
3

Nr 05/2008

Wydawca:
Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk�
80-826 Gdañsk, ul. Ogarna 64/65

tel. (058) 320-24-07  www.nasz.gdansk.pl

Przewodnicz¹cy kolegium redakcyjnego:
Andrzej Januszajtis
Cz³onkowie redakcji:

Jaros³aw Balcewicz, Antoni Perzyna,
Rufin Godlewski, Zbigniew Socha

Sta³y dy¿ur: wtorek w godz. 16�17
Pogl¹dy i artyku³y autorów zamieszczamy

na zasadzie wolnej trybuny

 Patronat Internetowy
ABR-PROM Sp. z o.o.

tel. (058) 301-70-55
www.abr.com.pl     biuro@abr.com.pl

Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Gdañskie Sp. z o.o.

tel./fax (058) 301-61-42, tel. (058) 305-80-53
e-mail: wgdanskie@logonet.pl

W NUMERZE:

26 kwietnia równo o godzinie 12.00
d�wiêki dzwonów Katedry Oliwskiej da³y
znak do rozpoczêcia uroczystej procesji
z gdañskiej kurii do Archikatedry Oliwskiej.
Tak rozpocz¹³ siê ingres nowego Arcybi-

zydent Polski Lech Kaczyñski z ¿on¹, by³y
prezydent Lech Wa³êsa, Prymas Polski
kardyna³ Józef Glemp, liczni pos³owie i sena-
torowie oraz tysi¹ce wiernych. �Przychodzê
jako nowy wasz biskup. Stajê przed Wami
z sercem otwartym ku Wam, ludowi tej zie-
mi, któremu mam przewodziæ w drodze ku
zbawieniu. Przychodzê w duchu ufno�ci, ¿e
mnie przyjmiecie i zaufacie� � to s³owa ar-
cybiskupa G³ódzia podczas uroczystego ka-
zania do wiernych. Zgodnie z tradycj¹ ko-
�cieln¹ ingres rozpocz¹³ siê od uroczystego
przekroczenia przez nowego arcybiskupa
bram Archikatedry Oliwskiej i otrzymania
pastora³u od kap³ana prowadz¹cego ca³¹
ceremoniê. Ustêpuj¹cy Arcybiskup Tadeusz
Goc³owski w krótkim wyst¹pieniu nazwa³
swojego nastêpcê ojcem i pasterzem oraz
�ród³em i fundamentem jedno�ci ko�cio³a
katolickiego. �Witam Ciê w tej prastarej
oliwskiej katedrze i razem z Tob¹ bêdziemy
walczyæ o obecno�æ Chrystusa w nas� � to
s³owa ustêpuj¹cego Metropolity. Nastêpnie
rozpoczê³a siê równie tradycyjna ceremonia
sk³adania ho³du nowemu Arcybiskupowi
przez przedstawicieli duchowieñstwa, sióstr
zakonnych i delegacji �wieckich: �wiata
nauki, pracy, s³u¿b mundurowych, wojska,
kombatantów i Kaszubów. Arcybiskup Le-
szek S³awoj G³ód� mianowany przez papie¿a
Benedykta XVI 17 kwietnia 2008 r. jest

kolejnym szóstym biskupem diecezji gdañ-
skiej i drugim jej metropolit¹. ¯yczymy Mu
w sprawowaniu tej zaszczytnej i niezwykle
trudnej oraz odpowiedzialnej funkcji powo-
dzenia, uznania i mi³o�ci u wiernych oraz

skupa Gdañskiego S³awoja Leszka G³ódzia,
który zast¹pi³ na tym stanowisku odchodz¹-
cego na emeryturê Arcybiskupa Tadeusza
Goc³owskiego. Udzia³ w ingresie wziêli: pre-

S³awoj Leszek G³ód� Tadeusz Goc³owski

dobrej wspó³pracy z lokalnymi w³adzami
pomorskimi i gdañskimi. Witaj nam ksiê¿e
Arcybiskupie � czuj siê z nami jak w domu.
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Nagrody Gdañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Sztuki

Galeria �PUNKT� przy ul. Chlebnickiej 2
 dos³ownie pêka³a w szwach. W�ród

go�ci mo¿na by³o zauwa¿yæ sta³ego by-
walca i przyjaciela GTPS senatora Andrzeja
Grzyba (PO). Natomiast Radê Miasta Gdañ-
ska reprezentowali: przewodnicz¹cy Komi-
sji Kultury i Sportu Marek Bumblis (PO)
oraz radny Kazimierz Koralewski (PiS).
Dodajmy, ¿e Gdañskie Towarzystwo Przyja-
ció³ Sztuki przyznaje nagrody ju¿ od ponad
30 lat. Laureatów konkursu Pomorska Grafi-
ka Roku 2007 oraz Nagród Artystycznych
GTPS za 2007 rok przedstawi³ prezes Ry-
szard Kul.

Obie wy¿ej wymienione nagrody s¹ ze
sob¹ zwi¹zane, gdy¿ laureaci Nagród Arty-
stycznych otrzymuj¹ je w formie zwyciêskiej
grafiki. Jury pod przewodnictwem prof.
Czes³awa Tumielewicza przyzna³o pierwsze
miejsce w konkursie Pomorska Grafika
Roku 2007 akwaforcie �Pole wiatrów. Pole
ofiar�. Jej autork¹ jest studentka III roku
malarstwa gdañskiej Akademii Sztuk Piêk-
nych Joanna Brudziñska. Drugie miejsce
zaj¹³ linoryt �Pejza¿ zimowy� wykonany
przez S³awomira Grabowego. Trzecie miej-
sce przypad³o wykonanej w technice w³a-
snej pracy Agnieszki Gawêdzkiej
�Psychastenia�. Natomiast wyró¿-
nienia honorowe otrzyma³y: Ewelina
Baran, Anna Maria Boros, Magda-
lena Hanysz-Stefañska i Ewa Kale-
tyn. W�ród 65 prac nades³anych
przez 32 uczestników dominowa³y
techniki tradycyjne jak linoryty,
mezzotinty, sitodruki. Zaledwie dwie
prace reprezentowa³y grafikê kom-
puterow¹.

Laureatami Nagród Artystycz-
nych GTPS za 2007 rok zosta³o
osiem osób. Dziennikarz �Gazety
Wyborczej� Miros³aw Baran zosta³

W gronie tegorocznych laureatów nie zabrak³o przys³owiowych diamentów.
Nie mog³o byæ inaczej, gdy¿ GTPS obchodzi w tym roku 50-lecie swojej dzia³alno�ci.

doceniony za publicystykê kulturaln¹. Z kolei
Pawe³ Huelle otrzyma³ j¹ za powie�æ �Ostat-
nia Wieczerza�. Prof. Alinê Jackiewicz-
-Kaczmarek doceniono za wystawê grafi-
ki w Dworku Sierakowskich. Anna Janko
otrzyma³a j¹ za� za powie�æ �Dziewczyna
z zapa³kami�. Uzasadnieniem nagrody dla
prof. W³odzimierza £ajminga by³a wystawa
malarstwa w oliwskim Pa³acu Opatów. Na-
tomiast prof. gdañskiej ASP Marek Model
zas³u¿y³ siê 10-letnim prowadzeniem kultowej
galerii Nowa Oficyna. Przewodnicz¹cy gdañ-
skiego oddzia³u Towarzystwa Spo³eczno-
-Kulturalnego ¯ydów w Polsce Jakub Sza-
daj otrzyma³ za� nagrodê za organizacjê
VIII Baltyckich Dni Kultury ¯ydowskiej.
W przypadku prof. Akademii Pedagogicz-
nej w S³upsku dr hab. Andrzeja ¯urow-
skiego powodem wyró¿nienia by³y eseje
�Prehistoria polskiego Szekspira� i �Sam
z Szekspirem na scenie�.

� Zajmujemy siê przede wszystkim po-
pularyzacj¹ sztuki � mówi prezes Gdañ-
skiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki Ry-
szard Kul. � Nigdy te¿ nie zamykali�my
naszych drzwi dla amatorów. Ma³o kto jesz-
cze pamiêta, ¿e organizowali�my przedsta-

wienia za³o¿onego przez Zbigniewa Cybul-
skiego i Bogumi³a Kobielê �Teatru Roz-
mów�. Uratowali�my przed likwidacj¹ le-
gendarne Studio Rapsodyczne, a Festiwal
Filmów Fabularnych mia³ u nas swoje po-
cz¹tki.

GTPS swój rodowód wywodzi z dzia³a-
j¹cego od 11 lipca 1922 roku w Wolnym
Mie�cie Gdañsku polskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauki i Sztuki. Wspomniane to-
warzystwo, poza przerw¹ wojenn¹, prowa-
dzi³o dzia³alno�æ do 27 pa�dziernika 1956 r.
Na fali przemian popa�dziernikowych prze-

kszta³ci³o siê pó�niej w Gdañskie Towarzy-
stwo Naukowe gubi¹c po drodze kierunki
wyznaczane s³owami �przyjació³� i �sztuki�.
Aby nie zaprzepa�ciæ tego dorobku powo-
³ano 2 maja 1958 r. Gdañskie Towarzy-
stwo Przyjació³ Sztuki. Na jego czele stan¹³
profesor Politechniki Gdañskiej Jerzy Min-
dowicz. Natomiast sekcj¹ mi³o�ników pla-
styki pokierowa³ in¿ynier architekt Stani-
s³aw Michel.

Warto podkre�liæ, ¿e GTPS jest jednym
z bardzo nielicznych miejsc
w których pojêcie sztuki nie
jest synonimem wszechogar-
niaj¹cego nas kiczu i tandety.
I niech tak ju¿ pozostanie.
Wydaje te¿ elitarne pismo ar-
tystyczne �Autograf�.

G³ówne obchody 50-lecia
dzia³alno�ci Gdañskiego To-
warzystwa Przyjació³ Sztuki
zaplanowano na czerwiec.
Wszystko zatem jeszcze przed
nami.

JAROS£AW BALCEWICZ

Uczestnicy uroczysto�ci

Przemawia prezes Ryszar Kul

Pawe³ Huelle Jakub Szadaj
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Uchwa³¹ nr XIX/453/08 Rady Miasta
Gdañska z dnia 31 stycznia 2008 roku

nadano tytu³ Honorowego Obywatela Mia-
sta Gdañska Panu Ryszardowi Kaczorow-
skiemu � ostatniemu Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej na Uchod�stwie.

Uroczyste posiedzenie Rady Miasta zwi¹-
zane z nadaniem tego zaszczytnego tytu³u
odby³o siê 18 marca 2008 o godz. 17.00
w Dworze Artusa przy D³ugim Targu.

Po opublikowaniu wymienionej wy¿ej
uchwa³y Rady Miasta, uda³em siê do dyrek-
tora Biura Rady Miasta z propozycj¹, aby
nie zapomniano o harcerskich korzeniach dha
Kaczorowskiego i zaproszono harcerzy na
planowan¹ uroczyst¹ sesjê Rady Miasta.

W imieniu komendanta Chor¹gwi Gdañ-
skiej wyrazi³em ¿yczenie zorganizowania
spotkania delegacji harcerskiej z Druhem
Prezydentem. Propozycja zosta³a przyjêta.
Przed uroczyst¹ sesj¹ Rady Miasta o godz.
11.00 zorganizowano spotkanie Prezydenta
Kaczorowskiego z harcerzami i kombatanta-
mi w Nowym Ratuszu. Sympatyczne spotka-
nie otworzy³ przewodnicz¹cy Rady Miasta
Bogdan Oleszek. Powita³ pana Prezydenta
Kaczorowskiego, delegacjê harcerzy, instruk-

torów seniorów i oraz kombatantów. Ko-
mendant Chor¹gwi hm. Bogdan Mierzejew-
ski przedstawi³ delegacjê harcersk¹ i w krót-
kich s³owach opowiedzia³ o naszej chor¹gwi,
obejmuj¹cej pomorskie województwo. Prze-
wodnicz¹cy Harcerskiego S¹du Chor¹gwi
hm. Bogdan Radys przypomina³ swoje
pierwsze spotkanie z druhem Kaczorow-
skim w 1987 r., w harcerskiej stanicy �Kar-
paty� na Kaszubach w Ontario, w Kanadzie.
Dh hm. Ryszard Kaczorowski, wówczas
przewodnicz¹cy ZHP, wizytowa³ stanicê har-
cerzy w Kanadzie, gdzie trwa³ akurat kurs
dru¿ynowych, prowadzony przez zapro-
szonego z Polski instruktora Bogdana Ra-

Prezydent RYSZARD KACZOROWSKI
Honorowym Obywatelem Gdañska

dysa. Dh przewodnicz¹cy
pyta³ mnie o pracê instruk-
torsk¹ w Polsce, o znanych
mu z przed wojny instrukto-
rów ZHP, o Solidarno�æ. Ta
krótka osobista rozmowa,
pozwoli³a mi powo³aæ siê na
znajomo�æ z Panem Prezy-
dentem, by uzyskaæ dla
obroñców Poczty Polskiej
najwy¿sze odznaczenia bo-
jowe Krzy¿e Virtuti Militari.

