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Mówiono te¿, ¿e zachowa³y siê okala-
j¹ce j¹ niegdyœ figury, a w Muzeum Naro-
dowym – czêœæ znaków Zodiaku z g³ów-
nej tarczy.

Pobudziæ do wspólnego dzia³ania

W programie, opracowanym w 1963 r.
przez Gdañsk¹ Komisjê Ochrony Zabyt-
ków PTTK, w której dzia³a³em, zawarli-
œmy tak¿e ma³o realny wówczas postulat
odbudowy zegara. Minê³o dwadzieœcia lat
i oto 28 kwietnia 1983 r. gdañski oddzia³
Stowarzyszenia In¿ynierów i Mechaników
Polskich (SiMP) zaprosi³ mnie do wyg³o-
szenia odczytu o historii techniki w na-
szym mieœcie. Odczyt by³ w Sali NOT
przy ul. Rajskiej. Mówi³em tak¿e o zega-
rze astronomicznym. Trwa³ jeszcze stan
wojenny, czuliœmy siê wszyscy sponie-
wierani, nastroje by³y okropne. Patrzy³em
na ponure twarze s³uchaczy i uzna³em, ¿e
trzeba ich (i siebie) podnieœæ na duchu
i pobudziæ do wspólnego dzia³ania. Po-
wiedzia³em, ¿e podobny zegar na praskim
Ratuszu, powa¿nie uszkodzony w 1945 r.,
Czesi odbudowali i jest dziœ chlub¹ Pragi.
Zaproponowa³em, ¿ebyœmy w Gdañsku
zrobili to samo i wezwa³em do zg³oszenia
siê ochotników. W pó³ roku póŸniej by³o

27 kwietnia 1990 r. zaczął znowu odmierzać czas – po 437 latach przestoju!

Moja przygoda z zegarem
Odk¹d zacz¹³em siê interesowaæ Gdañskiem, wiedzia³em, ¿e w koœciele Mariackim by³ wspania³y
zegar astronomiczny z 1470 r., owiany legendami, t³umacz¹cymi jego z³y stan kl¹tw¹ zegarmistrza,
którego miano oœlepiæ, by nie móg³ zbudowaæ podobnego arcydzie³a gdzie indziej. W odbudowanym
(nie do koñca) ze zniszczeñ wojennych koœciele Mariackim mog³em ogl¹daæ wielk¹ tarczê kalendarza.

³eczny Zespó³ Odbudowy Zegara Astrono-
micznego (od 9 kwietnia 1991 r. Miêdzy-
narodowe Towarzystwo Zegarów Astrono-
micznych i Monumentalnych „Horologium”)
i zaczêliœmy siê spotykaæ co czwartek. Za-
poznawaliœmy siê z histori¹ i szczegó³ami
konstrukcji naszego i innych podobnych
zegarów. Tak przygotowani poszliœmy w li-
stopadzie 1983 r. do koœcio³a Mariackiego,
¿eby obejrzeæ to, co zosta³o z zegara – tar-
czê i cztery figury. I oto niespodzianka –
poinformowano nas, ¿e Sk³adnica Konser-
watorska zwróci³a jakieœ deski, podobno
z zegara!

Odbudowa musi siê udaæ!

Zaczêliœmy je rozk³adaæ na posadzce ni-
czym jak¹œ gigantyczn¹ ³amig³ówkê i oka-
za³o siê, ¿e mamy prawie ca³¹ (80 procent!)
fasadê zegara, w tym wszystkie bezcenne
tarcze! Byliœmy szczêœliwi, wiedzieliœmy,
¿e odbudowa musi siê udaæ!

