Gocie z Wielkiej Brytanii
Dwoje nowo wybranych radnych dzielnicy Gdañsk  ródmiecie Krystyna Ejsmont i Andrzej Furmaga oprowadzali po
Biskupiej Górce przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z Wielkiej Brytanii. Gocie przyjechali w ramach wymiany grup
aktywistów w projekcie Active Citizens.
Projekt realizuje British Council wraz
z Gdañsk i Metropolia Europejska Stolica
Kultury 2016  Kandydat.
Grupa otrzyma³a zgodê na wejcie na
wie¿ê zegarow¹ znajduj¹c¹ siê na terenie
Komendy Wojewódzkiej Policji na Biskupiej Górce, wiêc mog³a podziwiaæ panoramê miasta. Andrzej Furmaga opowiedzia³
o historii Gdañska i Biskupiej Górki. Krystyna Ejsmont mówi³a o teraniejszoci,
o planach rewitalizacji Biskupiej Górki
i o organizacjach jakie tu dzia³aj¹ (Koalicja
Biskupia Górka i Fundacja ¯ycie i pasja).
 Gocie zachwycali siê urokiem tego
miejsca, ale nie mogli zrozumieæ, ¿e w³adze
miasta pozwalaj¹, by znajdowa³o siê w tak
z³ym stanie  mówi Krystyna Ejsmont.
 Pytano mnie, czy w planach jest wyburzenie starych domów i powstanie nowoczesnej zabudowy, czy te¿ te kamienice bêd¹
remontowane z dba³oci¹ o szczegó³y. Równie trudne by³o pytanie, dlaczego na budynku, kto namalowa³ sprayem swastykê.
K.K.

Fot. Krystyna Ejsmont

Grupa z Wielkiej Brytanii z Andrzejem Furmaga na Biskupiej Górce
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Pojawi³ siê styl, który nazwa³bym komputerowym prymitywizmem,
choæ na komputerze mo¿na przecie¿ rysowaæ tak¿e bogatsze kszta³ty.
W³adze konserwatorskie wszystko to zatwierdzaj¹, nie bacz¹,
¿e jestemy na terenie Pomnika Historii

Architektoniczne
nieporozumienia w ródmieciu
W historycznym ródmieciu Gdañska powstaj¹ nowe budowle. Cieszy zainteresowanie inwestorów najcenniejszymi terenami naszego
miasta. Mniej weso³y jest kszta³t tych budowli. Zdarzaj¹ siê wród nich prawdziwe nieporozumienia. Przyjrzyjmy siê im bli¿ej.
Jednym z pierwszych przyk³adów odejcia od za³o¿onych pryncypiów odbudowy
G³ównego Miasta by³ gmach Teatru Wybrze¿e na Targu Wêglowym.
Z³ego pocz¹tki: kanciasty ³¹cznik
rozpycha siedemnastowieczny mur,
pseudo-kamieniczki o fasadach
uproszczonych do granic prymitywizmu
Zamiast dawnego uroczego m³ynka do
kawy bez korbki powsta³ betonowy kloc

z efektownie przeszklon¹ fasad¹ i dwa
razy mniejsz¹ liczb¹ miejsc na widowni. Zderzenie z arcydzie³em niderlandzkiego renesansu  obberghenowsk¹ Zbrojowni¹  jest
brutalne i czas go nie ³agodzi, z ¿adnej strony. Wystarczy zajæ na uliczkê Teatraln¹, by
zobaczyæ jak kanciasty ³¹cznik rozpycha
siedemnastowieczny mur. Wydano wielkie
pieni¹dze na gmach, a nale¿¹ca do zespo³u
Zbrojowni Stara Apteka dotychczas nie
odzyska³a piêknego szczytu, ¿e nie wspo-

Zachodnia elewacja hotelu Hilton

mnê o pourywanych rynnach Ciekawe, czy
Urz¹d Konserwatorski kiwn¹³ choæ palcem,
by jej przywróciæ dawn¹ wietnoæ?
Najjaskrawszym wspó³czesnym przyk³adem jest hotel Hilton. Proszê dobrze zrozumieæ: nie mamy nic przeciwko hotelowi,
dobrze, ¿e jest i s³u¿y ludziom. Chodzi o architekturê. Od strony ul. Wartkiej jest wprawdzie
co najmniej o jedn¹ kondygnacjê za wysoki,
przez co przygniata optycznie basztê £abêd, ale kszta³t architektoniczny móg³by

Hotel Admira³
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byæ do przyjêcia. Znacznie gorzej wygl¹da elewacja od Targu Rybnego. Opinia jest powszechna: te pseudo-kamieniczki, o fasadach uproszczonych do
granic prymitywizmu, wyranie siê cenionemu poza tym autorowi nie uda³y.
S³abe zró¿nicowanie sprawia, ¿e odbieramy je jako jeden blok o sztucznych kszta³tach. Kontrasty kolorystyczne i fakturalne mo¿na by pochwaliæ,
gdyby nie to, ¿e odmienne ciemne fasady ozdobiono troszeczkê janiejszymi p³ytami w chaotycznym uk³adzie. Z daleka wygl¹daj¹ jak pochlapane
b³otem, z bliska ra¿¹ bez³adem.
Zespó³ Symfonia  spokojniejszy  ale
i jemu mo¿na zarzuciæ zbytnie uproszczenia
i odpucowanie na wysoki po³ysk.
W tym samym stylu  Admira³
Spokojniejszy jest zespó³ Symfonia na
Nabrze¿u Rybackim, ale i jemu mo¿na zarzuciæ zbytnie uproszczenia i odpucowanie na
wysoki po³ysk. Jeden zysk z obu budowli: w zestawieniu z nimi odbudowana w zgodzie z histori¹ przeciwleg³a pierzeja Targu
Rybnego zachwyca piêknem. Nienajgorzej
prezentuje siê te¿ pe³en fantazji krzywy
hotelik na rogu Sukienniczej.
Kolejny przyk³ad: przy ul. Tobiasza powstaje hotel Admira³ (to dobrze), w tym
samym stylu (to le), który nazwa³bym komputerowym prymitywizmem, choæ na komputerze mo¿na przecie¿ rysowaæ tak¿e bogatsze
kszta³ty. S¹dz¹c z pojawiaj¹cych siê w mediach obrazków tutejsze niby-kamieniczki
maj¹ byæ mocno przeszklone i zwieñczone
u góry kanciastymi szczytami. W³adze konserwatorskie wszystko to zatwierdzaj¹, nie

Dawna zabudowa ul. Tobiasza
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Pora¿aj¹ce kontrasty nowej wizji Spichlerzy

bacz¹c na to, ¿e jestemy na terenie Pomnika
Historii. Dla porównania warto siê przyjrzeæ
dawnej zabudowie drugiej strony tej ulicy,
niebogatej, lecz pe³nej harmonii i indywidualnych rysów. By³ wród niej dom Wilhelma Lindego, rodzonego brata polskiego
leksykografa z Torunia, Samuela Lindego.
W 1827 r. bawi³ tu m³odziutki Fryderyk
Chopin. Dlaczego nie mo¿na powtórzyæ
chocia¿ paru fasad? Boimy siê pos¹dzenia
o zdro¿n¹ chêæ rekonstrukcji? Pozosta³e kamieniczki  mimo wszystko lepsze ni¿ Hilton  ³atwiej by³oby wtedy zaakceptowaæ.
Te b³êdne warunki, które leg³y u podstaw
uchwalonego planu zagospodarowania
przestrzennego, powinny byæ zmienione
Strach przed zarzutem rekonstruowania widaæ niestety tak¿e w najnowszej wizji
spichlerzy nad Mot³aw¹  od Deo do Zielonego Mostu. Przy ca³ej pomys³owoci
w ró¿nicowaniu fasad odbieramy ich zespó³
jako jedn¹ cianê, w dodatku zbyt wysok¹.
Nadmierne wysokoci nie s¹ zreszt¹ win¹
projektantów, bo takie, niezgodne z histori¹,
dopuszcza Urz¹d Konserwatorski. Podobnie
jest na St¹giewnej, gdzie ustalono dla pó³nocnej strony wysokoæ 33 m  o 6 metrów
wiêksz¹ ni¿ dominanta architektoniczna
wielkiej St¹gwi! Drastyczne zwichniêcie
proporcji staje siê nieuniknione. Te b³êdne
warunki, które leg³y u podstaw uchwalo-