W 1992 r pracuj¹c w Ko-
mitecie Organizacyjnym uro-
czysto�ci pogrzebowych roz-
strzelanych obroñców Poczty
Polskiej, zwrócili�my siê poprzez pana
wojewodê do prezydenta RP o nadanie naj-
wy¿szego odznaczenia bojowego bohater-
skim obroñcom Poczty. Maj¹c zrozumia³e
przyrzeczenie w tej sprawie, spokojnie przy-
gotowywali�my uroczysto�ci, a¿ tu kilka
tygodni przed pogrzebem otrzyma³em przy-
kry telefon z Urzêdu Wojewódzkiego. Roz-
mówca poinformowa³ mnie, ¿e Rz¹d Londyñ-
ski przyzna³ w 1971 r wszystkim obroñcom
Poczty Polskiej w Gdañsku krzy¿e, o które

wyst¹pili�my. Mia³ te¿ preten-
sje, ¿e informacje o tym zata-
ili�my, wystêpuj¹c z ponow-
nym wnioskiem o odznaczenia.

T³umaczy³em, ¿e fakt ten
nie jest znany rodzinom obroñ-
ców, nikt nie s³ysza³ o takich
wyró¿nieniach. Na to mój roz-
mówca powo³a³ siê na doku-
menty sekretariatu Prezydenta
RP z Londynu , które zosta³y
przekazane wraz z insygniami
w³adzy prezydentowi Lecho-
wi Wa³êsie.

Stwierdzi³ krótko, ¿e nic siê
nie da zrobiæ w tej sprawie.

By³em zaskoczony i przybity urzêdnicz¹
niemoc¹ ale zdoby³em siê na ostateczny
argument. Powiedzia³em �je�li prezydent
Wa³êsa nie chce odznaczyæ Pocztowców
to ja poproszê o to prezydenta Kaczorow-
skiego, którego znam osobi�cie i jestem
przekonany, ¿e przyjedzie do Gdañska na
pogrzeb i Krzy¿e VM wrêczy. Na chwilê za-
pad³a cisza w s³uchawce, po czym mój roz-
mówca powiedzia³ �pan pozwoli, ¿e poroz-
mawiam ze swoim szefem i jutro do pana
zadzwoniê�. Nazajutrz otrzyma³em od niego
wiadomo�æ, ¿e drog¹ dyplomatyczn¹ Krzy¿e
VM zostan¹ sprowadzone na czas pogrzebu
do Gdañska. Tak siê sta³o, urny z prochami

bohaterów udekorowali przed gmachem
Poczty wicewojewoda J. Borzyszkowski i mi-
nister Kancelarii Prezydenta J. Milewski.

Koñcz¹c swoje wyst¹pienie, przeprosi³em
prezydenta Kaczorowskiego, ¿e o�mieli³em
siê powo³aæ na znajomo�æ z nim, ale cel
by³ przecie¿ szczytny. Na pami¹tkê przeka-
za³em druhowi Prezydentowi tomik wierszy
o gdañskich Pocztowcach z moim wspomnie-
niem spo³ecznej s³u¿by na rzecz upamiêtnie-
nia Obroñców Poczty. Komendant Chor¹gwi
przekaza³ w imieniu harcerzy I tom Harcerskie-
go S³ownika Biograficznego, zawieraj¹cego
96 biogramów najwa¿niejszych instruktorów
� twórców polskiego skautingu i harcerstwa.

W imieniu kombatantów przywita³a Pre-
zydenta pani Teresa Urban, prezes Zarz¹du
Okrêgu Pomorskiego �wiatowego Zwi¹zku
AK i podziêkowa³a Prezydentowi za godne
reprezentowanie Polski, za wiern¹ wieloletnia
s³u¿bê naszej ojczy�nie.

Prezydentowi przedstawi³a siê pani Teresa
Ciesielska, córka p³k. Andrzeja Mareckiego,
szefa III Oddzia³u Operacyjnego Naczelnego
Wodza (W. Sikorskiego), który zgin¹³ w kata-
strofie gibraltarskiej i spoczywa na cmentarzu
wojskowym w Newark w Wielkiej Brytanii.

W swoim wyst¹pieniu dh Prezydent mówi³
o nieprzemijaj¹cych warto�ciach wycho-
wawczych harcerstwa. Pozdrowi³ wszystkich
i podziêkowa³ przewodnicz¹cemu Rady
Miasta za umo¿liwienie mu tego spotkania.
Nie oby³o siê bez harcerskiej piosenki z ini-
cjatywy seniorów Harcerskiego Krêgu Ko-
rzenie, co sprawi³o druhowi Prezydentowi
du¿¹ rado�æ. Spotkanie z druhem Prezy-
dentem zakoñczyli�my piosenk¹ w krêgu
i wspóln¹ fotografi¹.

Po po³udniu spotkali�my siê z Druhem
Prezydentem ponownie na Uroczystej Sesji
Rady Miasta w Dworze Artusa.

 BOGDAN RADYS

Wspólne zdjêcie z uroczysto�ci w Dworze Artysa

W krêgu starszoharcerskim



6

Nr 05/2008

Nawet mi³o�ciwie nam
  wiej¹cy, �wie¿y

wiatr od Pragi nie by³
w stanie zatrzymaæ tego

gwa³townego za³amania pogody inwesty-
cyjnej w naszym ukochanym mie�cie. Przy-
sz³o ono zgo³a niespodziewanie, bo na fali
euforycznych konferencji i prezentacji mul-
timedialnych o epokowym szczê�ciu jakie
nas spotka³o za przyczyn¹ szczê�liwej rêki
Michela Platiniego z kwietnia ubieg³ego
roku. Czas min¹³ na spekulacjach � ile rz¹d
w³o¿y w tê inwestycjê. Ju¿ wiemy, ¿e dwa
razy za ma³o. Jak zwykle okaza³o siê, ¿e
liczyæ to mo¿emy, ale na siebie. Tymczasem
euro potania³o o 10% i o tyle mniej dosta-
niemy z UE bo tam stosuj¹ kurs wymiany
z dnia transferu a nie z dnia obietnicy �rod-

W Gdañsku wiosenne za³amanie
ków finansowych. Có¿ robiæ?
Ano zacisn¹æ pasa, mówi Pre-
zydent, i przerzuciæ �rodki z wy-
kupu gruntów, e-modernizacji,
zakupu mieszkañ na przesiedle-
nia, modernizacji mostów i wia-
duktów, modernizacji parków,
rozbudowy kompleksu obiektów
na Lechii, infrastruktury na Pó³�
wyspie Spichrzów, MOSiRu na
ul. Zielonogórskiej, ul. Nowy
�wiat, wêz³a Gdañsk �ródmie�cie, komuni-
kacji miejskiej, p³ywalni szkolnych, sal gim-
nastycznych przy szko³ach, GOKFu, rewi-
talizacji dzielnic, poprawy stanu nawierzchni
dróg, podwórek i� muszê przerwaæ wyli-
czankê bo �wie¿y praski wiaterek wyciska
mi ³zy, a ka¿da ³za to rezygnacja, prze³o¿enie,

od³o¿enie. A tak mia³o byæ piêk-
nie� Gdy otrz¹sam siê, wycie-
ram ³zy i co widzê? Otó¿ widzê,
¿e rz¹dzeni gdañszczanie wyko-
nali swe zadanie: wzros³y wp³ywy
z podatków, wzrós³ podatek od
osób fizycznych, co �wiadczy o
ich sukcesie. Czy wiêc rz¹dz¹cy
wykorzystali swoj¹ szansê? Czy
mo¿e z miesi¹ca na miesi¹c kory-

gowali wydatki i to co przed nami, to dalej
przed nami, tylko w dro¿szej perspektywie?

Nie pozostaje nic innego jak tylko zawo-
³aæ: Panie Premierze z Gdañska, pomocy!
Gdañsk ma dziury w kad³ubie Europejskie-
go Centrum Solidarno�ci, dziury w kad³u-
bie Baltic Areny, dziury w poszyciu bud¿e-
tu Miasta! Na dno id¹ planowane ulice,
planowane chodniki, a tu jeszcze sopocka
Hala � kto tam z pustego naleje? Je¿eli rz¹d
nam nie naleje to pozostanie stosowaæ
receptê Zag³oby: oleum piæ i popijaæ gdañ-
skim piwem, a oleum jako l¿ejsze do góry
siê unosi i g³owê wype³nia, czego decy-
dentom ¿yczê bo dobrze naszemu miastu
¿yczê i jego mieszkañcom.

KAZIMIERZ KORALEWSKI

Tak mia³o byæ

Tak bêdzie
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Rada miasta maj¹c w Gdañsku niemal
 800-letni¹ tradycjê, posiada³a swój

ratusz jeszcze w czasach obowi¹zywania
w Gdañsku prawa lubeckiego, jak dowodzi
tego specyficzne po³o¿enie Ratusza G³ów-
nomiejskiego. W l. 1379�1382 zbudowano
w Gdañsku drugi ratusz, dla Rady Starego
Miasta, a po 1380 r. pojawi³ siê równie¿
ratusz krzy¿ackiego M³odego Miasta, który
jednak ju¿ w 1455 r. zosta³ rozebrany razem
z ca³ym M³odym Miastem.

Dwa ratusze Gdañska, po usuniêciu Krzy-
¿aków, przechodz¹c ró¿ne koleje losu, do-
trwa³y szczê�liwie do chwili obecnej.
W czasach pruskich ratusz G³ównomiejski
by³ siedzib¹ magistratu i zgromadzenia re-
prezentantów, tj. okrojonego Trzeciego Or-
dynku. Wspó³czesna Rada Miasta Gdañska
w l. 90. ub. wieku odbywa³a swoje sesje,
ju¿ nie w starych ratuszach lecz w go�cin-
nym budynku Urzêdu Miejskiego. 28 grud-
nia 1995 r. Rada Miasta podjê³a uchwa³ê
wyznaczaj¹c¹ dawny budynek �¯aka� na
swoj¹ now¹ siedzibê. Obszar, na którym
znajduje siê budynek obecnego Nowego
Ratusza Gdañskiego, pe³ni³ ró¿ne role w dzie-
jach naszego miasta, co mo¿na ³atwo prze-
�ledziæ studiuj¹c historyczne mapy Gdañ-
ska. Bogata jest równie¿ historia samego
budynku Nowego Ratusza. Zosta³ on wznie-
siony jako rezydencja w latach 1898�1901
wraz z oficynami i stajni¹ w parku o po-
wierzchni 1,8 ha. Do koñca I wojny �wia-
towej pe³ni³ on funkcje siedziby Generalnej
Komendantury Garnizonu Pruskiego no-
sz¹c nazwê Generalkommando. Pierwszym
komendantem Okrêgu XVII Korpusu Ar-
mii, rezyduj¹cym w nowo wybudowanym
Generalkommando, by³ genera³ Georg von
Braunschweig. Po nim dowództwo gdañ-
skim Korpusem w latach 1908�1919 obj¹³
gen. August von Mackensen. W latach
1901�1914 by³ on te¿ dowódc¹ brygady
�Czarnych Huzarów �mierci� stacjonuj¹cej
we Wrzeszczu. To oni z inicjatywy genera-
³a w ci¹gu 4 miesiêcy 1909 r. wznie�li Sce-
nê Le�n¹ w Sopocie. Rozbudowa w tym
czasie hipodromu sopockiego te¿ jest za-
s³ug¹ Mackensena, który by³ przewodni-
cz¹cym Klubu Je�dzieckiego w Sopocie.
W czasach nazizmu marsza³ek polny August
von Mackensen sta³ siê zwolennikiem Hi-
tlera i uczestniczy³ w ataku na Polskê.

Po I wojnie �wiatowej okaza³y i atrakcyj-
nie po³o¿ony przy g³ównej trasie budynek
Komendantury przekazano na siedzibê Wy-
sokiego Komisarza Ligi Narodów. W okre-
sie II Wolnego Miasta Gdañska funkcjê tê
zd¹¿y³o sprawowaæ o�miu dyplomatów: An-

glicy � Reginald Tower (1920�21), Richard
Haking (do 1923 r.), Mervyn Sorles Mac
Donnell (do 1926 r.), potem dobrze spra-
wuj¹cy swoj¹ funkcjê, bezstronny Holen-
der Jost Adriaan van Hammel (do 1929 r.),
nastêpnie stronniczy W³och Manfredo Gra-
vina, który w 1932 r. zmar³ w Gdañsku i zo-
sta³ pochowany na cmentarzu w �w. Woj-
ciechu. Bezstronnymi komisarzami okazali
siê Duñczyk Helmar Rosting (do 1934 r.)
i Irlandczyk Sean Lester (do 1937 r.). Po-
dobnie bezstronnie sprawowa³ swój urz¹d
ostatni Wysoki Komisarz LN � Szwajcar
prof. Jacob Burckhardt, któremu przysz³o
dzia³aæ w szczególnie trudnych warunkach,

�¯ak�, w l. 1957�92.
Nie ma chyba w Gdañ-
sku osoby, która by
nie s³ysza³a o studenckim teatrzyku �Bim �
Bom� i o jego animatorach: Zbyszku Cy-
bulskim, Jacku Fedorowiczu czy Bogumile
Kobieli. W tym te¿ okresie dzia³a³ tu Dys-
kusyjny Klub Filmowy. Zauwa¿yæ jednak
przy tym nale¿y, ¿e najlepsze czasy �Bim �
Bomu� , �Co � To� i �To � Tu� wi¹¿¹ siê
z latami 1955�57 i teatrem �Miniatura�.
W l. 1992�99 klub kontynuowa³ swoj¹
dzia³alno�æ jako komunalna jednostka bu-
d¿etowa Urzêdu Miasta. W tym czasie bu-
dynek by³ w ¿a³osnym stanie. Wtedy te¿
zrodzi³ siê pomys³, aby przeznaczyæ go na
reprezentacyjn¹ siedzibê Rady Miasta Gdañ-
ska. W tym celu w kwietniu 1999 r. kosztem
5,4 mln z³ podjêto generalny remont i mo-
dernizacjê tego wyeksploatowanego ju¿
w du¿ym stopniu gmachu, jednak z pe³nym
zachowaniem jego oryginalnego wygl¹du.
Nowoczesne wyposa¿enie nowej siedziby
Rady Miejskiej kosztowa³o kolejne 5,6 mln z³.
Obecnie budynek ten pod nazw¹ Nowy
Ratusz znajduje siê pod sta³¹ opiek¹ woje-
wódzkiego konserwatora zabytków i jako
wpisany do rejestru zabytków niezmiennie
zachowuje swój pierwotny wygl¹d. Na ten
w³a�nie ciekawy i niezwyk³y wygl¹d No-
wego Ratusza pragn¹³bym zwróciæ uwagê
czytelników i po�wiêciæ parê s³ów jego
architektonicznemu opisowi.

