o pojazd, który wyglądem 
przypomina coupe, ale jest tak funkcjonal-
ny jak kombi. To bardziej dopieszczona 
wersja prototypu Fascination, który za-
prezentowano kilkanaście miesięcy temu. 
Oczywiście za sprawą pokrywy bagażnika 
unoszonej ku górze wraz z szybą. Dokład-
nie tak, jak w zwykłym kombi.
Nowy Mercedes do sprzedaży ma szansę 
trafi ć jeszcze w 2010 roku, a najpóźniej na 

początku następnego. CLS Shooting Bre-
ak jest dość duży. Ma aż 496 cm długości, 
195 cm szerokości i 144 cm wysokości.
Najbardziej rzuca się w oczy charakte-
rystyczny „grill”, przeniesiony z SLS-a. 
Inna ciekawostka to modne, LED-owe 
refl ektory, które tu składają się z 71 diod 
świecących. Inne istotne cechy CLS-a to 
drzwi z szybami bez ramek, cztery osobne 
miejsca w kabinie, czy też idealnie płaska 
podłoga bagażnika z ochronnymi listwami 
z aluminium. Ciekawie wyglądają deta-
le wokół kierowcy i pasażerów. Niektóre 
z nich zaprojektowano specjalnie dla tej 
wersji CLS-a.
Silnik to 3,5-litrowe V6 o mocy 306 KM. 
Motor ten wyposażony jest we wtrysk 
bezpośredni benzyny i niskociśnieniowe 
doładowanie.                    Ryszard Wenta

Nowy samochódmarzeńNowy samochódmarzeńNowy samochód
Wszyscy pamiętamy premierę modelu CLS, który w roku 2005 
po prostu wstrząsnął światem motoryzacji i wskrzesił modę na 
czterodrzwiowe auta coupe. 
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delu, ale w wersji kombi. Auto zachwyca Pdelu, ale w wersji kombi. Auto zachwyca 
swoją stylizacją i pokazuje, że projektanci Pswoją stylizacją i pokazuje, że projektanci 
Mercedesa są w świetnej formie.PMercedesa są w świetnej formie.
Podczas targów motoryzacyjnych pod PPodczas targów motoryzacyjnych pod 
koniec kwietnia w Pekinie Mercedes za-Pkoniec kwietnia w Pekinie Mercedes za-
prezentował model CLS Shooting Bra-Pprezentował model CLS Shooting Bra-
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Konkurs rozstrzygnięty został 28 kwietnia. Przyznanie I nagro-
dy koncepcji pracowni MAT nie oznacza jednak, że zostanie ona 
zrealizowana. Zwycięska koncepcja będzie przede wszystkim 
podstawą do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Wykorzystane zostaną zaproponowane przez MAT 
urbanistyczne aspekty projektu, czyli m.in. układy ulic, rozmiesz-
czenie, czy wysokość zabudowy. Po uchwaleniu zmodyfikowa-
nego planu zagospodarowania i powołaniu przez Miasto Gdańsk 
i Polnord SA spółki celowej organizowane będą konkursy ar-
chitektoniczne na projekty realizacyjne konkretnych elementów 
Wyspy, w tym Muzeum Bursztynu. Zwycięska pracownia MAT, 

poza 100 tys. zł nagrody za pierwsze miejsce, otrzyma zlecenie 
od Polnordu na zaprojektowanie jednego z elementów zabudowy 
Wyspy Spichrzów. Początek prac przewiduje się na III/IV kwartał 
2011 roku. Muzeum Bursztynu powstanie w latach 2012-2013. 
Cały projekt będzie ukończony prawdopodobnie w IV kwartale 
2014 roku. Przewidywany koszt inwestycji - 450 mln zł. Wkład 
miasta to teren wyceniany na 59 mln zł. Dzięki niemu Gdańsk 
obejmie w spółce 49 proc. udziałów. Polnord, który zapewni fi-
nansowanie i wybuduje wszystkie obiekty, będzie miał 51 proc. 
udziałów.

Ryszard Wenta

NOWE OBLICZE

Wizja zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdań-
sku, przygotowana przez pracownię architektoniczną MAT, 
zwyciężyła w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na za-
gospodarowanie tego unikalnego miejsca.

