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Dalszy ciąg starych kłopotów

Nowe problemy z zabudow¹
Wyspy Spichrzów
W³aœciwie jest to dalszy ci¹g starych k³opotów, wynikaj¹cych z b³êdnych za³o¿eñ historycznych i planistycznych. Pierwsze
z nich, to wykluczenie przez w³adze konserwatorskie rekonstrukcji fasad spichlerzy.
To dla mnie sprzecznoœæ sama
w sobie: konserwatorzy przeciwni
odtwarzaniu historycznego piêkna!
Chyba nie na tym polegaj¹ ich ustawowe obowi¹zki? Tak¿e interes inwestora nie musi byæ naruszony, bo
w historycznych bry³ach spichlerzy
mo¿na pomieœciæ ka¿d¹ funkcjê.
Tymczasem narzucono taki strach
przed pos¹dzeniem o chêæ rekonstrukcji, ¿e architekci, zw³aszcza
m³odzi, nawet nie próbuj¹ jej proponowaæ, bo wiedz¹, ¿e Szanowni Jurorzy, dogmatycznie sprzeciwiaj¹cy
siê rekonstrukcjom, na pewno nie
daliby za nie nagrody. Mo¿na ten
strach zrozumieæ, ale je¿eli Urz¹d
Konserwatorski zakazuje rekonstrukcji (bo czym, jak nie zakazem jest
zalecanie „rekompozycji w formach
wspó³czesnych”?), to widzê w tym
coœ nienaturalnego. Jeszcze gorzej
jest, gdy z Urzêdu wychodz¹ b³êdne
podk³adki historyczne (tak by³o przy
konkursie na zabudowê cypla Wyspy) i wadliwe warunki konserwatorskie, dopuszczaj¹ce w poszczególnych miejscach pó³nocnej czêœci
Wyspy zbyt du¿e wysokoœci, w wy-
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1. Zestawienie zabudowy przedwojennej (u góry)
i projektowanej obecnie (u do³u)

niku czego szczyty nowych budynków bêd¹ widoczne po drugiej stronie rzeki, z g³êbi ulic: Chlebnickiej,
Mariackiej i Œw. Ducha. Takie psucie
efektów odbudowy G³ównego Miasta jest po prostu ³amaniem prawa,
w tym przypadku Ustawy o Ochronie Zabytków, nakazuj¹cej ochronê
krajobrazu kulturowego na ca³ym
obszarze historycznego Œródmieœcia
Gdañska. Ostatnio dowiedzieliœmy
siê (nieoficjalnie) o jeszcze jednym
zagro¿eniu: inwestor zamierza poszerzyæ nabrze¿e Wyspy i zwêziæ w ten
sposób Mot³awê o 6 metrów, czyli
wiêcej ni¿ o jedn¹ dziesi¹t¹! Jest to
niedopuszczalne ze wzglêdów widokowych i zarazem katastrofalne dla
przyjêtego przez w³adze miasta programu o¿ywienia dróg wodnych.
Wobec tych zagro¿eñ postanowiliœmy wyst¹piæ do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o po³o¿enie kresu ³amaniu Ustawy
o Ochronie Zabytków, która na terenie Pomnika Historii musi byæ rygorystycznie przestrzegana.
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2. Wysokoœci spichlerzy od Deo do Czerwonego Serca, stan przed 1945 r.

Oto treœæ naszego pisma:
W. Pan Dariusz Chmielewski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
80-881 Gdañsk, ul. Kotwiczników 20
Wielce Szanowny Panie Konserwatorze,
w zwi¹zku z rozpoczêciem zabudowy pó³nocnej czêœci Wyspy Spichrzów, a w szczególnoœci odcinka na nabrze¿u Mot³awy od
spichlerza „Deo” do Mostu Zielonego (ul. Chmielna 11 do 25), pragniemy zwróciæ uwagê na zaistnia³e nieprawid³owoœci, naruszaj¹ce
ustawê o ochronie zabytków. Obszar ten le¿y w samym sercu historycznego Œródmieœcia Gdañska, nosz¹cego na mocy dekretu
Prezydenta RP z 20 wrzeœnia 1994 r. status Pomnika Historii. Oznacza to, ¿e na ca³ym jego terenie, od bramy ¯u³awskiej do koñca
Nowych Ogrodów i od bramy Nizinnej po ul. Wa³ow¹, wraz z fortyfikacjami nowo¿ytnymi, a wiêc i na Wyspie, obowi¹zuje
rygorystyczne przestrzeganie norm ochrony dziedzictwa, w tym postanowieñ o ochronie krajobrazu (Ustawa o Ochronie Zabytków
z dnia 23 lipca 2003 r., art. 6.1, p. 1 a). Od chwili objêcia urzêdu na Panu spoczywa trudny obowi¹zek skutecznego reagowania na
wszystko, co je narusza.
Oto wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoœci:
1. Pokazana m.in. w prasie wizja zabudowy tego odcinka nie zachowuje ustalonych w warunkach konserwatorskich historycznych
szerokoœci dawnych parcel, których odzwierciedleniem maj¹ byæ szerokoœci fasad. £atwo siê o tym przekonaæ na za³¹czonym
zestawieniu projektowanych fasad z dawnymi na tym samym odcinku (Za³¹cznik 1).
2. Powa¿nym b³êdem jest przyjêcie dla ca³ej pó³nocnej czêœci Wyspy maksymalnych wysokoœci (rzêdnych kalenic), równych 30
i 33 m. Takie wysokoœci doprowadz¹ do zwichniêcia proporcji przestrzennych miêdzy zabudow¹: a) obu brzegów Mot³awy
w rejonie Starego Portu, b) obu stron ul. St¹giewnej i c) na ulicach Chlebnickiej, Mariackiej i Œwiêtego Ducha, gdzie szczyty zbyt
wysokich budynków na Wyspie bêd¹ stercza³y ponad bramami. To samo dotyczy dopuszczonych przez Pañskiego poprzednika
akcentów wysokoœciowych na cyplu, które maj¹ „konkurowaæ z ¯urawiem”. Za³o¿enia te s¹ sprzeczne z prawem, bo po zrealizowaniu zabudowy powa¿nie zdeformuj¹ historyczny krajobraz kulturowy, znajduj¹cy siê pod ochron¹.
3. Autor projektu twierdzi, ¿e zachowa³ dawne wysokoœci fasad. Na za³¹czonym zestawieniu (Za³¹cznik 1) widaæ, ¿e to nieprawda.
Dla u³atwienia sprawdzenia dodajemy szkic rekonstrukcyjny z naniesionymi przedwojennymi wysokoœciami spichlerzy (Za³¹cznik 2).
W realizowanym projekcie dostosowano wysokoœci do zachowanego spichlerza „Deo” (Chmielna 10) z 1931 r., w wyniku czego
szczyty nowej zabudowy bêd¹ widoczne z wnêtrza ul. Chlebnickiej po drugiej stronie rzeki, nad bram¹ Chlebnick¹ (Za³¹cznik 3).
Oznacza to drastyczn¹ deformacjê historycznego krajobrazu i naruszenie wspomnianego art. 6.1, p. 1 a Ustawy o Ochronie
Zabytków. (Uwaga: Przyjêtego za podstawê spichlerza „Deo” nie widaæ z ul. Mariackiej tylko dlatego, ¿e go zas³ania wyj¹tkowo
wysoki Dom Przyrodników).
4. Dosz³o do naszych uszu, ¿e przed rozpoczêciem budowy przygotowuje siê poszerzenie nabrze¿a, czyli zwê¿enie historycznego
koryta Mot³awy i – co za tym idzie – toru wodnego o 6 m. Mot³awa ma w tym miejscu miêdzy nabrze¿ami 50 m, z których chce
siê zabraæ prawie jedn¹ siódm¹! Takie zwê¿enie jest sprzeczne nie tylko z ochron¹ krajobrazu i nakazan¹ na ca³ym terenie ochron¹
sieci ulic i dróg wodnych, ale tak¿e z przyjêtym przez w³adze miasta programem o¿ywienia miejskich wód. W zwi¹zku z tym
nabrze¿a musz¹ byæ te¿ przystosowane do cumowania wszystkich jednostek, jakie mog¹ tutaj wp³yn¹æ. To jest dawny port gdañski, historyczne Wrota i Per³a Korony Polskiej. Nie wolno w ¿aden sposób utrudniaæ rozwoju ¿eglugi na Mot³awie!
5. Na podstawie b³êdnych podk³adek historycznych przyjêto w za³o¿eniach w 2010 r. przerwê w zabudowie miêdzy parcelami
ul. Chmielnej nr 3 i 5 (parcela nr 4 wg przedwojennej numeracji), podczas gdy w rzeczywistoœci luka by³a dopiero miêdzy nr 6
i 8 (na parcelach nr 7 i 8). Tak¿e to za³o¿enie jest sprzeczne z Ustaw¹, bo niekorzystnie zmienia historyczne stosunki przestrzenne
w krajobrazie miasta.
Podobne zastrze¿enia zg³aszaliœmy do Wydzia³u Rozwoju U. M. przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, ale
zosta³y zignorowane. Plan nie zmusza jednak, a jedynie zezwala na realizowanie zabudowy w pe³nej wysokoœci. Ma Pan w³adzê
i wszelkie œrodki prawne, by do tego nie dopuœciæ. Naprawienie przytoczonych b³êdów jest konieczne dla przywrócenia zgodnoœci
z obowi¹zuj¹cym prawem i dla zachowania historycznego piêkna naszego miasta. Przeprowadzona przez nas analiza geometryczna
prowadzi do wniosku, ¿e aby zabudowa na Wyspie nie by³a widoczna z g³êbi ulic Chlebnickiej, Mariackiej i Œw. Ducha, nie mo¿e

