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? Ciekawi nas, co Orzeł 
trenera Górskiego, 
olimpijski król strzelców 
z 1976 roku, napastnik, 
przed którym drżeli 
bramkarze, jeden 
z czterech ambasadorów 
EURO 2012, robi obecnie?

pracuję. Tylko inaczej niż wtedy. 
ale nadal związany jestem z pił-
ką. robię więc cały czas to, co 
lubię. jestem licencjonowanym 
menadżerem. 

? Nie może Pan jednak 
usiedzieć na miejscu, 
dużo Pan podróżuje...

To wynika nie tylko z tego, że 
świat obecnie stoi otworem, czy 
z tego, że mam ciekawską na-
turę. po pierwsze moje zajęcia 
wymagają ode mnie bycia czę-
sto w różnych miejscach, a po 
drugie moje dzieci mieszkają we 
francji, więc jeżdżę tam, żeby je 
odwiedzać. 

? Jaki moment w swojej 
karierze wspomina 
Pan najlepiej, a jaki 
najgorzej?

nie chcę, żeby zabrzmiało to 
nieskromnie, ale chyba o tych 
najgorszych to chyba w moim 
przypadku trudno byłoby mówić. 
byłem napastnikiem w reprezen-
tacji polski, która dwukrotnie 
zajęła trzecie miejsce w mistrzo-
stwach świata – w 1974 i 1982 
roku. Mam też w dorobku srebrny 
medal igrzysk 1976. w Mont-
realu byłem królem strzelców 
turnieju olimpijskiego (6 goli), 
a w fi nałach Mistrzostw świata 
fifa 1974 zdobyłem pięć bra-
mek. poza tym mam na koncie 
dwukrotne mistrzostwo kraju 

w barwach górnika zabrze (1972, 
1976). w sumie wystąpiłem w 61 
meczach reprezentacji polski, 
zdobywając w nich 32 bramki. 
równie skuteczny byłem w me-
czach ligowych. w czasie wystę-
pów we francji strzeliłem 147 
bramek w 244 meczach, w tym 
94 w 148 spotkaniach w barwach 
aj auxerre. 

? Jednym słowem: 
„Diabeł”, znaczy „Diabeł 
z piłkarskiego boiska” 
miał udane piłkarskie 
życie...

nie mam powodów do narzekania. 
nie zapominam jednak nigdy, że 
piłka nożna to jest sport zespo-
łowy, w tej dyscyplinie samemu 
niewiele się wskóra. zawsze pod-
kreślam, że trener górski dobrał 
takich zawodników, stworzył 
taką drużynę, której celem było 
zwyciężanie. My wychodziliśmy 
na boisko, wiedząc, że nie może-
my dać się pokonać, my zawsze 
chcieliśmy dać z siebie absolutnie 
wszystko. zabrakło nam oczywi-
ście dwa razy trochę szczęścia, 
niewiele przecież brakowało, 
a puchar Mistrzów świata byłby 
w naszych rękach. 

? Trochę zadra pozostała?

zawsze jest jakiś niedosyt, jak 
człowiek ma coś w zasięgu ręki, 
a jednak tego nie dostaje. ale 
trzeba też umieć cieszyć się 
z tego, co się ma, co się osiągnę-
ło. przecież prawda jest taka, że 
w 1974 roku nikt albo mało kto 
wierzył, że tak daleko możemy 
zajść. To był prawie cud. 

? Gdyby Pana kariera 
i sukcesy przypadły na 
obecne współczesne 
czasy, byłby Pan 
niezwykle bogatym 
człowiekiem. Nie czuje 
Pan z tego powodu 
lekkiego niedosytu?

powiem tak: nie ma co zazdrościć 
sportowcom pieniędzy. i to, co 
powiedziałem, nie wynika z tego, 
że jestem taki wspaniałomyślny. 
po prostu trzeba pamiętać, że 
kariera sportowca jest niezwykle 
krótka, mija bardzo szybko, i do 
tego – czego często się nie zauwa-
ża albo po prostu zostaje to prze-
milczane – wiąże się z trwałymi 
kontuzjami, utratą zdrowia, roz-
biciem rodziny i wieloma innymi 
negatywnymi skutkami uprawia-
nia takiego a nie innego zawodu. 
o wielkich pieniądzach, które 
zarabiają współcześni sportowcy, 
mówi się dużo i często. ja jednak 
wychodzę założenia, że tak jak 
czasy, w których obecnie żyjemy, 
nie mają nic wspólnego z moją 
młodością, tak samo zmieniły się 
warunki, w których współcze-
śni sportowcy funkcjonują. oni 
po prostu mają bez porównania 
lepsze warunki do uprawiania 
sportu, tak jak i mają większe 
możliwości zarabiania na sporcie 
pieniędzy. a dzięki tym bajoń-
skim zarobkom, którymi wielu 
się ekscytuje, mają możliwość 
zabezpieczenia sobie przyszłości. 
oczywiście nie wszyscy myślą na 
zapas i niekiedy życie sportowca 
po skończonej karierze nie jest 
tak już dostatnie i różowe, jak 
było, gdy osiągał sukcesy. ale to 
już inny temat. niekoniecznie na 
tę rozmowę.

? Czy nie odnosi Pan 
wrażenia, że idee 
przyświecające sportowi 
od zarania czasów coraz 
bardziej tracą rację bytu? 
Dominuje niezdrowa 
konkurencja, zasady 
fair play gdzieś znikają, 
a doping to coraz bardziej 
powszedni chleb...

i w tym momencie, chcąc nie 
chcąc, wracamy do pieniędzy. 
ponieważ współczesny sport, 

serce by chciAło, Aby w finAle ZAGrAli... PolAcy Z ukrAiną

To były piekne dni
Z Andrzejem Szarmachem, 
ambasadorem turnieju UEFA EURO 2012, 
rozmawia Renata Mroczkowska-Jankowska

'
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To były piekne dni

Patron wydania 
Magazynu Pomorskiego 
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a szczególnie niektóre jego dziedziny, wiąże się 
z zarabianiem dużych pieniędzy, to prawie każdy 
chce po nie sięgnąć. a jak zbywa umiejętności, 
gdy się widzi, że nie da się rady, a chęć zwycię-
stwa i zarabiania jest większa niż umiejętności, to 
wtedy niektórzy zapominają o metodach fair play. 
nie zmienia to faktu, że prawdziwego sportowca 
nie kuszą  pieniądze zdobyte pokrętną drogą, czyli 
przez stosowanie np. niedozwolonych środków czy 
innego rodzaju oszukiwanie. 

? Podczas UEFA EURO 2012 zabraknie 
jednego z podstawowych polskich 
zawodników, Sławomira Peszki, który 
za niesportowe zachowanie został 
odsunięty przez trenera Franciszka 
Smudę od gry w finałowym turnieju 
mistrzostw Europy. Podziela Pan decyzję 
trenera polskiej reprezentacji? Czy 
trener Górski zachowałby się podobnie?

zawsze jestem ostrożny w ferowaniu szybkich 
opinii, pochopnych werdyktów. wiem z doświad-
czenia, że wypowiadając się na jakiś temat bez 
znajomości wersji obu stron, a opierając się tylko na 
medialnych sprawozdaniach, można – i to bardzo – 
pomylić się i na dodatek bardzo kogoś skrzywdzić. 

Moim zdaniem to są bardzo delikatne kwestie, 
który powinny zostać szczegółowo wyjaśnione. 
na własnej skórze poznałem smak pomówienia. 
kiedyś na przykład napisano, że andrzej szarmach 
z grzegorzem lato wprowadzili w Mielcu konia na 
trzecie piętro. istotnie ktoś tego rumaka za sobą 
pociągnął, ale to nie byłem ja, bowiem wtedy grałem 
jeszcze w górniku zabrze, a nie w stali Mielec. ale 
prawda – ta medialna, propagandowa – jest taka, 
że nasze nazwiska były jednak bardziej medialne 
i dobrze się nadawały do sensacyjnego artykułu.

? Kto Pana zdaniem wygra tegoroczne 
mistrzostwa Europy w piłce nożnej?

niemcy. nie mam specjalnych wątpliwości. ale 
jasne, że serce by chciało, aby w finale zagrali... 
polacy z ukrainą.

? Trójka z Dortmundu nie wystarczy, 
żeby stanąć na podium z pucharem 
wyciągniętym do góry?

nie wystarczy. piłka – jak mówiłem wcześniej – 
to gra zespołowa. na boisku musi być 11 bardzo 
dobrze przygotowanych zawodników, którzy walczą 
o jeden cel. nie ma innej opcji. 

? Wielu znawców futbolu, a także kibiców 
stawia na Hiszpanów...

To jest oczywiście bardzo dobry zespół. niemniej 
mam przeczucie, że to niemcy zgarną puchar. 
zacytuję w tym momencie kazimierza  górskiego, 
który w żartach mówił: wszyscy walczą o mistrza, 
a niemcy wygrywają. jest 16 zespołów, a puchar 
jest jeden. oczywiście, Hiszpanie, pewnie też włosi 
też się będą liczyć. ale tak jak na każdym wielkim 
turnieju pewnie również zdarzy się czarny koń, 
czyli wielka niespodzianka. przecież na mistrzo-
stwach świata w 1974 taką niespodzianką była 
właśnie polska drużyna.

? Był Pan jedną z osób, która odbierała 
w Gdańsku na lotnisku im. Lecha Wałęsy 
główne trofeum UEFA Euro 2012. Co Pan, 
były reprezentant Polski, czuje, patrząc 
się na puchar Henri Delaunaya?

wiadomo. Chce się wyjść na boisko i o niego za-
grać. Ten puchar to marzenie każdego chłopaka, 
który jak tylko zaczyna kopać piłkę, śni o tym, 
by stanąć na boisku z takich pucharem wysoko 
podniesionym do góry. To jest cel, do którego się 
dąży. nikt nie trenuje dla trenowania, nie gra 
tylko dla samego grania. każdy chciałby poznać 
smak zwycięstwa. ale o tym, jak ono smakuje, 
przekonują się tylko nieliczni.

? Karierę sportową, wielką piłkarską 
karierę zaczął Pan właśnie w Gdańsku. 
Jak Pan odnajduje to miasto po latach? 

wychowałem się na ulicy Malczewskiego, a grałem 
na stadionie stoczniowca przy ulicy Marynarki 
polskiej, który znajduje się niedaleko pge areny. 
kiedy w 1971 roku wyjechałem z gdańska, już 
wtedy było to piękne miasto, ale przez ponad 40 
lat nabrało blasku i stało się nowoczesnym ośrod-
kiem. jestem przekonany, że kibicom będzie się 
tutaj bardzo podobać i z pewnością będą chcieli 
wrócić do gdańska po mistrzostwach.

 Dziękuję za rozmowę.
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„Chciałbym skierować tu – w gdańsku – słowa 
do wszystkich polaków, aby podjęli to wielkie 
wyzwanie, jakim jest turniej uefa euro 

2012” – zaapelował donald Tusk, odwiedzając rodzinny 
gdańsk tuż przed świętem piłki nożnej.
premier zachęcał do okazywania jak największej 
serdeczności gościom, którzy przyjadą do polski 
w związku z mistrzostwami europy w piłce nożnej. 
podkreślił, że uwaga całej europy będzie w tym cza-
sie zwrócona na nasz kraj. „bardzo byśmy chcieli, 
aby polska gościnność stała się niezaprzeczalnym 
faktem, który utkwi w świadomości setek tysięcy 
ludzi przyjeżdżających do nas z całego świata” – 
powiedział premier.
szef rządu zapowiedział kampanię „polacy 2012. 
wszyscy jesteśmy gospodarzami”. „Hasło tej kam-
panii to przede wszystkim przesłanie dla nas 
wszystkich na te 3 czerwcowe tygodnie” – pod-
kreślił donald Tusk.
pod hasłem „polacy 2012. wszyscy jesteśmy go-
spodarzami” wspólnie budować będziemy atmos-
ferę podczas mistrzostw europy w piłce nożnej 
i przywitamy zagranicznych gości. kampania 
obejmie swoim zasięgiem m.in. telewizję, radio oraz 
internet. na ulicach polskich miast i w środkach 
publicznego transportu pojawią się wizualizacje, 
które powitają gości z zagranicy. każdy będzie 
mógł zaangażować się w akcję, np. zamawiając 
materiały promocyjne lub działając w internecie.
gdańsk był ostatnim miastem gospodarzem, któ-

Premier DonAlD tusk w GDAńsku

Wszyscy jesteśmy 
gospodarzami

re w ciągu 3 dni odwiedził premier. szef rządu 
przeglądał kluczowe inwestycje, które powstają 
w związku z turniejem uefa euro 2012.

zdjęcia z kancelarii urM
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? Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012 tuż tuż. 
Czy bardzo się Pan 
denerwuje? 

Myślę, że każdy by się trochę 
denerwował. jak przed przyję-
ciem, które organizuje się u siebie 
w domu – czy wszystko gra, czy 
wszystko jest ok.

? Jakie ma Pan największe 
obawy i z czym są one 
związane?

z ludźmi. ostatnimi czasy dość 
dużo w mediach było o wyczy-
nach subkultur związanych z pił-
ką. Myślę, że tak wielka impreza 
tych ludzi nie przyciągnie, ale 
lekka obawa zawsze zostaje.

? Czy wszystko, co miasto 
zaplanowało w związku 
z tegorocznymi 
mistrzostwami 
w piłce nożnej, zostało 
wykonane?

o tak. wszystko to, co sobie 
założyliśmy. Choć miasto nie 
będzie wolne od uciążliwości 
związanych z rozbudową dróg. 
bo te budujemy nie tyle na Mi-
strzostwa europy w piłce nożnej 
uefa euro 2012, co przy ich 
okazji.

? Czy dla Pana jako 
włodarza miasta 
organizatora mistrzostw 
przygotowania do nich 
były swoistą lekcją? 

zdecydowanie tak. nawet jeśli 
jest się prezydentem miasta od 
tylu lat, od 1998 roku, to prace 
przy tak gigantycznej imprezie 
to wielka szkoła.

? Czy 5 lat temu, kiedy 
zostaliśmy wybrani przez 
UEFA, spodziewał się 

Pan, że będzie aż tyle do 
zrobienia? 

Tak. gdy wystartowaliśmy do 
ubiegania się o mistrzostwa, nie 
mieliśmy drużyny piłkarskiej 
w ekstraklasie, nie mieliśmy sta-
dionu z prawdziwego zdarzenia 
i byliśmy trochę w lesie z budową 
dróg, rozbudową lotniska. ale 
udało się.

? Czy jest inwestycja 
szczególnie bliska Pana 
sercu? Jeśli tak, to 
dlaczego?

zdecydowanie przebudowa ulicy 
słowackiego, czyli trasa z lotni-
ska do stadionu. To największa, 
najdroższa i najtrudniejsza inwe-
stycja w dziejach gdańska.

? Niewątpliwie mamy 
przepiękny stadion, ale 
słabą drużynę lokalną 
i słabą reprezentację. 
Nadal słyszy się 
glosy, że stadion nie 
był nam potrzebny, 
gdyż nie zostanie po 
mistrzostwach dobrze 
wykorzystany. Początki 
jego istnienia te opinie 
potwierdzały. Co miasto 
robi, żeby PGE Arena 
kwitła, dużo w niej się 
działo? 

zmieniliśmy operatora stadionu, 
ponieważ ten wyłoniony w kon-
kursie się nie sprawdzał. i wzię-
liśmy sprawę we własne ręce. 
wygląda na to, że zaczynamy 
wychodzić na prostą. ludzie, któ-
rzy się za to wzięli, mają pomysły 
i chęć do pracy.

? Ilu gości i kibiców 
spodziewanych jest 
w Gdańsku? I czy Gdańsk 
jest w stanie sprostać 
przyjęciu takiej liczby 
kibiców i turystów?

spodziewamy się w sumie kilka-
set tysięcy turystów. i nie sądzę, 
by były z tym jakieś problemy. 

w ostatnich latach i w gdańsku 
i w całej metropolii zdecydowa-
nie poprawiła się baza hotelowa 
różnych kategorii. Mamy wiele 
ciekawych kawiarni, restauracji, 
barów i klubów. i w ogóle boga-
tą ofertę turystyczną – taką na 
każde potrzeby, na każdą wraż-
liwość.

? Podobno ceny w hotelach 
mocno odstraszały od 
przyjazdu potencjalnych 
kibiców, stąd decyzja, 
że plaże będą otwarte 
także nocą. Czy są 
tam czynione jakieś 
przygotowania pod 
względem sanitarnym 
i opieki medycznej, bo 
jak na razie powstaje 
tylko las punktów 
gastronomicznych?

próbowaliśmy rozmawiać z ho-
telarzami. próbowaliśmy wytłu-
maczyć im, że śrubowanie cen 
jest z ich strony samobójstwem. 
Myśleliśmy o plażach. jesteśmy 
na to przygotowani. przy plażach, 
szczególnie tych w sąsiedztwie 
stadionu, będzie o wiele więcej 
toalet, koszy na śmieci itd. Też 
więcej patroli, także medycznych. 
poza tym plaże będą sukcesyw-
nie sprzątane.