WYSPY SPICHRZÓW

Inwestycje
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W konkursie na zagospodarowanie 
działki o powierzchni ponad 4,5 ha na 
rogu al. Zwycięstwa i ul. Orłowskiej 
wzięły udział 42 pracownie z całej Pol-
ski. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania może tam powstać 
kilkukondygnacyjna zabudowa miesz-
kalna z lokalami usługowymi. Ale nie 
wszyscy architekci wzięli to pod uwagę. 
- Prace były jednak tak dobre, że po-
stanowiliśmy przyznać dodatkowo 
pięć równorzędnych wyróżnień po 2 
tys. zł - mówi Mieczysław Ciomek 
prezes Invest Komfortu, właścicie-
la działki i organizatora konkursu. 
Bezapelacyjnym zwycięzcą zostsła 
pracownia Arch Deco z Gdyni. - Prace 
były oczywiście kodowane, ale okazało 
się, że mieszkający w Trójmieście ar-
chitekci i urbaniści lepiej poczuli „du-
cha” tego miejsca. Zwycięska praca 
doskonale wpisuje się w istniejącą już 
zabudowę - podkreśla Robert Hirsch, 
jeden z członków jury oraz miej-
ski konserwator zabytków w Gdyni.
- Rodzi się idea zagospodarowa-
nia części miasta,która jest na-

Nowe

Nowa architektura

NoweNoweJakie będzie 

Gdyńska pracownia architektoniczna Arch Deco wygrała ogólnopol-
ski konkurs na projekt zagospodarowania atrakcyjnej działki w nad-
morskim Orłowie. Jury było niemal jednomyślne.

NoweNoweNowe
Gdyńska pracownia architektoniczna Arch Deco wygrała ogólnopol-Gdyńska pracownia architektoniczna Arch Deco wygrała ogólnopol-
ski konkurs na projekt zagospodarowania atrakcyjnej działki w nad-
Gdyńska pracownia architektoniczna Arch Deco wygrała ogólnopol-

Orłowo

szym skarbem. To magiczne miejsce, a prace zrobiły na mnie wiel-
kie wrażenie - podkreśla prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Na podstawie zwycięskiej pracy powstanie docelowy projekt, który będzie 
mógł być nieco inny od zwycięskiej pracy. Nie wiadomo jednak kiedy zosta-
nie zrealizowany. Invest Komfort w połowie 2007 roku rozstrzygnął podobny 
konkurs na zabudowę terenów po dawnym Elmorze nad Motławą, ale do dziś 
zwycięska koncepcja nie doczekała się realizacji.               Andrzej J. Gojke

Nagrodzone prace wystawiono w Sea Towers
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WW konkursie na zagospodarowanie WW konkursie na zagospodarowanie 
działki o powierzchni ponad 4,5 ha na Wdziałki o powierzchni ponad 4,5 ha na 
rogu al. Zwycięstwa i ul. Orłowskiej Wrogu al. Zwycięstwa i ul. Orłowskiej 
wzięły udział 42 pracownie z całej Pol-Wwzięły udział 42 pracownie z całej Pol-
ski. Zgodnie z miejscowym planem Wski. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania może tam powstać Wzagospodarowania może tam powstać 
kilkukondygnacyjna zabudowa miesz-Wkilkukondygnacyjna zabudowa miesz-
kalna z lokalami usługowymi. Ale nie Wkalna z lokalami usługowymi. Ale nie 
wszyscy architekci wzięli to pod uwagę. Wwszyscy architekci wzięli to pod uwagę. 
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Nawiązaniem globalnej współpracy Hewlett-Packard 
oraz wytwórni fi rmowej Warner Bros. Pictures po-
chwaliła się agencja Edelman, obsługująca tę markę. 
- Celem jest pokazanie mody „tech couture” i powią-
zanie wiosennej kolekcji produktów HP z najnowszym 
fi lmem – mówi Grzegorz Kuźnik, junior account exe-
cutive w Edelman Polska. - Reklama, 
będąca częścią kampanii zorgani-
zowanej pod hasłem „Kompu-
ter znów jest osobisty”, de-
monstruje, w jaki sposób 
urządzenia techniczne 
mogą nabrać indy-
widualnego charak-
teru. 
Starania HP, by zbli-
żyć się do świata mody, 
zaczęły się od zaprezentowania 
na wybiegu pierwszego notebooka HP Mini 
Vivienne Tam (stworzonego przy współpracy z 