4

Nr 06/2013
w ich przed³u¿eniu przekraczaæ 21 m nad gruntem. Dotyczy to tak¿e cypla Wyspy, dla którego dominant¹ wysokoœciow¹ powinien
pozostawaæ ¯uraw, a w krajobrazie ul. St¹giewnej nadal powinna dominowaæ wielka St¹giew.
Prosimy o rozwa¿enie naszego pisma i zajêcie stanowiska. W razie potrzeby s³u¿ymy dalszymi informacjami, podk³adkami
i wyjaœnieniami.
Gdañsk, 4 czerwca 2013 r.
Z powa¿aniem
Za Zarz¹d
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
Prezes
Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

Za Komisjê £adu Przestrzennego
Rady Dzielnicy Œródmieœcie
Przewodnicz¹cy
Mgr in¿. arch. Stanis³aw Michel

Do wiadomoœci:
Generalny Konserwator Zabytków
Wojewoda Pomorski
Prezydent Miasta Gdañska
Za³¹czniki:
1. Zestawienie zabudowy przedwojennej (u góry)
i projektowanej (u do³u).
2. Wysokoœci spichlerzy od „Deo” do „Czerwonego
Serca”, stan przed 1945 r.
3. Tak bêdzie wygl¹da³a ul. Chlebnicka po zrealizowaniu
zbyt wysokiej zabudowy na Wyspie Spichrzów.
3. Tak bêdzie wygl¹da³a ul. Chlebnicka po zrealizowaniu zbyt wysokiej
zabudowy Wyspy Spichrzów

Gdańskie Dni Sąsiadów 2013 i Święto Ulicy Św. Ducha

Ogromna potrzeba
spotykania siê na co dzieñ
Gdañskie Dni S¹siadów 2013 w dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie obchodzono razem ze Œwiêtem Ulicy Œw. Ducha.
Frekwencja by³a nadspodziewanie du¿a, po przeczytaniu barwnych, zachêcaj¹cych do udzia³u w festynie, plakatów,
przybyli nie tylko mieszkañcy Œw. Ducha.
Zjawili siê tak¿e mieszkañcy ulicy Szerokiej i innych okolicznych ulic. Pogoda dopisa³a!
Konkursy, koncerty, zabawy
Organizatorem przedsiêwziêcia by³y: Stowarzyszenie „Nasz
Gdañsk” i Rada Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie oraz parafia bazyliki Najœwiêtszej Marii Panny w Gdañsku.
– Nasze œwiêto zorganizowaliœmy 19 maja, w dniu Zes³ania
Ducha Œwiêtego – powiedzia³a Alicja Misiukiewicz, cz³onek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i radna Rady Dzielnicy Gdañsk –
Œródmieœcie, inicjatorka i wspó³organizatorka spotkania.
By³a to okazja do zbli¿enia ludzi, którzy mieszkaj¹ blisko siebie,
ale na co dzieñ prawie siê nie znaj¹. Jak siê okaza³o, potrzeba bycia
razem jest przeogromna, dzia³ania bêd¹ kontynuowane.
Tego dnia obchodzono œwiêto patronalne Kaplicy Królewskiej.
By³ konkurs wiedzy o Bazylice Mariackiej i zwiedzanie œwi¹tyni.

Przedpro¿a ulicy Œw. Ducha ozdobi³y ró¿nokolorowe baloniki
i chor¹giewki z napisami „Gdañskie Dni S¹siadów”
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Kuchnia pod chmurk¹ przy bul. Œw. Ducha mia³a wiele uroku
Najm³odszych do udzia³u w konkursach nie trzeba by³o zachêcaæ

Zapachy z polowych kuchni na Œw. Ducha pobudzi³y apetyty

Alicja Misiukiewicz rozdawa³a nagrody od sponsorów,
z prawej prowadz¹cy festyn ks. S³awomir Skoblik
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¯eby znaleŸæ prawid³ow¹ odpowiedzieæ g³owi³y siê kilkupokoleniowe rodziny

Kiedy z fontanny wytryœnie woda?
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Œliczna mama ze œliczn¹ córeczk¹

Emocje na konkursie piosenki by³y tak du¿e, ¿e niektórzy
nieomal nie po³knêli mikrofonu

Pogoda dopisa³a, humory tak¿e

Doskonale czuli siê tego dnia tak¿e ludzie starsi zachêceni do wyjœcia z domów

Zadowolonym uczestnikom przygl¹da³y siê dostojnie lwy

Myœlimy o urz¹dzeniu Nocy Œwiêtojañskiej – powiedzia³a
Alicja Misiukiewicz
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– Pomogli nam sponsorzy, okoliczne
sklepy i restauracje, którym jesteœmy
ogromnie wdziêczni – kontynuuje Alicja
Misiukiewicz. – Na przyk³ad Restauracja
„Gdañska” zapewni³a uczestnikom festynu
od godz. 12 do 15 – nieodp³atnie – chleb
ze smalcem, mo¿na by³o te¿ zjeœæ obiad
rodzinny za 17 z³otych od osoby, za dania,
wybrane karty, p³aciliœmy 50 proc. taniej.
Z kolei Sklep Rowerowy przy ul. Œw.
Ducha, którego pracownicy zjawili siê na
placyku z rowerami, na którym jeŸdzi³y
dzieci, da³, jako nagrody w konkursach, dwa
vouchery na przegl¹dy rowerów w swoim
zak³adzie.
Wsparli festyn tak¿e, oferuj¹c atrakcyjne nagrody: Pub „Duszek”, Sklep Spo¿ywczy „Libo” – tak¿e z ulicy Œw. Ducha.
Sponsorzy z ul. Grobla I to: Salon Fryzjerski Szymon Niemczyñski, Salon Fryzjerski „U Paw³a”, Galeria Grobla GIFTS