? Czy na mecze w Gdańsku 
przyjadą jacyś specjalni 
goście? 

każdy nasz gość jest gościem 
specjalnym. ale jeśli chodzi o ta-
kich bardziej spektakularnych, to 
nie jest wykluczone, że przyjedzie 
pani kanclerz angela Merkel, 
bo zapewne będzie chciała od-
wiedzić reprezentację niemiec. 
podobnie spodziewamy się króla 
Hiszpanii oraz premiera włoch. 
a na mecz ćwierćfi nałowy zapo-
wiedział się platini. no i znana 
piosenkarka shakira, bo jest na-
rzeczoną reprezentanta Hiszpanii 
gerarda piqué. 

GDy wystArtowAliśmy Do ubieGAniA się o mistrZostwA, nie mieliśmy Drużyny 
PiłkArskiej w ekstrAklAsie, nie mieliśmy stADionu Z PrAwDZiweGo ZDArZeniA 
i byliśmy trochę w lesie Z buDową DróG, roZbuDową lotniskA

Czy wszystko zagra?

Na pytania „Magazynu Pomorskiego” odpowiada 
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska
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jak pan ocenia – czy w związku 
z tym, że o gdańsku zrobiło się 
głośno w związku z Mistrzostwa-
mi europy w piłce nożnej uefa 
euro 2012, wzrosło zaintereso-
wanie turystyczne miastem? Czy 
na efekty trzeba jeszcze poczekać?
zdecydowanie wzrosło. gdańsk 
coraz częściej gości w mediach 
całego świata. w tych mediach 
pokazuje się sylwetki miast go-
spodarzy. a po turnieju zacznie 
się naprawdę. jeśli my, gdańsz-
czanie, potrafimy – a jestem prze-
konany, że potrafimy – spowodo-
wać, że turyści, kibice poczują się 
u nas jak w domu, to niewątpliwie 
będą o tym mówić wszystkim 
swoim znajomym, napiszą o tym 
na facebooku. i tak dalej. Tak 
więc wiele zależy od nas, od ra-
dosnej atmosfery w mieście.

? Przy organizacji 
tegorocznych mistrzostw 
w piłce nożnej 
zostali zaangażowani 
wolontariusze. Czy 
było dużo chętnych 
do społecznej 

pracy, bezpłatnego 
zaangażowania?

polska nie jest najbardziej oby-
watelskim społeczeństwem świa-
ta, ale nie mieliśmy problemów 
z chętnymi. Może na ich decyzji 
zaważyło to, że to jednak wielka 
międzynarodowa impreza?

? Nie czarujmy się, nie 
wszyscy mieszkańcy 
Gdańska to kibice piłki 
nożnej. Czy jest dla nich 
przygotowana jakaś 
oferta?

och, mnóstwo! koncert w fan 
zonie, liczne konkursy, gry plene-
rowe. Miasto w czasie mistrzostw 
będzie tętnić życiem. Miasto, nie 
tylko stadion.

? Mimo wielkich emocji 
towarzyszących 
mistrzostwom to są one 
jednak epizodem w życiu 
miasta, które ma się 
nadal rozwijać. Jakie 
są plany inwestycyjne 
na kolejne lata? Czy 
nadal liczymy na dotacje 
unijne?

dzięki mistrzostwom mieliśmy 
swoje inwestycyjne pięć minut. 
ale po mistrzostwach nie zamie-
rzamy spocząć na laurach. przede 
wszystkim będziemy kończyli 
te inwestycje, które trwają – na 
przykład słowackiego, siedzibę 
europejskiego Centrum solidar-
ności, Teatr szekspirowski. Czeka 
nas także rozpoczęcie wielkiej 
inwestycji, jaką będzie kolej 
Metropolitalna. na brak pracy 
nie będziemy więc narzekać. 
a dotacje unijne będą – może 
nie tak duże, jak myśleliśmy, bo 
przecież kryzys toczy europę, 
ale będą. i na pewno potrafimy 
je wykorzystać.

? Której drużynie z grupy C, 
której mecze odbywać 
się będą w Gdańsku, 
będzie Pan kibicował?

a tego, niestety, powiedzieć 
nie mogę. ostatecznie jestem 
gospodarzem, więc nie wypada 
mi wyróżniać jednego gościa 
kosztem pozostałych. niech to 
zostanie moją tajemnicą.
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GNIEWINO nr 1 
dla hiszpańskich 
piłkarzy



? Serwis Futbolprimera.es podkreśla, 
że Gniewino, gdzie podczas Euro 2012 
zatrzyma się reprezentacja Hiszpanii, 
ma być dla drużyny mistrzów świata 
takim samym miejscem, jak podczas 
Euro 2008 austriackie Neustift. Czyli 
amuletem. Przypomnijmy, że Neustift 
jest największym miasteczkiem 
doliny Stubaital w Austrii. To tam 
podczas Euro 2008 zatrzymała się 
reprezentacja Hiszpanii i to tam – 
zdaniem Futbolprimera.es – zaczął się 
najlepszy okres hiszpańskiego futbolu. 
Podczas tegorocznego Euro Hiszpanie 
bronić będą mistrzostwa Europy, są 
także aktualnymi mistrzami świata 
z RPA w 2010 r. Czy nie czujecie się 
z powodu goszczenia takich gości i takiej 
rekomendacji „lekko” zestresowani?

jesteśmy w pełni przygotowani na goszczenie 
mistrzów świata i europy, jednak nie ukrywamy, 
że mamy tremę, gdyż spoczywa na nas duża od-
powiedzialność. Mamy jednak też świadomość, 
że hotel Mistral sport stwarza takie warunki, aby 
Hiszpanie czuli się komfortowo, bezpiecznie i swo-
bodnie, czyli jak u siebie. jestem przekonany, że nasi 
mistrzowie wyjadą od zadowoleni i nie tylko sami 
będą tu jeszcze chcieli przyjechać, ale namówią do 
tego jeszcze swoich przyjaciół i znajomych.

? Hiszpanie już przed grudniowym 
losowaniem grup Euro 2012 typowali 
Gniewino jako swój numer jeden. 
Co skłoniło ich do wyboru centrum 
pobytowo-treningowego w niewielkiej 
kaszubskiej miejscowości?

w lutym uefa ofi cjalnie potwierdziła, że w Cen-
trum pobytowo-Treningowym w gniewinie przeby-
wać będzie podczas mistrzostw drużyna Hiszpanii. 
ośrodki treningowe zostały wybrane przez naro-
dowe federacje piłkarskie krajów uczestniczących 
w fi nałowym turnieju euro. uczestnicy wybierali 
swoje bazy spośród 38 propozycji w polsce i na 
ukrainie, które znalazły się w opublikowanym we 
wrześniu 2010 roku ofi cjalnym katalogu uefa. 
odwiedzili nas przedstawiciele 8 federacji pił-
karskich. Hiszpanie byli u nas jeszcze w trakcie 
budowy obiektów sportowych i zarezerwowali nasz 
ośrodek. już 5 lat temu zgłosiliśmy nasze obiekty 
do rywalizacji jako centrum pobytowo-treningowe 
na turniej euro 2012, wielokrotnie wizytowali nas 
przedstawiciele uefa. zgłosiło się aż 160 ośrod-
ków ubiegających się o podejmowanie u siebie 
reprezentacji piłkarskich. znaleźliśmy się wśród 
21 wybranych centrów pobytowo-treningowych. 

wiem, że niewiele osób wierzyło w nasz sukces, 
ale ja od początku wierzyłem w powodzenie tego 
pomysłu. i jak widać – wiara czyni cuda. 

? Cuda cudami, ale na wybór Gniewina 
na pewno miało wpływ  położenie 
w pięknym zakątku Kaszub, między 
jeziorem Żarnowieckim a Bałtykiem. 
Inwestycje sportowe oraz piękny 
hotel Mistral Sport też się Hiszpanom 
spodobały...

Hiszpańska federacja uznała, że znajdą tu w jed-
nym miejscu całą infrastrukturę sportową (pełno-
wymiarowe boisko, dwa mniejsze boiska trenin-
gowe, centrum rehabilitacyjne, pływalnię, salę 
kinową, kręgielnię) oraz czterogwiazdkowy hotel 
Mistral sport. w hotelu będą mieli zapewnione 
niezbędne warunki do wypoczynku i nabierania 
formy. jest tam 7 sal konferencyjno-szkolenio-
wych, ośrodek spa, łaźnia, sauna, grota lodowa, 
jacuzzi, siłownia, sala fi tness. w dwuosobowych 
pokojach ulokowani zostaną piłkarze, trenerzy 
i masażyści. Hotel będzie zabezpieczony (spe-
cjalnie ofoliowany) przed atakiem paparazzich. 
federacja piłkarska Hiszpanii chce mieć pewność 
co do bezpieczeństwa zawodników. oglądałem 
w Hiszpanii treningi w Maladze wraz z wojcie-
chem biernatem, prezesem spółki goTis, widzie-
liśmy, jak wygląda obsługa drużyny. jesteśmy 
w stanie zapewnić hiszpańskim piłkarzom równie 
dobre warunki. oczywiście, trudno zaimponować 
standardem zawodnikom światowej sławy, jak 
fernando Torres czy andres iniesta.

? Od 5 czerwca Gniewino gościć będzie 
narodową reprezentację Hiszpanii. 
Jak przebiegają przygotowania? Czy 
wszystko już gotowe?

baza pobytowo-treningowa dla piłkarzy jest 
już przygotowana. Trwają jeszcze drobne prace 
dekoracyjne, montujemy pewne elementy prze-
strzenne, kończymy oznakowanie dróg na terenie 
gminy. wymieniona została murawa na stadionie 
treningowym i powstał nowy szatniowiec, zgodny 
z wymogami uefa. zapewniamy także autobus 
na potrzeby federacji hiszpańskiej oraz osób 
towarzyszących reprezentacji. przyjedzie prze-
cież mnóstwo ludzi. zapewniliśmy wszystko to, 
czego życzyła sobie hiszpańska federacja. przed 
przyjazdem Hiszpanów europejska federacja 
piłkarska obejrzy i skontroluje nasze centrum 

Rozmowa ze Zbigniewem Walczakiem, wójtem gminy Gniewino 
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pobytowo-treningowe. zamontowane będzie spe-
cjalne wyższe ogrodzenie i reklamy oficjalnych 
sponsorów euro 2012 oraz monitoring. Tak więc 
do końca będzie trwała wytężona praca.
przygotowanie do przyjęcia w gniewinie repre-
zentacji hiszpańskiej to dla nas duże wyzwanie 
i odpowiedzialność. wspólnie z sąsiednimi gmi-
nami przygotowujemy w Czymanowie piknik 
piłkarski – imprezę pod namiotem, w czasie któ-
rej występować będą różne zespoły muzyczne, 
a mecze oglądać będzie można na 8 telewizorach 
plazmowych.

? Gniewino zakwitnie na żółto i czerwono 
nie tylko w przenośni...

Chcemy, żeby Hiszpanie czuli się u nas – jak u sie-
bie. posadzenie kwiatów w kolorach hiszpańskiej 
flagi, czyli żółtym i czerwonym, to ukłon w stronę 
naszych gości. przy okazji jeszcze powiem, że 
budynki gminnego ośrodka Turystki i sportu 
zaadaptowane zostały na Centrum Medialne, dys-
ponujące salą kinową na 70 miejsc. Tam odbywać 
się będą konferencje prasowe i briefingi z udziałem 
członków hiszpańskiej federacji piłkarskiej, która 
wynajęła całe zaplecze. będą tam również 3 stu-
dia telewizyjne i 8 radiowych. z restauracji obok 
stadionu korzystać będą sponsorzy i przyjaciele 
drużyny hiszpańskiej, członkowie hiszpańskiej 
federacji oraz dziennikarze. 

? A zawodnicy, gdzie będą spożywali 
posiłki?

w hotelu Mistral sport. z drużyną hiszpańską 
przyjedzie zespół kucharzy i przywiozą ze sobą 
produkty do przygotowywania posiłków.

? Wiem, że w związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem treningami 
reprezentacji Hiszpanii Urząd Gminy 
w Gniewinie opracował zasady ubiegania 
się o wejściówki na te otwarte treningi.

urząd gminy przyjmował do 21 maja aplikacje o wej-
ściówki. 1 osoba mogła otrzymać maksymalnie 2 
wejściówki. zainteresowanie było ogromne. w sumie 
kilka tysięcy osób obejrzy treningi najlepszej druży-
ny świata. Hiszpanie odbędą aż 8 treningów, więcej 
niż inne reprezentacje. na trybunach (stadion ma 
ok. 1000 miejsc) zasiądą też działacze hiszpańskiej 
federacji piłkarskiej oraz  przedstawiciele mediów.

? Jak hiszpańska drużyna będzie dojeżdżać 
na mecze na stadion PGE Arena? Czy ten 
dojazd nie będzie utrudniony przez korki 
czy inne nieprzewidziane okoliczności?

do stadionu pge arena piłkarze dojeżdżać będą 
autokarem eskortowanym przez policję. w gdań-
sku będą mieli do dyspozycji hotel transferowy.

? Pobyt hiszpańskiej reprezentacji 
w Gniewinie to wielkie wyzwanie dla 
włodarzy oraz mieszkańców Gniewina. 
Jak mieszkańcy przygotowują się do 
EURO, na co liczą?

nie mamy jako gmina (tak samo jak polska) do-
świadczenia w organizacji tak wielkiej i doniosłej 
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imprezy sportowej jak euro 2012. dla pracow-
ników urzędu gminy w gniewinie i gminnego 
ośrodka Turystyki i sportu praca przy organi-
zacji pobytu Hiszpanów to duża szkoła i nowe 
wyzwania. większość mieszkańców dumna jest 
ze współudziału gniewina w organizacji piłkar-
skich mistrzostw europy. są jednak sceptycy nie 
zainteresowani tym wydarzeniem. Hotelarze 
i gastronomicy liczą na wyższe zarobki. nasza 
nieduża, bo licząca 7 tys. mieszkańców, wiejska 
gmina gniewino stała się zauważalna, znana, 
mówi się o niej dużo i dobrze, a to powinno 
przełożyć się na rozwój społeczno-gospodarczy. 
współudział w organizacji euro 2012 przyczy-
ni się również do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej gniewina i okolic i jego promocji 
w świecie. Codziennie odbywać się będą u nas 
konferencje prasowe, gdyż cały świat interesuje 
się hiszpańskimi piłkarzami – faworytami mi-
strzostw. a część zainteresowania, jaka skupia 
się na drużynie hiszpańskiej, także spada na nas. 

? Komu będzie Pan kibicował na Euro?
oczywiście polakom, chciałbym, żeby doszli do 

finału. i Hiszpanom. 

 Dziękuję za rozmowę.

barbara Miruszewska
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? Jakie zdaniem Pana 
wymierne korzyści 
dla Trójmiasta, 
a w szczególności dla 
Sopotu, wynikają z faktu 
organizacji mistrzostw 
w piłce nożnej?

dla sopotu i całego regionu 
najważniejsze są korzyści pro-
mocyjne. pokazanie na forum 
europejskim, że sopot to do-
skonałe miejsce na organizację 
kongresów, spotkań międzyna-
rodowych i imprez sportowych 
oraz kulturalnych czy po prostu 
wspaniałe miejsce na odpoczy-
nek o każdej porze roku. sopot 
jest atrakcyjny zawsze i wszę-
dzie. niestety, nie wszyscy jesz-
cze o tym wiedzą. dlatego, żeby 
o tym się przekonać, trzeba po 
prostu tu przyjechać. i nasza 
rola sprowadza się do zrobienia 
pierwszego kroku przez poten-
cjalnego turystę. bo w to, że 
jak ktoś już raz przyjedzie do 
sopotu, to się w nim zakocha 
na zawsze – nie wątpię.

? Podobno wielu 
Irlandczyków dopiero 
przy okazji faktu, że 
ich drużyna zamieszka 
w sopockim Sheratonie, 
dowiedziało się w ogóle 
o istnieniu tego miasta. 
Czy nie uważa Pan, że 
najlepszą promocją dla 
miasta jest organizacja 
dużych imprez, a tych 
w ostatnich latach jakby 
mniej w Sopocie?

nie wiem, skąd taki pogląd. w ze-
szłym roku sopot był miastem 
gospodarzem polskiej prezyden-
cji w radzie unii europejskiej, 
byliśmy także współorganizato-
rami europejskiego forum no-

Ręka na pulsie
Magazyn Pomorski „podpytuje” Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, 
o przygotowanie nadmorskiego kurortu do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

wych idei. jeśli chodzi o sport 
i rozrywkę, to wystarczy cho-
ciażby popatrzeć na kalendarz 
wydarzeń na ergo arenie, aby 
przekonać się, ile mamy dużych 
imprez, nie licząc takich cyklicz-
nych festiwali jak festiwal dwa 
Teatry, Toptrendy, sopot jazz 
czy sopot Classic. od lat sopot 
promuje się poprzez prestiżowe 
wydarzenia, dlatego cieszę się, 
że w 2014 roku sopot będzie go-
ścił halowe mistrzostwa świata 
w lekkiej atletyce.

? Wprawdzie drużyna 
z Irlandii nie należy do 
faworytów Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012, 
ale z pewnością nie 
brakuje jej kibiców. Czy 
zamieszkanie tej drużyny 
właśnie w Sopocie 
wymaga wprowadzenia 
specjalnych środków 
bezpieczeństwa?

nie. kwestie bezpieczeństwa to 
domena policji. My jednakże nie 
przewidujemy zamykania ulic czy 
wygradzania specjalnych stref.