nego planu zagospodarowania przestrzennego, powinny byæ zmienione,
zanim dojdzie do budowy i nieodwracalnego zdeformowania piêknego krajobrazu naszego miasta! Dodajmy, ¿e
mamy w Gdañsku chyba jedynego
konserwatora w wiecie, który publicznie g³osi, ¿e woli nowoczesnoæ
ni¿ odtwarzanie historycznego piêkna. Do tego dochodz¹ inne b³êdy, jak
np. mylna lokalizacja spichlerza Król
Dawid w podk³adce historycznej do
konkursu w zesz³ym roku, czy zawieszone kilka lat temu w odwrotnej kolejnoci i dotychczas niepoprawione
(!) tabliczki z nazwami czterech spichlerzy
przy Chmielnej 59-62. Jak siê to ma do
ustawowego obowi¹zku ochrony dziedzictwa, lepiej nie pytaæ. Dla przywrócenia niepowtarzalnej atmosfery Starego Portu i dla
harmonijnej relacji z piêknie odbudowanym
D³ugim Nabrze¿em najlepsza by³aby odbudowa w dawnym kszta³cie fasad wszystkich
spichlerzy, jakie tu sta³y przed zniszczeniem.
Na nowoczesn¹ architekturê jest doæ miejsca w lukach miêdzy nimi.
Po co niweczyæ w ten sposób efekt odbudowy?
Smuci fakt, ¿e pracownia architektoniczna, która w konkursie na zabudowê pozosta³ej czêci Wyspy pokaza³a najwiêcej
dba³oci o historyczne piêkno, tym razem
siê ugiê³a i ca³kowicie zrezygnowa³a z rekonstrukcji. Jaskrawy kontrast miêdzy proponowanym szklanym budynkiem na rogu
Chmielnej a delikatn¹ urod¹ Zielonej Bramy
czy drug¹ stron¹ ul. St¹giewnej musi raziæ
ka¿dego, kto ma choæ trochê wra¿liwoci na
piêkno. Po co niweczyæ w ten sposób efekt
odbudowy? A modne dzisiaj i popierane
przez w³adze konserwatorskie uzupe³nianie
zachowanych resztek cian, w tym przypadku
spichlerza Woli £eb, szklan¹ nadbudow¹
jest w istocie utrwalaniem widoku ruiny. Kojarzy siê to z wystawianie ran na pokaz  ¿ebracz¹ metod¹, która mo¿e budziæ litoæ,
ale nie zachwyt. Ten bezcenny spichlerz, po-

Dawne Spichlerze  cudowna harmonia kolorów i skali
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dobnie jak Daleka Droga, Turek i kilkanacie innych, zas³uguje, by go odbudowaæ
w ca³oci, a nie tworzyæ karykaturê.
Byæ mo¿e nowoczesna architektura jest
³atwiejsza do projektowania, ale czy
musimy iæ na ³atwiznê?
Jak wielokrotnie pisa³em, nasza Wyspa
Spichrzów by³a czym absolutnie niepowtarzalnym w wiecie. W miastach o wysokiej

kulturze rekonstruuje siê najcenniejsze budowle. Przyk³adem mo¿e byæ Dom Rzeników
w Hildesheimie, koció³ Mariacki (Frauenkirche) w Drenie, zespó³ Bryggen w Bergen
czy Zamek Królewski w Warszawie. W Poznaniu po³o¿ono kamieñ wêgielny pod odbudowê Zamku Przemys³awa. Czy naprawdê
nas nie staæ na równie wielkie dzie³o? Nie
wierzê, ¿eby nasi architekci tego nie potrafili. Byæ mo¿e nowoczesna architektura jest

³atwiejsza do projektowania, ale czy musimy iæ na ³atwiznê? ¯e mo¿na w Gdañsku
pogodziæ tradycjê i wspó³czesnoæ, wiadczy odbudowane G³ówne Miasto, a z nowszych osi¹gniêæ (czy siê komu podobaj¹
czy nie)  ulica St¹giewna, spichlerze na
O³owiance i miêdzy mostami, oraz ostatnio
zespó³ hotelu Radisson (niegdy Du
Nord) przy D³ugim Targu.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Wybory do rad dzielnic  za nami

Demokracja w rêkach
gdañszczan
W dniu 8 maja 2011 r. mieszkañcy Gdañska wybrali swoich radnych w 5 dzielnicach i w 22 osiedlach. W sumie wybrano
435 radnych. Wyj¹tkowo te wybory cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. By³a to zas³uga autentycznych gdañskich spo³eczników,
którzy w ostatnich kilku miesi¹cach wykonali ogromn¹ pracê.
cowalimy w myl g³ównego has³a
Stowarzyszenie: To co jest dobre
dla Gdañska i jego mieszkañców  to
nale¿y zawsze popieraæ.
Rok 2008 by³ prze³omem. W GdañPróg obni¿ony  bariera odblokowana
sku dzia³a³o tylko 12 rad osiedlowych
Mobilizacjê gdañszczan dostrze(na 30 osiedli): w Letnicy, M³yniskach,
g³y w³adze miasta, które kilka tygodni
Rudnikach, Olszynce, Krakowcu 
przed wyborami obni¿y³y próg wyborGórkach Zachodnich, na Wyspie Soczy z 8 do 5 proc., aby dzielnicowe
bieszewskiej, w Osowej, Strzy¿y, Brêwybory uznane zosta³y jako wa¿ne.
towie, na Wzgórzu Mickiewicza, w KoTo dzia³anie w³adz miejskich uznaæ
koszkach i Nowym Porcie.
nale¿y jako bardzo pozytywne i m¹dre
W naszym miecie, ¿eby zosta³a
Fot. Waldemar Kowalski
id¹ce naprzeciw woli gdañszczan. Ta
powo³ana nowa rada osiedla czy
decyzja odblokowa³a wreszcie barie- Trzech wybranych Radnych Dzielnicy Gdañsk  ródmiecie. dzielnicy  w tym czasie musia³y byæ
rê, która sztucznie hamowa³a postêp Od lewej: Ma³gorzata Lewandowska  pe³nomocnik prezy- spe³nione okrelone formalnoci. Po
denta do spraw wyborów do rad dzielnic, in¿. arch. Stanis³aw
i rozwój demokracji w Gdañsku.
pierwsze  trzeba by³o zebraæ podpiMichel, Leszek Pochroñ-Frankowski i £ukasz Pellowski
Z dokuczliwoci¹ tego zjawiska
sy od 10 proc. mieszkañców posiadajako pierwsi zetknêli siê gdañscy spo³ecz- próg wyborczy; w obwodzie Nr 3 = 12,87 j¹cych czynne prawo wyborcze. Po drugie 
nicy z Dzielnicy ródmiecie reprezentuj¹cy proc. i w obwodzie Nr 4 = 12,47 proc., na by wybory by³y wa¿ne musia³o w nich wzi¹æ
Stowarzyszenie Nasz Gdañsk. To w³anie Starym Miecie w obwodzie Nr 2 = 8,02 udzia³ tak¿e 10 proc mieszkañców uprawz inicjatywy tej organizacji w³adze miasta proc., a na Starym Przedmieciu w obwodzie nionych do g³osowania. Dla osiedli, a
Gdañska przeprowadzi³y w dniu 10 wrze- Nr 5 = 6,66 proc. W pozosta³ych 5 obwo- szczególnie dla powo³ania dzielnic, te wynia 2000 roku  po przerwie 25-letniej  dach obejmuj¹ce obszar Dolnego Miasta mogi by³y zawsze du¿ym utrudnieniem.
wybory do Rady Dzielnicy Gdañsk ródmie- i D³ugich Ogrodów frekwencja wyborcza
Znacz¹cym krokiem by³o pisemne wycie. Dzisiaj warto i nale¿y o tym przypomnieæ. by³a poni¿ej 5 proc., co wiadczyæ mog³o st¹pienie Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
Wybory do Rady Dzielnicy w dniu 10 o pasywnym stosunku spo³eczeñstwa z tego do Prezydenta Miasta Gdañska w sprawie
wrzenia 2000 roku odby³y siê w 9 obwo- terenu do w³adz lub brakiem realnego zainte- utworzenia jednostki pomocniczej Rady
dach. Liczba uprawnionych do g³osowania resowania w³adz problemami mieszkañców. Osiedla G³ównego Miasta oraz spotkanie
wynios³a 30 216 mieszkañców, a liczba odz Panem Prezydentem Paw³em AdamowiNie poddalimy siê w myl zasady:
danych g³osów wynios³a 1985, co stanowi³o
czem (13 IX 2008 r.) na powy¿szy temat.
popieraæ co dobre dla Gdañska
6,60 proc. Niestety, próg wyborczy w tym
Prezydent popar³ propozycje Stowarzyszenia.
okresie wynosi³ 10 proc. i dlatego demoDzia³acze Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
Nowa, pozytywna droga budowy lepszej
kratycznie przeprowadzone wybory do nie pogodzili siê z koñcowym wynikiem
demokracji
Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie uzna- wyborczym z dnia 10 wrzenia 2000 r. i dalej
Najpierw zbierali podpisy pod wnioskami o powo³anie nowych rad dzielnic, potem rejestrowali kandydatów
i prowadzili kampaniê.