Nie mieliœmy pieniêdzy, wiêc zaczêli-
œmy je zbieraæ. Dalej wszystko posz³o jak
z p³atka. Dziêki wsparciu gospodarza ko-
œcio³a ks. infu³ata Stanis³awa Bogdanowi-
cza, patronatowi SiMP, pomocy w³adz
miejskich i wojewódzkich, oraz datkom
ca³ej rzeszy ofiarodawców ustawiono obu-

Zegar przed wojn¹ – nieczynny od 1554 r.
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dowê, wyremontowano tarcze, uzupe³nio-
no brakuj¹ce czêœci i figury, odtworzono
œredniowieczne mechanizmy i 27 kwietnia
1990 r. zegar zacz¹³ znowu odmierzaæ
czas – po 437 latach przestoju! Nied³ugo
potem puszczono w ruch figury. Wszczêto
prace nad przywróceniem muzyki, goto-
we s¹ ju¿ organy, w projekcie jest mecha-
nizm steruj¹cy muzyk¹. Dziœ, po ponad 20
latach funkcjonowania, zegar wymaga re-
montu i wymiany niektórych czêœci. Po-
trzebne s¹ pieni¹dze, o które, wbrew pozo-
rom, nie jest ³atwiej, ni¿ gdy zaczynaliœmy
odbudowê.

Z innych form dzia³alnoœci „Horolo-
gium” nale¿y wymieniæ badanie historii
zegarów, zw³aszcza gdañskich. Owocem
tego by³y ksi¹¿ki mojego autorstwa: „Ze-
gar Astronomiczny w Koœciele Mariackim
w Gdañsku”, który ukaza³ siê w 1998 r.
w gdañskim wydawnictwie „Marpress”
oraz „Gdañskie zegary, dzwony i karylio-

pracy w zachowanie i odbudowê zegara
astronomicznego oraz za badania i publika-
cje w tej dziedzinie. Jest to wyraz uznania
nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich ko-
legów, skupionych w Towarzystwie „Ho-
rologium”. Przywrócony przez nas do ¿ycia
zegar astronomiczny okreœlono w dyplomie
jako arcydzie³o. Noblesse oblige (szlachec-
two zobowi¹zuje). 30 kwietnia 2014 r.,
w 550. rocznicê urodzin podpisania kon-
traktu na budowê naszego zegara, wspól-
nie z NOT organizujemy VIII Sympozjum
Horologium. ¯yczliwe poparcie Prezydenta
Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza i nie-
zawodnych przyjació³ pozwala mieæ pew-
noœæ, ¿e siê to uda. Z góry wszystkich za-
praszam. Mamy te¿ nadziejê, ¿e znajd¹ siê
œrodki, by przeprowadziæ generalny remont
i do koñca roku doprowadziæ gdañskiego
króla zegarów do dawnej œwietnoœci.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Fasada roz³o¿ona na posadzce koœcio³a
w 1985 r.

Fot. Arch.
ny”, wydane w 2003 r. przez pelpliñskie
„Bernardinum”.

Arcydzie³o. Noblesse oblige

Obie mia³y charakter pionierski. Zorga-
nizowaliœmy w Gdañsku 5 miêdzynaro-
dowych sympozjów z historii zegarów
w Polsce i nad Ba³tykiem. Cz³onkowie
Towarzystwa przyczynili siê te¿ do po-
wstania Gdañskiego Muzeum Zegarów
w koœciele Œw. Katarzyny, którym kieruje
dr in¿. Grzegorz Szychliñski. Do naszych
spotkañ nawi¹zali dwukrotnie nasi nie-
mieccy koledzy, mi³oœnicy zegarów, którzy
zorganizowali III sympozjum na „urodzi-
ny” zegara astronomicznego w Stralsundzie
w roku 1994 i VII – na „urodziny” zegara
w Rostocku w 2012. W tym ostatnim wziê-
³o udzia³ ponad stu uczestników z 6 kra-
jów Europejskich i jeden z USA. Mia³em
zaszczyt wyg³osiæ jeden z szeœciu g³ów-
nych referatów. Mówi³em o problemach
odbudowy i utrzymania naszego zegara,
po czym jako jedyny z goœci otrzyma³em
dyplom honorowy od Niemieckiego To-
warzystwa Chronometrycznego za wk³ad

Gdañski król zegarów (14 m wysokoœci!)
przywrócony do ¿ycia

Fot. Andrzej Januszajtis
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1%
Szanowni Cz³onkowie

i Sympatycy Stowarzyszenia

Zarz¹d Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” darowizny

w wysokoœci 1% od podatku dochodowego. W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979, który nale¿y podaæ

w zeznaniu podatkowym za rok 2013, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat) celem ewentualnego wyra¿enia

zgody na przekazanie nam przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych darczyñcy.