„SOVENIR”, kawiarnia „W Starym Kinie”
oraz Restauracja „Bary³ka” i inni.
Do zobaczenia w Noc Œwiêtojañsk¹!
Festyn zakoñczy³ siê o godz. 15, nastêpnie czêœæ uczestników przenios³a siê na
– przygotowane wczeœniej – przedpro¿a
cztery ulicy Œw. Ducha, gdzie do póŸnych
godzin nocnych trwa³a biesiada s¹siedzka.
Ka¿dy przyniós³ i po³o¿y³ na sto³ach jedzenie, co móg³, na grillu piek³y siê kie³baski,
panie wynosi³y z domów napoje – kawê,
herbatê, sa³atki, ciasta, niczego nie brakowa³o. Pocz¹tkowo by³o niewielu uczestników, ale, gdy widziano przez okna, ¿e zabawa siê dobrze rozkrêca, przybywa³o
najm³odszych, m³odzie¿y, osób w œrednim
wieku i najstarszych. In¿. arch. Stanis³aw
Michel zgromadzi³ wokó³ siebie grupkê
mi³oœników piêknego Gdañska, których
oczarowa³ fascynuj¹cymi opowieœciami.

Niektórzy s¹siedzi siedzieli na biesiadzie
do czwartej nad ranem. Wszyscy doszli do
wniosku, ¿e maj¹ ogromn¹ potrzebê spotykania siê na co dzieñ, ¿e do tej pory nie
umieli znaleŸæ ku temu okazji.
– Wielu chcia³o, ¿eby raz w miesi¹cu
taka impreza siê odbywa³a, myœlimy o urz¹dzeniu Nocy Œwiêtojañskiej i jestem przekonana, ¿e nam siê to uda, ci sami sponsorzy
obiecali swój udzia³! – mówi entuzjastycznie
Alicja Misiukiewicz. – Ju¿ teraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Mo¿e
rzucaæ bêd¹ wianki na fontannê? Pomys³ów i zapa³u mieszkañców nie brakuje.
KATARZYNA KORCZAK
ZDJÊCIA: JANUSZ RYDZEWSKI.
MATERIA£Y PROMOCYJNE RADY DZIELNICY
GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE I STOWARZYSZENIA
„NASZ GDAÑSK”

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (7)

Ofiary cywilne akcji
„Wis³a”
W ramach prowadzonej 28 kwietnia do koñca lipca 1947 r. akcji „Wis³a” przesiedlono z terenów po³udniowo-wschodnich
Polski oko³o 140 tysiêcy osób cywilnych. Dzia³ania objê³y w g³ównej mierze ludnoœæ Ukraiñsk¹, Bojków, Dolinian i £emków,
a tak¿e ma³¿eñstwa polsko-ukraiñskie.
Wszystko to odbywa³o siê w ramach
przesiedleñ bêd¹cych tylko czêœci¹ wiêkszej operacji. Akacja mia³a na celu rozbicie ukraiñskich struktur nacjonalistycznych (Ukraiñska Powstañcza Armia czy
Organizacja Ukraiñskich Nacjonalistów),
dzia³aj¹cych na obszarze Polski. Osoby,
a w³aœciwie ca³e rodziny, przesiedlane
by³y g³ównie na tereny Ziem Odzyskanych, gdzie przekazywano im najczêœciej
mienie przejête przez Pañstwo Polskie na
podstawie dekretu o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich.
W ten oto sposób 4 osobowa rodzina zosta³a zmuszona do opuszczenia terenu wsi
Prusie (powiat Lubaczowski) i przesiedlona na teren wsi Zelki (powiat Gi¿ycki).
Przekazano im ponad 12 hektarowe gospodarstwo, na które sk³ada³y siê, oprócz
gruntów, tak¿e dom mieszkalny, szopa, stajnia oraz stodo³a. W 1959 r. aktem nadania
potwierdzono prawo w³asnoœci gospodarstwa, przy czym, z niewiadomych powodów,
zamiast przesz³o 12 hektarów, potwierdzono prawo w³asnoœci jedynie do 6 hektarów gruntów oraz domu obory i stodo³y.
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Z dniem 7 wrzeœnia 1951 r. wszed³ w ¿ycie dekret z dnia 6 wrzeœnia 1951 r.
o ochronie i uregulowaniu w³asnoœci osadniczych gospodarstw ch³opskich na obszarze
Ziem Odzyskanych.
Zgodnie z art. 2 tego dekretu osoby, które posiada³y gospodarstwa rolne i prowadzi³y je osobiœcie lub przez cz³onków rodziny, a do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego
dekretu nie naby³y ich w³asnoœci, stawa³y siê, z mocy prawa, w³aœcicielami tych gospodarstw. Wraz z gospodarstwem rolnym na w³asnoœæ posiadaczy gospodarstw
przechodzi³ tak¿e inwentarz ¿ywy oraz zabudowania i inwentarz martwy, stanowi¹ce
przynale¿noœæ gospodarstwa i potrzebne do jego prowadzenia.
Oznacza³o to, i¿ prawo w³asnoœci gospodarstwa rolnego, wraz z pozosta³ymi
sk³adnikami, nabywano z mocy prawa, a wydawane na podstawie przepisów tego
dekretu akty nadania mia³y charakter deklaratywny, tj. jedynie potwierdza³y fakt
nabycia okreœlonego maj¹tku.
Z kolei – zgodnie z art. 4 tego dekretu – prawo w³asnoœci nie rozci¹ga³o siê na
czêœæ gospodarstwa rolnego, przekraczaj¹c¹ 15 hektarów u¿ytków (gruntów ornych,
pastwisk, gruntów leœnych oraz gruntów pod wodami), a gdy chodzi³o o gospodarstwa hodowlane – 20 hektarów u¿ytków, jak równie¿ na te zabudowania, urz¹dzenia
gospodarcze i inne przedmioty inwentarza martwego, które nie s¹ potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego w tych rozmiarach.
Z uwagi na to, i¿ wspomniane gospodarstwo nie by³o gospodarstwem hodowlanym, jak i jego obszar nie przekracza³ obszaru 15 ha (a niewiele ponad 12 hektarów)
brak by³o podstaw do potwierdzenia aktem nadania jedynie obszaru o powierzchni
6 hektarów.
Z tych te¿ wzglêdów akt ten nale¿y uznaæ za wadliwy i wydany z ra¿¹cym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa.

