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POPRZEDNIE WYDANIA:

ajnowsze wydanie 
naszego magazynu 
rozpoczyna wywiad, 
w  którym  znajdą  Pań-

stwo odpowiedzi na pytania: 
„Jak  buduje  się  silną  markę 
międzynarodowej  imprezy? 
Jak to przekłada się na współ-
pracę  biznesową  z  partnera-
mi?  Opowiada  o  tym  Tomasz 
Chamera,  prezes  Polskiego 
Związku  Żeglarskiego  i  wice-
prezydent  Światowej  Federa-
cji  Żeglarskiej  World  Sailing. 
W dziale Biznes  z okazji wciąż 
trwającego  lata  i  sezonu  urlo-
powego kontynuujemy temat 
żeglarstwa i rozwijamy go bar-
dzo  szeroko.  Dlatego  polecam 
kolejną  rozmowę,  tym  razem 

z Wojciechem Dąbrowskim prezesem Grupy PGE,  z której dowie-
dzieć się możemy zarówno o społecznej odpowiedzialności bizne-
su, jak i energetycznej transformacji z udziałem morskiego wiatru. 
Prezentujemy także ciekawą tematykę w okazałym, nowym dziale 
jakim jest Zdrowie & Uroda, gdzie kobiety sukcesu opowiadają np. 
o innowacyjnych zabiegach medycyny estetycznej oraz o kosmeto-
logii. Na samym końcu zapraszam do lektury dotyczącej Samorzą-
dów, które przedstawiają plany, pomysły a także relacje z odbywa-
jących się wydarzeń. Zapraszam serdecznie.

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Jak buduje się silną markę międzynarodowej 
imprezy? Jak ta impreza buduje z kolei markę 

miasta? Jak to przekłada się na współpracę 
biznesową z partnerami? O tym wszystkim, 

podczas 23 edycji Gdynia Sailing Days 
opowiedział naszemu dziennikarzowi 

Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku 
Żeglarskiego i wiceprezydent Światowej 

Federacji Żeglarskiej World Sailing.
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2 3 edycja Gdynia Sailing 
Days za nami, ale zanim po-
rozmawiamy o tegorocznej 
edycji, chciałbym abyśmy 

trochę powspominali początki imprezy, 
która rosła wraz z miastem i dziś jest jedną 
z najważniejszych tego typu imprez w base-
nie Morza Bałtyckiego. Wraca Pan jeszcze 
czasami pamięcią do początków? 

Oczywiście. Pielęgnowanie wspomnień jest 
ważne, choćby z tego powodu, aby mieć 
świadomość jak dużą pracę przez te lata 
wykonaliśmy i jak wiele jeszcze przed nami. 
Pierwsza edycja Gdynia Sailing Days odby-
ła się w 2000 roku. Doskonale pamiętam, 
kiedy pojawił się pomysł organizacji tej im-
prezy i jak zaczęliśmy działać. Jako grupa 
żeglarzy namówiliśmy i przekonaliśmy do 
współpracy władze miasta, które wówczas 
przejmowały w użytkowanie marinę od 
Urzędu Morskiego. Zaczynaliśmy z wyso-
kiego pułapu, z pokaźną liczbą wartościo-
wych sponsorów, szybko zbudowaliśmy 
silną markę w żeglarskim świecie. W ko-
lejnych latach impreza miała swoje lepsze 
i gorsze czasy. Punktem zwrotnym był 2010 
rok, kiedy zdecydowaliśmy się zmienić for-
mułę z jednych regat na żeglarski festiwal. 
Szukaliśmy optymalnego formatu, a obec-
na formuła wydarzenia obejmującego wiele 
imprez, otwartego na mieszkańców i tury-
stów, zdecydowanie się sprawdza. 

Te gorsze czasy to okres pandemii?

I tak, i nie. Covid sparaliżował cały świat, 
również sport, ale po pierwszym szoku, 
trzeba było nauczyć się z nim żyć. Żeglar-
stwo to sport wodny, większość aktyw-
ności z nim związanych dzieje się z dala 
od brzegu i ludzi. Wykorzystaliśmy więc 
specyfikę naszego sportu i od razu zaczę-
liśmy szukać takich rozwiązań, które po-
mimo lockdown’u, dadzą nam możliwość 
w miarę normalnego funkcjonowania w tej 
trudnej rzeczywistości. Opracowaliśmy 
szereg procedur gwarantujących bezpiecz-
ną organizację regat, ściśle współpraco-
waliśmy z Ministerstwem Zdrowia oraz 
Ministerstwem Sportu, potrafiliśmy szybko 

dostosowywać się do zmieniających się 
uwarunkowań. Z dumą mogę stwierdzić, że 
jeśli chodzi o polski sport, to PZŻ okazał się 
jedną z najlepiej radzących sobie instytucji 
w tej trudnej sytuacji. Zarówno w 2020, jak 
i 2021 roku udało nam się zorganizować 
regaty Gdynia Sailing Days, pomimo ści-
słych obostrzeń. Co więcej, przejęliśmy też 
kilka prestiżowych imprez rangi mistrzostw 
świata czy Europy, których organizacji nie 
podołały inne kraje. Jestem z tego bardzo 
dumny, bo udowodniliśmy, że jako żeglarze 
jesteśmy społecznością godną zaufania, 
która w sytuacji kryzysowej zawsze staje 
na wysokości zadania. 

W tym roku pandemia się nie skończyła, ale 
skończyły się lockdowny i ograniczenia. Fe-

stiwal Gdynia Sailing Days od razu nabrał 
wiatru w żagle. 

Przede wszystkim znowu mogliśmy stanąć 
frontem do mieszkańców i turystów, dzięki 
czemu impreza miała charakter nie tylko 
sportowy, ale przede wszystkim festiwa-
lowy. Od zawsze przyświecała nam idea 
upowszechniania żeglarstwa, dlatego Gdy-
nia Sailing Days to nie tylko regaty, a cały 
szereg aktywności około żeglarskich, rów-
nież na brzegu. W tym roku, po raz pierwszy 
połączyliśmy siły z Polską Ligą Esportową 
i promowaliśmy e-sport oraz e-sailing. Na 
plaży w Gdyni stanęła specjalna strefa, 
można było się w niej spotkać ze znanymi 
youtuberami oraz oglądać rozgrywki naj-
lepszych e-sportowych drużyn w kraju. 

fot. Janek Kozłowski
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Odbył się też turniej PGE e-Gdynia Sailing 
Days. W tych wirtualnych regatach było 
sporo emocji, a transmisja na żywo w inter-
necie cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
To jest przyszłość i swego rodzaju sposób 
na dotarcie do młodych ludzi. 

Wspomniał Pan o zachęcaniu do żeglarstwa 
młodzieży. Jest Pan z pokolenia, które nie 
potrzebowało specjalnych zachęt. Dzisiaj 
konkurencja na rynku zainteresowań i po-
tencjalnych pasji jest duża, a i mentalność 
młodych ludzi jest diametralnie inna. 

Zamiast narzekać na rzeczywistość, trzeba 
szukać sposobów jak zachęcić młodzież do 
żeglarstwa. Obecnie dzieci i młodzież mają 
mnóstwo możliwości, ale paradoksalnie 

bywają coraz bardziej zagubieni. Oczywi-
ście, jeśli mówimy o dzieciach, to duża jest 
rola rodziców, gdyby nie ich determinacja 
pewnie i mnie nie byłoby w tym sporcie, bo 
początki nie były łatwe. Dlatego bardzo się 
cieszę, że w tym roku mogliśmy zorganizo-
wać Gdynia Sailing Days bez pandemicz-
nych ograniczeń. Dzięki temu każdy, kto 
wchodził w tym czasie do gdyńskiej mariny, 
od razu trafiał w sam środek żeglarskiego 
życia pełnego młodych, radosnych ludzi. 
Można było na własne oczy przekonać się, 
że te łódki wcale nie są takie niedostępne 
i trudne w obsłudze, że młodzi żeglarze 
schodzą z wody na brzeg pełni pozytyw-
nych emocji, uśmiechnięci, współpracu-
ją z sobą, dzielą się wrażeniami, tworzą 
zgraną społeczność. Taka atmosfera może 
skłonić dziecko, czy rodzica do zaintereso-
wania się żeglarstwem, do rozmowy, zajrze-
nia do najbliższego klubu. O tym, że warto, 
nikogo specjalnie nie trzeba przekonywać. 
Żeglarstwo to nie tylko sport, to przede 
wszystkim sposób na życie, pełne przygód, 
podróży, obcowania z przyrodą i ludźmi 
o podobnej pasji. 

Obserwowałem podczas Gdynia Sailing 
Days regaty KINDER Joy of moving Puchar 
Trenerów. Przyznam szczerze, że tak spon-
tanicznej radości u takiej ilości dzieci nie 
widziałem chyba nigdy. 

Bo to są najbardziej radosne regaty w Pol-
sce. Współpracujemy przy tej imprezie 
z firmą Ferrero, a KINDER Joy of Moving 
to program z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności biznesu prowadzony przez 
naszego partnera w ponad 30 krajach. 
Hasło programu – Niech radość zawsze 
wygra! – mówi wszystko o idei. Program 
promuje takie wartości jak przyjaźń, fair 
play, zabawę poprzez sport oraz współpra-
cę, uczy najmłodszych budowania relacji 
z rówieśnikami oraz umacniania wiary we 
własne możliwości. To jeden z najbardziej 
wartościowych programów z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, jakie 
znam i bardzo się cieszę, że Polski Związek 
Żeglarski jest partnerem Ferrero w tym wy-
darzeniu. 

To nie jedyny program upowszechniania że-
glarstwa realizowany przez Polski Związek 
Żeglarski.

Wraz z Ministerstwem Sportu i Turysty-
ki, przy udziale organizacji członkowskich 
PZŻ oraz przy wsparciu PGE Polskiej Gru-
py Energetycznej realizujemy Ogólnopolski 
Program Edukacji Żeglarskiej PolSailing. To 
największy w Polsce, kompleksowy program 
upowszechniania i popularyzacji żeglarstwa. 
W tym roku bezpłatne zajęcia żeglarskie dla 
dzieci odbywają się w 25 ośrodkach. To już 
10 edycja programu, z którego dotąd sko-
rzystało tysiące dzieci z wielu miejsc w Pol-
sce. Wielu z nich trafiło później do szkółek 
i klubów żeglarskich na regularne zajęcia. 
Chciałbym podkreślić tutaj wzorową współ-
pracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
które od 2014 roku dofinansuje program 
PolSailing. W obecnej edycji możemy też 
liczyć na wsparcie sponsora głównego PZŻ, 
Grupy PGE oraz Polskiej Fundacji Narodo-
wej, która sfinansowała produkcję 23 łódek 
klasy Optimist. Jachty czekają już w stoczni 
na odbiór i wkrótce trafią do ośrodków reali-
zujących program PolSailing. 

Skoro jesteśmy przy współpracy ze spon-
sorami i partnerami, to porozmawiajmy 
chwilę o związkach żeglarstwa z biznesem. 

Temat bardzo szeroki, ale podczas Gdynia 
Sailing Days można było się temu przyjrzeć 
z bliska. Łączenie sportu z biznesem to nie-
zbędna droga rozwoju tego typu organizacji 
jak PZŻ. Żeglarstwo jest atrakcyjną plat-
formą promocyjną i poszczególne firmy, 
promując się poprzez żeglarstwo osiągają 
zazwyczaj zamierzone cele. Te cele są róż-
ne, począwszy od kwestii wizerunkowych, 
przez typowo sprzedażowe, kończąc na 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Ale 
jest też inne oblicze, które doskonale było 
widoczne podczas tegorocznej edycji na-
szego festiwalu. Jedną z imprez towarzy-
szących były bowiem targi Polboat Yach-
ting Festival, które odbywały w Yacht Park 
Marina. Warto sobie uświadomić, że Polska 
jest światowym potentatem, jeśli chodzi 
o produkcję sprzętu wodniackiego.
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Przyjmijmy, że jestem właścicielem dużego 
przedsiębiorstwa i chciałbym się promować 
poprzez żeglarstwo. Jakie mam możliwości?

Tych możliwości jest wiele. Podam kilka 
przykładów, a zacznę od Grupy PGE, któ-
ra na początku roku została Sponsorem 
Głównym Polskiego Związku Żeglarskie-
go. W ramach tej współpracy mamy okre-
ślony szereg działań, które realizujemy. To 
m.in. wsparcie kadry narodowej w klasach 
olimpijskich, co wpływa na jakoś treningów 
i przygotowań do najważniejszych startów. 
To także współpraca przy organizacji Gdy-
nia Sailing Days, rozwój e-sailingu oraz 
ogólnopolskiego programu edukacji że-
glarskiej PolSailing. My zaś promujemy te 
aktywności m.in. w mediach tradycyjnych 
i społecznościowych, dbamy o wizerunek 
sponsora, o pozytywny przekaz, co prze-
kłada się na tak zwane zwroty medialne 
i ekwiwalenty reklamowe. Wszystko jest 
policzalne, wymierne i na koniec umowy 
nastąpi podsumowanie działań. Jedną 
z możliwych form współpracy z PZŻ jest 
także sponsoring konkretnego obszaru 
naszej działalności – np. kadry narodowej 
w jakiejś klasie regatowej, zawodnika/zało-
gi, czy wydarzenia. Obecnie domawiamy in-
teresującą współpracę jednego z naszych 
partnerów i załogi klasy 49erFX (szczegóły 
wkrótce). Mamy w Polsce wielu znakomi-
tych, utalentowanych żeglarzy z olbrzymim 

potencjałem – można pomóc im w rozwoju 
i sponsorować konkretnego zawodnika, 
czy konkretną załogę. Realizujemy ciekawe 
projekty jak wspomniane Gdynia Sailing 
Days, czy Polsailing, gdzie efektywnie an-
gażujemy samorządy, ministerstwa i sferę 
biznesową. Tak naprawdę „sky is the limit”.

Faktycznie, gdy przyglądamy się ściance 
sponsorskiej, to liczba i nazwy sponsorów 
imponują. 

To efekt z jednej strony silnej i atrakcyjnej 
z punktu widzenia marketingowego marki 
Gdynia Sailing Days, z drugiej tego, że je-
steśmy wiarygodnym partnerem, a także 
ciężkiej pracy całego zespołu PZŻ, który 
do współpracy ze sponsorami podchodzi 
w sposób nieszablonowy. Żeglarstwo daje 
wiele możliwości, nie tylko promocji po-
szczególnych partnerów, ich produktów 
i usług, ale również networkingu bizne-
sowego. Co ważne, nasi sponsorzy dzięki 
współpracy z Polskim Związkiem Żeglar-
skim zyskują również atrakcyjne bonusy 
dla swoich klientów i pracowników. Przy-
kładowo zaproszenie przez bank swoich 
klientów na regaty Gdynia Sailing Days, 
możliwość popływania regatowym jachtem 
oceanicznym „I Love Poland’, czy udział 
w wielu innych atrakcjach, to z pewnością 
dla każdej firmy duża wartość dodana do 
umowy sponsoringowej. 

Wartość dodana oczywiście jest ważna, 
ale biznes to biznes. Na końcu zawsze jest 
bilans, który decyduje o tym, czy umowa 
zostaje przedłużona. 

Oczywiście, że tak, nie ma innej reguły 
w biznesie. Współpraca musi być oparta 
na zdrowych zasadach, gdzie strony mu-
szą uzyskać wymierne korzyści. Odnosząc 
się znów do przykładu PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej, która jest Sponsorem Głów-
nym Polskiego Związku Żeglarskiego i jed-
nym z największych mecenasów polskiego 
sportu, nasza umowa jest bardzo precy-
zyjna. Cieszę się, z tej współpracy, bo po-
zyskanie sponsora głównego było jednym 
z moich priorytetów, gdy zdecydowałem 
się kandydować na prezesa PZŻ, ale przede 
wszystkim dlatego, że PGE doskonale ro-
zumie sport, jego kulisy i niuanse. Podczas 
Gdynia Sailing Days gościliśmy prezesa 
Grupy PGE pana Wojciecha Dąbrowskie-
go, który spotkał się z naszymi żeglarzami, 
ambasadorami PGE Sailing Team Poland 
i z bliska zobaczył, jak się organizuje dużą, 
żeglarską imprezę. To pokazuje zaangażo-
wanie sponsora. W takiej sytuacji o wiele 
łatwiej i przyjemniej buduje się relacje. Po-
dobnie współdziałamy z innymi markami 
wśród których prym wiodą Ghelamco, Za-
rząd Morskiego Portu Gdynia, Bank Pekao 
SA i wielu innych. Niezwykle ważna jest przy 
tym współpraca z samorządami (Gdynia, 

 fot. Robert Hajduk



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 13    

TEKST: Wiktor Wiktorow ZDJĘCIA: Robert Hajduk i Janek Kozłowski

woj. pomorskie), czy Ministerstwem Sportu 
i Turystyki. Sport, a żeglarstwo w szczegól-
ności, skutecznie łączy partnerów.

Grupa PGE mocno angażuje się w działa-
nia na rzecz transformacji energetycznej. 
Mowa m.in. o budowie morskich farm wia-
trowych. Spójność wizerunkowa z żeglar-
stwem jest tutaj widoczna gołym okiem. 

Zdecydowanie tak. Wiatr i woda to wspólne 
mianowniki i oczywiście wykorzystujemy to 
w komunikacji. Żeglarstwo to czysty sport, 
podobnie jak energia, którą z morza chce 
pozyskiwać PGE Polska Grupa Energetycz-
na. Ekologia, zrównoważony rozwój, zielona 
energia to idee silnie zakorzenione w że-
glarstwie, które promujemy nie tylko w Pol-
sce, ale w całym żeglarskim świecie. 

Wróćmy zatem na koniec naszej rozmowy 
do Gdynia Sailing Days. Za rok 24 edycja, 

a za dwa lata duży jubileusz.

Za dwa lata faktycznie duży jubileusz, ale 
nie chodzi wcale o Gdynia Sailing Days, ale 
o 100-lecie Polskiego Związku Żeglarskie-
go. Z pewnością cały rok 2024 upłynie pod 
znakiem jubileuszowych imprez, a 25 edy-
cja Gdynia Sailing Days na pewno będzie 
miała wyjątkowy charakter i oprawę. Już 
wiemy, że zorganizujemy wtedy Mistrzo-
stwa Europy w klasie 29er. Przedsmakiem 
będzie przyszłoroczna edycja, kiedy to 
w Gdyni zorganizujemy mistrzostwa świata 
w klasie Latający Holender, będziemy też 
gospodarzem mistrzostw Europy juniorów 
klasie ILCA 6, a niewykluczone, że dojdzie 
jeszcze jedna impreza mistrzowskiej rangi. 

Sumiennie pracujecie nad kreowaniem że-
glarskiej marki Gdyni. 

Nie ma cienia przesady w obiegowej opinii, 

że Gdynia to żeglarska stolica Polski i jako 
Gdynianin jestem dumny, że miasto jest tak 
mocno otwarte na morze. Myśląc o Gdynia 
Sailing Days wzorowaliśmy się na Tygodniu 
Kilońskim, dużej żeglarskiej imprezie z trady-
cją sięgającą końca XIX wieku. Dzisiaj Gdynia 
Sailing Days to jedna z najważniejszych im-
prez tego typu w basenie Morza Bałtyckiego. 
To marka sama w sobie, która kreujemy od 23 
lat. Budujemy ją wspólnie z władzami miasta 
Gdynia - prezydentem Wojciechem Szczur-
kiem, wiceprezydentem ds. rozwoju Markiem 
Łucykiem, gdyńskimi radnymi, z władzami 
i pracownikami Gdyńskiego Centrum Spor-
tu oraz władzami samorządu Województwa 
Pomorskiego z marszałkiem Mieczysławem 
Strukiem na czele. Regularnie wspiera nas 
także Ministerstwo Sportu i Turystyki. To mo-
delowy przykład udanej współpracy związku 
sportowego z interesariuszami. 

Rozmawiał: Wiktor Wiktorow

 fot. Janek Kozłowski
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- Bardzo się cieszę, że po dwóch latach mocnych ograniczeń pandemicz-
nych, wróciła względna normalność i mogliśmy bardziej otworzyć się 
na mieszkańców i turystów. Nieprzypadkowo bowiem Gdynia Sailing 
Days jest festiwalem, a nie tylko serią regat. Wraz z naszymi Partnerami 
zapewniliśmy w tym roku wszystkim szereg atrakcji, które pokazywa-
ły zainteresowanym najróżniejsze aspekty żeglarstwa – mówi Tomasz 
Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

W Marina Yacht Park odbył się czterodniowy Polboat Yachting Fe-
stival, na którym można było obejrzeć wszystko to, co polska branża 
jachtowa ma najlepsze. Walor edukacyjny i upowszechniający żeglar-
stwo miała również akcja #ZostańWodniakiem dedykowana osobom, 
które dotąd nie uprawiały sportów wodnych. 

GDYNIA SAILING DAYS

17 dni trwała 23 edycja Gdynia Sailing Days. To jedna z najważniejszych imprez żeglar-
skich w basenie Morza Bałtyckiego. Na starcie stanęło ponad 600 zawodników, którzy 
wzięli udział w 20 żeglarskich wydarzeniach. Do tego doszły imprezy towarzyszące, jak 

chociażby Polboat Yachting Festival, weekend z zawodami esportowymi, a na plaży 
w Gdyni Śródmieściu działała też strefa KINDER Joy of moving.

ŻEGlaRSKIE ŚwIęTo w ŻEGlaRSKIEJ STolIcY PolSKI
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- Sporo się działo na plaży miejskiej w Gdyni, o co postarała się Polska 
Liga Esportowa organizując największą imprezę w Polsce dla fanów 
esportu, w tym eSailingowe regaty PGE eGdynia Sailing Days. Ponow-
nie zrealizowaliśmy znakomity program KINDER Joy of moving – to fan-
tastyczne i najliczniej obsadzone regaty w klasie Optimist oraz działa-
jąca na plaży specjalna strefa z mnóstwem atrakcji. Dzięki współpracy 
z Polską Fundacją Narodową były też rejsy pokazowe na jachcie I Love 
Poland - dodaje Tomasz Chamera.

Na wodach Zatoki Gdańskiej mieliśmy zaś całe spektrum żeglarstwa 
regatowego - od klas dla dzieci, młodzieży, poprzez klasy amatorskie, 
aż po klasy olimpijskie. Dzięki współpracy Polskiego Związku Żeglar-
skiego z Polską Ligą Żeglarską  odbyły się regaty Ekstraklasy i I Ligi 
PLŻ oraz mistrzostwa Polski klasy RS21.

- Cieszę się, że ponownie zaprezentowaliśmy w Gdyni pełne spektrum 
żeglarskich możliwości oraz z faktu, że ta edycja przebiegła bez zakłó-
ceń i w dobrym duchu. Także od strony technicznej były to bardzo dobrze 
przeprowadzone zawody. Dziękuję wszystkim Partnerom, sponsorom, 
władzom miasta Gdyni i województwa pomorskiego. Współpraca z wielo-
ma podmiotami i na wielu płaszczyznach dostarcza ogromnej satysfakcji, 
zwłaszcza gdy jej efektem jest tak udana impreza – zapewnił szef PZŻ.

Działacze żeglarskiej centrali rozpoczęli już przygotowania do kolej-
nych regat Gdynia Sailing Days, których pierwsza edycja miała miej-
sce w 2000 roku.

- W przyszłym roku będziemy gospodarzem mistrzostw Europy juniorów 
klasie ILCA 6, odbędą się również mistrzostwa świata w klasie Latający 
Holender. Niewykluczone, że dojdzie jeszcze jedna impreza mistrzowskiej 
rangi. Jesteśmy jednak przed rozstrzygnięciem konkursu i kiedy uda nam 
się ją pozyskać, natychmiast to ogłosimy – zakończył Tomasz Chamera.

ŻEGlaRSKIE ŚwIęTo w ŻEGlaRSKIEJ STolIcY PolSKI
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WOJCIECH DĄBROWSKI
Prezes Zarządu Grupy PGE

Jako Grupa PGE jesteśmy nie tylko Sponsorem 
Głównym Polskiego Związku Żeglarskiego, 
ale wspieramy również Gdynia Sailing Days. 
Jestem pod wrażeniem atmosfery jaka 
panuje na tym żeglarskim festiwalu. Cieszę 
się również bardzo ze współpracy pomiędzy 
Polskim Związkiem Żeglarskim a Polską Ligą 
Esportową, również wspieraną przez PGE, 
dzięki której rozwija się także esailing. Grupa 
PGE tego lata jest bardzo aktywna na polskim 
wybrzeżu. Po raz drugi już na plażach w Ustce, 
Łebie, Lubiatowie i Sasinie prowadzimy 
akcję „Plaża PGE – poznaj moc bałtyckiego 
wiatru”. Na plażach ustawiamy specjalne 
strefy, w których zarówno mieszkańcy, jak 
i turyści przebywający nad Morzem Bałtyckim, 
niezależne od wieku, mogą skorzystać 
z szeregu atrakcji, spotkać się z wieloma 
autorytetami, w tym z ambasadorami PGE 
Sailing Team Poland i jednocześnie poszerzyć 
wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł 
energii i morskich farm wiatrowych. Z jednej 
strony zatem wspieramy profesjonalny 
sport, z drugiej zachęcamy do wszelkiej 
aktywności i rekreacji związanej z wodą, 
a z trzeciej zwracamy uwagę na to, że to my 
zabezpieczamy ten region Polski w energię 
elektryczną, że tutaj budowane będą morskie 
farmy wiatrowe, które zapewnią mieszkańcom 
ekologiczny prąd.