no za niewa¿ne, mimo ¿e na obszarze G³ównego Miasta w dwóch obwodach uzyskano

dzia³ali na rzecz powo³ania jednostki pomocniczej dla Dzielnicy ródmiecia. Pra-

Zwrócilimy siê równie¿ do Przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du i £adu Pu-
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blicznego Rady Miasta Gdañska. Uzyskalimy zrozumienie i gwarancjê poparcia Przewodnicz¹cego Rady Miasta Gdañska Bogdana Oleszka w sprawie wyboru nowej
Rady Dzielnicy ródmiecia.
W tym czasie podobne inicjatywy podejmowa³y inne osiedla z terenu ca³ego miasta.
Fina³em dzia³añ i prac gdañskich spo³eczników by³y uzyskane efekty w pierwszym
pó³roczu 2011 r. Miasto Gdañsk wst¹pi³o
na now¹, pozytywn¹ drogê budowy lepszej
demokracji. W³adze Miasta ustali³y 5% próg
wyborczy dla rad dzielnic i osiedli. By³a to
decyzja trafna i da³a dobry start gdañskiemu spo³eczeñstwu do nowej przysz³oci.
Tak wiêc wybory dla wszystkich Rad, bêd¹
nadziej¹ Gdañszczan na postêp i lepsz¹
przysz³oæ.
Wybory do Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie w dniu 8 maja 2011 r. w ca³oci to
potwierdzi³y. Po 36 latach spo³eczeñstwo
ródmiecia wybra³o z poród 32 Kandy-

datów, 21 Radnych, którzy po przeszkoleniu utworz¹ Radê Dzielnicy Gdañsk ródmiecie i przyst¹pi¹ do wykonywania swoich mandatowych obowi¹zków radnego.
Teraz proponujê Szanownym Czytelnikom spojrzenie na wyniki Wyborów
z dnia 8 V 2011 r. dotycz¹ce Dzielnicy
ródmiecie i porównanie ich z wynikami
z wyborów z dnia 10 wrzenia 2000 r. (patrz
wy¿ej).
Gratulujê wyborów.
¯yczê wytrwa³oci i sukcesów
Po 11 latach wyniki dotycz¹ce ródmiecia zmuszaj¹ do zastanowienia i byæ mo¿e
twórczej dyskusji na temat:
1. Wybory zosta³y przeprowadzone w 10
obwodach (o 1 obwód wiêcej),
2. Liczba uprawnionych do g³osowania wynios³a 25 666 (czyli mniej o 4550 osób),
3. Liczba oddanych g³osów wynios³a 1700
(czyli mniej o 285 g³osów),

4. Frekwencja w wyborach wynios³a 6,63
proc. (prawie tak samo jak 10 IX 2000 r.
 6,60 proc.).
Mam nadziejê, ¿e nowo wybrana Rada
Dzielnicy Gdañsk ródmiecie  s³uchaj¹c
g³osów mieszkañców i dzia³aj¹c wspólnie
z w³adzami miasta  zastanowi siê nad wynikami wyborów i przeanalizuje, czy Dzielnica ródmiecie rozwija siê prawid³owo.
Wierzê ¿e podjête zostan¹ dzia³ania, abymy mogli byæ dumni z ca³ego ródmiecia
i wspólnie zabiegaæ o jego dobro!
Dzia³aj¹c w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Nasz Gdañsk doc. dr. in¿. Andrzeja Januszajtisa i Przewodnicz¹cego Grupy
Inicjatywnej Powo³ania Rady Dzielnicy
ródmiecia  mgr. Waldemara Kowalskiego Wszystkim Radnym gratulujê wyboru
do Rady Dzielnicy i Osiedli. ¯yczê wytrwa³oci i sukcesów w tworzeniu nowych pozytywnych wartoci dla Gdañska.
RUFIN GODLEWSKI

NOWO WYBRANI RADNI DZIELNICY RÓDMIECIE

Ardanowski Piotr
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

Budziñska Anetta
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

Ejsmont Krystyna
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

Furmaga Andrzej
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

Gu¿ Justyna
Niezale¿na

Litwiñski Mateusz
Stowarzyszenie
Bli¿ej Centrum

Makilla-Puczka Anna Matyjaszczyk Beata
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk
Nasz Gdañsk

Mê¿yk Marta
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

Michel Stanis³aw
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

Misiukiewicz Alicja
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

M³ynik Tadeusz
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

Pellowski £ukasz
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

Pochroñ-Frankowski Podbielska Krystyna
Stowarzyszenie
Leszek
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk
Nasz Gdañsk

Stawska Anna
Niezale¿na

Winiewska Zofia
Stowarzyszenie
Bli¿ej Centrum

Woroniecka Anna
Stowarzyszenie
Bli¿ej Centrum

Zienkiewicz Pawe³
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk

¯urawiñski
Jaros³aw
Niezrzeszony
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Bildziuk Marcin
Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk
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,,Honor s³u¿by jest jak sztandar ¿o³nierza, z którym
¿o³nierz rozstaje siê wraz z ¿yciem Józef Pi³sudski
 13 czerwca 1923 r.

S³u¿ba godna sztandaru
S¹ cytaty szczególnie bliskie wszystkim s³u¿bom mundurowym. S³owa wypowiedziane przez Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
ju¿ dawno wpisa³y siê na trwa³e w tradycjê wielu s³u¿b mundurowych. Wród nich jest policja. Honor i sztandar, to nie
tylko symbole, dla cz³owieka munduru pozostaj¹ równie wa¿ne znaczeniem i wyzwaniem.
Mo¿na wrêcz zapytaæ, dlaczego tak
póno? No có¿, jak to mówi¹ ,,lepiej póno
ni¿ wcale. Najwa¿niejsze, ¿e sta³o siê.
Wspólne dzia³anie.
Przewodnicz¹cym Komitetu
 doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis
Mi³o zakomunikowaæ, ¿e dnia 22 lutego
2011 r. zawi¹za³ siê w Gdañsku Spo³eczny
Komitet Organizacyjny Nadania Sztandaru
dla Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku.
W jego sk³ad weszli przedstawiciele: lokalnej
spo³ecznoci, duchowieñstwa, wiata nauki,
a tak¿e wielu gdañskich instytucji i organizacji pozarz¹dowych. Przewodnicz¹cym
Komitetu zosta³ Prezes Stowarzyszenia
,,Nasz Gdañsk  Honorowy Obywatel Miasta Gdañska doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis.
Istotnym i wartym podkrelenia pozostaje stosunkowo szybkie przejêcie kosztów ufundowania samego sztandaru przez
w³adze samorz¹dowe: Urz¹d Miasta Gdañska i Radê Miasta Gdañska. Honorowy Patronat nad przedsiêwziêciem przyjêli: Pawe³
Adamowicz  Prezydent Miasta Gdañska
i Bogdan Oleszek  Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Gdañska. Nie by³o te¿ problemów
z patronatem medialnym. Objê³y go: Radio
Gdañsk, Polska Dziennik Ba³tycki i Portal