RADCA PRAWNY

MAREK FORYŒ,
DART DG, TEL. 502 166 894
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Malarstwo prof. Władysława Jackiewicza w foyer Teatru Wybrzeże

Wysmakowane i subtelne,
najwy¿szych lotów
T³umy wielbicieli zarówno twórczoœci prof. W³adys³awa Jackiewicza, jak i samego artysty, przyby³y do foyer Teatru
Wybrze¿e na wernisa¿ jego wystawy. Manifestowano solidarnoœæ z jednym z nestorów polskiego malarstwa, którego
marcow¹ ekspozycjê w Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej im. Fryderyka Chopina niespodziewanie przedwczeœnie zamkniêto.
Pojawiaj¹ca siê w trójmiejskich mediach
atmosfera pewnego rozedrgania emocjonalnego, a nawet skandalu, to bardzo skuteczne narzêdzie reklamy przedsiêwziêæ
artystycznych.
Skandal! Prof. Roman Perucki zgorszy³
siê rzekom¹ golizn¹
Zauwa¿y³ to prof. W³adys³aw Jackiewicz, który na wernisa¿u podziêkowa³ dyrektorowi Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej
im. Fryderyka Chopina prof. Romanowi
Peruckiemu za bezp³atn¹ reklamê wystawy.
Spekulacje dotycz¹c¹ przyczyn odwo³ania wystawy prof. Jackiewicza w PFB
koncentrowa³y siê na rzekomej goliŸnie
uwidocznionej w dzie³ach wybrze¿owego
artysty. Adepci profesji dziennikarskiej pisali nawet o œmia³ych aktach autorstwa
prof. Jackiewicza, co mo¿na jedynie t³umaczyæ dyletanctwem i brakiem rudymentarnej wiedzy w tym zakresie. Twórczoœæ
prof. Jackiewicza to bowiem wysmakowane
i subtelne malarstwo najwy¿szych lotów.
Z kolei prof. Perucki oficjalnie zapewnia³,
¿e nie jest krytykiem sztuki i nie roœci sobie
pretensji do oceniania prac malarskich, a jedyn¹ przyczyn¹ odwo³ania wystawy by³y
pewne niedoci¹gniêcia organizacyjne. Na-

Prof. W³adys³aw Jackiewicz, Anna Klucznik, Beniamin Koralewski

tomiast nieliczni przedstawiciele tzw. serwatki towarzyskiej doszukiwali siê nawet
przyczyn politycznych grzebi¹c nieprzyzwoicie w ¿yciorysie Profesora i wypominaj¹c
mu znalezienie siê w grupie za³o¿ycielskiej
Zwi¹zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, który powo³ano w stanie wojennym,
a tak¿e cz³onkostwo w powo³anym przez
Radê Krajow¹ PRON Ogólnopolskim Komitecie Grunwaldzkim. Tyle tylko, ¿e takie
ciekawostki ma³o ju¿ kogokolwiek dzisiaj
ekscytuj¹.
Warto przypomnieæ, ¿e prof. W³adys³aw
Jackiewicz urodzi³ siê 17 lutego 1924 r.
w Podbrodziu na WileñszczyŸnie. Studiowa³ na Wydziale Malarstwa Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie (Obecnie ASP w Gdañsku).
Po pierwsze – sztuka

Prof. W³adys³aw Jackiewicz

Dyplom otrzyma³ w 1952 r. w pracowni
prof. Artura Nacht-Samborskiego. W latach
1969–1981 pe³ni³ funkcjê rektora gdañskiej PWSSP (wczeœniej prorektora i dziekana Wydzia³u Malarstwa). Jest laureatem
Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego.

Na wernisa¿u w Teatrze Wybrze¿e niespodziewanie pojawi³ siê z kwiatami sam
Roman Perucki. Zosta³ osobiœcie zaproszony przez Wiktoriê Kusiñsk¹ i Beniamina
Koralewskiego z Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki. Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuki, wspó³organizator wystawy, znane jest z koncyliacyjnego
podejœcia do wszelkich sporów i nieporozumieñ. Drugim wspó³organizatorem by³a
Anna Klucznik z Galerii „Klucznik”.
Pomimo starañ niektórych osób, nie uda³o siê sprowadziæ tego niew¹tpliwie wyj¹tkowego wydarzenia do poziomu groteski
w teatralnym emploi. To przede wszystkim
zas³uga Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki oraz goœcinnego Teatru Wybrze¿e pod kierownictwem dyrektora Adama
Orzechowskiego.
Szkoda tylko, ¿e sama wystawa i jej artystyczna ocena zesz³y na drugi plan. Próbowa³a temu nieco zaradziæ w swojej prelekcji dr Zofia Watrak, ale chyba nie do
koñca siê to uda³o.
JAROS£AW BALCEWICZ
ZDJÊCIA ANNA MARIA BOROS
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Śmiech to zdrowie

Szeœædziesi¹t lat rysunków Jujki
Jest rok 1953. Osiemnastoletni m³odzieniec nie dosta³ siê na studia artystyczne (szko³a za póŸno wys³a³a dokumenty),
wiêc podejmuje prace w „Gazecie Zielonogórskiej”, gdzie ma przerysowywaæ kolorowe dowcipy rysunkowe z rosyjskiego
„Krokodi³a”, ¿eby je mo¿na by³o drukowaæ w czarnobia³ej gazecie.
Poniewa¿ poziom tych dowcipów, g³ównie politycznych, jest
beznadziejny, m³ody kopista zaczyna rysowaæ w³asne. Ku jego
zaskoczeniu podobaj¹ siê i dostaje polecenie kontynuacji. Tak
szeœædziesi¹t lat temu zaczê³a siê kariera Zbyszka Jujki – dziœ
uznanego Mistrza Satyry, autora ponad 40 albumików, laureata
nagród krajowych i zagranicznych. Gdañszczanie znaj¹ go
przede wszystkim jako twórcê „Dzienniczka” – w³asnego dodatku do „Dziennika Ba³tyckiego”, którego lekturê w pi¹tek zaczynaj¹ od Jujki, a niektórzy na nim j¹ koñcz¹. Ostatnio wyszed³
„Dzienniczek” nr 2615, co pomno¿one przez 6 daje 15690 dowcipów rysunkowych w tym organie, a ³¹cznie z zamieszczanymi
gdzie indziej grubo ponad 20 tysiêcy! Gdyby zgromadziæ razem
wszystkich, którzy siê z nich œmiali i skupiæ ich œmiech w jednym momencie czasu, powsta³y ryk ukontentowania rozwali³by
mury miasta!
Ale nie myœlmy o takich efektach. Œmiech to zdrowie. Je¿eli
to prawda, to zas³ugi Zbyszka dla zdrowia narodowego s¹ tak
wielkie, ¿e powinien dostaæ sowit¹ nagrodê od Ministerstwa
Zdrowia, albo przynajmniej od Narodowego Funduszu Zdrowia,
który dziêki niemu ma mniejsze wydatki.
¯yczymy Jubilatowi nieustaj¹cej weny, kolejnych œwietnych
jubileuszów (nie wy³¹czaj¹c setnego), ¿elaznego zdrowia, odpornoœci na przykroœci i dalszej umiejêtnoœci przekuwania w œwietne dowcipy wszystkiego, co nas dra¿ni. A w najbli¿szym czasie
ukazania siê jego najnowszego albumu z dowcipami o Gdañsku,
które z jakichœ dziwnych wzglêdów, siê opóŸnia. Panowie, nie
wypada! To jubileusz nas wszystkich i ca³ego miasta! Jujka jest
tylko jeden, jedyny, wspania³y, chluba Gdañska!
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
ILUSTRACJE: DOWCIPY JUJKI
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Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik
w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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Dawny Gdańsk miał na obu Motławach ponad 3 kilometry w pełni
wyposażonych nabrzeży

Wodne œwiêto i refleksje
Ch³opcy, ahoj! Niebieskie morze jest
I wiatr na wantach piosenkê gra,
A ¿agle s¹ tak bia³e.*