MAREK ŁUCYK
Wiceprezydent Miasta Gdyni 
ds. rozwoju

Gdynia Sailing Days to jedna z tych imprez, 
które w największym stopniu budują markę 
Gdyni żeglarskiej stolicy Polski. Żeglarstwo, 
wychowanie morskie i gospodarka morska 
są wpisane w DNA naszego miasta od 
początku jego historii. Co roku, jako miasto 
przekazujemy też spore środki na szkolenie 
dzieci i młodzieży, również w żeglarstwie. Ale 
nie tylko. Realizujemy też program Gdynia na 
fali - to program edukacji morskiej miasta Gdyni, 
którego celem jest wzmocnienie więzi z morzem 
i regionem morskim najmłodszych mieszkańców 
Gdyni, promocja wiedzy o żeglarstwie, morzu 
i o korzyściach wynikających z nadmorskiego 
charakteru naszego miasta oraz edukacja 
najmłodszych mieszkańców w zakresie 
żeglarstwa morskiego, śródlądowego, budowy 
i funkcjonowania jednostek pływających, 
bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie, a także 
pierwszej pomocy.
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ENRICO BOTTERO
Dyrektor generalny Ferrero Polska

Na Gdynia Sailing Days jestem już po raz kolejny i za każdym razem 
urzeka mnie atmosfera tutaj panująca. Regaty KINDER Joy of moving 
Puchar Trenerów w tym roku miały bardzo dużą frekwencję, na starcie 
stanęło ponad 160 dzieci, a dużą popularnością cieszyły się także atrakcje 
w naszej strefie plażowej. KINDER Joy of moving to nasz program z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowany w wielu krajach 
i w oparciu o różne dyscypliny sportu. Chcemy, aby dzieci więcej czasu 
spędzały na świeżym powietrzu, korzystały z aktywnego wypoczynku, 
rekreacji i sportu, ale żeby przede wszystkim czerpały z tego radość. Bez 
presji, bez niezdrowej rywalizacji. Być może w przyszłości będą z tego 
wyniki sportowe, ale nie to jest naszym głównym celem.

RAfAŁ ZIMMERMANN
Członek Zarządu Lubiana S.A.

W biznesie, podobnie jak w żeglarstwie, droga do szczyt nigdy nie prowadzi 
na skróty. Sukces jest zawsze efektem wiedzy, innowacyjności, 
sumienności, bezpieczeństwa, uczciwości i szacunku. Te wartości są dla nas 
fundamentalne i z nimi się utożsamiamy. Dostrzegamy je w wielu dziedzinach 
sportu, również w żeglarstwie. Zarówno morskie otoczenie, piękne jachty, 
jak i sami żeglarze wpisują się świetnie w misję naszej firmy, która brzmi 
„naturalnie doskonała forma”. Kaszubska lokalizacja naszej fabryki 
ukierunkowuje wspieranie wydarzeń sportowych w regionie Pomorza, co też 
często i w różnych wymiarach czynimy.
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MARCIN ZARZECKI
Prezes Polskiej Fundacji Narodowej

Polska Fundacja Narodowa - we współpracy 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz 
Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem 
Badawczym - od 2017 realizuje jeden 
z największych programów stypendialnych dla 
sportowców Team100. Wśród stypendystów są 
również żeglarze. Ale to nie jedyne wsparcie 
PFN dla polskiego żeglarstwa. Warto tutaj 
wspomnieć o szkoleniu polskich żeglarzy na 
regatowym jachcie oceanicznym I Love Poland 
oraz o wsparciu Ogólnopolskiego Programu 
Edukacji Żeglarskiej PolSailing, w ramach 
którego dzieci w całej Polsce po raz pierwszy 
mają kontakt z żeglarstwem, a wiele z nich po 
serii bezpłatnych zajęć zapisuje się do klubów 
żeglarskich. Wychodzimy z założenia, że 
musimy inwestować nie tylko w mistrzów, już 
tych ukształtowanych sportowców, ale przede 
wszystkim musimy zadbać o tych, którzy tymi 
mistrzami dopiero mogą się stać. Podczas 
Gdynia Sailing Days zaangażowaliśmy się 
w regaty w klasie Formuła Windsurfing 
Foil. Miło było zobaczyć tak wielu młodych 
żeglarzy, którzy w przyszłości zapewne 
przesiądą się na olimpijską klasę iQFoil. 

PAWEŁ KOWALCZYK
Prezes Polskiej Ligi Esportowej

Po raz pierwszy jesteśmy obecni na Gdynia 
Sailing Days i bardzo się cieszymy, że to 
właśnie tutaj odbyła się nasza największa 
impreza gamingowa PGE Superpuchar Polskiej 
Ligi Esportowej. Przez trzy dni dopisała nam 
pogoda i naszą strefę na gdyńskiej plaży 
odwiedziło mnóstwo fanów esportu, ale 
też mnóstwo turystów, którzy mieli okazję 
zapoznać się ze wszystkimi działaniami, które 
prowadzimy. Esport zyskuje dynamicznie na 
popularności na całym świecie, a do Gdyni 
przyjechali najlepsi gracze w CS:GO, Valoranta, 
czy FIFA. Wisienką na torcie były regaty PGE 
eGdynia Sailing Days, fantastyczne uczucie. 
Pokazujemy, że sport tradycyjny i esport mogą 
pięknie się łączyć, możemy wspólnie razem 
edukować i promować dyscyplinę sportu 
jaką jest żeglarstwo w formie tradycyjnej, 
jak i cyfrowej. Same pozytywy! Dziękujemy 
Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu za pomoc 
przy organizacji eventu. Liczę, że w nowej 
odsłonie powrócimy w przyszłym roku.
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TEKST: Jakub Jakubowski ZDJĘCIA: mat. prasowe

JEROEN VAN DER TOOLEN
Dyrektor zarządzający Ghelamco na 
Europę Środkowo-Wschodnią

Gdynia Sailing Days to impreza, która na stałe wpisana 
jest w kalendarz każdego, kto kocha wiatr i wodę. 
Od lat kibicujemy uczestnikom i cieszymy się, że 
impreza stała się jedną z najważniejszych w basenie 
Morza Bałtyckiego. Jest ona także wizytówką 
pięknej Gdyni, która stanie się też miejscem naszych 
przyszłych inwestycji. W Ghelamco uważamy, że rolą 
odpowiedzialnego biznesu jest wspomaganie inicjatyw 
społecznych, w tym sportowych, dlatego po raz kolejny 
zdecydowaliśmy się wesprzeć organizatora regat, tym 
razem w ich 23. edycji.

JACEK SADAJ
Prezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia

W tym roku obchodzimy jubileusz 100-
lecia Portu Gdynia. Jest to wyjątkowy 
rok dla nas, ale także dla miasta 
i całego regionu, związanego z morzem 
i portem. Zaangażowanie w inicjatywy 
sportowe, szczególnie żeglarskie 
jest dla nas ważne i cieszymy się, że 
wydarzenie spotkało się z tak dużym 
zainteresowaniem, zarówno wśród 
młodych sportowców, jak i wszystkich 
odwiedzających Gdynię.

PIOTR SOBOTA
Prezes firmy Morwa – dystrybutor zegarków Ball

Drugi raz z marką Ball jesteśmy na Gdynia Sailing Days. Hasłem tej 
szwajcarskiej marki jest „dokładność w niesprzyjających warunkach”. 
Wiemy, jakie warunki mogą być na wodzie, dlatego bardzo polecam te 
zegarki żeglarzom. Mamy kolekcję Hydrocarbon – zegarki te są odporne 
na wstrząsy, zalania, mają wysoką wodoszczelność do 600 m. Każde 
oznaczenie godzinowe podświetlane jest innowacyjną technologią trytową, 
dzięki czemu zegarki w każdych warunkach, nawet w absolutnej ciemności 
wyraźnie pokazują czas.
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PGE Polska Grupa Ener-
getyczna od tego roku jest 
sponsorem głównym Pol-
skiego Związku Żeglarskiego. 
Podczas tegorocznej edycji 
Gdynia Sailing Days spotka-
liśmy się z prezesem Grupy 
PGE wojciechem Dąbrow-
skim i porozmawialiśmy 
zarówno o społecznej od-
powiedzialności biznesu, jak 
i energetycznej transformacji 
z udziałem morskiego wiatru. 

potykamy się podczas festi-
walu żeglarskiego Gdynia Sa-
iling Days, a Grupa PGE jest 
sponsorem głównym Polskiego 

Związku Żeglarskiego. Mija właśnie pół 
roku współpracy. Jak ona przebiega z Pana 
perspektywy?

Bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy part-
nerską współpracę z Polskim Związkiem 
Żeglarskim. Pół roku tej współpracy już za 
nami i jestem bardzo zadowolony z tego, 
co się do tej pory wydarzyło. Cieszymy się 
z dobrych wyników osiąganych przez pol-
skich żeglarzy, ale jeszcze bardziej z tego, 
jak się rozwijają. Osobiście jestem też pe-
łen uznania dla Ogólnopolskiego Progra-

mu Edukacji Żeglarskiej PGE PolSailing, 
który Polski Związek Żeglarski realizuje 
wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 
Dzięki temu tysiące dzieci w całej Polsce 
mogą zupełnie za darmo uczestniczyć 
w żeglarskich zajęciach i poznawać pięk-
no tego sportu. To prawdziwa praca u pod-
staw. Rozwijamy współpracę z Polskim 
Związkiem Żeglarskim, bo obu stronom 
przynosi ona korzyści. 

W jaki sposób w Grupie PGE prowadzona 
jest polityka sponsoringowa?

Wspieranie sportu oraz kultury jest dla nas 
przejawem świadomego podejścia do kwe-
stii budowania swojego wizerunku. Działal-

ność sponsoringowa Grupy PGE to świado-
me, przemyślane i długofalowe działania 
spójne z naszą działalnością biznesową. 
Sponsorowanie największych i najlepszych 
krajowych drużyn z różnych dyscyplin spor-
towych, wsparcie sportu dzieci i młodzie-
ży, jak również mecenat nad największymi 
instytucjami kultury wpisuje się w odpo-
wiedzialne podejście PGE do prowadzenia 
biznesu i zwiększania świadomości marki 
w społeczeństwie. Jesteśmy największym 
przedsiębiorstwem elektroenergetycznym 
w Polsce, dostawcą energii elektrycznej 
i ciepła do ponad 5 milionów klientów oraz 
liderem zmian w polskiej energetyce. Po-
dążając ścieżką transformacji i dekarboni-
zacji energetyki wspieramy w skali ogólno-
polskiej rozwój sportu oraz kultury, budując 
relacje z lokalnymi społecznościami, które 
- jako nasi pracownicy, klienci i partne-
rzy - tworzą otoczenie, w którym działamy. 
W perspektywie długoterminowej zaanga-
żowanie w tych dwóch obszarach jest inwe-
stycją w przyszłość.

WojCIECh DĄBRoWSkI 
GRupA pGE

S
Wojciech Dąbrowski, prezes Grupy PGE 

Moc wIaTRu w ENERGETYcE I ŻEGlaRSTwIE
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Każda partnerska współpraca opiera się 
nie tylko na wspólnych celach biznesowych, 
ale też na wspólnych wartościach. Zarówno 
dla Grupy PGE, jak i dla Polskiego Związku 
Żeglarskiego tymi wartościami jest m.in. 
dbanie o środowisko. 

Dokładnie tak. Wszystko się kręci wokół 
wiatru i wody, zatem nie jest przypadkiem, 
że związaliśmy się z Polskim Związkiem Że-
glarskim. Jesteśmy aktualnie największym 
inwestorem jeśli chodzi o farmy wiatrowe 
na Bałtyku. Program Offshore w Grupie 
Kapitałowej PGE obejmuje trzy projekty 
morskich farm wiatrowych na Morzu Bał-
tyckim. Dwa z nich to morskie elektrownie 
Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na 
Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej 
mocy zainstalowanej ok. 2,6 GW. Dla zobra-
zowania, jak duża jest skala tej inwestycji, 
2,6 GW to mniej więcej połowa produkcji 
energetycznej z największej elektrowni 
w Europie, jaką jest Elektrownia Bełcha-
tów. Trzeci projekt to morska elektrownia 
Baltica 1 mocy ok. 1 GW. W 2026 roku pla-
nujemy puścić pierwszy prąd.

Gdzie dokładnie powstaną morskie farmy 
wiatrowe?

Farmy powstaną na Ławicy Słupskiej, 
w granicach Polskiej Wyłącznej Strefie 
Ekonomicznej, w odległości kilkudzie-
sięciu kilometrów od wybrzeża, także nie 
będą zakłócały pięknego widoku na mor-
ski horyzont z bałtyckich plaż. Lokaliza-
cja została poprzedzona długotrwałymi 
i bardzo precyzyjnymi pomiarami zasobów 
wiatrowych, zafalowania i prądów mor-
skich, badaniami geotechnicznymi i wielo-
ma innymi. Ma to strategiczne znaczenie 
dla rozmieszczenia turbin, tak by ich moc 
wykorzystywana była w sposób jak naj-
bardziej efektywny. Dobór odpowiedniej 
lokalizacji to wieloetapowy, złożony pro-
ces zorientowany na redukcję wpływu na 
otoczenie przy maksymalizacji korzyści.

Na jakim etapie jest inwestycja?

Jesteśmy w fazie przygotowań do wyboru 
dostawców turbin, masztów, na których 

będą turbiny osadzone i innych podzespo-
łów. To bardzo skomplikowana procedura 
i inwestycja, nikt w Polsce nie ma doświad-
czenia w realizacji takich przedsięwzięć. 
My inwestycję Morska Farma Wiatrowa 
Baltica realizujemy z firmą Ørsted. To 
duński państwowy koncern energetycz-
ny, który wymyślił i skomercjalizował 
technologię pozyskiwania energii z wia-
tru na morzu. Dotychczas firma postawiła 
ponad 30 farm wiatrowych, wspierając 
swoją wiedzą i doświadczeniem światową 
transformację w kierunku neutralności 
klimatycznej. Aktualnie wszystkie trzy 
projekty mają zawarte z Polskimi Siecia-
mi Energetycznymi umowy o przyłączenie 
do sieci przesyłowej. To jeden z kamieni 
milowych tej inwestycji, który znacząco 
ogranicza ryzyko techniczne i biznesowe 
tej inwestycji, co pozwala nam z jeszcze 
większą pewnością oraz dynamiką plano-
wać i realizować dalsze prace fazy przy-
gotowawczej. 

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to 
krok ku zielonej przyszłości i ku zapewnie-
niu Polsce bezpieczeństwa energetycznego. 
Ale to też niewątpliwie impuls rozwojowy 
dla polskich przedsiębiorstw. 

Zdecydowanie tak. Szacuje się, że 1GW 
w technologii offshore tworzy ok. 7 tysię-
cy miejsc pracy i przynosi ok. 6 mld warto-
ści dodanej dla polskiej gospodarki. Jako 
Grupa PGE chcemy realizować budowę 
morskich farm wiatrowych przy maksy-
malnym udziale dostaw i usług polskich 
przedsiębiorców. Prowadzimy szerokie 
działania informacyjne dla polskich firm, 
żeby zachęcić je do udziału w projekcie 
budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Balti-
ca. Już dziś wiemy, że nowo powstająca 
branża offshore tworzy miejsca pracy 
u producentów łożysk, przekładni zęba-
tych, generatorów oraz kabli w całym 
kraju. Ponadto, łańcuch dostaw inwesty-
cji energetycznych na morzu może stać 
się naszą specjalizacją także eksporto-
wą. Morska energetyka wiatrowa, której 
krajowym liderem jest PGE, przyczyni 
się do rozwoju całej polskiej gospodarki. 
Dlatego właśnie jest to kluczowy kieru-
nek rozwoju Grupy PGE w najbliższym 
czasie. Naszym długoterminowym celem 
strategicznym jest to, aby w 2050 roku 
100 proc. energii sprzedawanej przez PGE 
pochodziło ze źródeł odnawialnych takich 
jak m.in. morska i lądowa energetyka wia-
trowa oraz fotowoltaika.

TEKST: Wiktor Wiktorow ZDJĘCIA: Robert Hajduk

Wojciech Dąbrowski, prezes Grupy PGE podczas spotkania z Ambasadorami PGE Sailing Team Poland w Gdyni
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Jachty żaglowe, luksusowe 
jachty motorowe, katamarany, 

houseboaty, skutery wodne, 
osprzęt i usługi – w Marina 

Yacht Park w Gdyni odbyły się 
targi Polboat Yachting Festi-

val. To kompleksowy prze-
gląd tego, co polska branża 

jachtowa ma najlepsze.  Przez 
cztery dni, imprezę odwiedziło 

ponad 20 tysięcy osób.

N a tegorocznej wysta-
wie można było obejrzeć 
blisko 100 jednostek 
pływających z czoło-

wych polskich stoczni oraz zagranicz-
nych, dostępnych na polskim rynku. Było 
kilkanaście premier, w tym kilka świato-
wych. Największą atrakcją targów był kata-
maran Sunreef 60 Power, ultranowoczesny, 
w pełnio personalizowany jacht motorowy 
o wyjątkowej dzielności morskiej. Uwagę 
zwraca tutaj przestronny pokład słonecz-

ny, który może bez trudu pomieścić jacuzzi, 
bar, stół oraz wygodne siedziska i matera-
ce. Sunreef 60 Power to zdobywca tytułu 
najlepszego katamaranu motorowego na 
gali World Yachts Trophies w Cannes. 

Stocznia Galeon Yachts, światowy lider 
w kwestii innowacyjnych rozwiązań kon-
strukcyjnych, która w tym roku obcho-
dzi jubileusz 40-lecia, zaprezentowała 

aż siedem różnych modeli luksusowych 
jachtów motorowych. Światową premierę 
miał model Galeon 375 GTO - jacht o mo-
dułowej konstrukcji, która pozwala na trzy 
różne konfiguracje rufy w zależności od 
przeznaczenia łodzi. 

Stocznia Cobrey podczas Polboat Yachting 
Festival pokazała trzy modele, w tym swój 
największy jacht motorowy o długości 50 
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stóp, a debiutująca na gdyńskiej wystawie 
stocznia Vulcan Yachts zaprezentowała 
niewiele mniejszą jednostkę – JP 47. Z kolei 
wśród łodzi motorowych o długości poniżej 
10 m., to oprócz prestiżowych zagranicz-
nych marek jak Windy, Flipper, Nimbus, 
Malibu, Alfastreet, Bayliner, Rand czy 
Saxdor (z których większość produkowa-
na jest w polskich stoczniach), były również 
polskie marki, w tym wiele młodych, ale 

z ogromnym potencjałem - Futuro Boats, 
Mongird Yachts, Nautic Yachts, Lamdo 
Yachts czy VTS Boats. 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
houseboaty, spośród których w tym roku 
wyróżniał się Nomadream 1200 Double 
Decker, z nowoczesną i bardzo ciekawą 
jednostką, ale oczywiście nie zabrakło też 
największego producenta - La Mare z Byd-

goszczy. Miłośnicy jachtów żaglowych 
mieli do obejrzenia kilkanaście jednostek, 
w tym 2 modele Bavaria Yachts, po 4 mo-
dele Viko Yachts i Hanse, Maxus 35, Deh-
ler 42 oraz Jacht2020 z gdyńskiej stoczni 
PRO AIR. Poza jachtami żaglowymi i mo-
torowymi, można było obejrzeć skutery 
SeaDoo i Kawasaki, łodzie typu RIB od 
Sportis, poduszkowce Airslide, pływające 
biuro od firmy Stalkone, a także Awake 
jetboards i kajaki Hobie. 

W gdyńskiej marinie zacumowały super-
nowoczesne jachty, ale nie brakowało też 
klasyków. Jedną z największych atrakcji 
targów był jacht Norna 2. To jacht klasy In-
ternational Six Metre (R-6), która w okresie 
międzywojnia była klasą olimpijską. Z racji 
swoich walorów żeglarskich i ponadczaso-
wego piękna była i jest klasą jachtów ce-
nioną przez koronowane głowy. Wśród ak-
tualnych posiadaczy takich jednostek jest 
min. Król Hiszpanii Juan Carlos oraz aktual-
ny Król Norwegii Harald V, syn Olafa V. Jed-
nostka, którą można było oglądać w Gdyni 
należy do trójmiejskiego klubu żeglarskie-
go Ocean Challenge Yacht Club.

TEKST: Wiktor Wiktorow ZDJĘCIA: mat. prasowe
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o wpływie pandemii na rozwój branży jachtowej, nowych tech-
nologiach w jachtingu, dekarbonizacji żeglugi i polskiej myśli 
technologicznej, która wyznacza trendy w tej branży – o tym 
podczas Polboat Yachting Festival w Gdyni rozmawialiśmy z Se-
bastianem Nietupskim, organizatorem targów i prezesem Pol-
skiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów wodnych Polboat. 

Podczas otwarcia Polboat 
Yachting Festival w Gdyni 
dużo mówiłeś sile polskiej 
branży jachtowej. Faktycz-

nie jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o produkcję 
jachtów?

Zdecydowanie. Polski przemysł jachtowo-
stoczniowy rozwija się w bardzo szybkim 
tempie i jest wizytówką kraju na świecie. 
Jachty produkowane w Polsce są cenione 
za najwyższą jakość produkcji, stosowanie 
nowoczesnych technologii i ekologicznych 
rozwiązań. Duże znaczenie ma też dbałość 
o detale, zdecydowanie przewyższamy tu 
stocznie włoskie czy francuskie. Polska 
jest liderem w Europie i drugim państwem 
po Stanach Zjednoczonych w produk-
cji jachtów 6-9 metrowych. Jeżeli chodzi 
o inne jednostki, takie jak jachty żaglowe, 
jachty motorowe, katamarany, również ist-
niejemy na rynku. Stocznie takie jak Sunre-
ef Yachts, Galeon, Delphia Yachts to marki 
cenione i rozpoznawalne na całym świecie. 
Kolejnym czołowym producentem z Polski 
jest stocznia Conrad Shipyard specjalizu-
jąca się w budowie pełnomorskich jachtów 
motorowych i żaglowych o długości co naj-
mniej 25 metrów. La Mare z kolei produkuje 
pływające domy wakacyjne z przeznacze-
niem na sezon letni i zimowy. 

Mamy jakość, mamy technologię, mamy 
skalę produkcji… czego zatem nie mamy, 

SEBASTIAN NIETUPSkI
CoRAZ WIęCEj PoLAkóW 

kupuJE JACHTY

P
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aby jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obec-
ność na tych największych rynkach, jakimi 
są Azja, czy USA?

W przypadku mniejszych stoczni proble-
mem jest logistyka. Najlepszą formą re-
klamy jest udział w targach i międzynaro-
dowych wystawach. Nie z katalogami, ale 
z gotowym produktem. Tu jednak pojawia 
się problem, bo transport jachtów do USA, 
Chin, Australii, czy Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich jest bardzo drogi.

Podczas Polboat Yachting Festival w Gdyni 
mogliśmy się przekonać jak wiele do zaofe-
rowania ma polska branża jachtowa. 

Zdecydowanie, mamy się czym chwalić. 
W tym roku mieliśmy w Gdyni aż 15 premier. 
To pokazuje, że polska branża jachtowa 
zmienia nieco optykę i chce się pokazy-
wać również w kraju, a nie – jak dotychczas 
przede wszystkim w Cannes, czy Dusseldor-
fie. A oferta polskich stoczni jest naprawdę 
atrakcyjna i podejrzewam, że niektóre z tych 
jachtów, które prezentowane były podczas 
Polboat Yachting Festival niedługo będą 
zdobywać najważniejsze branżowe nagrody. 

Nie w Cannes, nie w Dusseldorfie, a w Gdy-
ni. Czy to oznacza, że wśród klientów jest 
coraz więcej Polaków?

Tak. To jest prawda. Zależy nam również na 
tym, aby zapraszać na targi polskiego klien-
ta, który może tutaj na miejscu przekonać 
się, że polski produkt jest najwyższej jakości. 
W Gdyni pokazaliśmy pełne portfolio polskiej 
produkcji i polskiej myśli technologicznej, od 
małych łódek sportowych, po luksusowe jed-
nostki, jak choćby katamaran Sunreef. Być 
może nie wszyscy wiedzą, ale katamarany 
z gdańskiej stoczni Sunreef Yachts posia-
dają m.in. takie gwiazdy, jak Rafael Nadal, 
Fernando Alonso czy Nico Rosberg. 

Polacy zwrócili się ku jachtingowi?

Żeglarstwo i jachting zawsze cieszyły się 
w naszym kraju dużą popularnością, ale 
w czasie pandemii ten boom przybrał jesz-
cze na sile. 

Powiedziałeś wcześniej takie znamienne 
zdanie o polskiej myśli technologicznej. 
W czasach zamierzchłych i słusznie mi-
nionych, słysząc o polskiej myśli technolo-
gicznej łapaliśmy się za głowę. Czy dzisiaj 
faktycznie mamy się czym chwalić przed 
światem, jeśli chodzi o branżę jachtową?

Zdecydowanie tak. Ale wracając jeszcze 
do czasów minionych, to powiem taką cie-
kawostkę, o której nie każdy wie. W cza-
sach PRL-u, Centralna Partia Komuni-
styczna w Moskwie wybrała Polskę jako 
ten kraj, który będzie produkował jachty 
na rynki bloku wschodniego. Zatem tą 
myśl technologiczną mamy od wielu lat. 
Dzisiaj zaś sytuacja zmienia się o tyle, że 
to właśnie polskie rozwiązania, czy to całe 
jachty, czy poszczególne komponenty sta-
ją się benchmarkiem. Nie ma praktycznie 
roku, w którym polskie jachty lub jachty 
zagraniczne, ale produkowane w Polsce 
nie zdobywałyby branżowych Oscarów, 
czyli najważniejszych nagród na targach 
na całym świecie. 

Co masz dokładnie na myśli, mówiąc o pol-
skiej myśli technologicznej?

To wszystkie rozwiązania, które nie tylko 
idą z duchem czasu, ale też te czasy wy-
przedzają. Dzisiaj w jachtingu najważniej-
sza jest ekologia, a jednym z najważniej-
szych wyzwań w branży jest stopniowe 
zastąpienie silników wysokoprężnych, 
silnikami elektrycznymi, które zapewniają 
pełną autonomię energetyczną i opiera-
ją się na odnawialnych źródłach energii. 
W Polsce produkowanych jest coraz wię-
cej jachtów wyposażonych w elektryczne 
napędy, mamy rozwiązania pozyskiwania 
energii elektrycznej na potrzeby jachto-
wych systemów ze źródeł odnawialnych, 
do budowy i wyposażenia jachtów pol-
skie stocznie używają ekologicznych ma-
teriałów wykończeniowych. Elektryczne 
jednostki buduje zarówno duża stocznia 
Sunreef Yachts, jak i małe manufaktury, 
Na targach Polboat mogliśmy też oglądać 
stuprocentowo zeroemisyjny houseboat 
E-Vision z młodej polskiej stoczni Pearl 
Yacht Group.