,,Trojmiasto.pl. Relacjê z
uroczystoci zapowiedzia³a ,,Panorama TVP 3.
Odpowiedzi negatywnej
nie by³o równie¿ z ,,Gocia Niedzielnego.
W obliczu wyzwañ
Powsta³y Komitet przyj¹³ na siebie zaszczyt udzia³u i obowi¹zek uhonorowania dotychczasowej,
jak¿e trudnej i odpowiedzialnej s³u¿by funkcjonariuszy i pracowników
Komendy na rzecz poDumy z inicjatywy nadania sztandaru KMP nie kryje Komendant
rz¹dku i bezpieczeñstwa
Miejski Policji m³. insp. Zbigniew Paku³a
spo³ecznoci miasta Gdañska. Kilkudziesiêciu jego cz³onków (a nadal skiej, ale i pañstwowej. By tak siê sta³o chc¹
przybywaj¹) jest przekonanych, ¿e nadanie zgromadziæ rodki m.in. na organizacjê sesji
Sztandaru, który jest symbolem honoru popularnonaukowej i wystawy, w których
i tradycji, bêdzie wyrazem uznania i zaufania to chce ukazaæ zmienne losy policji gdañspo³ecznoci gdañskiej dla Policji. S¹ przeko- skiej na przestrzeni wieków. Ich plonem ma
nani, ¿e bêdzie te¿ wzmacnia³ jej autorytet, byæ niepowtarzalna w skali ogólnopolskiej
a samych funkcjonariuszy mobilizowa³ pozy- okolicznociowa publikacja naukowa. Ju¿
tywnie do jeszcze bardziej wydajnej s³u¿by. dzisiaj do realizacji tego zamierzenia zadeCz³onkowie Komitetu pragn¹ zgroma- klarowali siê nasi najwiêksi autorytetem
dziæ niezbêdne rodki dla nadania uroczy- gdañscy przedstawiciele wiata nauki, jak
stoci odpowiedniej rangi nie tylko miej- i przedstawiciele znamienitych instytucji
i organizacji. Podjêtej inicjatywie przywieca wiara, ¿e zaplanowane przedsiêwziêcia
towarzysz¹ce i zwi¹zane z nimi spotkania
okolicznociowe w gronie wielu wybitnych
i zas³u¿onych goci, pozwol¹ równoczenie
na godn¹ promocjê naszego Miasta Gdañska i jego przedstawicieli.
Czasu zosta³o niewiele

Komenda Miejska Policji w Gdañsku przy ul. Nowe Ogrody 27

Uroczystoæ nadania sztandaru Komendzie Miejskiej w Gdañsku zaplanowano na
dzieñ 15 lipca br. Jej zasadnicza czêæ
odbêdzie siê na D³ugim Targu przed Dworem Artusa, a wiêc w miejscu szczególnie
licznie odwiedzanym w tym czasie przez
mieszkañców Gdañska i turystów. Poprzedzi j¹ uroczysta Msza wiêta w Bazylice
NMP w Gdañsku. Bêdzie równie¿ uroczyste
otwarcie wystawy w Domu Uphagena i sesja
popularnonaukowa w Ratuszu G³ównego
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Miasta. Posiadane informacje wskazuj¹, ¿e
w uroczystoci wezm¹ równie¿ udzia³ przedstawiciele naszych najwy¿szych w³adz pañstwowych.
Przyjête przez Komitet wyzwanie zobowi¹zuje do zebrania znacznej sumy pieniêdzy, bo szacowanej na kwotê nie mniejsz¹
ni¿ 35 tysiêcy z³otych. Nale¿y nadmieniæ,
¿e Komitet posiada poparcie Marsza³ka
Województwa Pomorskiego i jego zgodê
na przeprowadzenie spo³ecznej zbiórki pieniê¿nej na wspomniany cel. Pozostaje wierzyæ, ¿e szczytna inicjatywa spotka siê ze
powszechnym poparciem i uzyskane rodki pozwol¹ na wpisanie siê na trwa³e uroczystoci w kronikach Gdañska i Naszej

Ojczyzny, a przede wszystkim w historii
funkcjonuj¹cej dzisiaj w demokratycznym
pañstwie s³u¿by mundurowej Policji.

Nordea Bank Polska S.A. Oddzia³ Gdañsk III
 pod nazw¹ Spo³eczny Komitet Organizacyjny
Nadania Sztandaru dla Komendy Miejskiej
Policji w Gdañsku.

Konto otwarte dla ludzi, instytucji
dobrej woli

Nr konta: 70 1440 1345 0000 0000 1278 5798

Spo³eczny Komitet Nadania Sztandaru
Komendzie Miejskiej w Gdañsku pozostaje
otwarty dla wszystkich ludzi, organizacji i
instytucji dobrej woli chc¹cych wesprzeæ
go w inicjatywie. Posiada odrêbny numer
rachunku bankowego, pozwalaj¹cy na gromadzenie funduszy niezbêdnych dla realizacji wymienionych przedsiêwziêæ. Wszyscy zainteresowani mog¹ dokonaæ wp³aty
na rachunek bankowy:

Dane wp³acaj¹cych pozostan¹ zapisane
w wielu dokumentach, a w sposób szczególny w niezmiernie ciekawie ju¿ dzisiaj zapowiadaj¹cej siê okolicznociowej publikacji
naukowej. Wydarzeniu powiêcane bêd¹
równie¿ kolejne numery ,,Naszego Gdañska, w tym sierpniowe wydanie specjalne.
Znajd¹ siê w nich tak¿e pe³ne dane wszystkich cz³onków Komitetu i reprezentowanych przez nich organizacji i instytucji.
TEKST I FOT. WALDEMAR KOWALSKI

W budynku dawnej szko³y niemieckiej  otwarte centrum spo³eczno-kulturalne i aktywizuj¹ce mieszkañców dzielnicy. Czerwony wiadukt 
d³u¿szy o 46 metrów. W miejscu trzech frontowych budynków  rondo

Letnica  czas na
rewitalizacjê!

Letnica, potocznie zwana tak¿e Letniewem, jest dzielnic¹ Gdañska, w której mieszka niewiele, bo nieca³e 2 tysi¹ce osób.
Po³o¿ona jest pomiêdzy dzielnicami M³yniska (od po³udnia) i Nowy Port (od pó³nocny). Od zachodu granicê stanowi¹ tory
kolejowe, którymi jeszcze kilka lat temu jedzi³y sk³ady Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), za od wschodu naturaln¹ granicê
stanowi Martwa Wis³a oraz kana³y portowe.
Na terenie Letnicy znajduje siê wiele magazynów i obiektów przemys³owych, w tym
elektrociep³ownia.
Likwidacja dzia³ek, wyburzenia domów
Du¿¹ powierzchniê zajmuj¹ ogródki dzia³kowe. Spora z nich czêæ zosta³a zlikwidowana w zwi¹zku z budow¹ stadionu na pi³karskie rozgrywki Euro 2012.
W ramach podjêtej niedawno przez miasto Gdañsk rewitalizacji Letnicy, po zbadaniu i przeanalizowaniu stanu technicznego, zdecydowano o wyburzeniu domów
po³o¿onych przy ul. Uczniowskiej 1, 7, 7A,
9, 15, 17, 19, 19A, 21, 23, 23A, 23B, 23E,
25A, 25B, 25C, 25D, 27.
 Niestety stan techniczny budynków
przy ul. Uczniowskiej jest z³y lub bardzo z³y
 powiedzia³ Grzegorz Lechman z Referatu
Rewitalizacji UM w Gdañsku.  Zdecydowana ich wiêkszoæ nie posiada stabilnych fundamentów, budynki maj¹ bardzo
w¹skie, strome i zarazem niebezpieczne
klatki schodowe, ponadto budynki nie s¹
ocieplone.
Wiêkszoæ lokali ma problemy z zawilgoceniem, przemarzaniem i zwi¹zanym z tym
wystêpowaniem pleni i grzybów, wyjania
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Du¿a tablica umieszczona przy skrzy¿owaniu ulic Starowiejskiej i Uczniowskiej informuje m.in., ¿e
w ramach rewitalizacji, w tym miejscu znikn¹ trzy frontowe budynki i powstanie tu rondo. Ulica
Sucha zostanie przykryta asfaltem, na Starowiejskiej po³o¿ona zostanie nowa kostka brukowa, a na
Michny, Rybitwy, Nieca³ej, Sielskiej i fragmencie Szklanej Huty zostanie prze³o¿ony bruk. Prace obejmuj¹ równie¿ budowê nowych chodników i wjazdów na posesje. Powstan¹ nowe ci¹gi piesze na
przed³u¿eniu ulic Szklana Huta i Rybitwy. Zakoñczenie wszystkich prac ma nast¹piæ w kwietniu 2012 r.
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W Letnicy przy ul. Uczniowskiej, w budynku dawnej szko³y niemieckiej,
po remoncie i adaptacji kosztem 6 mln z³, powstanie nowoczesna siedziba dzia³añ spo³ecznych, która przejmie rolê otwartego centrum spo³eczno-kulturalnego i aktywizuj¹cego mieszkañców dzielnicy