Jednoczeœnie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na nasze konto

darowiznê w wysokoœci 1% od podatku dochodowego za rok 2012.

Stowarzyszenie nasze dzia³alnoœæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków.

Pozyskane w ten sposób wszystkie œrodki przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ na

rzecz mieszkañców naszego Miasta.
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Kolejnemu, czwartemu ju¿ spo-
tkaniu podobnie, jak wczeœniej-
szym patronatu udzieli³ Prezydent
Miasta Gdañska i Redakcja „Dzien-
nika Ba³tyckiego”.

„O rycerstwie spod kresowych
granic…”

Ju¿ na kilkanaœcie minut przed
rozpoczêciem uroczystoœci na przed-
pro¿u Dwora Artusa zebra³a siê spo-
ra grupa zaproszonych z tej okazji
goœci.

Du¿a grupa odœwiêtnie ubranych
osób wzbudza³a zainteresowanie
przechodniów i turystów. B³yski
fleszy z aparatów fotograficznych tylko po-
twierdza³y, ¿e dzieje siê coœ wa¿nego i nie-
codziennego. Goœci i fotoreporterów przy-
bywa³o i trzeba by³o kilka razy ustawiaæ
siê do wspólnego zdjêcia pami¹tkowego.
Nikogo to nie zrazi³o, wrêcz przeciwnie,
uœmiechy nie gas³y na twarzach, bo by³o
wiêcej czasu na wzajemne powitania.

Wybi³a godzina trzynasta i pop³ynê³y
z karylionu nad D³ugim Targiem w Gdañ-
sku dŸwiêki harcerskiej pieœni „P³onie ogni-
sko”. Wraz z pierwsz¹ zwrotk¹ zap³on¹³
w zebranych duszach ogieñ i zaszumia³y
knieje. Niejedna te¿ z osób przywo³a³a we

Czwarte spotkanie „Zasłużeni dla historii Miasta Gdańska”

Dwieœcie lat dla

prof. Witolda Andruszkiewicza
Czas by³ ju¿ niemal przedœwi¹teczny, a jednak wtorkowy dzieñ, 17 grudnia 2013 r., pokaza³, ¿e s¹ wydarzenia, kiedy na
chwilê zapomina siê o przedœwi¹tecznej gonitwie i znajduje siê czas dla innych wa¿nych wydarzeñ. Takim by³o bez
w¹tpienia uroczyste spotkanie z prof. zw. dr s.p.n.b. Witoldem Andruszkiewiczem. Organizatorami uroczystoœci w ramach cyklu
spotkañ „Zas³u¿eni dla historii miasta Gdañska” by³o Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” i Muzeum Historyczne Miasta Gdañska.

z niej dzisiaj przez nas wszystkich
bogactwach.

W dobrych nastrojach przeszli
wszyscy zebrani do Wielkiej Sali
Wety w Ratuszu G³ównym Miasta
Gdañska. Prof. Witold Andrusz-
kiewicz – w asyœcie dwóch piêk-
nych dam w historycznych stro-
jach gdañszczanek – wszed³ i zaj¹³
miejsce honorowe w rzeŸbionym
gdañskim fotelu. Dodaæ wypada,
¿e w trakcie spotkania profesorowi
towarzyszy³a jego Rodzina.