Przyjrzyjmy siê najpierw bryle budynku.
Gmach by³ej Komendantury zbudowany
jest dwuskrzyd³owo na planie litery L, na
powierzchni 973 m2. Kubatura budynku
wynosi 20 901 m3 i obejmuje: piwnicê, dwie
kondygnacje, poddasze i strych. Na po-
wierzchniê u¿ytkow¹ sk³adaj¹ siê: � sale
narad i pomieszczenia biurowe 1407 m2 �
klatki schodowe i korytarze 601 m2 � ma-
gazyny i inne pomieszczenia gospod.
383 m2  � sanitariaty 109 m2, co daje ³¹czn¹
powierzchniê wielko�ci 2500 m2. Szyby
w bardzo licznych oknach zajmuj¹ 1376 m2.

Budynek charakteryzuje siê nieregular-
nym kszta³tem bry³y, przejawiaj¹cym siê
w takich elementach jak: brak symetrii
skrzyde³ bocznych, ³amane linie planu,
liczne uskoki i wystêpy w rzucie pozio-
mym, w wielu miejscach ryzality wystêpu-
j¹ce asymetrycznie, podobnie asymetrycz-
ne wie¿yczki i wykusze, kominy na dachu
równie¿ poumieszczane nieregularnie. Wiê-
cej tu romantycznej fantazji ni¿ renesanso-
wej czy barokowej konsekwencji, co po-
woduje, ¿e uzyskany efekt okre�lany jest
czêsto mianem stylu eklektycznego.

Portal Ratusza

kiedy w³adze gdañskie zosta³y ju¿ praktycz-
nie podporz¹dkowane w³adzom Rzeszy,
a rz¹d polski prowadzi³ b³êdn¹ politykê
wspó³pracy z hitlerowskim Senatem Gdañ-
skim, a nie z Lig¹ Narodów. W latach II
wojny �wiatowej omawiany budynek by³
siedzib¹ Heeresstandortverwaltung czyli
Zarz¹du Okrêgu Wojsk L¹dowych Rzeszy.
Podczas zdobywania Gdañska przez armiê
sowieck¹ mie�ci³a siê tu placówka jej do-
wództwa. G³ówny sztab znajdowa³ siê
w schronisku m³odzie¿owym (Jugendher-
berge) na Biskupiej Górce. Po �wyzwole-
niu� miasta budynek zosta³ zajêty przez
Miejski Komitet PPR, a od 1948 r. PZPR,
a tak¿e przez Zarz¹d Miejski jej m³odzie¿o-
wej przybudówki ZMP. Niezwyk³¹ popu-
larno�æ zyska³ budynek w czasach, kiedy
dzia³a³ w nim Klub Studentów Wybrze¿a
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Próba szczegó³owego opisu architektury
tego okaza³ego gmachu te¿ przynosi wiele
ciekawych spostrze¿eñ.

Budynek wykonany jest z surowej ceg³y.
Belkowania, oprawy drzwi i okien oraz formy
dekoracyjne wykonane s¹ z piaskowca. Do-
bór i sposób po³¹czenia tych surowców na-
daje temu budynkowi styl neorenesansowy
w odmianie holenderskiej, okre�lany te¿ mia-
nem neomanieryzmu niderlandzkiego. Wy-
soki dach pokrywa glazurowana dachówka.

Podbudowa wchodz¹c do 2/3 w star¹
fosê opiera siê na po³o¿onej ni¿ej solidnej
³awie fundamentowej. Budynek posiada
dwie czytelne elewacje.

Fasada od strony wschodniej � akcen-
towana jest reprezentacyjnym wej�ciem
g³ównym z doj�ciami w kszta³cie litery T,
w tym ze schodami i symetrycznym, dwu-
stronnym podjazdem. Portal wej�ciowy,
zwieñczony archiwolt¹, jest rozglifiony, co
pozwoli³o w o�cie¿ach bocznych umie�ciæ
ozdobne edyku³y (nisze) niestety bez po-
s¹gów. Portal flankowany jest ustawiony-
mi na coko³ach toskañskimi kolumnami, na
których wspiera siê belkowanie d�wigaj¹-
ce balkon, którego balustrada znajduje siê
na poziomie fryzu miêdzykondygnacyjne-
go. Ten okaza³y portal wraz z podjazdem,
podkre�la popularn¹ w baroku zasadê osio-
wo�ci. Trzy wielkie okna górnej kondy-
gnacji zwieñczone archiwoltami z umiesz-
czonymi na kliñcach g³owami wojowników
i bogato podzielone maswerkowymi szcze-
blinami maj¹ charakter dekoracyjny, a swo-
im rytmem, troisto�ci¹ i okaza³o�ci¹ nawi¹-
zuj¹ wyra�nie do okien Dworu Artusa lub
okien na dziedziñcu Wersalu.

Fasada po³udniowa � wy-
konana równie¿ w cegle i ka-
mieniu, kompozycyjnie jednak
zosta³a opracowana zupe³nie
odmiennie. Osiowo�æ wyzna-
cza tu centralny ryzalit wzbo-
gacony wysuniêt¹ w kierunku
parku-ogrodu werand¹. Zbu-
dowana jest ona z piaskowca,
posiada arkady wsparte na
podwójnych kolumnach. Nie
posiada okien, a umieszczone
symetrycznie po bokach scho-

dy prowadz¹ do parku. Nad werand¹ na
wysoko�ci pierwszego piêtra jest taras,
który obiega balustrada z kamiennych p³y-
cin prze�roczowych. Na taras, z wnêtrza
prowadz¹ trzy wysokie oszklone drzwi
w typie porte-fenetre, stanowi¹ce te¿ okna
o�wietlaj¹ce Salê Herbow¹. Nad tymi okna-
mi pojawi³y siê okr¹g³e nad�wietla. Szczyt
ryzalitu jest powtórzeniem podobnego roz-
wi¹zania szczytów Bramy Zielonej. Nieco
zagubion¹ w proporcjach i formach syme-
triê elewacji po³udniowej próbuj¹ ratowaæ
dwie wykuszowe, oktogonalne, kryte spi-
czastymi he³mami wie¿yczki wykuszowe,
dekoruj¹ce naro¿niki budynku. Jednak
wschodnia wie¿yczka w istocie zosta³a wto-
piona w ryzalit fasady wschodniej, który
zaburza porz¹dek elewacji po³udniowej.
Ponadto szczyt wschodniej wie¿yczki jest
z oknami, a zachodniej bez okien. Dzie³o
elewacji po³udniowej wieñczy dach z czte-
rema lukarnami poddasza i strychu. Ca³o�æ
nie jest pozbawiona fantazji i wdziêku re-
nesansowych will, a w pl¹taninie parkowej
zieleni gubi¹ siê drobne architektonicz-
ne s³abo�ci czy konserwatorska fuszerka
(przed wojn¹ szczyt zachodniej wie¿yczki
posiada³ okna, co pokazuj¹ zachowane fo-
tografie).

Fasada zachodnia � od strony Podwala
Grodzkiego, w konsekwencji dwuskrzyd³o-
wo�ci budynku, praktycznie sk³ada siê
z dwóch niezale¿nych czê�ci, opracowa-
nych w ró¿ny sposób. Zachodni front skrzy-
d³a po³udniowego, z prawej strony dekoru-
je omówiona ju¿ wie¿yczka wykuszowa.
Ca³y ten front jest akcentowany przez ry-
zalit jednoosiowy z piêtrowym szczytem.

Równie¿ zachodni front pó³-
skrzyd³a pó³nocnego zaopa-
trzony jest w ryzalit, tym razem
dwuosiowy. Po jego prawej
stronie znajduje siê okr¹g³a
wie¿yczka zbudowana dla po-
mieszczenia krêconej klatki
schodowej, na miejscu której
zainstalowano obecnie windê.
Wie¿yczka ta przypomina ana-
logiczne rozwi¹zanie w Palazzo
Ducale w Urbino lub te¿ nie
szukaj¹c daleko równie¿ w bu-
dynku SP Nr 4 w Gdañsku.

Fasada wschodnia-frontowa Fasada po³udniowa

Fasada pó³nocna Fasada zachodnia

Strona pó³nocna � jest równie¿ dwuczê-
�ciowa. Jej wschodnia czê�æ jest cztero-
osiowa z ryzalitem po stronie zachodniej.
Posiada on na pierwszym piêtrze zgrabny,
trójk¹tny wykusz, a w zwieñczeniu neore-
nesansowy, piêtrowy szczyt zaopatrzony
w triforium. Pozosta³a czê�æ widocznej ele-
wacji jest trzyczê�ciowa i nale¿y do skrzy-
d³a po³udniowego. I tak, od wschodu de-
koruj¹ j¹ trzy wysokie okna, zwieñczone
pó³kolistymi ³ukami. Parapety tych okien
uskokowo postêpuj¹ ku górze wraz z bie-
giem klatki schodowej, co tworzy nieco
zadziwiaj¹cy, surrealistyczny efekt. �rod-
kowy, dwuosiowy ryzalit pozbawiony jest
szczytu, ale za to zaopatrzony jest w bel-
kowanie oddzielaj¹ce parter od piêtra.
Dalej jest nisza miêdzy ryzalitami, z drzwia-
mi i dwoma oknami w pionie. Nisza kryje
klatkê schodow¹. Zachodni, jednoosiowy
ryzalit równie¿ nie posiada szczytu. Ca³o�æ
nakrywa dach, ³amany zgodnie z rytmem
uskoków i ryzalitów. Dach obecnie jest
kryty bardzo ciemnymi dachówkami i ozdo-
biony licznymi lukarnami oraz niesyme-
trycznie rozmieszczonymi kominami, nada-
j¹cymi budowli styl francuskich zamków
renesansowych, jak choæby najs³awniej-
szego z nich w Chambord.

Sumuj¹c to wszystko, co spotkali�my
w bryle budynku, sprawia ona wra¿enie
zaskakuj¹cej eklektycznej ró¿norodno�ci,
nie pozbawionej jednak miejscami roman-
tycznych akcentów i fantazyjnej malowni-
czo�ci.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI
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Propagatorzy budowy k³adek w nieod-
powiednich miejscach wysuwaj¹ coraz

to nowe �argumenty�, by przeszkodziæ tañ-
szym i skuteczniejszym, a przy tym niekon-
trowersyjnym rozwi¹zaniom. K³adki maj¹
byæ podobno jedyn¹ drog¹ do o¿ywienia
dzielnic za Mot³aw¹. Linie autobusowe s¹
rzekomo niemo¿liwe, bo stan ulic na nie
nie pozwala. Nie trudno dostrzec, ¿e s¹ to
twierdzenia wyssane z palca. Skutecznego
skomunikowania zamot³awskich dzielnic
z centrum ¿adna k³adka nie zapewni, bo
bêdzie mia³a ma³¹ przepustowo�æ, a poza
tym trzeba bêdzie do niej dotrzeæ (z obu
stron!). Autobus bêdzie w tym przypadku
znacznie skuteczniejszy. Dla dojazdu np.
od Dworca G³ównego przez Podwale Przed-
miejskie za Mot³awê i do O³owianki stoj¹
do wyboru ulice: D³uga Grobla, Grobla An-
gielska, Szafarnia i Na Stêpce. Po wszyst-
kich bez problemu je�dzi ciê¿ki sprzêt, wiêc
mog¹ i autobusy (co nie oznacza, ¿e nie
przyda³by siê remont niektórych nawierzch-
ni). Dawny mostek kolejowy na kanale
Stêpkarskim jest do�æ mocny, by je ud�wi-
gn¹æ. Wystarczy tylko otworzyæ bramê
ogrodzenia, obecnie z regu³y zamkniêt¹
i mo¿na bêdzie dojechaæ do samej Filhar-
monii. Najkorzystniejszy przebieg tras, za-
pewniaj¹cy tak¿e sprawn¹
obs³ugê rejonu miêdzy ul.
Siennick¹ i Mot³aw¹, trzeba
ustaliæ z mieszkañcami. Dro¿-
sze od autobusu by³oby do-
prowadzenie tramwaju, choæ
i ono nie jest niemo¿liwe.
Skrêcanie w lewo z ul. Sien-
nickiej mog³oby siê odby-
waæ na �wiat³ach. Szkoda,
¿e usuniêto szyny kolei, do-
wo¿¹cej niegdy� wêgiel do
elektrowni, które mo¿na by³o
wykorzystaæ!