Lachman. W niektórych nie ma ³azienek,
a toalety dostêpne s¹ na korytarzach. Nie
ma te¿ mo¿liwoci wykonania kompleksowych remontów w taki sposób, aby pojawi³y siê tam bezpieczniejsze klatki schodowe oraz wymagane obecnymi przepisami
przewody wentylacyjne i kominowe. Brak
dobrych fundamentów praktycznie uniemo¿liwia ustabilizowanie budynków, a tak¿e zapewnienie ich mieszkañcom odpowiedniego komfortu akustycznego i zabezpieczenie
zabudowañ przed niszcz¹cym dzia³aniem
drgañ.
W maju 2011 r.  wykwaterowania.
120 nowych mieszkañ
Budynki wyburzane bêd¹ po wykwaterowaniu ich mieszkañców do innych mieszkañ. Przeprowadzki rozpoczn¹ siê w maju
2011 roku. Letniczanie, którzy zdecyduj¹
siê pozostaæ na Letnicy zamieszkaj¹ w wyremontowanych budynkach przy ulicy Sielskiej i Starowiejskiej.
Planuje siê, ¿e ju¿ w czerwcu 2011 roku,
po bardzo gruntownym liftingu, bêdzie gotowych do zamieszkania 9 budynków mieszkalnych (o ³¹cznej pow. 11 293 m kw.) zlokalizowanych przy ul. Sielskiej i Starowiejskiej.
Te sêdziwe zabytki konsekwentnie zyskuj¹ now¹ jakoæ. Wys³u¿one stropy, klatki schodowe, stolarka okienna i drzwiowa,
zastêpowane s¹ nowymi. Budynki wyposa¿ane s¹ w izolacje termiczne, i przeciwwilgociowe. Stawiane s¹ tak¿e nowe cianki dzia³owe, a dwufunkcyjne piece gazowe
zast¹pi¹ stare piece kaflowe.
Docelowo ma zostaæ wyremontowanych
29 budynków. Prace podzielono na kilka

W gdañskiej Letnicy od czerwca 2010 trwa remont czerwonego wiaduktu na ulicy Uczniowskiej, który ma siê zakoñczyæ przed pierwszym meczem na PGE Arena Gdañsk tj. w czerwcu 2011 r. Zostanie on wyd³u¿ony o 46 metrów, gdy¿ bêdzie pod nim przebiega³a ulica Stadionowa.
Spawacze wzmacniaj¹ konstrukcjê mostu, by mog³y po nim przeje¿d¿aæ
ciê¿arówki o masie do 50 ton. Teraz wyznaczono objazd ulicami Gdañsk¹, Krasickiego, Wyzwolenia oraz Marynarki Polskiej

etapów. Remont kolejnych 5 budynków
rozpocz¹³ siê w marcu 2010, a zakoñczy
w lipcu 2011 roku. Jesieni¹ rusz¹ remonty
nastêpnych budynków mieszkalnych. W miêdzyczasie rozpocznie siê tak¿e budowa szeciu nowych budynków realizowanych przez
Gdañskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego i Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Mot³awa. W ramach tej inwestycji w Letnicy powstanie blisko 120 nowych
mieszkañ.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, wzd³u¿ ulicy Uczniowskiej
planowane jest wprowadzenie zabudowy
o funkcjach us³ugowych.
Us³ugi  wygoda i ekran akustyczny.
Nowe miejsca pracy
 Wzmocni to inwestycje us³ugowe
w otoczeniu stadionu, jak równie¿ stanowiæ bêdzie naturalny ekran akustyczny dla
rewitalizowanej i odnowionej dzielnicy 
wyjania Grzegorz Sulikowski, kierownik

REWITALIZACJA LETNICY
w liczbach:

· Planowany koszt projektu rewitalizacja
Letnicy  59,5 mln z³,
· Dofinansowanie unijne  oko³o 14,3 mln z³,
· Szacowany koszt remontu 29 budynków
mieszkalnych  34 mln z³,
· Przebudowa i modernizacja dróg
(Starowiejska, Sielska, Rybitwy, Nieca³a,
Sucha)  15,5 mln z³,
· Dzia³ania spo³eczne na terenie ca³ej Letnicy
 3,5 mln z³.

Referatu Rewitalizacji gdañskiego magistratu. Powstan¹ tu równie¿ nowe miejsca
pracy.
Sulikowski przypomina równie¿, ¿e w ramach rewitalizacji, ju¿ w 2008 i 2009 roku,
w budynku dawnej szko³y podstawowej nr
22 przy ul. Suchej 29, przeprowadzono remonty niektórych pomieszczeñ (w tym m.in.
sali gimnastycznej), które pe³ni¹ obecnie
funkcjê centrum dzia³añ spo³ecznych. W Letnicy funkcjonuj¹ ju¿ m.in. Klub Malucha
i Klub Aktywnych Kobiet  twórczyñ wiechy pi³karskiego stadionu.
Na kwiecieñ na terenie dzielnicy zaplanowano budowê sieci gazowej oraz kanalizacji deszczowej. Ma zostaæ zmodernizowana i przebudowana wiêkszoæ uk³adu
drogowego Letnicy (o ³¹cznej powierzchni
25 789,6 m kw.). Nowa bêdzie nawierzchnia
ulic i chodników. Uroku Letnicy doda te¿
ma³a architektura.
Nowatorsk¹ metodê do uk³adania oko³o
1,5-km kana³u zastosowano przy odwadnianiu Letnicy. Specjalna maszyna, tzw. kret
pod ulic¹ Wielopole wierci i uk³ada 3 metry
pod ziemi¹ tunel o przekroju 1,97 metra.
Zakoñczenie prac przewidziano na padziernik 2011.
Po zakoñczeniu tych prac  wiosn¹ 2012
roku  rozpocznie siê wielkie porz¹dkowanie dziedziñców pomiêdzy budynkami.
Prace zakoñczone zostan¹ w czerwcu 2012
roku. Wówczas bêdzie mo¿na oceniæ ostateczny efekt pierwszego zadania rewitalizacji Letnicy.
W£ODZIMIERZ AMERSKI
FOT. SANDRA BIEÑKOWSKA
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Warto uszanowaæ historyczne nazewnictwo i przy okazji przypomnieæ
mieszkañcom Gdañska byæ mo¿e nieco zapomniane nazwy dzielnic.
Chodzi o to, ¿eby wsiadaj¹c do poci¹gu, autobusu czy tramwaju,
nie pogubiæ siê i siê nie zgubiæ.

Jak nazwaæ stacje PKM?
Dziêki budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) za kilka lat bêdziemy mogli dojechaæ szybko i wygodnie z Wrzeszcza
do Portu Lotniczego im. Lecha Wa³êsy w Rêbiechowie. Stamt¹d, po wybudowaniu potrzebnej do ruchu kolejowego infrastruktury,
tak¿e w kierunku Gdyni oraz Kartuz i Kocierzyny. Taki jest przynajmniej plan.
Wierzê, ¿e ¿aden niewypa³ z II wojny w.,
których na trasie przysz³ej kolei znaleziono
ju¿ wiele, nie wysadzi tej epokowej dla naszej metropolii inwestycji.
Wynaturzone propozycje
Im bli¿ej jednak realizacji projektu, budzi
on coraz wiêcej emocji, tak¿e wydawa³oby
siê w b³ahej kwestii nazewnictwa przysz³ych
stacji. Trzeba otwarcie przyznaæ, ¿e nie jest
prostym zadaniem wybraæ nazwy dla projektowanych obecnie stacji. Po pierwsze
dlatego, ¿e ka¿dy, czy to projektant, czy zainteresowany tematem mieszkaniec Gdañska, ma swoje uzasadnienie dla proponowanej nazwy. Po drugie, dlatego, i¿ samo
po³o¿enie niektórych peronów nie u³atwia
zadania. Czêæ wytypowanych miejsc pod
przysz³e stacje le¿y na pograniczu dzielnic
i osiedli, b¹d w oddali od najwiêkszych
skupisk ludzkich, co mo¿e utrudniæ dok³adn¹
identyfikacjê. Niemniej ju¿ na wstêpie projektant dorzuci³ oliwy do ognia proponuj¹c
w projekcie budowy PKM robocze i nieco
wynaturzone nazwy tj. Abrahama, Rako-

czego czy tajemnicze Wróbla Staw. Nazwy z pocz¹tku robocze, zaczêto powtarzaæ, do tego stopnia, ¿e przy niektórych
opcjach bierze siê je jako propozycjê nazwy
dla danej stacji. Tak by³o choæby w konkursie na nazwy przysz³ych stacji, organizowanym wspólnie przez spó³kê Pomorska
Kolej Metropolitalna i Dziennik Ba³tycki.
W propozycjach znalaz³y siê nawet tak absurdalne (zdaniem autora) nazwy jak Obwodnica Trójmiasta (stacja w Kie³pinku).
Organizatorzy proponuj¹ równie¿ inne nazewnictwa, i tak wymylono: Rondo De La
Salle, tak jakby nazwê tego skrawka asfaltu
i trawy potrafi³ zlokalizowaæ ka¿dy mieszkaniec Gdañska. Zaproponowano równie¿
stacjê Budowlanych, co wielu, szczególnie sportowo usposobionych gdañszczan,
mo¿e wi¹zaæ z klubem pi³karskim Lechia
Gdañsk, dawniej Budowlanym Klubem Sportowym Lechia. Wród propozycji jest tak¿e Kie³pinek-Centrum Handlowe. Lubimy
w koñcu chwaliæ siê swoimi (nieswoim) dobrami kultury. Jest przystanek tramwajowy
Galeria Ba³tycka, mo¿e byæ Centrum Han-

