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POPRZEDNIE WYDANIA:Jeszcze tej jesieni zapra-
szam do zapoznania się 
z  wywiadem okładkowym 

z  Leszkiem Glazą, prezesem 
Regionalnej Izby Przedsiębior-
ców “NORDA”. Prezentuje on 
swoją receptę na kierowanie 
organizacją, która w  listopa-
dzie obchodzi 25-lecie istnie-
nia. Dział „Biznes” to rubryka 
wielu udanych rozmów, dlate-
go przedstawiamy także cie-
kawe spostrzeżenia Krzysztofa 
Barwińskiego, szkoleniowca, 
który tłumaczy jak zatrzymać 
pracowników w firmie. Barbara 
Stanuch, Prezes Starogardz-
kiego Klubu Biznesu odpowia-
da natomiast na trudne w dzi-
siejszych czasach pytanie: „Jak 

tu prowadzić biznes?”. Zachęcam również do odwiedzin bogatego 
sektora „Lifestyle”, opisujemy w nim szereg interesujących wyda-
rzeń takich jak: Gala z okazji urodzin marki Inveray, relacja z pierw-
szego jubileuszu My Story Gdynia Hotel gdzie imprezę poprowadził 
Filip Chajzer, a  koncertował Andrzej Piaseczny. Proponuję także 
wywiad z muzyczną postacią, która młodość spędza za pulpitem 
dyrygenckim, a jest nią Yaroslav Shemet.
Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Więcej słuchać niż mówić. Być szczerym i otwartym na nowości, odważnym i wrażliwym to 
recepta Leszka Glazy, prezesa Regionalnej Izby Przedsiębiorców “NORDA”, na skuteczne 
kierowanie organizacją, która w listopadzie obchodzi 25-lecie istnienia. Rozmawiamy także 

o sukcesach i porażkach ćwierćwiecza, o wspieraniu się firm w trudnych czasach. Przedsiębiorca 
zdradza także swoje sposoby na regenerację oraz marzenia.

Panie Prezesie jakie trzeba spełnić 
warunki, jakie mieć cechy charakte-
ru, aby stanąć na czele Regionalnej 

Izby Przedsiębiorców, która zrzesza fir-
my, na czele których stoi wielu wybitnych 
przedsiębiorców? 

Warunkiem koniecznym jest przynależ-
ność firmy do Regionalnej Izby Przed-
siębiorców Norda i  posiadanie delegacji 
do reprezentowania w  jej strukturach. 
Z  reguły są to właściciele lub współwła-
ściciele firm. Jednocześnie są to aktywni 
przedsiębiorcy, którzy poświęcają czas 
na rzecz środowiska Przedsiębiorców i lo-
kalnej społeczności. Izba, w swoim gronie 
posiada znamienitych Przedsiębiorców, 
którzy działają od kilkudziesięciu lat. 
Każdy z nich udowodnił, że posiada umie-
jętności zarządzania i kierowania organi-
zacją gospodarczą, jakim jest firma. Są to 
przedsiębiorstwa z wielu branż i o różnej 
specyfice. Kontakt i  współpraca z  tymi 
ludźmi sukcesu wymaga uwagi, otwarto-
ści i  szczerej rozmowy oraz wsłuchiwa-
nia się w  ich potrzeby i  pomysły. Trzeba 
starać się rozumieć specyfikę firm i osób 
kierujących nimi. Wszystkim zależy na 
jak najlepszej współpracy i na wspólnym 
sukcesie. 

Wśród członków Izby są firmy klasy świa-
towej, europejskiej, jak również te o pozio-
mie krajowym czy regionalnym. Wśród róż-
norodności szukam wspólnych elementów, 
które pozwalają uzyskać konsensus. Tylko 
wspólne działanie daje bowiem sukces 
i bezpieczeństwo. 

Cechami charakteru, które mi w tym poma-
gają są szczerość w  rozmowie, założenie, 
że nie ma się 100-procentowej racji. Ważne 
jest także patrzenie przez pryzmat innych 
przedsiębiorców (dobra ogółu), odwaga do 

przedstawienie innych możliwości, wbrew 
ich interesom, ale z  możliwością szczerej 
i otwartej dyskusji. Dzięki temu, że byłem 
trzy kadencje przewodniczącym Rady 
Miasta Wejherowa jestem bardzo wrażliwy 
na społeczną odpowiedzialność w prowa-
dzeniu biznesu. Również na tej płaszczyź-
nie dochodzimy do konsensusu. I co ważne: 
więcej słuchać niż mówić. Najważniejsza 
jest praca zespołowa, a z taką Radą i Za-
rządem jestem w stanie zrobić wiele.

Nie ma wyborów bez obietnic. Jaki był, jest 
Pański program, który realizować będzie 
Pan w najbliższym czasie?

Od kilku lat spotkania z posłami i osobami 
decyzyjnymi są rzadkością. Wynikało to, 
z małej skuteczności rozmów. Ale taka po-
trzeba jest. Zdajemy sobie sprawę, że brak 
artykułowania zdania Przedsiębiorców 
na pewno nie przyniesie zmiany, na której 
nam zależy. Powinniśmy być słyszani. 
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Dlatego będziemy starać się kontynu-
ować spotkania z  ekspertami prawa 
podatkowego oraz organizować szko-
lenia z  zarządzania firmami w  trudnych 
czasach. Aktualnie prowadzę rozmowy 
z  przedstawicielem jednostek specjal-
nych, które mogą nam pokazać, jak zarzą-
dzać w  sytuacjach kryzysowych, na polu 
walki (tak czasami czują się Przedsiębior-
cy). Będziemy także częściej spotykać się 
z  przedstawicielami samorządów w  re-
gionie, które mają wpływ na codzienną 
współpracę i  planowanie krótkotermino-
we. Bierzemy udział w planach długoter-
minowych poprzez udział w  budowaniu 
strategii rozwoju regionu. Sami również 
zainicjowaliśmy stworzenie dokumentu, 
mówiącego o  strategii przedsiębiorczo-
ści w  powiecie wejherowskim. Wspólnie 
z  Wyższą Szkołą Administracji i  Biznesu 
i  Samorządem Powiatu Wejherowskiego 

będziemy monitorować zmiany, które po-
jawią się w kolejnych latach.

Planujemy spotkania u  wszystkich człon-
ków Izby w  ich firmach, aby bliżej poznać 
potrzeby, ale również sukcesy. Nie zapomi-
namy również o integracji naszej społecz-
ności, wspólne wypady rowerowe (rodzin-
ne), imprezy okolicznościowe itp.

W listopadzie ważna uroczystość, 25 uro-
dziny NORDY. Jak będą wyglądały ob-
chody?

Obchody 20-lecia Nordy, odbyły się w Fil-
harmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Było 
wielu znakomitych gości. Były przemówie-
nia, gratulacje, część artystyczna i wspól-
ny poczęstunek. Był to czas spokojnego 
planowania rozwoju naszych firm, rosnące 
wskaźniki itp.

Dzisiaj jest czas umiaru i  niepewności. 
Za naszą granicą rozgrywa się dramat 
wojenny. Wielu naszych Przedsiębiorców 
wspiera rodziny ukraińskie. Pandemia 
powodowała trudności gospodarcze, ale 
również bardzo ograniczyła spotkania oso-
biste. Spotkanie z  okazji 25-lecia będzie 
tym razem odbywało się w  najbliższym 
gronie. Chcemy wykorzystać ten czas na 
bliższe poznanie się - izba liczy około 100 
podmiotów gospodarczych - i  odnowienie 
kontaktów osobistych, rozmowy o planach 
i poprawie współpracy. 

25 lat, to już naprawdę dużo. Co uznałby 
Pan za największy sukces tego ćwierćwiecza 
w polskiej gospodarce, a także w działalno-
ści Izby?

Rozwój polskiej gospodarki najbardziej wi-
doczny jest po wstąpieniu do Unii Europej-
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skiej. Dopływ środków finansowych poma-
gało rozbudować infrastrukturę kraju, tak 
potrzebną do rozwoju przedsiębiorczości. 
Pojawiły się środki europejskie, które były 
celowane do przedsiębiorców dzięki cze-
mu następował szybki rozwój i  tworzyły 
się nowe podmioty gospodarcze. Otwarcie 
nowych rynków dało szansę pokazania, że 
potrafimy być konkurencyjni. 

Najbardziej widocznym sukcesem naszej 
Izby jest chyba wspólne powołanie spółki 
Kaszuby Inwest, która zbudowała Centrum 
Handlowe „Kaszuby” w  czasach, gdzie 
firmy zachodnie robiły to nagminnie. Za-
miast narzekać, że buduje się konkurencja, 
zdołaliśmy zgromadzić do tego projektu 
blisko 70 przedsiębiorców.

Izba zaangażowała się także w  promo-
wanie przedsiębiorczości poprzez pro-
jekt „Pomorskiego Biznesplanu”. Powstał 
„Klub Młodego Przedsiębiorcy” prowadzo-
ny przez laureatów konkursu. Misje Gospo-
darcze zaś otwierają nowe możliwości dla 
naszych członków. 

Naszym sukcesem, mimo wielu zadań za-
wodowych jest również zaangażowanie 
w różnego rodzaju ciała doradcze, jak np.: 
Powiatowa Rada Rynku Pracy, Społeczna 
Rada Szpitala, Pomorska Rada Przedsię-
biorczości, Powiatowa Rada Przedsiębior-
czości. Nie bez znaczenia są także wspól-
ne negocjacje podczas zakupów energii 
elektrycznej oraz gazu. 

Nie ma sukcesów bez porażek. Jeśli zapy-
taliśmy o pierwsze, to trzeba także zapy-
tać czego nie udało się w ciągu tych 25 lat 
zrealizować i  czego w  szczególny sposób 
szkoda?

Porażką jest niewielki wpływ na zmiany le-
gislacyjne w parlamencie. Poza tym nie są 
efektywne rozmowy z niektórymi posłami 
i  senatorami. Jesteśmy bezradni wobec 
częstych zmian w  prawie gospodarczym, 
średnio co 17 dni. Ta mnogość zmian prze-
pisów oraz ich zawiłość utrudnia prowa-
dzenie działalności. I tego najbardziej nam 

szkoda. Doświadczenie i wiedza Przedsię-
biorców nie jest wykorzystywana. 

Na stronie www znajdziemy cele i zadania 
Izby. Czytając je dostrzegam wiele cieka-
wych i  ambitnych zadań, a  trzy punkty 
szczególnie mnie zainteresowały. Zacznę od 
pytania co to znaczy w dzisiejszych czasach 
prowadzić biznes według zasad Fair Play? 

Zasada Fair Play jest w naszej organizacji 
wysoko ceniona. Przedsiębiorcy konkurują 
w swoich branżach, ale kierujemy się pro-
stą zasadą: jeśli możemy to zrobić razem, 
zróbmy to. W  historii Izby nie było przy-
padku, aby Sąd Koleżeński miał nad czym 
pracować.

To nie pozostaje nic innego jak życzyć, 
aby Sąd Koleżeński pozostał bezrobotny. 
Przejdźmy do kolejnego ciekawego zagad-
nienia, szerzenia “genu przedsiębiorczości”. 
Jak to wygląda w  rzeczywistości i  w  jakiej 
kondycji jest Klub Młodego Przedsiębiorcy? 

Pomorski Biznesplan jak i spotkania z Klu-
bem Młodego Biznesu były zaczynem 
nowych przedsięwzięć oraz dyskusji. Klu-
bowicze już dawno nie spotkali się w  na-
szej siedzibie, ale w dzisiejszych czasach, 
kiedy możliwości kontaktu jest dużo, cho-
ciażby dzięki mediom społecznościowym, 
jestem przekonany, że kontakt między klu-
bowiczami jest.

Chcemy zachęcić młodych przedsiębior-
ców do korzystania z  naszych szkoleń, 
spotkań. Również chciałbym zapropono-
wać Izbę jako miejsce porad dla młodych 

ludzi, którzy szukają potwierdzenia pomy-
słów biznesowych i możliwości skorzysta-
nia z oceny doświadczonych przedsiębior-
ców z różnych branż.

Możliwość współuczestniczenia firm w no-
watorskich przedsięwzięciach. Co kryje się 
za tym stwierdzeniem i jakie to były przed-
sięwzięcia w  ciągu, no dobrze oszczędzę 
Panu pytanie o 25 lat, pięciu ostatnich lat? 

Przedsięwzięcia podejmowane przez na-
szych członków są z  reguły klasyczne, 
wspólne projekty inwestycyjne, nowe 
podmioty gospodarcze itp., ale wspierane 
technologiami informatycznymi. Człon-
kami naszej organizacji są m.in. firmy in-
formatyczne. W  ramach nowych zadań, 
odbywają się spotkania z  przedstawicie-
lami tych firm. Można poznać rozwiązania 
informatyczno-techniczne. Odbywają się 
także cykliczne spotkania z  prawnikami 
Izby. Coraz częściej spotykamy się jako 
Rada, korzystając z łączy internetowych.

Przed nami trudne czasy, które nie ominą 
gospodarki. Jak wygląda sytuacja wśród 
przedsiębiorców należących do Izby?

Na spotkaniach Izby dzielimy się informa-
cjami o  aktualnej sytuacji gospodarczej 
różnych branż. Są bowiem branże, które 
lepiej sobie radzą, a  niektóre niestety, 
przeżywają trudności. Konkluzja jest jed-
na: kryzys się pogłębia i  dotyka wszyst-
kich firm. Rosnąca inflacja, ciągłe zmiany 
reguł podatkowych, wzrost kosztów no-
śników energii oraz niestabilna sytuacja 
geopolityczna powodują długofalowe 

„Trzeba starać się rozumieć specyfikę 
firm i  osób kierujących nimi. Wszyst-
kim zależy na jak najlepszej współpra-
cy i na wspólnym sukcesie.”



 12    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

skutki na rynku gospodarczym. Najbar-
dziej dotyka to firm małych i  średnich, 
z  kapitałem krajowym. Koncerny duże, 
a  szczególnie zagraniczne, dywersyfiku-
ją działalność na różnych kontynentach 
i w różnych branżach. 

Prawdziwych Przyjaciół poznaje się w bie-
dzie. W  jaki sposób członkowie NORDY 
będą się wspierać w tym trudnym czasie?

Współpraca jest kluczem do sukcesu. Sta-
ramy się wymieniać nie tylko towarami, ale 
także wiedzą i  doświadczeniem. Ostatnio 
jedna z nowych inicjatyw – mini targi kilku 
firm – odbiła się pozytywnym echem. Wi-
dać, że takie spotkania wraz z prezentacją 
możliwości dają efekt. Będziemy to konty-
nuować.

Wspólnie przygotowujemy się do uczest-
niczenia w nowej inwestycji, jakim jest bu-
dowa elektrowni jądrowej w naszym powie-
cie. Obiekty towarzyszące muszą powstać 
przed zasadniczą częścią i to do tego chce-
my przygotować się w  ciągu najbliższych 
czterech lat. Dzięki temu będziemy mogli 
uczestniczyć w części zasadniczej, jako fir-
my kooperujące z bardzo wielu branż.

Praca to jedno, ale trzeba dbać także o rege-
nerację. Jaki Pan ma na to sposób?

Aktywność i  wyzwania. To jest mój spo-
sób na regenerację. Mam tu na myśli, np. 
wspólny wyjazd z  synami na rajd charyta-
tywny „Złombol” do Stambułu i z powrotem 
Skodą 105L z 1984 kupioną za 200 zł. Po-
wtórzyliśmy to trzy razy: Północna Szkocja, 

Peloponez, Barcelona. Średnio przejechali-
śmy do pięciu tysięcy kilometrów w  ciągu 
ośmiu dni. Poza tym co roku organizuję, 
w  ramach Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go, żeglarskie regaty „TrójCup” na Zatoce 
Gdańskiej, przy okazji propagowania że-
glarstwa i  współpracy z  Ośrodkiem Szko-
lenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. No 
i  „Runmageddon”. Wyzwanie fizyczne, ale 
i budowanie zespołu, bo biegam z pracow-
nikami naszej firmy.

Zimą z  kolei przemierzanie z  przyjaciółmi 
bieszczadzkich szlaków. Mróz, śnieg i trud-
ne trasy, zwłaszcza o tej porze roku, pozwa-
lają hartować nie tylko mięśnie ale i ducha. 
Ostatnio spędzam zaś wakacje na rowerze 
– namiot, sakwy i kilkaset kilometrów jazdy 
szutrami i leśnymi ścieżkami w samotności.

Nie preferuję wielotygodniowych urlopów, 
wystarczy kilka dni, ale częściej. Dla wy-
ciszenia czytam wiersze Wisławy Szym-
borskiej, które są dla mnie wytchnieniem 
dnia codziennego. A  ostatnio przyjaciele 
przekonali mnie, do wydania tomiku moich 
wierszy, które od kilku lat, pisałem ”do szu-
flady”. Co za tym idzie do grafiku spotkań, 
dopisuję te autorskie.

Paliwem przedsiębiorców są marzenia, któ-
re się realizuje. O czym marzy Leszek Gla-
za przedsiębiorca, prezes izby i  prywatna 
osoba? 

Jako przedsiębiorca chciałbym, aby nasza 
firma zbliżyła się do formy firmy „Turku-
sowej”. Jako prezes Izby, chciałbym dla 
Przedsiębiorców stabilnych i jasnych reguł 
prowadzenia działalności oraz jak najwię-
cej możliwości kontaktów pozasłużbowych. 
A prywatnie, po prostu, spędzać czas z ro-
dziną, synami i wnukami. Jak najdłużej dzie-
lić się doświadczeniem… życiem.

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIE: mat. prasowe

„Współpraca jest kluczem do sukcesu. Staramy się wymieniać 
nie tylko towarami, ale także wiedzą i doświadczeniem.”
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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.

W  połowie października odbyła się w  So-
pocie kolejna edycja Europejskiego Forum 
Nowych Idei (EFNI), organizowanego przez 
Konfederację Lewiatan. To międzynaro-
dowe wydarzenie przyciągnęło dziesiątki 
prelegentów, setki uczestników z  kilkuna-
stu państw, którzy wzięli udział w ponad 70 
panelach i  spotkaniach. Głównymi tema-
tami tegorocznego EFNI była przyszłość 
Polski, Europy i świata w czasach wielkiej 
niepewności związanej z wojną w Ukrainie, 
kryzysem energetycznym i  konieczną zie-
loną transformacją. Nawet bezpreceden-
sowe zatrzymanie w Gdańsku przez organy 
ścigania Prezydenta Konfederacji Lewia-
tan Macieja Wituckiego w  dniu rozpoczę-
cia EFNI nie zachwiało przebiegiem całe-
go wydarzenia. Nie rozstrzygając o  wadze 
zarzutów represyjna forma działania or-

ganów ścigania oraz dobór miejsca i czasu 
tego zatrzymania budzi niepokój. Można 
przypuszczać, że nie był to przypadek. 
Po przeszło dwuletniej przerwie spowo-
dowanej pandemią Pracodawcy Pomorza 
powrócili do cyklu spotkań pt. „Rozmowy 
na szczycie”, którego nazwa nawiązuje do 
najwyższego budynku na pomorzu i miejsca 
wydarzenia – Olivia Star.  18 października br. 
odbyła się debata pod tytułem „Pandemia, 
wojna i co dalej?” z udziałem znamienitych 
gości. Na spotkanie przybyło ponad 300 
osób, w  tym przedsiębiorców, parlamen-
tarzystów, samorządowców. Otwierają-
cym wydarzenie był były Prezydent Polski 
Aleksander Kwaśniewski, który zobrazo-
wał aktualne położenie naszego kraju na 
tle Europy i  świata. Podkreślił, że naszym 
największym osiągnięciem ostatnich 25 lat 
jest przynależność Polski do struktur paktu 
północnoatlantyckiego NATO oraz Unii Eu-
ropejskiej. To właśnie za jego prezydentury 
nasz kraj stał się członkiem tych ważnych 
dla naszego bezpieczeństwa instytucji. 
W  dalszej części wydarzenia podczas de-
baty z udziałem dr Bogusława Grabowskie-
go, dr Anny Materskiej-Sosnowskiej, Beaty 
Stelmach, Piotra Woźniaka i prof. Cezarego 
Obrach-Prondzyńskiego prowadząca dys-
kusję red. Karolina Lewicka starała się za-
dać pytanie rozmówcom – i co dalej? Pomi-
mo interesującej dyskusji nie odnotowano 
pozytywnej wizji na przyszłość nie tylko na 
najbliższe kilka miesięcy, ale również lata. 
Taką mamy niestety rzeczywistość.  

Z  końcem miesiąca w  Gdańsku odbył się 
pod hasłem „Pokonać kryzys. Projektowa-
nie nowych miast i  dzielnic” jubileuszowy 
10 kongres Smart Metropolia. To ważne, 
coroczne wydarzenie dla regionu w  tym 
roku było organizowane w  niesprzyjają-
cych okolicznościach przy trudnej sytuacji 
wielu gmin. Kongres jest największą w Pol-
sce doroczną konferencją poświęconą za-
gadnieniom współpracy dużych i  małych 
gmin z obszarów metropolitalnych, a także 
relacji metropolii z  resztą kraju. Każdego 
roku wydarzenie gromadzi kilkaset osób, 
które rozmawiają o  aktualnych trendach 
metropolitalnych. Podczas wykładów, 
warsztatów, prezentacji, debat i paneli dys-
kusyjnych, samorządowcy, przedsiębiorcy 
i  naukowcy rozmawiali o  kryzysie energe-
tycznym, klimatycznym, polityce społecz-
nej, bezpieczeństwie, rozwoju miast, fun-
duszach europejskiej dla metropolii, oraz 
gospodarce opartej o  najnowocześniejsze 
technologie.
Widać, że jesienią wiele organizowanych 
wydarzeń połączył wspólny mianownik. 
Przewijały się wszędzie podobne tematy 
związane z  aktualną sytuacją w  kraju i  na 
świecie. Smutne jest jednak to, że nie ma 
złotego środka i nikt z nas nie jest w stanie 
przewidzieć jak i kiedy ten zły czas przemi-
nie. Można jednak dostrzec światełko w tu-
nelu odzwierciedlone w  rozmowach ludzi 
uczestniczących we wszystkich paździer-
nikowych wydarzeniach. Była to obywatel-
ska troska i nadzieja o lepsze jutro. 

„Jesień udanych spotkań”
Lato już dawno za nami a jesień 
to czas nadrobienia wakacyjnych 
zaległości w różnego typu spo-
tkania. Z końcem roku w obliczu 
kryzysu gospodarczego, szaleją-
cej inflacji i nieprzewidywalnych 
perspektyw jesteśmy świadkami 
wydarzeń, które nie rozwiążą 
naszych problemów, ale niewąt-
pliwie przybliżają nam w wielu 
aspektach smutny i mało optymi-
styczny zbliżający się okres. 
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Pomorscy przedsiębiorcy nie 
mają wątpliwości. Najbliższe 
miesiące pokażą, które firmy 
przetrwają kryzys energetycz-
ny, a które może nawet znikną 
z mapy gospodarczej kraju. 
Pewne jest także to, że będą mu-
sieli szukać oszczędności, nawet 
w cięciach kadrowych. 

Zima nadchodzi. To stwierdzenie bardzo 
często padało z ust bohaterów filmu “Gra 
o tron”. To co jeszcze kilka miesięcy temu 
słyszeliśmy z  ekranów telewizorów, dzi-
siaj staje się smutną rzeczywistością. I nie 
chodzi o  to, że przed nami kalendarzowa 
zima, choć oczywiście także. Bardziej o to, 
co się w tym czasie wydarzy i jaki to będzie 
miało wpływ na życie. Prywatne i zawodo-
we. Jakie piętno odciśnie na gospodarce. 
Bo to, że tak się stanie, nikt myślący nie 
ma wątpliwości. 

Już w tej chwili szalejąca inflacja sprawiła 
- 16 procent - że jest ciężko. A jeśli do tego 
dodamy podwyżki cen gazu i  prądu i  to 
liczone w  setkach procent, które zbliżają 
się niczym zima, to rysuje się nam obraz 
nieciekawy. 