Dużo się mówi o dekarbonizacji żeglugi, są 
programy i strategie mówiące, że do 2050 
roku żegluga wielka będzie w stu procen-
tach zeroemisyjna. Jak to jednak wygląda 
w jachtingu?

Tak jak mówiłem, elektryfikacja postępuje 
bardzo dynamicznie, są już nawet akweny 
i porty, do których nie zawinie się łodzią 
wyposażoną w silnik spalinowy. Technolo-
gicznie jesteśmy na to przygotowani, ale za 
technologią musi nadążać logistyka. To jest 
teraz największe wyzwanie. Konieczne jest 
na przykład wyposażanie marin jachtowych 
w infrastrukturę do ładowania.

Od ponad dwóch lat żyjemy w pandemicz-
nej rzeczywistości, która ma destabilizujący 
wpływ na życie ludzie, gospodarkę i geo-
politykę. Ciężki okres za nami, ale czy dla 
jachtingu?

Nie. Covid jest złem, katastrofą dla świa-
ta, ale dla jachtingu okazał się kołem za-
machowym. Na wodzie mamy naturalny 
dystans społeczny. Wielu ludzi na całym 
świecie, także i w Polsce, zmieniło swój styl 
podróżowania. Zamiast luksusowych hote-
li, turystycznych destynacji zaczęli szukać 
alternatyw, a taką alternatywą jest jach-
ting. Rynek charterów w pandemii kwitnie, 
mamy do jachtingu napływ nowych fanów, 
a co za tym idzie zwiększa się też popyt 
na łodzie nowe i używane. Rok 2020, czyli 
początek pandemii był rzeczywiście dla 
naszej branży dość trudny, odnotowaliśmy 
spadki, ale potem to już była prawdziwa 
rakieta w kosmos. Dzisiaj książki zamó-
wień w stoczniach są zamknięte na dwa 
lata w przód. Oczywiście, cierpimy na braki 
podzespołów, osprzętu głównie elektro-
nicznego, czyli pandemiczna proza życia. 
Widzę natomiast, jak polskie stocznie cał-
kiem nieźle sobie z tym radzą. „Thinking 
out of the box” to jest dobre określenie na 
to, jak nasi producenci podchodzą do tych 
problemów, dzięki czemu wyprzedzają za-
graniczną konkurencję. 

Rozmawiał: Jakub Jakubowski
(Polski Związek Żeglarski)

TEKST: Jakub Jakubowski ZDJĘCIA: Robert Hajduk
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W panelu prowadzonym przez Tomasza Chamerę, prezesa Polskiego 
Związku Żeglarskiego, udział wzięli Sławomir Kalicki, prezes Inter 
Marine i organizator Forum Gospodarki Morskiej, Piotr Pawłowski, 
przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia oraz Adam Ni-
klewski z DNV Poland – to największe ogólnoświatowe towarzystwo 
klasyfikacyjne, doradca techniczny dla przemysłu morskiego, nafto-
wego, gazowniczego oraz energetycznego, a także wiodący dostaw-
ca oprogramowania dla tych branż. 

Już na samym początku dyskusji Adam Niklewski podkreślił, że 
w dzisiejszych strategia ESG powinna być standardem w każdej fir-
mie o międzynarodowym zasięgu. Czym jest ESG? To filozofia pro-
wadzenia biznesu, która wzrost gospodarczy firm buduje w oparciu 
o długoterminowe rozwiązania kładące nacisk na poszanowanie 
środowiska i ekologię, o dbałość o pracownika i transparentny ład 
korporacyjny. Badania pokazują, że uwzględnienie kryteriów ESG 
w strategii firmy może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe, 
zwiększyć przewagę konkurencyjną, obniżyć ryzyko operacyjne 
i wspomóc w pozyskaniu finansowania.

- Jednym z głównych elementów polityki zrównoważonego rozwoju 
jest troska o środowisko naturalne. Żegluga i przemysł okrętowy 
wkraczają w erę zmian za sprawą zmian klimatu, innowacji tech-
nologicznych i cyfrowych, zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. 
Wyzwaniem, przed którym stoi branża jest dekarbonizacja i żegluga 
bezemisyjna – mówi Sławomir Kalicki, prezes firmy Inter Marine 
specjalizującej się w usługach żeglugowych i logistycznych, usłu-
gach dla branży offshore, zarządzaniu załogami i międzynarodo-
wym pośrednictwie pracy dla branży morskiej.

W zeszłym roku grupa 150 liderów przemysłu morskiego wezwała 
rządy państw do podjęcia zdecydowanych działań w celu pełnej 
dekarbonizacji żeglugi międzynarodowej do 2050 roku. Technolo-
gie budowy statków o zerowej emisji zanieczyszczeń istnieją, ale 

muszą być dalej rozwijane i wprowadzane na większą skalę. Muszą 
one również stać się finansowo opłacalne dla armatorów. Aby tak 
się stało, potrzebne są inicjatywy krajowe i globalna koordynacja, 
a także stworzenie warunków rynkowych, dzięki którym paliwa 
o zerowej emisji staną się bardziej atrakcyjne w porównaniu z pali-
wami tradycyjnymi.

Prowadzone są prace nad zastosowaniem wodoru jako paliwa dla 
żeglugi i transportu. Eksperci mówią, że najlepszym rozwiązaniem 
dla żeglugi oceanicznej byłyby takie paliwa jak: LNG, metanol 
i amoniak, zaś dla żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i floty serwi-
sowej, najlepszym wyborem wydają się napędy elektryczne, wyko-
rzystujące ogniwa paliwowe/baterie oraz wodór.

Na zrównoważony rozwój stawia również świat żeglarstwa. Świa-
towa Federacja Żeglarska World Sailing ratyfikowała w 2018 roku 
w Londynie Agendę Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability 
Agenda 2030). Dokument ten określa, w jaki sposób ten sport przy-
czyni się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 

- Międzynarodowe regaty żeglarskie Volvo Ocean Race promują akcję 
#TurnTideOnPlastic. Środowiska żeglarskie organizują się i tak jak np. 
11th Hour Racing pozyskują partnerów także z przemysłu morskiego, 
wspólnie pracując nad inicjatywami mającymi na celu poprawę sta-
nu wód. Coraz częściej zatem do budowy jachtów wykorzystywane 
są biokompozyty. Istnieje też cały wachlarz urządzeń mogących za-
stąpić alternator. Energię elektryczną na potrzeby jachtu wytwarzać 
można ze źródeł odnawialnych słońca, wiatru i ruchu wody – mówi 
Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. 

Zrównoważony rozwój w branży morskiej 
to nie trend. To konieczność

Bezemisyjna żegluga to przyszłość czy utopia? 
Czym jest zrównoważony rozwój w branży morskiej? 
I jakie kroki podejmuje żeglarska społeczność, by 
jachting stał się bardziej ekologiczny i przyjazny 
środowisku. Między innymi na te tematy rozmawia-
no podczas wspólnego panelu Polskiego Związku 
Żeglarskiego i Forum Gospodarki Morskiej. Odbył 
się on w czasie Polboat Yachting Festival.

TEKST: Wiktor Wiktorow ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Biznes
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wakacje kredytowe dla osób, które zaciągnęły złotowy kredyt hipoteczny 
na własny cel mieszkaniowy, reforma wskaźnika wIBoR oraz wydłużenie 
tarcz antyinflacyjnych do końca października bieżącego roku- to jedne 

z najważniejszych zagadnień ustawy o finansowaniu społecznościowym dla 
przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. w dniu 14 lipca 2022 r. 

Prezydent podpisał wyżej opisaną ustawę. 

REGULACjE 
DoTYCZĄCE WAkACJI 

kREDYTOWYCH 
I REfoRmY WIBoRU
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akacje kredytowe 
pozwalają na zawie-
szenie spłaty kredytu 
hipotecznego udzielo-

nego w polskiej walucie łącznie przez okres 
ośmiu miesięcy: po dwa miesiące w trze-
cim i czwartym kwartale bieżącego roku 
i po jednym miesiącu w każdym z czterech 
kwartałów przyszłego roku. Zatem, okres 
kredytowania wydłuży się o liczbę miesię-
cy wykorzystanych na zawieszenie spłaty 
kredytu. Należy zwrócić uwagę, że wakacje 
kredytowe przysługują jedynie w stosunku 
do jednej umowy zawartej w celu zaspoko-
jenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 
Z wakacji kredytowych będzie można sko-
rzystać bez względu na datę udzielenia 
kredytu hipotecznego, dochody czy stopień 
obciążenia ratą kredytu. Ważnym jest, że 
pomoc dotyczy tylko kredytów udzielonych 
w złotych. Zgodnie z ustawą zawieszenie 
spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, 
jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty ja-
kie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty 
ubezpieczeniowe. 

Ustawa o finansowaniu społecznościowym 
dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy 
kredytobiorcom zakłada również wzrost 
środków przeznaczonych na dopłaty z Fun-
duszu Wsparcia Kredytobiorców. Do końca 
roku banki mają wpłacić na fundusz do-
datkowo 1,4 mld zł. Taki wniosek o wspar-
cie z funduszu będzie można złożyć także 
przez Internet. 

Ustawa zawiera regulacje dotyczące tarcz 
antyinflacyjnych, a mianowicie wydłużono 
działanie tarcz antyinflacyjnych z 31 lipca 
do 31 października bieżącego roku. Tarcze 

te powodują stosowanie niższej stawki VAT 
na paliwa, na prąd i ciepło, na gaz, a tak-
że obniżenie do stawki 0% VAT-u na pod-
stawowe produkty żywnościowe, nawozy 
i wybrane środki produkcji rolniczej. Niższa 
akcyza obowiązuje na lekki olej opałowy. 
Przedłużeniu uległo również obowiązy-
wanie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia 
z akcyzy energii elektrycznej dla gospo-
darstw domowych, obniżki stawek akcyzy 
na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe 
wyłączenie z opodatkowania podatkiem 
handlowym sprzedaży paliw. 

Postanowienia ustawy przewidują prace 
nad procesem wyznaczenia zamiennika 
WIBOR. Zamiennik wskaźnika i data jego 
wprowadzenia zostaną ustalone rozporzą-
dzeniem. Prace w kierunku reformy wskaź-
ników referencyjnych rozpoczęła narodowa 
grupa robocza. W jej skład wchodzą insty-
tucje bezpieczeństwa finansowego i przed-
stawiciele sektora. W przyszłym miesiącu 
ma zostać określony optymalny scenariusz 
działania w zakresie zmiany wskaźników, 
który uwzględni w szczególności potrzebę 
zapewnienia bezpieczeństwa funkcjono-
wania rynku finansowego. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia, a więc z końcem lipca. Wnio-
sek o zawieszenie spłaty kredytu będzie 
można złożyć w formie papierowej albo 
elektronicznej, w tym za pośrednictwem 
systemu bankowości elektronicznej.   

Największa liczba osób ma zamiar skorzy-
stać z wakacji kredytowych. Ta forma po-
mocy budzi największe zainteresowanie. 
Zwróćmy uwagę, że pomoc jest przezna-

czona na zaspokojenie własnych potrzeb 
mieszkaniowych. Oznacza to, że wakacje 
kredytowe nie obejmą kredytów, z których 
kupiono nieruchomość, na przykład na wy-
najem. Jeżeli spłacamy kilka zobowiązań, 
wówczas odroczenie spłat przysługuje je-
dynie na jeden kredyt zaciągnięty na nie-
ruchomość, w której mieszkamy. Z wakacji 
kredytowych nie skorzystają osoby, które 
zawarły umowy kredytowe po dniu 1 lipca 
2022 r., a także osoby, których umowa koń-
czy się w ciągu sześciu miesięcy po dniu 
wejścia w życie ustawy. 

Powyższe regulacje to zapowiadana pomoc 
dla osób, którym drastycznie wzrosły raty 
kredytu. Podpisanie ustawy o finansowa-
niu społecznościowym dla przedsięwzięć 
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom 
ma być początkiem środków stosowanych 
przez Państwo w celu pomocy kredytobior-
com. Warto zapoznać się ze szczegółami 
dotyczącymi pomocy dla kredytobiorców, 
by móc ustalić czy również my możemy sko-
rzystać z nowych regulacji.

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego

W
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TOmASZ LImON
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój 
ekonomii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. 
Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, 
Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału 
Ekonomicznego UG, KonwentuGospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej 
Wydziału Zarządzania PG, Rady Fundacji Gdańskiej oraz Rady Fundacji 
„Theatrum Gedanense” jako jej przewodniczący.

Żyjemy w czasach VUCA co jest akroni-
mem od angielskich słów oznaczających 
zmienność, niepewność, złożoność, niejed-
noznaczność. Doświadczamy tego każde-
go dnia, że VUCA wtargnęła w nasze życie 
prywatne, społeczne, polityczne jak i go-
spodarcze. Nie ma chyba przestrzeni nas 
otaczającej, którą moglibyśmy przewidzieć 
nawet w krótkim okresie kilku miesięcy nie 
mówiąc już o latach. 
Czy jesienią czeka nas kryzys energetyczny? 
Trudno powiedzieć, gdyż nie mamy rzetelnej 
informacji o stanie obecnym. Kończy się bu-
dowa rurociągu Baltic-Pipe łączącego nas 
z norweskim gazem. Nie wiemy jednak czy 
uda się skończyć ten projekt przed przyj-
ściem zimy.  Palącym tematem jest węgiel 
i problemy z zapewnieniem do niego dostę-
pu. W połowie kwietnia br. weszła w życie 
ustawa nakładająca embargo na rosyjski 

węgiel w Polsce, co było decyzją dobrą 
jednak jak się okazało nieracjonalną, gdyż 
w konsekwencji mamy problem z tym surow-
cem w kraju. Inne państwa europejskie pod-
jęły decyzję o embargu rosyjskiego węgla ze 
skutkiem od początku sierpnia mając w tym 
czasie czas na zrobienie zapasów. 
Pomimo deklaracji płynących z polskiego 
rządu, że węgla zimą nie zabraknie to nie 
możemy mieć pewności czy tak będzie, 
gdyż brakuje go na rynkach światowych. 
Polski rząd co prawda uruchomił działania, 
których celem jest zakup węgla z innych 
rynków niż rosyjski, ale czy to nie jest za 
późno, gdyż inne państwa połączone wspól-
ną decyzją niekupowania rosyjskiego węgla 
walczą o ten surowiec na całym świecie. 
Życzę, aby przedstawicielom polskiego 
rządu udało się załatwić węgiel na innych 
rynkach, ale do końca nie możemy wiedzieć, 
czy zapasy starczą nam do końca zbliżają-
cego się okresu grzewczego. Węgiel to też 
energia elektryczna produkowana w na-
szym kraju z tego surowca. Z medialnego 
przekazu można się dowiedzieć, że węgiel 
dla branży energetycznej jest zakontrakto-
wany dużo wcześniej, jednak ich dostawy 
nie są już takie pewne, pomimo zapewnień 
dużych firm energetycznych, że jesteśmy 
bezpieczni i nie ma podstaw do niepokoju. 
Przypominam sobie słowa jednego z kan-
dydatów na Prezydenta RP kilka lat temu, 
który mówił, że „węgiel to nasz podstawowy 
surowiec energetyczny, którego wystarczy 
na najbliższe 200 lat”. Jak widać podczas 
kampanii można różne rzeczy mówić a liczy 

się tylko zdobyty kolejny głos wyborczy a to 
jest zawsze przewidywalne.
22 lipca br. polski Sejm przyjął ustawę, 
która gwarantuje 3 tyś. zł dla każdego 
gospodarstwa domowego ogrzewanego 
węglem. O jednorazowy zastrzyk finanso-
wy będzie można się ubiegać do końca li-
stopada tego roku. Szacuje się, że łączne 
wsparcie rządowe z tego tytułu wyniesie 
11,5 mld. zł., które będzie pochodziło z tzw. 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Gros tych pieniędzy w kwocie 9,5 mld. zł. 
zostanie pozyskana z wypracowanego zy-
sku NBP. Śmieszy łatanie problemu węgla 
pieniędzmi dedykowanymi walce z korona-
wirusem, ale jak można się domyślać jest 
to działanie uzasadnione, bo oficjalnie nie 
ma już zagrożenia covidem. Trzeba zwrócić 
uwagę, że kolejne rzucenie pieniędzy na ry-
nek tylko zintensyfikuje szalejącą inflację. 
W przygotowanej ustawie nie wprowadzo-
no weryfikacji czy rzeczywiście pieniądze 
mają pomóc w zakupie węgla. Tak więc de 
facto można je wydać na wszystko inne, ale 
nie na węgiel a do pieca wrzucać chrust co 
było już rekomendowane przez niektórych 
albo co gorsza śmieci co było i jest częstą 
praktyką w małych miejscowościach. Se-
nat i powtórnie Sejm mają jeszcze szanse 
nanieść odpowiednie poprawki do ustawy 
zanim zostanie ona skierowana do podpisu 
Prezydenta. Widzimy, że sytuacja jest nie-
pewna a problem zaczyna rosnąć niczym 
kula śnieżna.  Wątpię czy to ciepło wypro-
dukowane z węgla albo z chrustu czy śmie-
ci będzie w stanie ją rozstąpić. 

„Kryzys węglowy”
W jednym z skeczy popularnego 
w latach 80-tych ubiegłego wie-
ku poznańskiego kabaretu Tey 
Pani Pelagia odgrywana przez 
Bohdana Smolenia na zadane py-
tanie „Jak wyjść z kryzysu?” od-
powiedziała „Oni nie wiedzą jak 
wyjść, wiedzą jak wejść”. Słowa 
te wydają się cały czas aktualne. 
Nieprzewidywalne i chaotyczne 
poczynania polskiego rządu nie 
wróżą nic dobrego. 
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awid Rogala - Prezes i zało-
życiel Polsko – Skandynaw-

skiej grupy kapitałowej, wieloletni inwestor 

giełdowy oraz rynków kapitałowych, Właści-
ciel spółek marki Executive Solutions Group 
inspiruje  młodych trójmiejskich przedsię-

biorców. Laureat nagrody Gali Charytatyw-
nej Bursztyny Biznesu 2022, która odbyła się 
15 lipca w Gdyni w hotelu Quadeille.

Pomorski rynek okazał się za mały do działań na szeroką skalę, jak widać 
biznes można prowadzić na całym świecie jeśli ma się otwartość na 

innowacje i idzie pod prąd…

DAWID RoGALA
z pASJI Do BIZNESU

D
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Czym się zajmujesz w swojej biznesowej co-
dzienności?

D.R.: A czym się ja nie zajmuję…Przede 
wszystkim aktualnie zajmujemy się pro-
jektowaniem i wykonawstwem oraz wdra-
żaniem pionierskich i ekologicznych roz-
wiązań w branży elektrycznej w dziedzinie 
instalacji lądowych oraz międzynarodowym 
przemyśle morskim. Jestem także odpowie-
dzialny za wykonanie linii produkcyjnych 
w Fabryce BMW w południowej Karolinie 
w Stanach Zjednoczonych, Dingolfing 
w Niemczech oraz Fabryk takich jak Volvo 
w Gent w Belgii oraz wielu strategicznych 
dla przemysłu obiektów przemysłowych 
w Skandynawii.

Brałeś udział w rozbudowie największych 
w Europie północnej Centrów Logistycz-
nych w Rejkjaviku, Kopenhadze oraz Oslo 
jako partner firm DSV, JYSK oraz IKEA 
o łącznej wartości przewyższającej 0,7 mld 
euro, jak doszło do tej współpracy? 

D.R.: Jestem dla nich gwarancją jakości 
i efektu, moje zaufanie budowało się la-
tami przez wszystkie inne projekty, któ-
re z sukcesem zrealizowałem. Jak wiesz 
w naszym kraju trudno nie być rozżalonym 
na działania naszego rządu, który noto-
rycznie podcina skrzydła kreatywnym 
przedsiębiorcom. Tu się po prostu nie da 
zrobić tak dużych i ważnych projektów, na 
świecie się już da!

Widać, że ekologia ma wpływ na twoje 
działania biznesowe, masz jakiś ciekawy 
projekt, o którym możesz nam powiedzieć?

D.R.: Miałem przyjemność być odpowie-
dzialnym za realizuje i wdrażanie ekologicz-
nego projektu innowacyjnych systemów 
oczyszczania wód balastowych na statkach 
kontenerowych wraz z Chińskimi Korpora-
cjami na rynku morskim dbając o środowi-
sko naturalne, jakość oraz czystość wód 
oceanicznych. Z tej realizacji jestem szcze-
gólnie dumny, bo wiem ile czasu, przepra-
cowanych godzin, stresu zawodowego i wy-

czekiwanego efektu musiałem doświadczyć 
by spać spokojnie ze świadomością, że ko-
lejny raz nie zawiodłem, dałem radę.

Twoje spółki brały udział w międzynarodo-
wych projektach budowy statków w stocz-
niach w Japonii, Singapurze, Norwegii, 
Niemczech, Francji, Włoch oraz Danii. Nad 
czym teraz pracujesz?

D.R.: Obecnie pracuje nad wdrożeniem pro-
jektu ekologicznych i samowystarczalnych 
energetycznie osiedli mieszkalnych w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, prekursor 
innowacyjnych i ekologicznych technologii 
w budownictwie mających na celu obniże-
nie kosztów i czasu budowy. Bardzo wyma-
gający projekt, który pochłania większość 
mojego czasu i podzielił moje życie zawo-
dowe na Polskę i obecność w Dubaju. Do-
ceniam to gdzie jestem i z jakimi osobami 
współpracuję, wiem dlaczego w takim miej-
scu jest mój biznes.

Dlaczego odniosłeś sukces?

D.R.: Moim sukcesem jest determinacja do 
wyznaczonego celu, moje wartości w bizne-
sie, moja intuicja do ludzi, z którymi współ-
pracuje. Każdy projekt to moja pasja i nie 
traktuje tego jak pracę, być może to jest 
klucz do tak dobrych efektów, zakładając 

pokorę jako doradcę w prowadzeniu bizne-
su. Swoją poważną karierę zawodową roz-
począłem od założenia i przewodniczenia 
spółce Executive Solutions, która na prze-
strzeni lat ewoluowała do Grupy Kapitało-
wej i otwierała swoje oddziały w krajach 
skandynawskich jak i obecnie w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich.

Co sprawia Ci radość w codzienności poza 
światem biznesu?

D.R.: Przede wszystkim moja rodzina i mój 
syn, czas z nimi jest bezcenny i nie da się 
go skalkulować w tabelce excel przemie-
niając na kolejny dochód. Doceniam praw-
dziwych znajomych, którzy są blisko mnie 
nie tylko w sukcesie ale i porażce, a cza-
sem i one mnie doświadczają. Kocham  
wspinaczki górskie- myślę, że jestem ich 
pasjonatem. Jak każdy uprawiam sport: 
lubię sztuki walki, ale chyba najbardziej 
wspierać innych w projektach dotyczących 
pomocy potrzebującym. Angażuję się we 
wsparcie w domach dziecka oraz wspie-
ram finansowo działalność charytatywną 
na Filipinach, Pakistanie oraz państwach 
słabo rozwiniętych.

Dziękuję za rozmowę, życzę dalszej 
pomyślności.
Julay Belhaye

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIA: mat. prasowe
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By odpowiedzieć na te pytania, lokalni trój-
miejscy przedsiębiorcy spotkali się w cie-
pły środowy wieczór na ostatnim piętrze 
jednego z budynków Olivia Business Center 
w Gdańsku. 

Gościem wydarzenia był człowiek świato-
wego formatu, nietuzinkowy znawca geo-
polityki, prawnik, publicysta, a jednocze-
śnie osoba niezwykle skromna i serdeczna 
– dr Jacek Bartosiak – prezes i założyciel 
think-tanku Strategy&Future.

Poruszone przez głównego gościa tematy 
rozgrzały publiczność do czerwoności. Każ-
de kolejne zagadnienie wydawało się być 
tym najważniejszym. Niezwykle emocjo-
nująca była też sesja pytań, gdzie w krzy-
żowym ogniu wątków dr Jacek Bartosiak 
z niezwykłą otwartością odpowiadał na 
dylematy uczestników.

Spotkanie nie odbyłoby się gdy-
by nie zaangażowanie wolontariu-
szy i działaczy nowej, wspaniałej idei. 
Nowego przedsięwzięcia, które zmieni 
stereotypowe pojmowanie biznesu. Radio 
Biznes, ta dumna nazwa, to nowa nadzieja 
na dostarczanie rzetelnych informacji ze 
świata biznesu.

Podczas wydarzenia miała miejsce inaugu-
racja działalności Radia Biznes jako organi-
zacji, która przybliża do siebie ludzi z róż-

nych branż i dziedzin, nie po to, by podzielić, 
lecz by połączyć i utrwalić w działaniu do 
jednego celu, jakim jest dobro przedsię-
biorstw, lokalnej społeczności, a w konse-
kwencji także naszego narodu. 

Radio Biznes to także inicjatywa, która 
pozwala rozwinąć się rzeszy utalentowa-
nym ludziom w każdym wieku. Nie tylko 
dziennikarzom, lecz każdej osobie, któ-
ra może pomóc w rozwoju Radia Biznes, 
od kwestii technicznych, przez meryto-
ryczne, aż po organizacyjne i twórcze. 
To kuźnia talentów i umiejętności, któ-
re (w większości) młodzi ludzie wyko-
rzystają później w karierze zawodowej.  
 
Event był jednocześnie niepowtarzalną 
okazją do nawiązania nowych relacji i zna-

jomości. Dzięki niezwykłemu działaniu 
Ireneusza Osińskiego – prowadzącego spo-
tkanie i jednocześnie Prezesa Fundacji na 
Rzecz Rozwoju Talentów – oraz jego dziel-
nych współpracowników, sala w Sky Clu-
bie pękała w szwach, huczała od rozmów 
i debat oraz wymiany kontaktów. Biznes to 
relacje, dlatego uczestnicy spotkania mogli 
nawiązać nowe oraz utrwalić aktualne zna-
jomości i kontakty.

Networking na wydarzeniach współorga-
nizowanych przez Radio Biznes to nie okle-
pany, marketingowy slogan, ale spotkanie 
w kulturalnym salonie, gdzie wśród dobo-
rowego towarzystwa i w przyjaznej atmos-
ferze, bez nachalnej sprzedaży, można wy-
kopać studnię pełną wspaniałych relacji, 
zanim będziemy chcieli się z niej napić.