? Wielu kibiców liczy 
na to, że noce spędzi 
na plażach.  Czy 
nie ma Pan obaw 
o czystość plaż? Czy 
plaże, szczególnie pod 
względem sanitarnym, 
przygotowywane są na 
taką ewentualność?

nocowanie na sopockich plażach 
jest zabronione. ale kibice, którzy 
będą szukali noclegu w sopocie 
– a niekoniecznie w hotelu czy 
pensjonacie – znajdą lokum na 
sopockim Hipodromie w mia-
steczku namiotowym fanCamp. 
Tego typu miastecka dobrze się 

sprawdzają w czasie organizacji 
dużych imprez w całej europie.

? Czy w związku 
z mistrzostwami w piłce 
nożnej odczuwalne 
jest zwiększone 
zainteresowanie 
otwieraniem 
nowych punktów 
gastronomicznych, 
szczególnie przy plaży?

Takiego trendu nie zauważyli-
śmy. jestem jednak przekonany, 
że istniejące punkty gastrono-
miczne będą pracować pełną parą 
i na zdwojonych obrotach. dla 
nikogo z pewnością nie zabraknie 
jedzenia czy picia. To jest w koń-
cu dla nich doskonała okazja do 
zarobienia.

? W jaki sposób mieszkańcy 
Sopotu będą docierali 
na PGE Arenę? Czy 
są przygotowywane 
dodatkowe środki 
transportu, 
opracowywane trasy itp.?

wspólnie z miastem gdańsk 
przygotowywane są rozwiązania 
dla kibiców w oparciu o komu-
nikację miejską i skM. warto 
podkreślić, że na terenie sopotu, 
z inicjatywy naszej branży tury-
stycznej, będzie zorganizowany 
transport meleksami pomiędzy 
strefą fanCamp na Hipodromie 
a centrum miasta. 

? Komu Pan kibicuje, a kto 
Pana zdaniem wygra?

kibicuję oczywiście polsce oraz 
drużynie irlandii, której sopot się 
tak spodobał, że wybrała nasz ku-
rort na miejsce swojego pobytu. 
jednak nie ukrywam, że liczę na 
fi nał polska – Hiszpania.

(opr. rMj)
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? Ciekawa jestem, czy jest Pan kibicem 
piłki nożnej?

Tak, jak najbardziej.

? Jak to się stało, że drużyna Niemiec 
zdecydowała się na ten właśnie hotel? 
Czy nad taką a nie inną decyzją trzeba 
w jakiś szczególny sposób pracować?

reprezentacja niemiec zdecydowała się na wybór 
hotelu dwór oliwski ze względu na trzy kluczowe 
aspekty: po pierwsze, lokalizację – hotel znajduje 
się na terenie Trójmiejskiego parku krajobrazo-
wego, w otoczeniu ciszy i zieleni, a jednocześnie 
w bliskiej odległości od lotniska im. lecha wałęsy 
(15 km) i stadionu pge arena (10 km); po drugie, 
standard i jakość świadczonych usług – dwór 
oliwski jest obiektem pięciogwiazdkowym; po 
trzecie, wyjątkową, kameralną atmosferę. Co 
więcej przedstawiciele reprezentacji niemiec 

wielokrotnie podkreślali, że była to miłość od 
pierwszego wejrzenia.

? Czy hotel na czas pobytu Niemców 
będzie zamknięty, czy podobnie jak np. 
Sheraton, będzie dostępny i dla ekipy 
piłkarskiej, i dla innych gości? Proszę 
powiedzieć, czym taka decyzja była 
motywowana?

Hotel dwór oliwski podczas euro 2012 będzie do 
wyłącznej dyspozycji przedstawicieli reprezentacji 
niemiec.

? Domyślam się, że pięciogwiazdkowy 
Dwór Oliwski jest już przygotowany na 
przyjazd gości? Kiedy zjawią się pierwsi 
z nich?

jak najbardziej, hotel przygotowany jest na przy-
jazd reprezentacji niemiec. reprezentacja pojawi 
się w hotelu dwór oliwski już w poniedziałek, 
4 czerwca.

? Czy zna pan harmonogram pierwszego 
dnia pobytu drużyny niemieckiej po 
przybyciu do hotelu?

pierwszego dnia pobytu, czyli w poniedziałek, 
4 czerwca o godz. 18.00, zaplanowany jest pierw-
szy trening otwarty reprezentacji niemiec na 

Miłość od pierwszego wejrzenia 
Rozmowa z Januszem Baranem, współwłaścicielem 
hotelu Dwór Oliwski, w którym w czasie Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zamieszka 
reprezentacja Niemiec
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stadionie Miejskiego ośrodka sportu i rekreacji 
przy ul. Traugutta 29 w gdańsku.

? Na co ekipa niemiecka może – w sensie 
infrastruktury do wypoczynku, 
regeneracji, treningów – liczyć? 

w hotelu dwór oliwski znajduje się 70 pokoi, w tym 
2 luksusowe apartamenty i 11 pokoi junior suite, re-
stauracja, nowoczesne, w pełni wyposażone centrum 
konferencyjne, spa z basenem, sauną suchą, łaźnią 
parową, solarium, jacuzzi, studiem cardio i słoneczną 
plażą. dodatkowym atutem hotelu jest piękny ogród, 

w którym zawodnicy będą mogli relaksować się po 
rozegranych meczach. Treningi reprezentacji niemiec 
odbywać się będą na stadionie miejskim w gdańsku, 
przy ul. Traugutta. dodatkowo na potrzeby repre-
zentacji zostało wybudowane dodatkowe boisko, 
znajdujące się zaledwie 5 minut spacerem od hotelu.

? Ile osób liczy ekipa niemiecka? I jak będą 
zakwaterowani, w jakich pokojach, czy są 
one modernizowane lub przygotowywane 
specjalnie pod kątem piłkarzy itp.

ekipa niemiecka liczy około 60 osób.
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? Czy Niemcy będą mieli swojego 
kucharza, czy też zdadzą się na hotelową 
kuchnię?

reprezentacja niemiec przyjedzie do hotelu ze 
swoim szefem kuchni oraz lekarzem. szef kuchni 
reprezentacji wspólnie z szefem kuchni hotelu dbać 
będą o przygotowywanie posiłków dla piłkarzy 
niemieckich.

? A względy bezpieczeństwa? Kibice są 
czasem nieobliczalni, fotoreporterzy też 
za wszelką cenę chcą zrobić zdjęcie...

Hotel dwór oliwski spełnia wszystkie wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa reprezentacji – obiekt 
jest ogrodzony, monitorowany, z 24-godzinną 
ochroną. z informacji, które posiadam, wynika, że 
część ulic dojazdowych znajdujących się w pobliżu 
hotelu zostanie zamknięta. Trzeba będzie także 
posiadać specjalny identyfikator, by dostać się na 
teren obiektu.

? Gdzie będą trenować piłkarze i jak 
wygląda sprawa dowozów na treningi 
oraz na konferencje prasowe?

dodatkowe boisko treningowe oddalone jest od 
hotelu o 400 metrów – nie będzie ono jednak 
główną bazą treningową. nadal głównym miej-
scem treningów reprezentacji niemiec pozostaje 
stadion Miejskiego ośrodka sportu i rekreacji 
w gdańsku przy ul. Traugutta. 
boisko przy ul. kościerskiej nie jest pełnowymia-
rowe – ma 105 metrów długości, ale zaledwie 58 
metrów szerokości. nadaje się idealnie do prze-
prowadzenia rozgrzewek i zajęć indywidualnych. 

? Nieopodal miejsca pobytu niemieckiej 
ekipy powstaje duże centrum medialne – 
czy nie zakłóci ono pobytu piłkarzy?

Centrum medialne budowane przy ul. kościerskiej 
w gdańsku z całą pewnością nie zakłóci pobytu 
przedstawicieli reprezentacji niemiec w hotelu 
dwór oliwski.

? Domyślam się, że spodziewa się Pan, że 
po turnieju do Dworu Oliwskiego turyści 
niemieccy czy też biznesmeni – nie 
mówiąc o całej ekipie niemieckiej – 
często będą Waszymi gośćmi...

organizacja tak ważnego wydarzenia jak euro 2012 
to ogromna promocja zarówno dla polski, jak i ukra-
iny. To, że jedna z najlepszych reprezentacji europy 
w piłce nożnej zdecydowała się na wybór hotelu dwór 
oliwski, to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. 
już od września ubiegłego roku, od momentu ogło-
szenia przez reprezentację niemiec wyboru hotelu 
dwór oliwski jako centrum pobytowego na euro 
2012, spotykamy się z dużym zainteresowaniem 
ze strony mediów. zarówno Trójmiasto, jak i nasz 
hotel odwiedzane są przez dziennikarzy z niemal 
całego świata. jestem przekonany, że tak ogromna 
promocja naszego regionu przyczyni się do wzrostu 
liczby turystów przyjeżdżających nie tylko do hotelu 
dwór oliwski, ale przede wszystkim do gdańska.

? Kto – zdaniem Pana – zagra w finale? 
polska – niemcy.

19M a g a z y n  P o M o r s k i    c z e r w i e c  2 0 1 2



ZbiGniew boniek
grał w reprezentacji polski, która w 1982 roku 
wywalczyła brązowy medal finału mistrzostw 
świata w Hiszpanii. po przejściu z widzewa łódź 
do juventusu zdobył z nim puchar zdobywców 
pucharów uefa w 1984 roku, a rok później puchar 
Mistrzów. karierę piłkarską zakończył w 1988 roku 
w as roma, z dorobkiem 50 bramek strzelonych 
w 172 meczach w klubach polskich, 30 bramek 
w 158 w klubach włoskich i 24 bramek w 80 spo-
tkaniach reprezentacji narodowej.

AnDrZej sZArmAch
urodzony w 1950 roku w gdańsku. zdobył światową 
sławę, strzelając 5 bramek podczas finałów mi-
strzostw świata rozegranych w 1974 roku w niem-
czech. w 1976 roku zdobył wraz z reprezentacją 
srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Mont-
realu. strzelił w barwach drużyny narodowej 32 
gole w 61 meczach, 150 w 281 meczach klubowych 
w polsce i kolejne 147 w 244 spotkaniach ligi fran-
cuskiej, w tym 94 w 148 meczach w aj auxerre.

ołeh błochin
To legendarny numer 11, wybrany europejskim 
piłkarzem roku w 1975 r., kiedy to poprowadził dy-

Ambasadorzy

namo kijów do zwycięstwa w superpucharze uefa 
i pierwszym z dwóch w historii drużyny w pucharze 
zdobywców pucharów. podczas osiemnastoletniej 
kariery w klubie sięgnął z nim po 7 tytułów ligowych 
zsrr, 6 razy znalazł się na 1. miejscu rankingów 
bramkowych, był pięciokrotnie wybierany piłka-
rzem roku, był także jedynym zawodnikiem, który 
zdobył ponad 200 bramek w rozgrywkach ligowych 
zsrr i ponad 300 bramek łącznie (w rozgrywkach 
klubowych i dla reprezentacji). grał w austrii i na 
Cyprze, następnie trenował drużyny greckie, po 
czym wrócił na ukrainę, gdzie objął stanowisko 
selekcjonera reprezentacji.

AnDrij sZewcZenko
grając w dynamie kijów, zdobył w latach 1994–
1995 5 tytułów ligowych i 3 puchary. w 2004 
roku, gdy występował w aC Milan, został wybrany 
europejskim piłkarzem roku. do 2006 roku, w któ-
rym przeszedł do Chelsea, strzelił dla Milanu 173 
bramki, co dało mu 2. miejsce w historii klubu, oraz 
wykorzystał decydującego karnego w finale ligi 
Mistrzów uefa w 2003 roku. w obecnym sezonie 
znów występuje w dynamie kijów, zbliża się też 
do wyniku 100 spotkań rozegranych w barwach 
narodowych.

Ambasadorami turnieju UEFA EURO 2012 zostało czterech bohaterów polskiego 
i ukraińskiego futbolu, czyli legendarni polscy napastnicy Zbigniew Boniek 
i Andrzej Szarmach oraz ukraiński napastnik i trener Ołeh Błochin i obecna 
gwiazda Dynama Kijów Andrij Szewczenko.
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Jacek karnowski, prezydent sopotu, nie kryje 
radości, że do sopotu na czas Mistrzostw europy 
w piłce nożnej uefa euro 2012 przyjedzie 

reprezentacja irlandii, która zamieszka w hotelu 
sheraton. już na styczniowym spotkaniu z amba-
sadorem irlandii eugene Hutchinson deklarował 
daleko idącą współpracę podczas pobytu w so-
pocie reprezentacji narodowej irlandii w czasie 
czerwcowych mistrzostw i zapewnił pomoc przy 
przygotowaniu oferty dla kibiców irlandzkich.
włodarzom sopotu bardzo zależy na tym, by irland-
czycy przyjeżdżali do nadmorskiego kurortu także 
po zakończonych mistrzostwach. To będzie najlepsza 
i najprawdziwsza ocena tego, co zobaczą i jak się 
będą czuli, gdy przyjadą kibicować swoim idolom.
podobne zdanie mają menadżerowie hotelu she-
raton w sopocie, którzy z jednej strony cieszą się, 
że to właśnie ich hotel wybrała drużyna z irlandii, 
a z drugiej strony nie zamykają się na innych gości 
w tym czasie i nie zamykają hotelu na cztery spusty 
na czas mistrzostw. wręcz przeciwnie, zachęcają do 
rezerwacji, chociaż prawda jest taka, że im bliżej 
pierwszego gwizdka na boisku pge arena, tym miejsc 
jest mniej. najtrudniej oczywiście o miejsce jest w dni, 
kiedy rozgrywane są mecze na pge arena, trochę 
lepiej sytuacja wygląda w dni wolne od rozgrywek.
„wszyscy w hotelu kibicujemy irlandczykom oraz 
oczywiście polakom” –  mówi anna żebrowska, 
specjalista ds. marketingu w hotelu sheraton. jest 
to dla nas niewątpliwie zaszczyt, że nasz hotel 
wybrali na miejsce pobytu na czas mistrzostw 
europy w piłce nożnej. 

drużyna z irlandii  na czas pobytu będzie miała 
do dyspozycji dwa piętra w sheratonie oraz oczy-
wiście możliwość korzystania z sheraton sopot 
spa, a więc m.in. z siłowni wyposażonej w najno-
wocześniejszy sprzęt, w której są bieżnie, rowery 
treningowe, steppery czy maszyny eliptyczne, 
a także z basenu, łaźni czy sauny.
w hotelu sheraton, który już ma doświadczenie 
w organizacji pobytu drużyn piłkarskim, bo gościł 
u siebie m.in. reprezentację z niemiec, nikt się nie 
obawia, że  bezpieczeństwo piłkarzy czy gości 
mogłoby być w jakiś sposób narażone na szwank. 
po prostu wszystko jest tak zorganizowane i prze-
myślane, żeby zapobiegać ewentualnym ekscesom. 
profesjonalna ochrona, podziemny garaż oraz pilnie 
strzeżone, a jednocześnie „tajemne” wyjście dla 
Vip-ów gwarantują spokojny i bezpieczny wjazd 
i wyjazd z hotelu.
drużyna irlandzka na mistrzostwa przyjeżdża 
z własnym kucharzem, nie znaczy to, że on będzie 
gotował osobiście w sheratonie. szefowa kuchni 
– owszem będzie słuchała sugestii irlandzkiego 
kucharza co do menu, uwzględniała sugestie – ale 
na swoje terytorium nikogo nie wpuszcza.
Co niezmiernie ważne – podkreśla anna żebrow-
ska – piłkarze w hotelu znajdą idealne warunki do 
odpoczynku, relaksu, a także przyjazną atmosferę.
anna żebrowska nie ukrywa, że chociaż irland-
czycy nie należą do faworytów, to finał rozegrany 
między irlandią i polską jest marzeniem wielu 
pracowników hotelu, a pewnie też wszystkich 
sopocian.

Czy Irlandczycy  
wrócą do Sopotu?
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? Trudno było namówić 
Pana na rozmowę...

wolę pracować niż mówić.

? E, to chyba nie tylko 
jedyna przyczyna. 
Myślę, że nie lubi Pan 
dziennikarzy.

To nie jest kwestia sympatii czy 
jej braku. raczej irytuje mnie, 
kiedy ktoś nierzetelnie pracu-
je, a zauważyłem, ba, odczułem 
na własnej skórze, że niektórzy 
dziennikarze często piszą to, co 
się dobrze sprzeda, a nie to, jak 
jest naprawdę. poza tym prawda 
jest taka, że mam bardzo mało 
czasu na rozmowy.

? Jest pan rozgoryczony? 
proszę pani, słowa krytyki 

przyjmuje z pokorą i staram się 
wyciągnąć wnioski, natomiast 
na krytykanctwo nie zwracam 
uwagi i robię swoje.