Propozycje nazw przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
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dlowe. Pytanie tylko, które, bo jest ich tam
co nie miara?
Moje zdziwienie wzbudzi³a tak¿e propozycja nazwy Morena. Owszem jest to nazwa
zakorzeniona w wiadomoci gdañszczan,
jednak nikt nie znajdzie tej nazwy na mapie
Gdañska z jednego prostego powodu, jest to
nazwa spó³dzielni mieszkaniowej, nie za
nazwa dzielnicy. Ta czêæ naszego miasta to
Piecki i Migowo, co w³adze Gdañska zrozumia³y ju¿ kilka lat temu i postanowi³y byæ
konsekwentne choæby w przypadku rozk³adów jazdy autobusów. Komunikacja miejska
doje¿d¿a bowiem do Piecków lub do Migowa. Formalnie o Morenie nie ma ani s³owa.
Mieszkañcy, co widaæ na forach internetowych, broni¹ zaciekle swoich bastionów. Propozycje typu Abrahama, Rakoczego czy Budowlanych wiêkszych szans
wród nich nie maj¹. Jednak pewnie kilka
punktów zapalnych pozostanie, szczególnie, ¿e ka¿da planowana stacja ma nadal
przynajmniej kilka propozycji jej nazwania.
Przysz³e stacje
PKM jest szans¹ na odrodzenie i lepsze
skomunikowanie kilku dzielnic Gdañska.
Dziêki powstaniu nowych peronów na jej
szlaku jest te¿ okazj¹ do utrwalenia na
sta³e kilku historycznych nazw, które pomimo obowi¹zywania, zastêpowane s¹ (czasem bezmylnie) innymi nazwami, które
wprowadzaj¹ odbiorcê w b³¹d. Jestem przekonany, ¿e nazwy powinny pochodziæ od
nazw dzielnic, podobnie jak mamy z tym
do czynienia w wiêkszoci przypadków przy
stacjach SKM. £atwiej jest zlokalizowaæ
dzielnicê ni¿ ulicê (i to nie dotyczy tylko
przyjezdnych). Po drugie warto uszanowaæ historyczne nazewnictwo i przy okazji
przypomnieæ mieszkañcom Gdañska byæ
mo¿e nieco zapomniane nazwy dzielnic. Na
peronach mo¿na np. umieciæ krótk¹ historiê
danej dzielnicy, a jest siê czym pochwaliæ).
Ujednolici to tak¿e nazewnictwo kolejowych stacji w Gdañsku oraz bêdzie skorelowane z tym, co znaleæ mo¿na w rozk³adach jazdy tramwajów i autobusów.
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Strzy¿a Grunwaldzka

Strzy¿a
Strzy¿a to historyczna nazwa i choæ jej
pierwotne granice przebiega³y inaczej ni¿ to
dzisiaj przedstawiaj¹ mapy, to mimo wszystko kojarzona jest m.in. z obszarem zajezdni
tramwajowej przy ul. Wita Stwosza i nasypem kolejowym, który przebiega w jej s¹siedztwie. Choæ dla wielu ta czêæ Gdañska
to nadal Wrzeszcz (historycznie jego granica
koñczy siê za skrzy¿owaniem ulic S³owackiego, Kociuszki i al. Grunwaldzkiej), to
bior¹c pod uwagê poprawnoæ historyczn¹
i geograficzn¹ jest to Strzy¿a. W ostatnich
miesi¹cach mo¿na nawet zauwa¿yæ, ¿e tramwaje kieruj¹ siê nie do pêtli Abrahama jak
to by³o przez lata, ale do pêtli Strzy¿a, co jest
zas³ug¹ aktywnych obywatelsko mieszkañców tej dzielnicy. Ci sami mieszkañcy powiedzieli na szczêcie stanowcze nie dla
stacji Abrahama. Poszli nawet o krok dalej
i zaproponowali, aby z uwagi na bliskoæ
Uniwersytetu Gdañskiego, nazwaæ przysz³¹ stacjê Strzy¿a-Uniwersytet, aby podkreliæ rangê dzielnicy. Pomys³ dobry, choæ
bior¹c pod uwagê, ¿e mamy ju¿ stacjê
Przymorze  Uniwersytet, mo¿e nie do koñca przemylany. Dwie stacje, w których cz³onach wystêpuje s³owo Uniwersytet mo¿e
wprowadzaæ pewne zamieszanie. Niech zostanie Strzy¿a. Nazwa piêkna i na miejscu.

Migowo

Strzy¿a Wita Stwosza

Niedwiednik czy Brêtowo?
Pewien problem mo¿e budziæ nazwanie
kolejnej na tym odcinku stacji. PKM proponujê m.in. Niedwiednik. Zwa¿ywszy na
bliskoæ tego osiedla, nazwa ta jest jak najbardziej trafna, choæ od razu nasuwa siê
pytanie czy w³aciwsza nie bêdzie stacja
Gdañsk  Brêtowo, a wiêc dzielnica, w której granicach znajduj¹ siê m.in. osiedla
Niedwiednik i Matemblewo? W pobli¿u
znajduje siê stary brêtowski cmentarz, niegdy sta³ tam ceglany kocio³ek wyburzony ostatecznie w 1989 r. Jego miejsce zaj¹³
koció³ o charakterystycznym spadzistym
dachu, który z uwagi na swoj¹ bry³ê nazywany jest skoczni¹ narciarsk¹. Bior¹c pod
uwagê historyczne uwarunkowana nale¿a³oby s¹dziæ, i¿ w³anie ta czêæ Gdañska
jest sercem Brêtowa.
Na linii starej kolei kokoszkowskiej stacja o nazwie Brêtowo istnia³a kilkaset metrów dalej (w pobli¿u proponowanej stacji
Rakoczego). Problem mo¿na rozwi¹zaæ
choæby w ten sposób, ¿e stacjê zlokalizowan¹ przy ulicy S³owackiego nazwiemy
Niedwiednik, a tê przy ulicy Rakoczego
Brêtowo. Czy bêdzie to jednak prawid³owe
ze wzglêdu na poprawnoæ historyczn¹, bo
o to nam tutaj chodzi? Z pewnoci¹ by³by
to swego rodzaju kompromis.

Nie dla Moreny!
Zamiast nazywaæ stacjê Rakoczego
mo¿na by³oby nazwaæ j¹ Piecki-Migowo,
ewentualnie tylko Piecki. Argumentem za
jest oczywicie bliskoæ tych dzielnic. Nazwa Morena nie wchodzi tu w rachubê,
gdy¿ pomimo tego, i¿ nagminnie u¿ywana
jest przez mieszkañców i powtarzana bezmylnie przez wielu dziennikarzy (np. w kontekcie przysz³ego tramwaju) jest jedynie
nazw¹ spó³dzielni mieszkaniowej i nie ma
wiêkszej wartoci historycznej. Zaproponowa³em nazwê Piecki-Migowo (opcjonalnie
Piecki), gdy¿ bliskoæ tej dzielnicy w jaki
sposób powinna byæ zaznaczona, bior¹c
szczególnie pod uwagê fakt, i¿ prawdopodobnie w pobli¿u bêdzie budowany wêze³
tramwajowo-autobusowy. Jednak moim warunkiem nazwania tak tej stacji, jest nazwanie poprzedniej Brêtowo (kosztem Niedwiednika).
Jasieñ, Wróbla Staw czy Myliwska?
Od pocz¹tku moim faworytem by³a nazwa Jasieñ, przede wszystkim ze wzglêdu
na bliskoæ tej du¿ej dzielnicy. Wróbla
Staw, o której dowiedzia³em siê dziêki lekturze zaproponowanej przez PKM, w ogóle
do mnie nie przemawia. Podobnie jak druga
proponowana nazwa Myliwska, zaczerp-