Jak w innych miastach p³ywaj¹

gondole, drogie ale niezwy-
kle popularne. No bo jak tu
byæ w Wenecji i nie pop³y-
n¹æ gondol¹?

A oto jak siê p³ywa w Am-
sterdamie. Imponuj¹ca flota
ponad 200 �³odzi kana³owych�,
zarz¹dzanych przez 17 opera-
torów, obs³uguje mieszkañ-
ców i turystów, spe³niaj¹c ich
wszystkie zachcianki. Je�li
kto� chce, mo¿e na takiej ³odzi
zwiedzaæ miasto od strony
wody, albo wybraæ który�
z regularnie kursuj¹cych kil-

kudziesiêcioosobowych hydrobusów, by
dotrzeæ do wybranego przystanku � jed-
nego z 14 na trzech trasach. Na dwóch
innych trasach p³ywaj¹ 12-osobowe ³odzie
z napêdem elektrycznym. Poza tym oprócz
taksówek wodnych s¹ tu jeszcze wszelkie-
go rodzaju jednostki specjalne, m.in. p³y-
waj¹ce lokale gastronomiczne. Na wodzie
mo¿na zje�æ �niadanie, obiad, kolacjê, wy-
prawiæ przyjêcie � tak¿e dla dzieci!, wys³u-
chaæ koncertu kameralnego lub jazzowego,
obejrzeæ sztukê teatraln¹, pos³uchaæ poezji
i prozy w ró¿nych jêzykach itp. S¹ i bar-
dziej osobliwe propozycje, np. �muzealne
³odzie kochanków�. Wybór ofert wydaje
siê nie mieæ granic � cokolwiek wymy�limy
(w granicach prawa), zostanie zrealizowa-
ne � oczywi�cie za pieni¹dze. Nie ma te¿
¿adnych problemów z wynajêciem prywat-
nego pojazdu wodnego wszelkiej ma�ci
i rodzaju. To prawdziwy raj na wodzie! Ho-
lendrzy wiedz¹, jak wykorzystaæ miejskie
akweny i ci¹gn¹æ z nich pieni¹dze!

Podobnie, choæ na mniejsz¹ skalê, jest
w wielu miastach Europy. Dobrze rozwi-
niêt¹ komunikacjê wodn¹ maj¹ np. Berlin
i Poczdam. Po rozlewiskach Sprewy i Ha-
weli kursuje tu kilkaset jednostek kilkudzie-
siêciu typów, starych i nowych. To wiêcej

Vaporetto

Amsterdamski hydrobus

Wnêtrze Bateau Promenade

Idealny tramwaj wodny dla Gdañska

Z kolei przeciwko komuni-
kacji wodnej wysuwa siê wy-
imaginowane wysokie kosz-
ty. Tramwaj wodny czy prom
ma rzekomo kosztowaæ 5�6
milionów z³otych. Tak¿e i to
twierdzenie graniczy z absur-
dem. Przypatrzmy siê, jakie
jednostki p³ywaj¹ po wodzie
w innych miastach. Wybór
jest osza³amiaj¹cy. Zacznie-
my oczywi�cie od Wenecji.
Podstawowym �rodkiem lo-
komocji s¹ tutaj vaporetta

czyli po polsku �parowczyki�
� chocia¿ ju¿ od dawna maj¹
napêd spalinowy. W godzi-
nach szczytu p³ywaj¹ co 10
minut � poza nimi co pó³ go-
dziny � miêdzy 13 przystan-
kami po obu stronach Canal
Grande. W wielu punktach
mo¿na siê przeprawiæ na dru-
gi brzeg za pomoc¹ gondoli
zwanych traghetti. Komuni-
kacjê z lotniskiem i ró¿nymi
miejscami na lagunie zapew-
niaj¹ nowoczesne hydrobusy.
Wszêdzie kursuj¹ taksówki
wodne i oczywi�cie zwyk³e (dokoñczenie na str. 10)
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Przedrozbiorowy Gdañsk by³ najwiêk-
szym ba³tyckim portem, a tak¿e naj-

wiêkszym i najbogatszym miastem Rzecz-
pospolitej. Jednak wa¿niejsze ni¿ pieni¹dze
by³y cele, na które je wydawano. �wiat³e
w³adze miasta dba³y o rozwój o�wiaty.
Oprócz za³o¿onego w 1558 r. Gimnazjum,
które od 1580 r. nosi³o charakter akademic-
ki, dzia³a³o 6 szkó³ parafialnych i kilkadzie-
si¹t prywatnych. W 1596 r. otwarto istnie-
j¹c¹ do dzi� Bibliotekê Gdañsk¹. Nie by³o
wypadku, ¿eby Rada odmówi³a komu� sty-
pendium na studia za granic¹. Znaczny by³
równie¿ prywatny wk³ad bogatych miesz-
czan. Nic wiêc dziwnego, ¿e dosz³o w Gdañ-
sku do wielu wybitnych osi¹gniêæ nauko-
wych i technicznych. Tutaj przypomnê tylko
licz¹ce siê w skali �wiatowej osi¹gniêcia
gdañskich uczonych.

Spo�ród profesorów gdañskiego Gimna-
zjum Akademickiego najwiêksz¹ chyba s³a-
wê uzyska³ Bart³omiej Keckermann (1572�
1609). Jego wyk³ady z filozofii przyci¹ga³y
s³uchaczy z kraju i zagranicy. Jego dzie³a
dotyczy³y logiki, matematyki, geometrii,
optyki, astronomii i geografii, etyki, polity-
ki, ekonomii, filozofii, metafizyki, retoryki
i fizyki! Je¿eli dodamy do tego pierwsze
w Polsce wyk³ady z nawigacji, wydany
jeszcze w Niemczech System teologii oraz
pó�niejszy Wstêp do lektury Cycerona, to
mo¿emy uznaæ Keckermanna za jednego
z najwszechstronniejszych uczonych w ów-
czesnej Europie.

Równ¹ Keckermannowi s³aw¹ cieszy³
siê Filip Clüver (1580�1622), syn kupca
z ulicy Chlebnickiej, bratanek s³awnego
mincerza � równie¿ Filipa. On sam w jêzy-
ku polskim podpisywa³ siê Kliwer. Zaczête
w Gdañsku studia kontynuowa³ w Lejdzie,

gdzie pó�niej uzyska³ profesurê i stworzy³
now¹ ga³¹� wiedzy � geografiê historyczn¹.
Jego sze�ciotomowe Wprowadzenie do geo-
grafii ogólnej s³u¿y³o przez ponad sto lat
jako podstawowy podrêcznik w europej-
skich uniwersytetach. Uczony ten jako
pierwszy za wschodni¹ granicê Europy
uzna³ Ural. Ilekroæ mówimy o �historii sta-
ro¿ytnej�, powtarzamy termin ukuty przez
Clüvera.

zwykle dok³adne ta-
blice logarytmów, ze-
stawione po raz pierw-
szy osobno dla funkcji trygonometrycznych
i dla liczb.

Uczniem Krügera by³ najwybitniejszy
po Koperniku astronom dawnej Polski Jan
Heweliusz (1611�1697). Jak wielu ówcze-
snych gdañszczan studiowa³ w Lejdzie.
W roku 1641 za³o¿y³ na dachach domów
przy ulicy Korzennej obserwatorium astro-
nomiczne, jedno z pierwszych w �wiecie
wyposa¿onych w teleskopy. Jego dzia³al-
no�æ naukow¹ wspierali królowie Francji
i Polski. W uznaniu zas³ug Królewskie To-
warzystwo Naukowe w Londynie mianowa-
³o go jednym z pierwszych zagranicznych
cz³onków. Dorobek uczonego obejmuje 19
dzie³, 28 rozpraw i 16 tomów listów. Hewe-
liusz opracowa³ najdok³adniejsze wówczas
mapy Ksiê¿yca, ustali³ pozycje 1564 gwiazd
sta³ych i wprowadzi³ na mapy nieba 9 gwiaz-
dozbiorów � w tym Tarczê Sobieskiego.
Do dok³adnego nastawiania przyrz¹dów sto-
sowa³ jako pierwszy �rubê mikrometryczn¹.
By³ wynalazc¹ peryskopu. Budowa³ rów-
nie¿ prototypy zegarów wahad³owych �
równocze�nie z Huygensem. Mierz¹c sys-
tematycznie deklinacjê magnetyczn¹ odkry³
jej wiekowe zmiany i sta³ siê wspó³twórc¹
najstarszej w �wiecie krzywej zmian dekli-
nacji, zaczêtej w Gdañsku w 1539 r. przez
Joachima Retyka.

Wspominaj¹c Heweliusza nie mo¿na nie
wymieniæ jego drugiej ¿ony, El¿biety Ko-
opman, któr¹ nale¿y uznaæ za pierwsz¹ ko-
bietê astronoma w Polsce. Asystowa³a mê-
¿owi w obserwacjach, po po¿arze w 1679 r.
pomog³a urz¹dziæ obserwatorium na nowo,
a po �mierci astronoma opracowa³a i wy-
da³a pozostawione dzie³a, w tym tak cenne
jak Prodromus Astronomiae, z wy¿ej wspo-
mnianymi pozycjami gwiazd i Firmamen-
tum Sobiescianum.

W krêgu Heweliusza pozostawa³ lekarz
miejski Izrael Conradt (1634�1715), który
jako pierwszy w �wiecie opisa³ przech³o-
dzenie cieczy. Inny lekarz Joachim Oelhaf
(1570�1630) dokona³ w Gdañsku pierwszej
publicznej sekcji zw³ok w Europie �rodko-
wej. Jan Schmiedt (1624�1690) jako trzeci
w �wiecie stosowa³ tutaj zastrzyki do¿ylne,
a lekarz i astronom Mateusz Wolf (1724�
1784) ju¿ w roku 1776 szczepi³ w Gdañsku
ospê.

Wróæmy do fizyki. Gdañszczanin Daniel
Gabriel Fahrenheit (1686�1736), czynny
g³ównie w Holandii, zas³yn¹³ jako twór-
ca pierwszych rzetelnych termometrów (od

Popiersie Heweliusza � dar króla Stasia
dla Gdañska

S³awni gdañszczanie

Profesor Gimnazjum Akademickiego Piotr
Krüger (1580�1639) by³ jednym ze �wiato-
wych pionierów matematyki. Najwiêksz¹
warto�æ spo�ród jego prac maj¹ Zarys try-
gonometrii oraz wydana w 1634 roku Prak-
tyka trygonometrii logarytmicznej, w któ-
rej jako pierwszy sformu³owa³ twierdzenie
cosinusów. Zamie�ci³ w niej równie¿ nie-

ni¿ ma ca³a polska �bia³a flota�! Ale do�æ
opisów. Odpowiedzmy na zasadnicze pyta-
nie: ile to kosztuje? Odpowied� jest prosta:
na tym siê zarabia! Oczywi�cie najpierw
trzeba kupiæ lub wzi¹æ w leasing odpo-
wiednie pojazdy. Przekonanie o wysokim
koszcie tego rodzaju jednostek rzecznych
jest b³êdne. W Wielkiej Brytanii nowa �³ód�
kana³owa� kosztuje od 30 do 130 tysiêcy
funtów. Za u¿ywan¹ p³aci siê przeciêtnie
oko³o 40 tysiêcy. A oto oferta dla Gdañska:
francuska stocznia Haute Seine oferuje
eleganckie Bateau Promenade na 75 pasa-
¿erów, napêdzane przez 145-konny silnik

turbinowy Iveco. Zbudowany w 1985 r.
stateczek ma stalowy kad³ub i stalow¹
przeszklon¹ nadbudowê. Rozmiary: 26 m d³u-
go�ci na 3,15 szeroko�ci, wysoko�æ 2,8 m,
zanurzenie 45 cm (!). To cudo, idealnie na-
daj¹ce siê na tramwaj wodny, kosztuje
75 tysiêcy euro czyli wedle aktualnego
kursu oko³o 250 tysiêcy z³otych � 50 razy
mniej ni¿ budowa k³adki na O³owiankê.
Widaæ tu jak na d³oni, jakim kosztownym
nonsensem by³aby ta k³adka!