Jeszcze rok temu w  Polsce prąd na gieł-
dzie kosztował 365 złotych za MWh. 
W  sierpniu 2022 roku 1,6 tys. zł/MWh. To 
efekt sankcji nałożonych na Rosję, a co za 
tym idzie drożejącego gazu. Ale to także 
efekt suszy, która ograniczyła produkcję 
elektrowni wodnych w  Skandynawii, ato-
mowych we Francji i  węglowych w  Niem-
czech.

Samorządowcy w  całym roku siedzą 
i główkują. Liczą gdzie i z czego zrezygno-
wać. W  mediach padają przeróżne pomy-

sły. Najczęściej słyszymy o  wyłączaniu 
latarni na ulicach. Niestety, nawet gdyby 
zgasili każdą w  mieście, to nie rozwiąże 
problemu. Zreszta nie mogą, z  różnych 
powodów poczynając od bezpieczeństwa, 
a kończąc na wyborach zarówno tych par-
lamentarnych jak i samorządowych, które 
przed nami. 

Rząd Polski zapowiada zamrożenie cen 
prądu dla odbiorców indywidualnych. 
Może dotyczyć nawet 6,5 miliona gospo-
darstw. Piękny gest… wyborczy. Niestety, 

może się tak zdarzyć, że Ci sami odbiorcy 
i tak nie będę mieli jak opłacić rachunków, 
gdyż stracą pracę. 

Już w  tej chwili słychać głosy przedsię-
biorców, którzy przecież mają największe 
doświadczenie w walce z kryzysami, że ich 
firmy nie wytrzymają tak wysokich podwy-
żek prądu, a to może oznaczać bankructwa 
lub mocne cięcia, także w zatrudnieniu. 

O komentarz do obecnej sytuacji poprosi-
liśmy pomorskich przedsiębiorców. 

To będzie długa i zimna zima?

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIE: mat. prasowe
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Zakłady Porcelany Stołowej „LU-
BIANA” S.A. z  siedzibą w  Łu-
bianie, to jeden z  największych 

producentów porcelany stołowej w  Eu-
ropie. Działalność prowadzimy od  1969 
roku. Nasze wyroby obecne są na wielu 
stołach w Polsce jak i na rynkach zagra-
nicznych. Prowadzimy sprzedaż w  bli-
sko  36 krajach na świecie. Z  Polskimi 
Fabrykami Porcelany Stołowej „Ćmie-

lów” i „Chodzież” S.A. stanowimy Polską 
Grupę Porcelanową zatrudniając łącznie 
1850 osób.

Gospodarka światowa wyhamowała przez 
wojnę w Ukrainie. Europa ponosi jej kon-
sekwencje poprzez gwałtowne wzro-
sty kosztów nośników energetycznych. 
Rosnąca inflacja powoduje zakłócenia 
w  łańcuchach logistycznych, kreując do-

datkową niepewność. Perspektywa roku 
2023 na dziś obarczona jest ogromnym 
ryzykiem, przede wszystkim poprzez nie-
spotykane do tej pory drastyczne wzro-
sty kosztów nośników energetycznych 
i  surowców. Poprzez różne działania we-
wnętrzne, będziemy próbowali poradzić 
sobie z nimi, ale zapewne nie uda się nam, 
skompensować ich w całości. 

Bez wsparcia rządu branża porcelanowa upadnie. Zbankrutują nie tylko firmy 
zajmujące się produkcją, ale także współpracujące z nimi. Pracę stracić mogą 
tysiące osób, a co za tym idzie bezrobocie zacznie rosnąć. Rok 2023 będzie 

trudny nie tylko dla polskiej gospodarki. 

ABSOLUTNIE NIEZBĘDNE 
JEST WSPARCIE DLA FIRM
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Globalny kryzys energetyczny, z  którym 
mamy obecnie do czynienia zagraża egzy-
stencji fabryk. Niespotykana skala wzrostu 
cen energii elektrycznej, gazu ziemnego 
jak i surowców wywołuje niepewność pro-
wadzenia działalności. Ewentualne prze-
rwy w dostawach gazu i braki zasilania prą-
dem mogą stanowić dodatkowe zagrożenie 
dla funkcjonowania fabryki.

KRYZYS ZAGRAŻA FABRYKOM

Dokonując symulacji kosztów na 2023 r. 
w  oparciu o  aktualne ceny gazu i  energii 
elektrycznej, stwierdzamy, iż są one nieste-
ty szokujące i grożą ryzykiem bankructwa 
“Lubiany”. W  produkcji porcelany stołowej 
koszty energetyczne (podobnie jak w  pro-
dukcji ceramiki sanitarnej, czy płytek itp) są 
czynnikiem dominującym. Produkcja opiera  
się głównie na wielokrotnym procesie wy-
pału wysokotemperaturowego, opartego 
o gaz ziemny, jak również o automatyzację 
procesów produkcyjnych wymagających 
zużycia energii elektrycznej.

Ponadto branżę cechuje duża pracochłon-
ność w procesach, które nie zostały na dziś 
zmechanizowane z  powodu braku rozwią-
zań. Jednak to nie koszty pracy są dla nas 
dziś obciążeniem zagrażającym egzysten-
cji, pomimo iż wynagrodzenia stanowią 
w Spółce ca. 50% kosztów.

Bieżący rok to wzrost łącznie kosztów 
produkcji o blisko 29 procent. Pomimo ne-
gocjacji cen z  klientami, ograniczeniami 
kosztów, wzrostem wydajności poprzez me-
chanizację, zmiany w organizacji i uspraw-
nienia procesowe w chwili obecnej nie mo-
żemy być pewni, czy uda nam się utrzymać 
w 2023 r. stabilną kondycję Firmy.

PODWYŻKI LICZONE W SETKACH 
PROCENT

Na dzień dzisiejszy wg. cen Towarowej Gieł-
dy Energii wzrost cen energii na 2023 r. dla 
spółki sięga 500% w  przypadku energii 
elektrycznej i 600% w zakresie gazu ziem-

nego. Obciążenie tak wysokimi kosztami 
będzie stanowiło wzrost o kilkanaście milio-
nów złotych miesięcznie, a wzrosty kosztów 
całkowitych sięgną rekordowego poziomu 
ponad 70% w  2023 r. Tak ogromne zmia-
ny będą niemożliwe do skompensowania 
poprzez kolejne wzrosty cen produktów. 
Klienci już w  roku 2022 wykazali się du-
żym zrozumieniem i  zaakceptowali zmiany 
cen niespotykane w  historii spółki, jednak 
kolejnych i przede wszystkim tak wysokich 
nie będą w stanie zaakceptować. Rozpoczną 
poszukiwania ofert alternatywnych fabryk, 
głównie z Dalekiego Wschodu czy Turcji. 

Porcelany na świecie nie brakuje, a należy 
dodać, iż nie jest to produkt pierwszej po-
trzeby. Zbliżamy się do momentu, w którym 
firmy, będąc zmuszone do przeniesienia 
kosztów na konsumenta, zaproponują takie 
ceny, gdzie konsumenta nie będzie stać na 
zakup. W  konsekwencji doprowadzi to do 
gwałtownego spadku popytu a  w  dalszej 
konieczności do restrukturyzacji, a  być 
może stanowić będzie zagrożenie egzy-
stencji fabryki.

WZÓR, KTÓRY DRŻY O PRZYSZŁOŚĆ 

Budowaliśmy i  rozwijaliśmy firmę latami, 
dziś stanowi ona wzór organizacji, przyja-
znej pracownikom, otoczeniu, środowisku 
naturalnemu. Jako jeden z  największych 
pracodawców na terenie Kaszub, nie jeste-
śmy w stanie wyobrazić sobie jej zamknię-
cia. W  przypadku zatrzymania produkcji 
w  firmie wystąpi realne zagrożenie dra-
stycznego wzrostu bezrobocia w  powiecie 
kościerskim, jak i  w  sąsiadujących powia-
tach, co może przyczynić się również do 
bankructwa firm współpracujących z naszą 
firmą z  całej Polski. Łącznie współpracuje 
z  nami kilkadziesiąt firm zatrudniających 
ponad 8000 pracowników. 

Dodatkowo nastąpić może sytuacja po-
tężnego zachwiania krajowego sektora 
gastronomicznego HoReCa (Hotel / Re-
staurant / Catering / Cafe), który jako firma 
zaopatrujemy w porcelanę.

Nasza fabryka, jest największym odbiorcą 
gazu ziemnego na terenie województwa 
pomorskiego. W  latach 1987-1990 „Lubia-
na” była jednym z trzech inwestorów odcin-
ka gazociągu Płock – Pszczółki o  długości 
62 km i średnicy 250 mm przekazując swój 
udział nieodpłatnie do PGNiG. Dzięki temu 
wiele rejonów północy Polski otrzymało 
dostęp do gazu ziemnego. Nigdy nie odma-
wialiśmy pomocy dla otoczenia bliższego 
i dalszego. 

BEZ POMOCY NIE PRZETRWAMY

Jeśli pomoc przygotowywana przez Rząd 
RP we współpracy z  Unią Europejską nie 
obejmie również naszej branży istnieje 
ryzyko, iż od 2023 r. nie będzie w  Polsce 
w  ogóle produkcji porcelany stołowej. Na-
dal głęboko wierzymy, że dla nas, jak i dla 
innych branż o  dużej energochłonności 
wdrożone zostaną rozwiązania pomocowe, 
które pomogą nam funkcjonować, jak i za-
chowywać miejsca pracy. 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniu wynika-
jącemu z migracji wojennej z Ukrainy w ra-
mach solidarności i zrozumienia zatrudnia-
liśmy i  zatrudniamy pracowników z  kraju 
sąsiada. Obecnie pracuje w fabryce ponad 
216 Ukraińców.

Rok 2023 zapewne będzie rokiem trudnym 
z mnogością wyzwań, głównie kosztowych, 
jak i  popytowych na rynkach. Wszelkie 
działania obecnie prowadzone mają na celu 
zapewnienie ciągłości produkcji i stabilno-
ści prowadzenia działalności przez spółkę. 
Wystosowaliśmy jako firma oficjalne pismo 
do Kancelarii Prezesa RM, do Wiceprezesa 
Rady Ministrów, Ministra Aktywów Pań-
stwowych, przedstawiając problem branży. 
Wsparcie dla firm o  dużej energochłonno-
ści jest obecnie absolutnie niezbędne.

Zbigniew Andrzejewski
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” 
S.A. w Łubianie.
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J ak prowadzić biznes panie Prezyden-
cie? - pytają przedsiębiorcy.

To dla nas przedsiębiorców dramat. 
Jesteśmy rozgoryczeni i załamani. Niedaw-
no zajmowaliśmy się tarczami, nieładem 
a  teraz z  obawy przed ryzykiem inwestu-
jemy w  urządzenia energooszczędne, wy-
twórcze, agregaty i generatory, ogranicza-
my źródła poboru - mówi mi  ze smutkiem 
i  rozgoryczeniem Zenon Sobiecki, prezes 
firmy Graso. - Nie stać nas na wstrzymanie 
produkcji. 

Przedsiębiorców niepokoją także obowią-
zujące przepisy. Rada Ministrów co praw-
da przyjęła projekt ustawy o  pomocy dla 
przedsiębiorstw energochłonnych, których 
koszty nabycia energii elektrycznej i  gazu 
drastycznie wzrosły, jednak na pomoc nie 
mogą liczyć wszystkie przedsiębiorstwa, 
które poniosą dodatkowe koszty w związku 
z wzrostami cen. Prowadzenie działalności 
jest zagrożone ze względu na dynamiczny 
wzrost tych kosztów. 

PRZERWY DOSTAWY PRĄDU 
SZKODLIWE TAKŻE DLA MASZYN

Przedsiębiorcy działający w  branży spo-
żywczej, drukarń prasowych czy centralach 

Brak energii elektrycznej, 
gazu to realne zagrożenia dla 
przedsiębiorców. Zapewnienie 
nieprzerwanej ich dostawy 
stanowi fundament 
prowadzonych działalności. 

I JAK TU PROWADZIĆ 
BIZNES?
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handlowych domagają się rewizji przepi-
sów, które zmieniły zasady wprowadzania 
ograniczeń w dostawach prądu. Zapewnie-
nia PSE, że na razie ryzyko wyłączeń jest 
niewielkie oznacza nic innego jak wyjęcie 
ze wsparcia małych i średnich firm, których 
na Kociewiu jest przeważająca większość. 

To byłaby fatalna sytuacja dla mojej 
firmy - mówi właścicielka Zakładu Wy-
robów Metalowych  „Restal”.  - Przerwy 
w  dostawach prądu są szkodliwe dla 
naszych maszyn, urządzeń.

Bez prądu sklepy nie mogą prowadzić 
sprzedaży. Przedsiębiorcy i  właściciele 
centrów handlowych i  nieruchomości ko-
mercyjnych postulują o  wydłużenie do 48 
godzin czas, w jakim odbiorca musi zostać 
powiadomiony o  ograniczeniach. To umoż-
liwiłoby lepsze przygotowanie do takiej 
sytuacji. Wyłączenia skutkować mogą nie 
tylko przerwami w  produkcji, handlu ale 
awariami urządzeń, co może doprowa-
dzić do gigantycznych strat, np. w  branży 
spożywczej, mleczarskiej itp. To nie tylko 
strata finansowa, nie tylko marnotrawstwo 
żywności, ale też szkodliwy wpływ na ota-
czające nas środowisko.

Przedsiębiorcy głowią się jak uniknąć kło-
potów. Rozmawiamy i  zadajemy sobie py-
tania: 
• czy na taki kryzys jesteśmy przygotowani?
• czy a jeśli tak, to kto jest w stanie wyłą-

czyć produkcję czy ograniczyć usługi na 
tydzień, a może dwa?

• Czy mamy odpowiednie procedury, wy-
szkolony personel, przećwiczone działa-
nia itp.?

BRAKUJE CZASU, ŚRODKÓW 
I UREGULOWAŃ

Dostosowania wymagają czasu, wiedzy, 
środków finansowych i  uregulowań praw-
nych. Przedsiębiorstwa, które na to stać, 
zabezpieczają się kupując generatory lub 
agregaty prądotwórcze, jednak popyt na 
nie rośnie, a obecnie producenci nie nadą-
żają z  zaspokojeniem potrzeb rynkowych. 
Urządzenia kupują także rolnicy i odbiorcy 
indywidualni.

Przedsiębiorcy boją się blackoutu. Przy 
całkowitym blackoucie energetycznym 
i gazowym, część przedsiębiorców planuje 
alternatywne przejście na zasilanie np. ole-
jem opałowym lub zabezpieczenie poprzez 
rozwijanie własnych źródeł wytwarzania, 
jednak nie wszystkim na to budżet pozwala, 
a regulacje też nie pomagają w realizowa-
niu takich inwestycji.  

Planuję zmienić źródła zasilania w  przed-
siębiorstwie - mówi Marek Podolski, prezes 
i właściciel  „Paktainer” Spółka z o.o. 

Czy brak prądu, gazu i węgla to realny sce-
nariusz? Tak, to już ma miejsce, choć nie 
w znacznym zakresie. Niepokojącym faktem 
jest, także brak wprowadzenia mechanizmów 
przeznaczonych na wsparcie dla ciepłowni 
zapewniających ciepło systemowe. Aktu-
alnie  dostępne są tylko wstępne założenia 
i  deklaracje dotyczące zapewnienia dostaw 
ciepła i  energii oraz ograniczenia drastycz-
nego wzrostu kosztów. Przedsiębiorcy nasi 
to także odbiorcami cw, cwu z ciepła syste-
mowego. Jako klub biznesu troszczymy się 
o przedsiębiorców, ale nie bez znaczenia jest 
sytuacja mieszkańców miast i  miasteczek 
podłączonych do ciepła systemowego. Co 
prawda kompetencje prezesa URE wzrosły 
ale czy w oczekiwanym zakresie?

TRUDNO O OPTYMIZM 

Według naszych obserwacji, wszystko 
zmierza do tego, by ograniczenie zużycia 
prądu było obowiązkiem przedsiębiorców. 
Mamy świadomość, że wszyscy musimy 
ograniczać zużycie energii, ale nie zga-
dzamy się na obciążanie tym problemem 
przedsiębiorców zostawiając ich samym 
sobie. Mgliste obietnice pomocy Państwa 
w  związku ze wzrostem cen energii elek-
trycznej i gazu na lata 2022-2024 nie wró-
żą nic optymistycznego dla biznesu, a tym 
samym dla społeczeństwa, bowiem nagły 
wzrost cen energii i gazu wpłyną nie tylko 
na rentowność firm, ale także na ich konku-
rencyjność.   

Barbara Stanuch
Prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu  
Związek Pracodawców  
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W  obecnej sytuacji gospodarczej kraju, 
w  zetknięciu z  rozkręcającym się kryzy-
sem energetycznym coraz bardziej ku-
riozalnie wydają się brzmieć obowiązki 
nakładane na samorząd (szczególnie 
gminny) mówiące o  obowiązku zaspo-
kajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
w  szczególności planowania i  organiza-
cji zaopatrzenia w  ciepło, energię elek-

tryczną i  paliwa gazowe na obszarze 
gminy. 

W  tej chwili to samorządy i  przedsiębiorcy 
są największymi ofiarami i ponoszą najwięk-
sze koszty niewydolności krajowego syste-
mu zaopatrzenia w  energię. Kryzys epide-
miologiczny a  następnie wojna w  Ukrainie 
obnażyły zacofanie polskiej polityki ener-
getycznej nie wspominając o  klimatycznej. 
Problemem było uzależnienie od taniej 
energii z  Rosji oraz brak surowców, mitem 
okazało się że „Polska na węglu stoi”. 

Ceny nośników energii musiały wzrosnąć, 
a  koszty przerzucono na podmioty gospo-
darcze i samorządy, gdzie odnotowano kil-

kuset procentowe. Mimo wszystko odbiorcy 
indywidualni są w  tej chwili w  „komforto-
wej” sytuacji chronieni przed skokowymi 
podwyżkami gwarantowanymi przez URE. 
Dalsze dociskanie przedsiębiorców, jest 
zaczątkiem kryzysu gospodarczego oraz 
dalszego wzrostu cen produktów i  usług. 
Nie można zapomnieć o “dożynaniu” lokal-
nych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz 
wodno-kanalizacyjnych, gdzie znacząco 
wzrosły koszty utrzymania, a  wzrost cen 
świadczonych usług jest blokowany przez 
system taryfowy. 

Marcin Duda
Prezes Kwidzyńskiego Parku 
Technologicznego

Samorządy i przedsiębiorcy 
największymi ofiarami

Krajowy system zaopatrzenia 
w energię jest niewydolny. Jeste-
śmy skansenem polityki gospo-
darczej i klimatycznej, a powie-
dzenie, że “Polska na węglu stoi” 
okazało się mitem. 



 23    

KRYZYS ENERGETYCZNY / www.expressbiznesu.pl

Gospodarzem wydarzenia był Związek 
Gmin Pomorskich, z  którym Śląski 
Związek Gmin i Powiatów współpra-

cuje w ramach Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Organizacji Samorządowych. Konwent 
podzielono na dwie części: konferencyjną, 
zorganizowaną w Dolinie Charlotty pod Słup-
skiem oraz plenerowe wizyty studyjne.

Wizyty plenerowe dotyczyły przedsięwzięć 
związanych z zaopatrzeniem w energię, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego. Sa-
morządowcy odwiedzili m.in. elektrownię 
biogazową w  Darżynie i  firmę Elwoz Eco 
w  Chlewnicy leżące w  gminie Potęgowo. 
Następnie goście konwentu spotkali się 

w  Szkole Podstawowej w  Kobylnicy, która 
obecnie poddawana jest kompleksowej ter-
momodernizacji. Finalnie projekt powinien 
pozwolić osiągnąć zmniejszenie zużycia 
energii pierwotnej na poziomie 91%. Koszt 
zadania to 13 mln zł, z czego dofinansowa-
nie z  funduszy norweskich wynosi ponad 
5,5 mln zł. 

Niedaleko Kobylnicy w woj. pomorskim odbył się Pomorsko-Śląski Konwent Samorządowy, 
którego głównym tematem były wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

energetycznego i samodzielności energetycznej wspólnot lokalnych. 

BEZPIECZEŃSTWO 
ENERGETYCZNE. 

SZANSE I WYZWANIA
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Gmina Kobylnica, będąca członkiem Sto-
warzyszenia Gmin Przyjaznych Energii 
Odnawialnej od lat stawia na rozwiązania 
proenergetyczne i  ekologiczne. W  latach 
2010-2012 zostały zrealizowane inwe-
stycje w  zakresie Odnawialnych Źródeł 
Energii, w  ramach którego wyposażono 
w  instalacje solarne gminne szkoły, pięć 
lokali komunalnych i  414 jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych. W  okresie 
2015-2017 wykonano 128 mikroinstalacji 
opartych na systemach fotowoltaicznych, 
a w okresie 2017-2021 wybudowano 17 in-
stalacji do produkcji energii elektrycznej 
na 13 budynkach użyteczności publicznej. 
Począwszy od 2014 r. udało się poddać 
termomodernizacji jedenaście obiektów 
użyteczności publicznej. 

Na terenie gminy funkcjonują dwie farmy 
wiatrowe. Wizyta na jednej z nich położo-
nej niedaleko Zajączkowa była kolejnym 
punktem wizyty studyjnej. Jest to pierw-
sza farma wiatrowa w  gminie, oddana do 
użytku w 2008 r. gdzie działa 24 elektrow-
ni wiatrowych o łącznej mocy 48 MW. Trzy 
lata później wybudowano farmę pomiędzy 
Płaszewem a  Luleminem, gdzie stanęło 
18 elektrowni o  łącznej mocy 39,6 MW. 
„W  obliczu obecnej sytuacji geopolitycz-
nej - przekonuje Wójt Leszek Kuliński - jed-
nym z filarów energetycznego bezpieczeń-

stwa, zwłaszcza w skali samorządowej, są 
działania prowadzące do szybkiej redukcji 
zależności od paliw kopalnych. Takie inwe-
stycje są znaczącym sposobem na zwięk-
szenie bezpieczeństwa energetycznego 
dla samorządów”. 

Ostatnia z  wizyt studyjnych odbyła się 
w spółce Wodociągi Słupskie - oczyszczalni 
ścieków w Słupsku, której to Gmina Kobyl-
nica jest współwłaścicielem. Uczestnicy 
Konwentu mogli zobaczyć i  poznać zalety 
funkcjonowania kompostowni i biogazowni.

W  części konferencyjnej gości przywitali 
Pan Leszek Kuliński, Wójt Gminy Kobylni-
ca i wiceprezes Związku Gmin Pomorskich 
oraz Pan Ireneusz Czech, koordynator Kon-
wentu Burmistrzów i  Wójtów Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. W trakcie trwa-
nia konferencji omówiono m.in. zagadnie-
nia samodzielności energetycznej w samo-
rządzie na przykładzie klastrów, spółdzielni 
i  wspólnot energetycznych, o  których 
mówił Pan Andrzej Wójtowicz – prezes za-
rządu Wodociągi Słupskie. Pan Stanisław 

Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego omówił temat 
tzw. Pomorskiego Archipelagu Wysp Ener-
getycznych. Pan Bartosz Korbus z  Insty-
tutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
przedstawił słuchaczom możliwości finan-
sowania inwestycji związanych z  lokalnym 
bezpieczeństwem energetycznym w  part-
nerstwie publiczno-prywatnym.

W trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem 
samorządowców z  obu regionów poruszo-
no także kwestię okresowego wyłączania 
oświetlenia ulicznego skupiając się na 
kwestii dotyczącej oszczędności, jak rów-
nież bezpieczeństwa mieszkańców.

GMINA KOBYLNICA
Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie
tel.: +48 59 842 90 70
fax.: +48 59 842 90 72
sekretariat tel.: +48 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl
adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka
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Po Piotrze Marii Śliwickim, pre-
zesie i Grzegorzu Szatkowskim, 
wiceprezesie ERGO Hestii kolejny 
członek zarządu spółki złożył re-
zygnację z pracy w firmie. Justy-
na Wajs uznała, że to najlepszy 
czas na podjęcie nowych wyzwań.  