W sobotê, 18 maja 2013 r. odby³o siê Jubileuszowe X Otwarcie Sezonu ¯eglarskiego. To prawdziwe wodne œwiêto miasta!
Ju¿ dawno nie widzia³em tylu gdañskich flag. Wszystkie liny, jakie tylko s¹ na jachtach – fa³y, wanty, sztagi, paduny –
gra³y swoj¹ piosenkê.
A nieme zazwyczaj cumy próbowa³y
(bezskutecznie) im dorównaæ.
Przywróciæ zwodzenia mostów:
Zielonego, Krowiego, Kamieniarskiego,
St¹giewnego i (po odbudowie) mostu
RogoŸników
Jednostki wszelkiego rodzaju – du¿e
i ma³e – cumowa³y przy nielicznych dostêpnych nabrze¿ach, g³ównie przy ulicy
Wartkiej, gdzie sta³y w trzech rzêdach,
a królowa³a nad nimi flagowa jednostka
miasta – STS „Genera³ Zaruski”. Trudno
w tym miejscu nie przypomnieæ, ¿e dawny
Gdañsk mia³ na obu Mot³awach ponad
3 kilometry w pe³ni wyposa¿onych nabrze¿y. Miasto zainaugurowa³o program
o¿ywienia dróg wodnych, to dobrze, przyst¹piono do remontu nabrze¿y O³owianki,
ale to ci¹gle zbyt ma³o. Piln¹ potrzeb¹ jest
uchwalone ju¿ w grudniu 1993 r. przez
ówczesn¹ Radê przywrócenie zwodzenia
mostów: Zielonego, Krowiego, Kamieniarskiego, St¹giewnego i (po odbudowie)
mostu RogoŸników, a remont musi obj¹æ
wszystkie zaniedbane keje. To niezmiernie
wa¿ne dla przywrócenia Gdañskowi s³awy

Statek gaœniczy w razie potrzeby ugasi Filharmoniê (je¿eli pokona barierê na rzece)

Pierwszego Portu Rzeczypospolitej. Ale
o czym ja piszê? Po zamierzonym wybudowaniu u wejœcia do Starego Portu bariery
w postaci mostu dla pieszych wszystkie te
plany strac¹ sens. Trawestuj¹c stare rzymskie powiedzenie mo¿na rzec: ¿eglowanie
jest konieczne, k³adka (na O³owiankê) nie
jest konieczna. Jak ju¿ tysi¹c razy pisa³em
jej wszystkie cele, bez szkody dla ¿eglugi,
mo¿e spe³niaæ odpowiedni pojazd wodny.
Przyk³ad? Proszê bardzo.

A tak przy okazji: dlaczego to ma byæ 13
milionów? Oddany dopiero co do u¿ytku
most zwodzony na Brdzie, o wiele wy¿szy
i ciê¿szy (30 ton udŸwigu) kosztowa³ 5,1
milionów z³. Co siê kryje za prawie trzykrotnie wiêkszymi kosztami „k³adki”?

Nie warto wyrzucaæ tych 13 milionów z³

Jachty sta³y w trzech rzêdach

12

Niedawno oferowano w Internecie 56-metrow¹ motorow¹ barkê w dobrym stanie za 40 tysiêcy euro (p³yn¹³em czymœ
takim, tylko trochê mniejszym, w Kopenhadze). Mo¿e wejœæ na ni¹ do 400 pasa¿erów! Machnie siê parê razy przez Mot³awê
i ju¿ przep³ynie do (albo z) budynków
Filharmonii tysi¹c osób! W razie niepogody
wystarczy brezentowa plandeka. Naprawdê
nie warto wyrzucaæ tych 13 milionów z³
na most dla pieszych w tym miejscu, który
(przy przyjêtych absurdalnych parametrach)
praktycznie zablokuje ruch na Mot³awie.

„Genera³ Zaruski” przy Wartkiej

Nr 06/2013
Wróæmy na Wartk¹, gdzie by³o tak kolorowo w czasie inauguracji sezonu ¿eglarskiego. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
po przegrodzeniu rzeki k³adk¹ nabrze¿e
przy Wartkiej bêdzie praktycznie wy³¹czone dla wszelkich nieco wiêkszych jednostek. Czy tego chcemy? I jak to pogodziæ
z programem o¿ywienia dróg wodnych?

Nie jestem ¿eglarzem. Zadajê te pytania
jako mieszkaniec Œródmieœcia, mi³oœnik
jego piêkna i historii. Stawiam je, bo mi
zale¿y na o¿ywieniu Mot³awy i przywróceniu – w nieco zmienionej formie – œwietnoœci Staremu Portowi. Widzê jak funkcjonuje komunikacja wodna w wielu miastach
europejskich i wiem, ¿e mo¿emy im pod

tym wzglêdem dorównaæ. Stawianie barier
na Mot³awie, to nie postêp (jak twierdz¹
niektórzy) tylko regres, cofanie siê w rozwoju. Woda jest po to, ¿eby po niej p³ywaæ!
Ahoj!
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
FOT. ANDRZEJ JANUSZAJTIS
* Piosenka ¿eglarska

Werner Grabe – człowiek dwóch kultur

Puck na starych pocztówkach
Pucka Noc Muzeów rozpoczê³a siê 17 maja 2013 r. o godz. 16. w Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy otwarciem
wystawy: „WERNER GRABE – kolekcjoner puckiej pamiêci. Puck na dawnych pocztówkach”.
W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ kolekcjoner
Werner Grabe z ma³¿onk¹.
200 portretów miasta
Przybyli: Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa oraz Gerd Fensterseifer,
wicekonsul Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdañsku.
„Przesz³o 200 pocztówek i fotografii to
200 portretów miasta powsta³ych w ci¹gu
120 lat”. Te s³owa rozpoczynaj¹ tekst
dwujêzycznego katalogu wystawy unikatowej kolekcji Wernera Grabe. Dofinansowa³ przedsiêwziêcie Konsul
Generalny Niemiec w Gdañsku.
Pani dr Danuta Dettlaff tak
opisa³a sylwetkê autora puckiej wystawy:
„Werner Grabe (ur. 1942 r.,
Puck) dzieli serce miêdzy dwa
pañstwa: Polskê i Niemcy.
Przez blisko cztery dziesiêciolecia mieszka³ we Frankfurcie
nad Menem. Tam w latach
1970–1980 sprawowa³ przez
trzy kadencje funkcjê prezesa
Zwi¹zku Polaków ZGODA
i dzia³a³ w Klubie Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Promowa³
idee wspó³pracy spo³ecznoœci
Od lewej
lokalnych Polski i Niemiec.
W latach 90. XX w. zamieszka³ w Pu³tusku i aktywnie w³¹czy³ siê
w dzia³alnoœæ Fundacji Budowy Szpitala
w Pu³tusku oraz Klubu Integracji Europejskiej ZG Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT w Pu³tusku.
Powrót do korzeni
W tym czasie zacz¹³ równie¿ prê¿nie
dzia³aæ na rzecz miejsca swojego urodze-

nia jako cz³onek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Towarzystwa Upiêkszania
Miasta Pucka. Wspiera w ostatnim dziesiêcioleciu wspó³pracê partnersk¹ polskich
i niemieckich miast, gmin i powiatów:
Puck – Stein – Konz, Krokowa – Schweich, Kosakowo – Ruwer, Powiat Pucki –
Saarburg – Trier.
Werner Grabe znany jest lokalnemu
œrodowisku przede wszystkim jako kolekcjoner – filatelista, numizmatyk, filokartysta
itp. W jego kolekcji prym wiedzie zbiór
artefaktów dotycz¹cych Pucka i ca³ego re-

spektywy dokumentalisty ¿ycia spo³ecznego pó³nocnych Kaszub.
Znak rozpoznawczy
– aparat fotograficzny