Zebranych powita³ doœwiadczony
i wprawny w tym gospodarz Ratu-
sza – dyrektor Muzeum Historycz-

nego Miasta Gdañska Adam Koperkiewicz.
W sposób szczególny, co te¿ wywo³a³o go-
r¹cy aplauz, powita³ licznie przyby³e dele-
gacje nauczycieli i m³odzie¿y szkolnej z: Pu-
blicznego Gimnazjum im. prof. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Przejazdowie, Gimna-
zjum Nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdañsku,
Gimnazjum Nr 3 im. Jana Paw³a II w Gdañ-
sku, Zespo³u Szkó³ Morskich im. Bohater-
skich Obroñców Westerplatte w Gdañsku
i Zespo³u Szkó³ Okrêtowych i Ogólno-
kszta³c¹cych Conradinum im. Karola Fry-
deryka Conradiego w Gdañsku, a tak¿e
grono studentów trójmiejskich uczelni.

Z ka¿d¹ minut¹ przybywa³o uczestników uroczystoœci przed Dworem Artusa

Dostojnie krocz¹cz¹cego prof. W. Andruszkiewicza wprowadzi³y
dwie urocze damy w gdañskich strojach

wspomnieniach swojego dru¿ynowego.
Pocz¹tkowo nieœmia³o, z czasem ju¿ g³o-
œno œpiewaj¹c, wszyscy razem wskrzesili
czas: „O rycerstwie spod kresowych gra-
nic, o obroñcach naszych polskich gra-
nic…”. Nie mniej wzruszaj¹c¹ w odbiorze
by³a druga z wybranych przez bohatera
uroczystoœci pieœñ „Pod ¿aglami Zawiszy”.
Akcentu morskiego nie mog³o przecie¿
zabrakn¹æ: „…Wiêc pop³yñmy raz jeszcze,
w tê dal sin¹ bez koñca, Aby u¿yæ swobo-
dy, wiatru, morza i s³oñca”. Takie te¿ sta-
³o siê ca³e to spotkanie, czasem podró¿y
w odleg³¹ przesz³oœæ i po posiadanym
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œci ¿eglugi œródl¹dowej. Stwierdzi³ wprost,
¿e Gdañsk staæ na to, by cumowa³y w nim
nawet du¿e statki turystyczne, „trzeba tylko
to widzieæ i chcieæ tego”. Pogl¹dy te wyra-
¿a³ ju¿ wczeœniej na ³amach prasy i zainte-
resowanych wypada odes³aæ chocia¿by do
wczeœniejszych numerów naszego periody-
ku. Kontynuuj¹c zaliczy³ ideê, wizjê i osi¹-
gniêcia prof. W. Andruszkiewicza, do te-
stamentu dla nastêpnych pokoleñ. Dzie³o
prof. Witolda Andruszkiewicza – najg³êbszy
port nad Ba³tykiem, „który nie zamarza na-
wet zim¹” – uzna³ za dalekowzroczne i nio-
s¹ce chwa³ê twórcy i Gdañskowi. Koñcz¹c,
¿yczy³ Profesorowi, nie stu a dwustu lat
szczêœliwego ¿ycia.

„Sto lat, zdrowia, szczêœcia i pomyœlnoœci
w ¿yciu osobistym i zawodowym, spe³nie-
nia marzeñ” – do tych tradycyjnych w na-
szej kulturze ¿yczeñ odniós³ siê w swojej
mowie dokonuj¹cy laudacji osoby prof.
Witolda Andruszkiewicza Julian Franciszek
Skelnik (Konsul Honorowy Królestwa Dani,
Przewodnicz¹cy Organizacji Portów Ba³-
tyckich BPO, wiceprzewodnicz¹cy Europej-
skiej Organizacji Portów Morskich, dyrek-
tor Marketingu w Zarz¹dzie Morskiego
Portu Gdañsk). W obszernej wypowiedzi
odniós³ siê do spe³nienia poszczególnych
sk³adowych ¿yczeñ w bogatym 96-letnim
¿yciorysie prof. Witolda Andruszkiewicza.