Zmiany, do których dochodzi w  ostatnich 
miesiącach w  sopockiej spółce ubezpiecze-
niowej ERGO Hestia nie zatrzymały się. Na 
początku roku firma pożegnała się z  Grze-
gorzem Szatkowskim, wiceprezesem, który 
zdecydował się odejść po 31 latach. Zwią-
zany był z  firmą od początku jej działalno-
ści. W  spółkach Sopockiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń ERGO Hestia SA i Sopockiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO 
Hestia SA odpowiadał za obszary finansów 
i organizacji.

W  poprzednim numerze “Expressu Bizne-
su” pisaliśmy o  rezygnacji z  funkcji prezesa 
Piotra Marii Śliwickiego. Tak jak Grzegorz 
Szatkowski był on związany z  firmą od sa-
mego początku. Panowie wspólnie zakładali 
Hestię. Misja Śliwickiego w firmie wygaśnie 
z  dniem 31 grudnia 2022 roku. Od nowego 
roku stery ma przejąć Artur Borowiński, który 
do 30 września 2022 r. był prezesem zarządu 
obydwu spółek Compensy oraz członkiem 
Rad Nadzorczych kilku firm ubezpieczenio-
wych i  TFI należących do Vienna Insurance 
Group w Polsce i krajach bałtyckich.

TO CZAS NA PODJĘCIE NOWYCH 
WYZWAŃ

Teraz firma poinformowała o rezygnacji z pra-
cy w  ERGO Hestii, na stanowisku członka 
zarządu ds. sprzedaży i  technologii Justyny 
Wajs. Pozostanie ona w firmie do końca roku. 

- Podjęłam osobistą decyzję o  odejściu 

z  ERGO Hestii. Z  satysfakcją mogę stwier-
dzić, że projekty, w  związku z  którymi do-
łączyłam do Zarządu, zostały zrealizowane 
i  z  sukcesami wdrożone. Uznałam, że to 
najlepszy czas na podjęcie nowych wyzwań. 
Decyzję podjęłam już kilka miesięcy temu 
– mówi Justyna Wajs. – Ze spółką byłam 
związana przez 10 lat. W  tym czasie współ-
pracowałam z  profesjonalnymi agentami 
i  brokerami, a  także z  niezwykle ambitnym, 
wysokiej klasy zespołem. Wszystkim bardzo 
dziękuję.

- Z  żalem przyjąłem decyzję Justyny o  re-
zygnacji ze stanowiska. Bardzo dziękuję za 
jej zaangażowanie i  wkład w  rozwój ERGO 
Hestii. Połączenie sprzedaży i  technologii 
pomogło osiągnąć rekordowe wyniki finan-
sowe. ERGO Hestia stała się na rynku sy-
nonimem innowacyjności i  nowoczesności, 
zachowując jednocześnie opinię ubezpieczy-
ciela, dla którego pośrednik jest zawsze na 
pierwszym miejscu – przyznaje Piotr M. Śli-
wicki, Prezes Zarządu ERGO Hestii.

- W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję Justy-

nie Wajs za dekadę pracy dla ERGO Hestii. 
Jej decyzję przyjęliśmy z żalem. Wiedza, pro-
fesjonalizm i  zaangażowanie Justyny miały 
wielkie znaczenie w  osiągnięciu stabilnej 
i silnej pozycji ERGO Hestii na rynku – mówi 
Heiko Stüber, Przewodniczący Rady Nad-
zorczej ERGO Hestii i Dyrektor Finansowy 
Grupy ERGO.

DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁPRACY Z ERGO 
HESTIĄ 

Justyna Wajs jest związana z ERGO Hestią 
od czerwca 2012 roku. Była pierwszym 
dyrektorem biura iHestii. Odpowiadała za 
projektowanie najnowocześniejszych na 
rynku narzędzi sprzedażowych. W  2015 
roku została powołana na stanowisko Pre-
zesa Zarządu spółki Atena Usługi Infor-
matyczne i  Finansowe SA., należącej od 
roku 2018 do Grupy ERGO. W styczniu 2019 
roku została powołana na stanowisko CIO 
ERGO International oraz Członka Zarządu 
w  ERGO Technology & Services Manage-
ment. 1 sierpnia tego samego roku dołączy-
ła do Zarządu ERGO Hestii.

Kobieca twarz ERGO 
Hestii odchodzi

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIE: Ergo Hestia



 26    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

W Leśnym Dworze w Sulęczynie odbył się Kaszubski Festiwal Raków, a w jego ramach konferencja „Jeziora 
Pojezierza Kaszubskiego” z udziałem ekspertów. Zapoczątkowano dyskusję na temat stanu i ochrony kaszub-
skich jezior oraz jednego z ich mieszkańców - raka szlachetnego.

Organizatorami spotkania byli właściciele Leśnego Dworu, Martyna 
Górska-Popielarz i Marcin Popielarz oraz Fundacja Rozwoju Uniwer-
sytetu Gdańskiego. 

Podczas wydarzenia swoje prelekcje wygłosili: prof. Julita Dunal-
ska - Kierownik Stacji Limnologicznej UG w  Borucinie, dr  Kamil 
Nowiński - Zakład Limnologii Instytutu Geografii Wydziału Oce-
anografii i  Geografii UG, dr  Katarzyna Bociąg - Pracownia Przy-
rodnicza Pro Natura Pro Homini w  Gdańsku, prof.  Przemysław 
Śmietana – US oraz Pan Marek Theus – właściciel jeziora Sominko, 
w którym prowadzona jest hodowla raka szlachetnego. 

Podczas spotkania przedstawiono fakty i podjęto dyskusję na temat 
stanu czystości  jezior kaszubskich i malejącej w nich populacji raka 
szlachetnego. Szczególnie ważna, jak się okazuje, dla zachowania 

równowagi ekologicznej, jest prawidłowo prowadzona gospodarka 
przez właścicieli jezior i współpraca wszystkich użytkowników wód. 
Słuchacze mieli okazję poznać bliżej jednego z mieszkańców jezior 
lobeliowych - raka szlachetnego, tajniki jego hodowli i  restytucji 
w kilku wytypowanych Jeziorach Kaszubskich. 

Na zakończenie spotkania właściciel Dworu i  Szef Kuchni Marcin 
Popielarz zaprosił gości na kulinarną ucztę, gdzie królowały dania 
z raków i ryb według przepisów z różnych części świata.  

Była to pierwsza i, jak zapewniają organizatorzy, nie ostatnia edycja 
„Kaszubskiego Festiwalu Raków”. Jak powiedział sam szef Marcin 
Popielarz „Clou tego wydarzenia jest takie, aby kontynuować festi-
wal do czasu, aż będziemy mogli na nim podać raki kaszubskie – tj. 
doprowadzimy do ich przywrócenia tutejszym jeziorom”. 

Kaszubski Festiwal Raków 
w Leśnym Dworze

TEKST: Katarzyna Laskowska ZDJĘCIE: Rafał Laskowski

od lewej: dr Katarzyna Bociąg, prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, dr Kamil Nowiński, dr hab. inż. Przemysław Śmietana, Marek Theus
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Zainicjowanie interdyscyplinarnej 
dyskusji wywołało wiele czynników 
z ostatnich lat, wymieniając choćby 

światową pandemię koronawirusa, tego-
roczną napaść rosyjska na Ukrainę, czy 
globalne spowolnienie gospodarcze, kry-
zys surowców energetycznych i  zmagania 
z inflacją. Zdarzenia te wpłynęły w sposób 
bezpośredni na kondycję geopolityczną 

i gospodarczą nie tylko na Starego Konty-
nentu, ale i reszty świata uczestniczącego 
w relacjach wielostronnych. 

Otwarcie wydarzenia przypadło w  udziale 
Prezydentowi Pracodawców Pomorza Zbi-
gniewowi Canowieckiemu, zaś przemówie-
nie wprowadzające wygłosił Aleksander 
Kwaśniewski. 

Zrealizowana debata z cyklu „Rozmowy na Szczycie”, 
z dedykowanym podtytułem  „Pandemia, wojna i co dalej?”, 

zebrała szerokie grono eksperckie, którego głównym 
zadaniem była próba zarysowania perspektywy na kilku 

poziomach tematycznych: państwowości, finansów, polityki 
energetycznej, sfery biznesowej i szeroko pojętej dynamiki 

społecznej. Wydarzenie zorganizowali Pracodawcy Pomorza 
na 34. piętrze obiektu Olivia Star w kampusie biznesowym 

Olivia Centre. 

ROZMOWY NA SZCZYCIE
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W debacie moderowanej przez Karolinę Le-
wicką z Radia TOK FM uczestniczyli:

 ■ dr Anna Materska-Sosnowska, polito-
lożka, pracow. nauk. Uniwersytetu War-
szawskiego, członek zarządu Fundacji 
Batorego

 ■ Beata Stelmach, menedżerka i  ekono-
mistka, wiceminister MSZ (2011-2013)

 ■ dr Bogusław Grabowski, ekonomista, 
pracow. nauk. Uniwersytetu Łódzkiego

 ■ prof. Cezary Obracht-Prondzyński, so-
cjolog, pracow. nauk. Uniwersytetu 
Gdańskiego

 ■ Piotr Woźniak, ekspert i menadżer, mini-
ster gospodarki (2005-2007) oraz wice-
minister środowiska (2011-2013)

TEKST: Pracodawcy Pomorza ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki
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JESTEŚMY DLA POMORZA 
I JEGO MIESZKAŃCÓW. 

65 LAT SPÓŁKI 
PORT SERVICE

Zintegrowane działania na rzecz czystego środowiska, 
nowoczesne rozwiązania technologiczne, najwyższa 

jakość usług oraz społeczna odpowiedzialność – 
tym wyróżnia się działająca od 65 lat na Pomorzu 

spółka Port Service. Jej funkcjonowanie w obszarze 
zagospodarowania odpadów z przemysłu i medycyny 

stanowi barierę dla skutków degradacji środowiska 
spowodowanych działalnością wytwórczą człowieka.  
Ceniony partner ponad 200 przedsiębiorstw i ponad 
5000 punktów leczenia i hospitalizacji mieszkańców 

Pomorza, realizuje codziennie zadania, których 
fundamentem jest troska o naszą przyszłość.

FIRMA O STRATEGICZNYM ZNACZENIU 
DLA GOSPODARKI REGIONU 

Nieprzypadkowo, Port Service ulokowała 
się na terenie portowym. To głównie rozwój 
gospodarki morskiej w  latach 60. XX wie-
ku – budowa statków, remonty i przeładunki 
towarów wymusiły powołanie takiego za-
kładu, który zapewni portom w  Gdańsku 
i Gdyni zaplecze do ochrony wód morskich 
przed zanieczyszczeniem. Natomiast ra-
tyfikacja przez Polskę „Międzynarodowej 
konwencji o  zapobieganiu zanieczyszcza-
niu morza olejami” z 1954 roku przypieczę-
towała celowość podjętych przez Polskę 
działań na rzecz czystego środowiska.
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65. rocznica powstania firmy jest zatem do-
brą okazją, aby przybliżyć jej historię. 

KILKADZIESIĄT LAT CIĘŻKIEJ PRACY 

Pierwotnie zakład funkcjonował jako Spół-
dzielcze Przedsiębiorstwo Usług Mor-
skich, aby w  roku 1973 przekształcić się 
w  przedsiębiorstwo państwowe, którego 
podstawową działalnością było: czyszcze-
nie akwenów portowych Gdańska i  Gdyni 
z zanieczyszczeń ropopochodnych, likwida-
cja rozlewów olejowych, odbiór ze statków 
w  portach i  na redach wód balastowych, 
zęzowych, ścieków i śmieci. Czyszczenie ła-
downi, zbiorników paliwowych i kontenerów 
a  nawet dostawa wody pitnej na statki to 
ciężka praca, którą wykonywało blisko 250 
osób. Aby sprostać codziennym wyzwaniom 
z  uwagi na duży ruch statków w  portach, 
firma działała w kilku lokalizacjach na tere-
nach portowych w Gdyni i Gdańsku. 

KIEDY ZMIENIAŁY SIĘ POTRZEBY 
PORTÓW, ZMIENIAŁ SIĘ PORT SERVICE. 

W  wyniku przemian ustrojowych, w  roku 
1993 opracowano koncepcję zmian własno-
ściowych ówczesnego przedsiębiorstwa. 
Pozwoliło to na podniesienie jakości poprzez 
wprowadzenie innowacyjnych zachodnich 
technologii. Wtedy mocno ukształtowała się 
realna potrzeba inwestycji i  nowego zarzą-
dzania wiedzą oraz doświadczeniem zdoby-
tym przez pracującą załogę. 

Główną siedzibę firmy przeniesiono do 
Gdańska na teren utworzony z  refulatu 
w  Porcie Północnym. Powodem takiej de-
cyzji była funkcjonująca na tym terenie, 
odpowiadająca światowym standardom 
oczyszczalnia ścieków, którą wybudowano 
w  latach 1974-79, przy współpracy z  wło-
ską firmą. Dodatkowym atutem tego miej-
sca było działające laboratorium badaw-
cze, w  którym prowadzone analizy stanu 
środowiska morskiego pozwalały obserwo-
wać skuteczność wysiłków Port Service na 
rzecz ochrony wód. 

Po tej decyzji, do dalszego działania i  roz-
woju firmy potrzeba było pasji, wizji i oczy-
wiście bardzo dużych inwestycji. Udało 
się to w  roku 1996 r., kiedy znaleziono in-
westora wierzącego w  sens angażowania 

zasobów w  działanie na rzecz środowiska. 
Po latach poświęceń ludzi i wdrożeniu no-
woczesnych technologii zagospodarowa-
nia najbardziej niebezpiecznych odpadów 
osiągnięto obieg zamknięty gospodarki 
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odpadami niebezpiecznymi łącząc 3 nieza-
leżne instalacje w jeden sprawny organizm.

Z takim samym zapałem spółka do dzisiaj 
wypełnia swoja misję. Zrównoważony roz-
wój, równy dostęp do dóbr natury musi pro-
wokować do prośrodowiskowych postaw. 

ROLA NIEZWYKLE WAŻNA I NIE 
ZAWSZE DOCENIANA

Utylizacja odpadów jest działalnością nie-
zwykle ważną także dla „przeciętnych Ko-
walskich”, z  czego może nie każdy zdawał 
sobie sprawę… do czasu pandemii koronawi-
rusa. Na co dzień bowiem nie zastanawiamy 
się, co dzieje się z zużytą szpitalną strzykaw-
ką, z bandażem, z zainfekowaną maseczką. 
Gdyby takie odpady pozostały bez nadzoru, 
epidemia rozprzestrzeniłaby się szybciej, 
a  droga do mutacji wirusów i  zachorowań 
zagrażających życiu byłaby jeszcze krótsza. 

Spółka Port Service bierze na siebie ciężar 
neutralizacji najbardziej zakaźnych odpa-
dów medycznych pochodzących z najwięk-
szych szpitali z  terenu województwa po-
morskiego. Zakład podejmuje się również 
likwidacji poprzez termiczną obróbkę tych 
wszystkich odpadów, których składowanie 
zagraża bezpośredniemu skażeniu środo-
wiska. Za sprawą stosowanych technologii 
redukuje 95 % masy odpadów deponowa-
nych na składowiskach. Wykorzystuje po-
wstałe w  własnych procesach produkty, 
zamykając je w cyklu zamkniętego obiegu, 
co oznacza, że nic nie marnujemy. Środowi-
sko jest wolne od zagrożeń jakie stwarzają 
odpady przemysłowe. 

TECHNOLOGIA I STAŁY ROZWÓJ

- Na przestrzeni 65 lat spółka przeszła nie-
zwykłą transformację, która udowadnia, 
że można utrzymać najwyższe standardy 
funkcjonowania w tak szybko przebiegają-
cym postępie technologicznym. Tylko inwe-
stycje w  najlepsze technologie oczyszcza-
nia ścieków, termicznego przekształcania 
odpadów z  odzyskiem ciepła, wykorzysta-
nie odpadów w  procesach technologicz-
nych odzysku to najbardziej zaawansowa-
ne techniki uwalniania środowiska przed 

ingerencją człowieka - mówi Alicja Nada-
rzyńska, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska 
Alicja Nadarzyńska, pracownik z 20 letnim 
stażem. - Jesteśmy z Gdańska i działamy dla 
Gdańska, Pomorza, Bałtyku, światowych 
oceanów, ale przede wszystkim dla ludzi. 
Zapewniamy, że nie spoczniemy na laurach. 
Codziennie pracujemy nad tym, aby nasz 
wysiłek przyniósł wymierne, chociaż nie 
zawsze widziane gołym okiem korzyści – 
dodaje Alicja Nadarzyńska.

Wiele inwestycji realizowanych na terenie 
Trójmiasta, będących symbolem współcze-
snego Gdańska, jak Europejskie Centrum 
Solidarności, czy stadion w  Letnicy nie 
przebiegłoby sprawnie, gdyby nie zaanga-
żowanie spółki Port Service w unieszkodli-
wianie odpadów, które składowano w miej-
scach budowy obiektów. Oczyszczenie tych 
terenów z  zalegających niebezpiecznych 
odpadów gwarantowało obiektom masowej 
użyteczności neutralność oddziaływania.
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TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: Port Service

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Soren Blum – Prezes Zarządu podkreśla, 
jak ważna jest dbałość o środowisko, o to, 
co zostało nam dane, i to, co zostawimy na-
stępnym pokoleniom. 

– Aby chronić zasoby natury, musimy działać 
odpowiedzialnie. Nasza firma została powo-
łana do ochrony środowiska i musimy wpajać 
troskę o to środowisko od najmłodszych lat 
– mówi Soren Blum.

Port Service realizuje swoją misję poprzez 
działania wśród lokalnej społeczności. 
Firma nie tylko angażuje dzieci i  młodzież 
w cykliczne akcje „Sprzątania świata” oraz 
„Dni Ziemi”, lecz także przygotowuje ma-
teriały edukacyjne dotyczące ekologii dla 
uczniów z  różnych grup wiekowych oraz 
nauczycieli. 

– Wiemy, że najlepiej uczyć przez działanie. 
W ostatnim sprzątaniu plaży Stogi, zorgani-

zowanym przez Port Service, wzięło udział 
kilkadziesiąt osób: dorośli, młodzież, a  na-
wet przedszkolaki – dodaje Soren Blum. 

Port Service aktywnie działa także w  in-
nych obszarach. Jest sponsorem klubów 
sportowych, w  tym piłkarzy ręcznych SPR 
Wybrzeże Gdańsk, wspiera „sąsiedzkie” 
szkoły: wspomaga je zakupami książek, 
finansuje remonty, a  także sponsoruje po-
wstawanie miejsc rozwoju kompetencji i in-
tegracji społecznej.

DOBRY PRACODAWCA I… POMORSKI 
PRACODAWCA ROKU

Społeczna odpowiedzialność biznesu to wy-
zwanie, które Port Service stawia przed sobą 
każdego dnia. Zaangażowanie spółki doce-
niają jej partnerzy, pracownicy, a także orga-
nizacje, które troszczą się o rozwój Pomorza. 
Port Service jest postrzegana jako firma 
rodzinna – nie tylko dlatego, że jest zarządza-
na przez przedstawicieli rodziny Blum, lecz 

przede wszystkim dlatego, że największą jej 
wartością są pracownicy, zintegrowani wo-
kół firmy jak jedna wielka rodzina.

Jednym z  wyrazów uznania dla zaangażo-
wania społecznego Port Service była na-
groda Pomorski Pracodawca Roku 2021, 
którą firmie przyznali Pracodawcy Pomo-
rza. W  uzasadnieniu podkreślono aktywny 
udział Port Service walce z COVID-19. Od-
biór i  utylizacja odpadów skażonych wiru-
sem z terenu województwa zapewniła bez-
pieczeństwo epidemiczne mieszkańcom 
oraz zabezpieczyła ciągłość pracy pomor-
skiej służby zdrowia.

– 65 lat doświadczenia, 65 lat troski o  śro-
dowisko naturalne zobowiązują. Nie boję 
się mówić, że to co robimy, to coś więcej niż 
biznes – to misja i  przeznaczenie. Będziemy 
z  zaangażowaniem kontynuować to, czego 
oczekuje od nas ziemia, jaką zastaliśmy 
i jaką chcemy pozostawić po sobie – podsu-
mowuje Soren Blum. 
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Tegorocznym tematem przewodnim Forum były wyzwania 
i szanse sektora gospodarki morskiej w nowym otoczeniu 
geopolitycznym. Pomorski Park Naukowo-Technologicz-

ny w Gdyni zamienił się w centrum debat o trendach, zmianach 
i  wyzwaniach stojących przed całą branżą morską. Rozmowy 
w  gronie ekspertów dotyczyły m.in. elektrowni wiatrowych, 
zrównoważonego rozwoju w żeglarstwie, przemysłu jachtowego, 
logistyki morskiej, czy dekarbonizacji żeglugi i  ekologicznych 
rozwiązań w  portach morskich. Debaty z  udziałem przedsię-
biorców, przedstawicieli świata biznesu, nauki i  dyplomacji za-
planowano w ramach pięciu paneli: Technologie Morskie, Porty 
Morskie, Logistyka Morska, Przemysł Jachtowy oraz Energia 
Odnawialna. 

Uczestnicy panelu poświęconego technologiom morskim dysku-
towali o rozwoju nowych technologii do napędu statków. Już teraz, 
według danych firmy Clarksons (ośrodka analityczno-konsultingo-
wego powiązanego z największym maklerem okrętowym), jednost-
ki zasilane paliwami alternatywnymi stanowią obecnie 34 procent 
liczby zamówień na nowe statki na świecie. Opcją wiodącą jest LNG, 
ale pojawiają się również statki wyposażone w  napęd hybrydowy 
oraz baterie. Jednostki z napędem LNG są budowane również w pol-
skich stoczniach. 

- W  transporcie morskim technologia daje nam mnóstwo możliwości 
zastosowania napędów alternatywnych, począwszy od odpowiedników 
dla paliw płynnych opartych o biokomponenty, poprzez LNG i bioLNG. 

WYZWANIA I PRZYSZŁOŚĆ 
GOSPODARKI MORSKIEJ

Ponad 30 prelegentów, 600 gości i 4 panele tematyczne. Eksperci sektora morskiego, 
samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy z Polski i Europy, a także przedstawiciele 
Komisji Europejskiej spotkali się w Gdyni podczas Forum Gospodarki Morskiej, żeby 

dyskutować o branży morskiej i jej wyzwaniach. 

W strategii rozwoju Portu Gdynia na lata 2020-2030 zapisano wiele zielonych inwestycji.
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Ale sporo mówi się też o  amoniaku, wodorze, bateriach, wszystkich 
tych możliwościach, które dostarcza nam technologia – mówił Adam 
Niklewski, ekspert ds. dekarbonizacji i  szef floty w  eksploatacji 
w firmie DNV.

Ważnym tematem, którego nie mogło zabraknąć podczas Forum jest 
energia odnawialna.  Komisja Europejska już w 2020 roku wskazała 
zielony wodór jako jeden z kluczowych nośników energii, który może 
przyczynić się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. 
Do 2050 roku wodór ma być w pełni zeroemisyjnym, ogólnodostęp-
nym źródłem energii w UE. 

- Wracam prosto z konferencji w Estonii, gdzie usłyszałem, że Estonia, 
która dzisiaj w ogóle nie zużywa wodoru będzie jednym z  jego więk-
szych eksporterów. A gdzie będzie go eksportować? Na jeden z naj-
większych rynków wodoru, jakim jest Polska – mówił Tomasz Pelc, 
właściciel firmy NEXUS Consultants, lider panelu poświęconego 
energii odnawialnej.

EKO ŻEGLARSTWO

Zrównoważony rozwój w żeglarstwie, ekologiczne wyzwania w prze-
myśle jachtowym, transformacja energetyczna i  związane z  tym 
wyzwania edukacyjne – o  tym m.in. rozmawiano podczas panelu 
„Przemysły Jachtowe”, którego liderem był Tomasz Chamera, prezes 
Polskiego Związku Żeglarskiego i  wiceprezydent Światowej Fede-
racji Żeglarskiej World Sailing. Świat żeglarstwa, oparty na wyjąt-
kowej relacji pomiędzy sportem, technologią i  siłami natury coraz 
bardziej angażuje się w ekologię.  World Sailing, światowy organ za-
rządzający sportem żeglarskim, ratyfikował w 2018 roku w Londynie 
Agendę Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Agenda 2030). 