Radio, Biznes i Geopolityka 
spotkały się w Oliwie

W jaki sposób obronić się przed 
zagrożeniami przyszłości? Który 
element światowej polityki stoi 
na przeszkodzie dla rozwoju 
polskiego biznesu? Czy rodzimi 
przedsiębiorcy przetrwają to, co 
na nas czeka?

TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIE: mat. prasowe
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Prezentacja strojów kaszubskich, flagi, 
ogromne bannery, uroczysta msza święta, 
koncerty i wydarzenia integracyjne – to naj-
ważniejsze punkty tegorocznego Świato-
wego Zjazdu Kaszubów. Dokładnie 30 lipca 
w Brusach można było zobaczyć wielkie 
kaszubskie widowisko. Całe wydarzenie 
rozpoczęło się o godzinie 11:05 na stacji ko-
lejowej. W to miejsce dwoma pociągami do-
tarli uczestnicy wydarzenia. Po powitaniu, 
parada przeszła do Kościoła pw. Wszystkich 
Świętych. Tam o 12:00 rozpoczęła się msza 
święta pod przewodnictwem biskupa Ry-
szarda Kasyny. Po mszy, przy pomniku Jana 

Karnowskiego, została odsłonięta tablica 
upamiętniająca XXIII Światowy Zjazd Ka-
szubów. O 14:15 uczestnicy przenieśli się na 
plac zjazdowy w celu dalszego świętowania.

Zjazd poświęcony był też w pewnej części 
Ukraińcom, dlatego wszystko odbywało 
pod hasłem „Kaszubi Ukrainie”. Zespół mu-
zyczny Taraka zaprezentował koncert zaty-
tułowany „Sława Ukrajini!”. Po występie or-
ganizatorzy zachęcali wszystkich do bicia 
rekordu w grze na diabelskich skrzypcach. 
O godzinie 17:00 na scenie uczestnicy mo-
gli usłyszeć gwiazdę wydarzenia Cleo.

Całości towarzyszył również Jarmark Ka-
szubski, turnieje gry w Baśkę i Buczkę, wy-
stawy, plener rzeźbiarski, a nawet zumba 
kaszubska. Pojawił się także koncerty ze-
społów folklorystycznych zza granicy, a to 
dlatego, że tegoroczny zjazd Kaszubów 
zbiegł się w czasie z organizowanym mię-
dzy innymi w Brusach, Międzynarodowym 
Festiwalem Folkloru „Kaszubskie Spotka-
nia z Folklorem Świata”. Organizatorami 
tegorocznej edycji Światowego Zjazdu Ka-
szubów byli: Gmina Brusy, Powiat Chojnic-
ki i Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie.

XXIII ŚWIAToWY zJAzD 
kASzuBóW W BRUSACh

Z roku na rok i ze zjazdu na zjazd, społeczność kaszubska rozwija 
się i integruje. udowodniła to po raz kolejny licznym przybyciem.
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XXVII Święto Chleba
na Jarmarku Św. Dominika 

Tłumy przy stoiskach piekarzy i cukierników .Chleby, bułki i rogale, pie-
czywo jasne i ciemne, z glutenem i bez,  do tego drożdżówki, jagodzianki 
i wiele innych smakołyków. 

Tegoroczną odsłonę Święta Chleba zorga-
nizowano, po raz pierwszy na Targu Ryb-
nym. Nowa lokalizacja spodobała się i od-
wiedzającym i rzemieślnikom. Gdańskie 
Święto Chleba jest jednym z najstarszych 
w Polsce. Tradycyjnie, święto pomorskich 
piekarzy i cukierników rozpoczęła uroczy-
sta mszą świętą w Konkatedralnej Bazylice 
Wniebowzięcia NMP w Gdańsku, w której 
uczestniczyły władze cechów i rzemieślni-
ków z Pomorza, rodziny piekarzy i cukier-
ników, oraz goście z Ukrainy. Koncelebro-
wanej Mszy św. przewodniczył bp Wiesław 
Szlachetka, biskup pomocniczy archidie-

cezji gdańskiej. Po mszy świętej pomorscy 
piekarze i cukiernicy wraz z organizatorem 
Jarmarku św. Dominika udali się na Targ 
Rybny by uroczyście ze sceny otworzyć 
Święto Chleba w Gdańsku. 

Przez cały dzień mieszkańcy Gdańska 
i liczni goście mogli tam m.in. skosztować 
i zaopatrzyć się w najlepsze na Pomorzu, 
smaczne i zdrowe pieczywo, jak też wziąć 
udział w konkursach i zabawach. Wszyst-
ko świeże, chrupiące i fantastycznie 
pachnące zachęcało gości do degustacji 
i kupna .

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Udział w konkursie to nie tylko prestiżowa 
statuetka, ale przede wszystkim możliwość 
zaprezentowania swojej działalności, a tak-
że okazja do nawiązania wartościowych 
kontaktów biznesowych. Finaliści konkursu 
są też wielokrotnie nominowani do innych 
renomowanych nagród gospodarczych, ta-
kich jak Nagroda Gospodarcza Prezydenta 
RP, czy Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

W ramach tegorocznej edycji, statuetki zo-
staną przyznane w dziewięciu kategoriach 
głównych:

Lider innowacji – nagradzane będą firmy • 
wprowadzające na rynek innowacyjne usłu-
gi i produkty, przyczyniające się do rozwoju 
inteligentnych specjalizacji Pomorza.

Lider eksportu – kategoria skierowana • 
do przedsiębiorstw, które prowadzą i kon-
sekwentnie rozszerzają działalność eks-
portową, a pod uwagę brane będą nie tyl-
ko wielkość eksportu, a przede wszystkim 
konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.

Lider inwestycji – skierowana do przed-• 
siębiorstw, których działalność inwestycyj-
na wyróżnia odwaga podejmowanych decy-
zji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na 
rozwój gospodarczy otoczenia.

Lider odpowiedzialności społecznej – • 
skierowana do przedsiębiorstw, które są 
zaangażowane m.in. w działalność na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnej, wspierają 
i wdrażają działania na rzecz ochrony śro-
dowiska, zwłaszcza takie, które mają pozy-
tywny wpływ na otoczenie firmy.

Pomorski start-up skierowana jest do • 
przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłu-
żej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim 
pomysłem, stabilnym źródłem finansowa-
nia, społeczną i biznesową wartością star-
t-upa.

Lider kształcenia zawodowego – skiero-• 
wana jest do pracodawców, którzy angażu-
ją się i aktywnie wspierają kształcenie za-
wodowe uczniów podejmując współpracę 
ze szkołami zawodowymi z województwa 
pomorskiego.

Lider rozwoju kompetencji – skierowana • 
do przedsiębiorstw, które dbają o podno-
szenie kompetencji i umiejętności osób 
tworzących firmę i traktują politykę szkole-
niową jako uczenie się przez całe życie. 

Lider zielonej transformacji - skierowana • 

do przedsiębiorstw, które wprowadzają sys-
temowe rozwiązania w procesie produkcji 
lub organizacji, w realny sposób minimali-
zujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa 
na środowisko.

Gmina przyjazna przedsiębiorcom – • 
skierowana do samorządów lokalnych na 
terenie województwa pomorskiego, które 
konsekwentnie i systematycznie prowa-
dzą działania na rzecz rozwoju i wspierania 
przedsiębiorczości na swoim obszarze. 

Dodatkowo, media i instytucje patronujące 
konkursowi wyłonią spośród uczestników 
laureata Gryfa Medialnego.

Nagroda Pomorska „Gryf Gospodarczy”, 
jest przyznawana wspólnie przez Pomorską 
Radę Przedsiębiorczości i marszałka woje-
wództwa pomorskiego. Jej celem jest pro-
mocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie 
i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych 
i prorozwojowych, szczególnie takich, które 
są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Pomorskiego 2030, a także upo-
wszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

Sponsorem głównym konkursu jest mBank 
SA. Sponsorem Olivia Business Centre.

Partnerem merytorycznym konkursu jest 
PwC.

Partnerami konkursu są Regionalna Izba 
Gospodarcza Pomorza oraz Wojewódzki 
Urząd Pracy.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgło-
szenia przyjmowane są do 30 września br. 

Rusza kolejna edycja konkursu 
o Nagrodę Pomorską

„Gryf Gospodarczy 2022”
Zapraszamy do udziału w konkur-
sie firmy z województwa pomor-
skiego, które przyczyniają się 
do rozwoju regionu, lub promują 
swoją działalnością Pomorskie na 
arenie krajowej i zagranicznej.
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Nieruchomości
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Gruzja jest dynamicznie rozwijającym się krajem, który 
już od ponad dekady konsekwentnie i przemyślanie 

buduje swoją pozycję na rynku turystycznym, 
a w konsekwencji i inwestorskim.

Apartamenty w Batumi
 nad Morzem Czarnym?

Więcej informacji:
j.symeryak@expressy.pl
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Podróżujący są przyciągani gościnno-
ścią i przyjaznym usposobieniem Gruzi-
nów, pięknymi widokami, bujną przyrodą, 
a także fantastycznym jedzeniem. Nie ma 
więc co się dziwić, że Gruzja z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem i wciąż zwiększającą się liczbą odwie-
dzających, którzy postanawiają zamieszkać 
w niej na stałe lub tymczasowo. Wszystko 
to sprawia, że kraj ten budzi także ogrom-
ne zainteresowanie wśród zagranicznych 
inwestorów. 

Przedstawiamy jedną z takich inwestycji 
„Portline by Gumbati”, która jest w trakcie 
realizacji. Znajduje się w centrum Batumi 
w bardzo dobrze skomunikowanej lokali-
zacji, w pierwszej linii brzegowej (ok. 100m 
w linii prostej do morza). Już od najniższych 
pięter rozciąga się piękny panoramiczny 
widok na Morze Czarne, port, marinę jach-
tową, malownicze góry oraz całe miasto. 
Budynek docelowo będzie liczył 23 piętra, 
podziemny parking oraz, aż 309 aparta-
mentów zaczynających się od 32m². Do ca-
łej infrastruktury budynku należeć będzie 
Fitness Club Fit Lovers, basen, kawiarnia, 
Business Center, otwarty taras oraz ogród.

Inwestycja w zamyśle ma pełnić funkcję 
Apart Hotelu, co oznacza, że wszystkimi 
sprawami organizacyjnymi będzie zajmo-
wał się operator, pełniąc wszelkie usługi 
mieszkaniowe jak zarządzanie apartamen-
tem, wynajmem, administracją oraz kon-
sjerżem. Oczywiście istnieje możliwość 
kupna apartamentu tylko do użytku wła-
snego. Można również podpisać umowę 
z operatorem na wynajem hotelowy. 

Jeśli mają Państwo nadal wątpliwości to 
dla zachęty przytoczymy znane przysłowie 
gruzińskie:
„Chęć to połowa wykonanego dzieła”. 

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Most Stągiewny
w Gdańsku znowu zwodzony

Most  przeszedł gruntowny remont i dla ułatwienia przepływu małej floty został przekształcony w most zwo-
dzony. Ta przebudowa to jeden z ostatnich etapów Partnerstwa Prywatno-Publicznego na Wyspie Spichrzów.

Mosty odgrywają kluczową rolę w społecznej 
i ekonomicznej tkance miast. Łączą i zbliżają 
ludzi do siebie, skracają odległości, sprawia-
ją , że niemożliwe staje się możliwe. Stary 
most na Motławie powstrzymywał rozwój 
gdańskiej mariny. Przebudowanie go z kon-
strukcji trwałej na konstrukcję, którą można 
otworzyć, umożliwia jej dalszy rozwój.

Dodamy z ciekawostek ,że most był przy-
wieziony w trzech częściach. Do jego złoże-
nia użyto jednego z największych dźwigów 
lądowych o udźwigu 500 ton. Wyglądem 
swoim przypomina obecnie most Schwe-
dlera, który łączył brzegi Motławy w latach 
1883 - 1926. Cieszymy się ,że równolegle ze 
zwodzoną przeprawą powstała nowa mari-
na na 60 miejsc. 

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, 
Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. 
zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Woj-
ciech Ciurzyński z Granarii oraz Rudi op ‘t 
Roodt z firmy Immobel, która współtworzy  
konsorcjum.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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eweloperzy prześciga-
ją się w sposobach ku-
szenia potencjalnych 
klientów. Starym jak 

świat sposobem są rabaty. Kolejny ruch to 
promocje. Darmowe miejsce w hali garażo-
wej, piwnica, mieszkanie pod klucz. Wiele 
już widzieliśmy. Niektórzy stawiają na ja-
kość wykończenia inwestycji. Piękne klatki 
schodowe, zieleń na osiedlu, choć tej ciągle 
często jednak brakuje, bo każdy metr pod 
zabudowę potrafi się liczyć. Ale na szczę-
ście i tutaj są chlubne wyjątki. 

PARKI DLA MIESZKAńCóW

Inwestorzy w ostatnim czasie zrobili kolej-
ny krok. Czy to za sprawą coraz popular-
niejszego trendu związanego z ekologią, 
czy z innych względów, nie ma większego 
znaczenia. Najważniejsze jest to, że jest to 
bardzo dobry kierunek. Deweloperzy two-
rzą parki, które udostępniają mieszkańcom. 
Dosłownie w ostatnich miesiącach powsta-
je lub powstało kilka takich inwestycji, ale 
warto też przypomnieć starsze, do których 
gdańszczanie się już przyzwyczaili i chętnie 
z nich korzystają.

OgRóD fRANCUSKI I JAPOńSKI 

Mowa o wartościowej inwestycji w zieleń 
parkową firmy Doraco. Została ona zreali-
zowana w 2015 roku w okolicach gdańskie-
go Parku Oliwskiego. Odtworzenie ogrodu 
francuskiego i nowe nasadzenia to koszt 
2,5 miliona złotych. Miejsce to cieszy się 
popularnością nie tylko w letnim czasie, ale 
także w grudniu, kiedy mieszkańcy mogą 
podziwiać świetlne instalacje. To nie jedy-
ny przykład. Kolejnym jest Ogród Japoński. 
Choć za jego powstanie na terenie nieużyt-
ków odpowiadało miasto. 

- Kiedy mam już dosyć miejskiego zgiełku 
lubię zabrać dzieci i przyjechać do Oliwy 
pospacerować - mówi Krystyna Bartkow-

ska z Gdyni. - Od zawsze tutejszy, zabytko-
wy park mi się podobał. Kiedy powstał tutaj 
Ogród Japoński jest jeszcze piękniej. Piękne 
rośliny, które szczególnie robią wrażenie 
wiosną, kiedy zaczynają kwitnąć. Do tego 
nietypowa architektura oraz dużo miejsca, 
aby spokojnie usiąść. To wszystko sprawia, 
że warto odwiedzić Oliwę. W tej chwili chyba 
najbardziej zieloną dzielnicę Gdańska. 

WIDOK JAK Z WIDOKóWKI 

Jak się okazało kilka lat później to nie był 
ostatni zielony teren w Oliwie. Gotowy jest 
już do zwiedzania i korzystania park naprze-
ciwko Archikatedry Oliwskiej. To ponad pół 
hektara zieleni, ścieżki do spacerowania, 
oczko wodne i rzeka sprawiają, że warto 

DEWELOpERzY ZACZęLI 
GRAć W zIELONE

Miliony złotych zainwestowa-
ne już nie tylko w budownic-
two, ale także w tereny zielo-
ne. I nie mamy na myśli tylko 
trawników, krzewów i drzew 
na osiedlach, ale duże parki. 

D



NIERUCHOMOŚCI / www.expressbiznesu.pl

 55    

będzie się na chwilę zatrzymać w tym miej-
scu, i odpocząć na ławce. Ponadto zadbany 
teren w sąsiedztwie popularnej, zabytko-
wej świątyni stanowi piękny widok, idealny 
na zdjęcia z punktu widokowego Pachołek, 
który jest dosłownie obok. Fotografie zro-
bione o czterech porach roku, z wysokości 
ponad 100 metrów mogą być niepowtarzal-
ną pamiątką. Inwestycja firmy Invest Kom-
fort czeka już tylko na odbiór. Jest szansa, 
że już niebawem będzie cieszyć mieszkań-
ców Oliwy oraz osoby, które wybiorą się 
w tę okolicę. 

Tytuł najbardziej zielonej dzielnicy Gdańska 
będzie trudno odebrać zabytkowej, pięknej, 
ubogaconej kolejnymi terenami. Ale to nie 
oznacza, że nie warto próbować. Kolejnym 
przykładem dobrego trendu i tego, że dewe-
loperzy zmieniają myślenia na temat życia 
w mieście jest przykład Leszczynowego Par-
ku na Jasieniu, który realizuje firma Dome-
sta. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji 
powstaje teren zielony na powierzchni po-
nad 16 tysięcy metrów kwadratowych. Koszt 
tej inwestycji to ponad milion złotych. Cieka-
we, że zieleń będzie zrealizowana w miejscu, 
gdzie według planu miejscowego mogłaby 
powstać zabudowa, chociaż ze względu na 
ukształtowanie terenu, byłoby to trudne. 

POSADZONE ZOSTANĄ DRZEWA, 
KRZEWY I BYLINY 

Zagospodarowane roślinnością w dużej czę-
ści będzie skarpa. Pozostawione na niej zo-
stały liczące sobie kilkadziesiąt lat drzewa: 
świerki, klony i dęby, od których dosadzonych 
zostanie kolejnych 59. To będą klony jesiono-
listne, jabłoń domowa, dąb błotny oraz robi-
nia akacjowa. Ponadto ogrodnicy posadzą ty-
siące krzewów, bylin oraz nowych nasadzeń. 

Zaprojektowane zostały także strefy rekre-
acji: ogród sensoryczny, ekologiczno-spo-
łeczny, ścieżka zdrowia, siłownia zewnętrz-
na oraz plac zabaw z tyrolką. Nie zabraknie 
także stołów piknikowych. 

- Na terenie parku sadzimy rośliny, które 
będą dekoracyjne przez cały rok, a nie tylko 
w okresie wegetacyjnym. Zdecydowaliśmy 
się także na dobór drzew, które wprowadzą 
różne kolory w przestrzeń parku - podkreśla 
Aleksandra Stryjewska z APPO Architek-
tura Krajobrazu, pracowni odpowiedzialnej 
za projekt i realizację zielonej inwestycji. 
- W parku pojawią się zarówno rośliny, któ-
re kwitną w okresie wiosenno-letnim takie 
jak tawuła japońska, tawlina jarzębolistna, 
wierzba purpurowa, jak i rośliny zimozielone, 
na przykład jałowiec płożący, kosodrzewina, 
cis pospolity, suchodrzew chiński, irga oraz 
runianka japońska.

Wszystkie parki, które powstają, po zakoń-
czeniu prac trafiają pod opiekę miasta i to 
do pracowników zieleni należy obowiązek 
dbania o nie. Choć oczywiście dobrze by-
łoby, aby także w należytym stanie pozo-
stawili je mieszkańcy. 

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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w ostatnim tygodniu czerwca 
do gdańskiego Deska Design 
showroom zawitali producen-

ci z Holandii, czech, wro-
cławia i Pomorza w ramach 
dedykowanego wydarzenia: 
Deska Design Garden Days.

Niezapomniany event, w któ-
rym architekci z różnych 

części kraju wraz z pasjona-
tami dobrej jakości designu, 

wymienili się doświadczeniami 
i poznali najnowsze trendy. 

o tych trendach, rozpo-
znawalności, budowaniu 

przestrzeni opowie wojciech 
Samiło, dyrektor zarządzający 

Deska Design.

akie były założenia tworzenia 
Deska Design Garden Days 
w edycji 2022?

W.S.: Głównym przesłaniem dla naszego 
zespołu było pokazanie nowych trendów 
w przestrzeniach zewnętrznych w ogro-
dach i na tarasach, producentów odpowie-
dzialnych za asortyment outdoorowy w na-
szym showroomie. Bardzo zależało nam na 
przygotowaniu przestrzeni do wzajemnego 
spotkania się w otoczeniu klimatycznej sło-

DEsKA DEsign gARDEn 
DAys inspiruje 
i wprowadza

w NowE KIERuNKI PRZESTRZENI ouTDooRowEJ

J
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necznej aury naszej gdańskiej lokalizacji. 
Chcieliśmy też odpowiedzieć na potrzeby 
klientów indywidualnych, na zainteresowa-
nie trójmiejskich architektów wnętrz i archi-
tektów krajobrazu także spoza wojewódz-
twa pomorskiego. Termin końca czerwca, 
czyli początku lata też nie był przypadkowy. 
Zależało nam, aby nasi dostawcy i odbiorcy 
zdążyli z przygotowaniem ekspozycji przed 
sezonem letnim, zwłaszcza w asortymen-
cie tarasów i ogrodów.

Kogo zaprosiliście na to wydarzenie, jakie 
uznane marki pojawiły się w Gdańsku, z któ-
rymi stworzyliście wspólnie ten projekt?

W.S.: Mieliśmy dość zróżnicowaną ofer-
tę i wybraliśmy dla naszych gości przede 
wszystkim tych, których gwarancji i jakości 
nie boimy się rekomendować. To co cieka-
we, w naszym evencie pojawiła się firma 
z Holandii oraz Czech rozszerzając nam 
wszystkim perspektywę. I tak na przykład 
podczas naszego wydarzenia wystawił się 
producent małej architektury miejskiej 
Adezz. To, co jest dla niego charaktery-
styczne, to jest to produkt skierowany za-
równo do klienta indywidualnego, jak i  de-
weloperów oraz osób odpowiedzialnych za 
miejską architekturę, która oferuje piękne 
donice, ławki i małą architekturę. Jako cie-
kawostkę dodam, iż jest to nasz holenderski 
partner, który pierwszy raz w naszym kraju 
pokazał na Pomorzu swoje ekspozycje. Za-
uważyłem wśród naszych gości duże zain-
teresowanie ofertą ORLEX BETON, która 
zaprezentowała produkty marki Libet, czyli 
wielkoformatowe płyty ogrodowe. Dodat-
kowo uzupełnili swoją prezentację o bardzo 
ciekawe oświetlenie ogrodowe w technolo-
gii smart z charakterystycznym i nowocze-
snym designem.

Do Gdańska przyjechał także czeski produ-
cent EGOE. Na Deska Design wystawili me-
ble ogrodowe. Poznałem ich na warszaw-
skich targach i wiedziałem, że zainteresują 
rynek trójmiejski. To co ich wyróżnia to pro-
stota i jakość mebli ogrodowych. Warto 
z pewnością zapamiętać ich przy tworzeniu 
własnej aranżacji swojego wymarzonego 
raju do odpoczynku poza domem lub na 
tarasie.  Ich produkty zaprezentowaliśmy 

na tarasach Lenta, naszego nowego do-
stawcy desek kompozytowych. To tarasy 
najnowszej generacji, wyróżniają się dobrą 
jakością. Według mnie perełką były deski 
Millboard, które zachwycają wzornictwem. 
Wśród wystawców pojawili się także i inni 
producenci odpowiedzialni za przestrzenie 
zielone, tarasy kompozytowe czy wyposaże-
nie ogrodów. Gościliśmy min.: VHCT - Beton 
Architektoniczny, Multicontract -  dostaw-
cę sztucznej trawy, JAB ANSTOETZ Group 
z pięknymi tkaninami outdoorowymi.

Z Pana wypowiedzi wynika, że faktycznie 
przestrzeń outdoorowa została mocno za-
opiekowana, dlaczego w takim kierunku 
rozwija się Deska Design?

W.S.: Właśnie dlatego, że czuję jak ważna 
jest przestrzeń, która uzupełnia design 
w środku i powinna być z nim spójna. Jeste-
śmy przekonani, że aranżacja przestrzeni 
outdoorowych w obrębie tarasu czy więk-
szych przestrzeni ogrodowych to bardzo 
dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Ro-
śnie zapotrzebowanie na produkty i wiedzę 
w tym zakresie. Potrzeba ta  rośnie zarówno 
wśród architektów krajobrazu, jak i projek-
tantów wnętrz.

Jakie efekty dla marki otworzyło Deska De-
sign Garden Days?

W.S.: Przede wszystkim stworzyliśmy tym 
wydarzeniem przestrzeń dla wzajemnego 
poznania się naszym partnerom, którzy  
w naszej codzienności budują z nami relacje 
i dbają o zadowolenie naszych klientów nie 
tylko w Gdańsku, ale i w Gdyni czy Pozna-
niu. Otwieramy się na nowy kierunek  out-
dooru. Bardzo selekcjonujemy dostawców, 
żeby łączyć najlepszą jakość prezentowa-
nej oferty, dlatego zdecydowaliśmy się na 
wydarzenie promujące pomorski rynek. Ten 
event buduje nasze relacje z architektami. 
Bo przecież to taki mały „poligon” dla nich, 
walczymy w ich imieniu o próbki, nowinki ze 
świata i musimy być otwarci na innowacyj-
ne rozwiązania tak, by oni z dużym komfor-
tem opiekowali się swoimi klientami korzy-
stając z naszych showroomów.

Jakie plany tworzą koncepcję Deska Design 
w innych lokalizacjach, czy to wydarzenie 
będzie stałym uzupełnieniem Waszego wi-
zerunku?

W.S.:Mhm, zdecydowanie w dalszym ciągu 
będziemy efektywnie odpowiadać na indy-
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widualne potrzeby naszych klientów, dbać 
o relacje i współpracę z dostawcami. Zapla-
nowaliśmy kolejne wydarzenia skierowane 
do branży i klientów, dla których będziemy 
prezentować najnowsze trendy zarówno 
w Gdańsku, jak  i Gdyni czy Poznaniu.

Kto Pana wspiera w tych działaniach, jak 
powstają projekty tak ciekawych i kre-
atywnych inicjatyw łączących Państwa 
markę z innymi ważnymi elementami 
świata design?

W.S.: Zdecydowanie mam to szczęście, że 
za tym idzie praca całego mojego zespołu. 
Pracuje z tymi, którzy podzielają moją pasję 
do dobrej jakości design, którzy nie boją się 
wyzwań i są zawsze ze mną.

W każdym biznesie pojawiają się lepsze 
i słabsze „chwile”, a ja wiem, że mój zespół 
stoi mocno za mną w działaniach. Dla mnie 
jakością są ludzie, którym ufam i siła z nie-
bios w postaci Ducha Świętego, który mnie 
przez to życie prowadzi. Życzę wszystkim 
by mieli taki komfort pracy z ludźmi godny-
mi zaufania.