Niezmiernie trudnego zadania przedstawienia z³o¿onego ¿yciorysu
prof. W. Andruszkiewicza podj¹³ siê J. Fr. Skelnik – Konsul Honorowy

Królestwa Danii
Uczestników uroczystoœci powita³ Adam Koperkiewicz

– dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska

Przedstawiaj¹c postaæ prof. W. Andruszkiewicza doc. dr in¿. A. Januszajtis
odniós³ siê równie¿ do wspó³czesnych wyzwañ dla Gdañska

S³owa uznania zdoby³a sobie licznie przyby³a i godnie siê reprezentuj¹ca
m³odzie¿ szkolna

Wyst¹pienie zakoñczy³ przytoczeniem wielu
aktualnych wyzwañ dla gospodarki morskiej
i apelem o dalsz¹ aktywnoœæ zawodow¹ Pro-
fesora: „Panie Profesorze, bez Pana nie damy
rady”. Tak jak poprzedni, a i nastêpni mów-
cy, ¿yczy³ Profesorowi dwustu lat ¿ycia.

Zawsze by³ inspiruj¹cy do dzia³añ
i takim pozostanie

„Mamy do czynienia z osob¹ niezwyk³¹,
której nale¿ny jest szczególny szacunek” –
w tych to m.in. s³owach rozpoczê³a swoj¹
wypowiedŸ prof. zw. dr hab. Danuta Ruciñ-
ska (prezes Zarz¹du Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego, Oddzia³ w Gdañ-
sku). Odnios³a siê do zas³ug Profesora dla
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
w którym nadal jest aktywny i pe³ni funkcje
cz³onka Zarz¹du i jego Prezydium, a tak¿e
Rady Programowo-Naukowej: „Niejedno-
krotnie jest g³ównym dyskutantem, za-
wsze obecny i aktywny. Zawsze by³ inspi-
ruj¹cy do dzia³añ i takim pozostanie”.

Medal Prezydenta Miasta Gdañska nada-
ny „w dowód uznania i szacunku, w po-
dziêkowaniu za d³ugoletni¹ i pe³n¹ zaan-
ga¿owania pracê naukow¹, dydaktyczn¹
i organizacyjn¹ w dziedzinie ekonomiki por-
tów morskich i ¿eglugi” wrêczy³a w imie-
niu Prezydenta dyrektor Biura Prezydenta
Miasta Gdañska Helena Chmielowiec. Gra-

Sta³ siê „napêdem gospodarki morskiej
w Gdañsku”

Widok tak du¿ej grupy przyby³ej m³o-
dzie¿y wywo³ywa³ nieskrywane wzrusze-
nie u prof. Witolda Andruszkiewicza.

„Cz³owiek, który pobudza³ innych do
dzia³ania, którego pomys³y mog³y przera-
¿aæ ma³ych i nieœmia³ych. Cz³owiek, któ-
rego wizje mog³y powalaæ na kolana, ale
które po realizacji zlicza siê dzisiaj do epo-
kowych.” W takich to m.in. s³owach uj¹³
niezwyk³oœæ postaci prof. Witolda Andrusz-
kiewicza przedstawiaj¹cy jego osobê prezes
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” doc. dr
in¿. Andrzej Januszajtis. Stwierdzi³ wrêcz,
¿e w trudnej powojennej rzeczywistoœci sta³
siê ,,napêdem gospodarki morskiej w Gdañ-
sku”. Stworzony przez niego Port Gdañski
wizjonersk¹ inwestycj¹ wyprzedzi³ dzie-
siêciolecia i sta³ siê podstaw¹ dla wielu in-
nych projektów, w tym realizowanej obec-
nie w kraju autostrady pó³noc–po³udnie.

Niestety nie oby³o siê i bez s³usznych
s³ów krytyki. Analizuj¹c wiele z gdañskich
inwestycji prof. Andrzej Januszajtis poda³
przyk³ady b³êdnych i krótkowzrocznych,
„które w przysz³oœci trzeba bêdzie popra-
wiæ, a to przecie¿ kosztuje”. Zaliczy³ do tego
wszystkie te projekty (w tym niezwodzone
i zbyt nisko powieszone nad wod¹ mosty),
które hamuj¹ w Gdañsku rozwój mo¿liwo-
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tuluj¹c, podziêkowa³a równie¿ za interesu-
j¹ce wyk³ady, jakich mia³a okazjê wys³u-
chaæ w czasie, gdy by³a studentk¹.