Dokument ten określa, w jaki sposób ten sport przyczyni się do reali-
zacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Te cele to redukcja uży-
wania plastiku, zużycia paliwa przez jednostki pływające, ogranicza-
nie śladu węglowego podczas regat na całym świecie, współpraca 
i podnoszenie standardów w marinach i klubach żeglarskich.

Mocne stanowisko w temacie ekologii zajął Sebastian Nietupski, pre-
zes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego Polboat. Przyznał, że włókno 
kompozytowe, z którego produkowane są jachty nie jest łatwo prze-
twarzalne, a branża jachtowa zostawia po sobie dość spory ślad wę-
glowy. Jego ograniczenie, szczególnie na etapie produkcji jachtów, to 
jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi branża. Dodał jedno-
cześnie, że polskie fabryki są nowoczesne, posiadają wysokie stan-
dardy, a Polska jest na szczycie ekologicznych rozwiązań w Europie. 

HUB WODOROWY I MORSKIE FARMY WIATROWE

O społecznej odpowiedzialności biznesu morskiego i ochronie środo-
wiska wspominał również Aleksander Wicka, kierownik działu mar-
ketingu Portu Gdynia. W strategii rozwoju Portu na lata 2020-2030 
zapisano wiele zielonych inwestycji, jak np. hub wodorowy, który ma 

być fundamentem regionalnej gospodarki niskoemisyjnej opartej na 
wodorze i  innych paliwach alternatywnych. Koncepcja hubu wodo-
rowego w  Porcie Gdynia jest jednym z  elementów prac związanych 
z dekarbonizacją portu, jak również w obecnej sytuacji geopolitycznej 
może stanowić jeden z filarów niezależności paliwowo-energetycznej.

O tej niezależności mówił też Dariusz Lociński, prezes PGE Baltica, 
spółki budującej morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Transformacja 
energetyczna staje się faktem, a program offshore w Grupie Kapita-
łowej PGE obejmuje trzy projekty morskich farm wiatrowych na Mo-
rzu Bałtyckim. 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. Trzeci projekt to morska elektrow-
nia Baltica 1 mocy ok. 1 GW. Farmy powstaną na Ławicy Słupskiej, 
w granicach Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, w odległości 
kilkudziesięciu kilometrów od wybrzeża.

WYZWANIA DLA PORTÓW

Sytuacji polskich portów został poświęcony osobny panel. Prezesi 
portów z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia omówili strategię 
rozwoju swoich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim zastanawiali 
się nad potrzebami i oczekiwaniami partnerów biznesowych wobec 
infrastruktury portowej. W  Porcie Gdynia latem oddano do użytku 
dwa place manewrowo-składowe o powierzchni 17 hektarów. Służą 
one do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych. 
Rozpoczął się też proces pogłębiania gdyńskiego portu do 16 me-
trów. Po zakończeniu inwestycji port będzie w  stanie obsługiwać 
największe jednostki, które wpływają na Morze Bałtyckie.

- Portu nie buduje się na lata, a na dekady. Tylko taka polityka gwa-
rantuje zrównoważony rozwój i  odporność na zawirowania, takie, jak 
choćby pandemia, czy wojna w Ukrainie – mówi Jacek Sadaj, Prezes 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia. 

Operatorzy portowi zwracali zaś uwagę na problemy logistyczne, któ-
re biorą się m.in. z niedostatecznej infrastruktury drogowej, kolejowej, 
a także w długich i skomplikowanych procedurach inwestycyjnych.

TEKST: Piotr Wiśniewski ZDJĘCIA: mat. prasowe

W Porcie Gdańsk ma powstać terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych.
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Od dnia 13 października 2022 r. obowiązują nowe kwoty wolne od podatku i nowe 
skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Podwyższenie tych kwot 

jest możliwe na podstawie mechanizmu waloryzacyjnego określonego w ustawie 
o podatku od spadków i darowizn. Wraz ze zmianą kwoty wolne od podatku zostały 

podwyższone. Jest to pierwsza zmiana tych kwot od 2003 roku. 

ZMIANY W PODATKU OD 
SPADKÓW I DAROWIZN
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W   dniu 13 października 2022 r. 
weszły w  życie regulacje roz-
porządzenia Ministra Finansów 

z  dnia 10 października 2022 r. w  sprawie 
ustalenia kwot wartości rzeczy i  praw 
majątkowych zwolnionych od podatku od 
spadków i  darowizn i  niepodlegających 
opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal 
podatkowych, według których oblicza się 
ten podatek. 

W  związku z  wyżej przywołanymi zmia-
nami kwoty pieniędzy lub kwoty wartości 
innych rzeczy zwolnione od podatku od 
spadków i  darowizn wynoszą obecnie: do 
10.434,00 zł- od jednego darczyńcy oraz do 
20.868,00 zł- od wielu darczyńców łącz-
nie. Niepodlegające opodatkowaniu kwoty 
czystej wartości nabytych rzeczy i  praw 
majątkowych niepodlegające opodatko-
waniu wraz ze zmianami wynoszą: gdy 
nabywcą jest osob zaliczona do I  grupy 
podatkowej- 10.434,00 zł, z II grupy podat-
kowej- 7.878,00 zł, z III grupy podatkowej- 
5.308,00 zł. 

Wysokość podatku od spadków i darowizn, 
a  także kwota wolna od podatku ustalana 
jest w zależności od grupy podatkowej, do 
której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do 
odpowiedniej grupy następuje w zależności 
od stopnia pokrewieństwa lub powinowac-
twa obdarowanego wobec darczyńcy. Są 
trzy grupy podatkowe: I  grupa- małżonek, 
zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, 
rodzeństwo, ojczym, macocha i  teściowie; 

II grupa- zstępni rodzeństwa, rodzeństwo 
rodziców, zstępni małżonkowie pasierbów, 
małżonkowie rodzeństwa i  rodzeństwo 
małżonków, małżonkowie rodzeństwa mał-
żonków, małżonkowie innych zstępnych; III 
grupa- inni nabywcy. 

Warto przypomnieć kiedy powstaje obo-
wiązek podatkowy w podatku od spadków 
i darowizn. Obowiązek podatkowy powsta-
je w  przypadku dziedziczenia- z  chwilą 
przyjęcia spadku; przy nabyciu w  drodze 
zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub po-
lecenia testamentowego- z  chwilą wyko-
nania zapisu lub polecenia; przy zachow-
ku- z chwilą zaspokojenia roszczenia; przy 
nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego- 
z  chwilą uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu stwierdzającego nabycie spadku, po-
stanowienia częściowego stwierdzające-
go nabycie przedmiotu zapisu windykacyj-
nego, zarejestrowania aktu poświadczenia 
dziedziczenia lub wydania europejskiego 
poświadczenia spadkowego; przy naby-
ciu w drodze darowizny- z chwilą złożenia 
przez darczyńcę oświadczenia lub speł-
nienia przyrzeczonego świadczenia; przy 
nabyciu z  polecenia darczyńcy- z  chwilą 
wykonania polecenia; przy zasiedzeniu- 
z  chwilą uprawomocnienia się postano-
wienia sądu stwierdzającego zasiedzenie; 
przy nabyciu w drodze nieodpłatnego znie-
sienia współwłasności- z  chwilą zawarcia 
umowy albo ugody lub uprawomocnienia 
się orzeczenia sądu, jeśli ich skutkiem jest 
nieodpłatne zniesienie współwłasności; 

przy nabyciu w  drodze nieodpłatnej słu-
żebności, renty oraz użytkowania- z chwilą 
ustanowienia tych praw. 

Prócz powyższych trzech grup podatko-
wych jest jeszcze tak zwana grupa zerowa, 
do której należą członkowie najbliższej ro-
dziny, czyli małżonek, zstępni, wstępni, pa-
sierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Przy-
należność do tej grupy oznacza, że można 
skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku 
od spadku i darowizn. 

Podwyższone kwoty zwolnione z  podatku 
i niepodlegające opodatkowaniu oraz usta-
lone rozporządzeniem skale podatkowe 
będą miały zastosowanie do przypadków, 
w  których obowiązek podatkowy powstał 
od dnia 13 października 2022 r. Jest to 
pierwsza zmiana kwot od roku 2003, dla-
tego warto zapoznać się z nowymi kwotami 
i skalami podatkowymi. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego
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Wśród gości uroczystości byli po-
słowie i  senatorowie, samorzą-
dowcy, przedstawiciele Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa, przedsta-
wiciele pomorskich uczelni i  instytucji na-
ukowych oraz inżynierowie – członkowie 
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa.

– Najważniejszą rolą samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa jest stanie na 

straży wysokich standardów wykonywania 
zawodu inżyniera. Jeśli razem nie zadbamy 
o nasze interesy to nikt tego nie zrobi – kie-
ruję te słowa także do młodych ludzi, którzy 
zastanawiają się nad istotą funkcjonowania 
Izby – mówił Krzysztof Wilde, przewodnicy 
POIIB. – Szanowni Państwo, dziś to wasze 
święto. To z  waszych osiągnięć i  sukcesów 
dzisiaj się cieszymy. Patrząc z  optymizmem 
w przyszłość, pamiętajcie, że to po drogach 
przez was zbudowanych jeżdżą posłowie 

i  wojewodowie, że przez was zbudowanej 
infrastruktury krytycznej korzystają samo-
rządowcy i  politycy, niezależnie od tego do 
jakiej opcji politycznej należą. To w  zbudo-
wanych przez was obiektach mieszka pan 
Kowalski i  pani Kowalska wraz z  rodziną. 
Wszystkim Wam w  nadchodzących latach 
życzę wielu ciekawych inicjatyw, błyskotli-
wych projektów, fajnych realizacji, tanich 
materiałów budowlanych i  środków trans-
portu oraz spełniania wymogów BHP. Choć 

W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się gala uświetniająca 20-lecie Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Dzień Budowlanych. Uroczystość była okazją 
do podsumowania dwóch dekad działalności Izby i przypomnienia największych, najbardziej 

spektakularnych i wyjątkowych inwestycji zrealizowanych w województwie pomorskim. 

20 LAT MINĘŁO… 
ODZNACZENIA I MEDALE 

DLA INŻYNIERÓW
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jesteśmy zawodem zaufania publicznego 
i pracujemy dla innych to życzę wam również, 
abyście godnie zarabiali w czym powinna po-
móc wam także Izba, zarówno okręgowa, jak 
i krajowa – dodał na koniec Krzysztof Wilde.

Podziękowania dla inżynierów budownic-
twa popłynęły również z ust zaproszonych 
gości. O  samorządzie zawodowym mówił 
również Mariusz Dobrzeniecki, prezes Pol-
skiej Izby Budownictwa.

– Samorząd to wolność, to niezależność od 
władzy centralnej, polityki, indywidualnych 
ambicji niemających nic wspólnego z dobrem 
ogółu. Samorząd to dla mnie miejsce, gdzie 
los osób mających ten sam cel, te same pod-
stawy, dobre rozwiązania realizowany jest po-
przez zdrowe i demokratyczne zasady. Zawód 
inżyniera budownictwa to wolny zawód. Tu też 
podnoszona jest kwestia wolności, niezależno-
ści, która przez nasze wyksztalcenie daje nam 
ogrom możliwość, ale również odpowiedzial-
ności za to co robiony. Bo wolność to też jest 
odpowiedzialność. To bardzo mocny odczuwa-
ny aspekt w  naszym zawodzie. Ciąży na nas 
ogromna odpowiedzialność za mienie i  życie 
osób, które korzystają z naszej pracy i wiedzy 
– mówił prezes Marusz Dobrzeniecki.

Jubileusz 20-lecia Pomorskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa i  Dzień Bu-
dowlanych był przede wszystkim okazją 
do wręczenia medali, odznaczeń i  pamiąt-
kowych odznak członkom pomorskiej Izby. 
Swoje odznaczenia wręczyli m.in. woje-
woda pomorski, marszałek województwa 

pomorskiego, prezydenci Gdańska, Gdyni 
i Słupska oraz wójtowie Powiatu Słupskie-
go i Powiatu Starogardzkiego.

Medalami 20-lecia i pamiątkowymi pióra-
mi Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa wyróżniła także pierwszą 
dyrektor biura Izby Alicję Szpura oraz by-
łych Przewodniczących Rady Izby: Ryszar-
da Trykosko, Ryszarda Kolasę oraz Fran-
ciszka Rogowicza.

Jednym z  ostatnich punktów oficjalnego 
programu było wystąpienie i  prezenta-
cja Macieja Niedostatkiewicza, członka 
władz POIIB, który w  formie ilustracyjnej 

przedstawił najważniejsze realizacje, jakie 
na przestrzeni ostatnich dwóch dekad po-
wstały w województwie pomorskim. 

Uroczystą galę uświetnił koncert urodzo-
nego w  Gdańsku kompozytora i  pianisty 
jazzowego Leszka Możdżera. 

Z  okazji 20-lecia Pomorskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa wydany zo-
stał okolicznościowy album przedstawiają-
cy wybrane inwestycje – zarówno kubaturo-
we, jak i  infrastrukturalne. Przedstawione 
w albumie realizacje z minionego dwudzie-
stolecia stanowią wizytówkę wiedzy i umie-
jętności inżynierów pomorskiej Izby.

TEKST: Sławomir Lewandowski ZDJĘCIA: Sławomir Lewandowski

Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, 
Budownictwa i Geodezji

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz
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Hotel Notera w Charzykowach był gospodarzem spotkania przedsiębiorców z Chojnic zorganizowanym przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Właściciele firm mieli okazję posłuchać Krzysztofa Barwińskiego, szkole-
niowca, który dotknął bardzo ważnych kwestii, a mianowicie zatrzymania pracowników w firmie na dłużej oraz 

relacji pracownik – szef.

Właściwie to pytanie tytułowe jest błędnie 
postawione. Przede wszystkim dlatego, że 
sugeruje jakieś działania, które powinien 
podjąć lider/właściciel/szef po to, aby za-
trzymać pracownika w firmie. Powinno ono 
brzmieć „Co zrobić, aby pracownik chciał 
zostać w firmie jak najdłużej?”. Takie my-
ślenie powinien wykazywać lider dobrze 
przygotowany do swojej roli i  do prowa-
dzenia zespołów w czasach niepewności. 

Gro pracowników, którzy postrzegają swo-
je miejsce pracy jako przyjazne, wskazuje 
jako kluczowe kryterium relację ze swoim 
przełożonym. Jeżeli tej relacji towarzyszy 
dobra atmosfera w miejscu pracy, partner-
skie podejście, jasne cele i wsparcie, poja-
wia się zaangażowanie. 

Lider, który naprawdę słucha ludzi wie, 
z  jakiego powodu chcą odejść. Ten, który 
nie słucha bazuje na swoich fantazjach, 
a  nie faktach. Każdy z  nas wie, że ludzie 
odchodzą z  różnych powodów – to nie od-
krycie. Co więcej pewnie prosta sonda 
uliczna mogłaby wykazać, że częstym po-
wodem odejścia są pieniądze. To są ważne 
powody natomiast prawda jest taka, że 
jeżeli nie pieniądze decydują o  odejściu 
pracownika to powód jest jeden – szef 
i  relacja z  nim. Ktoś może powiedzieć, że 
wystarczy zmienić szefa i  po sprawie. To 

pewnie jedno z rozwiązań, ale ilu tych sze-
fów trzeba by przetestować, aby znaleźć 
tego właściwego? Może jednego, może 
dwóch, a  może i  dwudziestu. Jak powie-
działby rasowy psycholog – to zależy od 
wielu czynników. Pytanie czy firmę stać na 
to, aby robić z  niej pole testowe i  podda-
wać zespół permanentnej zmianie na sta-
nowisku szefa? Jest to kosztowne i  może 
doprowadzić do totalnego zburzenia za-
angażowania. Z tego powodu mądra orga-
nizacja i  mądrzy zarządzający inwestują 
w  rozwój kompetencji liderskich. Czasem 
właściciele firm mówią „tak, ja szkolę 
swoich ludzi”, a  na pytanie czy szkoli się 
też Pan/Pani odpowiedź pada – „Nie, ja już 
tyle przeszedłem, że swoje wiem”. Czasem 
jest to prawda, a czasem ucieczka od wła-
snego rozwoju. Nie dajcie się wciągnąć 
w grę pod tytułem „ja już wszystko wiem”, 
to najgorsze, co może pomyśleć lider/szef/
właściciel. 

Tak jak zmienia się sytuacja rynkowa, spo-
łeczna i gospodarcza, tak też zmieniają się 
potrzeby pracowników. Sam fakt, że na 
rynku aktywne są trzy pokolenia pracow-
ników już pokazuje, że to, co działało 5 lat 
temu dzisiaj jest zupełnie inne. Drogi lide-
rze - inwestuj mądrze w  swoje kompeten-
cje, a  ludzie będą chcieli budować z Tobą 
firmę najdłużej jak mogą.

Jak
zatrzymać 

pracowników w firmie?

TEKST: Krzysztof Barwiński ZDJĘCIE: Rafał Laskowski

Krzysztof Barwiński
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Uroczystego powitania dokonał oraz pierwsze inauguracyj-
ne przemówienie wygłosił JM Jan Zacharewicz, p.o. rektora 
WSTiH. Przedstawił władze uczelni, w  składzie: Magdalena 

Chrzanowska - kanclerz WSTiH, dr Magdalena Rokicka-Hebel - dziekan 
ds. jakości kształcenia, dr inż. Inga Łysiak - dziekan ds. studenckich .

Studenci pierwszego roku złożyli ślubowania, które poprowadziła 
Weronika Piecyk, przedstawicielka samorządu studenckiego. JM 

Rektor wyróżnił trzy studentki: Sandrę Jąkalską, Karolinę Kowal-
ską i  Emilię Wacewicz wręczając nagrodę rektora za wysokie wy-
niki w  nauce i  godne reprezentowanie społeczności akademickiej 
WSTiH. Wybrani absolwenci, m.in. Patrycja Nawrocka, odebrali z rąk 
JM Rektora dyplomy ukończenia studiów. Nowych studentów w cie-
płych słowach przywitali przedstawiciele samorządu studenckiego: 
Weronika Piecyk w języku polskim, Kotula Mykyta w języku ukraiń-
skim i Tatsiana Kushner w języku rosyjskim. 

RESTAURACJA PRZYSZŁOŚCI 
NA INAUGURACJĘ ROKU 

AKADEMICKIEGO
W Hotelu Hilton Gdańsk odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 

2022/2023 Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
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JM Rektor po raz pierwszy wręczył nagrodę „Promotora Innowacji” H.E. 
Marcinowi Ruta, Konsulowi Honorowemu Czarnogóry w Krakowie.

Wykład inauguracyjny pt.: „Restauracja Przyszłości - jak uczynić 
z biznesu gastronomicznego niepowtarzalne chwile i niezapomnia-
ne doznania kulinarne i nie tylko” wygłosił Jacek Czauderna hono-
rowy konsul Republiki Sri Lanki w Polsce, założyciel i prezes Zarzą-
du Akademii Praktyk Gastronomicznych i  Hotelarskich, założyciel 
i prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polski.

Wśród Gości byli m.in.: 
• H.E. Oleksander Plodystyi Kosnul Ukrainy w Gdańsku
• HE. Jorg Fahland Atache Konsularny Konsulatu Generalnego 

Niemiec w Gdańsku
• H.E. Marcin Ruta Konsul Honorowy Czarnogóry w Krakowie
• H.E. Jacek Czauderna Konsul Honorowy Sri Lanki w Polsce
• H.E. Jacek Tymiński Konsul Honorowy Republiki Mołdawii
• Julia Osuch Pełnomocnik Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
• Maria Basandowska, Kanclerz Sopocka Akademia Nauk Stoso-

wanych
• Mecenas Piotr Jakubiak, Pełnomocnik Rektora ds.
• Międzynarodowych z  Międzynarodowa Akademia Nauk Stoso-

wanych w Łomży
• Prof. dr hab. Włodzimierz Erdmann
• Tomasz Limon, Prezes Zarządu Pracodawcy Pomorza
• Bolesła Formela, Przewodniczący Rady Nadzorczej TreflSA
• Bogdan Donke, Wiceprezes Zarządu Polska Izba Turystyki od-

dział Pomorski
• Stanisław Sikora, Członek Zarządu Głównego PTTK 
• Jerzy Cisewski , Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
• Magdalena Celmer, Wicedyrektor Zespół Szkół Chemicznych we 

Włocławku 
• Magdalena Mucha, Dyrektor Hotelu Hilton Gdańsk

• Bolesław Gut, Dyrektor Craft Beer Central Hotel
• Maria Lewandowska, Właściciel Restauracja Gdańska
• Grażyna Anna Wiatr, Prezes Zarządu Wydawnictwa Prasowego 

EDYTOR Sp. z o.o.
• Joanna Symeryak, Dyrektor ds. marketingu i  reklamy Express 

Biznesu
• Adam Modliński, Prezes Zarządu firmy MEKRO ze Świecia
• Jeży Ożga, właściciel Buffalo Bill - Jantar
• Ireneusz Osiński, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz rozwoju ta-

lentów

Władze uczelni szczególnie podziękowały Magdalenie Milczarskiej, 
mezzosopran koloraturowy i Joannie Nawrot, sopran, które uświetni-
ły uroczystość wykonując w nadzwyczajny sposób Gaudeamus Igitur 
oraz Gaude Mater Polonia. Słowa wdzięczności należały się także Ja-
nowi Wójcikiewiczowi, właścicielowi Hilton Gdańsk, który ponownie 
udostępnił gościnne, wyjątkowe wnętrza, nadając inauguracji niepo-
wtarzalny charakter. Podziękowania dedykowane były także dyrektor 
Magdalenie Mucha za gościnność i cudowną atmosferę. 

Wszystkim studentom, kadrze dydaktycznej, dydaktyczno-nauko-
wej i  pracownikom administracji życzenia owocnego i  pomyślnego 
nowego roku akademickiego, realizacji wszystkich wymarzonych 
celów zawodowych oraz osobistych zamierzeń. Quod felix, faustum 
fortunatumque sit! 

TEKST: Joanna Symeryak 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

Drukarnia „Bernardinum” Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 58 536 43 76  kom. 722 277 260  biuroobslugi@bernardinum.com.pl

www.drukarnia.bernardinum.com.pl
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Jednym z  wyróżników marki jest pie-
lęgnacyjny manicure, czyli manicure 
oparty na odżywianiu i ochronie płyt-

ki paznokcia, a także innowacyjne lakiery 
hybrydowe pozbawione 12 powszechnie 
stosowanych substancji uczulających i po-
drażniających. W  uroczystej gali uczest-
niczyło przeszło 200 osób m.in Dominika 
Hofman, Monika Koszewska, Patrycja 
Brendler, redaktorzy największych pol-

skich magazynów m.in. Forbes, telewizja 
TVN, osobistości ze świata biznesu, wyse-
lekcjonowani influencerzy oraz celebryci, 
a  także stylistki paznokci z  trójmiejskich 
salonów. Event poprowadził Vito Casetti.

Inveray tworzy świat luksusu, dlatego 
partnerami gali urodzinowej zostały marki 
oraz artyści, którzy również współtworzą 
ten świat: Porsche Centrum Sopot, Shera-

ton Sopot Hotel, PUDU Joanna Weyna, Gin 
Atelier Dorota Cenecka, APIA, Quattro P, 
a także artystki malarki Dominika Hofman 
i Ewelina Koszykowska.

Express Biznesu miał zaszczyt uczestni-
czyć w  pierwszych urodzinach marki In-
veray!

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

W hotelu Sheraton 
w Sopocie odbyła się 

uroczysta gala urodzinowa 
luksusowej marki Inveray. 

Produkty do manicure 
i pedicure od 2021 roku 
zmieniają branżę beauty 

i są dostępne już w 20 
krajach m.in. Kanadzie, 

Brazylii, Francji. Inveray to 
jedyna na skalę światową 

rewolucja hybrydowa. 