Dziękuję za rozmowę,
Julay Belhaye

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIA: mat. prasowe
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LAsER DioDowy 
instytut KosmEtoLogii 

„oj piękna”
okres wakacji to czas, w którym w szczególności dbamy o wizerunek zewnętrzny, a gładkie 

nogi są atutem każdej kobiety. w związku z dużym zainteresowaniem tematem usuwania 
zbędnego owłosienia oraz wrastających włosków, a co za tym idzie depilacji laserowej czy 

istnieje laser , który jest skuteczny, bezbolesny i bezpieczny? 

jaki sposób zadbać o ten 
aspekt kobiecości w przy-
jemny i bezbolesny spo-
sób? Odpowiedzi na 

to pytanie udzieli Jolanta Szczygłowska, 
współwłaścicielka „Oj Piękna” z Rumii.

J.Sz.: W celu usuwania zbędnego owłosie-

nia stosowanych jest kilka rodzajów lase-
ra, różniących się długością emitowanej 
fali. Zabieg epilacji laserowej wykorzystu-
je zjawisko fototermolizy. Wyemitowana 

W
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przez laser wiązka pochłaniana jest przez 
barwnik włosa – melaninę, co prowadzi 
do wywołania uszkodzenia termicznego 
mieszków włosowych i obumarcia włosów. 
Zjawisko to jest tym efektywniejsze, im 
jaśniejsza skóra i ciemniejsze włosy. Dla-
czego? Im więcej melaniny zawartej we 
włosie, tym skuteczniej zachodzi zjawisko 
fototermolizy.

Jakie mamy zatem rodzaje laserów?

J.Sz.: Na naszym rynku istnieje różnorodna 
oferta laserów. I tak pierwszym laserem 
stosowanym w celu laserowego usuwania 
owłosienia był laser rubinowy, emitujący 
wiązkę światła o długości 694 nm. Laser 
ten nie jest już jednak stosowany, stoso-
wane są natomiast lasery: aleksandrytowy, 
diodowy oraz neodymowo– yagowy. Ponad-
to do depilacji stosowane jest urządzenie 
IPL, które błędnie określane jest mianem 
lasera i niestety nie nadaje się do każdego 
rodzaju włosa.

Czy klientki umawiają się na jeden zabieg, 
czy powinny wykonać całą serię by otrzy-
mać zadowalający efekt końcowy?

J.Sz.: Wykorzystanie lasera każdego typu 
wymaga wykonania serii kilku zabiegów. 
Wynika to z faktu, iż włosy na ciele nie 
rosną synchronicznie i w momencie wyko-
nywania zabiegu zaledwie część włosów 
znajduje się w fazie anagenu. Jest to faza 
aktywnego wzrostu włosa, zatem jej prze-
rwanie skutkuje obumarciem włosa i jego 
wypadaniem.

Ile zabiegów depilacji laserowej jest ko-
niecznych?

J.Sz.: Zazwyczaj wystarcza 6 – 10 zabiegów 
powtórzonych w odstępie 6 – 10 tygodni 
(w zależności od obszaru ciała) plus dwa 
zabiegi przypominające

Czy osoby z siwymi włosami mogą poddać 
się takiemu zabiegowi?

J.Sz.: Osoby posiadające siwe włosy nie 
mogą poddawać się depilacji laserowej, 
gdyż zabieg nie będzie skuteczny. Depila-
cja siwych włosów jest niemożliwa, gdyż 
siwienie jest konsekwencją zaniku barwni-
ka włosa. A włos pozbawiony melaniny nie 
pochłonie wiązki lasera i nie zostanie usu-
nięty. Szczególnym przypadkiem są osoby 
dotknięte bielactwem, czyli miejscowym 
zanikaniem melaniny z komórek skóry. 
O ile włos nie został pozbawiony barwnika, 
w przypadku bielactwa nabytego możliwa 
jest depilacja laserowa. Natomiast bielac-
two wrodzone, przebiegające z zanikiem 
barwnika zarówno w skórze, jak i włosach 
jest przeciwwskazaniem do depilacji

Podsumowując jaki laser zatem by Pani 
poleciła?

J.Sz.: Najskuteczniejszym i najbezpieczniej-
szym laserem wg mnie jest laser diodowy , 
jednak warto zwrócić uwagę jakie parame-
try i możliwości wykonywania zabiegu po-
siada laser, ponieważ na rynku występują 
rożne tego typu urządzenia.

Jednocześnie laser diodowy pozwala na:
absorpcję wiązki laserowej przez pig-• 
ment włosów, wewnątrz rdzenia, którego 
energia
świetlna jest przekształcana w ciepło • 
i niszczy mieszek, który znajduje się 
w fazie
wzrostu;• 
fale, penetrując na głębokość 2-3 mm od • 
powierzchni skóry, wpływają tylko na
cebulkę (korzeń włosa) i nie wpływają • 
na pozostałe komórki naskórka, przez co 
zabieg
jest bezpieczny;• 
większość owłosienia znika;• 
pozostałe  włosy są znacznie cieńsze, ja-• 
śniejsze i delikatniejsze w dotyku;
usunięcie możliwie jak najwięcej owło-• 
sienia poleca się  wykonać 4-8 zabiegów 
w odstępach ok. 4-6 tyg.;
niwelują się podrażnienia skóry związa-• 
ne z częstym goleniem;

możliwość całkowitej utraty włosa i de-• 
strukcji mieszka;
trwały efekt / bezbolesny zabieg;• 

A jaki Państwo polecają laser w Instytucie 
Kosmetologii „Oj Piękna”?

J.Sz.: W naszym Instytucie posiadamy laser 
diodowy niemieckiej marki Dioderm 880 , 
który posiada głowicę chłodzącą , system 
pracy: In motion’’ to znaczy w ruchu , co 
3- krotnie skraca czas pracy , przy czym 
zabieg jest bardzo popularny dla ludzi za-
pracowanych, ceniących każdą minutę. Po-
nadto głowica jeżdżąc po ciele i chłodząc 
jest przyjemniejsza i nie ma możliwości po-
parzenia , aniżeli taka głowica punktowa, 
którą wykonuje się zabieg strzałami punkt 
przy punkcie . Zwrotne informacje od klien-
tów są takie , iż zabieg depilacji owłosienia 
stał się wreszcie szybki i niebolesny.

Dziękuję za rozmowę.

TEKST: Julay Belhay ZDJĘCIA: Karolina Chęcińska
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Każda kobieta jest piękna lecz nie każda potrafi podkreślić swoje atuty. czasami wystarczy 
mała poprawka ”niedoskonałości” by wydobyć to magiczne coś, które jest w nas głęboko 

ukryte. o warsztatach medycyny estetycznej opowie aleksandra ligenza- Haszczak, 
właścicielka cosmetological Studio w Gdańsku.

ak zbudowałaś swoje doświad-
czenie, które przełożyłaś na swo-
je działania zawodowe?

A.L.: Poprawianiem „piękna ” zajmuję się od 
20 lat. Ukończyłam Wyższe Studia Zdrowia, 
Urody i Edukacji w Poznaniu oraz roczną 
szkołę Wizażu i Stylizacji Beaty Małachow-
skiej w Gdańsku. Ponadto wzbogaciłam 
swoją wiedzę o roczną szkołę makijażu 
permanentnego i medycznego w Broadway 
Beauty w Gdańsku, a także kolejną roczną 
Szkołę Medycyny Estetycznej 2 stopnia 
w Rzeszowie. Lubię być w temacie i na bie-
żąco dlatego cały czas podnosiłam swoje 
kwalifikacje zawodowe poprzez profesjo-
nalne kursy czy szkolenia dedykowane dla 
Kosmetologów. Wiedzę zdobywałam min.: 
na kursach z wypełnienia usieciowanym 
kwasem hialuronowym, osoczem bogato-
płytkowym, usuwaniem szpecących zmian 
skórnych, rozstępów, blizn, stymulatory 
tkankowe, techniki modelowania ust tech-
nikami rosyjskimi na płasko, nici PDO ,COG 
i wiele innych. Teraz jestem na tym etapie, 
w którym sama uczę i inspiruje innych po-
kazując ten zawód od innej perspektywy.

Dlaczego zajmujesz się „upiększaniem” 
i opiekujesz się medycyną estetyczną w Trój-
mieście?

A.L.: Postanowiłam podzielić się moją 
ogromną pasją, wiedzą ”koleżankom po 
fachu”. Moja praca to moja największa pa-

„PięKno JEst wiECznośCią 
przeglądającą się 

w zwiERCiADLE.”

J
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sja, która daje mi spełnienie. Każde nowe 
doświadczenie jest dla mnie ważne. Widząc 
efekty i uśmiech Pań, które decydują się mi 
zaufać czuję ogromną satysfakcję. Od 2018 
roku prowadzę Placówkę Szkoleniową Bio-
maser Permanent Make-Up & Cosmetolo-
gical Studio w Gdańsku. Wprowadziłam 
do sprzedaży innowacyjne, inteligentne 
urządzenia do wykonywania makijażu per-
manentnego medycznego oraz kosmeto-
logii i produkty do medycyny estetycznej. 
Na rynku jest ogromna konkurencja. Moje 
doświadczenie zawodowe pozwoliło mi 
znaleźć idealny sprzęt do precyzyjnego, 
bezpiecznego wykonywania makijażu wie-
loma technikami. Serdecznie zapraszam 
wszystkie Linergistki, Lekarzy oraz  Pielę-
gniarki czy Kosmetolożki do zapoznania się 
moją ofertą. Kocham „upiększać” kobiety 
dając im inną perspektywę 

Jaka jest Twoja oferta szkoleń?

A.L.: Polecam uwadze moją Elitarną Rocz-
ną Szkołę Medycyny Estetycznej  i Makija-
żu Permanentnego z elementami pigmen-
tacji medycznej oraz wizażu i social media. 
Zapewniam certyfikaty i zaświadczenia 
z MEN. W cenie szkolenia jest urządzenie 
do wykonywania makijażu  permanentne-
go i wyprawka o wartości 3000 pln. Aby 
dołączyć do naszego grona należy po-
siadać wykształcenie min.: licencjackie 

pielęgniarskie lub 10 letni staż zawodowy 
w zawodzie kosmetyczki. W naszej szkole 
nauczymy Was: 

1. Makijaż permanentny brwi, ust, kreska 
+pigmentacja skóry głowy, mały tatuaż, la-
serowe usuwanie nieudanych tatuaży.
2. Kosmetologia medyczna: mezoterapia 
igłowa, mikroigłowa, mezoterapia głęboka, 
stymulatory tkankowe, kwas hialuronowy 
usieciowany, Nici PDO, osocze bogatopłyt-
kowe i fibryna, rf frakcyjna, usuwanie owło-
sienia ipl shr, laser diodowy.
3. Wizaż i stylizacje, laminacja, henna pu-
drowa brwi, masaż kobido.
4. Reklama, zdjęcia  i ich obróbka, prowa-
dzenie Instagrama.

Jak długo trwa edukacja w Twojej szkole?

A.L.: Szkoła trwa 24 dni w roku, zajęcia od-
bywają się po 8 godzin dziennie w systemie 
dziennym i zaocznym ( weekendowym). Nale-
ży zarezerwować 192 godziny swojego czasu 
w pozyskanie wiedzy prezentowanej przez 
Nas w  Cosmetological. Koszt rocznej edu-
kacji  wyceniliśmy na wartości 24.000 pln. 
Polecam uwadze sprawdzić naszą lokalizację 
w Gdańsku, znajdujemy się na ul.Jabłoniowa 
29 a /11  - z przyjemnością spotkam się osobi-
ście z każdą Panią, która czuje, iż moja szkoła 
może dać jej nowy kierunek w biznesie.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych suk-
cesów w medycynie estetycznej.

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIA: Cosemtologiacal Studio/ Permanentny MAKEUP
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latego w samym sercu 
Gdyni, pośród biurow-
ców, zespół 10 kosme-
tologów i kosmetyczek 

stworzył wyjątkowe miejsce, w którym 
odnajdziesz spokój i relaks. W przerwie na 
lunch, po odwiezieniu dzieci do przedszko-
la, czy po ciężkim dniu w pracy, nie ważne 
jaki masz powód, podaruj sobie kilka chwil 
na odnalezienie harmonii i odprężenie się. 

Po przekroczeniu progu, za zamkniętymi 
drzwiami odgradzającymi Cię od zwario-
wanej i opresyjnej rzeczywistości. Usiądź 
na chwilę w wygodnym fotelu w otoczeniu 
kwiatów i cichej muzyki z filiżanką smacz-
nej kawy i pozwól by przez ten krótki czas 
ktoś inny zajął się Tobą i sprawił, że Twoja 
skóra i ciało w połączeniu z umysłem na-
brały kojącej energii.

W obiekcie znajdują się dwa niezwykle wy-
godne stanowiska do pedicure. Zanurzcie 
się w wygodnych fotelach z kieliszkiem 
wina, które zachwyca smakiem i aromatem. 
Oba stanowiska pracują jednocześnie, więc 
na wizytę możesz wybrać się z przyjaciółką 
lub koleżanką z pracy i połączyć zabieg ze 
spotkaniem towarzyskim. 

szybKi zabieg 
w PRzERwiE nA LunCh? 

pewnie!

współczesny zabiegany 
świat, w którym działamy 

pod wpływem silnego stresu 
w pogoni za realizacją 
kolejnych kontraktów, 

projektów, dotrzymywaniem 
terminów, tworzy w naszej 

psychice ogromną 
dysharmonię. często 

świadomie czy podprogowo 
dążymy do osiągnięcia 

balansu z samym sobą. 
Natura zawsze poszukuje 

równowagi, podobnie jak my. 

D
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Dla wielu kobiet, a także co nie budzi już 
żadnego zdziwienia w społeczeństwie, co 
raz większego grona mężczyzn. Kreowanie 
dobrego wizerunku podczas spotkań bizne-
sowych czy towarzyskich staje się kluczo-
we. Jesteśmy co raz bardziej świadomi tego, 
że to jak postrzegają nas inni, już na począt-
ku rozmowy często pozwoli nam na dodanie 
sobie kilku punktów w drodze do osiągnię-
cia naszego celu. Pierwsze wrażenie robi się 
tylko raz więc dlaczego nie zadbać także 
o kondycję i dobry wygląd naszej skóry? Po-
trafimy spędzić kilka godzin na odpowiedni 
dobór naszej garderoby, a często zapomi-
namy o tym, że tak jak umiejętnie dobrane 
buty do naszej kreacji, tak zadbane dłonie 
czy paznokcie są naszą wizytówką i wiele 
mogą przekazać rozmówcy o nas samych. 
Tylko jak mamy znaleźć na to wszystko 
czas i czy potrafimy wykonać to w zbliżony 
do perfekcji sposób nie powodując poprzez 
pośpiech i nieodpowiednio dobrane kosme-
tyki wizerunkowej katastrofy? W większo-
ści przypadków, gdy mamy problem z sa-
mochodem, nie podwijamy rękawów i nie 
próbujemy sami wymienić paska rozrządu 
tylko kierujemy się do wykwalifikowanego 
mechanika, w który profesjonalny sposób 
zajmie się usterką. Jesteśmy doskonałymi 
specjalistami w swoich dziedzinach i nie 
musimy znać się na wszystkim. Dzisiejszy 
świat pozwala nam na korzystanie z usług 
ludzi, którzy potrafią rozwiązywać za nas 
w sposób satysfakcjonujący nasze pro-
blemy. Oczywiście, jeśli znajdziemy odpo-
wiednie miejsce i zdecydujemy się zaufać 
personelowi z bogatym doświadczeniem. 
Dlatego w salonie urody Feliz wychodząc 
naprzeciw potrzebom kobiet i mężczyzn 
ceniących sobie czas powstała specjalna 
dedykowana oferta szybkich zabiegów, 
które można wykonać nawet w przerwie 
w pracy, są to zarówno zabiegi relaksa-
cyjne jaki i intensywniejsze z wykorzysta-
niem najnowocześniejszych technologii. 
Cienie na naszej twarzy po nieprzespanej 
nocy, złamany paznokieć czy pojawiająca 
się niespodziewanie niedoskonałość przed 
popołudniowym istotnym spotkaniem? Do-

brze dobrany profesjonalny makijaż bizne-
sowy, który nie zajmie więcej niż 30 minut, 
pomoc zdolnej manikiurzystki to szybkie 
i bezstresowe sposoby na poradzenie sobie 
z życiowymi złośliwościami, które kąśliwym 
zrządzeniem losu mają przykrą tendencję 
pojawiać się na krótko przed ważnymi dla 
nas wydarzeniami. 

Świadomość tego, że najdroższą walutą 
na świecie jest czas, sprawiła, że szybkość 
w połączeniu ze skutecznością w wykony-
wanych zabiegach przynosi niemal natych-
miastowy efekt. Kosmetolodzy i kosme-
tyczki z „Salonu Feliz” dzięki ogromnemu 
doświadczeniu i wiedzy jakie zdobyły przez 
lata, każdego dnia świadczą komplekso-
we usługi specjalizując się w technikach 
skojarzonych zwłaszcza z zakresu modelo-
wania sylwetki. Salon ma bardzo rozbudo-
waną galerię urządzeniową, bo to właśnie 
dzięki połączeniu energii różnych apara-
tów kosmetycznych uzyskuje się najlepsze 
efekty zabiegów. W ostatnim czasie bardzo 
popularne jest np. łączenie Kriolipolizy 
kontrastowej z falą uderzeniową. Zastoso-
wanie fali zwiększa efekt zabiegu od kilku 
do kilkunastu procent. Wszystkie zabiegi 
dobierane są indywidualnie do potrzeb 
klienta, terapie poprzedzone są zawsze 
bezpłatną konsultacją, na której zbadany 
zostanie dokładnie stan skóry, porozma-
wiacie o możliwościach i przewidywanych 
efektach zabiegu. 

W gabinecie warto również zanurzyć się 
w świecie SPA który ma szeroki wachlarz 
możliwości różnego rodzaju masaży.

Po ciężkim dniu w pracy czujesz ból pleców, 
karku czy głowy? Na te dolegliwości po-
może masaż klasyczny, który dzięki swojej 
technice ukoi ból i pomoże w odnalezieniu 
swojego balansu. W gonitwie codzienne-
go życia warto zadbać o harmonię ciała 
i umysłu. Masaż relaksacyjny odpręży ciało 
i zregeneruje umysł. W połączeniu peelin-
gu oraz maski nawilżającej odżywisz swoje 
ciało w błogim odprężeniu. 

Z pewnością pokochasz masaż Kobido, któ-
ry dzięki niezawodnym technikom pozbę-
dzie się napięć mięśniowych oraz ujędrni 
skórę, pobudzi mikrokrążenie, kolagen oraz 
elastynę. Zniweluje zmarszczki oraz bruzdy. 
Dzięki jednej wizycie poczujesz się zrelak-
sowana, odprężona, a Twoja skóra napięta 
i ujędrniona.

Oferta bogata jest również w pielęgnacje 
twarzy, znajdują się w niej zarówno zabiegi 
delikatne, bankietowe jak i bardziej inwa-
zyjne mające na celu przebudowanie skóry. 

Odwiedź koniecznie to nowe miejsce na 
mapie Gdyni i oddaj się w ręce profesjonali-
stek. Zrób coś dla siebie, już dziś!

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Czym jest zabieg Nanoplastii? Odpowie-
dzią na oczekiwania Pań, dla których pro-
ste i lśniące włosy są wyzwaniem, jest to  
zabieg silnie pielęgnujący.

„To zabieg, który sprawdzi się idealnie przy 
włosach puszących się, kręconych oraz 
takich wymagających regeneracji. To co 
ważne, klientki mają gwarantowany efekt 
końcowy. Podczas tego zabiegu struktura 
włosa ma wprowadzone substancje aktyw-
ne, które zmieniają „kształt” włosa, powo-
dując silne nabłyszczenie oraz ich wygła-
dzenie – mówi Iwona Pietrzak, właścicielka 
Pracowni Fryzur Gdynia. Włosy do zabiegu 
powinny być umyte, zwraca się uwagę na 
nie nakładanie odżywki do włosów przed sa-
mym zabiegiem, w ten sposób odpowiednio 
przygotuje się jej do zaaplikowania specjal-
nego preparatu dedykowanego Nanoplastii. 
Preparat nakładany jest na ok 60 minut. Po 
tym czasie spłukujemy go i przechodzimy do 
dalszego etapu, jakim jest wyprostowanie 
włosów specjalną prostownicą. Tę czyn-
ność powtarzamy nawet kilkanaście razy 
uzależniając to od indywidualnych potrzeb 
klientki, gdyż włosy u każdej z nich są inne 
i nigdy nie robimy tego w taki sam sposób. 
Zabieg Nanoplastii kończymy umyciem wło-
sów i nałożeniem maski. To co ważne zabieg 
utrzymuje się od 10 do 14 miesięcy i może 
być stosowany dla kobiet w ciąży i mam kar-
miących. Zwracamy uwagę na to by kosme-
tyki nie zawierały SLS i posiadały PH przyja-
zne dla włosa, to co istotne – efekt widać od 
razu – opowiada Iwona Pietrzak, Pracownia 
Fryzur Gdynia.

To na co warto zwrócić uwagę to fakt, iż 
kreatynowe prostowanie włosów zawiera 
formaldehyd a zabieg Nanoplastii nie, czy-
li zdecydowanie jest zdrowszy dla włosów 
i daje długotrwałe efekty. Klientki zdecy-
dowane na zmianę wizerunku powinny za-
rezerwować kilka godzin czasu na pobyt 
w salonie i przeznaczyć na zabieg kwotę od 
350 pln  nawet do 1000 pln w zależności od 
długości i grubości włosów.

Rekomendujemy i zapraszamy do Pracowni 
Fryzur w Gdyni na ul. Filipkowskiego 20 A.

Innowacyjny zabieg pielęgnują-
co- prostujący włosy odpowiada 
na potrzeby klientek, które nie 
mają czasu w zabieganym życiu 
dbać o swój wygląd. Codzienność 
w biznesie wymaga od kobiet 
dużej uważności na wygląd 
zewnętrzny, a włosy są zazwyczaj 
każdej z nich wizytówką.

Nanoplastia w Pracowni Fryzur

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIE: Pracownia Fryzur
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wakacyjny seks
Po PoLsKu 

lato to czas budowania wspomnień i ładowania baterii. To też czas zawierania nowych 
znajomości i letnich romansów – nic dziwnego – wakacyjny odpoczynek sprzyja rozluźnieniu 

i większej bliskości. Jak wygląda wakacyjny seks w Polsce? 

akacje sprzyjają otwarto-
ści seksualnej. Jesteśmy 
rozluźnieni, zrelaksowani, 
skąpiej ubrani i częściej 

się uśmiechamy – dzięki temu dużo łatwiej 
nawiązać znajomości i zbliżyć się do siebie. 
W pełnym słońca okresie urlopowym, gdy 
mamy mniej obowiązków i spokojniejszą 
głowę, zamiast o codziennych troskach, 
myślimy o uciechach – tak duszy, jak i ciała. 

POLACY VS INNE NARODY 

Czy polskie podejście do wakacyjnego sek-

su różni się od nastawienia mieszkańców 
innych krajów? Na pewno Polacy nie są tak 
namiętni jak inne narody. W naszej mental-
ności o każdej porze roku niezwykle ważna 
jest relacja, bliskość i czułość. Nie jesteśmy 
jeszcze aż tak otwarci na jednorazowe zbli-
żenia, jak np. Włosi. W stałych związkach 
najbardziej cenione jest wsparcie, a seks 
schodzi na dalszy plan. 

Najistotniejszą kwestią dla Polek i Polaków 
jest zbudowanie swego rodzaju przedsię-
biorstwa jakim jest związek, rodzina, dom. 
Dopiero na dalszym planie jest to życie sek-

sualne, choć można zaobserwować, że na-
sze podejście jednak się zmienia – mówi Ewa 
Łukasińska, trener relacji, sex coach i zało-
życielka serwisu sekspo40stce.pl. Stereo-
typowy już „seks pod kołderką” powoli prze-
chodzi do prehistorii. To pruderyjne widzenie 
polskiego seksu, związane jest z czasami, 
kiedy mieszkało się w wielopokoleniowych 
domach rodzinnych. W ówczesnych okolicz-
nościach stosunek musiał być cichy i niezau-
ważony. Dziś model polskiej rodziny jest już 
inny i możemy sobie pozwolić się na większą 
swobodę w związku. Polacy coraz chętniej 
na własną rękę edukują się z tej sfery życia 

W
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i coraz więcej eksperymentują – szczególnie, 
gdy dzieci już są trochę odchowane i można 
wysłać je na obóz. Wtedy rodzice mogą so-
bie pozwolić na większą swobodę. 

POLSKI WAKACYJNY SEKS

Myśląc o letnich zbliżeniach większość 
osób może mieć w głowie romantyczne 
wakacje za granicą, Instagramowe wyjaz-
dy, pełne pięknych widoków i namiętno-
ści. Jednak nie tak wygląda rzeczywistość 
większości Polaków, którzy uprawiają seks 
na biwakach, działkach, czy pod namiotem. 
Uprawiamy spontaniczny seks na campin-
gach i festiwalach, jeździmy też na dorosłe 
wypady z przyjaciółmi, podczas których 
podejmujemy seksualne inicjatywy pod 
wpływem alkoholu – zauważa Ewa Łukasiń-
ska. Faktem jest, że Polacy w lato lubią pić 
napoje procentowe, a to również wpływa 
na obraz bliskich stosunków, które niestety 
często kończą się kłótnią pary, jako że alko-
hol wzbudza agresję. Z drugiej strony – jeśli 
nie przesadzamy z procentami, po drinku 
jesteśmy rozluźnieni, a to jest dla wielu 
szansa na pobudzenie romantycznej iskry. 

Z kolei dla singli lato jest czasem roman-
tycznych romansów i pełnych namiętności 
wakacyjnych miłości – im krótszych. tym 
intensywniejszych. Polacy coraz częściej 
wychodzą z założenia, że lepiej coś zrobić 
i żałować, niż nie zrobić i również żałować.