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Jak w innych miastach p³ywaj¹
(dokoñczenie ze str. 9)

S³awni gdañszczanie



11

Nr 05/2008

1708 r.), które nape³nia³ alkoholem lub rtê-
ci¹ (od 1713), a tak¿e skali termometrycznej
(od 1717), do dzi� stosowanej w USA. Za
zero przyj¹³ najni¿sz¹ temperaturê, zaob-
serwowan¹ w Gdañsku w 1709 roku, odpo-
wiadaj¹c¹ �17 stopni pó�niejszej skali Cel-
sjusza. Przed rokiem 1723 odkry³ zale¿no�æ
punktu wrzenia cieczy od ci�nienia. W tym
samym roku, dodaj¹c do wody soli mor-
skiej, podwy¿szy³ temperaturê wrzenia z 208
do 232 stopni swojej skali. Oba zjawiska
wyja�ni³ na gruncie teorii cz¹steczkowej.
Fahrenheit by³ tak¿e pionierem fizyki ni-
skich temperatur: w 1729 r. osi¹gn¹³ za po-
moc¹ mieszaniny oziêbiaj¹cej rekordow¹
wówczas temperaturê � 40°. Do innych
jego wynalazków nale¿a³y termometry le-

Gdañski cz³onek Towarzystwa Henryk
Kühn (1690�1769) skonstruowa³ prototyp
wagi analitycznej i jako pierwszy zapro-
ponowa³ geometryczn¹ interpretacjê liczb
zespolonych. Poza Towarzystwem dzia³a³
Gotfryd Lengnich (1689�1774) � znako-
mity historyk, prof. Gimnazjum Akademic-
kiego, wychowawca i nauczyciel Stanis³a-
wa Augusta Poniatowskiego. Od 1718 r.
wydawa³ czasopismo �Biblioteka Polska�
(Polnische Bibliothek) po�wiêcone histo-
rii Polski (pierwsze czasopismo naukowe
w Polsce). Jako miejsce wydania poda³
�Tannenberg (Stêbark), gdzie W³adys³aw
Jagie³³o pobi³ Krzy¿aków�. Postawi³ so-
bie za cel �dzieje Ojczyzny oczy�ciæ z oczy-
wistych k³amstw i przedstawiæ w praw-
dziwym �wietle�. By³ wspó³za³o¿ycielem
pierwszego w Polsce towarzystwa nauko-
wego Societas Litteraria (w 1720 r.), auto-
rem wybitnych dzie³ z dziedziny prawa pu-
blicznego Polski, Prus i Gdañska. W 1740 r.
napisa³ podrêcznik historii Polski, wyda³
te¿ z rêkopisów kroniki Galla i Kad³ubka.
Z osiemnastowiecznych gdañskich uczonych
�wiatowego wymiaru wymienimy jeszcze
botanika Jakuba Teodora Kleina (1685�
1759), który stworzy³ niezale¿n¹ od Linneusza
systematykê zoologiczn¹, oraz przyrodni-
ków Jana Rajnolda Forstera (1729�1798)
i jego syna Jana Jerzego Forstera (1754�
1794), którzy wziêli udzia³ w drugiej ekspe-
dycji Jamesa Cooka. M³odszy z nich wy-
k³ada³ na Uniwersytecie Wileñskim i na
ponad 70 lat przed Darwinem g³osi³ teoriê
ewolucji gatunków.

Najwiêksz¹ s³aw¹ w�ród dawnych gdañ-
skich uczonych cieszy siê do dzi� wielki
filozof Artur Schopenhauer (1788�1860).
Wiêkszo�æ ¿ycia spêdzi³ poza Gdañskiem,
który jednak wywar³ pewien wp³yw na kli-
mat jego prac. Jego �wiatopogl¹d, wyra¿ony
najpe³niej w fundamentalnej pracy �wiat
jako wola i wyobra¿enie, �wiêci³ najwiêksze
triumfy � tak¿e w Polsce � na prze³omie
XIX i XX wieku.

Z bli¿szych naszym cza-
som uczonych nale¿y wymie-
niæ m.in. twórcê nowoczesnej
ochrony przyrody Hugona
Conwentza (1855�1922), który
by³ przez wiele lat dyrekto-
rem Muzeum Przyrodniczego
w Zielonej Bramie, oraz pro-
fesorów za³o¿onej w 1904 r.
Politechniki Gdañskiej: ma-
tematyka Hansa Mangoldta
(1854�1925), fizyków Waltera
Kossela (1888�1956) i Carla
Ramsauera (1879�1955) oraz
biochemika Adolfa Bute-
nandta (1903�1995), który za
przeprowadzon¹ w Gdañsku
syntezê hormonów uzyska³
w 1939 r. nagrodê Nobla.

Daniel Gralath Starszy (J. Wessel)

 Artur Schopenhauer

Prof. Ignacy Adamczewski i autor w 1982 r.

karskie, które sprzedawa³ po florenie za
sztukê, oraz pompa od�rodkowa do czysz-
czenia kana³ów, na któr¹ uzyska³ patent.
Muzeum w Groningen posiada sporz¹dzo-
ny przez niego doskona³y model oka. Tak-
¿e i jego The Royal Society uhonorowa³a
cz³onkowstwem. Mimo tych osi¹gniêæ ¿y³
i umar³ w biedzie � nie staæ go by³o nawet
na portret.

Do pionierów �wiatowej fizyki trzeba
równie¿ zaliczyæ uczonego burmistrza Da-
niela Gralatha (1708�1767), który jako
pierwszy wyja�ni³ dzia³anie i zestawi³ bate-
riê prototypów kondensatorów (tzw. bute-
lek lejdejskich). Gralath mierzy³ tak¿e jako
pierwszy si³y przyci¹gania elektrostatycz-
nego. Gdyby opisa³ wzorem swoje wyniki,
uczyliby�my siê dzisiaj prawa Gralatha za-
miast Coulomba! W roku 1742 za³o¿y³
pierwsze w Polsce i drugie w �wiecie To-
warzystwo Fizyki Do�wiadczalnej (inaczej
Towarzystwo Przyrodnicze). Cz³onkami tego
towarzystwa byli pó�niej m.in. Alexander
von Humboldt, Augustin Fresnel i Domini-
que Arago.

W zwi¹zku z obchodzonym w 2004 r.
stuleciem Politechniki Gdañskiej godzi siê
wspomnieæ równie¿ o niektórych uczo-
nych �wiatowego formatu, którzy po woj-
nie organizowali w niej od nowa proces
naukowy i dydaktyczny. Ich praca by³a
równowa¿na trudowi tworzenia nowej
uczelni. W pierwszym rzêdzie dotyczy to
Maksymiliana Tytusa Hubera (1872�1950)
� autora s³ynnego warunku plastyczno�ci
i popularyzatora ogólnej teorii wzglêdno�ci,
Ignacego Adamczewskiego (1907�2000) �
twórcy �Gdañskiej Szko³y Ciek³ych Dielek-
tryków� i Arkadiusza Piekary (1904�1989)
� niezrównanego wyk³adowcy, odkrywcy
zjawisk nieliniowych w dielektrykach, oraz
Mieczys³awa Wolfkego (1883�1947) �
wspó³odkrywcy dwu odmian ciek³ego helu
i prekursora holografii, który jednak dzia³a³
w Gdañsku bardzo krótko. Wybitnych
gdañszczan wspó³czesno�ci jest tak wielu,
¿e nale¿y im po�wiêciæ osobne opracowanie.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Zasadniczym kryterium oceny firmy s¹
 jej wyniki ekonomiczne, dlatego te¿

trzy pierwsze lata funkcjonowania stoczni
w warunkach gospodarki rynkowej po-
�wiêcono udoskonaleniu jej funkcjonowa-
nia.  Zwiêkszenie zatrudnienia, wydajno�ci
pracy oraz wprowadzone zmiany organiza-
cyjne, skutkowa³y wzrostem produkcji, co
przy jednoczesnym wzro�cie cen statków
powodowa³o i¿ obroty stoczni z ka¿dym
rokiem ros³y. Najlepiej �wiadcz¹ o tym
przychody, które w roku 1990 wynios³y za-
ledwie 74 mln USD, ale ju¿ w 1994 osi¹gnê-
³y 221 mln USD.

W tym tak pomy�lnie rozpoczynaj¹cym
siê roku, pracownicy otrzymali 40 proc.
akcji stoczni, i gdy wydawa³o siê ¿e wresz-
cie skoñczy³y siê wszelkie problemy zak³a-
du, ju¿ w pierwszym pó³roczu wyst¹pi³y
k³opoty z finansowaniem produkcji. Bez-
po�redni¹ przyczyn¹ rozpoczynaj¹cego siê
dramatu by³a decyzja Banku Handlowego,
odmawiaj¹cego dalszego kredytowa-
nia stoczni bez gwarancji rz¹dowych.

Reakcj¹ Zwi¹zków Zawodowych,
na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê finan-
sow¹ pracowników, by³a wizyta kil-
kuset stoczniowców w Warszawie,
celem przedstawienia w³adzom cen-
tralnym swoich postulatów. W miê-
dzyczasie Rada Nadzorcza przyjê³a
rezygnacjê in¿. Hansa Szyca z funk-
cji prezesa i dyrektora generalnego,
powo³uj¹c na to stanowisko jednego
z d³ugoletnich pracowników stoczni
in¿. Ryszarda Golucha. Nast¹pi³y te¿
zmiany w Radzie Nadzorczej Stoczni, na
czele której stan¹³ prof. Jan Majewski z Uni-
wersytetu Gdañskiego. Nowo wybrane w³a-
dze rozpoczê³y prace nad kolejnym progra-
mem naprawczym stoczni, wystêpuj¹c m.in.
do s¹du w Gdañsku o restrukturyzacjê za-
d³u¿enia wobec swoich dostawców. Zwróco-

NASZA STOCZNIA (25)
Wczoraj i Dzi� Stoczni GdañskiejWczoraj i Dzi� Stoczni Gdañskiej

50 lat stoczniowych wzlotów i upadków
� zmiany w kierownictwie � tragiczny koncert

no siê równie¿ do Rady Mini-
strów z pro�b¹ o gwarancje
rz¹dowe na finansowanie bu-
dowy dalszych statków. D³u-
gie oczekiwania na decyzje,
spowodowa³y przerwanie ro-
bót na kilku jednostkach. Bez
echa pozostawa³y pro�by o ulgi
podatkowe i zwolnienie z p³a-
cenia dywidendy. Kolejny raz
okaza³o siê ¿e Stocznia Gdañ-
ska jest dla rz¹du �niechcia-
nym dzieckiem�. Niechêæ ta
nie ustêpowa³a nawet w sytu-
acji, gdy do Dyrekcji Stoczni Gdañskiej SA
zg³aszali siê po latach starzy kontrahenci
z zamówieniami na budowê statków, co
�wiadczy³o o dobrej renomie i zaufaniu ar-
matorów do firmy i jej za³ogi.

Mimo tak dramatycznej sytuacji finan-
sowej w roku 1994 sprzedano armatorom
zagranicznym 7 jednostek, którymi by³y:  4

udoskonalone ch³odniowce typu B-369
,,Dole America�, Dole Europa�, ,,Dole
Asia� i �Dole Africa�, kontenerowiec typu
B-500 �Ajama�, prom pasa¿ersko-towaro-
wy typu B-501 �Finnhansa� oraz trawler
�Deprudina�.

W listopadzie 1994 roku prze¿yli�my jedn¹
z najwiêkszych tragedii,
jakie wydarzy³y siê na te-
renie Stoczni Gdañskiej.
By³ ni¹ po¿ar, odbudowa-
nej kilkana�cie lat wcze-
�niej hali sportowo-wido-
wiskowej, który wybuch³
podczas odbywaj¹cego siê
w niej koncertu. W wyni-
ku po¿aru �mieræ ponios³o
7 osób, a wiele dozna³o
ciê¿kich poparzeñ.

Prom ro-ro �Transeuropa� � Junior Eksportu �95

Kontenerowiec typu B-500 �Ajama�

Chlodniowiec B-369 �Dole Africa�

Z pocz¹tkiem roku 1995 zatwierdzono
i przyjêto do realizacji �Program naprawczy
stoczni na lata 1995�1998�. W programie ujê-
to g³ówne cele i sposoby osi¹gniêcia trwa³ej
zyskowno�ci i efektywno�ci produkcji oraz
wydajno�ci pracy. Równocze�nie postano-
wiono sprzedaæ lub wynaj¹æ 1/3 powierzch-
ni terenu stoczni, o�rodki wypoczynkowe,

hotele i ogrody dzia³kowe. Program
ten nie wzbudzi³ entuzjazmu ponad
7300-osobowej za³ogi, choæby dlatego
¿e przewidywa³ on zwolnienia oko³o
300 pracowników, aby w ich miejsce
przyj¹æ 600 spawaczy i monterów.
O programie rozmawiano równie¿ na
zebraniu delegatów Regionu Gdañ-
skiego �Solidarno�ci� w stoczniowej
Sali BHP z udzia³em Prezydenta RP
Lecha Wa³êsy, któremu delegaci ze
stoczni wrêczyli specjalne sprawoz-
danie o sytuacji finansowej i organi-
zacyjnej zak³adu i za³ogi.

Wydarzeniem tego roku by³ jubileusz
50-lecia rozpoczêcia dzia³alno�ci produk-
cyjnej Stoczni, która odbudowana z wojen-
nych zniszczeñ jako pierwsza w kraju roz-
poczê³a budowê statków pe³nomorskich.
W ci¹gu 50 lat stoczniowe pochylnie i na-
brze¿a wyposa¿eniowe opu�ci³y 963 statki.
W okresie tym stocznia by³a miejscem pra-
cy dla 113 tysiêcy pracowników.