INVERAY, URODZINY 
W ŚWIECIE LUKSUSU

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: Inveray 
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KOLEJNY SUPERJACHT 
ZE STOCZNI CONRAD
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ACE to pierwsza zwodowana jednostka 
z  linii C144S – serii superjachtów stoczni 
Conrad, charakteryzującej się prostym 
dziobem oraz nawiązującym do klasyki no-
watorskim designem. Jacht jest następcą 
modelu Conrad C133, którego przedstawi-
cielem jest imponujący 40-metrowy Viato-
ris, zdobywca nagrody World Superyacht 
Award 2019. Druga jednostka z linii C144S 
jest obecnie w trakcie konstrukcji z dosta-
wą zaplanowaną na 2023 rok.

Ace powstał jako efekt  współpracy kil-
ku europejskich firm projektowych. Ze-

wnętrzną sylwetkę zaprojektowało brytyj-
skie studio Reymond Langton, natomiast 
za  architekturę okrętową odpowiedzial-
na była holenderska firma Diana Yacht 
Design. Wnętrzami oraz  zewnętrznymi 
strefami wypoczynkowymi zajęło się me-
diolańskie studio M2 Atelier. Budową 
jednostki kierował zespół stoczni Conrad. 
Kadłub i  nadbudowę jednostki skonstru-
owano ze stali i aluminium. 

Na pokładzie jachtu podróżować może 
10 gości i 9 członków załogi. Znajduje się 
tutaj kabina armatorska, są też cztery ka-

biny VIP, cztery kajuty dla załogi oraz ka-
bina kapitana. Przestronne wnętrza jachtu 
z  ogromnymi panoramicznymi oknami za-
pewniają najwyższy komfort i  atmosferę 
na pokładzie. Ace wyposażony jest w dwa 
silniki marki CAT o  mocy 500 kW każdy. 
Superjacht będzie w stanie osiągnąć pręd-
kość maksymalną do 13 węzłów, a  jego 
zasięg wyniesie około 4000 mil morskich 
przy podróży z średnią prędkością 10 wę-
złów. Co ciekawe, po dostarczeniu jachtu 
do klienta, ACE zadebiutuje na międzyna-
rodowym rynku czarterowym z  firmą Lu-
xury Charter Group. 

Ma 44,5 metra długości, 
kosztuje 120 milionów zł, 

a jego budowa trwała dwa 
lata – stocznia Conrad 
z Gdańska zwodowała 

superluksusowy jacht Ace. 
To największy i najdłuższy 
jacht motorowy stworzony 

w całości w Polsce. Trafi do 
klienta w Szwajcarii. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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W   pierwszej kolejności trzeba 
sobie wyznaczyć kryteria, we-
dług których chcemy wybrać 

odpowiednie auto dla rodziny. Powinno się 
zwrócić uwagę przede wszystkim na jak 
najwyższy komfort jazdy, bo sama podróż 
ma nie być przykrą koniecznością. W koń-
cu przy wielogodzinnych przejażdżkach 
ważne jest to, aby w  pojeździe było dużo 
miejsca do wygodnego siedzenia dla kie-
rowcy i pasażerów oraz możliwość rozpro-
stowania nóg. 

Do tego warto zastanowić się nad obszer-
nym wnętrzem oraz bagażnikiem, który 
powinien być pojemny. Przy zakupie samo-
chodu rodzinnego, warto też zadbać o jego 
wyposażenie w  zakresie bezpieczeństwa, 
np. czujnik martwego pola, stabilizator toru 
jazdy, a także aktywny tempomat.

VOLKSWAGEN TIGUAN

To dobra opcja komfortowego podróżowania na długich trasach dla rodzin 
z dziećmi. Samochód jest produkowany od 2007 roku i posiada wiele ciekawych 
rozwiązań technicznych. Warto zwrócić uwagę na niezawodne silniki pozwala-
jące pokonywać wielokilometrowe trasy bez awarii. Nie jest przypadkiem to, 
że SUV Volkswagena stanowi częsty wybór wśród rodzin. Warto wspomnieć, 
że ten robiącej wrażenie wielkości pojazd udało się zbudować na bazie płyty 
podłogowej PQ35. Znalazła zastosowanie przy takich autach jak: AudiQ3, czy 
Volkswagen Golf.

Jakie powinno być rodzinne auto i co obecnie jest ciekawego na rynku? Express Biznesu 
przygotował zestawienie, które pomoże zorientować się w tym co jest dostępne i jakie są 

mocne strony poszczególnych modeli. 

SZUKASZ AUTA DLA RODZINY? 
TOP 10 EXPRESS BIZNESU

SKODA OCTAVIA

Jest jednym z  najczęściej kupowanych aut w  naszym kraju, także 
z myślą o całej rodzinie. Czemu zawdzięcza taką popularność? Z pew-
nością przestronnej i funkcjonalnej kabinie, dużej przestrzeni baga-
żowej, bardzo przydatnej przy rodzinie z dziećmi. Warto zaznaczyć, że 
można jeszcze ją powiększyć, jeśli zdecydujemy się na wersję kombi.

Express Biznesu prezentuje 10 propozycji funkcjonalnego auta dla rodziny (kolejność losowa).
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SKODA SCALA

To kolejna dobra opcja dla rodziny, której dużym atutem 
jest zabezpieczenie przewożonych dzieci w  fotelikach. 
Uchwyty Isofix z mocowaniem TopTether znajdują się na 
zewnętrznych miejscach tylnej kanapy auta. Ten pojazd 
ma wiele systemów wspomagających kierowcę. Na wy-
posażeniu znajduje się m.in.: system Side Assist, czyli 
czujnik martwego pola. Jest zdolny do wykrywania pojaz-
dów, które są poza zasięgiem wzroku kierującego autem. 
Dodatkową opcją jest możliwość wyposażenia auta w aż 9 
poduszek powietrznych. 

OPEL ZAFIRA

To jeden z  pierwszych siedmioosobowych minivanów, 
które pojawiły się w  Europie. Rozmiar bagażnika robi 
wrażenie, bo przy złożonych siedzeniach, jego pojem-
ność wynosi nawet 1860 litrów. Same fotele również są 
wygodne i wysokie. Przy tym są dobrze zbudowane, nie 
męcząc nawet przy dłuższych trasach. Są egzemplarze 
z  dwoma lub trzema rzędami siedzisk. To samochód, 
który nie musi się podobać pod względem estetycznym, 
jest praktyczny i wygodny, co jest istotne przy wyborze 
auta dla rodziny.

RENAULT GRAND ESPACE

Cechuje się wnętrzem o  monstrualnej wielkości, co 
pozytywnie wpływa na podróż o  każdej długości 
w  gronie całej rodziny. Choć przy komforcie jazdy 
trzeba zwrócić uwagę na wydatki przy ewentualnych 
naprawach i  należy przy rozważaniu zakupu tego 
auta zadać pytanie, czy dużo będziemy nim poruszać 
się w  ruchu miejskim, bo w  takich warunkach jest 
niezgrabny, a stworzony na długie oraz autostadowe 
podróże.
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SEAT ALHAMBRA

To praktyczny samochód, w  którym znajdują się np. 
oddzielne siedziska dla każdego pasażera, czy prze-
suwane drzwi tylne, które w znaczący sposób ułatwią 
rodzicom wsadzić dzieci do pojazdu i z niego wyjść. Do 
tego znajdziemy w nim mnóstwo praktycznych schow-
ków, które mogą okazać się pomocne dla rodziców 
podróżujących z  dziećmi. Są też dodatkowe miejsca 
w  trzecim rzędzie (auto pomieści 7 osób), a  też przy 
złożeniu siedzisk do wariantu pięcioosobowego, ro-
dzice dysponują dużą przestrzenią bagażową.

HONDA CR-V

Cechuje się niezawodnością i  co ważne przy rodzinie 
z dziećmi – obszernym wnętrzem. Popularną wersją jest ta 
z  napędem 4x4. Wówczas podniesione zostają zdolności 
terenowe. Komfort jazdy podnosi podwyższona pozycja fo-
teli oraz stosunkowo mała awaryjność modelu. Choć trzeba 
zwrócić uwagę, że problemem tego auta jest korozja.

FORD S-MAX

To auto stanowi połączenie wygody, funkcjonalności oraz du-
żej przestrzeni. Należy też nadmienić o jego ciekawym wyglą-
dzie i co ważne przy autach rodzinnych – bezawaryjności. Mak-
symalna pojemność bagażnika wynosi 2000 litrów, a  liczba 
miejsc siedzących 5-7, zależne od konfiguracji.
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TEKST: Przemysław Schenk ZDJĘCIA: mat. prasowe

KIA SPORTAGE

To kompaktowy SUV, z  bagażnikiem o  pojemności 491 litrów, ale po złożeniu tylnych miejsc siedzących, 
zwiększa się do 1480 litrów. Sprawdza się jako auto do większych zakupów, ale też jako pojazd do rodzinnych 
wypadów. Dobrą opcją jest doposażenie auta w automatyczne otwieranie klapy bagażnika, co jak wie każdy 
rodzic posiadający samochód, może być sporym ułatwieniem. Na wyposażeniu posiada też wiele systemów 
zwiększających bezpieczeństwo.

CITROEN BERLINGO

To auto zwraca uwagę na dużą pojemność 
bagażnika – 626 litrów przy wersji 5-osobo-
wej, choć jest dobra informacja dla więk-
szych rodzin, jest wersja 7-osobowa. Jak to 
bywa, dużym ułatwieniem, które oferuje to 
auto, są przesuwane tylne drzwi. Ułatwiają 
dzieciom wsiadanie i wysiadanie.
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MSTX2, CZYLI 
NIEZWYKŁA PODRÓŻ 

DO ŚWIATA MALARSTWA
W Galerii Sztuki Glaza Expo Design w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy malarstwa pod 

tytułem MSTx2. Obrazy wystawili Margarita Staszulonok oraz  Mateusz Stryjecki.

Galeria jest pierwszą w  Gdańsku 
prywatną, rodzinną galerią sztuki 
działającą nieprzerwanie od po-

nad 30 lat. Mieści się przy Długim Targu. 
Założycielem jest Tomasz Glaza, absolwent 
Wydziału Architektury Wnętrz i  Wzornic-
twa Przemysłowego PWSSP w  Gdańsku. 
Oprócz Tomasza, za działalnością stoją 
jeszcze trzy kobiety: żona Barbara i  córki 
Agnieszka i  Małgorzata. Nieustannie pra-
cują, aby tworzyć miejsce stanowiące prze-
ciwwagę dla przeciętności dla artystów 
i gości z całego świata .
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Rita Staszulonok jest artystką urodzona 
w  Mińsku w  Białorusi. Ukończyła biało-
ruską Państwową Akademię Sztuk Pięk-
nych w  2005 roku w  specjalizacji sztuka 
monumentalno-dekoracyjna zdobywając 
umiejętności w  technice witraży, mozaiki, 
fresku, sgraffito, rysunku, malarstwa olej-
nego i temperowego. Po dwóch latach asy-
stentury Rita otrzymała posadę instruktora 
malarstwa na tej samej uczelni. Od 2010 
mieszka w pobliżu Gdańska. Członek Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków. Laureatka 
Stypendium Polskiego Ministra Kultury 
Gaude Polonia, Stypendium Kulturalnego 
Miasta Gdańska, Stypendium Twórczego 
Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Stypendium Twórczego Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uczest-
niczka rezydencji artystycznych Instituto 
Sacatar w  Brazilii i  Can Serrat w  Hiszpa-
nii. Brała udział w  wystawach zbiorowych 
w Uzbekistanie, USA, Australii, Polsce, Buł-
garii, Danii, Białorusi. Prace artystki znaj-
dują się w  Muzeum Sztuki Współczesnej 
w  Mińsku, w  Galerii Centrum w  Krakowie, 
w  kolekcji Instituto Sacatar w  Brazylii. Jej 
prace znajdziemy także w  kolekcjach pry-
watnych w Polsce i na świecie. 

Mateusz Stryjecki jest malarzem, ilustra-
torem, projektantem graficznym i  wysta-
wienniczym. Ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w  Warszawie pod opieką prof. 
Macieja Urbańca i prof. Jerzego Tchórzew-
skiego w 1983 r. Następnie współpracował 
z  wydawnictwami prasowymi i  młodzieżo-
wymi oraz z Centralnym Ośrodkiem Sportu, 
tworząc ilustracje, materiały reklamowe 
i  szaty graficzne magazynów i  książek. 
Wystawiał również obrazy w  warszaw-
skich galeriach. W  1989 roku wyjechał do 
Kanady, gdzie założył agencję reklamową 
oraz wykładał na Concordia University 
w Montrealu. W 1998 roku wrócił do Polski 
i  współpracował z  wieloma agencjami re-
klamowymi i  domami wydawniczymi. Jest 
wykładowcą Warszawskiej Szkoły Rekla-
my oraz Wyższej Szkoły Biznesu Mediów 
i Reklamy, największej tego typu instytucji 
edukacyjnej w  Polsce. Kształci przyszłych 
plastyków w  dziedzinach takich, jak rysu-
nek, malarstwo, kompozycja, projektowa-
nie graficzne, plakat, infografika i typogra-
fia. Wykłada historię reklamy. Aktualnie 
tworzone cykle obrazów olejnych są konty-
nuacją malarstwa zapoczątkowanego w la-
tach osiemdziesiątych XX w.

Obrazy Mateusza Stryjeckiego są czę-
sto nasączone intrygującą symboliką na 
pograniczu śnienia i  jawy. W  niejedno-
znaczności umożliwiają oglądającemu 
własną interpretację i  refleksje. Jedną ze 
stosowanych technik jest laserunek, czyli 
technika kładzenia wielu warstw werniksu 

zabarwionego farbą olejną. Światło prze-
chodzi przez lekko prześwitujące warstwy 
i odbija się, wydobywając wyjątkowo szla-
chetne i  bogate kolory. W  roku 2020 zo-
stała zainicjowana seria obrazów w  stylu 
określanym przez autora jako enigmatyzm 
kosmiczny. Mateusz Stryjecki jest twórcą 
wszechstronnym, jest również autorem 
trzech tomików poetyckich. W  latach 90. 
współpracował z  teatrem Le Groupe de 
la Veillée w  Montrealu, tworząc plakaty 
i  materiały marketingowe, ale również 
skomponował i wyprodukował muzykę do 
pięciu przedstawień teatralnych, w  tym 
do przedstawień, takich jak “Sen nocy let-
niej” Szekspira, “Wierzyciele” Strindberga 
i  “Proces” na podstawie tekstów Franza 
Kafki. W Polsce zostały wydane trzy płyty 
z  jego muzyką chilloutową. Pisze również 
teksty i  komponuje muzykę do piosenek, 
które wykonuje w  ramach własnych reci-
tali piosenki literackiej.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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TARGI URODA 2022 
W AMBEREXPO 

PRZYCIĄGNĘŁY TŁUMY!
Tegoroczna edycja największych targów fryzjersko-kosmetycznych w północnej Polsce, 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tej 

jesieni, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława 
Struka, zgromadziło blisko 4,5 tys. odwiedzających.

K ilkadziesiąt firm i  marek z  branży 
beauty, premiery produktowe, moż-
liwość testowania innowacyjnych 

produktów oraz ich zakupu w  promocyj-
nych cenach, emocjonujące mistrzostwa, 
konkursy, pokazy, debaty w  ramach kam-
panii Gdańsk Miastem Równości i  niezwy-
kli goście - Jaga Hupało i Adam Szulc, któ-
rzy przygotowali indywidualne, efektowne 
show swoich artystycznych i  fryzjerskich 
umiejętności. Podczas obu dni targowych 
na uczestników czekał imponujący pro-
gram wypełniony co do minuty!

W  tym roku hala AmberExpo została po-
dzielona pomiędzy kilka stref: naukową, 
mistrzostw fryzjerskich, kosmetyczną, ma-
kijażu, barberską, paznokcia, eko, mediową 
i  influencerską. Najbardziej widowiskowe 

wydarzenia odbywały się w  sercu budyn-
ku na scenie głównej. Partnerem głównym 
targów, po raz kolejny, była firma JBS Be-
auty i  JBS Optima, polscy dystrybutorzy 
profesjonalnych marek fryzjerskich. 

Targi otworzyły 10. Mistrzostwa Wizażu 
i  Stylizacji, organizowane przez Beauty 
Art - Szkołę Wizażu Beaty Małachowskiej, 
dedykowane wszystkim entuzjastom ma-
kijażu, zarówno tym bez wykształcenia kie-
runkowego. Ich motywem przewodnim był 
odważny, nieoczywisty, barwny makijaż in-
spirowany EUPHORIA Make-up. Tematyka 
tegorocznych mistrzostw to ukłon w stronę 

pokolenia Z, tętniącego życiem „tu i teraz”.

Zgodnie z  tradycją, targom towarzyszyła 
akcja charytatywna „Czesanie za uśmiech”, 
organizowana przez Pomorską Izbę Rze-
mieślniczą Małych i  Średnich Przedsię-
biorstw wraz z Wojewódzką Komisją Branży 
Fryzjersko – Kosmetycznej. Jej celem, jak 
co roku, było wsparcie podopiecznych Ho-
spicjum Pomorze Dzieciom. W akcji wzięło 
udział blisko 30 mistrzów we fryzjerstwie 
z  kraju i  ze świata. Wspólnym wysiłkiem 
rekordowej liczby uczestników oraz firmy 
SENS.US Polska udało się zebrać rekordo-
wą kwotę 10 000 zł.
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Podczas gdy mistrzowie fryzjerstwa dbali 
o  fryzury odwiedzających, w  strefie na-
ukowej odbywała się Konferencja naukowa 
URODA SCIENCE, w  czasie której wybit-
ni prelegenci i  wysokiej klasy specjaliści 
z  obszaru nauk o  zdrowiu dowiedli swoją 
nieprawdopodobną wiedzą, że uroda od 
naukowej strony jest naprawdę fascynu-
jąca. Słuchacze mieli okazję wziąć udział 
w 4 sekcjach z zakresu trychologii, kosme-
tologii, podologii i  dietetyki. Patronat me-

rytoryczny nad wydarzaniem objęła dr n. 
med. Marzena Podgórska, Rektor Wyższej 
Szkoły Zdrowia w Gdańsku, patronat insty-
tucjonalny Gdański Uniwersytet Medyczny, 
patronat medialny magazyn Kosmetologia 

Estetyczna Aesthetic Cosmetology&Medi-
cine. Po konferencji odbyła się także Sesja 
Młodych Naukowców.

W  sobotnie popołudnie, przy współpracy 
z miastem Gdańsk, na scenie głównej prze-
prowadzono dwie istotne społecznie debaty. 
Ich tematem przewodnim było hasło „Uro-
da nie ma płci”. W  debatach głos w  ważnej 
sprawie zabrali trzej bohaterowie kampanii 
„Gdańsk Miastem Równości”, Jaga Hupało, 
Adam Szulc i Chris Krakowski z Kovalite Skin. 
Debaty dotyczyły równościowego traktowa-
nia oraz podejścia do trendów związanych 
z wyglądem kobiet i mężczyzn w kontekście 
ich płci. Słuchacze mieli okazję poznać także 
trendy międzynarodowe w aspekcie tworze-
nia kosmetyków neutralnych płciowo.

Niesłabnącą popularnością wśród uczest-
ników i  publiczności cieszyły się konkursy 
odbywające się w ramach Dnia Fryzjera, to-
warzyszące targom od wielu lat, organizo-
wane przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą 
Małych i  Średnich Przedsiębiorstw wraz 
z  Wojewódzką Komisją Branży Fryzjersko 
– Kosmetycznej. Fryzury i  niebywały fach 
młodych adeptów fryzjerstwa urzekły całą 
komisję, a  ich kulminacją było uroczyste 
wręczenie nagród.
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Z dużym zainteresowaniem spotkał się nie-
dzielny manifest twórczy „New Alternative 
Hair” wykreowany przez wybitną artystkę 
Jagę Hupałło, zrealizowany z  Ireneuszem 
Harbuzem i  producentem peruk z  włosów 
naturalnych - NAH, przy gościnnym udziale 
Adama Szulca. Show miał charakter do-
broczynny. Po zakończonym pokazie, firma 
NAH przekazała peruki na rzecz kobiet 
zmagających się z  utratą włosów po che-
mioterapii.

W  czasie dwóch dni targowych każdy 
uczestnik targów miał okazję skorzystać 
z  makijażu na życzenie w  strefie make-up 
i cięcia barberskiego na życzenie w barber 
zone. W  czasie 23. Edycji Targów strefa 
barberska tętniła życiem! Kreatywne poka-
zy, najnowsze techniki cięcia oraz trendy na 
nadchodzący sezon zaprezentowała ekipa 
barberów pod kierownictwem Wojciecha 
Karwata. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się premierowa edycja Ogólnopolskich 

Mistrzostw w strzyżeniu męskim BAFRBER 
WAR oraz pokaz fryzjersko-kosmetycznej 
reprezentacji Polski CMC Poland, pod prze-
wodnictwem Ireneusza Harbuza. Ogromna 
inspiracja dla początkujących barberów 
oraz wieloletnich praktyków.

Nie sposób nie wspomnieć o licznych poka-
zach i prelekcjach odbywających się w ra-
mach strefy kosmetycznej. Swoje wystą-
pienia mieli tam m.in. Saloner, Pharm Foot, 
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doTERRA, Mollylack. W  strefie paznokcia 
odbywały się szkolenia Silcare „Hybryda 
on my own” na produktach i  akcesoriach 
zapewnionych przez markę. 

Po wielkich zakupach i  emocjach można 
było odpocząć w  specjalnie zaaranżowa-
nych strefach chilloutu i  przy barze wod-
nym oraz spotkać się z influencerkami. 

Jak co roku, w  czasie targów nagrodzono 
zwycięzców jednego z  największych ple-
biscytów w Polsce „Mistrzowie Urody”. Od 
ponad dziesięciu lat klienci danych miejsc, 
a  także czytelnicy Dziennika Bałtyckiego 
przyznają nagrody w  wielu kategoriach - 
najpierw na szczeblach miast i  powiatów, 
później województwa, a w końcu w ogólno-
polskim finale. W sobotę nagrody wręczyli 
redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego 
Artur Kiełbasiński oraz prezes Polska Press 
Oddział Gdańsk Tomasz Niski.

Rozstrzygnięto także konkursy od lat to-
warzyszące Targom – Hair Design oraz 
Mercurius Gedanensis. Laureaci wrócili do 
domów z dyplomami i statuetkami.

Targi upłynęły w  klimacie inspirujących 
i intensywnych wydarzeń. O tym, jak bardzo 
odświeżona formuła targów odpowiadała 
na oczekiwania, świadczy frekwencja – tar-
gi odwiedziło blisko 4,5 tysiąca osób. Or-
ganizator zapewnia, że ogromne zaintere-
sowanie profesjonalistów oraz miłośników 
branży beauty będą gwarantem powodze-
nia kolejnej edycji Targów URODA.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Mistrzostwa świata IRONMAN na Hawajach, to legendarna impreza, 
podczas której rywalizują najlepsi triathloniści i triathlonistki. Tria-
thlon, to dyscyplina sportu, która od kilku lat cieszy się coraz więk-
szą popularnością w  Polsce, także wśród biznesmenów. Pływanie, 
jazdę na rowerze oraz bieg uprawia coraz więcej właścicieli firm, 
prezesów czy dyrektorów. Pytani dlaczego to robią najczęściej od-
powiadają, że dzięki temu odreagowują stres związany z pracą. 

W  triathlonie mamy kilka dystansów, na których rywalizują spor-
towcy. Zarówno zawodowcy, jak i  amatorzy. Podczas igrzysk olim-
pijskich zawodnicy zmagają się na dystansie 1500 metrów pływania, 
40 kilometrów na rowerze oraz 10 kilometrów biegu. W sporcie kwa-
lifikowanym mamy jeszcze do czynienia z sprintem, który jest dwa 
razy krótszy od dystansu olimpijskiego i super sprinetm, także dwa 
razy krótszym, ale do sprintu. 