S³owackiego
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niêta od nieco odleg³ej od przysz³ej stacji
ulicy Myliwskiej. Z uwagi na wielkoæ i bliskoæ Jasienia, wydaje mi siê to w³anie od
tej dzielnicy powinna byæ zaczerpniêta nazwa przysz³ej stacji. Po g³owie jeszcze chodzi mi nazwa Migowo (gdyby nie zosta³a
ujêta w konfiguracji Piecki-Migowo), a to
równie¿ ze wzglêdu na bliskoæ tej czêci
Gdañska. Jednak w tym przypadku sk³ania³bym siê mimo wszystko za nazw¹ Jasieñ.
Kie³pinko, Matarnia i Firoga
Kolejne perony bez w¹tpienia powinny
nosiæ nazwê odpowiednio: Kie³pinek i Matarnia. Nad innymi propozycjami nie ma siê
nawet co rozwodziæ. Jest tak¿e szansa, ¿e
w okolicy ul. Szybowcowej w gdañskiej Pirodze, jeli w przysz³oci zajdzie taka potrzeba, bêdzie mog³a powstaæ dodatkowa
stacja dla kolei metropolitalnej, któr¹ projektant roboczo nazwa³ Dolina Krzemowa. Pomorze to nie Kalifornia, wiêc gdyby
zaistnia³a szansa na budowê w tym miejscu kolejnego peronu, jedyn¹ trafn¹ nazw¹
by³aby Firoga, która niejednokrotnie zaistnia³a choæby na kartach literatury. Pozwolê
sobie w tym miejscu zacytowaæ fragment
Blaszanego Bêbenka Güntera Grassa,
który nawet dzisiaj brzmi bardzo swojsko:
Ka¿dy wtorek by³ dniem targowym. Przyje¿d¿a³a kolejk¹ z Firogi, krótko przed
Wrzeszczem ci¹ga³a filcowe bambosze,
w których jecha³a, wchodzi³a w nieforemne kalosze, objucza³a siê swoimi dwoma
koszami i sz³a do straganu przy Dworcowej, na którym wisia³a tabliczka: Anna
Koljaiczek, Bysewo. Póki jednak co, analizy marketingowe nie uzasadniaj¹ budowy
przystanku w tym miejscu, ale gdyby to
tylko Firoga.
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Stacja Port Lotniczy i dalej
Dla stacji, która jest g³ówn¹ przyczyn¹
budowy PKM, wykonawca proponuje trzy
nazwy do wyboru: Lotnisko, Port Lotniczy
b¹d Port Lotniczy im. Lecha Wa³êsy. Jeli
byæ konsekwentnym to trzecia zaproponowana nazwa by³aby najw³aciwsza. Jednak
jak brzmia³aby ona w zestawieniu z nazw¹
Lech Walesa Airport. Bez w¹tpienia wprowadza³aby w b³¹d, szczególnie zagranicznych turystów, których na lotnisku przecie¿
nie brakuje. W tej sytuacji optowa³bym za
nazw¹ Port Lotniczy, szczególnie, ¿e w rozk³adach komunikacji autobusowej figuruje
ta w³anie nazwa, a nale¿y pamiêtaæ, aby
nie wprowadzaæ nowych nazw do ju¿ istniej¹cych w danym miejscu.
Kolejna i zarazem ostatnia stacja, której
nazwa budzi pewne w¹tpliwoci, to ta
po³o¿ona za lotniskiem, tu¿ przed istniej¹c¹ stacj¹ Rêbiechowo, na trasie Gdynia
Kocierzyna. Dla tego miejsca s¹ trzy propozycje: Banino, Rêbiechowo Wschód
i Barniewicka. Patrz¹c z geograficznego
punktu widzenia najbardziej pasuje tu nazwa
Rêbiechowo Wschód, bo stacja bêdzie
zlokalizowana na wschód od wspomnianej
stacji Rêbiechowo i od miejscowoci o tej
nazwie. W przypadku propozycji Barniewicka moje pierwsze pytanie brzmi dlaczego nie Barniewice? Tak czy owak Barniewice s¹ odleg³e, a ulica Barniewicka kojarzy siê
w³anie z odleg³ymi Barniewicami. W przypadku Banina jest to o tyle niefortunna
nazwa, i¿ w rzeczywistoci le¿y na zachód
od Rêbiechowa, wiêc gdybymy tak w³anie
nazwali te stacjê, wówczas bêdziemy mieli
do czynienia z doæ du¿¹ niekonsekwencj¹
geograficzn¹. Uporz¹dkowaæ mo¿na to choæby poprzez zmianê nazwy istniej¹cej stacji

Rêbiechowo (linia GdyniaKocierzyna)
na Banino, za projektowan¹ i nieodleg³¹
stacjê nazwaæ Rêbiechowo. W ten sposób
nowa stacja Rêbiechowo bêdzie bli¿ej lotniska, które po³o¿one jest w Rêbiechowie,
za Banino bêdzie bli¿ej Banina.
Czy mo¿na dokonaæ takich roszad z nazwami stacji? Podobno mo¿na.
Mam doæ sztucznych nazw
Mo¿e kto uzna mój artyku³ za niepotrzebny potok s³ów, ale ja po prostu mam ju¿ doæ
sztucznych nazw. Gdañsk zalany jest obcojêzycznymi nazwami centrów handlowych
czy osiedli mieszkaniowych. Nawet nazwa
wydawa³oby siê swojskiego lotniska w Rêbiechowie brzmi jako nie po polsku. Jako
gdañszczanin chcia³bym uratowaæ pamiêæ
o nazwach gdañskich dzielnic. Dziêki budowie kolei metropolitalnej, której geneza siêga
Gdañska z pocz¹tków XX w. taka szansa
istnieje. Po pierwsze takie nazwy jak: Strzy¿a,
Brêtowo, Kie³pinek czy Matarnia i Firoga
zwi¹zane s¹ z miejscami, przez które przysz³a
kolej bêdzie jedziæ. Po drugie wspomniane
stacje bêd¹ ³atwe do zlokalizowania, bo bêd¹
le¿eæ w obrêbie tych dzielnic i co wa¿ne, nazewnictwo zostanie skorelowane z istniej¹cym nazewnictwem komunikacji miejskiej. Nie
wyobra¿am sobie, ¿eby np. tramwaj zatrzymywa³ siê na pêtli Strzy¿a, a tu¿ obok poci¹g
PKM sta³ przy peronie o nazwie Abrahama. Podobnie nie wyobra¿am sobie, aby
miejski autobus jecha³ do Portu Lotniczego
i zatrzymywa³ siê tu¿ obok stacji Lotnisko.
W systemie komunikacyjnym chodzi raczej o to, ¿eby wsiadaj¹c do poci¹gu, autobusu czy tramwaju nie pogubiæ siê i siê nie
zgubiæ.
TEKST I ZDJÊCIA S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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220. rocznica
Konstytucji
3 Maja
w Chojnicach
Wojewódzkie obchody 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja odby³y siê  po raz pierwszy  w Chojnicach. Gospodarzem uroczystoci by³ starosta chojnicki Stanis³aw Skaja.
Mszê w. Odprawi³ w chojnickiej Bazylice Mniejszej ks. biskup
pelpliñski Bernard Szlaga.
Stowarzyszenie Nasz Gdañsk reprezentowa³ cz³onek Zarz¹du
dr. in¿. Bogdan Sedler.
 Konstytucja 3 Maja da³a nam przyk³ad, ¿e mo¿na budowaæ
porozumienie w sprawach dla kraju najwa¿niejszych  powiedzia³
m.in. Roman Zaborowski.  Jako naród odpowiedzialny i zdolny
do kompromisu, stalimy siê wspó³twórcami zasad nowoczesnego pañstwa, w którym w³adza jest sprawowana dla dobra obywateli i z myl¹ o nich.
Zas³u¿eni mieszkañcy powiatu chojnickiego otrzymali ordery
i odznaczenia.
 Po Mszy na Rynku Chojnickim odby³ siê Festyn Ludowy 
opowiada dr in¿. Bogdan Sedler. Wojsko czêstowa³o grochówk¹,
wystêpowa³y zespo³y, w sumie piêkne zakoñczenie uroczystoci,
a do tego pogoda te¿ dopisa³a.
K. K.