? Jednak w pewnym 
momencie – tuż przed 
otwarciem stadionu 
PGE Arena – Pan nie 
wytrzymał i podał się do 
dymisji... Czyli nie tak 
do końca się Pan nie 
przejmuje tym, co o Panu 
piszą.

jest pani w błędzie. Moja reakcja 
miała swoje uzasadnienie i wy-
nika z mojej fi lozofi i zarządzania. 
szef jest na dobre i złe. jeżeli jest 
problem, to szef bierze problemy 
na siebie. jeżeli wszystko prze-
biega z harmonogramem i nie ma 
kłopotów – to szef jest w cieniu, 
niewidoczny. niestety, sytuacja 
zrobiła się taka, że żurnaliści wy-
powiadali się na tematy, o których 
nie mieli rzetelnej wiedzy. Moją 
winą było to, że niepotrzebnie 
obiecałem wcześniejsze oddanie 
stadionu do użytku ze względu 
na planowany mecz reprezentacji 
polski z francją. nie powinienem 
tego robić, gdyż to była ogromna 
i trudna inwestycja. 

Chciałbym jednak podkreślić, że 
jestem ogromnie dumny ze sta-
dionu. kiedy w 2008 roku powo-
łano spółkę bieg i zabieraliśmy 
się za budowę stadionu, to 80 
proc. ludzi mówiło, że nam się 
nie uda. potem, w miarę upływu 

czasu malkontentom miny rze-
dły – po prostu polacy nie lubią 
nikogo chwalić, wolą krytyko-
wać, dokopać. Taka to już nasza 
natura. niedobra natura.
przy okazji podzielę się refl eksją, 
która zresztą daje mi wiele siły 
i radości. uważam się za wyjąt-
kowego farciarza, bowiem pod 
koniec mojej kariery zawodowej 
przyszło mi realizować prawdzi-
we perełki inwestycyjne. Mam 

Prawdziwy farciarz

Rozmowa z Ryszardem Trykosko, prezesem Zarządu 
Spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.
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szansę pozostawić potomności 
inwestycje, które będą służyć 
ludziom przez wiele, wiele lat. 
w gdańsku trwa złoty czas, 
boom inwestycyjny powoduje, że 
miasto rozkwita, pięknieje z każ-
dym dniem. projekty inwestycji, 
które leżały na półkach przez 
lata, dzięki odważnym decyzjom, 
dostały swoją szansę – i doczeka-
ły się lub lada moment doczekają 
się – realizacji. oczywiście nie 
ulega wątpliwości, że to orga-
nizacja euro 2012 na pomorzu 
przyczyniła się do ogromnego 
rozwoju miasta. ale pamiętajmy, 
że euro 2012 minie, a drogi, 
lotnisko, tunele czy stadiony zo-
staną. i w tym tkwi sedno i wielki 
sens tego, co robimy.

? Spółka Gdańskie 
Inwestycje Komunalne 
powołana została 
w 2008 roku w związku 
z organizacją mistrzostw 
Europy w piłce nożnej 
w 2012 roku. Czy to 
znaczy, że jej czas 
dobiega końca? 

spółka gdańskie inwestycje ko-
munalne sp. z o.o. jest podmiotem 
prawa handlowego powołanym 
przez gminę Miasta gdańska na 
mocy ustawy o przygotowaniu 
finałowego turnieju Me w piłce 

nożnej uefa euro 2012 oraz 
uchwały rady Miasta gdańska.
Misją spółki gdańskie inwestycje 
komunalne sp. z o.o. jest przygo-
towanie, organizacja, realizacja 
oraz przekazanie do użytkowania 
planowanych zadań inwestycyj-
nych, których celem jest zaspo-
kojenie potrzeb szeroko pojętej 
społeczności lokalnej w zakresie 
rozbudowy infrastruktury dro-
gowej. Ma pani więc w pewnym 

sensie rację, mówiąc, że – biorąc 
pod uwagę, iż jest to spółka po-
wołana w konkretnym celu – to 
po realizacji wszystkich zadań 
– powinna zostać rozwiązana. 
niemniej – biorąc pod uwagę, 
że udało mi się stworzyć zespół 
niezwykle kreatywny składający 
się z młodych i bardzo młodych 
inżynierów, ekonomistów, którzy 
świetnie radzą sobie z zarządza-
niem projektami inwestycyjnymi 
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według standardów europejskich 
i mają do tego opanowaną do per-
fekcji sztukę rozliczania projektów 
unijnych – żal taki zespół roz-
wiązywać. należałoby im – w tej 
samej konfiguracji – powierzyć 
nowe zadania i korzystać z ich 
wiedzy, zapału do pracy, kreatyw-
ności i już doświadczenia, które 
zdobywali w bardzo trudnych wa-
runkach na trudnych budowach. 

? Przypomnijmy może, 
jakie konkretnie zadania 
zostały postawione 
przed spółką, której Pan 
prezesuje?

w sumie mieliśmy powierzonych 
35 oddzielnych zadań inwestycyj-
nych w ramach 8 przedsięwzięć 
ujętych w aktach wykonawczych 
do ustawy o organizacji w polsce 
w 2012 roku turnieju piłkarskie-
go. a więc do naszych zadań nale-
żało: połączenie dróg krajowych 
– Trasa sucharskiego, realizacja 
gdańskiego projektu komunika-
cji Miejskiej – etap iii, połącze-
nie portu lotniczego z portem 
Morskim gdańsk – Trasa sło-
wackiego, budowa europejskiego 
Centrum solidarności w gdań-
sku, Trasy w-z w gdańsku oraz 
zintegrowanego systemu za-
rządzania ruchem TrisTar. do 

naszych zadań należało także 
odwodnienie terenu pod sta-
dionem piłkarskim w dzielnicy 
gdańsk-letnica i przebudowa 
węzła integracyjnego gdańsk-
-śródmieście.
Chciałbym podkreślić, że wszyst-
kie zadania inwestycyjne zosta-
ły ukierunkowane na zmianę 
układu komunikacyjnego mia-
sta, a więc chodziło nie tylko 
o umożliwienie sprawnego do-
jazdu i opuszczenie stadionu pge 
arena w czasie imprez, ale o po-
prawę jakości życia mieszkańców 
gdańska i Trójmiasta.
Cieszy mnie niezmiernie, że więk-
szość zadań inwestycyjnych przy-
gotowywanych przez gik sp. z o.o. 
(nota bene zadań współfinansowa-
nych przez gminę Miasta gdań-
ska oraz unię europejską w ra-
mach programów pomocowych) 
została zrealizowana w terminie 
albo przed terminem. żeby nie być 
gołosłownym: Trasa w-z miała 
być wykonana do końca maja tego 
roku, a została otwarta w grud-
niu 2011. ulica Havla miała być 
otwarta w maju, otwarta została 
w listopadzie. odwodnienie tere-
nu na terenie letnicy i wrzeszcza 
zostało wykonane w terminie, 
wszystkie remonty linii tramwa-

jowych, a wyremontowaliśmy 30 
proc. istniejących linii w mieście, 
zostały wykonane w zeszłym roku 
zgodnie  z planem. wybudowa-
liśmy nową linię tramwajową 
od Chełma w kierunku oruni. 
przygotowano także inwestycje 
tunelowe, na których wcześniej 
właściwie wszyscy położyli kre-
skę, i co? do końca 2014 roku 
wywiążemy się z umowy.
bardzo prestiżowy odcinek i na 
ulicy słowackiego został wyko-
nany i już cieszy użytkowników.

? Gorzej z II etapem...
no tak, zupełnie nieoczekiwa-

nie powstał problem z Hydrobu-
dową, która najpierw zbudowała 
nam piękny stadion i nie było 
żadnych kłopotów, a teraz przy 
budowie ii odcinka ulicy słowac-
kiego nie jest już tak pięknie. ale 
powiedzmy sobie szczerze: proble-
my są po to, aby je pokonywać. 
zresztą czy mamy inne wyjście? 
do tej pory 90 proc. prac inwesty-
cyjnych, których wykonania nasza 
spółka podjęła się, zostało zre-
alizowanych. zawsze oczywiście 
chciałoby się więcej i więcej, ale 
zamiary należy mierzyć na siły. 
Myślę, że i tak uda nam się zrobić 
więcej, niż przewidywaliśmy, ale 
nie chciałbym zapeszać. w końcu 
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mało kto się spodziewał, że przy 
okazji euro 2012 reaktywowana 
zostanie linia kolejowa do nowe-
go portu, przebiegająca koło sta-
dionu. a jednak miasto – zgodnie 
z sugestią uefa – wraz z pkp 
zdecydowało się na jej wykonanie.

na euro 2012 zrobimy wszyst-
ko, co zgodnie z umową miasto 
podpisało uefa zostało zaplano-
wane i w mieście zaakceptowane. 

? Kto Pana zdaniem 
zdobędzie puchar EURO 
2012?

liczę na Hiszpanów.

? A Polacy?
wyjdą z grupy i na tym chyba 

skończą się ich możliwości.

 Dziękuję za rozmowę. 
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? Jest Pan kibicem piłki nożnej? Udziela 
się Panu atmosfera, jaka towarzyszy 
turniejowi UEFA EURO 2012?

Tak, oczywiście kibicuję naszej narodowej drużynie, 
ale wśród gości też mam swoich faworytów. Cieszę 
się na to wydarzenie, ale staram się nie popadać 
w przesadę. Czyli – na pewno będę oglądał mecze 
w telewizji i w gdyńskim parku kibica, nie biorę 
jednak na ten czas urlopu, więc nieuchronnie 
znaczna część wydarzeń związanych z mistrzo-
stwami w piłce nożnej mnie ominie.

? Czy widzi Pan wymierne korzyści dla 
Trójmiasta, a w szczególności dla 
Gdyni, wynikające z faktu organizacji  
mistrzostw w piłce nożnej?

wymierną korzyścią dla Trójmiasta, zwłaszcza 
jednak dla gdańska, są inwestycje, które zostały 
uruchomione i zrealizowane w związku z tymi 
mistrzostwami. Mam nadzieję, że wymierne ko-
rzyści odczują wszyscy, którzy prowadzą biznes 
turystyczny lub dzięki turystom mają większe 
dochody – hotele, taksówkarze, sklepy, punkty 
gastronomiczne, wreszcie placówki kultury. wierzę 
bowiem w kulturalnego kibica!

? A po EURO 2012 – jeśli spiszemy się 
jako gospodarze, wymierną korzyścią 
z pozytywnego obrazu naszego kraju 
powinna być rosnąca liczba gości 
w następnych latach.

na gdyńskim stadionie będą trenować irland-
czycy, którzy wprawdzie nie są drużyną należącą 
do czołówki drużyn piłkarskich, ale mają dosyć 
temperamentnych kibiców. 

? Czy w związku z tym przewidywane 
jest podjęcie dodatkowych kroków 
pod względem bezpieczeństwa 
mieszkańców, kibiców i piłkarzy?

gdynia jest miastem otwartym od zarania. nie 
obawiamy się cudzoziemców. Takie międzynaro-
dowe wydarzenia jak np. open'er, zloty żaglowców 
czy balTops, kiedy przybywają do nas tysiące 
obcokrajowców, to zawsze duże wyzwanie orga-
nizacyjne dla naszych służb, zwłaszcza pod kątem 
zagwarantowania bezpieczeństwa. i wywiązują 
się z tego zadania bardzo dobrze. Teraz też tak 
będzie – jestem przekonany.

? Czy nie ma Pan obaw o czystość plaż, na 
których z pewnością pojawi się – także 
nocą – wielu kibiców?

no cóż, pewnie będzie trochę więcej sprzątania. 
jesteśmy jednak na to przygotowani – plaże, któ-
rymi administruje gosir, każdego ranka latem 
są dokładnie porządkowane i muszą być czyste.

? Oczywiście pytanie o plaże nocą dotyczy 
także bezpieczeństwa, warunków 
sanitarnych i ewentualnej pomocy 
medycznej...

Wierzę 
w kulturalnego kibica

Rozmowa z Wojciechem Szczurkiem, 
prezydentem Gdyni
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plaże latem są – także wieczorami i nocą, zwłasz-
cza gdy jest ciepło – miejscem spotkań i zaba-
wy. To normalne w miejscowościach takich jak 
gdynia, sopot czy gdańsk. i z pewnością będzie 
tak również podczas turnieju uefa euro 2012, 
zwłaszcza że niedaleko naszej plaży śródmie-
ście ulokowaliśmy park kibica. w tej okolicy 
będziemy mieć liczniejsze niż zwykle patrole 
straży miejskiej i policji. jak zawsze dyżuruje 
pogotowie ratunkowe, szpital. zatem – czujmy 
się bezpiecznie.

? Jak mieszkańcy Gdyni będą docierali 
na PGE Arenę? Czy są przygotowywane 
dodatkowe środki transportu, 
opracowywane jakieś trasy itp.?

dzięki skM komunikacja w obrębie Trójmiasta 
jest wygodna i szybka. na pewno przed i po 
meczach na gdańskim stadionie zostaną zwięk-

szone liczebnie składy i częstotliwość odjazdów 
pociągów. niewątpliwie będzie konieczny mo-
nitoring bieżącej sytuacji i operatywne decyzje, 
uwzględniające ewentualne problemy. liczę na 
sprawną współpracę organizatorów transportu 
miejskiego w naszej aglomeracji.

? Komu Pan kibicuje, a kto Pana zdaniem 
wygra?

Tak jak powiedziałem – kibicuje oczywiście naszej 
narodowej drużynie, życząc jej jak najwyższej 
pozycji w rozgrywkach.

f o t o :  P .  K o z ł o w s k i
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woDA to życie
składamy się w 70% z wody i bez niej nikt nie 
wyobraża sobie życia.  wg wskazań światowej or-
ganizacji zdrowia każdy człowiek powinien wypijać 
dziennie ok. 2 litrów wody, która wpływa bardzo 
korzystnie na funkcjonowanie naszego organizmu. 
Mieszkając w polsce, mamy to szczęście, że nie do-
świadczamy deficytu wody, jak setki milionów ludzi 
na świecie. woda płynie prosto z kranu, ilekroć go 
odkręcimy. do tego woda z kranu jest bardzo tania. 
jeden litr wody kosztuje około 0,4 gr. za 1000 litrów, 
czyli za 1 m³, płacimy dzisiaj w gdańsku 4,11 zł. 
za tyle samo litrów wody niegazowanej w butelce 
trzeba zapłacić około 1100 zł, czyli prawie 300 razy 
drożej. oczywiście nie sama woda jest droższa, ale 
jej opakowanie, czyli rozkładająca się prawie 500 
lat popularna butelka peT, transport, logistyka, 
magazynowanie i reklama. największe marki na 
tym rynku nie wahają się wydawać milionów złotych 
na promocję swoich produktów.

Z krAnu jest DobrA
firmy wodociągowe nie mają ambicji konkuro-
wania z wielkimi producentami wód, ale zupełnie 
nie o to chodzi. woda w kranie w polsce, szcze-
gólnie w dużych miastach, nadaje się do picia bez 
przegotowania już od dobrych kilku lat, od kiedy 
gminy zainwestowały w modernizację systemów 
wodociągowych i samych ujęć wody. Ten proces 
jest nieodłącznie związany z wejściem polski do 
unii europejskiej i przyjęciem europejskich norm 
w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia. 
Takie normy obowiązują od 29 marca 2007 roku. 
woda pitna podlega wielostopniowej kontroli i nie 
zawiera na pewno żadnych szkodliwych dla zdrowia 
bakterii. jej gotowanie nie ma sensu. inną sprawą 
jest jej twardość. rzeczywiście woda w gdańsku 
ma dość wysoką twardość, ale może to mieć wpływ 
wyłącznie na urządzenia, takie jak zmywarki, pralki, 
czajniki elektryczne. stanisław Mikołajski, dyrektor 
ds. eksploatacji w spółce saur neptun gdańsk, wy-
jaśnia, że dla zdrowia ma to skutki wręcz odwrotne. 
dodaje, że wysoka zawartość jonów magnezu czy 
węglanu wapnia czyni taką wodę zdrowszą. Miękka 
woda wypłukuje z organizmu konieczne dla organi-
zmu mikroelementy. wody w butelce często kuszą 

nas informacją, że zawierają dobroczynny magnez, 
a tymczasem większość mieszkańców gdańska pije 
wodę o składzie chemicznym bardzo podobnym 
do składu wód źródlanych czy stołowych, a nawet 
tych, które w nazwie używają słowa „mineralne”. 
jedynymi wodami, których skład na pewno odbiega 
od wody w kranie, są wody lecznicze, o specyficznym 
składzie, smaku i zapachu, których można kosztować 
w uzdrowiskach, ale są też dostępne w sklepach 
w specjalnych opakowaniach.

miesZkAńcy o woDZie
okazuje się, że przedstawione fakty nie są po-
wszechnie znane. do przeprowadzenia kampanii 
gdańską spółkę wodociągową przekonały wyniki 
badania opinii. ostatnie badania, z września 2011 
roku, pokazały wyraźny wzrost pozytywnych opinii 
o wodzie z kranu – jej smaku, zapachu i kolorze. 
gdańszczanie w 78% dobrze i bardzo dobrze oceniają 
wodę z kranu, w sopocie aż 98% mieszkańców ocenia 
wysoko parametry wody. niestety, wciąż pokutuje 
obawa przed jej piciem bez przegotowania, czyli 
prosto z kranu. na pytanie: Czy pije pan(i) wodę 
z kranu? – twierdząco odpowiada 24% ankietowa-
nych mieszkańców gdańska i 43% mieszkańców 
sopotu. zapytani o przyczyny, dlaczego nie piją, 
mieszkańcy odpowiadają:

większość ankietowanych wskazała na obawę przed jej 
piciem bez przegotowania, a nie na jej jakość, a prawie 

Pij wodę z kranu. Oszczędzaj 
pieniądze i środowisko
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Dlaczego nie pije Pan(i) wody z kranu w stanie surowym?

bo wolę wodę  
butelkowaną

bo obawiam się picia  
wody z kranu  

w stanie surowym

bo woda z kranu  
jest zbyt złej jakości,  
aby pić ją w stanie 

surowym

trudno powiedzieć

Saur Neptun Gdańsk zachęca mieszkańców Gdańska i Sopotu do picia wody prosto z kranu. 
W rozpoczętej miesiąc temu kampanii promocyjnej przekonuje nas, że woda z kranu to 
całkowicie bezpieczna alternatywa dla wód butelkowanych, do tego przynosząca niebagatelne 
oszczędności w domowym budżecie. 
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30% woli wody w butelce. przekonało to ostatecznie 
sng do promowania wody z kranu jako tańszej i tak 
samo zdrowej alternatywy dla wód butelkowanych.

kArAfkA ZA DeklArAcję
saur neptun gdańsk zaproponował mieszkańcom, 
którzy są już przekonani, że w kranie płynie dobra 
woda, wypełnienie deklaracji, a w zamian wzięcie 
udziału w losowaniu szklanych dzbanków na wodę, 
opatrzonych logiem firmy i napisem „pij wodę 
z kranu”. akcja trwa od 14 maja do 22 czerwca. 
jej szczegóły, regulamin i treść deklaracji można 
znaleźć na stronie internetowej sng.com.pl. „Taki 
dzbanek – jak przekonuje nas rzecznik spółki gra-
żyna pilarczyk – może nas tylko zachęcić do korzy-
stania z taniej wody z kranu. wystarczy wieczorem 
nalać wody, dodać cytryny i wstawić do lodówki, 
by nawet najbardziej wytrawne podniebienia nie 
poczuły różnicy między taką wodą a wodą z bu-
telki” – przekonuje niedowiarków pani rzecznik. 