TRIATHLONOWA 
MISTRZYNI ŚWIATA 

ZE STAROGARDU 
GDAŃSKIEGO

Magdalena Lenz, nauczycielka ze stolicy Kociewia, okazała się najlepszą zawodniczką 
podczas legendarnych zawodów na Hawajach. Dokonała tego startując dopiero po 

raz drugi na dystansie długim. 
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Drugim bardzo popularnym dystansem jest dystans długi, przez 
wielu nazywanych ironmanem. To 3,8 kilometra pływania, 180 kilo-
metrów jazdy na rowerze i 42,2 kilometra biegu. To właśnie na ta-
kim dystansie rywalizują zawodniczki i zawodnicy na amerykańskiej 
wyspie. Na początku października, po trzech latach przerwy spowo-
dowanej pandemią rywalizacja powróciła do Kona, miasteczka na 
wyspie. Rywalizowali zawodowcy, jak i amatorzy. 

PONAD DZIEWIĘĆ GODZIN MORDERCZEJ RYWALIZACJI

Polscy amatorzy z Hawajów przywieźli dwa medale. Złoto i srebro. 
To historyczne osiągnięcie, bo do tej pory mogliśmy się cieszyć 
tylko z  jednego mistrzostwa, które wywalczył w  2017 roku Marcin 
Konieczny. Popularny w  środowisku triathlonistów, 50-letni trener 
biznesu w tym roku wywalczył srebrny medal w kategorii wiekowej. 
Złoto zdobyła Magdalena Lenz, nauczycielka ze Starogardu Gdań-
skiego. Jej czas to 9:37:29. To pierwszy medal Polki na tej imprezie. 

Warto podkreślić, że Lenz zaskoczyła wielu, będąc najszybszą ama-
torką podczas wymagających mistrzostw świata na Hawajach. Wy-
magających, bo rywalizacja toczy się w upale, przy wysokiej wilgot-
ności na trudnej trasie. A jeśli dodamy do tego, że to jej dopiero drugi 
raz na pełnym dystansie, to mamy obraz talentu zawodniczki.

Można zaryzykować stwierdzenie, że Magda Lenz drugi raz udo-
wodniła, że przebojem wdarła się do środowiska zawodniczek AG 
(amatorów), startujących na długim dystansie. Zaskoczyła już pod-
czas debiutu, który miał miejsce kilka miesięcy temu, w  Ironman 
Klagenfurt. Wówczas pokonała trasę, z czasem 9:42:13. Ten wynik 
zapewnił jej slota na Hawaje oraz wygraną w OPEN. Po zawodach 
nie dowierzała.

– Jestem szczęśliwa. Lepszego debiutu nie mogłam sobie wyma-
rzyć. Był to trudny wyścig z uwagi na upał, więc tym bardziej cieszę 
się z  osiągniętego rezultatu. Na gorąco trudno określić moją radość 
– dzieliła się pierwszymi wrażeniami z  Triathlonlife.pl (największy 
portal o triathlonie w Polsce) Magda Lenz.

POJECHAŁA DAĆ Z SIEBIE WSZYSTKO

Podopieczna Tomka Kowalskiego nie ukrywała przed wyjazdem na 
Hawaje, że jedzie tam, aby dać z siebie wszystko oraz dobrze się ba-
wić. Na miejscu zameldowała się na dziewięć dni przed zawodami 
oraz jak zaznaczyła, bez suportu.

– Chcę zrobić wszystko najlepiej, jak potrafię, a  przy tym dobrze się 
bawić. W  takim wypadku na pewno będę miała dużą radość i  zado-
wolenie ze startu bez względu na wynik na mecie. Jak zawsze będę 
walczyć o jak najwyższą lokatę, ale zdaję sobie sprawę, że są to spe-
cyficzne zawody. Nie wiem, jak zareaguje na warunki oraz jak będą 
przygotowane inne zawodniczki, ale jest to długi dystans. Wszystko 
się może wydarzyć. Ten start jest spełnieniem mojego sportowego 

marzenia, o którym długo myślałam. Udział w mistrzostwach świata 
będzie również zwieńczeniem mojego udanego sezonu i ciężkiej pracy, 
jaką wykonałam do tej pory – przyznawała Magda Lenz, w rozmowie 
z TriathlonLife.pl.

MISTRZOWSKI DUET!

Jak powiedziała, tak zrobiła. Wbiegając na metę, na Hawajach, z cza-
sem 9:37:29, nie tylko została mistrzynią świata AG K30-34 i była 
najszybszą amatorką OPEN, ale poprawiła życiówkę na tym dystan-
sie o pięć minut. Udowodniła, że można z Hawajów wyjechać z no-
wym rekordem życiowym.

- Cieszę się po prostu. Trudno nie być szczęśliwą, pokonując trasę 
w  dobrym czasie i  przy tym wygrywając. Do tego tutaj poprawiłam 
życiówkę o  pięć minut – mówiła wzruszona i  szczęśliwa Triathlonli-
fe.pl Magda Lenz, która od sezonu 2021 trenuje pod okiem Tomka 
Kowalskiego.

SPORY PROGRES

Nie da się ukryć, że od rozpoczęcia współpracy z Kowalskim, Magda 
Lenz poczyniła spory postęp. Udowadnia to wynikami, będąc jedną 
z czołowych AG w Polsce, budując międzynarodową pozycję.

https://triathlonlife.pl/tomek-kowalski-o-mkon-ie-sobczyku-i-lenz-
ich-szansach-na-mistrzostwo/

- Kiedy zaczynaliśmy współpracę, Magda była już bardzo dobrą 
zawodniczką i w sportowym CV miała naprawdę świetne występy. 
Trening idzie dobrze, nie brakuje pozytywów, ale z  tymi o  wiele 
lepszymi wynikami to wolałbym nie zapeszać. Mam nadzieje, że te 
najlepsze jeszcze przed nami. Na pewno trochę zmieniło się pod 
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względem treningowym. Za każdym razem zmiana trenera jest no-
wym bodźcem. W perspektywie trzech lat Magda może być w miej-
scu, które zaskoczy wiele osób, z Magdą włącznie – mówił Tomek 
Kowalski, w jednej z rozmów z TriathlonLife.pl.

W zeszłym roku zdobyła srebrny medal mistrzostw Polski w 1/2IM. 
Przegrała jedynie z  Marią Cześnik. To był jej pierwszy krążek 
w  OPEN na tym dystansie. Zdobyła też mistrzostwo Europy w  du-
athlonie w kategorii K30-34.

NOMINOWANA W PLEBISCYCIE TRIATHLONLIFE.PL

Z bardzo dobrej strony pokazała się też podczas Enea Ironman 70.3 
Gdynia. Wówczas zajęła czwarte miejsce open oraz wygrała w ka-
tegorii K30-34. Ustąpiła jedynie trzem zawodniczkom PRO, będąc 
tym samym najlepszą w  AG. Równie udanie zaprezentowała się 
w  Challenge Gdańsk. Wówczas wygrała w  K30 oraz zajęła szóste 
miejsce OPEN, będąc też drugą najlepszą Polką (na piątym miejscu 
była Aleksandra Jędrzejewska). Dzięki tym rezultatom została nomi-
nowana w plebiscycie TriathlonLife.pl w kategorii Zawodniczka AG 
2021 roku.

Magda Lenz ten sezon też zalicza do udanych. Oprócz Hawajów 
i wspomnianego debiutu na Ironmanie, wygrała w Poznaniu, zostając 
mistrzynią Polski na średnim dystansie. Dołożyła do tego MP w du-
athlonie na średnim dystansie w Czempiniu i wygrała sprint w Rumi.

Jak przyznaje zawodniczka, jest związana ze sportem od dziecka. 
Trenowała wiele dyscyplin, a najwięcej czasu spędziła w siatkówce.

- Od dziecka jestem związana z aktywnością fizyczną. Trenowałam te-
nis, lekkoatletykę i piłkę ręczną. Reprezentowałam szkołę na wszyst-
kich możliwych zawodach. Jednak na dłużej pozostałam w siatkówce. 
Grałam 14 lat – mówiła Magda Lenz.

W TRIATHLONIE DZIĘKI ZNAJOMYM

W  pewnym momencie życia Magda Lenz cierpiała na brak sportu. 
To nałożyło się z opowieściami jej znajomych o zawodach triathlono-
wych i kolarskich. Zainspirowana, postanowiła zadebiutować w tria-
thlonie. Cała przygoda z tri zaczęła się w 2016 roku, w Przechlewie.

- Debiutowałam na „połówce” (1,9 km pływania, 90 km rower, 21,1 km 
biegu) w Przechlewie w 2016. Złamałam pięć godzin. Bardzo dobrze 
wspominam debiut. Sprawiło mi to dużo satysfakcji. Poczułam, że to 
jest dyscyplina dla mnie. Mimo, że wywodzę się ze sportu drużynowe-
go, to zdecydowanie lepiej czuję się, trenując indywidualnie. Pierwszy 
sezon to były trzy starty. Jeden w aquathlonie w Suszu i dwa triathlony 
1/8 w Stężycy i sprint w Gdyni. Spodobał mi się ten sport. Zaczęłam 
myśleć o dłuższych dystansach. W Gdyni odbyły się pierwsze zawody 
Ironman 70.3 w 2016 roku. Wówczas pojawiła się też możliwość zdoby-

cia kwalifikacji na Mistrzostwa Świata. Pomyślałam wtedy, że byłoby 
super kiedyś wystartować w takich zawodach. Dlatego postanowiłam 
przygotowywać się w  kolejnym sezonie pod dystans ½ IM. Dlaczego 
triathlon? Znajomi, którzy mieli kontakt z  kolarstwem i  triathlonem 
entuzjastycznie wypowiadali się o zawodach. Doskwierał mi w tamtym 
czasie brak sportu. Dlatego zdecydowałam się, że spróbuję sił w tria-
thlonie. Odbierałam to jako spore wyzwanie ze względu na połączenie 
trzech dyscyplin – mówiła Magda Lenz.

Zawodniczka kiedyś przyznawała, że jej marzeniem jest zdobycie 
slota na Hawaje. Na początku października została mistrzynią świa-
ta Ironman oraz najszybszą amatorką tych kultowych zawodów. 

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Tylko trzech Polaków tego dokonału. Piotr Biankowski z Rumi po ośmiu godzinach 
walki z żywiołem pokonał dystans 49,5 kilometra i ukończył nowojorski maraton. 

A wszystko to, aby wspomóc budowę Domu Ronalda McDonalda w Polsce. 

Czytaj strona 50-51

OPŁYNĄŁ 20 MOSTÓW 
WOKÓŁ MANHATTANU
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P iotr Biankowski rozpoczął nie-
zwykłą próbę we wtorek, 11 paź-
dziernika, o  godzinie 14.45 czasu 

polskiego, startując z  przystani A  na po-
łudniowo-zachodnim brzegu Manhattanu. 
Pomimo silnego prądu wody u zbiegu rze-
ki Hudson i  East River, pierwszy odcinek 
dystansu pokonał wyjątkowo szybko. 

Temperatura wody wynosiła poniżej 16 
stopni Celsjusza, a  bliskość oceanu po-
wodowała jej stosunkowo duże zasolenie. 
Piotr Biankowski pokazał wielką determi-
nację, siłę i  serce, kończąc w  znakomitym 
stylu tę ekstremalną próbę. Na całej trasie, 
szczególnie w  jej drugiej części na rzece 
Hudson, zmagał się z  wieloma przeciwno-
ściami – wiatrem, sporymi falami i przeciw-
stawnymi prądami w  miejscu, gdzie rzeka 
łączy się z  oceanem. Jak sam powiedział, 
o końcowym sukcesie zdecydowało nie tyl-
ko dobre przygotowanie, ale także świado-
mość, że robi to, by pomagać innym!

Dystans 49,5 kilometrów Biankowski prze-
płynął w  czasie 8 godzin i  2 minut. Do tej 
pory tylko dwoje Polaków z  sukcesem 
ukończyło pływacki maraton wokół Man-
hattanu, zaliczany do najbardziej prestiżo-
wej w świecie pływania długodystansowe-
go tzw. Potrójnej Korony Pływania. 

PIOTROWI BRAKUJE KANAŁU 
CATALANIA

Poza trasą „20 mostów wokół Manhatta-
nu” dwa pozostałe maratony to pokona-
nie wpław Kanału La Manche (Piotr ma to 
już na liście rekordowych osiągnięć) oraz 
przepłynięcie Kanału Catalina u  wybrzeża 
Kalifornii. Nowojorski maraton pływacki 20 
mostów, to trasa wokół Manhattanu kolej-
no trzema rzekami – East River z  Mostem 
Brooklińskim na granicy dzielnic Brooklyn 
i Queens, rzeką Harlem pomiędzy Manhat-
tanem a Bronxem oraz potężną rzeką Hud-
son z widokiem na most Waszyngtona, od-

dzielającą Manhattan od stanu New Jersey.

Warunki, jakie musiał spełnić Piotr Biankow-
ski były wyjątkowo wymagające. Polski pły-
wak płynął nie używając stroju termicznego, 
tzw. pianki. Jedyne, co chroniło go przed wy-
chłodzeniem to lanolina, którą posmarowane 
było jego ciało oraz możliwość skorzystania 
z  ciepłych napojów podawanych na wysię-
gniku, bez kontaktu z  asystującą łodzią. 
Piotrowi towarzyszyła na całej trasie ekipa, 
składająca się z Beaty Zwolińskiej, żony Pio-
tra oraz Aleksandry Kabelis, znakomitej pły-
waczki. Płynęły one łodzią wraz z  oficjalną 
obserwatorką reprezentującą organizatora 
maratonu „20 mostów wokół Manhattanu”, 
organizację New York Open Water.

NIE PIERWSZY EKSTREMALNY 
WYCZYN

Zakończona sukcesem trasa wokół Man-
hattanu to kolejny ekstremalny wyczyn 
pływacki Piotra Biankowskiego. Niedawno 
jako pierwszy Polak pokonał legendarne 
jezioro Loch Ness w Szkocji. Przepłyniecie 
akwenu liczącego 37 km długości zajęło mu 
nieco ponad 12 godzin. W ubiegłym roku, po 
15 godzinach walki z żywiołem i przebyciu 
aż 60 km, przepłynął w ekstremalnie trud-
nych warunkach Kanał La Manche.

- Kiedy dziś rano wystartowałem, poczułem, 
że będzie dobrze – powiedział Piotr Bian-
kowski na mecie pływackiej trasy wokół 
Manhattanu. – I chociaż po drodze pojawia-
ły się pewne przeciwności, do mety niosła 
mnie świadomość, że to jest nie tylko czysto 
sportowy wyczyn, ale także próba pływacka 
w  charytatywnym celu, projekt, mający po-
móc innym. Nie mogłem zawieść przyjaciół 
z Fundacji Ronalda McDonalda i wszystkich 
dzieci, które mierzą się z  trudami choroby 
i  długotrwałej hospitalizacji. Nowe, wielkie 
marzenie Fundacji, jakim jest budowa trze-
ciego w  Polsce Domu Ronalda McDonalda, 
prawdziwego Domu poza domem dla rodzin 

małych pacjentów, jest marzeniem pięknym, 
ale i  kosztownym. Projektem wymagającym 
wsparcia w  każdy możliwy sposób. Ja rów-
nież gorąco pragnę dołożyć swoją cegiełkę 
do jego realizacji. Zbiórka charytatywna, 
którą zainicjowałem (www.zrzutka.pl/z/
swim2helpNY), towarzysząca zmaganiom 
z  wodami wokół Manhattanu ma właśnie 
temu służyć. To symboliczne rozpoczęcie, 
stąd i  symboliczny cel mojej fundraisingo-
wej inicjatywy. Proszę wszystkich o  wspar-
cie – zbierzmy pieniądze na zakup drzwi 
wejściowych do nowego Domu. Bo klucz już 
jest. Kluczem jesteśmy my wszyscy, wolonta-
riusze i przyjaciele Fundacji, wszyscy ludzie, 
którym nie jest obojętny los ciężko chorych 
dzieci i  ich najbliższych. Wszyscy, którzy 
chcą wspierać misję Fundacji „Aby rodzina 
mogła być razem”. Każdy, kto choć raz ze-
tknął się z ludźmi Fundacji wie, że wszystko, 
co robią, robią z sercem. Ja też jestem z nimi 
całym swoim sercem, bo w pełni doceniam, 
jak ważne jest wsparcie, które otrzymują od 
Fundacji rodziny ciężko chorych dzieci, zda-
nych na długotrwały pobyt w szpitalu z dala 
od rodzinnego domu – dodał Biankowski.
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KIM JEST PIOTR BIANKOWSKI?

Piotr Biankowski to były rugbista Arki 
Gdynia, dziś triathlonista i  jeden z  naj-
lepszych na świecie pływaków ekstre-
malnych. Ma na swoim koncie, m.in. po-
konanie Lodowej Mili (w  temperaturze 
wody 1,2 ℃), jest kilkukrotnym medalistą 
Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. Piotr 
to mistrz w lodowym pływaniu, przełamu-
jący bariery zimna, wytrzymałości, szyb-
kości. Organizuje coroczne międzynaro-
dowe zawody Gdynia Winter Swimming 
Cup, w  których startuje światowa czo-
łówka zawodników specjalizujących się 
w  zimowym pływaniu ekstremalnym. Jak 
sam podkreśla – Moją pasją jest pływanie 
w  ekstremalnie zimnej wodzie. Kocham 
to robić. Ale moją największą motywacją 
jest pomaganie dzieciom! Jestem szczę-
śliwy, że połączyłem swoją pasję z  da-
waniem dobra, wspieraniem znakomitych 
programów pomocowych realizowanych 
zgodnie z  fundacyjna misją „Aby rodzina 
mogła być zawsze razem”.

W  fundacyjnych Domach Ronalda McDo-
nalda bezpłatny pobyt w  godnych warun-
kach, wsparcie i gościnę otrzymują najbliżsi 
najciężej chorych dzieci, małych pacjentów 
leczonych z dala od rodzinnego domu.

ABY ZAOSZCZĘDZIĆ STRESU DZIECKU

- To także rodziny tych dzieci, które w  szpi-
talu muszą zostać najdłużej – mówi Kata-
rzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrek-
tor wykonawcza Fundacji. – Pod dachem 
Domu, w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala, 
mogą mieszkać całe rodziny, aby zaoszczę-
dzić choremu dziecku dodatkowego stresu 
związanego z  długą rozłąką z  najbliższymi. 
Dom to dla rodziców możliwość bezpłatne-
go mieszkania w  komfortowych warunkach 
blisko chorego dziecka, w  otoczeniu osób 
dokładnie rozumiejących, przez co przecho-
dzi mama, tata, brat czy siostra. Dom daje 
poczucie bezpieczeństwa i  czas, bezcen-
ne wsparcie, gdy trzeba skupić się na tym, 
co najważniejsze. Pierwszy w  Polsce Dom 
Ronalda McDonalda z  dwudziestoma go-
ścinnymi apartamentami oraz rozbudowaną 

częścią wspólną (kuchnia, jadalnia, pralnia, 
sale spotkań) został otwarty w październiku 
2015 roku w Krakowie przy Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym. Drugi tego typu Dom 
poza domem działa od czerwca 2021 r. przy 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM 
w  Warszawie. Jednocześnie może gościć 
25 rodzin. Do tej pory ze wsparcia i gościny 
w naszych Domach skorzystały setki rodzin 
dzieci leczonych w tych szpitalach – dodaje 
Rodziewicz.

Darowizny na rzecz budowy 3-go 
fundacyjnego Domu w  Polsce 
można wpłacać przelewem ban-
kowym na konto:

USD BIC (SWIFT): INGBPLW
IBAN: PL 35 1050 0086 1000 0022 
7364 4266

PLN BIC (SWIFT): INGBPLW
IBAN: PL 46 1050 0086 1000 0022 
7364 4068

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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TO BYŁ HISTORYCZNY 
WEEKEND PEŁEN WRAŻEŃ

My Story Gdynia Hotel świętował pierwsze urodziny. Bankiet prowadzony przez Filipa 
Chajzera, koncert Andrzeja Piasecznego, warsztaty piękna, degustacja win, rewelacyjne 

jedzenie szefa kuchni, a także liczne niespodzianki. Urodziny, które zachwyciły. 
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U rodzinowy weekend w  My Story 
Gdynia Hotel rozpoczął się ban-
kietem prowadzonym przez Filipa 

Chajzera. Zaproszeni goście poznali suk-
cesy ostatnich dwunastu miesięcy jubila-
ta. Wzięli udział w prezentacji auta marki 

Porsche Taycan z Porsche Centrum Sopot 
oraz w loterii, w której można było zdobyć 
upominki od partnerów. Między innymi 
kosmetyki, jedwabne akcesoria, bilet na 
recital Beaty Kozidrak czy specjalną po-
duszkę podnoszącą komfort snu. Muzy-

ka na żywo w  wykonaniu Rafała Szyjera 
uprzyjemniała wieczór.

Ogromne wrażenie na uczestnikach zrobił 
przygotowany przez szefa kuchni restaura-
cji My Place bar & restaurant - urodzinowy 
bufet, kolorowy i rozciągnięty na całą dłu-
gość restauracji. Finezja połączeń smaków, 
nieoczywistość wyeksponowania prze-
kąsek tworzyły tego wieczoru zaskakują-
ce doświadczenia. Jednym słowem było 
obłędnie pysznie.

Zwieńczeniem piątkowego bankietu był 
koncert Andrzeja Piasecznego. Specjal-
nie zaaranżowana przestrzeń z  parkietem 
i sceną czekała jako niespodzianka dla go-
ści. Piasek wykonał największe przeboje, 
jednocześnie zabawiał słuchaczy swobod-
ną, pełną humoru konferansjerką. 

W sobotę można było wziąć udział w warsz-
tatach piękna przygotowanych przez markę 
Mary Kay oraz w degustacji win zorganizo-
wanej przez Skarbnicę Win.

Przez cały pobyt goście mieli możliwość 
obejrzenia obiektu, wysłuchania informacji 
o koncepcji WYŚPIJ SIĘ jako filozofii miej-
sca oraz skorzystania z  oferty hotelu: si-
łowni, saun, masaży. Mogli także wesprzeć 
działania fundacji Dom Marzeń, na rzecz 
którego zbierane były środki.

Wszystkiego najlepszego My Story Gdynia 
Hotel!

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Wiem, że musimy szybko. Pierwsza sprawa: 
Ile ty masz lat?

Dwadzieścia sześć.

Twoje CV przypomina życiorys co najmniej 
pięćdziesięciolatka. Kiedy zaczęła się w ta-
kim razie twoja przygoda z muzyką?

Nie pamiętam (śmiech). Ale na pewno za-
częła się wcześnie. Ze słów mojej mamy 
wynika, że w  wieku trzech, może trzech 
i pół roku koniecznie musiałem grać.

Na czym?

Na wszystkim. I  to najlepiej od razu. Jak to 
dziecko. Zazwyczaj rodzice w tak wczesnym 
wieku ignorują tego rodzaju zachcianki, jed-
nak moja mama zrobiła coś nieoczywistego. 

Mimo zbyt młodego wieku zaprowadziła 
mnie na przesłuchania do zerówki muzycz-
nej. Tam dzieci miały po sześć lat.

I co?

I mnie przyjęli. Tak to się zaczęło. Przez na-
ukę, różne konkursy, praktykę dostałem się 
w  pewnym momencie do szkoły talentów 
w  Charkowie przy Konserwatorium Mu-
zycznym i  tam pierwszy raz dostałem do 
rąk batutę. 

Dyrygentura orkiestrowa?

Nie, chóralna. Poczułem, że mnie to fascy-
nuje. Już wcześniej będąc w Charkowie na 
koncercie orkiestry, widząc pracę dyrygen-
ta spostrzegłem w tym magię, wiedziałem, 
że chcę tego doświadczyć.

No właśnie, w  Charkowie. Nie powiedzie-
liśmy tego wcześniej, nie jesteś Polakiem. 
Pochodzisz z Ukrainy.

Tak, ale mam tez polskie korzenie.

Skąd zatem brak wschodniego akcentu 
w twojej mowie?

MŁODOŚĆ ZA PULPITEM 
DYRYGENCKIM

W Operze Bałtyckiej 
premiera „Króla Rogera” 
Szymanowskiego. Dzieło 

wybitne ale i bardzo 
trudne. Muzycznie 

czasem karkołomne. 
Za pulpitem dyrygenckim… 

dwudziestosześciolatek.
Po spektaklu w hotelowym 
lobby na moment złapałem 

Yaroslava Shemeta, miał 
kwadrans, gdyż wracał 

pociągiem do domu 
w Poznaniu.
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Naprawdę? Nie słyszysz? Cóż, nie wiem. 
Może to kwestia słuchu muzycznego.