Kolejn¹ pami¹tkê – medal wybity przez
Mennicê Polsk¹ z okazji 400-lecia urodzin
Jana Heweliusza – wrêczy³ Profesorowi dy-
rektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañ-
ska Adam Koperkiewicz. Dyplom uznania
od Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, jak i le-
gitymacjê Stowarzyszenia, wrêczyli Profe-
sorowi prezes Stowarzyszenia doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis i Rufin Godlewski
(dyrektor Biura Stowarzyszenia). W odnie-
sieniu do ostatniego z wymienionych nale¿y
podkreœliæ jego szczególny wk³ad i zaanga-
¿owanie w organizacjê uroczystoœci. By³y
oczywiœcie kwiaty i inne pami¹tki, w tym
od Polskiego Towarzystwa Ekonomiczne-
go wrêczone przez prof. Danutê Ruciñsk¹.

Wzruszony zebranymi wyrazami uzna-
nia prof. Witold Andruszkiewicz podziê-

kowa³ wszystkim organizatorom i uczest-
nikom uroczystoœci. Nawi¹za³ przy tym
do wielowiekowej historii portowego miasta

Gdañska i stoj¹cych przed nim wyzwañ.
Kreœl¹c swoj¹ wizje stwierdzi³: ,,W XXI
wieku nast¹pi nad Ba³tykiem rozwój tury-
styki morskiej. Dotyczy to równie¿ Gdañ-
ska, który ma ogromny potencja³ i trzeba
tylko umiejêtnie wykorzystaæ to, co da³a
mu natura”. Do tego te¿ nawi¹za³ koñcz¹c
swoje wyst¹pienie: „¯yczê wam doczeka-
nia zrealizowania budowy najwiêkszego
nad Ba³tykiem portu turystyki morskiej,
w tym ¿eglarskiej”.

Ca³oœæ spotkania zakoñczy³ toast i wspól-
ne odœpiewanie pieœni „Dwieœcie lat, dwie-
œcie lat, niech ¿yje, ¿yje nam…”. Potem
by³y jeszcze wpisy do ksiêgi pami¹tkowej,
a w ich czasie piêkne ¿yczenia odczytane
przez uczennicê Zespo³u Szkó³ Morskich
im. Bohaterskich Obroñców Westerplatte
w Gdañsku.

WALDEMAR KOWALSKI

ZDJÊCIA BOGUS£AW NIEZNALSKI

Wiele wzruszenia wywo³a³y ¿yczenia odczytane przez uczennicê Zespo³u
Szkó³ Morskich im. Bohaterskich Obroñców Westerplatte w Gdañsku

Kwiaty od Stowarzysznia „Nasz Gdañsk wrêczy³a Anna Kuziemska,
w tle doc. dr in¿. A. Januszajtis, z prawej R. Godlewski

Medal Prezydenta Miasta Gdañska wrêczy³a
w jego imieniu Helena Chmielowiec – dyrektor

Biura Prezydenta Miasta Gdañska

Honory dla gdańskiego Seniora

Prof. zw. dr. s.p.n.b.

Witolda Andruszkiewicza
W dniu 17 grudnia 2013 r., w wyj¹tkowej scenerii historycznego Gdañska, odby³a siê niezwykle donios³a uroczystoœæ.
Zorganizowa³o j¹ Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” i Muzeum Historyczne Miasta Gdañska pod patronatem Prezydenta
Miasta Gdañska i Redakcji „Dziennika Ba³tyckiego”. Tak wyró¿niani s¹ tylko najlepsi.