Jest to interesujący fenomen wakacyjny, 
ponieważ czujemy się jak w innej rzeczy-
wistości, innym życiu. Jesteśmy w bańce 
pozytywnej energii, robimy rzeczy, których 
być może nigdy byśmy nie zrobili w innych 
okolicznościach – mówi ekspertka. Wakacje 
są jednak swojego rodzaju usprawiedliwie-
niem – swobodniej poznajemy nowe osoby, 
częściej podejmujemy decyzję o zbliżeniu. 
Mamy poczucie, że żyje się raz, a chwile spę-
dzone z drugą osobą są ulotne i zaraz uciek-
ną. Chcemy nacieszyć się sobą, póki można. 

ROZSĄDNE SZALEńSTWO

A czy Polacy są ostrożni podczas wakacyj-
nych przygód seksualnych? Różnie bywa 
– raczej tak. 

W dzisiejszych czasach tak dużo mówi się 
o kwestiach związanych z niechcianą cią-
żą, dyskutuje o prawie do aborcji, itd., że 
podczas przygodnych romansów raczej 
pamiętamy o zabezpieczeniach w postaci 
prezerwatywy – szczególnie, że możemy 
je wszędzie kupić, nawet w marketach – 
stwierdza twórczyni bloga sekspo40stce.
pl. Pamiętajmy jednak, że seks to emocje, 
nad którymi ciężko czasami zapanować, 
szczególnie, jeśli podlewamy je alkoholem. 
Na pewno warto je okiełznać i przed pod-
jęciem ostatecznej decyzji o zbliżeniu z nie-
znajomym przystojniakiem z sąsiedniego 

pola namiotowego, zastanowić czy na pew-
no tego chcemy, zwłaszcza po alkoholu. 

Wakacje same w sobie są jak romans. 
Krótkie, ulotne, gorące i czekamy na nie 
cały rok. Wspominamy je potem oglądając 
zdjęcia czy nakręcone filmy. W tym czasie 
mamy chęć na szaleństwa, eksperymenty 
i spontaniczność. Atmosfera, którą dają 
wakacje, może rozpalić nowe uczucia 
w związku, wyrwać parę z rutyny, otwiera-
jąc ją nowe doznania. Warto wykorzystać 
ten moment, aby poznać tą inną wersję 
siebie, bez zmartwień i obowiązków. 

TEKST: Ewa Łukasiewicz ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Kompleksowe usługi wydawnicze i poligraficzne
• projektowanie graficzne, skład komputerowy,
• druk nisko- i średnionakładowy, druk offsetowy i cyfrowy,
• oprawa twarda, miękka i zeszytowa, szeroki zakres usług introligatorskich
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Od zdjęć do Playboy Polska do fotografii wnętrz trójmiejskiego rynku nieruchomości…

kARoLINA ChęCIńSkA 
FOTOGRAFIA

TEż jEST mIłOśCIĄ…
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bsolwentka trójmiej-
skiej szkoły fotografii, 
która z pasją od 13 lat 
zachwyca swoimi pra-

cami podbija pomorski rynek nieruchomo-
ści. Nie bez przypadku pierwszy kontakt 
z aparatem dotyczył zdjęć kobiecych, któ-
re zostały zauważone i opublikowane przez 
Playboy Polska oraz Playboy Gracja. 

Ja często budujesz zdjęciami poczucie ko-
biecości?

K.Ch.: Zazwyczaj staram się poznać kobie-
tę z biznesu nie przez jej biznes a wartości, 
które ją prowadzą. Szukam w niej aspek-
tów, których inni nie dostrzegają. Każda du-
sza ma przekaz w spojrzeniu, a w kobiecym 
zwłaszcza mocno wyakcentowana. Miałam 
dużo szczęścia być zauważoną przez innych 
i pokazać swoje zdjęcia nawet w kobiecej 
sesji Playboy i w Polsce i w Grecji. To jednak 
nie było to co mnie uwiodło w fotografii.

A co zmieniło Twój kierunek i nakierowało 
Cię w branżę nieruchomości ?

K.Ch.: Szukałam swojej przestrzeni, niszy, 
w której wypełnię swoje powołanie. Dużo 
zastanawiałam się przy czym ja kwitnę ro-
biąc zdjęcia, zauważyłam jak mocno wpły-
wa na mnie design. Obcowanie z ładnymi 
wnętrzami wywołuje u mnie uśmiech, od 
razu pojawiają się koncepcję w głowie jak 
możne je pokazać na fotografii, gdzie po-
winno pojawiać się światło. Jestem bardzo 
drobnostkowa, zwracam uwagę na małe 
szczegóły, urzeka mnie klasyka i prosto-
ta, ale i jakość, która buduje wartość na 
zewnątrz.

Z kim współpracujesz na Pomorzu?

K.Ch.: Chyba łatwiej mi już wymienić z kim 
nie współpracuje:) Zaprzyjaźniłam się 

z wieloma architektami trójmiasta, którzy 
często rekomendują mnie do współpracy 
z deweloperami. Często też pracuje indy-
widualnie nad pozyskanie wnętrz, które 
wzbogacą moje portfolio. Bywają trudniej-
sze realizacje z bardziej wymagającymi 
projektami. Dobrze wspominam Ogrody  
Tesoro, Zatokę Nieruchomości, DS. Inve-
stment, ale też uśmiecham się gdy myślę 
o zdjęciach dla Kashubian Lodge SPA ( i od 
razu mam ochotę poszukać sobie nowych 
marek w tym segmencie), A Concept,  Sier-
ra Golf Park, Elite Apartments, Warso Pla-
ce, Mo estate, Blue Mandarin, Baltic Hus, 
Home4you i wiele innych realizacji. Uwiel-
biam pracować z architektem Archmondo 
Piotrem Kowalczyk,  z którym od ponad 
trzech lat tworze wspólne realizację. 

Uważasz, że zdjęcia pomagają sprzedać 
nieruchomość bardziej niż jego cena i loka-
lizacja?

K.Ch.: O zdecydowanie tak właśnie jest. 
Nie każda lokalizacja, w której pracowa-
łam mogła być atrakcyjna dla kupującego, 
zwłaszcza w przypadku klienta indywidu-
alnego i sprzedaży pojedynczego miesz-
kania. Bardzo często miałam informacje 
zwrotne od zleceniodawcy, że mieszkanie 
się sprzedało przez mojej zdjęcia i to jak 
było pokazane – podobno potrafię poka-
zać duszę pomieszczeń, ale nie mnie to 
oceniać.

Zauważasz estetykę kobiecości w pięknych 
wnętrzach? Porównujesz je do siebie, szu-
kasz wspólnych mianowników?

K.Ch.: Zdecydowanie tak właśnie jest, mam 
wrażenie, że wnętrza to „kobieta”. Każde są 
inne, wymagające i bardzo delikatne, nie 
można pokazać ich agresywnie tylko z kla-
są i wyczuciem, dokładnie tak jak powinno 
się pokazać naszą kobiecość.

Wspomniałaś podczas rozmowy, że masz 
inne nietypowe hobby, które mocno współ-
gra zrobieniem zdjęć w branży nieruchomo-
ści- mieszkań, bo to łącznik z wnętrzem nie 
tylko budynku, ale i bezpośrednio osobami 
w nim mieszkającymi. Co masz na myśli?

K.Ch.: Lubię budować poczucie kobiecości 
w estetyce zdjęć, co przełożyła na niety-
powe hobby – pomagania innym z uporząd-
kowaniem garderoby. Mając swoje rytuały 
żegnam ubrania i przedmioty, które już nie 
służą i przygotowuje przestrzeń na nowe 
aspekty życia. Tym samym za każdym ra-
zem ma wpływ na kolejny początek zmian 
u tych, z którymi współpracuje. Jednak to 
miłość do aranżacji wnętrz w obiektywie 
wygrała i zdominowała moje życie.

Dziękuje za rozmowę
Julay Belhaye

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIA: mat. prasowe

A
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esteś stylistką miedzy innymi 
w galeriach handlowych. Komu 
pomagasz ?

Tym, którzy poszukują własnego stylu, 
chcieliby dobrze wyglądać, ale brak im po-
mysłu i czasu. Każde spotkanie zaczynam 
od rozmowy, pragnę poznać swojego klien-
ta, jego wymagania, styl życia, dowiedzieć 
się, jaki przekaz chcesz wysłać światu 
swoim wyglądem. Zakupy potrafią być na-
prawdę świetną zabawą, dzięki której po-
przez odkrywanie własnego stylu możemy 
nauczyć się bardzo wiele o sobie.

Polacy potrzebują takiej pomocy?

Tak, i bardzo mnie cieszy, że zawód ten 
przestał być traktowany jako fanaberia, 
a stał się odpowiedzią na wewnętrzną 
potrzebę poprawy wizerunku i samoak-
ceptacji, co jest równoznaczne z chęcią 
budowania pewności siebie. A poza tym to 
ogromna oszczędność czasu i wbrew pozo-
rom: pieniędzy.

W jakim sensie?

Czasu, gdyż wspólnie o wiele szybciej wy-
bierzemy to, co jest potrzebne, pieniędzy 
ponieważ kupujemy pasujące do siebie 
gotowe zestawy ubrań, a zakupione rzeczy 
będziemy mogli łączyć na wiele sposobów.

W mojej szafie jest, myślę, 70% ciuchów, 
których nie zakładam.

Otóż to! Dlatego tak ważne jest, aby na-
sza szafa dostosowana była do naszego 
stylu życia oraz potrzeb. Jest taka pewna 
zasada, że jeśli ubrania nie założymy przez 
najbliższy tydzień po zakupie, to zazwy-
czaj w przyszłości nie będziemy tego no-

sić. Czy przypadkiem nie było tak z twoimi 
ubraniami?

Może i tak… Po czym poznać, że dany element 
garderoby będzie strzałem w dziesiątkę?

Ważne są dwa aspekty: pierwsze wrażenie 
oraz czy daną rzecz mamy z czym zestawić. 
To tak jak z kupnem butów. Przymierzasz 
i czujesz, czy jest ci wygodnie, czy nie. To 
pierwsze odczucie jest najważniejsze. 

Wkurza cię moda ulicy? Jak mijasz ludzi na 
Świętojańskiej – masz ochotę podejść i po-
wiedzieć, co myślisz?

Nie absolutnie! Ulica mnie inspiruje. 

z gALERii hAnDLowEJ 
Do tEAtRu, CzyLi 
o sile marzeń 
i determinacji

Karolina Bryl, kostiumografka, 
stylistka mody z którą pracuję 

od lat, wpadła do mnie na 
kawę. usiedliśmy na tarasie. 
Na krótko, gdyż nad Gdynią 
rozpętała się potężna burza. 

ale co pogadaliśmy, to nasze.

Sebastian Mul, Konsulat Kultury Sesja

J



LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

 81    

Był kiedyś program telewizyjny ze znanym 
celebrytą, który w przykry sposób zwracał 
uwagę przechodniom…

Moda to coś zupełnie innego niż styl. Moda 
to z jednej strony zabawa formą, z drugiej 
sposób na wyrażanie siebie. Nie można jed-
nak stać się jej „niewolnikiem”. Każdy ma 
prawo do bycia sobą „po swojemu” właśnie. 

A jaka jest różnica?

„Moda przemija, styl pozostaje” jak to ma-
wiała Coco Chanel. Moda to ubrania. Nato-
miast styl to indywidualne wyrażanie sie-
bie, to coś, co trwa ponad czasem i ponad 
aktualnie obowiązującymi trendami. Każdy 
z nas ma swój niepowtarzalny styl, moim 
zdaniem jest pomoc w jego odkrywaniu.

Spotkaliśmy się w teatrze lata temu. Jaka 
była twoja droga od stylizacji do kostiumu 
teatralnego?

Zawsze chciałam zostać aktorką, a zosta-
łam kostiumografką. W trakcie pracy na 
scenie zweryfikowałam, co daje mi najwię-
cej radości. To właśnie kreowanie kostiumu, 
tworzeniu obrazu scenicznego dopełniają-
cego pracę scenografa skradło moje serce.

A czemu się czasem kłócimy w pracy?

Bo masz niełatwy charakter i doskonale 
o tym wiesz. Dwoje artystów na jednej sce-
nie i każdy pragnie zrealizować swoja wizję. 
Ale tylko z takiego tarcia mogą powstać 
projekty wielkie. Dlatego nie chowam ura-
zy. Ty mam nadzieję też.

Kiedy już przychodzi do premiery, zachwy-
cam się twoją pracą.

 Dziękuję .Dlatego tak zawsze uparcie bro-
nię swojej wizji. Oczywiście pracę rozpo-
czynam od zapoznania się ze scenariuszem 
oraz rozmów z reżyserem, a dopiero kolejny 
etap to kreacja.

Młody człowiek, chłopak lub dziewczyna, 
który marzy o karierze w świecie mody… 
Będziesz odradzać taką ścieżkę zawodową?

Wręcz przeciwnie. Polecać – jeśli tylko tego 
pragnie i ma talent. 

Ale bardziej teatr czy moda użytkowa?

Jedno nie wyklucza drugiego, choć charak-
ter pracy jest zupełnie inny. Przy kliencie 
indywidualnym skupiam się głownie na 
odkrywaniu jego stylu. W teatrze muszę 
dostosować się do ogólnie wyznaczonych 
ram. W tym zawodzie trzeba być jednak de-
cyzyjnym. Należy odnaleźć w sobie siłę, aby 
przekonać reżysera, producenta czy aktora 
do swojej koncepcji prowadzenia kostiumu.

Przyszłaś na tę kawę mocno zmęczona, 
zresztą jest już późno, a teraz, kiedy mówi-
my o teatrze, świecą ci się oczy. Dlaczego?

Pasja dodaje skrzydeł!

Jesteś za grzeczna do tego zawodu moim 
zdaniem.

Nie uważam, dla wszystkich znajdzie się 
miejsce. Mam styl pracy spokojny, stawiam 
na jakość i estetykę. Moim zdaniem rzetel-
na jakość i styl obroni się zawsze. Jakby tak 
nie było, nie rozmawiałbyś dzisiaj ze mną.

Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, 
ale to fakt. Który spektakl był największym 
wyzwaniem?

Pierwszy. To była bajka dla dzieci przygo-
towana na Scenę Letnią w Orłowie. Towa-
rzyszyły mi ogromne emocje. To był mój 
pierwszy spektakl, ale wiara we własną 
wizję dodawała skrzydeł. Zaufałam sobie 
i wierzyłam, że podołam.

Podołałaś. I to bardzo!

Wiem i jestem naprawdę dumna z siebie.

Ile wspólnie zrobiliśmy przedstawień te-
atralnych?

Teraz kończymy szóste. „Boeing Boeing” 
nadlatuje. Lądujemy wspólnie w Konsula-
cie Kultury 5 sierpnia.

Jakie będą kostiumy? Zdradźmy naszym 
czytelnikom, proszę.

Na najwyższym poziomie, o ile budżet po-
zwoli (śmiech). Będzie elegancko, stylowo 
i z klasą. Tak jak lubię najbardziej. Mam na-
dzieję, że oczarujemy publiczność.

Lubisz elegancję na scenie?

Bardzo. Myślę, że każdy z nas wybierając 
się do Teatru pragnie odskoczni od codzien-
ności. Pragnie zobaczyć świat elegancki, 
pociągający i inspirujący.

To zapraszamy wspólnie na nasz spek-
takl, który na deskach Konsulatu Kultury 
w Gdyni będzie grany od 5 sierpnia. I, poza 
udaną premierą, czego tobie życzyć?

Siły i wytrwałości w realizowaniu 
siebie i swoich marzeń.

Zatem tego życzę i dziękuję za 
rozmowę.

TEKST: Tomasz Podsiadły ZDJĘCIA: mat. prasowe

Rozmawiał
Tomasz 
Podsiadły
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Jak ważna jest moda w Twoim życiu?

Moda daje mi możliwość poszukiwań no-
wych elementów, tkanin, łączeń barw. Sy-
tuacja na świecie ma bezpośredni wpływ na 
nasz styl ubierania się. Np. piętno pandemii 
widać było w smutku kolorów i luźnym, do-
mowym kroju. Podczas pierwszych miesięcy 
spędzonych w domu, chętnie wybieraliśmy 
wygodne ubrania z kategorii loungewear  
lub leisurewear. Po tym okresie nadeszła 
tęsknota za stylizacją zawodową i do wszel-
kich towarzyskich spotkań. W konsekwencji 
to doprowadziło do powstania nowych tren-
dów, które w ostatnich miesiącach rozprze-
strzeniły się na Instagramie.

Powoli na szczęście to się zmienia i przy-
szedł czas radości i uśmiechu. Moda to 
odzwierciedlenie naszych emocji i buntu, 
fascynacji jakie w sobie skrywamy. 

Dla kogo projektujesz?

Inspirując się tym co ulotne i zmienne 
w modzie tworzę własne, świeże kolekcje 
dla kobiet. Projektuję i szyję na indywidu-
alne życzenie, ubierając klientki w kreacje, 
które podkreślają ich osobowość. Uwiel-

biam szyć z tkanin unikatowych, bo wtedy 
daje to mi wyjątkowy efekt. Takie kreacje 
na dłużej starczają.

Krawiec czy sieciówka?

Po wielkim bumie w ostatnich dekadach na 
seryjne kolekcje w sieciówkach nastał czas 
na podkreślenie swojej unikalności i doce-
nianie jakości wyrobów. Rynek odzieżowy 
jest wręcz zasypany ubraniami szytymi ma-
sowo przez kraje azjatyckie. Z reguły takie 
elementy garderoby nie charakteryzują się 
dobrą jakością, a masowa produkcja nieko-
rzystnie wpływa na środowisko. Z czasem 
szafy pękają w szwach, garderoby stają się 
magazynem spranych i zdefasonowanych 
koszul czy sukienek. Lepiej kupić mniej 
o lepszej jakości. Dziś lepiej mieć skromną 
kolekcję, ale dopasowaną do sylwetki i oso-
bowości.

Więc jednak szycie na miarę?

Oczywiście, jeśli chcesz nosić modne, 
dobrze skrojone ubrania, wyróżnić się 
w tłumie oryginalnymi stylizacjami, to mu-
sisz szyć na miarę. Krawiectwo spełniają-
ce indywidualne potrzeby klientek cieszy 
się coraz większą popularnością. Dobrze 
skrojone ubranie kamufluje mankamenty 
sylwetki i uwydatnia jej walory. 

Aby dobrze leżała na Tobie marynarka po-
trzebuję wiele informacji w tym długości 
różnych części ciała. Nikt z nas nie jest ide-
alny. Z natury jesteśmy asymetryczni, wiec 
te drobne centymetry uwzględniam w for-
mie. W innym przypadku materiał marszczy 
się na plecach, klapy odstają, itp. Z daleka 
widzę kto, szyje na miarę, a kto kupuje go-
towce w sieciówkach. Najsłabiej tu prezen-
tują się niestety Panowie. Ale powoli to się 
zmienia.

Granica między kiczem a dobrym stylem?

Moim zdaniem nie ma jednej granicy. Jest 
ona uzależniona od indywidualnych potrzeb 
i środowiska. Blondynka z delikatnymi ry-
sami twarzy, ze słodkim tembrem głosu 
założy różową sukienkę będzie wyglądała 
atrakcyjnie. Ale ta sama sukienka na kobie-
cie o zaokrąglonych kształtach będąca na 
posiedzeniu zarządu firmy będzie kiczem.

Dlaczego Gdańsk wybrałaś do życia?

Po wielu latach ciężkiej pracy w stolicy 
wypaliłam się i zapragnęłam zamieszkać 
nad morzem. Dla higieny życia. Pochodzę 
z Siedlec, na wiele lat osiadłam w Warsza-
wie - a to inny świat. Kocham otaczać się 
piękną architekturą Gdańska i być częścią 
jego historii. Tu mam wodę, mam wiatr, 
słońce i czyste powietrze. Cieszą moje oczy 
żurawie na stoczni. Żyje mi się tu dobrze. 
Kocham to miejsce.

Moda i Gdańsk - marzenia 
Gosi Jarosławskiej

TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki

Na gdańskim pobrzeżu, wśród 
znanych restauracji i kawiarni 

mieści się pracownia krawiecka 
oraz salon z modnymi sukienkami. 

Jak twierdzi sama właścicielka 
i zarazem projektantka nie ma tam 

kolekcji z masowej produkcji. To 
co jest na wieszakach ma swo-

jego polskiego projektanta i jest 
odszyte na najwyższym poziomie. 

To miejsce to prawdziwa świątynia 
dla kobiet, które chcą być z modą 
na bieżąco i wyróżniać się orygi-

nalnym stylem. Gosia Jarosławska 
jest zaledwie od kilku lat w Gdań-
sku i bardzo ceni sobie to miejsce 
i ludzi, którzy odwiedzają jej salon. 
Podzieliła się z nami swoją historią 
i wiedzą o modnych tkaninach i do-

brym warsztacie krawieckim.
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Zamiast akademii nauk sztuk pięknych, ukończyła matematykę, specjalizując się w dzie-
dzinie topologii i algebry abstrakcyjnej oraz dydaktykę języka angielskiego, poświęcając 
badania naukowe konwencjonalnym i niekonwencjonalnym metodom nauczania języka. 

Dziś zachwyca swoimi pracami w Polsce i Europie, właścicielka oria Magic House 
Gdańsk w artystycznej odsłonie…

esteś wyjątkową kobietą w biz-
nesie, artystyczną duszą z prze-
słaniem i inspiracją młodego po-

kolenia, masz niesamowitą historię życia, 
podzielisz się z nami swoją pasją? Od czego 
zaczęła się przygoda z malarstwem?

Maggie Veroli: Pierwsze i najpiękniejsze 

kredki na świecie (w różowym pudełku z wi-
zerunkiem lalki z kwiatami zamiast włosów; 
dziś ma je moja nastoletnia córka! :))dosta-
łam jako siedmio-, może ośmioletnia dziew-
czynka w prezencie bożonarodzeniowym od 
rodziców. Gryflowe, magiczne, w 24 kolo-
rach pozwalały mi tworzyć pierwsze rysun-
ki, pocztówki, komiksowe obrazki. Idealnie 

wychodził mi kot Dżinks, którego rysowa-
łam w każdym wariancie :) Aż któregoś dnia 
na lekcji plastyki odkryłam Panny z Avigno-
nu. Tak mi się spodobały, że postanowiłam 
namalować swoje. I to był obrazek (do dziś 
wisi w rodzinnym domu :), który zakończył 
erę kredek. Marzyłam już tylko o płótnach, 
pędzlach, farbach i sztaludze.

maggie Veroli
wYJąTKowa aRTYSTKa DZIElI SIę PIęKNą DuSZą 

w oRIa MaGIc HouSE w GDańSKu!

J
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Malowałam dużo. Później już tylko okazjo-
nalnie. Od czterech lat znowu z ogromną 
pasją.

Jakie są Twoje obrazy, w jaki sposób planu-
jesz swoją pracą artystki?

Maggie Veroli.: W swoich obrazach nawią-
zuję do logiki i abstrakcji matematycznej, 
podejmuję tematykę humanistyczną do-
tykającą różnorodnych przestrzeni ży-
cia społeczno- kulturalnego. Szczególne 
miejsce w moich pracach zajmuje kobieta. 
Jej egzystencja, ewolucja, emancypacja. 
Zamiast akademickiego warsztatu pracy, 
tworzę swój własny, zwany verolizmem, 
wybiegający poza uczelniane reguły. Za-

krzywiam czas i przestrzeń, łamię pro-
porcje i perspektywy, eksperymentuję 
z kształtem, barwą, strukturą i techniką. 
Łączę logikę i precyzję matematyki z fan-
tazyjnością i wrażliwością humanisty. Każ-
dy mój obraz ma swoją opowieść i koncep-
cję filozoficzną.

Twoje prace trochę kierują nas w świat 
podróży, kolorystyka, forma, jakość efektu 
końcowego bardzo zachwyca i pobudza wy-
obraźnie. Czy to one Cię inspirują?

Maggie Veroli.: Uwielbiam podróże z nutą 
historyczno- artystyczną- podziwiam i za-
chwycam się sztuką i przeszłością różnych 
kultur. Szczególnie zainteresowały mnie 

mozaiki. Fotografuję je, zgłębiam ich hi-
storię, badam symbolikę, często mistycz-
ną, i eksponuję w swoich obrazach. Moje 
ukochane mozaiki kryją się w Aquilei, Villa 
Romana del Casale i Seforis. Mam nadzieję 
odkrywać kolejne. Podróże- to jedne z naj-
lepszych lekcji, jakich doświadczam.

Lubisz schematy ?

Maggie Veroli.: Nie lubię schematów 
i „szarości”. Znalazłam w swoich obrazach 
pragmatyczny potencjał. 

Podobno potrafisz przenieść obraz na prin-
ty tkanin naturalnych, czy to prawda?

Maggie Veroli.: O tak, odkryłam nowe po-
wołanie sztuki w innym wymiarze. Prze-
noszę ich printy na tkaniny naturalne i ... 
szyję. Ubieram siebie w obrazy, mam już 
nawet sporą kolekcję bluzek, sukienek 
i spódnic ze swoimi dziełami! Lubię je 
nosić. Postanowiłam stworzyć kolekcję 
odzieży nieskomplikowanej w kroju, sza-
lonej w kolorze i motywach, wygodnej, dla 
każdej kobiety. Dla mężczyzny też- zabie-
ram się za to!

Czy Twoją kolekcję można gdziekolwiek 
obejrzeć, mam na myśli ubrania stworzone 
z obrazów, których część poznałam w Oria 
Magic House.

Maggie Veroli.: Mhm, nie tworzyłam ich 
z myślą o „produkcie” raczej dla siebie, 
lubię nosić swoje ubrania i mocno się 
z nimi identyfikuje. Na wszystko przyjdzie 
właściwy czas i właściwe wydarzenie, 
w którym pojawi się możliwość pokazania 
nie tylko moich prac na płótnie, ale także 
w wersji dedykowanej kolekcji ubrań dla 
kobiet i mężczyzn.
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Co tworzą Twoje artystyczne doświadczenia?