W roku 1995 Stocznia Gdañska SA
sprzeda³a 6 okaza³ych statków. By³y to:
kontenerowce typu B-191 �Cape Natal�
i �Masovia�, ch³odniowiec typu B-508 �Pierre
Doux�, promy pasa¿ersko-towarowe typu
B-501 �Finnpartner�, �Finntrader� i �Trans-
europa�, który zosta³ uznany przez miêdzy-
narodowych ekspertów jako �Junior Eks-
portu �95�.

MIECZYS£AW WASIEWICZ
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Do�æ czêsto s³yszymy albo czytamy ³aciñ-
skie powiedzenie: �Habent sua fat libelli�,

tj. w³a�nie dzisiejsze tytu³owe stwierdzenie
�I ksi¹¿ki maj¹ swoje losy�. Warto jednak pa-
miêtaæ, ¿e to tylko po³owa zdania... Ca³e brzmi:
�Pro captu lectoris habent sua fata libelli�.
Znaczy to ni mniej, ni wiêcej, i¿ los ksi¹¿ek
zale¿y od pojêtno�ci czytelnika. Inaczej mówi¹c
� trudno przewidzieæ, która ksi¹¿ka przemówi
do jego wyobra�ni (Terentianus Maurus w: De
litteris, de sillabis et metris.)1.  Wspominam
niektóre spotkania z Autorami oraz moje roz-
mowy z Czytelnikami. Padaj¹ wtedy czêsto
pytania o te czy inne tytu³y... Czemu jedne s¹
wznawiane, a inne nie... Dlaczego jedne ksi¹¿ki
staj¹ siê bestsellerami, inne za� przechodz¹
niezauwa¿one. Wracaj¹ pytania, jak mo¿na
ponownie przeczytaæ ksi¹¿kê, któr¹ pamiêta
siê z dzieciñstwa albo m³odo�ci. Przeczyta³o
siê kiedy� � i koniecznie chcia³oby siê przy-
pomnieæ. Jak j¹ zdobyæ? Pañstwo ju¿ siê
oczywi�cie domy�laj¹. Od tego przecie¿ s¹
Biblioteki, do nich powinni�my siê udaæ.

Miesi¹c temu, w czwartym tegorocznym
numerze �Naszego Gdañska� pisa³em pañstwu
o planach i zamierzeniach �Filii Gdañskiej�
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Koñ-
czy³em uwag¹ o jej pustych pó³kach. Dzi� te
pó³ki zape³nione s¹ przesz³o trzema tysi¹cami
ksi¹¿ek. Nadal te¿ trwaj¹ i bêd¹ trwa³y zakupy
kolejnych. Przypominam, ¿e �Filia Gdañska�
bêdzie wypo¿yczalni¹. Ka¿dy zainteresowany
bêdzie móg³ nie tylko skorzystaæ ze zbiorów
na miejscu, ale wypo¿yczyæ ksi¹¿ki do domu.
Tak wiêc niektóre pozycje powinny wystêpo-
waæ w wielu egzemplarzach. Tu pojawia siê
problem � jak zdobyæ te, wydane kilka czy
kilkana�cie lat temu?

Pakuj¹c ksi¹¿ki w Czytelni na Targu Rako-
wym, potem ustawiaj¹c tomy na nowym miej-
scu prze¿y³em wiele niezwyk³ych chwil. Pi-
sz¹c te s³owa � zastanawiam siê, które ksi¹¿ki
pañstwu przypomnieæ czy przedstawiæ. Jaki�
czas temu wspomnia³em, ¿e nie bêdê koncen-
trowa³ siê tylko na nowo�ciach, a tym bardziej
na ksi¹¿kach z g³ównego nurtu wydawniczego.
Na poznanie takich pozycji jest wiele sposobów,
z najprostszym: wizyt¹ w pierwszej z brzegi
ksiêgarni na czele. Mi³o�nikom Gdañska opo-
wiadam na tych ³amach o lekturach dotycz¹-
cych naszego miasta. Poniewa¿ te¿ zawsze
podkre�lam to, ¿e w Bibliotece ka¿dy znajdzie
co� dla siebie, dzi� pragnê wspomnieæ o kilku
pozycjach � zupe³nie ró¿nych.

Niedawno minê³a trzecia ju¿ rocznica �mierci
Karola Wojty³y, Papie¿a Polaka. Patrzê na
ksi¹¿kê Praca, godno�æ i solidarno�æ w na-
uczaniu Jana Paw³a II. Spotkania z �Soli-
darno�ci¹� (Gdañsk: Pomorski Instytut De-

mokratyczny, 2006). I � jak
ju¿ nieraz pisa³em, ta ksi¹¿ka
poci¹ga niejako za sob¹ kolejne
� zarówno te o Janie Pawle jak
i o �Solidarno�ci�. Ot, choæby
Nie ma solidarno�ci bez
mi³o�ci (Jan Pawe³ II, fot.
Arturo Mari, wybór tekstów
i wspó³praca red. Jolanta Sosnowska; Kraków:
�Bia³y Kruk�, 2005).

Pielgrzymki Papie¿a. Z nimi zawsze ko-
jarz¹ siê wspania³e o³tarze... Chyba ka¿dy
wspomina okrêt�o³tarz, który stan¹³ na Zaspie.
Autorem tego dzie³ by³ Marian Ko³odziej.
Wiêcej o twórczo�ci i ¿yciu tego artysty do-
wiemy siê z ksi¹¿ki (a w³a�ciwie potê¿nej
ksiêgi) Pod kresk¹. Mariana ko³odzieja
portret w³asny. (red. El¿bieta Pêka³a; komen-
tarz do rys. Tadeusz Skutnik, Gdañsk: Nad-
ba³tyckie Centrum Kultury, 2005).

Gdañsk, oprócz �Solidarno�ci� � kojarzy
siê jeszcze na �wiecie z wybuchem II wojny
�wiatowej. Do 1939 roku gród nad Mot³aw¹
mia³ statut Wolnego Miasta. Czy wiecie Pañ-
stwo, ¿e NSDAP � partia Hitlera, niewiele
znaczy³a w Gdañsku? W wyborach do Volks-
tagu w 1927 roku zdoby³a jeden mandat.
Wszystko zmieni³o siê z chwil¹ przybycia do
Gdañska Alberta Forstera, który pokierowa³
nazistami. Mia³ wówczas zaledwie 28 lat. Bio-
grafiê tego zbrodniarza napi-
sa³ Dieter Schenk. Pozycja ta
nosi tytu³: Albert Forster �
gdañski namiestnik Hitle-
ra: zbrodnie hitlerowskie
w Gdañsku i Prusach Za-
chodnich (prze³. i przypisa-
mi opatrzyli Wanda Tycner
i Janusz Tycner: przedmowa
do wyd. pol. Witold Kulesza. Gdañsk: �Po-
lnord-Oskar�, 2002). Warto pamiêtaæ, ¿e Die-
ter Schenk zosta³ odznaczony Krzy¿em Ofi-
cerskim Orderu Zas³ugi RP oraz Medalem
Zas³ugi �w. Wojciecha. Otrzyma³ je za ksi¹¿kê
Poczta Polska w Gdañsku. Dzieje pewnego
niemieckiego zabójstwa s¹dowego (s³owo
wstêpne Horst Ehmke; prze³. i przypisami
opatrzyli Wanda Tycner i Janusz Tycner.
Gdañsk: �Polnord-Oskar�, 1999).

Kolejna ksi¹¿ka to ju¿ nie biografia, lecz
wspomnienia. Cze�æ, stare-
nia! Wspomnienia o Zbyszku
Cybulskim (zebra³a i oprac.
Mariola Pryzwan, Warszawa:
Pañst. Instytut Wydawniczy,
2007) to relacje ludzi o wspa-
nia³ym aktorze, cz³owieku �
legendzie. By³ wspó³twórc¹
wybrze¿owego Studenckiego Teatrzyku Bim-
Bom. Jako aktor � to przede wszystkim Ma-

ciek Che³nmicki w �Po-
piele i diamencie� Andrze-
ja Wajdy. Ale te¿ odtwórca
postaci Jacka w filmie �Do widzenia, do jutra�
(z niezapomnianymi obrazami Gdañska, z Ko-
�cio³em Mariackim pozbawionym stropu).

Na koniec dwie pozycje
bardzo nowe, ju¿ beletrystycz-
ne. Pokaz prozy (Kraków:
Wydaw. Literackie, 2007) to
dwana�cie opowiadañ wspó³-
czesnych pisarzy polskich.
Obok Stanis³awa Barañczaka,
Jerzego Pilcha, Olgi Tokar-
czuk i Adama Zagajewskiego znajdziemy tam
utwory Stefana Chwina oraz Paw³a Huelle.

I wreszcie Aleja samobójców.
Autorzy Marek Krajewski i
Mariusz Czubaj (Warszawa:
�W. A. B.�, 2008). Znakomi-
ty, byæ mo¿e najlepszy autor
krymina³ów (zarówno zda-
niem krytyków, jak i czytel-
ników) umie�ci³ akcjê swego

utworu tu¿ pod Gdañskiem, w domu seniora
�Eden�.

Wszystkie te ksi¹¿ki znajdziecie Pañstwo
w Filii Gdañskiej. Jak wielokrotnie powtarzam
� Filia dopiero zaczyna dzia³alno�æ, zbiory
bêd¹ siê powiêkszaæ. I tu pozwalam sobie
wystosowaæ
Apel do wszystkich mi³o�ników tradycji,

historii, kultury
My, bibliotekarze, uzupe³niamy zbiory, dokupu-
jemy nowe pozycje... Ale nie jeste�my w sta-
nie znale�æ, dokupiæ tych wydanych kilka,
kilkana�cie lat temu. Dlatego te posiadane
w jednym egzemplarzu bêdziemy mogli udo-
stêpniaæ tylko na miejscu. My�lê, ¿e w Pañ-
stwa bibliotekach domowych macie ksi¹¿ki,
które dla Was spe³ni³y ju¿ swe zadanie, do
których nie musicie wracaæ. Je�li chcieliby�cie,
by zapoznali siê z nimi inni Czytelnicy, to
proszê, przeka¿cie je do Filii Gdañskiej. Kon-
takt w tej sprawie pod numerem telefonu
(058) 301-03-62 lub poczt¹ elektroniczn¹:

filia_gdanska@wbpg.org.pl oraz
walczak_zbigniew@wbpg.org.pl

Pod tym samym telefonem i adresami cze-
kamy te¿ na Pañstwa uwagi i sugestie, dotycz¹-
ce funkcjonowania Filii, na pomys³y dotycz¹ce
jej programu i dzia³alno�ci.

Ju¿ wkrótce � otwarcie. Serdecznie za-
praszam na Mariack¹ 42.

ZBIGNIEW WALCZAK

�FILIA GDAÑSKA� W PRZEDEDNIU OTWARCIA

I ksi¹¿ki maj¹ swoje losy...

1 Za S³ownikiem wyrazów obcych i zwrotów ob-
cojêzycznych W³adys³awa Kopaliñskiego.
http://www.slownik-online.pl/kopalinski (dostêp
28.04.2008 r.)
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PIERWSZY KROK W DOBRYM KIERUNKU
Coraz bardziej zat³oczone drogi l¹dowe,

 zanieczyszczone �rodowisko, ha³as, a tak-
¿e wzrastaj¹ca liczba wypadków drogowych
i ponoszone z tego powodu koszty � to niektóre
z wa¿niejszych problemów nie tylko polskiej ale
równie¿ europejskiej polityki transportowej.
Dobrze siê sta³o, ¿e w³adze samorz¹dowe s¹sia-
duj¹cych ze sob¹ województw, pomorskiego
i warmiñsko-mazurskiego zrobi³y pierwszy krok
w kierunku reanimowania ¿eglugi �ródl¹dowej na
drogach wodnych regionu. Nad tym jak tego do-
konaæ zastanawiano siê na konferencji pod
nazw¹ �Rewitalizacja Gospodarcza Obszaru
Delty Wis³y Poprzez Rozwój ¯eglugi �ródl¹do-
wej�, która odby³a siê 21 kwietnia br. w Sali
Wety Ratusza G³ównego Miasta w Gdañsku.

Opracowanie Programu Rewitalizacji, to wy-
nik pracy zespo³u, w którym uczestniczyli pra-
cownicy z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskie-
go, Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytetu im.
Emanuela Kanta w Kaliningradzie, Politechniki
Gdañskiej, Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawo-
dowej w Elbl¹gu, O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Starym Polu, Departamentu Gospodarki Wod-
nej Ministerstwa �rodowiska, Zarz¹dów Gospo-
darki Wodnej, Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
z Gdañska i Elbl¹ga, a tak¿e organów samorz¹-
dowych i samodzielnych ekspertów. Praca odby-
wa³a siê w trzech zespo³ach roboczych, których
koordynatorami byli Ewa Szymañska, Bogus³aw
Ron¿ewski i Wac³aw Kasprzykowski. Poszcze-
gólne zespo³y zajê³y siê: gospodark¹, w tym rol-
nictwem, przemys³em i us³ugami, zabezpiecze-
niami przeciwpowodziowymi, melioracj¹ dróg
wodnych, infrastruktur¹, ³adem przestrzennym
oraz ochron¹ �rodowiska. Koordynatorem ca³o-
�ci prac by³ prof. Piotr Kowalik.