To co dalej z tym dyrygowaniem?

Jak to w  szkole i  jak to dzieciaki. Zapra-
gnąłem poprowadzić orkiestrę symfonicz-
ną, więc założyłem w  szkole z  kolegami 
swoją. To plus bycia dzieckiem. Nie widzi 
się problemów, nie ma granic i w zasadzie 
wszystko jest realne. Dzisiaj człowiek my-
śli o finansowaniu, salach do prób, nutach, 
pulpitach i  tysiącu spraw, które koniec 
końców rujnują cały misterny plan. Młody 
człowiek ma tylko pasję i działa, więc zro-
biliśmy to. Warunki mieliśmy spartańskie. 
Natomiast z  tamtego wydarzenia pamię-
tam doskonale moment kiedy pierwszy raz 
podniosłem batutę, nie zapomnę tego ni-
gdy. Mały, niedoświetlony pokoik w naszej 
bursie, w nim z dwadzieścia lub trzydzieści 
osób, graliśmy Mozarta, ja stałem na krze-
śle, pulpitów wtedy nie było, więc muzycy 
mieli porozkładane nuty na futerałach od 
instrumentów.

Co było najmocniejszym przeżyciem dla 
młodego dyrygenta, co ci utkwiło w  pa-
mięci?

Ekstaza! Ciężko to opowiedzieć. Mimo, że 
dzisiaj to moja praca, to uczucie nadal mi 
towarzyszy. To świadomość współtworze-
nia z  muzykami czegoś, co będzie istniało 
tylko w  określonym czasie. Nie wcześniej 
i nie później. Tym muzyka się różni od innych 
form twórczości. My nie jesteśmy obrazem, 
który można w  nieskończoność podziwiać 
w galerii. Nasza praca zaczyna się i kończy. 
I  ty słuchaczu, jeśli chcesz doświadczyć 
tej sztuki, musisz być z nami w określonym 
czasie i  miejscu. Bo nawet jak zagramy tę 
samą operę czy symfonię dwa razy z rzędu 
to nigdy nie będzie to to samo. Zawsze to 
będą dwa różne akty twórcze.

Przyjechałeś do Polski już lata temu, dla-
czego?

Tak jak wcześniej wspomniałem, mam pol-
skie korzenie. Ale najważniejszą sprawą na 
pewnym etapie nauki, przed wyborem stu-

diów było znalezienie „mistrza”, u którego 
będę pobierał nauki i który mnie zawodo-
wo, muzycznie i  artystycznie ukształtuje. 
Szukałem sporo, także w Europie zachod-
niej. Trafiło jednak na Polaka, na Poznań.

To pomówmy o Gdańsku bo rozgościłeś się 
w nim na dobre. I zacząłeś tu z przysłowio-
wego wysokiego „C”. Poprowadziłeś zespół 
Opery Bałtyckiej do premiery „Poławiaczy 
pereł”, przy której nota bene się poznaliśmy. 
Czym jest dla ciebie Gdańsk?

Jest częściowo domem, gdyż w trójmieście 
mieszka moja mama. A  zawodowo to był 
operowy debiutu w Polsce. I mam tylko miłe 
wspomnienia. Wracam tu jak do siebie. Po-
znałem tutaj pięknych ludzi i do dziś utrzy-
muję z nimi kontakt.

A jak dzisiaj, po latach znajdujesz gdańską 
operę.

Uważam, że to ścisła czołówka jeśli chodzi 
o scenę operową w Polsce. 

Zespół gdańskiej opery jest dość… charak-
terny, mówiąc oględnie. Jakie masz cechy 
osobowościowe, jakich używasz technik 
aby zjednać sobie ludzi. Oni ciebie poko-
chali i to od pierwszej współpracy? Co to są 
za umiejętności? Pytam w imieniu każde-
go, komu marzy się bycie liderem?

Nie miewam raczej problemów z zespołami. 
Przede wszystkim zawsze jestem przygo-
towany na sto procent. Nie jestem despo-
tyczny, bez zapędów dyktatorskich i swoją 
pracę opieram na współpracy, na tym, że 
muzycy są tak jak i ja współtwórcami. Opie-
ram się tez na szacunku i do muzyków i do 
dzieła, nad którym pracujemy.

Zapytam o twoich odbiorców. Jaka jest na-
sza publiczność w  mieście portowo-stocz-
niowym. Czy taka, jak w reszcie kraju, czy 
inna?

Trudne pytanie, za krótko jeszcze tu je-
stem. Owszem zadaję sobie często sam 
pytanie dlaczego w  Gdańsku jest taka, 
a nie inna opera, w takim, a nie innym miej-

scu albo dlaczego tej publiczności jest 
mniej, niż by się chciało… Ciężko mi na to 
odpowiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że 
to co czuję za plecami dyrygując, ta ener-
gia, która płynie ze strony widowni jest 
niesamowita. Daje poczucie, że widz za 
mną jest absolutnie świadomym i  wyro-
bionym słuchaczem.

Jesteś po premierze Króla Rogera. To bar-
dzo wymagający materiał. Jak oceniasz ten 
spektakl?

Soliści, orkiestra, reżyseria, scenogra-
fia, wszystko to stworzyło spójne dzie-
ło i  w  mojej ocenie wypadło na bardzo 
wysokim poziomie. Co poza głosami wi-
dzów ma swoje odzwierciedlenie także 
w  recenzjach, które w  dalszym ciągu się 
ukazują. I  muszę ci szczerze powiedzieć, 
że orkiestra spisała się na medal, poziom 
był bardzo wysoki. Śmiało stwierdzam, że 
to jedna z najlepszych orkiestr operowych 
w całej Polsce. Mają doskonałą technikę, 
luz, radość z  grania i  przede wszystkim 
chęć tworzenia. Ten „koktail” gwarantuje 
naprawdę światowy poziom.

Jakie jest twoje największe zawodowe i ar-
tystyczne marzenie. Punkt w życiu, do któ-
rego dążysz? Jeśli jest.

Nie ma, właśnie nie ma. Jestem spełniony 
i  usatysfakcjonowany kiedy mam pracę 
i  mogę tworzyć. Wtedy jestem szczęśliwy. 
Sam akt tworzenia jest ważny. Wiem, że je-
śli robię cokolwiek dobrze, na sto procent 
i podchodzę do tego szczerze, wtedy osią-
gnę to, co mnie satysfakcjonuje.

To mi pozostało tylko zaprosić 
czytelników do opery na twojego 
„Króla Rogera”.

TEKST: Tomasz Podsiadły ZDJĘCIA: mat. prasowe

Rozmawiał
Tomasz Podsiadły
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Przy bardzo dużym zainteresowaniu licznie 
zgromadzonych gości, zaproszeni przez au-
torkę projektu – Patrycję Brendler partne-
rzy - inspirowali uczestników do działania, 
znalezienia odwagi, aby realizować własne 
marzenia oraz, aby rozpocząć życie w  po-
czuciu sensu i spełnienia.

Dzięki różnorodności poruszanych tema-
tów przez partnerów wydarzenia, którzy 
podzielili się swoimi pasjami oraz życiowy-
mi i zawodowymi doświadczeniami, goście 
doznawali pełnej mocy własnych możliwo-
ści do działania i rozwoju.

Wydarzenie to dało również bardzo duże 
szanse na pozyskanie nowych relacji oraz 
kontaktów zawodowych i biznesowych.

Partnerzy, którzy byli inspiracją tego wie-
czora, to: 

MamboManiax męska formacja taneczna 
Mambo, Joanna Kimla właścicielka marki 
Inveray - profesjonalna pielęgnacja dłoni 
i paznokci, dr hab. Magdalena Górska prof. 
GUMed właścicielka marki Skin Science 
– dermokosmetyki, Agata Ślazyk i  Joanna 
Pieprzyk właścicielki marki EverydayOf-
ficial - odzież dla wymagających kobiet, 
Wojciech Lazarowicz i jego firma KaapVino 
- Finest Wines of South Africa.

Bardzo ważnym elementem tej edycji było 
rozwiniecie inicjatywy wokół bezwarun-
kowego pomagania oraz pokazanie jego 
różnego wymiaru w działaniu, dlatego Go-
śćmi Specjalnymi tej edycji byli przedsta-
wiciele Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci 
w Gdańsku.

Tego wieczora tradycyjnie nie zabrakło roz-
rywki na wysokim poziomie przy bardzo du-
żym zaangażowaniu wielu sponsorów oraz 
wykwintnego i  słodkiego poczęstunku od 
zespołu kucharzy i cukierników Restauracji 

Magiel. Prowadzenie Wydarzenia uświetnił 
nam swym znakomitym głosem dzienni-
karz radiowy: Robert Silski, niespodziankę 
muzyczną zaprezentowała Lidia Pozańska, 
a  zdjęcia reportażowe wykonała fotograf 
Agata Jabłońska.

Partnerzy Strategiczni Wydarzenia: BREN-
DLER Jewellery, Dealer BMW Zdunek, Ho-
tel Almond Gdańsk, Agencja Reklamowa 
3CITY.MEDIA

Kolejna edycja projektu 18 marca 2023r.

Lecimy na pełnej mocy!

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: Agata Jabłońska

W Hotelu Almond 
w Gdańsku odbyło się 

kolejne wydarzenie 
z cyklu: Kobiety z Pasją! 
Październikowa edycja 

o wymownym tytule “Lecimy 
na pełnej mocy!” miała na 

celu pobudzić do działania 
i rozwoju uczestników tego 

energetycznego wydarzenia. 
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Gala Rankingu Gmin Województwa 
Pomorskiego 2022 już 18 listopada.

Podczas niej będzie ogłoszony Ranking Gmin 
oraz wyróżnimy gminy znajdujące się na 

pierwszych miejscach.
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Hotele sieci Saltic zlokalizowane są w najpiękniejszych miej-
scowościach na polskim wybrzeżu: w  Grzybowie k. Koło-
brzegu oraz w Łebie.

Celem Grupy Saltic jest spełnianie oczekiwań współczesnych gości, 
poszukujących połączenia spokoju, komfortu i holistycznego relak-

su, wyznając zasadę, że wypoczynek w zgodzie z naturą jest kwinte-
sencją luksusu.

Oferta hoteli sieci Saltic poszerza się nieustannie, na najbliższy se-
zon letni 2023 planowane jest otwarcie apartamentów Saltic w Łe-
bie, w sąsiedztwie hotelu. 

POZNAJ SIEĆ NAJBARDZIEJ 
KLIMATYCZNYCH HOTELI!

Saltic Resort & SPA to nowoczesne obiekty zlokalizowane z dala od zgiełku kuror-
tów, w otoczeniu lasu oraz nad morzem. Gwarantują najwyższej jakości obsługę, 
kuchnię zgodną z filozofią slow, znakomite zabiegi SPA oraz szereg dodatkowych 

atrakcji, które zamieniają urlop w niezapomniane przeżycie.
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Kolejną dużą inwestycją, która dołączy do rodziny Saltic będzie ho-
tel w Zieleńcu, części miasta Duszniki-Zdrój, położona w Górach Or-
lickich. Co zdywersyfikuje ofertę oraz pozwoli wejść na nowe rynki.

POCZUJ NADMORSKĄ ENERGIĘ 

Wspaniała okolica sprzyja nadmorskim spacerom, joggingowi, nordic 
walking oraz rowerowym przejażdżkom. Podczas slow wakacji nad 
morzem na gości czeka Fitness Room ze sprzętami do ćwiczeń, wy-
pożyczalnia topowych rowerów Saltic Bike Academy oraz kilometry 
dobrze przygotowanych tras rowerowych. Dla najmłodszych nowo-
czesny pokój zabaw oraz sezonowy program animacji, prowadzony 
pod hasłem „Offline is fun”! A po długim i pełnym wrażeń dniu hotel 
oferuje niezapomniane przeżycia smakowe w Restauracji Natura.

RESTAURACJA NATURA 

Daj się ponieść tradycyjnym smakom Pomorza

Filozofią dań Restauracji Natura jest kuchnia slow food, gdzie każdy 
produkt cieszy się poszanowaniem, już od momentu uprawy. Kiedy 
trafia w ręce naszego szefa kuchni zamienia się w dzieło sztuki na 
talerzu. Wszystko dzięki konsekwentnemu połączeniu tradycyjnych, 
sezonowych produktów od lokalnych dostawców, z nieoczywistymi, 
oryginalnymi dodatkami. Szef kuchni swoją pracą chce pobudzać 
zmysły, pokazywać, że gotowanie to jest sztuka. Sezonowe, krótkie, 
menu idealnie odzwierciedla ideę Slow Food. Znajdują się w  nim 
również pozycje dietetyczne, wegańskie, a także wykluczające glu-
ten i laktozę. 

KOMFORT W BAŁTYCKIM STYLU 

Wnętrza zainspirowane bałtycką przyrodą. Przytulne, ekologiczne 
materiały, naturalne dekoracje oraz melanż kolorów pobliskiej przy-
rody zachęcają do odpoczynku i relaksu. 

SPA & WELLNESS

Odzyskaj wSPAniały blask
Oddaj się zabiegom w Saltic SPA

W strefie SPA wprowadzają w stan błogiego relaksu i harmonii. Zaj-
mują się Tobą holistycznie. Twoje ciało rozpieszczać będą zabiegi, 
z  wykorzystaniem profesjonalnych, naturalnych kosmetyków oraz 
technik relaksacyjnych, wykorzystywanych przez doświadczony 
zespół kosmetologów i  masażystów. Dźwięki, zapach i  światło do-
pełnią rytuału odprężenia dla Twojej duszy. Przedłużenie stanu bło-
gości i oczyszczenia uzyskasz w strefie Wellness.

PODARUJ WSPANIAŁE WSPOMNIENIA WSPÓŁPRACOWNIKOM 

Goście indywidualni mogą czuć się w  Saltic jak w  domu, jednak 
warunki, jakie tworzy hotel i  jego zespół, sprawdzą się również dla 
Gości grupowych. Organizacja na najwyższym poziomie i doświad-
czenie sprawią, że Twoi współpracownicy na pewno docenią wysiłek 
jaki jest wkładają w organizację konferencji i eventów firmowych. 

OGRANICZENIEM JEST WYŁĄCZNIE WYOBRAŹNIA

Saltic Team zorganizuje dla Ciebie wszystko czego potrzebujesz, 
a  dzięki otoczeniu natury poczujesz pozytywne wibracje i  dobrą 
energię. Przestrzeń możesz wykorzystać do stworzenia mobilnego 
biura wśród drzew lub przy szumie fal, bo po co się ograniczać i po-
dążać konwencjonalnymi rozwiązaniami. A to wszystko dlatego, że 
salticvibes możesz poczuć tak jak chcesz.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Marka Grace Collection podczas 
Gali Wiktoria zaprezentowała 
na wybiegu najnowszą kolek-

cją ubrań i  torebek. Pokaz zatytułowany 
„Good Girl” zaprezentowany w formie mini 
spektaklu, spotkał się z uznaniem i zainte-
resowaniem gości. Pełen kolorów, ekspresji 
i zmysłowego tańca okrzyknięty został „wi-
sienką na torcie gali”. A wszystko, to w wy-
konaniu adeptek Studium Wokalno–Ak-
torskiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. 

Grażyna Paturalska – absolwentka studiów 
podyplomowych w  Akademii L. Koźmiń-
skiego Zarządzanie w Sektorach Mody oraz 
absolwentka Europejskiej Akademii Mody. 
Wcześniej businesswoman, posłanka na 
Sejm IV kadencji, a od 10 lat stylistka, kre-
atorka wizerunku, autorka książek i audycji 

radiowych o  modzie oraz projektantka au-
torskiej marki szytych na zamówienie eks-
kluzywnych ubrań i torebek damskich z wło-
skich skór naturalnych - Grace Collection. 

Marka Grace Collection podczas 10 let-
niej obecności na rynku mody odnotowała 
wiele znaczących sukcesów. Uczestniczyła 
w  programie Pomorski Broker Eksportowy, 
w  ramach którego z  sukcesem rozpoczęła 
współpracą z  ekskluzywnymi europejskimi 
(i  nie tylko), butikami, odbiorcami kolekcji 
ubrań i torebek w Berlinie, Hamburgu, Bruk-
seli, Sztokholmie oraz Nowym Jorku.

Grace Collection prezentowana była na wy-
biegach tak znaczących wydarzeń w świe-
cie mody, jak: Moscow Fashion Week 2019, 
New York Fahion Week 2020, Milan Fashion 
Week 2021, Dubaj Fashion Week 2022.

Grażyna Paturalska, projektantka i autorka marki Grace 
Collection otrzymała nagrodę Ekskluzywna Marka Roku, 

w kategorii MODA 2022, w ramach konkursu Wiktoria. Za 
nami jubileuszowa, 25-edycja imprezy. 

POKAZ PEŁEN 
KOLORÓW
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Szukamy możliwości inwestowania kapitału w  nieruchomościach. 
W Polsce ceny mieszkań i domów wciąż rosną, podobnie jest z opro-
centowaniem kredytów. Dodatkowo rosnąca inflacja powoduje, że 
oszczędności Polaków topnieją z  miesiąca na miesiąc. W  efekcie, 
i na szczęście, przedsiębiorczy Polacy coraz częściej lokują pieniądze 
w nieruchomościach za granicą. Wybierają przyjazne kierunki. Zdarza 
się też, że za zakup apartamentu płacą dużo mniej niż w kraju. Naj-
nowszym kierunkiem takich inwestycji jest Gruzja. 

Gruzja jest w tej chwili bardzo atrakcyjnym kierunkiem. W ostatnim 
czasie na tym rynku coraz mocniej inwestują także Rosjanie. Nieru-
chomości kupują tutaj także obywatele Izraela, Kazachstanu i Azer-
bejdżanu oraz Turcy i inwestorzy z krajów arabskich.

O  zaletach inwestowania w  nieruchomości w  Gruzji opowiadała 
Joanna Symeryak
Biuro Nieruchomości Luxuria Estate
+ 48 796 100 155

Dlaczego polecam zakup
nieruchomości w Gruzji

Żadne opisy, ani zdjęcia nie oddadzą uroku Gruzji. Warto za to tam pojechać, poczuć 
emocje, zapach i smak dań. Napawać się pięknymi widokami oraz cieszyć gościnnością 

Gruzinów. A jeśli do tego dodamy możliwość zarobku? 

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe

Zainteresowanie jest tak duże, że przekracza to nasze oczekiwania.

W ofercie biura znajdują się obecnie m.in. mieszkania w apartamentowcach 
w Batumi. Natomiast w niedalekiej przyszłości planujemy sprzedaż nieruchomości 
w górskich kurortac
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Wnętrze 
w stylu japandi

Styl japandi to silny trend wnętrzarski, który jest hybrydą estetyki 
japońskiej i skandynawskiej. Jest minimalistyczny, funkcjonalny, 

ciepły i wyciszający. Naturalna harmonia stylu japandi jest w dużej 
mierze zasługą długoletnich więzów kulturowych Danii i Japo-

nii. Oba narody łączy szacunek dla rzemieślników, rzemiosła i na-
turalnych materiałów, głównie drewna. Zarówno japońska filozofia 

„wabi sabi”, jak i duńskie „hygge” oparte są na uwielbieniu prostoty. 
To właśnie było inspiracją dla architekt Marty Jemioł, która zapro-
jektowała wnętrze eleganckiego apartamentu w Dolnym Sopocie. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

MARTA JEMIOŁ, 
Architekt – Jemioł Concept
Dom to nasze schronienie, świątynia. To miejsce, gdzie możemy 
zażyć spokoju, zrelaksować się, naładować do kolejnego działania. 
Miejsce ukojenia. Japandi nie tworzy wnętrz krzykliwych, ale takie, 
które na pierwszą myśl przywodzą skojarzenie: „cisza”, „balans”, 
„równowaga”. Tak też i w przypadku tego projektu. 

Mieszkanie zostało zaplanowane dla dwóch mieszkańców. 
Inwestorzy po wyprowadzce z domu dzieci zdecydowali przenieść 
się bliżej morza, przy okazji robiąc „downsizing” przestrzeni. 
Zaprojektowane 92mkw podzieliliśmy na strefę dzienną i strefę 
prywatną. Pokój dzienny łączy w sobie otwarty salon, gdzie płynnie 
wydzielono miejsce do pracy zdalnej – taki aneks biurowy, kuchnię 
i jadalnię. Ta ostatnia stanowi serce domu. Życie rodziny inwestorów 
zawsze kręci się wokół wspólnych rozmów przy dużym stole, dlatego 
miał on stanowić najważniejszy punkt tego wnętrza.  

Obok strefa salonowa, która często będzie służyć jako „zaplecze” 
dla jadalni – wnuki będą mogły się tu bawić, tu oglądać bajki, będąc 
w zasięgu wzroku dzieci Inwestorów i ich samych. Przy jadalni znalazła 
się też kuchnia – z dużą, dostępną z każdej strony wyspą i wysoką 
zamykaną zabudową, gdzie znalazł się zlew i miejsce na ekspres. W tej 
samej zabudowie ukryte jest przejście do części prywatnej. 

Sypialnia nie emanuje kolorami. Naturalne materiały w połączeniu 
z tektoniczną dekoracyjną ścianką, nawiązującą do biblioteki 
w salonie, tworzą swoistą oazę spokoju i wspomagają regenerację. 
Przy sypialni znalazła się wydzielona garderoba i minimalistyczna 
(wręcz ascetyczna) w stylu łazienka master. Jeśli do tej pory nie 
poczuliście się zrelaksowani, to na pewno osiągniecie to w jej 
wnętrzu! Drewniana szafka, gliniany tynk, piaskowe płytki cegiełki 
za wanną i na podłodze w połączeniu z dźwiękiem wody będą 
kojarzyć się z plażą i wodą morską. 
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Gala Jubileuszowa, odbywająca się 
w Święto Edukacji Narodowej była 
okazją do uhonorowania osób za-

służonych dla oświaty Medalami Komisji 
Edukacji Narodowej, Nagrodami Starosty 
Wejherowskiego oraz Dyrektora Szkoły. 

– Z okazji obchodów Powiatowego Dnia Ko-
misji Edukacji Narodowej składam wszyst-
kim Państwu – nauczycielom, pedagogom, 
psychologom, wychowawcom, instrukto-
rom, doradcom edukacyjno-zawodowym 
oraz pracownikom administracji i  obsługi 
wyrazy uznania i  najserdeczniejsze po-
dziękowania za codzienny wysiłek i  zaan-
gażowanie wkładane w  wykonywanie od-
powiedzialnej pracy związanej z  edukacją 
i wychowaniem młodego pokolenia – powie-
działa podczas Gali Jubileuszowej Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

 Podczas święta oficjalnie oddano do użyt-
ku nowe skrzydło szkoły z  nadbudowaną 
kondygnacją, w  którym znalazły się m.in. 
nowoczesne pracownie – matematyczna, 
biologiczna, fizyczna, informatyczna, ję-
zykowa, laboratorium chemiczne, a  także 
winda. Placówka zyskała także nową ele-
wację. Koszt inwestycji wyniósł ponad 9 
mln zł, z czego 3 mln zł pozyskano z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
90 tys. zł z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych na dźwig 
osobowy.

– 14 października 2022 r. zapisuje się na 
trwałe w  annałach Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w  Wejherowie faktem uroczy-
stego otwarcia zmodernizowanego i  roz-
budowanego budynku, który zyskuje no-
woczesne na miarę XXI w. oblicze. Jestem 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Jana III Sobieskie-
go, które wchodzi w skład 
Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 1 w Wejherowie, obcho-
dziło jubileusz 165-lecia 
istnienia. Wydarzenie było 
okazją do przypomnienia bo-
gatej historii szkoły, złożenia 
życzeń i gratulacji, a przede 
wszystkim przekazania 
podziękowań wszystkim 
tym, którzy tworzyli, rozwijali 
i wspierali szkołę na prze-
strzeni tych lat. 