Maggie Veroli.: Lista moich artystycznych 
doświadczeń i sukcesów też sukcesywnie się 
tworzy. Wernisaże, wystawy, targi, konkur-
sy...Uczestniczę w wielu w kraju i za granicą. 
Obecnie moje obrazy z kolekcji Frankenste-
in można obejrzeć w naprawdę wyjątkowym, 
bo mistycznym, miejscu- w pałacu Struga, 
na Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki. 
To tylko 61 km od Ząbkowic Śląskich, które 
jeszcze przed wojną nazywały się ...Franken-
stein! Jedna z opowieści, bardzo mrocznych, 
wskazuje tą miejscowość i jej historię jako 
źródło inspiracji Mary Shelley. Oczywiście 
są też inne koncepcje. Warto o nich poczy-
tać. A mój Frankenstein jest nieco inny. Za-
hacza filozoficznie jeszcze o słońce Apollo 
wykonane z mozaiki odkrytej w Koryncie. 
A żeby było klasycznie, literacko- na każdym 
obrazie są szwy, taki przeszczep części mię-
dzy obrazami.

Twoja kolekcja obrazów zdobi też ściany 
i sufity Oria Magic House w Gdańsku, zna-
lazły tam swoje miejsce. Jest to Twoja au-
torska galeria sztuki w przestrzeni gastro-
nomiczno- kulturalnej ?

Maggie Veroli.: Dokładnie tak jest jak to 
opisałaś. Oria jest dla mnie moją przestrze-
nią w Trójmieście, w której dzielę się swo-
ją sztuką i buduję ją jako miejsce spotkań 
z kulturą w towarzystwie mojej drugiej pasji 
kulinarnej. W tym miejscu łącze dwa świa-
ty. Chciałam mieć swoją galerię, ale zawsze 
żywą. Stąd zrodził się też koncept utwo-
rzenia przestrzeni gastro- kulturalno- arty-
stycznej. Gdzie światy kulinarne muzyczne, 
teatralne, filmowe, artystyczne przenikają 
się na tyle, by stworzyć spójną całość do-
stępną dla każdego odbiorcy. Projektując 
Orię, (tak, całe jej wnętrze to mój pomysł) 
nauczyłam się też ceramiki. Zainspirowali 
mnie Gaudi i Hundertwasser, ale chciałam 
stworzyć mozaikowy design niebędący ich 
kopią. Potrzebne mi elementy musiałam 
wykonać więc sama. Ściany Orii zdobią ba-

jecznie kolorowe kafle o niesymetrycznych 
kształtach. Sukcesywnie robię też cera-
miczne naczynia, z których Goście konsu-
mują swoje potrawy.

Mam wrażenie, że Oria Magic House to 
twoje nowe „skrzydła:, w których biznes 
uzupełnia sztuka, a sztuka przenika w biz-
nes. Jak Ty to czujesz?

Maggie Veroli.: Projekt Oria Magic House 
pozwala mi rozwijać skrzydła. Uczę się in-
tensywnie nie tylko sztuki. Pakiet doświad-
czeń i obowiązków jest ogromny. Bardzo 
mnie to cieszy! Z przyjemnością organizuję 
i zapraszam innych artystów na ich wysta-
wy indywidualne i zbiorowe, muzyków na 
scenę koncertową, aktorów, standuperów, 
każdego, kto czuje w sobie artystę :) Dzięki 
ludziom to miejsce faktycznie żyje.

Często sama wybierasz się na wystawy szu-
kając nowych inspiracji?

Maggie Veroli.: Uwielbiam odwiedzać 
wystawy, muzea, galerie sztuki. Mogę 
spędzać w nich długie godziny. Dokona-
łam jednak banalnego, ale znamiennego 
w skutkach odkrycia. Jeśli sztuka, szeroko 
rozumiana, w nich żyje, to tylko przez chwi-
lę i to na wernisażu, wycieczce turystycz-
nej, w oczach pasjonatów.

Jakoś nieszczególnie znam się na historii 
sztuki. Zgłębiam ją bez pośpiechu, zatrzy-
mując się nawet czasem na dłuższą chwilę 
przy konkretnym stylu czy artyście. Za-
chwyciła mnie secesja i Klimt na tyle, że nie 
mogę oprzeć się pokusie i często wracam 
w swoich pracach do tej epoki i malarza. 
Poszukuję też informacji i czytam o kobie-
tach- artystkach, które zapisały się w kar-
tach historii. Mało kto słyszał na przykład 
o Sofonisbie, bo wtedy rządził Michał Anioł. 
Nie ma wielu takich postaci kobiecych, ale 
ich moc inspiracji jest ogromna.

Rozwiniesz koncepcję twojego pseudonimu 
artystycznego?

Maggie Veroli.: Oczywiście, chętnie się 
tym podzielę: 

Veroli=Weronika i Oliwer. Ta dwójka to 
największa inspiracja i motywacja mojego 
życia. Mam to szczęście w życiu, że poza 
pasją, pracą jest również czas na bycie 
mamą i budowanie szczęścia swojej rodzi-
ny w oparciu o wartości, z którymi się iden-
tyfikuje w codzienności.

Dziękuję za rozmowę i życzę Ci abyś umiała 
połączyć wystawę obrazów z pokazem mody 
własnej kolekcji, może jakiś projekt otworzy 
się po tym materiale prasowym.

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIA: Maggie Veroli
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Nie potrzebujesz magicznego przepisu na sukces. Potrzebujesz sprawdzonego modelu 
postępowania znanego od zarania dziejów: postępuj etycznie, oferuj wartość, staraj się, 

podnoś poprzeczkę i weź odpowiedzialność za swoje życie.
Jak chcesz sukcesu, to go zrób „

Dr Mateusz Grzesiak

Paula prowadzisz jedną z największych 
społeczności na Pomorzu: Przedsiębiorcze 
Trójmiasto, którą reprezentuje około 17 000 
tyś ludzi, jakie to uczucie być inspiracją?

P.Ś.: Jest to największa lokalna społeczność 
w Trójmieście, w której udało się zorganizo-
wać ponad 30 eventów networkingowych 
w rożnych wydaniach. Bardzo duże wyzwa-
nie zawodowe by nie zawieść i nie rozczaro-
wać innych, a być wsparciem i motywacją.

Czasami mam wrażenie, że dużo przed 
nami chodź doceniam wszystko to co udało 
się do tej pory stworzyć. Miło jest usłyszeć, 
że jest się inspiracją dla innych, ale głównie 
taki jest mój cel w projektach dedykowa-
nych dla kobiet. Bardzo cieszę się z każdej 
inicjatywy, która była przez Przedsiębior-
cze Trójmiasto zorganizowana i dobrze ode-
brana przez naszą społeczność.

Możesz nam powiedzieć jakie to były wy-
darzenia, które zbudowały Przedsiębiorcze 
Trójmiasto?

P.Ś.: Oczywiście naszą wartością były min.: 
Business Cocktail Meeting, Pre- openin-
gowa gala, Wieczory z expertem, Kolacje 
Przedsiębiorczego Trójmiasta, Kulig ro-
dzinny oraz i przede wszystkim projekt  
W Kobiecym Stylu.

„W Kobiecym Stylu” prowadzisz już od 
dwóch lat i do tej pory zrobiłaś 4 edycje. 
Opowiedz nam o nim, o misji i przesłaniu, 
z którym budujesz kobiety i ich świadomość 
w biznesie oraz poza nim? 

P.Ś.: No tak, od grudnia 2020 tworzę naszą 
kobiecą przestrzeń, którą zaczynałam od 
śniadania a zamknęłam sesją zdjęciową. 
Projekt W Kobiecym Stylu ma na celu inspi-
rować, motywować i tworzyć przestrzeń do 
wzajemnego wspierania się.

Społeczność kobiet i ich wsparcie jest mi 
bardzo bliska i nie ukrywam, że to właśnie 
ich wsparcie najbardziej pomogło mi pod-
nieść się i stanąć na nogi. Dlatego właśnie 
moim marzeniem jest rozwijać ten projekt 
dalej i pokazać innym kobietom jak dużą 
siłę oraz moc mają w sobie, a jak potężne 

jesteśmy w grupie. Pragnę pokazać też ko-
bietom jak powinny na siebie patrzeć, a jak 
surowo się oceniają i jak się nie dostrzega-
ją – to jest najważniejszy element moich 
spotkań. Moimi gośćmi specjalnymi były 
do tej pory Ilona Adamska, Kasia Dziurska, 
Iwona Dziweńka, Elżbieta Nasielska-Astor, 
Ewelina Rostek. W wakacje planuje ka-
meralne spotkania typu kolacja i śniada-
nia zauważyłam, że kobiety bardzo cenią 
również takie spotkania nawet w okresie 
letnim. Na początku października planu-
je zorganizować galę Przedsiębiorczego 
Trójmiasta, na której podziękuje każdemu 
kto wspierał projekt, ale mogę Wam już 
zdradzić, że odbędzie podczas gali uro-
czyste otwarcie Klubu W Kobiecym Stylu. 
Przedstawienie nowej wizji klubu oraz no-
wego składu kobiet, które razem ze mną 
u boku będą tworzyć to wyjątkowe miejsce 
dla Kobiet

Jesteś też już ponad rok członkinią Europej-
skiego klubu biznesu, jak to się stało?

P.Ś.: Zawsze wychodziłam z założenia, że 
warto uczyć się od bardziej doświadczo-
nych i robić swoje jeszcze lepiej.

Przedsiębiorcze Trójmiasto zmieniło for-
mułę, zostałaś w nim sama bez partnerów, 
którzy tworzyli je z Tobą na  początku. Jak 
się z tym czujesz? Dasz radę rozwijać je na 
twoich zasadach?

P.Ś.: Zdecydowanie nie jest to łatwe, mam 
świadomość, że każda moja decyzja ma 
wpływ na innych i moje działania. Uważam 
jednak, że tworząc PT z pasji oddałam tej 
społeczności swoje serce i wiem na co 
chciałabym zwrócić uwagę by je dalej roz-
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wijać. Zwłaszcza, że ostatni rok, który nie 
należał do łatwych pokazał mi moc ludzi, 
którzy zostali u mego boku.

Ta zmiana składu projektu Przedsiębiorcze 
Trójmiasto ugruntowała mnie w siłę i dała 
też motywację by budować i inspirować 
bardziej. Bardzo dbam o to by się wciąż 
rozwijać dla innych. Zaangażowałam swój 
czas w fantastyczne szkolenie 2BePRO 
i zrobiłam warsztaty z Seido Institute, któ-
re nakierowały mnie na mój rozwój oso-
bisty i zawodowy zmieniając całkowicie 
perspektywę zawodową. Nie ukrywam, że 
zmiany w zeszłym roku były bardzo duże 
i trudne dla mnie. Pozostanie na pokładzie 
samej nie było łatwe, ale znalazłam w sobie 
siłę i motywacje aby poprowadzić ten pro-
jekt dalej. Nie stało się to od razu, oczywi-
ście potrzebowałam czasu dla siebie aby 
wszystko na nowo poukładać i stanąć na 
scenie Trójmiejskiej i pokazać, że mam się 
dobrze. Wierzę, że wszystko co do tej pory 
się wydarzyło tylko mnie wzmocniło.

Co Cię kieruje w życiu i przez nie prowadzi?

P.Ś.: Co uważam, że zawsze się obroni to 
wartości jakimi człowiek się kieruje w ży-
ciu i to właśnie pomogło mi obronić się 
i stać się jeszcze silniejszą. Bardzo ważne 
jest dla mnie to aby to co robię było zgod-
ne ze mną. Jestem autentyczna w tym co 
robię i to jest dla mnie najważniejsze. 
Otworzyłam firmę i mam zamiar spełniać 
swoje marzenia.

A jakie są Twoje marzenia? 

Jednym z nich jest bogatsza oferta even-
tów, które tworze dla Przedsiębiorczego 
Trójmiasta. Od zawsze kochałam śpiewać 
teraz szlifuje mój głos, aby móc podzie-
lić się ze światem tym jak ważną siłę ma 
dla mnie śpiew. Mam też niespełnioną 
pasję-fotomodeling, więc nie zdziwcie 
się proszę jak kiedyś zobaczycie mnie 
w magazynie. Przed obiektywem czuje 
się jak ryba w wodzie, ale zawsze do tej 
pory odkładałam to na bok i nigdy nie był 
to odpowiedni moment, w którym mogła-
bym poczuć się na tyle pewna siebie aby 
spróbować. Koniec z tym .

Masz w sobie dużo siły i wytrwałości a one 
są wyznacznikiem Twojego sukcesu, mam 
wrażenie, że to jest teraz ten Twój moment 
w życiu na bycie 100% najlepszą w tym co 
robisz. Wierzysz w siebie?

P.Ś.: Ja też tak czuję, że to jest mój moment, 
mój czas i pragnę wykorzystać każdą moż-
liwość. Kiedy jak nie teraz. Bardzo duży 
nacisk postawiłam na swój rozwój osobisty 
i prace ze swoją podświadomością. Zmianę 
swojego mentalu, zdjęciu blokad oraz wy-
eliminowaniu przekonań, które mnie nie-
wspierały do tego co pragnę stworzyć.

Postawiłam na siebie! Na to aby zbudować 
siebie na nowo i nie być zależna od czynni-
ków zewnętrznych. Ludzie zawsze będą ga-
dać ważne by nie przekręcali nazwiska :)

Pragnę inspirować i pokazywać prawdę. Każ-
demu może być ciężko, każdy może myśleć, 
że już nie da rady, że już nie ma siły. Następ-
nie pokazują się osoby, które Ci pomogą i ten 
moment mija. Rodzisz się na nowo, ale za to 
dużo mocniejsza. Mogę śmiało powiedzieć, 
że teraz czuję, że wracam w 100% z nowymi 
projektami, nowymi eventami, o których po-
nownie będzie głośno.

Jakie masz plany na przyszłość?

P.Ś.: Postanowiłam otworzyć Klub W Kobie-
cym Stylu, który będzie bardzo się wyróż-
niał, a wspierają mnie również silne kobiety 
sukcesu, bo sama wiem doskonale, że suk-
ces tworzą ludzie. Nie zdradzę składu klubu 
jeszcze, ale już wiem, że wspólnie z innymi 
kobietami w biznesie będziemy inspirować, 
wspierać i budować poruszając wszystkie 
ważne aspekty życia dla przestrzeni kobiet 
także poza biznesem i rozwojem.

Dziękuję za rozmowę, wierzę w Twój sukces 
i mocno trzymam kciuki.

 Julay Belhaye

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Motoryzacja
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oyota jest niekwestionowa-
nym liderem w kwestii zmian 
napędowych we współcze-
snej motoryzacji. Marka ta 

jako pierwsza postawiła na elektryfikację. 

W 1997 roku japoński producent wprowadził 
na rynek pierwszą masowo produkowaną hy-
brydę – Toyotę Prius. Teraz, ponad 20 lat póź-
niej, zdecydowano się wprowadzić do oferty 
samochód elektryczny na baterię (BEV). 

To właśnie premierowy bZ4X, obok Corolli 
Cross, był gwiazdą wydarzenia „Beyond 
Zero”, które odbywało się w salonach sieci 
Toyota Walder. 

BEYOND zERO - DNI 
ELEkTRYfIkACjI

Kilka dekad temu, kiedy producenci zaczęli „walczyć” o jak najmniejszą emisję spalin, rozpoczął się 
wyścig zbrojeń. Jedni poszli w kierunku małych silników, inni rozwijali technologię jednostek wysoko-
prężnych, jeszcze inni dokładali wielkie turbiny. Toyota w tym czasie postawiła na hybrydy, czyli wstęp 
do elektryfikacji. czas pokazał, że ta ścieżka była „prawidłowa” i dzisiaj wszyscy idą w tym kierunku. 

T

w SaloNacH ToYoTa walDER
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Założeniem całej imprezy jest popularyza-
cja czterech technologii zelektryfikowanych 
napędów marki Toyota, czyli produkowanych 
od ponad 20 lat samoładujących hybryd 
(HEV), hybryd z możliwością doładowania 
baterii z zewnątrz plug-in (PHEV), samocho-
dów elektrycznych na baterie (BEV) oraz sa-
mochodów elektrycznych na wodór (FCEV) .

Wydarzenie organizowane jest w salonach 
w całym kraju. Wspomniane modele zago-
ściły także w stacjach Grupy Walder w Gru-
dziądzu, Chwaszczynie oraz Rumi. Specjal-
ny, zamknięty pokaz miał miejsce w sobotę 
30 lipca. 

NOWOŚĆ – COROllA CROSS I DEBIuT VgENERACJI uKłADu hyBRyDOWEgO

Pierwszym z zaprezentowanych samochodów był premierowy pokaz crossove-
r’a Corolla Cross. 

Corolla Cross to hybrydowy model z silnikiem 2.0 o mocy 197 KM, dostępny 
w wersji przednio oraz cztero-napędowej. Adresowany jest do Klientów, którzy 
poszukują przestronnego samochodu kompaktowej klasy, ale z lekko aktywnym 
charakterem. Nowa generacja układu hybrydowego oznacza dla kierowcy przede 
wszystkim niższe zużycie paliwa. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wydajniej-
szego akumulatora litowo-jonowego. Zestaw baterii jest mocniejszy i aż o 40 
procent lżejszy niż wcześniej. Tym samym możliwe jest pokonywanie jeszcze 
większych dystansów w trybie wyłącznie elektrycznym i korzystanie z elektrycz-
nego napędu przez dłuższy czas.W całej Polsce dokonano już zamówień na 600 
egzemplarzy nowej Corolli Cross. Aż 4 zamówienia złożono natomiast w minioną 
sobotę, w stacji Toyota Walder w Chwaszczynie.

PREMIERA – ElEKTRyCZNE BZ4X

Toyota bZ4X to pierwszy globalny samochód tej marki z bateryjnym napędem elektrycz-
nym (BEV). Został on zaprojektowany od podstaw jako pierwszy model z linii bezemisyj-
nych aut elektrycznych bZ (beyond Zero). Elektryczna Toyota jest dostępna z napędem na 
przód lub na cztery koła. Wersja FWD ma montowany z przodu elektryczny silnik o mocy 
204 KM i 265 Nm momentu obrotowego. bZ4X AWD o mocy 218 KM jest napędzany dwo-
ma 109-konnymi silnikami elektrycznymi przy przedniej i tylnej osi i dysponuje 336 Nm 
maksymalnego momentu obrotowego. Zasięg samochodu w cyklu mieszanym wg WLTP 
wynosi 516 km dla odmiany FWD i 470 km dla wersji AWD. W nazwie modelu litery bZ 
oznaczają Beyond Zero, liczba 4 odnosi się do segmentu (4 to samochód średniej wielko-
ści), zaś za znakiem X kryje się rodzaj nadwozia SUV/crossover.
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TOyOTA MIRAI – AuTO ElEKTRyCZNE, KTóRE 
WyTWARZA PRąD Z WODORu 

Ostatnim z zaprezentowanych modeli jest II ge-
neracja Toyoty Mirai. W Polsce sprzedano już 60 
sztuk tego samochodu, z czego dwa egzempla-
rze zostały zakupione w salonie w Chwaszczynie. 
Toyota Mirai nie generuje żadnych spalin, CO² 
ani szkodliwych substancji. Jedynym produktem 
ubocznym działania napędu na ogniwa paliwowe 
jest para wodna. Ciekawostką jest, że samochód 
nie tylko nie zanieczyszcza powietrza, ale także 
je oczyszcza ! W przeciwieństwie do samochodów 
elektrycznych jakie znamy, Mirai bardzo szybko 
może zostać zatankowany. Odbywa się to niemal 
tak sprawnie, jak w przypadku np. paliwa LPG. 
Trwa nie więcej niż 5 minut.

Cykl prezentacji „Beyond Zero – Dni Elektryfikacji” 
jest jak nauka. Chociaż ma rozrywkowy wydźwięk, 
to jednak bardzo wyraźnie przekazuje cenną wie-
dzę, jak już wkrótce będzie wyglądać motoryzacja 
i nie tylko. 

TOyOTA RAV4 Plug-IN hyBRID

RAV4 Plug-in Hybrid to nowy flagowy 
SUV w gamie Toyoty, o największej 
mocy i najlepszych osiągach w 26-
letniej historii RAV4. Napęd o mocy 
306 KM pozwala rozpędzić auto od 0 
do 100 km/h w zaledwie 6,0 sekund. 
W napędzaniu przednich kół współ-
pracuje z nim generator oraz silnik 
elektryczny o mocy 182 KM.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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udzie dzielą się na tych 
co marzą i na tych co 
marzenia spełniają. Ma-
rek Bartkowski należy do 

tej drugiej grupy. Przed laty, jeszcze jako 
młodszy facet wypatrzył w gazecie moto-
ryzacyjnej Forda Mustanga 289 V8. Obiekt 
westchnień amerykańskich kierowców po-
łowy lat 60-tych XX wieku przypadł i jemu, 
tylko ponad pół wieku później, do gustu. 

Motoryzacją interesuję się od dawna - tłu-
maczy Marek Bartkowski. - Kiedy zobaczy-

łem Forda Mustanga 289 pomyślałem, że 
fajnie byłoby mieć taką zabawkę. Klasycz-
ny amerykański samochód, który do dzi-
siaj jest obiektem pożądania i westchnień 
fanów.

PO SAMOCHóD USTAWIAŁY SIę 
KOLEJKI NAPALONYCH AMERYKANóW 

Lata płyną, ale Ford Mustang się nie sta-
rzeje. To auto, które na każdym etapie swo-
jego motoryzacyjnego życia robi ogromne 
wrażenie. W latach 60-tych XX wieku po-

wstał z myślą o młodych Amerykanach. 
W dobrej cenie, małe, jak na amerykańskie 
warunki, o sportowej sylwetce, z silnikiem 
o pojemności 289 cali sześciennych monto-
wano w Mustangu do 1968 roku, miał spra-
wić, że młodzi zapragną przesiąść się do 
tego samochodu. Sztuka ta udała się jego 
twórcom. Po nowe ustawiały się kolejki na-
palonych klientów. Jak się szybko okazało 
nie tylko młodzi, ale także nauczyciele, le-
karze, urzędnicy i gospodyni domowe. Ford 
Mustang podbił serce Ameryki. I ciągle 
podbija, już nie tylko obywateli USA.

Ponad tysiąc godzin Marek Bartkowski spędził w garażu, remontując Forda Mustanga 289 
V8 z 1966 roku. Prace trwały ponad półtora roku. Efekt zwala z nóg, a ryk silnika sprawia, że 
przechodnie zatrzymują się i oglądają, szukając źródła tego niesamowitego dźwięku. Kiedy 

już go znajdą, wielu z nich wzdycha z zazdrością.

NA 50 URoDZINY kUPIł 
I oDRESTAURoWAł 

FORDA muSTANGA

L
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Dla Marka Bartkowskiego stał się prezen-
tem, który chciał sobie sprezentować na 50 
urodziny. 

Te przypadają we wrześniu 2022 roku 
- zdradza Marek Bartkowski. - Pomysł, 
aby kupić starą 289, jak na niego mówię, 
skrystalizował się w październiku 2020 
roku. Wtedy zacząłem poszukiwania, 
które trwały dwa miesiące. Jeździłem od 
miejscowości do miejscowości i szukałem 
w miarę kompletnego i niedrogiego auta, 
w które i tak było wiadomo, że będzie trze-
ba włożyć sporo kasy. W połowie grudnia 
na podwórko rodziców przywiozłem Forda 
Mustanga 289 z 1966 roku. 

Ford Mustang Marka kosztował ponad 30 
tysięcy i przypłynął do Polski z USA. Stan 
jego pozostawiał wiele do życzenia, bo 
jak mówił jego właściciel nie stacjonował 
w ciepłej i suchej Kalifornii, a w New Jersey, 
gdzie pogoda potrafi być wymagająca, nie 
tylko dla samochodów. Dziurawy bagażnik 
i podłoga, zardzewiała karoseria, urwany 
korbowód silnika to tylko niektóre niedo-
skonałości Mustanga, ale to nie zniechęciło 
Marka. 

PRACA W gARAżU PRZY MUSTANgU 
NICZYM PRZYgODA 

Przywrócenie tego auta do życia trakto-
wałem jako przygodę podczas, której dużo 
mogę się nauczyć - wyjaśnia Bartkowski. - 
To było trzecie auto, za które się zabrałem. 

Pierwszym był golf VW II z 1987 roku, przy-
wieziony z Niemiec jako składak. Drugim 
samochodem, który przywróciłem do życia 
było inne moje motoryzacyjne marzenie, 
czyli VW Garbus, którego kupiłem ze spa-
lonym silnikiem, za bardzo małe pieniądze, 
za 700 złotych. Dwa lata zajęło mi przywró-
cenie go do żywych. Złożyłem także dwa 
skutery czeskie: Jawę 50, tzw. kaczkę oraz 
Jawę 50 tzw. mustanga. 

Zdobyte w ubiegłych latach doświadcze-
nie zaprocentowało. Marek Bartkowski 
pytany ile procent to jest jego robota od-
powiada, że około 90. Od kiedy w garażu 
rodziców postawił 289 wolny czas dzielił 
na treningi, które obok pracy są obowiąz-
kowe w jego harmonogramie dnia. Marek 
kilka lat temu dzięki szwagrowi (niżej pod-
pisany) zakochał się w triathlonie, czyli 
pływaniu, jeździe na rowerze i bieganiu. 
Na swoim liczniku ma już kilkadziesiąt 
startów na różnych dystansach, w tym 
trzy na tym najważniejszym, długim gdzie 
do pokonania jest 3,8 kilometra pływania, 
180 na rowerze i 42,2 biegu. 

PRACE NIEKIEDY TRWAŁY DO PóŁNOCY

Scenariusz dnia i tygodnia wyglądał po-
dobnie. Rano przed pracą, około 6 trening 
pływacki. Po robocie bieganie lub jazda na 
rowerze. A po wszystkim siadał do kompu-
tera i szukał części do Mustanga. 

Od poniedziałku do wtorku szukałem czę-
ści i zamawiałem tak, aby doszły do piątku 
na adres rodziców - wyjaśnia Bartkowski. 
- Zjeżdżałem do nich na weekend i dużą 

część czasu spędzałem w garażu. Czasami 
w pracy pomagał mi ojciec, dzięki czemu 
była okazja do rozmowy. Oczywiście w so-
botę i niedzielę także były treningi. Pierw-
szy o świcie, a drugi w ciągu dnia, jako 
przerywnik od siedzenia w garażu. Nie raz 
tak się zdarzało, że dłubałem przy Mu-
stangu nawet do północy. Stworzyłem so-
bie w exelu dokument, w którym notowa-
łem każdą godzinę, którą spędziłem przy 
samochodzie. I wyszło tego ponad 1000. 
Wyceniając godzinę roboty na około 45 
złotych, wyszło mi 47 tysięcy złotych, któ-
re zaoszczędziłem robiąc sam. A wiadomo, 
że mechanik prawdopodobnie miałby wyż-
szą stawkę. Oglądałem kiedyś w telewizji 
program, w którym także wyremontowano 
Mustanga i tam za godzinę pracy policzo-
no 85 złotych. 