Z wielkim zainteresowaniem obecni na kon-
ferencji wys³uchali fachowych wyst¹pieñ ludzi
nauki i oddanych sprawie praktyków, którzy
z zapa³em omawiali poszczególne zagadnienia.
Wcze�niej uczestników konferencji i zapro-
szonych go�ci z Marsza³kiem Senatu RP Bog-
danem Borusowiczem i Wojewod¹ Pomorskim
Romanem Zaborowskim na czele, powita³ pe³-
nomocnik Marsza³ka Województwa Pomorskie-
go ds. rozwoju gospodarczego dróg wodnych
Zbigniew Ptak.

Marsza³ek Województwa Pomorskiego Jan
Koz³owski przedstawi³ politykê Samorz¹du Wo-
jewództwa Pomorskiego w zakresie gospodar-

czego wykorzystania potencja-
³u �ródl¹dowych dróg wodnych
Pomorza, a przede wszystkim
¯u³aw. Za� Marsza³ek Woje-
wództwa Warmiñsko-Mazurskie-
go Jacek Protas zaprezentowa³
wizjê portów nad Zalewem Wi-
�lanym, jako okna na �wiat War-
mii i Mazur.

Z uwag¹ wys³uchali�my te¿
wyst¹pienia Podsekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Infrastruk-
tury Anny Wypych-Namiotko, o mo¿liwo�ci
ratyfikacji przez Polskê �Porozumienia AGN �
Europejskiego Porozumienia w sprawie Wiel-
kich Dróg ¯eglugowych o miêdzynarodowym
znaczeniu�, szansach rozwoju ¿eglugi �ródl¹do-
wej na Miêdzynarodowej Drodze Wodnej E-70
na obszarze Polski, oraz promocji i rozwoju
wodnego transportu �ródl¹dowego, jako alter-
natywy wobec transportu drogowego i kolejo-
wego, w tym odci¹¿enia transportowego ob-
szarów metropolitarnych i portów morskich.

W kolejnych wyst¹pieniach poruszano m.in.
tematykê rewitalizacji gospodarczej Delty Wis³y
i Zalewu Wi�lanego, mo¿liwo�ci rozwoju dróg
wodnych i portów rzecznych w regionie oraz
koncepcjê statków pasa¿erskich i towarowych
nowej generacji dla komunikacji wodnymi dro-
gami �ródl¹dowymi. Autorami tych referatów
byli profesorowie Politechniki Gdañskiej prof. dr
hab. in¿. Piotr Kowalik, prof. dr hab. in¿. Adam
Bolt i prof. dr hab. in¿. Krysztof Rosochowicz.

Prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
z Uniwersytetu Gdañskiego omówi³a wspó³-
czesne tendencje rozwoju �ródl¹dowego trans-
portu wodnego. Natomiast Prof. dr hab. Jan
O¿dziñski z AWFiS przedstawi³ znaczenie szla-
ków wodnych dla rozwoju turystyki w Delcie
Wis³y i Zalewie Wi�lanym.

Z najnowszymi nowoczesnymi metodami
badawczymi w projektowaniu statków ¿eglugi
�ródl¹dowej i kabota¿owej zapozna³ zebranych
dr in¿. Leszek Wilczyñski z Centrum Techniki
Okrêtowej SA.

Prezes Spó³ki �Porty ¯eglugi Bydgoskiej�
Edward Ossowski mówi³ o mo¿liwo�ciach i sta-
nie technicznym portów ¿eglugi �ródl¹dowej
i kabota¿owej.

Wsparcie i pomoc publiczna dla rewitaliza-
cja ¿eglugi �ródl¹dowej w Unii Europejskiej

by³a tematem wyst¹pienia mgr
in¿. Miros³awa Rybczyñskiego.

W wyniku analizy omawia-
nych zagadnieñ uczestnicy kon-
ferencji przyjêli nastêpuj¹ce sta-
nowisko:
• Samorz¹dy obu województw
bêd¹ kontynuowaæ dzia³ania przy-
�pieszaj¹ce rozwój gospodarczy
Delty Wis³y i rewitalizacjê in-
frastruktury Miêdzynarodowej
Drogi Wodnej E-70.

• Deklaruj¹ w³asn¹ aktywno�æ i oczekuj¹ po-
dobnej aktywno�ci od instytucji pañstwa przy
pokonywaniu wszelkich barier utrudniaj¹cych
dotarcie turystów i inwestorów z obszaru Pol-
ski, Rosji i Niemiec na obszar Delty Wis³y.
• Stwierdzaj¹, ¿e dla realizacji przyspieszonego
rozwoju sieci dróg wodnych Delty Wis³y nie-
zbêdnym bêdzie wykreowanie wspólnego syste-
mu edukacji, informacji i promocji tego obszaru.
• Wszelkie dzia³ania gospodarcze w obszarze
uj�cia Wis³y oraz rozbudowa infrastruktury
powinny byæ dokonywane w oparciu o zasa-
dy zrównowa¿onego rozwoju i dba³o�æ o bez-
pieczeñstwo ¿eglugi.
• Rewitalizacjê dróg wodnych osi¹gnie siê je-
dynie poprzez wsparcie dzia³añ województwa
i aktywno�æ Rz¹du RP oraz wsparcie �rodka-
mi finansowymi Unii Europejskiej.
• Nie ma obecnie uzasadnienia do dalszego
pozostawania Regionalnych Zarz¹dów Dróg
Wodnych w kompetencjach Ministra �rodowi-
ska. Aktywno�æ RZDW powinna byæ realizo-
wana w obrêbie administracji rz¹dowej zajmu-
j¹cej siê gospodark¹.
• Obszar Zalewu Wi�lanego jest historycznie
miejscem aktywnej dzia³alno�ci gospodarczej
i turystycznej. Deklarujemy stanowcz¹ wolê
usuniêcia wszelkich barier, które dzisiaj unie-
mo¿liwiaj¹ gospodarczy rozwój gmin w ob-
szarze Zalewu Wi�lanego.
• Samorz¹dy województw bêd¹ d¹¿y³y do
podniesienia jako�ci ¿ycia mieszkañców gmin,
w których rejonie nast¹pi w przysz³o�ci znacz-
ne zwiêkszenie natê¿enia ruchu turystycznego
i towarowego wokó³ dróg wodnych.
• Planowany rozwój komunikacji i transportu
wodnego musi siê dokonaæ dziêki wprowadzeniu
specjalnych regulacji prawnych i ekonomicznych
(np. paliwo bez VAT, preferencje inwestycyjne).
• Istniej¹cy potencja³ regionu w dziedzinie bu-
downictwa okrêtowego nale¿y wykorzystaæ
do budowy nowoczesnych statków �ródl¹do-
wych dostosowanych do istniej¹cych parame-
trów dróg wodnych.
• Wykorzystanie transportowe i turystyczne
Dolnej Wis³y, to obecnie warunek niezbêdny
dla dalszego pomy�lnego rozwoju regionu.
Niezbêdna jest szybka decyzja o przystosowa-
niu, w pierwszej kolejno�ci, dolnego odcinka
Wis³y do funkcji transportowych.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

Na zdjêciu (od lewej): prof. Piotr Kowalik, Jan Koz³owski,
Anna Wypych-Namiotko i Jacek Protas

Uczestnicy konferencji i zaproszeni go�cie
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Zmierza ku koñcowi jedna z najwiêk-
 szych inwestycji kolejowych w Trój-

mie�cie � modernizacja peronu SKM w Gdy-
ni G³ównej. Prace torowe potrwaj¹ jeszcze
do koñca maja. Peron, po remoncie zosta-
nie oddany do u¿ytku 31 lipca br. Ca³e
przedsiêwziêcie, finansowane przez Spó³kê,
bêdzie kosztowaæ ok. 8 mln z³.

Peron SKM ostatni raz by³ remontowa-
ny przed 30 laty. Modernizacja tego wa¿-
nego elementu infrastruktury SKM sta³a
siê konieczno�ci¹. Peron nie spe³nia³ ju¿
wielu standardów technicznych, estetycz-
nych i oczekiwanego przez podró¿nych
komfortu.

W ramach inwestycji przebudowana
zostanie ca³a infrastruktura. Strome i nie-
wygodne schody prowadz¹ce od holu
Dworca G³ównego na peron, zosta³y zast¹-
pione pochylni¹, umo¿liwiaj¹c¹ swobodne
przemieszczanie siê osób z dysfunkcj¹ ru-
chow¹. Natomiast od strony Dworca Pod-
miejskiego zostanie zamontowana winda.

Przeprojektowany peron, wyró¿nia siê
nowym profilem krawêdzi i poprawion¹
geometri¹ torów. £agodne ³uki pozwalaj¹
na zmniejszenie odleg³o�ci wagonów od
krawêdzi peronowej co znacznie zwiêkszy-
³o bezpieczeñstwo podró¿nych podczas
wsiadania i wysiadania z poci¹gu. Jego
wyd³u¿enie umo¿liwi operowanie d³u¿szy-
mi sk³adami, co ma istotne znaczenie pod-
czas dobowych szczytów przewozowych.
Peron zostanie pokryty now¹ nawierzch-
ni¹ z barwionych p³ytek betonowych, a na
ca³ej d³ugo�ci stanie wiata. Ma³¹ architek-

Inwestycje Szybkiej Kolei Miejskiej
w TRÓJMIE�CIE

turê uzupe³ni nowoczesne o�wietlenie,
kosze na �mieci, ³awki dla oczekuj¹cych
podró¿nych. Zupe³nym novum bêd¹ o�wie-
tlone, z zamontowanymi grza³kami elek-
trycznymi, gabloty informacyjne dla pasa-
¿erów. Na peronie zostanie zainstalowany,
w³asny SKM, system zapowiadania przez
megafony, planowane s¹ ekrany ciek³okry-
staliczne, na których bêd¹ wy�wietlane
bie¿¹ce informacje o poci¹gach, godziny
przyjazdów i odjazdów oraz, w celu ci¹g³ej
ochrony peronu i podró¿nych, rozbudo-
wany zostanie system monitoringu. Tam
te¿ stan¹ automaty biletowe, o których
z uznaniem wypowiedzieli siê pasa¿erowie.

Lecz to nie jedyna, przewidziana na rok
2008 inwestycja remontowa. W IV kwarta-
le poddany bêdzie modernizacji peron na
stacji Gdañsk Oliwa. Zakoñczono rozbudo-
wê wiaty na przystanku Gdañsk Politech-
nika. 30 kwietnia nast¹pi³o otwarcie kopert
przetargowych na dwuetapowe opracowa-
nie koncepcji modernizacji przystanków
Sopot Kamienny Po-
tok, Sopot Wy�cigi
i peronu SKM na
stacji Sopot.

Zbli¿a siê koniec I
etapu budowy DCS
(Dyspozytorskie Cen-
trum Sterowania). W
opracowaniu s¹ na-
stêpne przedsiêwziê-
cia SKM zwi¹zane
z wymian¹ i moderni-
zacj¹ taboru i remon-

Gdynia, Gdañsk Oliwa, Sopot�

tem pozosta³ych przystanków. Wiêcej
o planach SKM w czerwcowym wydaniu
�Naszego Gdañska�.