Do picia wody z kranu zachęcają: od lewej tomasz hebda, reprezentant Polski w rugby, serge bosca, prezes snG, i stanisław mikołajski, dyrektor ds. eksploatacji snG

cZy wiesZ że:

• 107 litrów wody – tyle wody zużywa dziennie 
przeciętny mieszkaniec Gdańska w gospodar-
stwie domowym
• Roczna produkcja wody – ok. 28,5 mln m³, w tym:
  · Gdańsk – ok. 24,5 mln m³ rocznie, czyli 66 788 m³ 
na dobę 
  · Sopot – ok. 3,5 mln m³ rocznie, czyli 9 378 m³ 
na dobę 
• Gdańsk jest zaopatrywany z 8 ujęć głębinowych: 
Lipce, Dolina Radości, Zaspa Wodna, Zakoniczyn, 
Osowa, Czarny Dwór, Pręgowo (ujęcie drenażowe) 
i Krakowiec (ujęcie awaryjne) – są to ujęcia za-
opatrujące wodociąg centralny. Poza tym działa 
jeszcze 11 małych ujęć lokalnych, zaopatrujących 
dzielnice peryferyjne
• Połowa wody produkowanej w gdańskich uję-
ciach to woda czwartorzędowa – prawie 15 mln 
m³. Reszta to woda kredowa, drenażowa, trze-
ciorzędowa i woda z ujęcia powierzchniowego 
w Straszynie, która aktualnie stanowi ok. 17% 
ogółu wody dostarczanej mieszkańcom
• Sopot – 3 ujęcia głębinowe: Bitwy pod Płowcami, 
Nowe Sarnie Wzgórze i Brodwino

jedna z 31 studni na ujęciu wody czarny Dwór w Gdańsku
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? Skąd pomysł na promocję 
wody z kranu?

jestem francuzem i mieszkam 
w polsce prawie 20 lat. Miesz-
kałem w tym czasie na śląsku, 
w warszawie, w poznaniu, a od 
września ubiegłego roku jestem 
mieszkańcem gdańska. pamię-
tam dobrze, że na początku lat 
90. wręcz ostrzegano osoby 
starsze i kobiety w ciąży przed 
piciem wody bez przegotowania. 
Tak było w katowicach. ale od 
tamtego czasu polska bardzo się 
zmieniła. firma brita przepro-
wadziła w 2010 roku testy che-
miczne i bakteriologiczne w 10 
miastach polski, w tym w gdań-
sku. wszędzie okazało się, że 
woda jest całkowicie bezpieczna, 
a nasza okazała się najlepsza pod 
względem smaku i zapachu. To 
badanie było wspierane przez 

„Nie tylko mówić, 
ale działać”

 O gdańskiej wodzie i francuskich restauracjach 
opowiada Serge Bosca, 
prezes Zarządu Saur Neptun Gdańsk

uniwersytet warszawski i jego 
laboratorium na wydziale Che-
mii. To naukowy dowód słuszno-
ści tego, o czym mówiliśmy już 
od kilku lat. jednak tylko 24% 
gdańszczan pije wodę z kranu. 
postanowiliśmy nie tylko mówić, 
ale działać. 

? Czy brał Pan przykład 
z innych miast?

wiem, że wiele fi rm wodociągo-
wych zachęca na swoich stronach 
internetowych do picia wody pro-
sto z kranu i przedstawia dowody, 
że ich woda jest zdrowa. Tyle tyl-
ko, że taka informacja nie dociera 
do szerokiej opinii i każda fi rma 
działa w pojedynkę. we francji 
czy w anglii, gdzie świadomość 
środowiskowa jest nieco wyższa 
niż w polsce, w dobrym tonie 
jest podkreślanie troski o nasze 
otoczenie poprzez zmniejszanie 
ilości odpadów i emisji Co2. są 
specjalne agendy ogólnokrajo-
we, zajmujące się promocją picia 
wody z kranu. u nas nie ma takich 
programów. nie wiem, czy mam 
rację, ale jeśli spróbujemy zamó-

wić w restauracji wodę z kranu, 
spotkamy się w najlepszym razie 
z niedowierzaniem. we francji 
to normalna i przyjęta praktyka, 
choć restauratorzy pewnie wolą, 
gdy zamówimy wodę evian lub 
perrier. [śmiech]

? A Pan pije wodę z kranu? 
oczywiście. nie mam żad-

nych wątpliwości co do jej ja-
kości. firma, którą zarządzam, 
posiada certyfi kat iso 22000 
związany z bezpieczeństwem 
żywności. produkcja wody jest 
objęta procedurą HaCCp, tak 
jak produkty spożywcze. 83% 
wody w gdańsku pochodzi 
z ujęć głębinowych, głównie 
czwartorzędowych. było to 
możliwe dzięki przeprowadzo-
nemu w gdańsku wielkiemu 
procesowi modernizacji ujęć 
i sieci. Ten projekt zrealizował 
nasz partner – spółka gdańska 
infrastruktura wodociągowo-
-kanalizacyjna – i dzięki temu 
udało się zmodernizować aż 
4 ujęcia, a 2 stacje uzdatniania 
wybudowano od podstaw.
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W dworze artusa w gdańsku odbyła się co-
roczna gala wręczenia nagrody pomorskiej 
„gryf gospodarczy” 2012. w 4 kategoriach 

(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, 
średnie przedsiębiorstwo, duże przedsiębiorstwo) 
wyróżnieni zostali – decyzją pomorskiej rady 
przedsiębiorczości – najlepsi przedsiębiorcy. o tym, 
do kogo trafił gryf Medialny, zadecydowali w dro-
dze plebiscytu czytelnicy i słuchacze mediów: 
portalu Trojmiasto.pl, gazety „polska dziennik 
bałtycki”, TVp o. gdańsk, radia gdańsk.
konkurs o nagrodę pomorską „gryf gospodar-
czy” organizowany jest od 2000 r., a statuetka 
jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych 
nagród gospodarczych, przyznawaną wspólnie 
przez organizacje samorządu gospodarczego i mar-
szałka województwa pomorskiego. Celem konkursu 
jest promocja przedsiębiorczości 
i aktywności gospodarczej przed-
siębiorstw województwa pomor-
skiego poprzez m.in. prezentację 
i promowanie firm, które mają 
korzystny wpływ na rozwój go-
spodarczy regionu, promowanie 
laureatów konkursu poprzez ich 
rekomendacje do ogólnopolskich 
nagród i wyróżnień oraz włącze-
nie sektora przedsiębiorców do 
szerokiej współpracy z jednost-
kami samorządu terytorialnego. 
pomysłodawcą i inicjatorem tego 
konkursu jest zbigniew Cano-
wiecki, przewodniczący pomor-
skiej rady przedsiębiorczości.
„polska na mapie europy jest osto-
ją rosnącego produktu krajowego 
brutto. jest to zasługa przedsię-
biorców, którym dzisiaj oddaje-
my szacunek za ich osiągnięcia 
w rozwoju pomorza. Trudno sobie 
wyobrazić funkcjonowanie regionu bez takich firm” 
– mówił w trakcie uroczystej gali Mieczysław struk, 
marszałek województwa pomorskiego.
w kategorii „Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia-
jące mniej niż 10 pracowników” główną nagrodę 
i statuetkę gryfa gospodarczego otrzymała firma 
instal-bud katarzyna kierznikowicz z miejscowo-
ści linia. nominowane do nagrody były: Hrtec 
sp. z o.o. z gdyni, pegaz group sp. z o.o. z sopotu. 
firma ta otrzymała także gryfa Medialnego.
w kategorii „Małe przedsiębiorstwo zatrudniające 

10 i powyżej, a mniej niż 50 pracowników” główną 
nagrodę gryfa gospodarczego 2012 zdobyła firma 
jakusz systemy zabezpieczeń bankowych bog-
dan jakusz z kościerzyny. wyróżnienia trafiły do 
spółek barbor ze skowarcza i Corleonis z rumi.
w kategorii „średnie przedsiębiorstwo zatrudnia-
jące 50 i powyżej, a mniej niż 250 pracowników” 
kapituła konkursu przyznała główną nagrodę firmie 
base group sp. z o.o. z koszwał. nominowane 
były natomiast: klimawent s.a. z gdyni, pomorska 
specjalna strefa ekonomiczna sp. z o.o. z sopotu, 
port lotniczy gdańsk sp. z o.o.
o statuetkę gryfa pomorskiego w kategorii „duże 
przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 250 pra-
cowników” rywalizowały 2 firmy: drutex s.a. 
z bytowa oraz poldanor s.a. z przechlewa. lau-
reatem został drutex s.a.

Tegorocznej edycji gryfów gospodarczych przyświe-
cało hasło „innowacje”, w związku z czym samorząd 
wojewódzki ufundował specjalne nagrody pieniężne 
dla firm, które działają na rynku nie dłużej niż 3 
lata i oferują nowatorskie wyroby i usługi.
1. nagrodę – w wysokości 30 tys. zł – otrzymała 
firma around sp. z o.o. z gdyni. 2. nagroda – 
w wysokości 20 tys. zł – przypadła w udziale 
firmie aiton Caldwell s.a. z gdańska. natomiast 
z 3. nagrody – w wysokości 10 tys. zł – cieszono 
się w firmie Hrtec sp. z o.o.

Gryfy Gospodarcze  
dla najlepszych
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W czerwcu, kiedy zakończą się wszystkie 
prace budowlane i remontowe, pętla żu-
ławska zostanie oddana w niepodzielne 

władanie wodniaków. To jedna z ciekawszych 
nowych propozycji turystyki wodnej na pół-
nocy polski.
„pętla żuławska jest wyróżniającym się produk-
tem turystycznym w skali całego kraju” – uważa 
ryszard świlski, członek zarzą-
du województwa pomorskiego. 
„władzom województwa zależy 
na wypromowaniu szlaku wśród 
turystów zarówno z głębi polski, 
jak i z zagranicy, zwłaszcza wśród 
naszych najbliższych sąsiadów 
– i zachodnich, i wschodnich.”
nowy szlak wodny ma długość 
303,3 km i prowadzi: wisłą, Mar-
twą wisłą, szkarpawą, wisłą 
królewiecką, nogatem, kana-
łem jagiellońskim, rzeką elbląg 
i pasłęką aż na zalew wiślany. 
Całość jest częścią Między-
narodowej drogi wodnej e70, 
biegnącej z rotterdamu przez 
berliński węzeł śródlądowych 
dróg wodnych, północną polskę, 
do kaliningradu, a dalej – drogą 
wodną niemna (pregołą i dejmą) 
do kłajpedy.

300 Punktów cumowAniA
realizacja projektu rozpoczęła się jesienią 2010 r. 
na terenie 12 gmin 2 województw: pomorskie-
go i warmińsko-mazurskiego. już od czerwca 
2012 r., kiedy zakończą się wszystkie prace, 
żeglarze, kajakarze i inni miłośnicy rekreacji 
wodnej będą mieli do dyspozycji nowe obiekty: 
rozbudowane porty żeglarskie w elblągu, kry-
nicy Morskiej i Tolkmicku, 6 nowych przystani 
jachtowych (w białej górze, Malborku, osłonce, 
nowej pasłęce, braniewie i błotniku), pomosty 
cumownicze w Tczewie i drewnicy. warunki 
nawigacyjne poprawi zelektryfikowanie śluzy 
gdańska głowa oraz przebudowa 2 mostów 
(w przegalinie i nowej pasłęce) ze stałych na 
zwodzone.
łącznie powstało ok. 300 nowych miejsc do cu-
mowania dla jednostek pływających. dzięki tej 
nowoczesnej infrastrukturze będzie można, nie 
schodząc na ląd, przepłynąć z gdańska przez 
Malbork i elbląg do krynicy Morskiej.

mewiA łAchA, PoDcieniA i krZyżAcy
wybierając pętlę żuławską na trasę letniej wy-
prawy, turysta trafi w wyjątkowe środowisko 
przyrodnicze. jednym ciekawszych miejsc jest 
unikatowy rezerwat przyrody Mewia łacha – je-
dyne w polsce miejsce lęgowe rybitwy czubatej, 
a także siedlisko wielu innych gatunków ptaków. 

podróżując pętlą żuławską, można podziwiać 
krajobraz obszarów depresyjnych, niespotykany 
nigdzie indziej w kraju.
ponieważ osadnictwo na żuławach rozwijało się 
głównie wzdłuż brzegów rzek, turysta z podkładu 
będzie mógł obserwować obiekty architektury 
stanowiące unikatowe w skali kraju dziedzictwo 
kulturowe żuław wiślanych: mosty zwodzone 
i śluzy, domy podcieniowe czy cmentarze pome-
nonickie. na tych terenach nie brakuje pięknych 
wiejskich kościołów w stylach gotyckim czy 
barokowym, obowiązkowo trzeba zwiedzić także 
malborski zamek, siedzibę komturów krzyżackich.

projekt „pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” 
był współfinansowany z europejskiego funduszu 
rozwoju regionalnego w ramach działania 6.4 
„produkty turystyczne o znaczeniu ponadregio-
nalnym” z programu operacyjnego innowacyjna 
gospodarka 2007–2013. wartość projektu wynosi 
ponad 83 miliony złotych.
więcej na: www.petla-zulawska.pl

rafał wasil

300 kilometrów po Żuławach

32 M a g a z y n  P o M o r s k i    c z e r w i e c  2 0 1 2





Trójmiasto jest coraz bardziej atrakcyjne dla mię-
dzynarodowych koncernów, które chętnie otwierają 
tu swoje centra usługowe. w tym roku decyzję 
o lokalizacji biur w gdańsku lub gdyni podjęły już 4 
koncerny: oie support, Metsä group, bayer i Turaz.
Centra usługowe to wyspecjalizowane firmy (lub ich 
jednostki organizacyjne), które na zlecenie innych 
przedsiębiorstw przejmują realizację wybranych nie-
produkcyjnych procesów biznesowych (bpo). rolę tę 
mogą też pełnić jednostki usługowe wyodrębnione 
w samym przedsiębiorstwie lub samodzielne pod-
mioty gospodarcze działające na rzecz macierzystej 
organizacji i jej oddziałów (ssC).

trójmiAsto nA cZele
pod koniec marca lokalizację w Trójmieście swoich 
nowych inwestycji ogłosiła firma Turaz (wio-
dący dostawca produktów dedykowanych zarzą-
dzaniu ryzykiem na rynkach finansowych w skali 
globalnej) oraz koncern farmaceutyczny bayer. 
w styczniu w gdańsku rozpoczęła działalność 
amerykańska firma oie support oferująca studia 
online, w kwietniu – fińska Metsä group działająca 
w przemyśle drzewnym. Trójmiasto staje się więc 
miejscem docelowym inwestycji zaawansowanych, 
zatrudniających wykwalifikowanych pracowników 
mogących pochwalić się nie tylko umiejętnościami, 
ale i doświadczeniem w pracy w sektorze bpo/ssC. 
w tym wypadku „więcej rodzi więcej” – rosnąca 
liczba firm zwiększa szanse regionu w staraniach 
o następne inwestycje.
obecnie w gdańsku, gdyni i sopocie funkcjonuje 
ponad 30 centrów nowoczesnych usług biznesowych, 
które zatrudniają ok. 12 tys. osób. są wśród nich 
wiodące marki: Thomson reuters, first data, arla 
foods, geoban, Transcom czy sony pictures. zdecy-
dowana ich większość specjalizuje się w usługach iT 
(centra iTo) oraz procesach finansowo-księgowych. 
Trójmiasto na polskiej mapie sektora bpo/ssC 
wyróżnia silna pozycja w kategorii zatrudnienia 
w centrach badawczo-rozwojowych, zatrudniających 
ok. 1,8 tys. osób.

brAnżA PersPektywicZnA 
w „analizie atrakcyjności inwestycyjnej wojewódz-
twa pomorskiego”, przeprowadzonej przez pricewa-
terhouseCoopers (pwC) na zlecenie agencji rozwoju 
pomorza s.a., sektor bpo/ssC został wskazany jako 
jeden z priorytetowych dla rozwoju inwestycji w na-
szym regionie. Ma go wspierać zainaugurowany rok 
temu system obsługi przedsiębiorców zagranicznych 
invest in pomerania. obsługą inwestorów – zarówno 
potencjalnych, jak i już działających na rynku – za-

jęli się wykwalifikowani project managerowie, do 
których należy także przyciąganie nowych projek-
tów. project manager prowadzi również działania 
promocyjne, m.in. poprzez uczestnictwo w krajowych 
i zagranicznych imprezach gospodarczych oraz orga-
nizowanie wydarzeń związanych z danym sektorem 
w województwie pomorskim. w tym roku w sopocie 
w dniach 3–5 października odbędzie się interna-
tional outsourcing forum – jedna z największych 
na świecie imprez branży bpo/ssC; we wrześniu 
zaś firmy z tego sektora spotkają się w Trójmieście 
na corocznej konferencji absl – związku liderów 
sektora usług biznesowych w polsce.