I LO W WEJHEROWIE MA 
JUŻ 165 LAT
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pewna, że nowe w pełni wyposażone gabi-
nety przedmiotowe oraz zmodernizowana, 
przyjazna i  atrakcyjna przestrzeń Liceum 
„Sobieskiego” przyczyni się do osiągania 
kolejnych sukcesów edukacyjnych i  wy-
chowawczych. Inwestycja ta wpisuje się 
w  ciąg zadań remontowo-inwestycyjnych 
realizowanych przez Powiat Wejherow-
ski w  placówkach edukacyjnych, których 
celem jest stała troska Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego o  rozwój bazy dydaktycz-
nej, zapewnienie jak najlepszych warunków 
nauki i pracy oraz wysoki poziom edukacji – 
powiedziała podczas uroczystości Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 

I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie 
to najstarsza placówka edukacyjna na 
terenie powiatu, która na trwałe wpisała 
się w  historię miasta Wejherowa. Szkoła 
może poszczycić się bogatym dorobkiem, 
licznymi osiągnięciami dydaktyczno-wy-
chowawczymi oraz wieloma wybitnymi 
absolwentami. I  LO ukończyli m.in. ks. 
Edmund Roszczynialski, prof. Gerard La-
buda – wybitny historyk, Franciszek Gru-
cza – pisarz i działacz kaszubski, dr Antoni 
Liedtke – historyk sztuki, dr Alojzy Jagal-
ski – chirurg i  długoletni dyrektor wejhe-
rowskiego szpitala oraz Maciej Mieczni-
kowski – artysta muzyk.

– Nowe wyzwania organizacyjne spowodo-
wane reformą ustroju szkolnego, wybuch 
pandemii w  2020 r. i  wielomiesięczne na-
uczania zdalne zmobilizowały całą spo-
łeczność szkolną i  nie zatrzymały rozwoju 
Liceum. Od lat utrzymujemy najwyższą 
jakość edukacji i  wychowania. Od 2019 r. 
w szkole funkcjonują oddziały dwujęzyczne 
z  językiem angielskim. Dzięki Akredytacji 
Erasmus+ otrzymanej w 2020 r. i projektom 
europejskim z  udziałem uczniów i  nauczy-
cieli, z  powodzeniem kontynuujemy współ-
pracę międzynarodową  na szeroką skalę. 
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat znacząco 
wzrosła liczba kandydatów wybierających 
„Sobieskiego”. Nasi uczniowie odnoszą tak-
że liczne sukcesy w  konkursach na arenie 
krajowej i międzynarodowej – mówiła Dyrek-
tor PZS nr 1 w Wejherowie Katarzyna Bojke. 

Placówka została założona 15 październi-
ka 1857  r. jako czteroklasowe gimnazjum 
i na początku mieściła się w opustoszałych 
budynkach poklasztornych. W  1861 r. prze-
kształcono ją w pełne gimnazjum klasyczne 
z nauką języka łacińskiego, greckiego i he-
brajskiego. 24 września 1866 r. szkoła prze-
niosła się do nowo wybudowanej siedziby na 
rogu ulic Sobieskiego i Sienkiewicza (obec-
na Szkoła nr 4). Po odzyskaniu niepodle-
głości przez Polskę Liceum pełniło funkcję 

kuźni kadry inteligencji dla odradzającego 
się Państwa Polskiego. Dnia 1 września 1920 
r. pierwszym dyrektorem Polakiem został 
Andrzej Wyka. W  1922 r. placówce nadano 
nazwę Państwowego Gimnazjum i  Liceum 
im Króla Jana III Sobieskiego. W 1953 r. sie-
dzibę szkoły przeniesiono do nowego bu-
dynku przy ulicy Śmiechowskiej 20 (obecna 
Szkoła Podstawowa Nr 6). W obecnym miej-
scu, w budynku przy ulicy Bukowej 1, Liceum 
mieści się od 7 listopada 1965 r.

 – W tym roku w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Wejherowski naukę w klasach pierw-
szych rozpoczęło 2781 uczniów w 87 oddzia-
łach. Tym samym w bieżącym roku szkolnym 
powiatowe placówki oświatowo-wychowaw-
cze osiągnęły rekordową w  historii powiatu 
łączną liczbę 9075 wychowanków, uczniów 
i słuchaczy oraz 780 zatrudnionych nauczy-
cieli. Od wielu lat systematycznie inwestuje-
my w placówki edukacyjne i oświatowo-wy-
chowawcze, dla których jesteśmy organem 
prowadzącym. Każdego roku, dzięki środ-
kom z  budżetu oraz środkom zewnętrznym, 
unowocześniana jest baza dydaktyczna, co 
zapewnia kształcenie na wysokim poziomie. 
Niedawno zakończyliśmy projekt zintegro-
wanego rozwoju szkolnictwa zawodowego 
w  Powiecie Wejherowskim, dofinansowane-
go ze środków unijnych o  łącznej wartości 
około 35 milionów złotych. W  wyniku tego 
programu rozbudowanych zostało m.in. pięć 
powiatowych szkół i  powstało 35 pracowni 
zawodowych. W  ostatnim czasie oddaliśmy 
także do użytkowania nowy budynek szkolny 
z dziesięcioma pracowniami w Powiatowym 
Zespole Szkół w  Redzie oraz rozbudowali-
śmy Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w  Rumi. 
W  zeszłym miesiącu  zakończyliśmy roz-
budowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w  Wejherowie. Warto również wspomnieć, 
że w obecnie trwa rozbudowa Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejhe-
rowie. Biorąc jednak pod uwagę ogromne 
potrzeby jeśli chodzi o  szkolnictwo, w  tym 
szkolnictwo branżowe, to w  planach mamy 
kolejne inwestycje. W tej chwili przygotowu-
jemy się do rozbudowy Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Redzie oraz Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Rumi – mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

AUTOR : Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Obecny most jest tylko częścią tego z  przed 
170 lat. Jaka jest jego historia? 

Mirosław Augustyn:  Zabytkowy most 
w Tczewie został wybudowany według pro-

jektu architekta Friedricha Augusta Stüle-
ra oraz inżynierów: Carla Lentzego i Rudol-
fa Eduarda Schinza, tworząc najszybszą 
trasę Kolei Wschodniej, która połączyła 
Berlin z Prusami Wschodnimi. Budowa była 

olbrzymim i  kosztownym przedsięwzię-
ciem. Niestety, jego otwarcie w  1857 było 
skromne. Zamiast hucznego świętowania, 
odbyła się skromna uroczystość. A wszyst-
ko z uwagi na szalejącą epidemię cholery.

Rozmowa przy kawie Krzysztofa Witeckiego
ze Starostą Tczewskim Mirosławem Augustynem.

JEST SZANSA, ŻE MOST 
W TCZEWIE POWRÓCI DO 

SWOJEJ ŚWIETNOŚCI.
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Pierwotnie most był krótszy od obecnego, 
ponieważ wówczas wał ochronny znajdo-
wał się bliżej koryta rzeki. W 1912 roku wał 
przesunięto w  stronę  Lisewa. Dokonano 
przedłużenia mostu i  zbudowano przybu-
dówki z bramą. Długość mostu zwiększyła 
się wówczas z  837 m do 1030 m. Wystę-
pują w nim wszystkie najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczno-konstrukcyjne 
stosowane w  sztuce budowlanej mostów 
XIX wieku.

W  tamtych czasach był najdłuższym mo-
stem w Europie i jednym z największych na 
świecie. W momencie zakończenia budowy 
miał sześć przęseł, ale tylko dwa znalazły 
się nad nurtem rzeki, pozostałe powstały 
na terenie zalewowym. Pośrodku mostu 
umieszczono jeden tor kolejowy, a  po bo-
kach znalazły się jezdnie. Piesi mogli poru-
szać się po chodnikach, które umieszczono 
na zewnątrz ścian mostu. Gdy przez most 
przejeżdżał pociąg ruch samochodów był 
wstrzymywany.

W  2004 r. został uznany przez American 
Society of Civil Engineers, jako pierwszy 
obiekt w Polsce, za Międzynarodowy Zaby-
tek Inżynierii.

W  czasie II wojny światowej most został 
wysadzony przez saperów i  całkowicie 
zniszczony. Po wojnie jedynie prowizorycz-
nie odbudowano, ale nigdy już nie wrócił do 
stanu pierwotnego. W  październiku 2011 r. 
został zamknięty ze względu na zły stan 
techniczny, a rok później rozpoczęto pierw-
szy etap jego remontu.

Bez mostu jak bez ręki.

Mirosław Augustyn: Most pełni rolę łączącą 
dwa brzegi, miasto Tczew z powiatem Mal-

borskim i Nowodworskim. Dziś bez tej prze-
prawy mieszkańcy mają utrudniony ruch 
komunikacyjny i  możliwość przemieszcza-
nia. Aby dostać się do Tczewa mieszkańcy 
z prawej strony rzeki muszą nadrabiać wie-
le kilometrów. Dla powiatów: Tczewskiego, 
Malborskiego, Nowodworskiego przeprawa 
przez rzekę jest kontynuacją ścieżki rowe-
rowej i krajoznawczej.

Drugie znaczenie dla powiatu to: histo-
ryczne i turystyczne. W XIX wieku był cu-
dem techniki w Europie. Most został zbu-
dowany w  tej samej technologii co wieża 
Eiffla w  Paryżu. Wiadomo jest że Tczew 
to nie Paryż, ale jest wiele pasjonatów, 
którzy zwiedzają region. Odbudowanie 
mostu zgodnie z  projektem z  XIX w. daje 
ogromną możliwość ruchu turystycznego 
z całego świata, co pozytywnie wpłynie na 
atrakcyjność oraz rozwój naszego Powiatu 
Tczewskiego.

Jaki ma Pan pomysł na odbudowanie?

Mirosław Augustyn:  25 lat temu, gdy po-
wstawał nowy podział administracyjny, 
Tczew dostało w prezencie od ówczesnych 
władz ten zabytkowy most - wspomina 
Starosta Mirosław Augustyn. Przez długie 
lata nic przy nim nie robiono, aż jego stan 
techniczny zagrażał bezpieczeństwu. Te-
raz staramy się odbudować i  przekazać 
jednostkom rządowym. Nie ma w  Polsce 
drugiego takie przypadku, gdzie samorząd 
dźwigałby na swoich barkach ogromne 
koszty związane z  tak dużą infrastrukturą 
komunikacyjną.

W  poprzedniej kadencji podjęto decyzję, 
aby Most w  Tczewie wpisać do ewidencji 
zabytków - to spowodowało wszelkie pośli-
zgi i zmiany koncepcji odbudowy.

Na początku 2022 r spotkałem się z  Gene-
ralnym Konserwatorem Zabytków Panem 
wiceministrem Selinem i gdzie wraz z zespo-
łem wypracowaliśmy wspólne stanowisko, że 
most będzie odbudowany w  wersji pierwot-
nej. Pozyskaliśmy środki 61,5 mil z  Polskie-
go Ładu reszta stanowi wkład własny, który 
będzie też deklarowany przez Ministerstwo 
Kultury poprzez nowy podmiot w  tym pro-
jekcie jakim jest Muzeum II Wojny Światowej. 
Jednocześnie udało się znaleźć miejsce eks-
pozycji dla przęsła ESTB, które będzie zde-
montowane z  obecnego mostu. Propozycja 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
by go wyeksponować na brzegu Wisły.

Skąd pomysł z Muzeum II Wojny Światowej?

Mirosław Augustyn: W tej kadencji powstał 
pomysł tczewskich społeczników, history-
ków, pasjonatów, ludzi, dla których Most 
Tczewski nie jest obojętny - umieszczenia 
w przyczółkach oddziału Muzeum II Wojny 
Światowej. Po rozmowie w  Ministerstwie 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego wypra-
cowaliśmy wstępny projekt, który umoż-
liwi przekazanie części budowli na rzecz 
Muzeum II Wojny Światowej w  Gdańsku. 
Jednakże musi być gwarancja, że most zo-
stanie odbudowany.

Planujemy przestrzeń edukacyjną ukazu-
jącą historię mostownictwa w  konfliktach 
zbrojnych na świecie. Muzeum zajęłoby się 
również wyeksponowaniem historii mostów 
tczewskich oraz tego co się z nimi działo na 
przestrzeni prawie 200 lat. Na przestrzeni 
3500 m2 znajdowałyby się biura, admini-
stracja oraz sale wystawowe. Ten pomysł 
cieszy się dużym entuzjazmem, napewno 
spowoduje przypływ ruch turystów i stanie 
się ważnym miejscem poszerzania wiedzy 
historycznej regionu.

TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki
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Realizuje zadania w zakresie kultury, 
kultury fizycznej i sportu, turystyki. 
Zajmuje się promocją walorów tury-

stycznych, bazy noclegowej i gastronomicz-
nej, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
współpracuje przy tworzeniu produktów tu-
rystycznych. Prowadzi działalność wydaw-
niczą i  wystawienniczą. Organizuje sesje 
naukowe i okolicznościowe…

Zarządza Parkiem Kulturowym Osada Łow-
ców Fok w Rzucewie.

Z historii gminnej struktury kulturalnej…
1991 – 1992 placówki gminne w  ramach 
struktury i działań Powiatowego Domu Kul-
tury w Pucku
1992 – 1996 powołanie Centrum Kultury 

Gminy Puck z siedzibą w Strzelnie;
1997 – 2003 utworzenie Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu, Turystyki i  Ochrony Prze-
ciwpożarowej z siedzibą w Pucku; 
2004 powstanie samorządowej instytu-
cji kultury pod nazwą: Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Gminie Puck z siedzi-
bą w Pucku, a od 2021 siedzibą OKSiT jest 
obiekt Domu Kultury w Żelistrzewie…

Dyrektorzy powołanych jednostek gmin-
nych:
1992 – 1996 Brunon Ceszke
1997 – 1999 Lidia Parchem
2000 – dr Jan P. Dettlaff i nadal 

Uroczysty Jubileusz 30. lecia Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck połą-

30. LECIE OŚRODKA 
KULTURY, SPORTU 

I TURYSTYKI W GMINIE PUCK
Życie kulturalne na wsi kaszubskiej ma swoją bogatą tradycję. 
Zawsze było związane z budowaniem własnej tożsamości na-

rodowej, pielęgnowaniem korzeni, z rozwijaniem różnorodnych 
form kulturowych opartych na tradycji. Samorządową instytucją 

kultury do rozwijania tych zamierzeń został powołany Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
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czony z Inauguracją Roku Kulturalnego Gmi-
ny Puck 2022/23 odbyły się 23 października 
w naszej siedzibie w Żelistrzewie. Na scenie 
Domu Kultury wystąpił wzbogacony o  no-
wych członków dziecięcy zespół „Sztrądo-
wé Òstë” z Żelistrzewa oraz folklorystyczny 
zespół Bursztynki z  Mieroszyna z  nowym, 
kaszubskim repertuarem. Usłyszeliśmy tak-
że przepiękny sopran Pani Beaty Dąbrow-
skiej, a także dwie utalentowane muzycznie 
zwyciężczynie III edycji Konkursu Piosenki 
„Wyśpiewaj Sukces”… Podczas uroczystości 

jubileuszowych odbyły się wernisaże dwóch 
wystaw: malarstwa Corinny Kidoń pt. „Bunt-
spiel” oraz fotogramów gdańskiego złotnic-
twa na ziemi puckiej dr Jana P. Dettlaff pt. 
„Blask Chwały Bożej”. Omówienie działalno-
ści Parku Kulturowego Osada Łowców Fok 
w  Rzucewie przez badaczkę archeolog Da-
nutę Król wzbudziło duże zainteresowanie. 
Atrakcją Jubileuszu była możliwość zapo-
znania się z pełnymi wspomnień kronikami 
naszych placówek kultury, a  także pozna-
nie 30. letnich losów Ośrodka Kultury z ust 

obecnego oraz byłych dyrektorów instytucji 
samorządowej.

Kulminacyjnie ważnym momentem uroczy-
stości było uhonorowanie osób zasłużonych 
dla Ośrodka, w  tym obecnych oraz emery-
towanych pracowników. Wyróżnieni zostali 
twórcy ludowi, z  którymi współpracujemy 
od wielu lat.

Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólne 
przeżywanie naszego Jubileuszu…

TEKST: JP.D., W.G. ZDJĘCIE: P.K., M.P.
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M iłośnicy chodzenia z  kijkami 
zmierzyli się z  trzema dystan-
sami:  5 km w  finale Pucharu 

Polski,  10 km w  finale Pucharu Polski i  fi-
nale Pucharu Europy oraz 21 km w Mistrzo-
stwach Europy w  półmaratonie. W  opinii 
sędziów Nordic Walking, którzy wyznaczali 
trasę, lokalizacja zawodów została zaliczo-
na do najlepszych w Europie.

- Trasa zawodów była niezwykle urozmaico-
na, zaskakująca według zawodników, którzy 
spodziewali się trasy płaskiej, tymczasem 
tutaj nad  Bałtykiem mamy trasę z  licznym 
wzniesieniami, jak na pogórzu. Przy tym ma-
lownicza, przepiękna i doskonała, jeżeli cho-

dzi o podłoże – mówi wejherowianin Olgierd 
Bojke, prezes Polskiej Federacji Nordic 
Walkig. - Cieszę się, że Wejherowo jest otwar-
te na  tę dyscyplinę, mnóstwo mieszkańców 
chodzi z  kijami – rekreacyjnie, dla zdrowia 
i jak się okazuje sportowo. Dziękuję władzom 
za wsparcie tych zawodów.

Piękna trasa - malownicza, wymagająca 
i idealnie przygotowana 

- Jesteśmy dumni, że  tak prestiżowa impre-
za sportowa odbyła się   w  naszym mieście 
oraz to, że nasze leśne trasy zostały docenio-
ne i tak wysoko ocenione przez sędziów nor-
dic walking – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 

zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekono-
micznych i społecznych, który wziął udział 
w  zawodach i  w  Pucharze Polski na  5 km 
wywalczył brązowy medal w  swojej kate-
gorii wiekowej. - Nordic walking jest coraz 
bardziej popularną dyscypliną w  Wejhero-
wie, wspaniałe tereny sprzyjają uprawia-
niu tej  dyscypliny. Trasy są wymagające, 
ale niezwykle malownicze. Uprawiam nordic 
walking i  doceniam wspaniałe trasy, które 
mamy na wyciągnięcie ręki. Mamy wspania-
łą grupę osób, z  którymi spotykamy się raz 
w  tygodniu, wspólnie trenujemy, spędzamy 
czas i poprawiamy swoje wyniki. Cieszę się, 
że  tak wielu zawodników z  różnych części 
Polski i Europy wzięło udział w zawodach.

Przepiękną trasą maszerowali z kijkami wszyscy chętni bez względu na kondycję, wiek i płeć. 
Wejherowo było „europejską stolicą nordic walking”, jako gospodarz finałów Pucharu Polski 

i Pucharu Europy oraz Mistrzostw Europy w półmaratonie Nordic Walking. W zawodach wzięło 
udział ponad 200 zawodników z Polski, Czech, Ukrainy, Austrii, Litwy i Słowenii.

WEJHEROWO STOLICĄ 
EUROPEJSKIEGO 

NORDIC WALKINGU

AUTOR: UM Wejherowo
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AUTOR: UG Puck

Gmina Puck podejmuje szereg działań i  rozwiązań ułatwiających 
mieszkańcom podejmowanie decyzji o  zmianie starych, nieefek-
tywnych źródeł ciepła, na ekologiczne. Od 2021 roku, mieszkańcy 
mają możliwość skorzystania z  dofinansowania z  budżetu gminy 
udzielanego właśnie na wymianę starych pieców na nowe. Ponadto, 
od maja 2021 roku, Gmina prowadzi Punkt Konsultacyjno – Infor-
macyjny Programu Czyste Powietrze, w  którym mieszkańcy mogą 
zasięgnąć informacji na temat dofinansowań  do wymiany źródeł 
ciepła udzielanych z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i  Gospodarki Wodnej w  Gdańsku. Przeszkoleni pracownicy 
pomagają wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie oraz o płat-
ność w ramach Programu. Dodatkowo udzielają informacji na temat 
zakresu Programu, rodzaju dofinansowywanych przedsięwzięć oraz 
wysokości udzielanych przez WFOŚiGW dotacji.

Dzięki zaangażowaniu zarówno pracowników Punktu oraz miesz-
kańców, Gmina Puck znalazła się w rankingu najbardziej aktywnych 
gmin wdrażających Program Czyste Powietrze. Zgodnie z przyjętym 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej wyliczeniem wskaźników aktywności gmin, wskazanych zostało 
625 samorządów, które mają najwyższy wskaźnik zaangażowania 
w realizację Programu Czyste Powietrze. Gmina Puck uplasowała 
się na 299 pozycji spośród 2069 gmin realizujących na swoim te-
renie Program ze  złożonymi łącznie 303 wnioskami z terenu całej 
gminy w okresie od 1.04.2021 do 31.03.2022 r.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców do korzystania z pomocy ofe-
rowanej przez Punkt konsultacyjno – informacyjny Czyste Powietrze. 
Więcej szczegółów dotyczących Punktu i Programu można odnaleźć 
na stronie internetowej https://gmina.puck.pl/czyste-powietrze/. 
Zachęcamy również do kontaktu mailowego :
powietrze@gmina.puck.pl oraz telefonicznego: 058 673 56 50.

Wielkimi krokami zbliża się okres jesienno- zimowy, 
a wraz z nim początek sezonu grzewczego. Jak co 
roku, będziemy zastanawiać się nad jakością po-
wietrza, rodzajami i jakością spalanego opału i nad 
rozwiązaniami pro – ekologicznymi, mającymi na 
celu ochronę powietrza i środowiska naturalnego 
przed zanieczyszczeniami wywołanymi spalaniem 
niskiej jakości paliw stałych. W tym roku, sprawa 
zdaje się być jeszcze trudniejsza, patrząc z per-
spektywy dostępności oraz ceny węgla kamienne-
go na terenie całego kraju. 
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Uczestniczyli w niej dyrektorzy i nauczycie-
le pomorskich szkół.

- Konferencja była kolejnym krokiem w  roz-
woju naszej mariny. Każdą budowę zaczyna 
się od zera. My rozpoczęliśmy od pułapu -1, 
bo przecież jesteśmy na Żuławach, a to tere-
ny położone poniżej poziomu morza. Jeszcze 
kilkanaście lat temu nasza gmina utożsa-
miana była tylko z rolnictwem. Takie spojrze-
nie zmieniło się dzięki marinie, gdzie organi-
zowane są wydarzenia rangi wojewódzkiej 
i  ogólnopolskiej. Dziś Błotnik stał się miej-
scem, które – co powtarzam na każdym kroku 
– jest rozpoznawalne w  świecie żeglarskim. 
Konferencja z całą pewnością przyczyni się 
do promocji naszej mariny i  gminy. Nie po-
wiedzieliśmy jednak ostatniego słowa, bo 
mamy kolejne pomysły na rozwój przystani, 
Błotnika i  gminy – podkreśla Janusz Goliń-
ski, wójt gminy Cedry Wielkie.

Warto dodać, że konferencja była częścią 
wojewódzkiego projektu „Pomorskie żagle 
wiedzy”. Była to to nie tylko okazja to za-
poznania się z  teorią i  wymianą doświad-
czeń. Odbyły się także warsztaty i  zajęcia 
praktyczne, w  czasie których nauczyciele 
zapoznawali się z  manewrowaniem, pracą 
w bosmanacie i zasadami bezpieczeństwa.

Podczas spotkania wręczono certyfikaty 
szkołom, której najbardziej wyróżniają się 
w realizacji Pomorskiego Programu Edukacji 
Morskiej. W  napiętym grafiku organizatorzy 
wydarzenia znaleźli też czas na wizytę stu-
dyjną, w czasie której uczestnicy konferencji 
odwiedzili Cedry Wielkie, Błotnik i Miłocin.

Obecni byli Pan Józef Sarnowski Wicemarsza-
łek województwa pomorskiego oraz Adam Kra-
wiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowksiego w Gdańsku.

Gościliśmy nauczycieli 
z całego Pomorza

Hala w Cedrach Wielkich oraz przystań żeglarska w Błotniku były miejscem dwudniowej konferencji 
zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Pomorski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Słupsku w zakresie edukacji morskiej („Dobre praktyki w kształtowaniu kompetencji kluczowych 
poprzez edukację morską”).

AUTOR: UG Cedry Wielkie
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