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik
w Galerii MA£A ¯ABKA

20-lecie MOSG RP w Gdañsku

Osiemdziesiêciu
zapaników
Z udzia³em osiemdziesiêciu zawodników z siedmiu klubów odby³ siê w hali MOSG RP w Gdañsku-Nowym Porcie Ogólnopolski
Turniej Zapaniczy M³odzików o Puchar Komendanta Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej RP.
M³odzi zawodnicy uczcili 20-lecie stra¿y
granicznej RP.
Trener MOSG Granica Gdañsk Norbert
Serba mia³ powody do radoci, gdy¿ jego
wychowanek Tomasz Malinowski (Granica), walcz¹cy w wadze do 53 kg, zosta³
uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.
W wadze do 32 kg tryumfowa³ Jaros³aw
Po³omski (Granica). M³odzi zawodnicy
udowodnili, ¿e s¹ godnymi nastêpcami
Andrzeja Wroñskiego i Edwarda Wojdy.
MIROS£AW BEGGER

Fot. Jerzy Gajewicz
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Gdañsk stolic¹ Yongchun  Kungfu

Kongres i mistrzostwa
W dniach 1215 maja br. w Gdañsku odby³ siê pi¹ty Polski Kongres Yongchun Kungfu. Towarzyszy³y mu równie jubileuszowe
 V Krajowe Mistrzostwa Yongchunquan. Honorowy patronat nad wydarzeniami sprawowa³ Prezydent Miasta Gdañska. Do
organizacji mistrzostw zaproszono przedstawicieli Naszego Gdañska.
Rolê cz³onka honorowego komitetu organizacyjnego przyj¹³ Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdañsk  doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis.
Sport i kultura zdrowego trybu ¿ycia
W trakcie kongresu przeprowadzono cykl
wyk³adów propaguj¹cych sport i kulturê
zdrowego trybu ¿ycia. Przedstawiono ró¿ne
odmiany i linie przekazu sportu Yongchun,
a tak¿e teorie objaniaj¹ce miejsce w kulturze pañstw rodka tego, co u nas nazywamy Kung  Fu. Wród goci nie zabrak³o
przedstawicieli z Chin i Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor instytutu
Yang Jian Hua wyg³osi³ wyk³ad na temat
genezy i idei chiñskich sztuk walki.
Podczas podsumowania piêcioletniego
dorobku kulturalnego i sportowego odby³
siê Benefis Mistrza sikung dr Janusza Szymankiewicza. Bohater przyby³ z sifu  Mariuszem Pietkunem, opowiada³ o swoich licznych podró¿ach i badaniach w dziedzinie
sztuk walki prowadzonych na terenie po³udniowych Chin. W dowód uznania dla jego
pracy trenerskiej i propaguj¹cej kungfu

otrzyma³ od organizatorów okolicznociowy puchar Polskiego
Kongresu Yongchun
Kungfu.
Kilkanacie
konkurencji, pokazy
form stylowych
Równolegle z kongresem przebiega³a rywalizacja zawodników
w Krajowych Mistrzostwach Yongchunquan w Gdañsku. Wród
kilkunastu konkurencji by³y pokazy form
Nowoci¹ by³a konkureencja sanshou
stylowych, w tym bokserskich, z u¿yciem broni i na drewnianych
Fina³y rozegrano na macie w sali gimnamanekinach. Nowoci¹ by³a konkurencja stycznej Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusanshou polegaj¹ca na rozegraniu walk sza w Gdañsku przy ul. Kartuskiej 32/34.
w formule full-contact pomiêdzy zawodni- Tutaj te¿ odby³a siê gala podsumowuj¹ca
kami. W konkurencji najlepszy okaza³ siê kilkudniowy kongres i mistrzostwa. OrgaTomasz Rodziewicz z Czarnego. Drugie nizatorom nale¿y pogratulowaæ dobrze
miejsce zaj¹³ Andrzej Grzegorek z Elbl¹ga, przygotowanej i atrakcyjnie przeprowatrzecie nale¿a³o do Piotra Stolca z Gdañ- dzonej imprezy.
ska.
TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI

Mistrzostwa zakoñczy³y siê wspólnym zdjêciem zawodników i zaproszonych goci
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Na maturzystów czeka 31 kierunków studiów, stacjonarnych
i niestacjonarnych. £¹cznie mamy dla Was 6150 miejsc

Na Politechnice
Gdañskiej trwa rekrutacja!
Maturzyci! Na naszej uczelni mo¿ecie wybieraæ sporód 31 kierunków studiów, stacjonarnych i niestacjonarnych. £¹cznie
mamy dla Was 6150 miejsc na studiach pierwszego stopnia. Do wyboru m.in. oceanotechnika na najstarszym wydziale
okrêtowym w Polsce, ochrona rodowiska wyk³adana w jêzyku angielskim, mechatronika, zarz¹dzanie in¿ynierskie czy te¿
in¿ynieria mechaniczno-medyczna, której nie mo¿na studiowaæ na ¿adnej innej polskiej uczelni.
Uwaga! W nadchodz¹cym roku akademickim na PG studiowaæ bêdzie mo¿na kolejny unikatowy na skalê kraju kierunek 
chemiê budowlan¹.
Ju¿ 4 maja do dyspozycji kandydatów
oddajemy elektroniczn¹ rekrutacjê. Od
tego dnia mo¿na rejestrowaæ siê w systemie eRekrutacja i wskazywaæ preferowane przez siebie kierunki studiów. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, by uszeregowaæ je w kolejnoci od tego najbardziej interesuj¹cego, po ten traktowany jako zapasowy.
Niezale¿nie od liczby wybranych kierunków obowi¹zuje tylko jedna op³ata rekrutacyjna i jeden komplet podañ.
Wszystkie szczegó³owe informacje na
temat rekrutacji znaleæ mo¿na na internetowej stronie przygotowanej dla kandydatów  www.rekrutacja.pg.gda.pl. W sieci
zapoznacie siê m.in.: z zasadami przyjêæ, limitami przyjêæ na poszczególne kierunki,
terminarzem rekrutacji i terminami dy¿urów
komisji rekrutacyjnych, znajdziecie informacje o akademikach i stypendiach.
Co interesuj¹ce, od roku akademickiego
2011/2012 na naszej uczelni studiowaæ
bêdzie mo¿na chemiê budowlan¹. Kszta³cenie odbywaæ siê bêdzie w trybie stacjonarnym, na poziomie pierwszego stopnia.
Studia prowadziæ bêd¹ trzy uczelnie: Politechnika Gdañska, Politechnika £ódzka oraz
Akademia Górniczo-Hutnicza. Ka¿da uczelnia przyjmie tak¹ sam¹ liczbê studentów.
 Wybór, ¿e bêdê studiowa³a na Politechnice Gdañsk by³ prosty.  mówi Katarzyna
Wojteczko, studentka technologii ochrony
rodowiska na Wydziale Chemicznym. 
Nie tylko dlatego, ¿e nasza uczelnia ma bogat¹ ofertê edukacyjn¹, ale absolwenci dostêpnych na PG kierunków s¹ po¿¹dani na
rynku pracy. Wszak mo¿na tu studiowaæ
kierunki unikatowe, jak na przyk³ad mój,
który jest dostêpny tylko na dwóch uczelniach w Polsce

30 czerwca ruszy Centrum Rekrutacyjne PG, które znajdzie siedzibê w sali 155
w Gmachu G³ównym PG. Profesjonalna obs³uga centrum pomo¿e maturzystom dokonaæ wyboru w³aciwego kierunku czy te¿
zorientowaæ siê  w oparciu o wyniki matur
 jakie maj¹ szanse dostania siê na wymarzone studia. We wspomnianym centrum na
kandydatów czekaæ bêd¹ stanowiska komputerowe; bêdzie tam mo¿liwoæ nieodp³atnego wydrukowania deklaracji czy te¿
formularzy wp³at.

Rekrutacja:
www.rekrutacja.pg.gda.pl,
tel. 58/348 67 00

TOP 5, czyli najpopularniejsze
kierunki rekrutacji 2010
· Geodezja i kartografia 11,80 osób na
miejsce wg I preferencji (32,77 zg³oszeñ/
miejsce)
· Budownictwo 3,65 osób na miejsce wg
I preferencji (7,59 zg³oszeñ/miejsce)
· Biotechnologia 3,61 osób na miejsce wg
I preferencji (7,86 zg³oszeñ/miejsce)
· Architektura i urbanistyka 3,53 osoby
na miejsce wg I preferencji (3,56 zg³oszeñ na miejsce)
· Informatyka 2,65 osób na miejsce wg
I preferencji (5,24 zg³oszeñ/miejsce)
EWA KUCZKOWSKA
BIURO PRASOWE POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ
ZDJÊCIE: MATERIA£Y PROMOCYJNE PG
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