ZA nimi PrZyjDą inni 
w Trójmieście z powodzeniem rozwija się obsługa 
zaawansowanych procesów, tzw. value-added pro-

Koncerny chcą nad morze 
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cesses, powstaje coraz więcej centrów doskonałości 
(Centre of exellence – Coe) lub badawczo-rozwojo-
wych (r&d). największe Coe w Trójmieście należy 
do firmy Thomson reuters, która zatrudnia w gdyni 
już tysiąc osób. inne centra usługowe (geoban, sony 
picture) służą jako ośrodki udoskonalania procesów 
dla swoich globalnych korporacji.
ich obecność była jednym z powodów ulokowania 
w Trójmieście inwestycji bayera. potencjał i jakość 
kadr, z których korzystają już inni, ostatecznie 
przekonały niemieckich decydentów do wyboru 
tej lokalizacji. 
„kiedyś cieszyliśmy się, że na pomorzu między-
narodowe koncerny mogą znaleźć kompetentnych, 
dobrze wykształconych fachowców” – powiedział 
na konferencji prasowej, zorganizowanej w kwiet-
niu przez koncern bayer, wiesław byczkowski, 
wicemarszałek województwa pomorskiego. „Teraz 

mamy kolejny powód do satysfakcji: nasze woje-
wództwo traktowane jest jako stabilny, sprzyjający 
rozwojowi obszar.”
Trójmiasto skupia najwięcej centrów usługowych 
w polsce północnej i coraz śmielej konkuruje z resztą 
kraju, pod względem liczby takich ośrodków zajmując 
4. miejsce. kolejne marki, które lokują swoje biura 
na pomorzu, przyczyniają się nie tylko do wzrostu 
konkurencyjności regionu, ale również do poprawy 
wizerunku województwa. obecnie na rynku bpo/
ssC można zaobserwować efekt kuli śnieżnej – 
wraz z otwieraniem się nowych centrów kolejni 
inwestorzy postrzegają Trójmiasto jako miejsce 
atrakcyjne, stwarzające dobre warunki do rozwoju 
operacji biznesowych. 

Magdalena Charkin-jaszcza
wojciech Tyborowski

Z przedstawicielami koncernu bayer spotkali się (od prawej) prezydent Paweł Adamowicz i  wicemarszałek wiesław byczkowski.
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O laury w tegorocznym festi-
walu „dwa Teatry” ubiegało 
się 13 ubiegłorocznych 

spektakli Teatru Telewizji oraz 
15 słuchowisk Teatru polskie-
go radia. festiwal jak zwykle 
przyciągnął tłumy widzów i słu-
chaczy, którzy równie chętnie 
uczestniczyli w licznych spotka-
niach z aktorami. widać – i jest 
to pocieszające – że ani teatr 
telewizyjny, ani słuchowiska 
nie odchodzą do lamusa. Ciągle 

mają swoją wierną widownię. 
nagrody grand prix Xii festi-
walu „dwa Teatry – sopot 2012” 
otrzymali twórcy spektaklu 
telewizyjnego „getsemani” da-
vida Hare’a w reżyserii walde-
mara krzystka oraz słuchowiska 
„Hamlet” williama szekspira 
w reżyserii waldemara Mode-
stowicza.
nagrodę aktorską za rolę kobie-
cą w spektaklu TV otrzymały 
ex aequo Teresa budzisz-krzy-

DwA teAtry - soPot 2012

Getsemani i Hamlet 
najlepsi

żanowska oraz agnieszka gro-
chowska występujące w „rzeczy 
o banalności miłości” savyona 
liebrechta w reżyserii feliksa 
falka. 
nagroda aktorska za rolę męską 
w spektaklu TV przypadła także 
ex aequo piotrowi fronczewskie-
mu oraz wojciechowi pszonia-
kowi grającym w „skarpetkach, 
opus 124” daniela Colasa w re-
żyserii Macieja englerta. 
nagrodę aktorską za rolę kobie-
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cą w słuchowisku teatralnym 
otrzymała ewa konstancja 
bułhak („obłomow”), a za rolę 
męską – przemysław bluszcz 
(„Mizantrop”). nagroda aktorska 
za role drugoplanowe trafiła do: 
Mirosławy krajewskiej („dziura 
w niebie”) i grzegorza gzyla 
(„bliżej piekła”). 
nagroda honorowa im. krzysz-
tofa zaleskiego za „twór-
czość odrzucającą stereotypy 
i łatwe nowinki, umocowaną 
w pamięci i historii, dotyczącą 
problemów współczesności” 
przypadła Marii brzezińskiej 
(słuchowisko „próba czytania”) 
oraz feliksowi falkowi reżyse-
rowi spektaklu TV „rzecz o ba-
nalności miłości”. 
w plebiscycie publiczności 
na najlepszy spektakl spośród 
dotychczasowych laureatów 
grand prix festiwalu „dwa 
Teatry” zwyciężył „kontrym” 
w reżyserii Marcina fischera 
(grand prix 2011).

na zdjęciu: janusz majewski i jerzy stuhr. foto: mieczysław majewski
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? 24 lata temu miałam okazję odwiedzić 
Panią i Pani męża Tony’ego Halika 
w waszym domu w Międzylesiu, gdzie 
zresztą kręciliście przez lata kultowy 
już program „Pieprz i Wanilia”. I wtedy 
z nieukrywanym zdumieniem odkryłam, 
że ta para małżeńska i para podróżników 
to dwie wielkie, ale całkiem różne 
osobowości i temperamenty. 

My się zawsze uzupełnialiśmy. Tony miał wielką 
charyzmę, był niezwykle barwny, medialny, ja na-
tomiast byłam od zbierania informacji, musiałam 
mieć wiedzę. Taki był podział ról między nami. ale 
różniliśmy się także zainteresowaniami, ponieważ 
Tony kochał zwierzęta w afryce i indian w ame-
ryce i na tym skupiał swoją uwagę, a ja z kolei 
byłam nastawiona bardziej kulturowo. Mieliśmy 
też wspólną pasję, jaką było robienie fi lmów, oraz 
wielką chęć dzielenia się tym, co widzieliśmy. łą-
czyło nas pragnienie pokazywania świata innym 
polakom, dla których ten świat był zamknięty. do-
skonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy 
w wyjątkowej, uprzywilejowanej sytuacji, bowiem 
w tamtych czasach większość polaków o wyjazdach 
za granicę mogła tylko marzyć. a już wyjazdy w tak 
egzotyczne miejsca, do których my jeździliśmy, były 
prawie że nieziszczalnym marzeniem. 
nie liczę jednak, w ilu krajach i ile razy byłam, 
czy ile kilometrów przejechałam, bo nie w takim 
celu jeżdżę po świecie. Moją pasją jest poznawanie 
świata i dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi. 
bo takie zwiedzanie tylko dla siebie nie do końca 
byłoby dla mnie spełnieniem.

? Od śmierci Pani męża mija już 14 lat, ale 
Pani nadal podróżuje...

istotnie, nadal dużo podróżuję, piszę też książki. 
ale zmieniłam swoje zainteresowania, po pierw-
sze teraz odkrywam na nowo polskę. świat został 
już dla polaków otwarty, wielu ludzi podróżuje 
indywidualnie, smakując różne miejsca i kultury. 
natomiast w naszym kraju są ciągle miejsca nie 
odkryte, które opisuję w swoich książkach „groch 
i kapusta”. Cieszę się, jak spotykam rodaków, 
którzy zwiedzają polskę, trzymając w ręku mój 
subiektywny przewodnik. a z różnych spotkań 
z czytelnikami wiem, że traktują moje książki 

także jako lektury do czytania, a czytają je z dużym 
zainteresowaniem, gdyż chcą dowiedzieć się jak 
najwięcej o swoim kraju.

? Według jakiego klucza podróżuje Pani po 
Polsce?

jeżdżę do tych miejsc, które sama chciałabym 
poznać. odkrywam je dla siebie, a pośrednio dla 
innych. na przykład teraz wybieram się na szlak 
polichromii brzeskich, który już w pewnej mierze 
znam. Takich pięknych gotyckich polichromii jak 
w Małujowicach nie ma nigdzie. koniecznie chcę 
dotychczasową wiedzę na ten temat uzupełnić, 
udokumentować i pewnie powstanie z tego ko-
lejna książka. 

? Ale nie tylko Polskę zaczęła Pani 
odkrywać...

Teraz interesują mnie ludzie i z tych właśnie 
zainteresowań narodziły się takie książki jak: 
„uśmiech świata” czy „biżuterie świata”, która 
ukaże się jesienią tego roku. przygotowuję także 

jA miAłAm mArZeniA, A tony je reAliZowAł i to było cuDowne. 

Zdążyć przed cywilizacją

Z Elżbietą Dzikowską – podróżniczką, dziennikarką, 
pisarką, współautorką kultowego telewizyjnego 
programu „Pieprz i Wanilia” rozmawia Renata 
Mroczkowska-Jankowska  
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kolejne książki, m.in.: „fryzury i nakrycia głowy”. 
ale przede wszystkim interesuje mnie świat, któ-
ry odchodzi, czyli te plemiona, które prędzej czy 
później się zglobalizują. na to oczywiście nie ma 
rady. Teraz wszyscy chcą żyć lepiej, wygodniej 
i korzystać ze zdobyczy cywilizacji. dlatego sta-
ram się jeździć w te miejsca jeszcze nietknięte 
cywilizacją i je udokumentować.

? Zapewne są miejsca, które na zawsze 
zostały w Pani pamięci, do których 
chciałaby Pani wrócić, a może z wielkiej 
miłości do tych miejsc Pani wraca... 

stale wracam w bieszczady, które po prostu uwiel-
biam. spędzam tam wszystkie święta, zwłaszcza 
boże narodzenie, bo kiedy w całej polsce jest plucha, 
tam jest słońce i śnieg. jestem honorowym obywate-
lem ustrzyk górnych. wracam nad biebrzę, którą też 
uwielbiam, zwłaszcza o tej porze, kiedy tokują ptaki.

? A na świecie, gdzie jeszcze raz chciałaby 
Pani pobyć?

Chętnie wróciłabym raz jeszcze do zimbabwe, do 
parku narodowego Matobo. byłam tam dwa razy, 
ale ciągle to miejsce mnie kręci.
byłam jedenaście razy w peru, więc może na razie 
niekoniecznie musiałabym tam pojechać. ale z kolei 
chociaż byłam kilka razy w Meksyku i gwatemali, 
to chętnie bym tam jeszcze pojechała. szczególnie 
do gwatemali, która jest wprost oszałamiająca. To 
jest po prostu ekstrakt indiańskości, gdzie 60 proc. 
ludności stanowią Majowie, którzy zachowują swoje 
obyczaje i noszą swoje stroje, a takiego jeziora jak 
atitlan nie ma nigdzie na świecie. są ciągle więc 
takie kraje, które mnie kuszą do powrotu, ale jest 
też jeszcze sporo do obejrzenia i to też nęci. 

? Na przykład... 
jest jeszcze sporo takich miejsc. w lipcu jadę 

po raz pierwszy do gruzji, armenii i azerbejdża-
nu. Cieszę się bardzo ten wyjazd, bo w armenii 
jest dużo starych klasztorów i kościołów. zawsze 
marzyłam, żeby zobaczyć te miejsca, ale tak się 
składało, że częściej jeździłam bardzo, bardzo 
daleko, a to, co było blisko, odkładałam na później. 
no i teraz przyszło to później.
jesienią natomiast wybieram się do kamerunu, 
który jest dla mnie ziemią zupełnie nieznaną. To 
zapewne będzie dla mnie fascynująca przygoda.

? Jestem trochę zawiedziona, że widzę 
Panią ubraną „po cywilnemu”, a gdzie 
te przepiękne tuniki, szale, których Pani 
zazdrościły wszystkie kobiety w Polsce? 

Czasami wkładam gwatemalskie stroje, bo one są 
przepiękne, ale na co dzień chodzę jak wszyscy...

? Z niezwykłej biżuterii Pani jednak nie 
zrezygnowała?

uwielbiam piękną, szczególnie etniczną biżuterię. 
zdarza się także, że kupuję kamienie, które mnie 
zachwycą, i daję je do oprawy.

? Jest Pani ciągle w podróży, czy mimo 
wszystko ma Pani własne miejsce na 
ziemi?

oczywiście, że mam. To jest Międzylesie, w któ-
rym od lat mam dom i mieszkam, kiedy nie jestem 
w podróży. To jest to moje najważniejsze miejsce 

na ziemi, bez niego nie mogłabym żyć. a drugim 
takim miejscem są ustrzyki górne. 

? Toruń pewnie też jest Pani bliski.
jest. bo tam znajduje się muzeum podróżników 

im. Tony̓ ego Halika, który zresztą w tym mieście 
się urodził. Tam zapisałam swoją kolekcję sztuki 
współczesnej. zresztą z każdej wyprawy przywożę 
bardzo dużo cennych rzeczy i wszystkie przekazuję 
do Muzeum podróżników. jest tam duża kolekcja 
biżuterii etnicznej. ale nie tylko. poza biżuterią 
zwożę kapelusze tubylcze, jest ich teraz ponad sto 
z różnych krajów, a do tego także torby, maski, 
fi gurki, broń i stroje regionalne...