A NA URODZINY CóRKI BęDZIE MINI 
COOPER 

Prace przy Fordzie Mustangu 289 trwały 
od grudnia 2020 roku, do czerwca 2022. 
W sierpniu 2022 samochód został zareje-
strowany jako zabytek. Marek Bartkowski 
pytany co dalej odpowiada, że jakiś czas 
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Dane  techniczne Forda Mustanga 289 V8, 
rocznik 1966 

Moc 200 KM ■
Prędkość maksymalna według katalogu 202 kilometry na godzinę   ■
Właściciel ma nadzieję, że na sto kilometrów nie będzie palił  ■
więcej niż 20 litrów benzyny 
Skrzynia automatyczna  ■
Napęd na tylne koła  ■
Liczba drzwi dwa ■
Liczba miejsc cztery ■
Typ nadwozia coupe  ■
Kolor zielony  ■
Kraj pochodzenia USA ■
Zarejestrowany jako zabytek ■

chciałby nim pojeździć, a następnie jeśli 
znajdzie się kupiec, który będzie gotowy 
zapłacić za niego godną sumę, to pewnie 
go sprzeda. A uzyskane pieniądze przezna-
czy na zakup kolejnego “wraka” Mustanga, 
tym razem z 1968 roku. Wcześniej jednak 
odrestauruje Mini Coopera, który będzie 
prezentem na 25 urodziny dla córki. 

Wiktoria zażyczyła sobie starego “minia-
cza”, tak więc nie kupię młodszego niż 
z 1982 roku produkcji i przywiozę go do 
garażu, do rodziców i zabawa zacznie się na 
nowo - kończy Marek Bartkowski. 

Tak więc można napisać, że ciąg dalszy 
nastąpi. 

TEKST: Marcin Dybuk ZDJĘCIA: mat. prasowe
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urzliwa historia tego 
obiektu związana jest 
z II wojną światową - to 
właśnie tu 1 września 

1939 roku o godzinie 4:34 spadły pierwsze 
hitlerowskie bomby, czyli o 11 minut wcze-
śniej niż na Westerplatte. Mostu jak i miasta 
Tczewa bronili wówczas bohaterscy żołnie-
rze 2 Batalionu Strzelców, którzy wysadzili 
portale wjazdowe oraz połowę istniejących 
przęseł. Wszystko po to, aby uniemożliwić 
zajęcie Mostu przez Niemców. 

Po II wojnie światowej Most Tczewski zo-
stał odbudowany prowizorycznie, jednak 
jako jedyny most w Polsce, nie został on 
do tej pory całkowicie przywrócony do 
swojej dawnej świetności. W 1999 roku po 
przeprowadzeniu reformy administracji, 
Most został przekazany nowo powstałemu 
Powiatowi Tczewskiemu, który z uwagi na 
napięty budżet mógł prowadzić tylko pra-
ce doraźne. 

W 2011 roku ekspertyzy wykazały, że przę-
sła dostawione po wojnie, prowizoryczne, 
które miały uzupełnić braki po zniszczeniu 
oryginalnych przęseł, są w tak tragicznym 
stanie, że nie opłaca się ich kolejny doraź-
ny remont. 

Następnie w latach 2012-2015 dokonano 
generalnego remontu czterech zabytko-
wych wież na moście i dwóch zabytkowych 
filarów. Ministerstwo Kultury dofinansowa-
ło tę inwestycję kwotą kilku mln zł. 

Rok 2014 stał się przełomowym w historii 
odbudowy Mostu. Rząd przeznaczył z re-
zerwy subwencji ogólnej kwotę niemal 23 
mln zł na dofinansowanie I etapu jego od-
budowy. Wsparcie przekazał również sa-
morząd Województwa Pomorskiego, Miasta 
Tczewa oraz Gminy Subkowy. Zakres robót 
dotyczył przebudowy środkowej, zabyt-
kowej części Mostu Tczewskiego – przęsła 
nr 3,4,5 wraz z częścią przęsła nr 6, kraty 
Lentze’a oraz kompleksowy remont filarów 
nr 3 i 4. Historyczna konstrukcja stalowa 
została poddana kompleksowej renowacji, 
a nawierzchnia jezdna została wymienio-
na na płytę ortotropową składającą się na 
jezdnię oraz nowe, poszerzone ciągi: pieszy 
i rowerowy znajdujące się po obu zewnętrz-
nych stronach Mostu. Po zakończeniu prac 
Most Tczewski, na całej swojej długości, zo-
stał wpisany do rejestru zabytków. 

Most Tczewski powstał w la-
tach 1851-1857 i był wów-
czas najdłuższym mostem 
kratownicowym na świecie. 
Do dziś stanowi nie tylko 
ważne połączenie komuni-
kacyjne ale także jako obiekt 
o niespotykanych walorach 
historycznych i inżynieryjnych, 
został wpisany w całości do 
rejestru zabytków oraz został 
uznany przez amerykańskie 
Towarzystwo Inżynieryjne za 
Międzynarodowy Zabytek 
Inżynierii Budowlanej.

B

mosT TCzEWSkI 
HISToRIa oDBuDowY wYJąTKowEGo ZaBYTKu w cENTRuM PoMoRZa
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W 2016 roku rząd przekazał z rezerwy 
subwencji ogólnej 31 mln zł na etap II. Nie-
stety, zmieniła się sytuacja na rynku i za 
przekazane pieniądze można było zreali-
zować jedynie część planowanych prac. 
W konsekwencji etap II został podzielony 
na dwa podetapy: a i b. Etap II a miał po-
legać na usunięciu i zezłomowaniu przę-
seł ESTB (prócz 25-metrowego odcinka) 
oraz na budowie betonowego przyczółka 
i filara na wyspie. Po zakończeniu etapu 
II A powstałaby 260-metrowa dziura nad 
Wisłą, którą planowano załatać w etapie 
II B, czyli poprzez wstawienie replik XIX-
wiecznych kratownic. 

Pod koniec września 2019 r. Pomorski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków wstrzymał 
trwający etap odbudowy o numerze II A, 
w związku z czym z zaplanowanych pier-
wotnie prac nie udało się wykonać żadnego 
zadania z branży drogowej - podbudowy, na-
wierzchni, elementów ulic, jak również za-
gospodarowania terenu. Demontaż przęseł 
ESTB udało się wykonać jedynie w sześć-
dziesięciu procentach. Prace przy filarze 
i izbicy udało się jedynie rozpocząć. Pozo-
stałe środki przeznaczono na zabezpiecze-
nie przęseł przed katastrofą budowalną. Na 
dokończenie zadań przewidzianych w etapie 
II A potrzeba dodatkowych 12 mln zł, a na 
zakończenie wszystkich prac planowanych 
w etapie II B, III i IV - około 200 mln zł.

Krokiem milowym, dzięki któremu dalsze 
działania okazały się możliwe, było podpi-

sanie porozumienia o współpracy pomiędzy 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
a Powiatem Tczewskim. Dokument określa 
zasady współpracy pozwalającej w przy-
szłości na utworzenie oddziału Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie 
fragmentu Mostu w Tczewie.

Dzięki licznym interwencjom parlamenta-
rzystów, stowarzyszeń i osób prywatnych 
Powiat Tczewski otrzymał dofinansowanie 
w ramach drugiej edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych na realizację zadania pn. „Prze-
budowa Mostu Tczewskiego - etap IIa i IIb” 
opiewającego na kwotę 65 mln złotych. 
Pozyskane środki zostaną przeznaczone 
na dokończenie obu etapów przebudowy 

Mostu Tczewskiego w tym: dokończenie 
demontażu pozostałości przęsła nurtowe-
go i filara nurtowego, wykonanie nowego 
filara nurtowego, wykonanie i montaż 
dwóch nowych przęseł nurtowych, wyko-
nanie okładzin kamiennych na przyczółku 
mostowym i filarze nurtowym oraz zago-
spodarowanie terenu.

Podjęcie współpracy z Muzeum II WŚ było 
kluczowe również z przyczyn finansowych. 
Uzyskanie dofinansowanie było możliwe 
w wysokości 95% kosztów zadania, co 
oznaczało konieczność zabezpieczenia 
wkładu własnego przez Powiat w kwocie 
ponad 3 mln złotych, jednakże dzięki po-
czynionej współpracy zostanie on pokryty 
przez Muzeum II Wojny Światowej.

AuTOR : Starostwo powiatowe w Tczewie
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Grota Mechowska znajduje się na skraju wsi Mechowo położonej pośród Puszczy Darzlubskiej, 
10 km na zachód od Pucka. obszar, w obrębie którego powstała Grota, stanowi fragment roz-
cięcia erozyjnego ukształtowanego w formie obniżenia dolinnego, które przecina wysoczyznę 

morenową Kępy Starzyńskiej, schodząc ku dolinie Płutnicy. 

GROTA mECHOWSkA. 
PERłA GmINY PUCk

www.gmina.puck.pl www.oksitpuck.pl



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 103    

G rota została odkryta 
w 1818 r. podczas prze-
prowadzania pomiarów 
geodezyjnych przez 

mierniczego Heue’go i do dzisiaj wciąż za-
chwyca dyskretnym pięknem... Mimo licz-
nych w swojej historii zawałów, ciągle od-
kopywana, restaurowana, przyciąga rzesze 
turystów ucząc geologii i promując kaszub-
ską ziemię. 

Pierwszego opisu jaskini dokonał Kleefeld 
w roku1829. Później, zmienna ludzka pa-
mięć skazała Grotę na zapomnienie, by 
okresami ponownie wykorzystywać jej wa-
lory w promocji miejsca. W 1910 r. pruski za-
rząd powiatowy wykupił teren i odrestau-
rował Grotę. Zaczęła się jej turystyczna 
historia... 

Wejścia do Groty, pomiędzy piaskowcowy-
mi słupami znajdują się poniżej poziomu 
otaczającego je terenu, a dostępne są z wy-
konanego obniżenia terenu. Strop jaskini 
tworzą warstwy piaskowca silnie spojone-
go lepiszczem wapiennym. Ściany to sypki 
piasek oraz słupy z piaskowca podobnego 
jak w stropie. Dno również piaszczyste. Wy-

stępujące w kilku miejscach w jaskini nacie-
ki przedstawiają się jako jasno zabarwione 
formy stalaktytowe. Najpiękniejsza izba 
ociekająca barwnymi mineralnymi spływa-
mi zamyka długi, wąski i niski korytarz się-
gający prawie 60 m w głąb skarpy. Ta część 
Groty Mechowskiej z obawy przed zawałem 
nie jest dostępna dla zwiedzających.

Grota Mechowska to największa osobli-
wość przyrody nieożywionej na Niżu Pol-
skim, a nawet Niżu Europejskim. Stanowi 
rzadki okaz formy, charakterystyczny dla 
obszarów krasowych, która tu powstała 
w osadach wodnolodowcowych najmłod-
szego zlodowacenia. Stanowi cenny po-
mnik przyrody prawnie chroniony...

ZARZĄDZAJĄCY:
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gmi-
nie Puck
ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo; tel. 58 
673 16 55
e-mail:  oksit@oksit.puck.pl
www.gmina.puck.pl   www.oksitpuck.pl
telefon do przewodnika i opiekuna groty 
w godzinach otwarcia: 58 673 90 02

TEKST: JPD/OKSiT ZDJĘCIE: Arch. OKSiT. P.Widerski, C.Gierszewski
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Klub seniora w cedrach wielkich świętował właśnie roczek swojego istnienia. Mimo że 
organizacja dopiero raczkuje jej członkowie nie kryją radości z mnogości organizowanych zajęć.

W SENIoRACh DRZEmIĄ 
NIEpRzEBRANE pOkłADY 

CIEkAWYCh PomYSłóW 
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zas pokazał, że stworze-
nie klubu było strzałem 
w przysłowiową „10”. Nasi 
nestorzy znaleźli w końcu 

swoje miejsce, w którym mogą pożytko-
wać nadmiar wolnego czasu. Zajęcia są 
zróżnicowane. Organizowane są: wyciecz-
ki, spotkania z psychologiem, policjan-
tami, strażakami oraz zajęcia kulinarne, 
gimnastyczne, rekreacyjne, muzyczne i ar-
tystyczne.

- W naszych zajęciach regularnie uczestni-
czy około 30 seniorów. Takie uroczystości są 
doskonałą okazją, by podziękować osobom, 
które wspierają naszą działalność. Bez ich 
wsparcia realizacja wielu przedsięwzięć nie 
byłaby możliwa – mówi nam Magdalena 
Kanka, kierownik Klubu „Senior+” w Ce-
drach Wielkich.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
utworzenie klubu oraz jego funkcjonowanie 
nie byłoby możliwe, gdyby nie środki z Unii 
Europejskiej, rządu oraz budżetu cedrow-
skiego samorządu.

- Aktywność seniorów pokazuje, że tego 
typu przedsięwzięć brakuje na terenach 
wiejskich. Starszych mieszkańców sku-

piają zazwyczaj Koła Gospodyń Wiejskich, 
ale nie we wszystkich wsiach one działają. 
Naszemu klubowi życzę kolejnych udanych 
przedsięwzięć, które będą aktywizować 
i integrować seniorów – życzy wójt Janusz 
Goliński, który podczas urodzinowej uro-
czystości wręczał Karty Seniora Gminy Ce-
dry Wielkie.

Przypomnijmy, że może o nią starać się 
każdy mieszkaniec naszej gminy, który 
ukończył 60 lat. Dzięki karcie będzie moż-
na liczyć na zniżki i przywileje określonych 
produktów i usług, znajdujących się w „Ka-
talogu Firm Przyjaznych Seniorom”.

Wśród wielu seniorów, które chwalą so-
bie działalność klubu jest Maria Pomirska 
z Cedrów Małych.

- Myślę, że duża frekwencja jest doskonałą 
odpowiedzią na pytanie: czy klub seniora 
jest potrzebny. Dotyczy to nie tylko wycie-
czek w ciekawe miejsca, ale również zajęć 
z psychologiem, warsztatów kulinarnych 
z profesjonalnym kucharzem, czy spotkań 
rękodzielniczych. Jestem przekonana, że 
w pojedynkę niewiele osób zdecydowałoby 
się na udział w podobnych zajęciach i spo-
tkaniach. A w grupie otwieramy się i staje-

my się bardziej odważni – przyznaje Maria 
Pomirska.

Zdaniem mieszkanki Cedrów Małych frekwen-
cja byłaby jeszcze większa, gdyby seniorzy 
mieli ułatwiony dojazd do Cedrów Wielkich.

- Do klubu należą osoby z różnych miejscowo-
ści i zdarza się, że barierą nie do pokonania 
jest dla nich transport. Po prostu nie mają 
jak dojechać do Cedrów Wielkich. Zdaję so-
bie sprawę, że nie jest to łatwy problem do 
rozwiązania. Być może samorząd wojewódz-
twa pomorskiego albo powiatu gdańskiego 
pomógłby pomóc w rozwiązaniu tej kwestii 
– zastanawia się seniorka.

Cedrowskiemu klubowi od samego począt-
ku kibicuje, obecny na uroczystości, Marian 
Cichon – starosta gdański.

- Śmiało można powiedzieć, że jesień życia 
może być w dalszym ciągu aktywna i inte-
resująca. Klubowi życzę kolejnych intere-
sujących inicjatyw i aktywności również na 
arenie powiatowej i wojewódzkiej. Sądzę, że 
w seniorach drzemią jeszcze nieprzebrane 
pokłady ciekawych pomysłów, które z po-
wodzeniem można będzie realizować w przy-
szłości – dodaje Marian Cichon.

C

AuTOR: UG Cedry Wielkie
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- Budowę drogi powiatowej na odcinku Su-
lęczyno – Lemany realizuje Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. 
z o.o., z siedzibą w Kartuzach za kwotę 21 
649 000,00 zł. Inwestycja zakłada rozbu-
dowę drogi na prawie 8,5 km odcinku Su-
lęczyno - Lemany wraz z budową ścieżki ro-
werowej z dopuszczonym ruchem pieszych 
oraz chodnika, zatoki postojowej, azyli 
dla pieszych i rowerzystów, wysp spowal-
niających, zjazdów i skrzyżowań, a także 
elementów odwodnienia wraz z oznako-
wanie poziomym. Na realizację tego zada-
nia Zarząd Powiatu Kartuskiego pozyskał 
dofinansowane z Programu „Rządowy 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych” (edycja I) w wysokości: 
16.897.070,50 zł. Zakładany termin realiza-
cji to czerwiec 2023 rok.

- Kolejną inwestycją drogową Powiatu Kartu-
skiego to remont drogi powiatowej w Gminie 
Sierakowice Szklana - Borzestowo o długo-
ści 4 km. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty 
ziemne i odwodnienie, wykonanie nawierzch-
ni i podbudów, roboty wykończeniowe, w tym 
wzmocnienie nawierzchni na krawędziach 
jezdni wraz z oznakowaniem poziomym. Wy-
konawcą, który przedstawił najkorzystniejszą 
ofertę i z którym została podpisana umowa 
jest również: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mo-
stowe „DROMOS” Sp. z o.o. z Kartuz. Remont 
wspomianej drogi zostanie zakończony pod 
koniec września bieżącego roku. Wartość za-
dania opiewa na kwotę 4.761.001,28zł. Powiat 
Kartuski pozyskał kolejne dofinansowanie 
na remont wspomnianej drogi z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg - 2022 w wysokości 
2.317.973,00 zł. 

Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus uważa, 
iż bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu 
Kartuskiego jest najważniejsze, dlatego 
infrastruktura drogowa jest bardzo waż-
nym elementem funkcjonowania Powiatu 
Kartuskiego i jej Mieszkańców. Można tylko 
wspomnieć, iż w latach 2019-2022 zostało 
wyremontowane ponad 70 km dróg powia-
towych, wybudowano 2 ronda: Czeczewo, 
Leźno, obecnie w budowie jest 3 rondo 
w Kiełpinie. Strategicznym zadaniem dro-
gowym, którego realizacji podjął się Zarząd 
Powiatu Kartuskiego jest budowa nowego 
wiaduktu drogowego w Niestępowie, który 
został oddany do ruchu w lutym bieżące-
go roku. W Powiecie Kartuskim buduje się 
również chodniki i ścieżki rowerowe.

Bezpieczeństwo Mieszkańców 
Powiatu Kartuskiego to piorytet

Jak twierdzi Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus, obecna kadencja Zarządu Powiatu Kartuskiego ukierunkowana jest 
głównie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami. W roku bieżącym Starosta Kartuski Bogdan 

Łapa wraz z Wicestarostą Kartuskim Piotrem Fikusem podpisali już umowy na remont dwóch dróg powiatowych 
w Gminach Sierakowice i Sulęczyno, na budowę których pozyskano środki zewnętrzne. 

AuTOR: Powiat kartuski
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Gmina Puck uzyskała ko-
lejne dofinansowania w ra-
mach Programu Inwestycji 
Strategicznych: Polski Ład. 
Nabór wniosków trwał od 
28.12.2021 roku, zakoń-
czony został 11.03.2022 r. 
Gmina Puck złożyła wnioski 
o dofinansowanie trzech 
inwestycji, z czego dwa 
zostały rozpatrzone pozy-
tywnie. Dotację uzyskały 
takie przedsięwzięcia jak: 
przebudowa i zmiana spo-
sobu użytkowania drugiego 
piętra Szkoły Podstawowej 
w leśniewie oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Domatówko 
i wielka Piaśnica. Łączna 
kwota otrzymanych dotacji 
wynosi 9 676 460,80 zł.

rzeprowadzone w ostat-
nim czasie analizy oraz 
reforma oświaty dotyczą-
ca likwidacji szkół gim-

nazjalnych wykazały, iż Szkoła Podstawowa 
w Leśniewie nie jest w stanie zapewnić od-
powiedniej ilości miejsc do nauki dla zwięk-
szającej się ciągle liczby uczęszczających 
do nich uczniów. Istniejący budynek szkoły 
jest obiektem trzykondygnacyjnym z par-
terowym budynkiem zerówki i łącznikiem 

z salą gimnastyczną. W ramach inwestycji 
planuje się przebudowę i zmianę sposo-
bu użytkowania drugiego piętra budynku, 
wzmocnienie istniejącej powierzchni utwar-
dzonej oraz wykonanie nowej drogi pożaro-
wej. W przebudowywanym piętrze budynku 
powstanie 11 sal lekcyjnych o różnych funk-
cjach (6 sal dydaktycznych z zapleczami- dla 
30 uczniów; 3 sale lekcyjne- dla 15 uczniów, 
salę informatyczną dla 15 uczniów oraz salę 
do kształcenia indywidualnego), świetlicę 

P

koLEjNE 
DOFINANSOWANIA 
I NoWE możLIWoŚCI
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oraz salę rekreacyjną. W wyniku realizacji 
inwestycji wykorzystana zostanie dodatko-
wa przestrzeń służąca celom dydaktycznym. 
Przewiduje się, iż z powstałego piętra będzie 
mogło korzystać dodatkowych 300 osób, co 
umożliwi przyjmowanie nowych uczniów do 
placówki, a także zapewni wszystkim, obec-
nym i przyszłym uczniom nowoczesną, wy-
godną przestrzeń do nauki. Na ten cel, w ra-
mach Programu Inwestycji Strategicznych: 
Polski Ład uzyskano dotację w wysokości 
4.788.875,73 zł.

W ramach kolejnej uzyskanej dotacji planuje 
się  realizację zadania polegającego na budo-
wie sieci kanalizacji sanitarnej w Domatów-
ku i Wielkiej Piaśnicy. W samym Domatówku 
powstanie ok. 10 km nowej kanalizacji sani-
tarnej.  Obecnie teren, na którym planuje się 
inwestycję nie posiada systemu odprowa-
dzania ścieków – na  terenie poszczególnych 
posesji istnieją zbiorniki bezodpływowe. Po 
zakończeniu budowy do kanalizacji zostanie 
przyłączonych 582 mieszkańców Doma-
tówka i  77 mieszkańców Wielkiej Piaśnicy. 
Zakres inwestycji obejmuje budowę nastę-
pujących elementów: sieci kanalizacji grawi-
tacyjnej, sieci kanalizacji tłocznej, przyłączy 
kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, 
tłoczni ścieków, wewnętrznych linii zasilają-
cych, sieci wodociągowej wraz z przyłącza-
mi, studzienek oraz przepompowni przydo-
mowych.

Planowana sieć kanalizacyjna będzie od-
prowadzać ścieki zarówno z istniejącej 
jak i z projektowanej zabudowy obu wsi. 
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwięk-
szenie stopnia skanalizowania Gminy Puck 
do 98%. W wyniku wykonania inwestycji 
zwiększy się ochrona wód powierzchnio-
wych i podziemnych przed zanieczyszcze-
niem ściekami, nastąpi poprawa standar-
du sanitarnego terenów wiejskich oraz 
poprawa efektywności i niezawodności 
w zakresie odbioru ścieków. Wysokość 
dotacji otrzymanej w ramach Programu In-
westycji Strategicznych: Polski Ład wynosi 
4.887.585,07 zł.

TEKST: UG Puck ZDJĘCIA: Piotr Kropidłowski
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Dzięki niezwykłej pasji i pracowitości Paw-
ła Peki - mieszkańca Zblewa, od kilku dni 
w Zblewie działa muzeum! I to jakie! Boga-
te w zbiory i unikatowe eksponaty. Jednym 
słowem - Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL 
w Zblewie. To druga wystawa stała Pomor-
skiego Okręgowego Muzeum PRL w Sępól-
nie Krajeńskim.

W przestronnej hali wystawienniczej pan Pa-
weł wyeksponował na razie jedynie ok. 15% 

swojej kolekcji. A i tak zbiór jest imponujący! 
Obejrzeć możemy kilkadziesiąt pojazdów 
- od starych rowerów i motorów po najpraw-
dziwszy czołg! Odwiedzający to miejsce go-
ście wręcz przecierają oczy ze zdumienia na 
widok tej wspaniałej kolekcji. Są też sprzęty 
i akcesoria z tamtych czasów. 

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia tego 
muzeum. Pan Paweł osobiście oprowadza 
po wystawie i pięknie opowiada o każdym 
eksponacie, a wiedzę ma przeogromną. 
Tym bardziej warto, bo wiele ze zgromadzo-
nych tu pojazdów ma naprawdę niezwykłą 
historię.

Dodajmy, że każdy pojazd został osobiście 
przez pana Pawła odrestaurowany i choć 
wiele z pojazdów liczy kilkadziesiąt lat, dzię-
ki pracy P.Peki wszystkie są „na chodzie” 
i wyglądają jakby dopiero co zeszły z linii 
produkcyjnej! 

Odwiedzając to miejsce warto zwrócić uwa-
gę na prawdziwe cudeńko - piękny, świeżo 
odrestaurowany przez pana Pawła schwim-

mwagen z 1944 z oryginalną radiostacją i ka-
rabinem (a po bokach - z wiosłami). To jeden 
z ostatnich pojazdów, któremu pan Paweł 
przywrócił dawny blask. Warto wspomnieć, 
iż co pewien czas pan Paweł wymienia część 
prezentacji i wciąż można zobaczyć nowe 
eksponaty.

A teraz informacje praktyczne.

Muzeum znajduje się w Zblewie przy ul. 
Łąkowej 2 (widać je z drogi wojewódzkiej, 
przed budynkiem muzeum ustawiony jest 
wojskowy radar).

Aby zwiedzić ekspozycję należy skontak-
tować się wcześniej telefonicznie – telefon 
kontaktowy do muzeum - tel. 666 932 223

Bilety wstępu do muzeum kosztują 20 zł 
(małe dzieci zwiedzają ekspozycję bezpłat-
nie), a dochód z biletów przeznaczony jest na 
działalność muzeum.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do od-
wiedzin! Warto. 

Muzeum w Zblewie - już otwarte!
Wielka atrakcja w Zblewie! W lipcu otwarto tu muzeum.

To kolejne, świetne miejsce w naszym regionie, które warto zobaczyć.

AuTOR: UG Zblewo
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