Naj¿ywsze kontakty utrzymuje z Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy,
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum
Domu Kopernika w Olsztynie, Politechnik¹ Gdañsk¹, Lig¹ Morsk¹ i Rzeczn¹.
Ekspozycja zorganizowana w 2010 roku
przez Ligê Morsk¹ i Rzeczn¹ w salach
parlamentarnych Senatu RP
uœwietni³a jubileusz 90-lecia
Zaœlubin Polski z Morzem.
Jego zbiory, zw³aszcza filokartystyczne, s¹ czêsto wykorzystywane jako materia³ ilustracyjny publikacji.
Zas³ugi Wernera Grabe dla
rozwoju kulturalnego regionu
zosta³y wielokrotnie docenione zarówno przez lokaln¹, jak
i pañstwow¹ administracjê.
Œwiadczy o tym chocia¿by
Medal GLORIA ARTIS – Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej
nadany 10 lipca 2009 roku
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Werner Grabe jest w Pucku
i na kaszubskiej Nordzie osoWerner Grabe z ma³¿onk¹ oraz wiceminister rolnictwa
bowoœci¹ dwóch kultur... Jego
Kazimierz Plocke z ma³¿onk¹
znakiem rozpoznawczym pogionu nadmorskiego z Gdyni¹ i Gdañ- zostaje reporterski aparat fotograficzny,
skiem. Jest cz³onkiem Polskiego Towarzy- stara siê byæ wszêdzie tam, gdzie tworzy
stwa Archeologicznego i Ogólnopolskiego siê historia tej Ziemi.
Klubu Filatelistów w Warszawie.
TEKST I ZDJÊCIA ROMAN NADOLNY
Werner Grabe wspó³pracuje z muzeami,
szko³ami i instytucjami kultury, wspieraj¹c Wykorzystano teksty zawarte w katalogu
liczne wystawy tematyczne eksponatami „Werber Grabe – kolekcjoner puckiej paze swoich zbiorów, a w ostatnich latach miêci. Puck na dawnych pocztówkach”.
tak¿e fotografiami wykonywanymi z per-
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W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Oruni – morze możliwości

Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie
W Zespole Szkó³ In¿ynierii Œrodowiska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Gdañsku – Oruni wiele siê dzieje. Od roku
szkolnego 2012/2013 szko³a aktywnie przyst¹pi³a do dzia³añ przez Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów Orunia IKO, bierzemy
udzia³ w Mobilnych Warsztatach Technicznych.
Kontynuujemy dobre tradycje placówki okreœlanej mianem „Oruñska Politechnika”.

„oruñskiej melioratki”, bo tak potocznie
mówi siê o Zespole Szkó³, uczniowie ciep³o wyra¿aj¹ siê o szkole, wspominaj¹c
lata tu spêdzone. A absolwenci rozsiani s¹
Teoria i praktyka na miejscu
po ca³ym œwiecie i pracuj¹ w ró¿nych
i w Niemczech
bran¿ach, od typowych pracowników naukowych bran¿y in¿ynierii i ochrony œrodoPoza kszta³ceniem na kierunkach ponad
wiska poprzez restauratorów czy w³aœcicieli
gimnazjalnych w Technikum In¿ynierii
firm melioracyjnych lub wodno-kanalizaŒrodowiska, Technikum Ochrony Œrodowiska czy Technikum Technologii ¯ywno- In¿ynierowie, restauratorzy, w³aœciciele cyjnych, kierowników budów, artystów,
firm wodno-kanalizacyjnych…
bo dobra szko³a daje wiele mo¿liwoœci,
œci oraz w Liceum Profilowanym. Odbywa
siê tu kszta³cenie w systemie zaocznym
Nauka przede wszystkim, ale wa¿ne a dzisiejsze czasy wymagaj¹ doœwiadczew takich zawodach, jak: technik rolnik, asy- jest, aby przynosi³a ona zadowolenie i sa- nia, mobilnoœci, kreatywnoœci. Tych rzestent osoby niepe³nosprawnej, czy technik tysfakcjê, a tak w³aœnie jest w naszej szkole. czy ucz¹ siê m³odzi ludzie w czasie zajêæ,
farmaceutyczny. Szko³a dok³ada wszelkich Jeœli nie jeszcze podczas procesu kszta³ce- ale tak¿e w trakcie ró¿norodnych przedstarañ, aby wszystko odbywa³o siê na jak nia to ju¿ kilka lat po opuszczeniu murów siêwziêæ organizowanych w szkole czy
udzia³u w projektach miêdzynajwy¿szym poziomie. Ucznionarodowych lub tych lokalwie technikum, poza nauk¹ teonych.
retyczn¹, zdobywaj¹ wiedzê
To, co dzieje siê w Zespole
praktyczn¹ w trakcie zajêæ eduSzkó³ In¿ynierii Œrodowiska
kacyjnych w szkolnych praCentrum Kszta³cenia Ustawiczcowniach i laboratoriach, na
nego i co szko³a oferuje uczniom,
wycieczkach dydaktycznych,
mo¿na by³o zobaczyæ szczepodczas praktyk zawodowych,
gólnie w ostatnich miesi¹cach.
które zapewnia ka¿demu szko³a.
Pod koniec kwietnia odby³a siê
Praktyki odbywaj¹ siê w zakonferencja naukowa „Technik³adach bran¿owych przy ul.
ka inspirowana natur¹”, która
Smoleñskiej 5/ oraz podczas
by³a elementem procesu polidwutygodniowych sta¿y zagratechnizacji zainicjowanej przez
nicznych w oœrodkach szkoleIKO. Podczas prezentacji przedniowych DEULA w Niemczech.
stawicieli politechniki GdañTo doskona³a okazja, aby poszeskiej m³odzie¿ mog³a zobaczyæ,
rzyæ wiedzê, doskonaliæ umiejak natura inspirowa³a uczojêtnoœci jêzykowe, poznaæ i zwiePiknik Naukowy, zwany Oruñskim Festiwalem Nauki
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dziæ Doln¹ Saksoniê i okolice Berlina, bo
z oœrodkami z tych rejonów wspó³pracuje
oruñska szko³a. Niemal ka¿dy uczeñ ma
mo¿liwoœæ uczestnictwa w tych wyjazdach, które realizowane s¹ w ramach miêdzynarodowego programu Leonardo da
Vinci. Potwierdzeniem odbycia sta¿u jest
certyfikat Europass Mobilnoœæ.
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Uczniowie szko³y podczas praktyk zagranicznych w Niemczech