PRODUCT PLACEMENT

HP w wielkim mieście

Gadżetomania

Na 28 maja została wyznaczona polska premiera drugiej części 
„Seksu w wielkim mieście”. Film jest przykładem coraz częstszej 
współpracy, dzięki której określone produkty można zobaczyć 
w fi lmach i serialach. 

projektantką mody). Doprowadziło to do nawiązania współ-
pracy z twórcami „Seksu...”. Jako kobieta sukcesu występuje 
w tej produkcji Sarah Jessica Parker. W reklamie aktorka gra 
samą siebie – elegancką, energiczną kobietę, która korzysta z 
komputera HP, by odgrywać — z niezrównaną elegancją — 
różnorodne, wzięte z życia role: od matki, przez projektantkę, 
po producentkę fi lmów. Dlaczego właśnie ten fi lm? - „Seks...” 
jest produkcją, która inspiruje kobiety na całym świecie i wy-
znacza nowe trendy w modzie. Współpraca z twórcami fi lmu to 
naturalny krok w promowaniu mody i eleganckiej, wiosennej 
kolekcji komputerów HP na rok 2010 wśród klientów z całego 

świata – mówi Jean-Pierre Le Calvez, wicepre-
zes ds. marketingu w dziale komputerowych 
systemów osobistych HP w regionie EMEA. 

Film jest przykładem coraz częstszej 
współpracy, dzięki której konkret-

ne produkty można zobaczyć 
w kinach i telewizji. Formal-
nie product placement nie 
jest w Polsce legalny, więc 

producenci często podkreślają, 
że chodzi o sponsoring użycze-

niowy, co jest zaznaczone w napi-
sach końcowych.Tak było również w 

przypadku emitowanego od marca w TVP 
2 serialu ”Apetyt na życie”, gdzie „zagrała” 

marka Wool Star. 
Product placement jest obecny praktycznie w każdym serialu, 
który można zobaczyć aktualnie w telewizji i ciągle rozwija się 
- jako reklama nie występująca ofi cjalnie, a więc przemawiają-
ca do klienta podświadomie.                  Tomasz Modzelewski

Product place-
ment jest obecny 
praktycznie 
w każdym serialu

NNawiązaniem globalnej współpracy Hewlett-Packard NNawiązaniem globalnej współpracy Hewlett-Packard 
oraz wytwórni fi rmowej Warner Bros. Pictures po-Noraz wytwórni fi rmowej Warner Bros. Pictures po-
chwaliła się agencja Edelman, obsługująca tę markę. Nchwaliła się agencja Edelman, obsługująca tę markę. 
- Celem jest pokazanie mody „tech couture” i powią-N- Celem jest pokazanie mody „tech couture” i powią-
zanie wiosennej kolekcji produktów HP z najnowszym Nzanie wiosennej kolekcji produktów HP z najnowszym 
fi lmem – mówi Grzegorz Kuźnik, junior account exe-Nfi lmem – mówi Grzegorz Kuźnik, junior account exe-
cutive w Edelman Polska. - Reklama, Ncutive w Edelman Polska. - Reklama, 
będąca częścią kampanii zorgani-Nbędąca częścią kampanii zorgani-
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Największy na rynku wyświetlacz AMO-
LED w perfekcyjny sposób oddaje barwy, 
a dzięki wysokiej rozdzielczości WVGA 
wszystkie szczegóły obrazu są  jeszcze 
bardziej widoczne. HTC Desire to kamera 
5 MPix z lampą LED oraz ustawieniami, 
które pozwolą szybko uwiecznić i podzie-
lić się każdą niezwykłą chwilą poprzez e-
mail lub MMS, a nawet portal Facebook.
com. A wszystko to działa szybko jak ni-
gdy przedtem dzięki temu, że aparat ma w 
sobie procesor 1 GHz wspomagany przez 
576 MB pamięci RAM. Telefon ma wgra-
ny system operacyjny Android OS 2.1 i 
działa z interfejsem HTC Sense. 