? Stwierdzenie, że podróże kształcą, 
brzmi trochę jak truizm, ale Pani wie 
z pewnością najlepiej, że to prawda...

każda podróż wnosi coś nowego do naszego życia. 
uczy nas, ale też poddaje różnym próbom. Myślę, 
że dzięki podróżom znacznie zwiększyłam swoją 
empatię. szczególnie jest to efekt podróży po 
azji południowo-wschodniej, afryce, ameryce 
łacińskiej, gdzie mimo tego, że ludziom żyje się 
niezwykle trudno, to oni są ciągle uśmiechnięci, 
pełni życzliwości. To właśnie tę empatię potęguje. 
Chciałabym zachowania ludzi z tamtych regionów 
zaszczepić polakom. Mniej narzekajmy, a więcej 
się uśmiechajmy. 
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Jak było do przewidzenia, tego-
roczne złote lwy na 37. festiwa-
lu polskich filmów fabularnych 

gdynia film festival przypadły 
agnieszce Holland i jej filmowi 
nominowanemu do nagrody oskar 
„w ciemności”. szkoda jednak, że 
jurorzy gdyńskiego festiwalu (do-
rota kędzierzawska – przewodni-
cząca jury, Caroline libresco, ewa 
wiśniewska, stephen rea, Michał 
leszczyłowski, waldemar kali-
nowski, adam sikora, zygmunt 
Miłoszewski) okazali się tak bar-
dzo przewidywalni. (podobna sy-
tuacja była zresztą w zeszłym roku 
z filmem „essential killing” jerze-
go skolimowskiego). bo – gdyby 
nie „oskarowa” pozycja agnieszki 
Holland – to nie wiadomo, czy to 
właśnie jej przypadły złote lwy. 
My byliśmy za fenomenalnym 
„jesteś bogiem” leszka dawida 
i niezwykłym „sponsoringiem” 
Małgorzaty szumowskiej. 
a oto wyniki 37. gdynia film 
festival. festiwalu polskich fil-
mów fabularnych:

nagrody indywidualne:
- dla agnieszki Holland za reży-
serię filmu „w ciemności”
- dla piotra Trzaskalskiego i woj-
ciecha lepianki za scenariusz 
filmu „Mój rower”
- dla leszka dawida za debiut 
reżyserski lub drugi film: „jesteś 
bogiem”
- dla agnieszki grochowskiej 
za główną rolę kobiecą w filmie 
„w ciemności”
- dla roberta więckiewicza za 
główną rolę męską w filmie 
„w ciemności”
- dla Marcina kowalczyka za 
profesjonalny debiut aktorski 
w filmie „jesteś bogiem”
- dla jolanty dylewskiej za zdjęcia 
do filmu „w ciemności”
- dla piotra dziubka za muzykę 
do filmu „droga na drugą stronę”
- dla erwina priba, katarzyny 
sobańskiej oraz Marcela sławiń-
skiego za scenografię do filmu 
„w ciemności”
- dla joanny kulig za drugoplanową 
rolę kobiecą w filmie „sponsoring”

Jak było do przewidzenia 
37. GDyniA film festivAl. festiwAl Polskich filmów fAbulArnych

wielka nagroda „zło-
Te lwy” dla najlepszego fil-
mu „w ciemności” w reżyserii 
agnieszki Holland
wielka nagroda „złoTe 
lwy” dla producenta najlepszego 
filmu „w ciemności” – juliusza 
Machulskiego
nagroda „srebrne lwy” 
dla filmu „obława” w reżyserii 
Marcina krzyształowicza
nagroda „srebrne lwy” 
dla producentów dla najlepszego 
filmu „obława” – Małgorzaty 
jurczak i krzysztofa grędziń-
skiego
nagroda speCjalna jury za 
odwagę formy i treści, a także za 
szczególne i unikatowe walory 
artystyczne dla filmu „droga na 
drugą stronę” w reżyserii anci 
damian
nagrodę „plaTynowe lwy” 
za całokształt twórczości po raz 
pierwszy otrzymali filmowcy 
spoza kręgu reżyserskiego – wy-
bitni operatorzy: jerzy wójcik 
i witold sobociński

Agnieszka Grochowska i robert więckiewicz – nagrodzeni za role pierwszoplanowe w filmie „w ciemności”
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- dla dawida ogrodnika oraz 
Tomasza schuchardta za dru-
goplanową rolę męską w fi lmie 
„jesteś bogiem”
- dla sebastiana włodarczyka 
i piotra witkowskiego za dźwięk 
w fi lmie „droga na drugą stronę”
- dla wojciecha Mrówczyńskie-
go i adama kwiatka za montaż 
fi lmu „obława” oraz dla Michała 
Czarneckiego za montaż fi lmu 
„w ciemności”
- dla katarzyny lewińskiej za 
kostiumy do fi lmu „sponsoring” 
oraz katarzyny lewińskiej i ja-
gny janickiej za kostiumy do 
fi lmu „w ciemności”
- dla janusza kaleji za charakte-
ryzację do fi lmu „w ciemności”

wyróżnienie jury
jury postanawia wyróżnić twór-
ców fi lmów „sekret” i „pokłosie” 
za odwagę w poruszeniu tema-
tów, które do tej pory nie zostały 
w polskim kinie dostrzeżone, 
a które uważamy za istotne.

joanna kulig (nagroda za rolę drugoplanową w filmie „sponsoring”) i Andrzej chyra
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Studenci w anonimowej ankiecie, która jest obo-
wiązkowo przeprowadzana na każdym wydziale 
politechniki gdańskiej, mówią o prof. edmundzie 

wittbrocie: wzór profesora, inteligentny, kultu-
ralny, cierpliwy. znajomi zgodnie twierdzą: wzór 
człowieka.

on sam, występując w auli politechniki gdańskiej 
na obchodach uroczystego jubileuszu 40-lecia pracy 
naukowej, z właściwą sobie skromnością powiedział: 
„gdy zastanawiałem się nad okolicznościami, które 
doprowadziły do tego, że spotykamy się na tym 
jubileuszu zorganizowanym przez rektora Henry-
ka kowalczyka, to uważam, że jest to w głównej 
mierze zasługa ludzi, których spotkałem. To ludzie 
wpływali na moje wybory. dziękuję wszystkim 

To ludzie wplywali  
na moje wybory

jubileusZ Prof. eDmunDA wittbroDtA

nauczycielom i przyjaciołom. szczególne podzię-
kowania kieruję pod adresem mojej żony. przez 44 
lata to ona ponosiła konsekwencje moich decyzji. 
stworzyła mi dom, w którym czuję się najlepiej.”
uroczystość uświetnił występ Cappelli gedanensis.
przy okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej nie 
sposób chociaż pokrótce przypomnieć, że zaintere-
sowania naukowe prof. dr. hab. inż. edmunda witt-
brodta (65 lat), profesora zwyczajnego politechniki 
gdańskiej koncentrują się na: budowie i eksploatacji 
maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, dy-
namice układów mechanicznych, zastosowaniu 
metod komputerowych w mechanice, metodzie 
elementów skończonych, automatyce i robotyce, 
biomechanice. do jego dorobku naukowego należy 
m.in.: 20 monografii i skryptów, a także ponad 200 
oryginalnych twórczych publikacji naukowych. 
profesor uczestniczył w realizacji ponad 110 opra-
cowań dla przemysłu, prowadził wiele projektów 
badawczych finansowanych przez kbn. wypromo-
wał 7 doktorów. w kierowanej przez niego katedrze 
wykonano 4 prace habilitacyjne, a 1 osoba uzyskała 
tytuł naukowy profesora.
prof. wittbrodt pełni też liczne funkcje w towa-
rzystwach i stowarzyszeniach naukowych (m.in.: 
w pTMTis-ie, komitetach i zespołach pan, polskim 
komitecie ds. współpracy z ifToMM; jest recenzen-
tem w „applied Mechanics reviews usa”, członkiem 
zespołu doradczego european Master of science in 
Mechanical engineering, brał udział w projekcie 
europejskim eco-integrated Mechanical engine-
ering, pełnił nadzór nad amerykańskim ośrodkiem 
small business advisory Center w gdańsku, jest 
także członkiem komitetu doradczego kwartalnika 
„The archive of Mechanical engineering”).
prof. wittbrodt to nie tylko wykładowca akademicki 
i naukowiec. przez 6 lat był rektorem politechniki 
gdańskiej, w latach 2000–2001 ministrem edukacji 
narodowej, a od 1997 roku jest senatorem rp.
brał udział w ponad 100 spotkaniach dotyczących 
integracji i członkostwa polski w unii europejskiej, 
także zagranicą (Maastricht, budapeszt, berlin, 
paryż, bruksela). jest działaczem zrzeszenia ka-
szubsko-pomorskiego oraz instytutu kaszubskiego. 
otrzymał wiele nagród ministra edukacji narodowej 
oraz ministra nauki, jest także laureatem nagrody 
naukowej Miasta gdańska im. jana Heweliusza 
za 1997 rok. 
panie profesorze – gratulujemy i przyłączamy się 
do życzeń – wszelkiej pomyślności!

—
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Uroczysta gala i finał plebi-
scytu gdańszczanin roku 
odbyła się w filharmonii 

bałtyckiej. do tytułu gdańsz-
czanina roku 2011 nominowano 
10 osób, które poprzez swoją 
postawę i dokonania wpłynęły 
na życie miasta i przyczyniły się 
do budowania jego pozytywne-
go wizerunku w kraju oraz na 
świecie. 
Tytuł gdańszczanina roku 
2011(a właściwi gdańszczanki 
roku 2011) przypadł Małgorza-
cie rybickiej, żonie arkadiusza 
rybickiego, posła rp, który zgi-
nął w katastrofie smoleńskiej, za 
ponad 20-letnią pomoc osobom 
z autyzmem. nagrodę wręczył 
prezydent miasta gdańska paweł 
adamowicz.

Gdańszczanka 
Roku 2011

nominowani do nagrody byli 
również: Małgorzata dobrowol-
ska (za osiągnięcia biznesowe), 
prof. wojciech grabianowski 
(za koncepcję architektoniczną 
stadionu pge arena), zbigniew 
gutkowski (za osiągnięcia spor-
towe), prof. ryszard Horodecki (za 
osiągnięcia w dziedzinie nauk 
ścisłych), ewa kowalska (za pro-
mocję Trójmiasta na swoim blo-
gu), ks. krzysztof niedałtowski 
i ks. witold bock (za współorga-
nizację gdańskiego areopagu), 
elżbieta sikora (za całokształt 
twórczości muzycznej), dr grze-
gorz szychliński (za wynalezie-
nie zegara pulsarowego) oraz 
danuta wałęsa (za książkę „Ma-
rzenia i Tajemnice”). 

małgorzata rybicka
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Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc dla mojej 
żony – byłej  dziennikarki „Dziennika Bałtyckiego”, 
„Głosu Wybrzeża”, „Kuriera Gdyńskiego”, „Poznania-
ka”, „Super Ekspresu”, „Tygodnika Wieczór”, która 
w wyniku ciężkiego wypadku jest prawostronnie 
sparaliżowana, niezdolna do samodzielnej egzystencji 
i wymaga całodobowej opieki oraz niezwykle drogiej 
rehabilitacji.
Ania uległa wypadkowi w trakcie wykonywania 
obowiązków służbowych (sprawca wypadku uderzył 
w jej samochód z prędkością 100 km/h), doznając 
stłuczenia mózgu w części skroniowo-czołowej lewej, 
co doprowadziło do powikłania typu post-traumatic 
giloma i powstania w miejscu stłuczenia guza mózgu. 
Niestety, Polsce lekarze na temat tego powikłania 
niewiele wiedzą i przez wiele lat żona była pozbawiona 
właściwej opieki medycznej, która mogła doprowadzić 
do jej całkowitego wyleczenia. Olbrzymi wieloletni guz 
o średnicy 7 cm został wykryty przez lekarzy dopiero 
wtedy, kiedy nie było już możliwości jego całkowitego 
usunięcia.
Obecnie Ania, będąc po  trzech operacjach mózgu, 
wymaga specjalistycznej rehabilitacji oraz specjalnego 
sprzętu do rehabilitacji, poruszania się oraz przysto-
sowania domu dla osoby niepełnosprawnej. Wymaga 
też opieki logopedycznej, ponieważ w mózgu został 
uszkodzony ośrodek mowy i rozumienia. Jednocześnie 
potrzebne są środki na wdrożenie najbardziej nowo-
czesnych sposobów leczenia pozostałości guza, który 
po drugiej operacji zmodyfikował się do groźniejszej 
wielopostaciowej formy glejaka.
Problemem jest też ubezpieczyciel sprawcy wypadku, 
czyli firma PZU SA, która do chwili 
obecnej uchyla się od wypłaty peł-
nego zadośćuczynienia za wypadek, 
stawiając ciężko chorą osobę i jej 
opiekuna (też ofiarę tego samego 
wypadku) w ciężkiej sytuacji ma-
terialnej. Roszczenia z tego tytułu 
dochodzą do setek tysięcy złotych. 
W sądzie postępowanie w tej spra-
wie toczy się w tempie żółwia. 
Obecnie konieczność zapewnienia 
całodobowej opieki ciężko chorej, 
sparaliżowanej żonie nie pozwala 
mi jednocześnie osiągać dochodów 
pokrywających wydatki na lecze-
nie oraz na spłatę rat kredytów 
powstałych w wyniku wieloletniej 
walki o zdrowie i życie żony.
W celu znalezienia środków finan-
sowych został powołany Komitet 
Pomocy Ani Woźniak. W związku 
z powyższym zwracam się o po-
moc w dotarciu do potencjalnych 
ofiarodawców chcących udzielić 

Pomóżmy 
Ani

pomocy na leczenie mojej żony na rachunek Pomocy 
Ani Woźniak numer:

71 1240 5354 1111 0010 4463 4763
Mam nadzieję, że ewentualne zebrane środki pozwolą 
zastosować u żony najnowocześniejsze terapie lecznicze 
i zostanie ona jedną z nielicznych osób, którym uda 
się opanować tę jedną z najstraszniejszych na świecie 
chorób. Średnia przeżywalność przy glejaku wieloposta-
ciowym wynosi 8 miesięcy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi: 
mojemu i lekarzy, czas ten udało się w wypadku Ani 
przedłużyć wielokrotnie.

Stanisław Woźniak
tel. 512 255 184

anię woźniak poznałam 12 lat temu. zdolna dzienni-
karka. pełna pasji Marzycielka, piękna dziewczyna, 
zakochana w swojej córce Hani i mężu stanisła-
wie, w którym zawsze miała oparcie. kochająca 
zwierzęta, szczególnie te bezpańskie, zapomniane 
przez ludzi i boga. otwarta i chętna do pomocy dla 
każdego, który jej potrzebował. 
Teraz – jakże trudno mi w to uwierzyć – sama jest 
bezbronna, chora i potrzebuje pomocy.
nie zapominajmy  o ani.
z całego serca podpisuję się pod apelem męża ani.
jeśli ktoś może – niech pomoże.

renata Mroczkowska-jankowska
redaktor naczelna Magazynu pomorskiego

45M a g a z y n  P o M o r s k i    c z e r w i e c  2 0 1 2



Gmina pruszcz gdański położona w pobliżu 
Trójmiasta jest jedną z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się gmin w polsce. Część wyżynna 

gminy jest bardziej zurbanizowana, część nizinna 
ma charakter rolniczy. dobrze rozwinięta infra-
struktura przyciąga firmy (2500 zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych) i nowych mieszkańców.
„od 2001 roku trwały prace nad planem przestrzen-
nego zagospodarowania dla gminy. przewidywa-
liśmy, że znaczna powierzchnia gruntów rolnych 

przeznaczona będzie pod zabudowę, głównie miesz-
kaniową. konsekwencją był wzrost zaludnienia, 
w tym także wzrastająca liczba dzieci. stąd wysoka 
ranga oświaty” – stwierdza Magdalena koło-
dziejczak, wójt gminy pruszcz gdański. „bliskie 
sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej sprawia, że 
dynamicznie rozwijają się osiedla mieszkaniowe 
w miejscowościach wokół pruszcza gdańskiego. 
jeśli w 2002 roku w gminie zamieszkiwało 12 tys. 
osób, to obecnie, po 10 latach, mamy już 22 tys. 
osób zameldowanych i 4 tys. niezameldowanych 
w gminie. walory naturalne gminy, spokój, cisza, 
dostęp do dóbr i usług sprawiają, że w gminie 
pruszcz gdański chce się mieszkać.”
w ciągu ostatnich lat inwestowano głównie 
w oświatę i w infrastrukturę (sieć kanalizacyj-
na, gospodarka wodna, studnie głębinowe, drogi 
i ścieżki rowerowe).
na terenie gminy istnieją 3 zespoły szkół (szkoła 
podstawowa i gimnazjum) w łęgowie, w rotmance 
i w straszynie, 1 gimnazjum – w przejazdowie, 1 ze-

spół szkolno-przedszkolny w borkowie oraz 3 szkoły 
podstawowe – w wojanowie, wiślinie i w wiślince. 
ogółem jest 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 1 
publiczne przedszkole, 12 przedszkoli niepublicznych 
i 3 niepubliczne punkty przedszkolne. w szkołach 
uczy się 2296 dzieci (w podstawowych – 1447, 
w gimnazjach – 585, w oddziałach przedszkolnych 
– 264. z przedszkoli korzysta 844 dzieci.

nowe sZkoły i boiskA
pierwszym obiektem oświatowym, który udało 
się rozbudować jeszcze w 2006 roku, była szkoła 
podstawowa w wiślince nad Martwą wisłą. do 
małego, niefunkcjonalnego, 150-letniego budyn-
ku, zamieszkanego w części przez nauczycieli, 
dobudowano segment mieszczący 7 klas, pokój 
nauczycielski, bibliotekę i salę sportową. Czte-
romilionowa inwestycja została zrealizowana 
dzięki pomocy z europejskiego funduszu rozwoju 
regionalnego (2,7 mln zł) oraz ze środków wła-
snych gminy i z budżetu państwa. nowa szkoła 
w wiślince została wkomponowana w żuławski 
krajobraz z malowniczymi wierzbami.
3 lata później, w 2009 roku rozbudowano szko-
łę w rotmance – powstała sala gimnastyczna 
z zapleczem i widownią na 224 miejsca, sala do 
gimnastyki korekcyjnej i siłownia. Cała inwestycja 
kosztowała 6,5 mln zł i sfinansowana została ze 
środków gminy (4,6 mln zł) i budżetu państwa. 
innowacyjnym rozwiązaniem w szkole jest jedno 
z boisk usytuowane na dachu, ze sztuczną trawą, 
ogrodzone siatką, z którego korzystać można przy 
ładnej pogodzie. z siłowni w szkole korzystają po-
południami mieszkańcy rotmanki. w 2011 roku 
oddano do użytku boisko sportowe orlik sfinan-
sowane ze środków własnych gminy, ze środków 
Ministerstwa sportu i Turystyki i ze środków 
urzędu Marszałkowskiego w gdańsku.
Całkowicie z własnych środków rozbudowano 
kosztem 17 mln zł w latach 2005–2009 szkołę 
w straszynie. stworzono 13 nowych pomieszczeń 
lekcyjnych, świetlice, bibliotekę z czytelnią, sto-
łówkę i kuchnię, pomieszczenia administracyjne, 
salę sportową z widownią na 230 miejsc, salę do 
gimnastyki korekcyjnej, plac zabaw w ramach 
programu Ministerstwa edukacji narodowej „ra-
dosna szkoła”. dokonano też termomodernizacji 
dotychczasowego budynku szkoły, wymiany po-
sadzek, drzwi i okien, wykonano prace malarskie. 
w zespole szkół w straszynie miała miejsce uro-
czysta ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 