i warto wiedzieæ, co jest tu ciekawego, co mo¿na wzmocniæ
poprzez swoje dzia³ania. Dlatego te¿ co roku – z inicjatywy
Samorz¹du Uczniowskiego –
zg³aszana jest szko³a do programu M³ody Obywatel, w tym
roku jesteœmy jedyn¹ szko³a
z województwa pomorskiego
bior¹c¹ udzia³ w programie.
W tym roku grupa projektowa
przygotowa³a grê dla dzieci ze
szkó³ i przedszkoli zwi¹zan¹
z histori¹ i zabytkami Oruni
oraz Parkiem Oruñskim. Co
prawda pogoda nam nie sprzyja³a i trzeba by³o przenieœæ zaPotwierdzeniem odbycia sta¿u zagranicznego jest certyfikat
bawê do budynku, ale przecie¿
Europass Mobilnoœæ
uczeñ „oruñskiej politechniki”
przystêpnym przedmiotem szkolnym. Na zawsze sobie poradzi, nawet w najtrudpikniku ka¿dy móg³ siê poczuæ naukow- niejszych sytuacjach, bo nad tym pracuje
Jak pozbyæ siê kamienia z czajnika,
cem. I chyba uda³o nam siê, bo odwiedzi- kadra, ludzie z pasj¹, zaanga¿owani w to
co zrobiæ, aby ziemniaki nie czernia³y
³o nas ponad 240 osób ze szkó³ i przed- co robi¹ i zara¿aj¹cy tym uczniów.
Wybór szko³y to wa¿ny krok, który zaMo¿na by³o samodzielnie poekspery- szkoli z Trójmiasta i okolic. Najm³odsi
mentowaæ, zrobiæ biopaliwo, zbadaæ za- uczestnicy nie chcieli opuszczaæ pikniku, decyduje o dalszym ¿yciu. Szko³y kusz¹,
chowanie cieczy nie newtonowskiej, poznaæ „bo to lepsze ni¿ komputer” jak powie- proponuj¹, a my gwarantujemy zdobycie
„chemiê od kuchni”; wodê gazowan¹, samo dzia³ jeden z uczniów szko³y podstawo- dobrych zawodów i to, co wa¿ne, umiejêtpompuj¹cy siê balonik, ¿yj¹ce dro¿d¿e, wej. Tym samym udowodniliœmy, ¿e nie noœæ radzenia sobie w ró¿nych sytuacjach,
gazow¹ fontannê. Uczniowie i nauczyciele trzeba wybieraæ siê daleko, na Politechni- czyli tak wa¿n¹ mobilnoœæ. U nas ka¿dy
udzielali praktycznych rad, dziêki którym kê czy Uniwersytet, bo to w³aœnie na Oru- znajdzie coœ dla siebie.
mo¿na rozwi¹zaæ problemy ¿ycia codzien- ni mo¿na by³o doœwiadczyæ naukowego
A o tym, co u nas siê dzieje, mo¿na przenego np.: jak pozbyæ siê kamienia z czaj- zawrotu g³owy.
czytaæ na stronie www.zsis.gda.pl oraz na
nika, co zrobiæ, aby ziemniaki nie czerniafacebooku.
³y, a barszcz by³ czerwony, a miêso siê nie „M³ody Obywatel” – myœlimy o dzielnicy
OPRACOWA£A:
Oprócz naukowej strony w czasie Pikpsu³o? Mo¿na by³o tak¿e dowiedzieæ siê
J
OANNA SZNAJDER-S TWORZYJANEK,
jak dzia³aj¹ baterie s³oneczne, zbadaæ s³uch, niku zosta³ zaprezentowany projekt „PoNAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
nauczyæ siê prognozowania pogody i prze- znaj Oruniê” przygotowany przez uczniów
I OPIEKUN SAMORZ¥DU UCZNIOWSKIEGO
konaæ siê, ¿e „nie taka nauka, a szczególnie klasy III w ramach programu M³ody Obychemia, „straszna jak ja maluj¹”, szczegól- watel realizowanego przez Centrum EduZDJÊCIA Z ARCHIWUM
nie, gdy pokazana w praktyce. Uczniowie kacji Obywatelskiej z Warszawy. Ide¹ proZESPO£U SZKÓ£ IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
i nauczyciele starali siê udowodniæ wszyst- gramu jest podejmowanie dzia³añ przez
CENTRUM KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO
kim uczestnikom, ¿e poprzez zabawê tak- m³odych ludzi w celu wprowadzania zmian
W GDAÑSKU – ORUNI
¿e mo¿na siê uczyæ. Chemia, fizyka czy w spo³ecznoœci lokalnej. Uczniowie ZSIS
matematyka nie musi byæ trudnym, nie- nie zapominaj¹, ¿e szko³a to tak¿e dzielnica
nych i wynalazców, a dziêki
zaprezentowaniu „e-doœwiadczeñ w fizyce” mo¿na by³o siê
przekonaæ, ¿e fizyka mo¿e byæ
przyjemna. Kolejnym etapem
majowego zawrotu g³owy by³
Piknik Naukowy, zwany Oruñskim Festiwalem Nauki. Impreza pt.: „Igraszki z chemi¹”,
realizowana by³a w ramach XI
Ba³tyckiego Festiwalu Nauki.
Szkolny dziedziniec przekszta³ci³ siê w laboratorium, w którym odbywa³y siê pokazy ciekawych reakcji chemicznych,
a wœród nich sztuczki chemiczne, takie jak pienisty potwór,
burza w probówce, ognie bengalskie, lokomotywa, pal¹ca
piana.
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Mieszkańcy dzielnicy mile spędzili wolny czas

Trzeci Oruñski Pchli Targ
– za nami
Trzeci Oruñski Pchli Targ w ramach „Gdañskich Dni S¹siadów” odby³ siê 15 maja na skwerku przy ul. Goœcinnej na Oruni.
To kolejna impreza integruj¹ca spo³ecznoœæ lokaln¹ zorganizowana przez: Radê Osiedla Orunia–Œw. Wojciech–Lipce
i Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów „NASZA ORUNIA”.
Wielu by³o sprzedaj¹cych, nie mniej kupuj¹cych, panowa³ gwar, chleba ze smalcem, ciasta, pysznej kawy i herbaty nie
zabrak³o.
Mimo pesymistycznych zapowiedzi meteorologów w tym dniu pogoda dopisa³a.
P³yty gramofonowe, obrazy, tania
porcelana…
Od poranka przygotowywano teren na
skwerku przy ul. Goœcinnej. Radni budowali stoiska, oruñscy in¿ynierowie przygotowywali k¹cik gier logicznych, wspólnie wieszano girlandy i wkrótce
pojawili siê pierwsi sprzedaj¹cy.
Oko³o godziny 11.00 wszystkie stoiska by³y zajête i… zaczê³o siê.
– Tylko u mnie najtañsze gry
komputerowe, za jedyne 2 z³ote
– krzyczy Patryk z ul. Zwi¹zkowej.
– Komiksy, ksi¹¿ki, stare
czasopisma – wtóruje mu Kasia z Raduñskiej.
– P³yty gramofonowe, obrazy, tania porcelana – do chóru
do³¹cza Pan Kazimierz z ul.
Ogarnej.
Ta swoista reklama przyci¹ga potencjalnych kupuj¹cych.

Tylko u nas kupuj
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Po jakimœ czasie niedu¿y skwerek wype³nia barwny t³umek, pierwsze transakcje,
pierwsze zarobione pieni¹¿ki, piersi zadowoleni z zakupu klienci.
Nie brakuje te¿ chêtnych do partyjki
szachów z mistrzami z IKO.
– Tym razem nie uda³o siê i przegra³em,
ale siê nie poddaje i zagram jeszcze raz –
t³umaczy lekko speszony oruñski nastêpca
mistrza Kasparowa, Mateusz z ul. G³uchej.
– £atwo skóry nie oddamy, w ka¿dy
poniedzia³ek w pobliskim Domu S¹siedzkim spotykamy siê z m³odzie¿¹ oruñsk¹

Impreza na skwerku Oruñskim

w ramach zajêæ roboczo nazwanych „Gry
Logiczne”, mamy wiêc gdzie potrenowaæ
– mówi Pawe³ Patyk, prezes Stowarzyszenia In¿ynierów.
Kto wiêcej sprzeda³, kto wiêcej zarobi³
I z uœmiechem Pawe³ Patyk dodaje, ¿e
wszystkich – ju¿ graj¹cych i tych, którzy
chc¹ siê nauczyæ – zaprasza w poniedzia³ki do „Goœcinnej Przystani” przy ul Goœcinnej 14.
Nagle, po drugiej stronie skwerku, robi
siê poruszenie. Miejscowi Radni og³aszaj¹
konkurs wiedzy o Oruni. Padaj¹
pytania dotycz¹ce historii i dnia
codziennego dzielnicy. Poprawne odpowiedzi nagradzane s¹
upominkami w postaci: maskotek, koszulek, d³ugopisów etc.
– W naszym konkursie nie
ma przegranych – mówi Urszula
Szkutnik, radna Osiedla. Mamy
bystre dzieciaki, dlatego przygotowaliœmy wyj¹tkowo du¿¹
liczbê nagród dla uczestników.
Tymczasem impreza trwa
w najlepsze. Oblegane stoiska,
uœmiechniête twarze sprzedaj¹cych i kupuj¹cych. To mo¿e
oznaczaæ tylko jedno, ¿e impreza siê uda³a. Oko³o godziny