iPhone: 

trzy w jednym 

Te i wiele innych zalet czynią iPhone naj-
lepszym telefonem komórkowym, z ja-
kim obecnie można się zetknąć. Interfejs 
pozwala dzwonić za pomocą lekkiego 
stuknięcia palcem w nazwę albo numer 
na liście kontaktów, ulubionych, ostatnio 
wybieranych czy gdziekolwiek indziej. A 
dzięki usłudze Visual Voicemail można 
wybierać i odsłuchiwać pocztę głosową, 
tak jak wiadomości e-mail. 
Zawartość telefonu — mu-
zyka, fi lmy, podcasty itp. 
— prezentowana jest na 
3,5-calowym wyświetlaczu. 
Wystarczy dotknięcie palca, 
by przewinąć listy utworów 

Samsung Omnia LITE to telefon działa-
jący w oparciu o system Windows Mobi-
le 6.5. Intuicyjny interfejs TouchWiz 2.0, 
3-calowy dotykowy wyświetlacz WQVGA 
oraz szeroka gama praktycznych funkcji 
sprawiają, że jest to idealny towarzysz dla 
wszystkich tych, którzy chcą być na bieżą-
co i mieć stały dostęp do informacji i cenią 
stonowaną elegancję designu i wysokiej 
jakości multimedia. We wnętrzu Omnia 
kryje wszystkie funkcje, które przydadzą 
się w pracy lub zarządzaniu osobistymi za-
daniami. Telefon zapewnia stały dostęp do 
wszystkich służbowych i prywatnych kont 
pocztowych. Omnia Lite działa w oparciu o 
system operacyjny Windows Mobile 6.5. 

Motorola Milestone posiada 3,7 cala wy-
świetlacz i aparat fotografi czny 5 Mpix z 
automatyczną regulacją ostrości i podwój-
ną lampą błyskową i nagrywaniem obrazu 
w jakości DVD. Dzięki Android Market 
użytkownik tego aparatu może cieszyć się 
setkami, a nawet tysiącami różnych aplika-
cji i widżetów. Milestone to zadziwiający 
kolorami ekran dotykowy 3,7" o panora-
micznych proporcjach 16:9, pełna fi zyczna 
klawiatura qwerty w bardzo cienkiej obu-
dowie typu slider (tylko 13.7 mm). Moto-
rola stawia na stabilny dostęp do interne-
tu - przez Milestone  możemy sprawdzić  
pocztę IMAP, POP, MS Exchange oraz 
Google mail. 

Desire: 
znaczy pożądanie 

To coś więcej, 
niż komórka

Samsung: 
biznesowa elegancja

Milestone: 
bez ograniczeń 

Desire: 
znaczy pożądanie 

Samsung: 
biznesowa elegancja

Milestone: 
bez ograniczeń 

lub wykonawców. Jakby tego było mało, 
Cover Flow pozwala oglądać okładki 
albumów. iPhone korzysta z szybkich, 
bezprzewodowych połączeń 3G i Wi-Fi, 
dzięki którym udostępnia programy do 
obsługi wiadomości e-mail, mapy z GPS 
oraz przeglądarkę Safari. iPhone wyposa-
żono też w szereg aplikacji, a tysiące ko-
lejnych są do pobrania ze sklepu App Sto-

re za pomocą jednego stuknięcia w ekran. 
Produkt Apple to połączenie innowacyjnej 
technologii z najbardziej zaawansowanym 
systemem operacyjnym na świecie, które-
go programy działają równocześnie bez 
żadnych zakłóceń w pełnej synchronizacji 
z Macami jak i PC-tami. 

To rewolucyjny telefon, szerokoekra-
nowy iPod i nowatorskie urządzenie 
internetowe.TTe i wiele innych zalet czynią iPhone naj-TTe i wiele innych zalet czynią iPhone naj-

lepszym telefonem komórkowym, z ja-Tlepszym telefonem komórkowym, z ja-
kim obecnie można się zetknąć. Interfejs Tkim obecnie można się zetknąć. Interfejs 
pozwala dzwonić za pomocą lekkiego Tpozwala dzwonić za pomocą lekkiego 
stuknięcia palcem w nazwę albo numer Tstuknięcia palcem w nazwę albo numer 
na liście kontaktów, ulubionych, ostatnio Tna liście kontaktów, ulubionych, ostatnio 
wybieranych czy gdziekolwiek indziej. A Twybieranych czy gdziekolwiek indziej. A 
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