GminA PrusZcZ GDAński stAwiA nA oświAtę

JEDNAKOWE SZANSE  
DLA DZIECI

szkoła w wiślince
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2009 z udziałem minister edukacji katarzyny 
Hall, marszałka senatu bogdana borusewicza, 
posłów, senatorów i samorządowców. katarzyna 
Hall uznała, że gmina jest wzorem samorządu, 
dla którego oświata nie jest piątym kołem u wozu. 
dzieci ze szkoły w straszynie mają doskonałe 
warunki do nauki, jedzą obiady w nowoczesnej 
stołówce, korzystają z pracowni komputerowych.
w 2011 roku przystąpiono do budowy kolejnej 
szkoły, w wiślinie na żuławach. do 200-letniego 
budynku z metalowym pawilonem z żarnowca do-
budowano budynek dydaktyczny: 6 klas, 2 gabinety 
przedmiotowe, 2 sale komputerowe, 1 salę oddziału 
przedszkolnego, świetlicę. obok powstało boisko, 
bieżnia, skocznia i rzutnia oraz plac zabaw. inwesty-
cja kosztowała 6,3 mln zł, z czego 4,8 mln to środki 
własne gminy, a reszta to środki europejskiego 
funduszu rozwoju regionalnego. nieduża (mniej 
niż 140 uczniów) szkoła w wiślinie w otoczeniu 
pięknego starodrzewu parkowego łączy szkołę 
podstawową z oddziałem przedszkolnym (podobny 
zespół szkolno-przedszkolny istnieje w borkowie). 
To korzystne dla rodziców oddających pod opiekę 
dzieci w różnym wieku i odbierające je w tym 
samym miejscu. w borkowie ogłoszono przetarg 
na budowę pawilonu z pomieszczeniami dydak-
tycznymi, stołówką, świetlicą i salą gimnastyczną. 
do 2014 roku planuje się rozbudowę i moderniza-
cję szkoły w łęgowie i termomodernizację szkół 
w wojanowie i przejazdowie.

stołówki, świetlice  
i DArmowy DowóZ
„same budynki to pierwszy krok do sukcesu” – 
podsumowuje Magdalena kołodziejczak – „nasze 
szkoły, oprócz funkcji dydaktycznych, prowadzą 
zajęcia pozalekcyjne, mogą pochwalić się realizacją 
wielu unijnych projektów edukacyjnych, jak choćby 
projektów »za rękę z einsteinem« 
oraz »wyrównywanie szans edu-
kacyjnych«. uczniowie wyjeżdżają 
do teatrów, muzeów. uczestniczą 
w bardzo ciekawych zajęciach 
z chemii, fizyki na politechnice 
gdańskiej”.
we wszystkich szkołach w gmi-
nie pruszcz gdański są świetlice 
otwarte do godziny 17. i stołówki. 
świeżo ugotowany, prawdziwie 
domowy obiad kosztuje tylko 2,5 zł. 
większość kosztów posiłków po-
krywa gmina. kucharki nie odmó-
wią dokładki lub czegoś do picia 
poza porą wydawania obiadu, pieką 
też własne ciasta. bardziej opłacal-
ne byłoby, być może, korzystanie 
z obiadów cateringowych i zlikwi-
dowanie kuchni, także wielu etatów 
osób tam zatrudnionych. smaczne 
domowe jedzenie dla dzieci jest 
jednak argumentem wiodącym.
utrzymanie stołówek to wydatek 

prawie miliona złotych rocznie. na świetlice prze-
znacza się ponad 800 tys. zł. w gminie jest 31 miej-
scowości, a tylko 8 placówek oświatowych. Trzeba 
więc zapewnić dowóz dzieci do szkół. Część uczniów 
korzysta z tzw. transportu otwartego, czyli gminnych 
linii autobusowych, których rozkłady dopasowane są 
do rozkładów lekcji. w autobusach jeżdżą z dziećmi 
specjalni opiekunowie. są też szkoły, do których 
dzieci dowożone są tzw. transportem zamkniętym 
wynajętymi pojazdami. w obu przypadkach koszty 
przejazdu dzieci pokrywa gmina. dużym wydatkiem 
jest także koszt dowozu do szkół w Trójmieście (dla 
dzieci niepełnosprawnych). dzieci są zabierane spod 
domu i odwożone ze szkoły do domu pod opieką prze-
szkolonych osób. Transport uczniów kosztuje rocznie 
1,2 mln zł, gmina ma przez to ograniczone środki na 
inwestycje przemysłowe i infrastrukturalne i stara się 
zdobywać je z zewnątrz. są to środki unijne, środki 
krajowe, wojewódzki fundusz ochrony środowiska, 
narodowy fundusz ochrony środowiska. nie jest to 
łatwe. organy przyznające gminie środki finansowe 
zwracają uwagę na jej sytuację finansową. gmina 
pruszcz gdański musi płacić podatek janosikowy 
(obligatoryjną kwotę, którą bogatsze gminy i powia-
ty muszą płacić na rzecz biedniejszych). „jesteśmy 
w elicie finansowej gmin” – mówi wójt Magdalena 
kołodziejczak – „nasi mieszkańcy i władze gminy 
widzą jednak sporo niedostatków i potrzeb na terenie 
naszych miejscowości. Muszę podkreślić, że rozwój 
gminy realizujemy w sposób konsekwentny i zrów-
noważony. nie ma u nas miejsc, które by w sposób 
rażący odstawały od pozostałych. we wszystkich 
miejscowościach dzieci uczą się w takich samych 
warunkach, wszędzie mogą uczestniczyć w zaję-
ciach pozaszkolnych, mają dostęp do świetlic. Mają 
jednakowe szanse edukacyjne, a to uważam za nasz 
podstawowy obowiązek”.

barbara Miruszewska

szkoła w rotmance
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kAmil beDnArek i julA ZwycięZcAmi soPot toPtrenDy festiwAl 2012!

Chcemy tutaj zostać...
kamil bednarek laureatem koncertu Top na sopot 
Toptrendy festiwal 2012! w ostatnim roku płyta 
kamila nagrana z zespołem star guard Muffin 
„szanuj” okazała się najlepiej sprzedającym się 
krążkiem.
koncert Top brawurowo rozpoczęła diwa polskiej 
piosenki Maryla rodowicz, świętując jubileusz 
„Czterdziestka Małgośki”. razem z całą widownią 
zaśpiewała swoje najwspanialsze przeboje, m.in. 
tytułową „Małgośkę”, niezapomniane „remedium”, 
„niech żyje bal” czy „kolorowe jarmarki”. po swoim 
porywającym występie Maryla odebrała z rąk pre-
zydenta sopotu jacka karnowskiego symboliczne 
klucze do miasta.
zwycięzcą koncertu Top został kamil bednarek. 
kamil nie zawiódł fanów i wykonał swój największy 
hit: „raz dwa w górę ręce”. widzowie entuzjastycznie 
przyjęli również „rootsman soul” i „Chcemy tutaj 
zostać”. ze sceny kamil podziękował rodzicom za 
to, że „pozwolili pozostać mu sobą”.
2. miejsce zajął zespół zakopower. ich przebój 
„boso”, z albumu o tym samym tytule, śpiewała 
cała sopocka publiczność. 3. miejsce przypadło 
w udziale annie Marii jopek za składający się 
z 3 płyt album „lustra”. artystka zaprezentowała 
kompozycje z płyty „sobremesa”, którą wykonała 
wraz z zaproszonymi portugalskimi muzykami.
autentycznie wzruszony po swoim występie był 
stanisław soyka, który ze sceny dziękował tym, 
dzięki którym mógł po raz pierwszy gościć na 
festiwalu Toptrendy. artysta wykonał 2 piosenki 

agnieszki osieckiej – „Tango warszawa” i „upływa 
szybko życie”. 
publiczność sopocka owacyjnie przyjęła laureat-
kę 6. miejsca, sylwię grzeszczak, która pomimo 
problemów z głosem zaśpiewała aż 3 swoje hity: 
„karuzela”, „sen o przyszłości” i „Małe rzeczy”.
aż dwukrotnie na scenie pojawił się Maciek Ma-
leńczuk: 8. miejsce przypadło artyście za płytę 
„wysocki Maleńczuka”, którą nagrał wraz z ze-
społem psychodancing, natomiast 7. miejsce – za 
projekt yugopolis 2. artysta brawurowo wykonał 
piosenkę „ostatnia nocka”, która odśpiewała z nim 
widownia ergo areny.
specjalnymi gośćmi koncertu byli zwycięzcy ostat-
niej edycji programu „Tylko muzyka. Must be the 
Music” – zespół lemon, oraz pierwszej – enej. kon-
cert prowadził duet paulina sykut i Maciek rock.
druga część wieczoru należała do świętującego 
jubileusz 35-lecia zespołu bajm. były to wyjątkowe 
urodziny – z tortem i odśpiewanym przez publicz-
ność „sto lat”. bajm otrzymał tego wieczora aż 3 
nagrody: bursztynowego słowika, statuetkę sopot 
Toptrendy festiwal 2012 oraz złotą płytę za album 
„blondynka”. koncert poprowadzili agata Młynarska 
i krzysztof ibisz.
drugiego dnia odbył się koncert jubileuszowy z oka-
zji 10-lecia festiwalu Toptrendy, który otworzyła 
edyta górniak wzruszającą interpretacją przeboju 
„i will always love you” whitney Houston. brawu-
rowe wykonanie tego utworu na długo pozostanie 
w pamięci widzów. 

Zwycięzca konkursu toP – kamil bednarek, i bracia Golcowie. foto: mieczysław majewski
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„Co festiwal to nowa wokalistka” 
– tymi słowami Cezary pazura 
przywitał zespół ich Troje. Mi-
chał wiśniewski wraz z zespołem 
wykonał swój przebój „a wszystko 
to… (bo Ciebie kocham)”. kolejny 
na scenie wystąpił duet dwóch 
niepokornych muzyków – bory-
sewicz & kukiz. przypomnieli 
piosenkę „bo tutaj jest jak jest”, 
z którą gościli na festiwalu 
w 2004 roku. w 2006 roku kon-
cert trendy wygrał zespół zako-
power, sebastiana karpiela-bu-
łecki z zespołem nie mogło więc 
zabraknąć w czasie tegorocznego 
jubileuszu. artyści przypomnie-
li widzom przebój „kiedyś ty”. 
kolejnym zespołem, który porwał publiczność 
do zabawy, był afromental. Muzycy wykonali 
hit „rock’n’rollin’ love”, który śpiewali na Top-
trendy w 2007 roku. w tym samym roku nagrodę 
trendy zdobył zespół bracia. w tym roku artyści 
przypomnieli swój przebój „jeszcze raz”. zespół 
raz dwa Trzy, który gościł na koncertach Top aż 
czterokrotnie, wykonał piosenkę „jutro możemy 
być szczęśliwi”. w 2009 roku jubileusz 10-lecia 
świętował na festiwalu zespół golec uorkiestra. 
sobotniego wieczoru bracia golcowie z zespołem 
porwali publiczność sopockiej widowni hitem 
„Crazy is My life”. publiczność zaśpiewała także 

z agnieszką Chylińską „nie mogę cię zapomnieć”. 
koncert jubileuszowy zakończyła piosenką „Hot 
stuff” anna karwan, finalistka programu „Tylko 
muzyka. Must be the Music” wraz z towarzysze-
niem formacji tanecznej Top Toys – finalistów 
programu „Tylko taniec. got to dance”.
przewodnikami po dziesięcioletniej historii so-
pockiego festiwalu byli Cezary pazura i Maciek 
rock. duet ten prowadził również pierwszy sopot 
Toptrendy festiwal w 2003 roku.

prawdziwą gratką dla zagorzałych fanów rocka był 
jubileusz 30-lecia zespołu lady pank. energetyczni 
muzycy zaserwowali sopockiej publiczności ze-
staw swoich największych hitów, rozpoczynając od 
„Tańcz głupia, tańcz” przez „kryzysową narzeczoną” 
i „stację warszawa”, aż po „Marchewkowe pole”.
koncert trendy 2012 otworzył gościnny występ 
grupy Video. potem sceną zawładnęli trendowcy 
nominowani do konkursu przez szefów największych 
stacji radiowych i przedstawicieli Telewizji polsaT: 
Hania stach, piotr salata, kasia wilk, zespół loka, 
Margaret, jula, adam krylik, Me Myself and i oraz 
Mika urbaniak. w czasie koncertu zobaczyliśmy 

również zwycięzców konkursu 
trendy 2010 – grupę Volver, oraz 
trendy 2011 – neo retros.
wszystkimi nagrodami w kon-
kursie trendy podzieliły się jula 
i Mika urbaniak. artystą tren-
dy 2012 została jula (kampania 
promocyjna o wartości 100 tys. 
zł na antenie Telewizji polsaT 
i statuetka). Młoda wokalistka 
otrzymała również nagrodę in-
ternautów (statuetkę i kampanię 
promocyjną o wartości 100 tys. 
złotych w internecie) oraz na-
grodę słuchaczy rMf Maxxx. 
dwie kolejne nagrody przypadły 
w udziale Mice urbaniak. Mika 
otrzymała nagrodę jury konkursu 
trendy (kampania promocyjna 
o wartości 100 tys. złotych w rMf 
fM i statuetka) oraz nagrodę 

dziennikarzy i fotoreporterów akredytowanych 
przy 10. jubileuszowym sopot Toptrendy festiwal. 
koncert poprowadziły duety: agnieszka popielewicz 
i paulina sykut oraz igor kwiatkowski i robert 
Motyka z kabaretu paranienormalni.

Zespół lady Pank śpiewa już 30 lat. foto: mieczysław majewski

Głos edyty Górniak zachwycił nie po raz pierwszy. foto: mieczysław majewski
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pomorska nagroda artystyczna, której patronuje 
marszałek województwa, przyznawana jest za 
wybitne dokonania w dziedzinie kultury. Honoruje 
ona trzy wybitne kreacje artystyczne w dowolnej 
dziedzinie kultury i sztuki.
w tym roku statuetki gryfa pomorskiego oraz 
nagrody finansowe w wysokości 15 tys. zł każda 
otrzymali: 
anna Czerwińska-rydel – za znakomite książki dla 
dzieci: „wędrując po niebie z janem Heweliuszem”, 
„Ciepło – zimno. zagadka fahrenheita”, „Tajemnicze 
dźwięki” i „wszystko gra”),
alicja gruca-florczak i robert florczak – za szereg 
projektów artystycznych łączących różne dziedziny 
sztuki, m.in. w spektaklu multimedialnym „Triumf 
ognia, ciał i maszyn”, pokazanym podczas inaugu-
racji budowy gdańskiego Teatru szekspirowskiego, 
a także w spektaklu „świątynia sztuk wszelkich”, 
który uświetnił oficjalne otwarcie Centrum św. 
jana w gdańsku,
elżbieta sikora – za skomponowanie ujmującej 
i finezyjnej muzyki do opery „Madame Curie” dla 
państwowej opery bałtyckiej w gdańsku.
Marszałek województwa pomorskiego przyznał 
też nagrodę w wysokości 20 tys. zł za całokształt 
osiągnięć artystycznych. laureatem tego wy-
różnienia został wojciech Misiuro – za wybitne 

dokonania w dziedzinie teatru tańca, uwieńczone 
stworzeniem autorskiego Teatru ekspresji i no-
wymi spektaklami w operze bałtyckiej, a także 
za wypracowanie własnej formy wyrazu w tańcu 
współczesnym i patronowanie rozwojowi tej dzie-
dziny sztuki na pomorzu.
„wolę tańczyć niż przemawiać” – przyznał wojciech 
Misiuro. „dziękuję dyrektorowi opery bałtyckiej, 
Markowi weissowi, za to, że pozwolił mi przypo-
mnieć się gdańskowi. Moim pierwszym mistrzem 
była janina jarzynówna-sobczak. gdańska szkoła 
baletowa nie ma swojego patrona, a jarzynówna-
-sobczak jest jej założycielką. apeluję, by nadać tej 
szkole imię jej założycielki” – zaproponował laureat.
Tytuł Mecenasa kultury otrzymał natomiast Ma-
rian zieliński – za osobiste sponsorowanie słup-
skich koncertów kameralnych oraz koncertów 
odbywających się w ramach estrady Młodych 
podczas 45. festiwalu pianistyki polskiej w słup-
sku. laureat wspiera także działania Muzeum 
pomorza środkowego w słupsku. Marian zieliń-
ski jest pierwszą w dziejach pna osobą fizyczną 
nagrodzoną w tej kategorii.
galę uświetnił koncert symfoniczny w wyko-
naniu orkiestry polskiej filharmonii bałtyckiej 
pod batutą Tomasza bugaja z udziałem solisty 
jarosława bręka.

Wytańczyć, wyśpiewać, 
wygrać, wymalować 
i wypisać Pomorską Nagrodę 
Artystyczną