Konkurs

Nr 06/2013

Nie tylko szachy

Partyjka szachów

14.30 pustoszej¹ stragany, towaru coraz
mniej. W³aœciciele stoisk licytuj¹ siê ze
sob¹, kto wiêcej sprzeda³, kto wiêcej zarobi³
i czyje stoisko zostanie uznane za najlepsze.
Tym razem okaza³o siê ¿e nie ma lepszych i gorszych sprzedawców, a zwy-

ciêzc¹ jednog³oœnie sta³a siê trafna i potrzebna inicjatywa, dziêki której ludzie
mieszkaj¹cy na Oruni, mogli mile spêdziæ
wolny czas.
– Zapraszamy wszystkich na kolejny
Pchli Targ, który organizujemy ju¿ we wrze-

œniu 2013 roku – mówi z uœmiechem na
po¿egnanie Pani W³adys³awa Górska, oruñska Radna. – PrzyjdŸcie, naprawdê warto.
Ja bêdê na pewno.
ROMAN WAWRZYNIEC ITRICH
ZDJÊCIA PAWE£ PATYK

Polski Kongres Yongchun Kungfu pod patronatem Stowarzyszenia
„Nasz Gdańsk”

Dziœ i jutro sportów walki
Prof. Andrzej Januszajtis, przewodnicz¹cy stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” po raz kolejny z rzêdu obj¹³
patronatem honorowym obrady i uroczystoœci Polskiego Kongresu Yongchun Kungfu. Przez trzy dni, od
9 do 11 maja 2013 r., pracowali instruktorzy i praktycy boksu yongchun w Polsce, a tak¿e teoretycy i praktycy sportów walki.
Ustalano nowe normy rozgrywania
konkurencji zawodniczych oraz metodykê
szkolenia w zakresie systemowym.
Powsta³o Polskie Stowarzyszenie Boksu
Yongchun, z siedzib¹ w Gdañsku
Wydarzeniu patronowali Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz, Burmistrz
Miasta Malborka Andrzej Rych³owski,
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Oficerów

Wiêziennictwa p³k Marek Wójtowicz oraz
Dyrektor Policealnej Szko³y Ratownictwa
Medycznego w Gdañsku Pani Bogumi³a
Jakimiak. Owocem obrad by³o opracowanie programów dydaktycznych oraz uchwalenie statutu nowego podmiotu o nazwie
Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun,
z siedzib¹ w Gdañsku.
Organizacja ta umo¿liwi zrzeszenie zainteresowanych pasjonatów, trenerów i dzia-

³aczy ró¿nych odmian yongchun oraz odci¹¿y Polski Kongres od czêœci prac prowadzonych w zakresie wprowadzenia yongchun do sportu powszechnego. W trakcie
prac kongresu rozegrano VII Krajowe
Mistrzostwa Yongchunquan. Goœcinnoœci
zawodnikom udzieli³o Gimnazjum nr 2
im. Jana Hewelisza, którym kieruje Dyrektor Ma³gorzata Perzyna, a opiekê nad
zdrowiem startuj¹cych sprawowa³ System

Rodzinne zdjêcie uczestników i organizatorów VII Krajowych Mistrzostw Yongchunguan
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Zwyciêzcy Mistrzostw zdobyli medale

Opieki Medycznej „Falck Medycyna” wraz
z zespo³em ratowników medycznych przy
wsparciu Dyrektora Grzegorza Kryspina.
Wielkie starcie: mundurowi contra
s³u¿ba wiêzienna
Kongres, jak i mistrzostwa, przebiega³y
w przyjaznej atmosferze, która udzieli³a
siê uczestnikom, co potwierdzi³y badania
ankietowe przeprowadzone na grupie kilkudziesiêciu osób bior¹cych udzia³ w przebiegu tej sportowej imprezy.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
udzia³ reprezentacji mundurowych Stra¿y
Granicznej, Oddzia³u ¯andarmerii Woj-

skowej oraz 15 Go³dapskiego Pu³ku Przeciwlotniczego, których zawodnicy starli siê
w walkach z przedstawicielami jednostek
organizacyjnych S³u¿by Wiêziennej z terenu kraju oraz utytu³owanymi zawodnikami stowarzyszeñ zwyk³ych. Nale¿y nadmieniæ, co zaobserwowali organizatorzy,
¿e z roku na rok pojawia siê coraz wiêkszy
przekrój zawodniczy bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e oprócz boksu yongchun zawodnicy
uprawiaj¹ na co dzieñ tak¿e inne dyscypliny takie, jak: Choy Lee Fut, Kickboxing,
Combat C95N, K-1, Sambo, Taekwondo,
Judo, MMA, Muay Thai, Kempo Jiujitsu,
Karate Kyokushin, Unifight oraz Zapasy

w stylu klasycznym i wolnym. To oni
w 2013 r. podnieœli poprzeczkê mistrzostw
tworz¹c jednoczeœnie ich historiê. Nakierowali gremium na potrzebê takiego dzia³ania, które w najbli¿szej przysz³oœci umo¿liwi przeprowadzenie Mistrzostw Polski
w Boksie Yongchun oraz nadawanie utytu³owanym zwyciêzcom pasów w nowotworzonej, amatorskiej lidze boksu chiñskiego.
WALDEMAR KOWALSKI
ZDJÊCIA: BARTOSZ MIKULSKI,
MAJKA RADZIEJOWSKA

Klaudia Gdaniec z LZS Lubichowo z pucharem „Naszego Gdańska”

Zapaœnicy w Nowym Porcie
Dla uczczenia Œwiêta Stra¿y Granicznej RP w Gdañsku Nowym Porcie przeprowadzono XXIII Miêdzynarodowy Turniej w zapasach kadetek w stylu wolnym i kadetów w stylu klasycznym o Puchar Komendanta MOSG RP – Kontradmira³a Piotra Stockiego.
Przed rozpoczêciem walk wyst¹pi³y piêkne gimnastyczki SKS
Start Gdynia-Oksywie.
Najlepszy zapaœnik wszech czasów w Polsce i jeden z najlepszych na œwiecie – Andrzej Wroñski (GLKS Morena Wega
¯ukowo) – opowiedzia³ swoim nastêpcom, jak zdobywa³ mistrzostwo œwiata w Tampere (Finlandia) oraz z³ote medale olimpijskie w Seulu (Korea P³d.) i Atlancie (USA), by nastêpnie
rozdaæ widzom i zapaœnikom autografy.
Przez maty hali MOSG RP w Nowym Porcie przewinê³o siê
144 zapaœników. Walki toczy³y zawodniczki do lat 17, wœród
których, w wadze koguciej, brylowa³a Klaudia Gdaniec (LZS
ULKS Olimpik Lubichowo). Wygra³a 3 walki i zosta³a uznana
przez sztab trenerski najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju – nastêpczyni¹ Agnieszki Wieszczek – medalistki olimpijskiej z Pekinu.
Red. Miros³aw Begger z komisji kultury fizycznej i sportu
PKOL wrêczy³ Klaudii Gdaniec puchar w imieniu Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
MIROS£AW BEGGER
FOT. JERZY GAJEWICZ
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Zwyciê¿czyni Katarzyna Daniec odbiera z r¹k red. Miros³awa
Beggera puchar Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