LEOPOLD NASKRÊT

Fot. Magda Lipska

Fot. Magda Lipska

Fot. Magda Lipska

Fot. Piotr Drywa
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Na swoim XI spotkaniu trójmiejscy Ko-
ciewiacy, cz³onkowie Trójmiejskiego

Klubu Kociewiaków i jego sympatycy, przy-
byli do restauracji �Turbot� w podziemiach
Ratusza Staromiejskiego w Gdañsku nader
licznie. Licz¹ce 50 miejsc siedz¹cych go-
tyckie wnêtrze pêka³o tym razem w szwach.
Mimo limitowania wysy³anych indywidu-
alnie zaproszeñ frekwencja przekroczy³a
oczekiwania. �wiadczy to o prê¿no�ci �ro-
dowiska garn¹cego siê do wys³uchania za-
proszonych w dniu 2 marca br. prelegentów
w osobach: prof. Marii Paj¹kowskiej-Ken-
sik, Macieja Krasiñskiego, Krzysztofa Ko-
walkowskiego, Kamili Thiel-Ornas i Grze-
gorza Walkowskiego, maj¹cych tak wiele
do powiedzenia na temat swej ma³ej ojczy-
zny � Kociewia. Jak zawsze, tak i tym ra-
zem, obok ekspozycji haftu kociewskiego
pañ: Katarzyny Nowak i Marii Leszman,
swoje rêkodzie³a � rze�by w drewnie � pre-
zentowa³ twórca ludowy � Stanis³aw �li-
wiñski z Wrzeszcza, a Wanda Ko³ucka
wydawnictwa Kociewskiego Kantoru Edy-
torskiego w Tczewie. Atmosferê zabawy
ludowej potêgowa³ wystêp Kapeli Kociew-

KOCIEWIACY POTRAFI¥ SIÊ BAWIÆ

skiej � z wiadomych wzglêdów w mini sk³a-
dzie � pod kierownictwem Grzegorza Ollera
i z przy�piewkami pe³nej temperamentu

Miros³awy Moller. Magnesem przyci¹gaj¹-
cym do sto³u biesiadnego, podra¿niaj¹ce-
go swym wystrojem i zapachem oczy i po-
wonienie go�ci, by³y wypieki z cukierni
Eugeniusza Lipiñskiego z Wrzeszcza z ul.
S³owackiego 53 oraz wyroby Okrêgowej
Spó³dzielni Mleczarskiej w Starogardzie
gdañskim, której w i�cie mened¿erskim sty-
lu, a zarazem z kobiecym urokiem prezesuje
Beata Owruszko. Witaj¹cy go�ci, a szacuje
siê, ¿e populacja ludno�ci w Trójmie�cie
sk³ada siê w 20% z przybyszy maj¹cych
swe korzenie na Kociewiu, cytowa³ znany
wiersz w gwarze kociewskiej:
Chto sia na Kociewiu urodzi³
Do ko�cio³ów i szko³ów tamój chodzi³,
Choc by by³ Dalek wew �wiat precz

wyjechany
Tan zawdi rad nazatki do nas przyjdzie,

jak do mamy
Ni¿ej podpisany zaprasza P. T. czytelni-

ków ju¿ dzi� na XII spotkanie w po³owie
czerwca br. do restauracji Turbot przy ul.
Korzennej 33/35 w Gdañsku

 HUBERT POB£OCKI

 PREZES TRÓJMIEJSKIEGO KLUBU KOCIEWIAKÓW
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Tego typu zjazdy s¹ zawsze okazj¹ do
podsumowania dzia³alno�ci organizacyj-

nej i sportowej za minion¹ kadencjê. W wiel-
kim sporcie wyczynowym (zawodowym)

mniej siê co prawda s³yszy o LZS, jego za-
wodnikach, zespo³ach, super wynikach bo
przecie¿ to nie finansowa potêga. Wczytu-
j¹c siê dok³adniej w zjazdowe sprawozda-
nia zw³aszcza z roku 2007 naprawdê trudno
nie wyg³osiæ pochwa³ pod adresem tej
organizacji. 536 dzia³aj¹cych tzw. ogniw
sportowych na terenie Województwa Po-
morskiego to naprawdê imponuj¹ca liczba.
Grupuj¹ one w sumie 22 569 cz³onków.
Tutaj znowu pytanie? Jaka organizacja
mo¿e siê poszczyciæ tak¹ liczb¹ ludzi maj¹-
cych kontakt z ró¿nymi formami oddzia³y-
wañ sportowych? W tej potê¿nej grupie
jest a¿ 17 706 osób w wieku do 18 lat. Dzia-
³a przy tym 67 klubów sportowych ukie-
runkowanych w mniejszym lub wiêkszym
stopniu na wyczyn. W podsumowaniu wy-
pada dodaæ, ¿e LZS zorganizowa³y 6199 im-

Wojewódzki Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy

Pomorskiego Zrzeszenia LZS
prez sportowych w ci¹gu tylko jednego
roku! Bra³o w nich udzia³ a¿ 155 489
uczestników. Wprost wierzyæ siê nie chce,
¿e tyle mo¿na by³o dla ogó³u mieszkañców

województwa zdzia³aæ.
Nie zapomniano przy
tym i o turystyce. Ogó-
³em imprez turystycz-
nych odby³o siê w 2007
roku 652 z udzia³em
11482 uczestników.
Je¿eli ktokolwiek po-
trafi doceniæ rolê spor-
tu masowego to trze-
ba jedynie przyklasn¹æ
tak wielkiemu zbioro-
wemu wysi³kowi dzia-
³aczy LZS na ró¿nych
szczeblach i w ró¿nych

ogniwach. To jest naprawdê co� dla prze-
ciêtnego szarego obywatela. W systemie
rozgrywek polskich
zwi¹zków sportowych
(a wiêc w wyczynie)
uczestniczy a¿ 172 ze-
spo³y pi³ki no¿nej i 5
zespo³ów pi³ki rêcz-
nej. W sportach indy-
widualnych ³¹cznie 23
kluby. Przoduje tutaj
lekka atletyka, tenis
sto³owy i je�dziectwo.
O ich poziomie mo¿e
�wiadczyæ w ³¹cznym
podsumowaniu 35 me-
dali w Mistrzostwach Polski, w tym a¿
5 z³otych. O dziwo s¹ w�ród nich i br¹zowi
medali�ci mistrzostw �wiata w kajakarstwie

� Wojciech Tyszyñski
i Pawe³ Baraszkiewicz
ze Sztumu. A wiêc na
tym najwy¿szym pu³a-
pie sportowym rów-
nie¿ zaznacza LZS
swoj¹ obecno�æ cho-
cia¿ przeznaczane na
ten cel �rodki finan-
sowe nijak siê maj¹
do pierwszego lepsze-
go klubu sportowego,
gdzie finansowanie jest
wielokrotnie wy¿sze.Prezydium Zjazdu LZS

Widok na salê obrad LZS

Zarz¹d Pomorskiego Zrzeszenia LZS w ra-
mach sportu wyczynowego staæ jedynie
na dofinansowanie 7 klubów LZS dzia³aj¹-
cych na terenie województwa. Przyda³by siê
przynajmniej drugie tyle w podsumowaniu
tego jak Pomorskie Zrzeszenie LZS dzia³a.
Jak to siê wiêc dzieje, ¿e w LZS tyle po¿y-
tecznych i ciekawych rzeczy siê organizuje?
Po prostu pracuje tutaj spo³ecznie potê¿na
i prê¿na grupa prawdziwych dzia³aczy
sportowych. Nazwiska: Józefa Podgórskie-
go, Wies³awa Szczodrowskiego, Stanis³a-
wa Kuczyñskiego, Henryka Burczyka, Mi-
ros³awa Beggera, czy Mariusza Szmidka s¹
w LZS dobrze znane. Z okazji Zjazdu og³o-
szono tak¿e listê najpopularniejszych w spo-
rcie i szkoleniu za rok 2007. Pierwsze miej-
sce zaj¹³ Wojciech Tyszyñski � kajakarz ze
Sztumu, drugie Edgar Pogosian � zapa�nik
z Kartuz, trzecie And¿elika Cichocka � lekko-
atletka z Bo¿ego Tuchomia. W�ród trenerów

pierwszy by³ Stanis³aw Kuczyñski ze Sztu-
mu, drugi Jaros³aw �ciga³a z Bo¿ego Tu-
chomia, trzeci Kazimierz Wanke z Miastka.
Wyró¿nieñ i uhonorowañ w ró¿nych kate-
goriach by³o znacznie wiêcej i jedynie brak
miejsca nie pozwala wszystkiego dok³adnie
opisaæ. Wybrano tak¿e 23 osobow¹ Radê
Wojewódzk¹ LZS, na której czele stan¹³
jako przewodnicz¹cy Bogdan Dombrowski
dyrektor Biura Pomorskiego Stowarzysze-
nia Gmin Wiejskich. Po tak udanej kadencji
wypada wszystkim wybranym na nastêpne
4 lata ¿yczyæ powodzenia i satysfakcji
w dalszej pracy dla dobra LZS. Honorowy-
mi go�æmi Zjazdu byli pos³owie Jan Kulas
i Stanis³aw Lamczyk.

 MIROS£AW BEGGER

Rozpoczêcie zjazdu LZS



Nr 05/2008

18

Pi³ka siatkowa by³a w Gdañsku zawsze
sportem niezmiernie popularnym. Nie-

mal od natychmiast licz¹c lata powojenne.
¯eñskie dru¿yny Kolejarza Gdañsk, AZS-u
Gdañsk czy KS Spójnia tworzy³y na prze-
mian czo³ówkê zespo³ów ligowych w Polsce.
Podobnie by³o z mêskimi zespo³ami KS
Spójnia, AZS GKS Wybrze¿e i Stoczniow-
ca Gdañsk w I lidze mêskiej. Oczekiwania
i wymagania widzów siatkówki na Wybrze-
¿u wymusza³y niejako na zawodnikach od-
powiedni poziom i umiejêtno�ci. Negatyw-
ny prze³om przynios³y lata siedemdziesi¹te
zw³aszcza je¿eli chodzi o dru¿yny mêskie.
By³y to bowiem pocz¹tki jeszcze starannie
ukrywanego pod ró¿nymi pretekstami spor-
tu zawodowego. Zniknê³a Spójnia, rozpa-
d³y siê GKS Wybrze¿e i AZS, a na placu
boju pozosta³ jeszcze parê lat Stoczniowiec
co raz bardziej zmierzaj¹cy ku koñcowi li-
gowej tabeli. Wyra�nie zabrak³o wsparcia
i zainteresowania ze strony lokalnych w³adz
sportowych, politycznych (od nich wiele
wtedy zale¿a³o) i zak³adów pracy. Mo¿e nie
do koñca na 22 lata, a raczej na 18 zapa-
nowa³a w wybrze¿owej siatkówce komplet-
na stagnacja. Pierwsze kroki, na pocz¹tek
na poziomie drugoligowym rozpocz¹³ dzi-
siejszy dzia³acz Czarnych Pruszcz � Adam
Galiñski wspólnie z prezesem KS Gedania
Zdzis³awem Stankiewiczem. Znale�li siê
sponsorzy: Sieæ 34 i Energa. Przez dwa lata
trwa³y próby awansowania o klasê wy¿ej
zakoñczone niepowodzeniami. Brakowa³o
dobrze wyszkolonych zawodników i mimo
wszystko wiêkszych nak³adów finansowych.
Zupe³nie niespodziewanie w trzecim roku
dzia³alno�ci znalaz³ siê energiczny i dosko-
na³y organizator pan Kazimierz Wierzbicki
by³y koszykarz (nale¿y dodaæ, ¿e i by³y siat-
karz), który wzoruj¹c siê na równie dobrze

Po 22 latach oczekiwania nareszcie
jest w Gdañsku PLUS LIGA!

zorganizowanej przez siebie koszykarskiej
dru¿ynie Trefla � Prokomu Sopot przy-
garn¹³ zespó³ z Gedanii, nada³ mu mocne
podstawy organizacyjne i finansowe. Dru-
¿yna zmieni³a nazwê na Trefl Gdañsk. Wy-
mieniono sporo zawodników, zaanga¿owa-
no nowych trenerów, nowe kierownictwo
sekcji i zespó³ awansowa³ bez wiêkszych
trudno�ci do I ligi. Kolejny bie¿¹cy rok
przyniós³ oczekiwany i zaplanowany suk-
ces � awans do ekstraklasy siatkarskiej
Plus�ligi. S¹ sponsorzy, jest zainteresowa-
nie lokalnych w³adz, w budowie nowa
du¿a hala sportowa. Jednym s³owem po-
wsta³y warunki do osi¹gania najwy¿szych
wyników sportowych. Prezes Kazimierz
Wierzbicki dobra³ sobie zgran¹ grupê ener-
gicznych m³odych ludzi, którzy z powo-
dzeniem potrafi¹ realizowaæ jego pomys³y
i wymagania. Tutaj te¿ tkwi jedna z przy-
czyn sukcesu organizacyjnego i sportowe-

go. Wprawdzie sukces ma zawsze wielu oj-
ców, czasem nawet i za du¿o. Dlatego na-
le¿y przede wszystkim podkre�liæ wielkie
zaanga¿owanie w sprawê m³odego przecie¿
dzia³acza, dyrektora KS Trefl Gdañsk �
Wojciecha Kubickiego i równie energicz-
nego kierownika zespo³u � Jacka Rybaka
oraz tak¿e jeszcze m³odego stawiaj¹cego
pierwsze odwa¿ne kroki na arenach ligo-
wych � trenera Wojciecha Kaszê i graj¹cego
drugiego trenera Marcina Drabkowskiego.
Oprócz prezesa Kazimierza Wierzbickiego
na nich spoczywa³ ca³y ciê¿ar odpowie-
dzialno�ci za przygotowanie zespo³u. Ze-
spó³ podniós³ zdecydowanie swój poziom
sportowy. Radykalnie zmieni³a siê oprawa
meczów, powsta³ klub kibica, rozgrzewa³
sportow¹ atmosferê weso³y Treflik. Zaczê³y
to wreszcie byæ widowiska sportowe przy-
ci¹gaj¹ce widzów. I oby tak dalej. W Plus�
lidze na pewno nie bêdzie ³atwo, zw³aszcza

w pierwszym roku. Pa-
trz¹c jednak na dotych-
czasow¹ sprawno�æ or-
ganizacyjn¹ mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e Trefl z ju¿
osi¹gniêtej pozycji ze-
pchn¹æ siê nie da i w na-
stêpnym roku dostarczy
swoim kibicom emocjo-
nuj¹cych widowisk spor-
towych, czego serdecznie
chyba wszyscy wybrze-
¿owi siatkarze i kibice
¿ycz¹.

ANTONI PERZYNA

Dru¿yna Trefla

Wojciech Kasza
� I trener

Jacek Rybak
� kierownik dru¿yny

Wojciech Kubicki
� dyrektor Klubu Trefl

Kazimierz Wierzbicki
� prezes Klubu Trefl

PLUS LIGA!