Zafascynowana ¿yciow¹ dzielnoœci¹, od-
wag¹, solidn¹ prac¹ i konsekwencj¹ Profe-
sora Witolda Andruszkiewicza, Jego wy-
borami najlepszych wzorów i rozwi¹zañ,
jestem dumna z tej wyj¹tkowej znajomoœci
z Cz³owiekiem, któremu uda³o siê osi¹gn¹æ
spektakularne sukcesy nie tylko w skali na-
szego miasta – Gdañska i jego regionu, ale
i tych o wydŸwiêku ponadregionalnym,
krajowym i miêdzynarodowym. Szczególne
s¹ zas³ugi Profesora na rzecz kszta³towa-
nia polskoœci – to czasy doœæ dawne i póŸ-
niejsze – na rzecz polskiej ekonomii i go-

spodarki morskiej w tym portów morskich.
A te, w szczególnoœci dotycz¹ Gdañska.

Profesor jest legend¹ niemal wieko-
wych przeobra¿eñ. Co najwa¿niejsze, by³
i nadal pozostaje wybitnym specjalist¹
w sprawach gospodarki morskiej ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem portów morskich
z przewodnim has³em „Chcemy s³u¿yæ
Polsce i w tym szczególnie Gdañskowi”.
W tym zakresie legitymuje siê wspania³ym
dorobkiem, zaprezentowanym w oko³o
500 pracach naukowych. Do szczególnie
znacz¹cych osi¹gniêæ nale¿y opracowana

przez Profesora i Jego Zespó³ Naukowo-
-Badawczy koncepcja wybudowania w Œwi-
noujœciu g³êbokowodnego portu morskiego
dla statków o noœnoœci 65 000 ton i Portu
Pó³nocnego w Gdañsku dla statków o no-
œnoœci 150 000 ton. Za te osi¹gniêcia zosta³
uhonorowany Nagrod¹ Pañstwow¹ Zespo-
³ow¹ Stopnia Pierwszego, a zaprojektowane
obiekty ga³êziowej infrastruktury wspó³-
czeœnie stanowi¹ podstawowe elementy wy-
posa¿enia obu polskich portów morskich.

Profesor W. Andruszkiewicz prowadzi³
równie¿ badania nad rozbudow¹ Portu
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Wschodniego w Gdañsku oraz powi¹zañ
z polskimi portami w Gdañsku i Gdyni
Transeuropejskiej Autostrady Pó³noc-Po³u-
dnie (A-1). Przedstawi³ te¿ koncepcje cen-
tralnego, portowego terminalu autostrady
A-1 w Gdañsku-Wiœlince i potencjalnego
zagospodarowania ma³ych portów i przy-
stani morskich w Œwinoujœciu, Dar³owie,
Tolkmicku, Krynicy Morskiej i Pucku. Szyb-
ko okaza³o siê, ¿e profesorska koncepcja
o¿ywi³a dotychczas s³abe porty o ograniczo-
nych dotychczas funkcjach.

Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu prof.
W. Andruszkiewicza by³o powo³anie Go
jako eksperta ONZ UNCTAD (Konferencji
Narodów Zjednoczonych do Spraw Han-
dlu i Rozwoju), w ramach której, po kon-
kursowej procedurze, pe³ni³ w Afryce funk-
cjê doradcy premiera Kongo. Szczegó³owe
relacje z tamtych czasów fascynuj¹ uczest-
ników comiesiêcznych spotkañ organizo-
wanych w gdañskim Oddziale Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.

Lecz to nie wystarczy³oby, by zostaæ
uhonorowanym tak presti¿owymi wyró¿-
nieniami wielu instytucji i organizacji. Pro-
fesor jest wychowawc¹ i promotorem wielu
pracowników naukowych Instytutu Mor-
skiego w Gdañsku, studentów Politechniki
Gdañskiej oraz innych uczelni. Do chwili
obecnej, aktywny zawodowo, wspó³pracuje
z dwiema gdañskimi uczelniami.

Profesor Witold Andruszkiewicz jest nie-
strudzony i nieodmiennie aktywny w sferze
spo³ecznej. W 2013 r. mija 66-lecie aktyw-
nej dzia³alnoœci na rzecz Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego. W latach 1974–
1980 pe³ni³ funkcje prezesa i wiceprezesa
PTE Oddzia³u w Gdañsku, przewodnicz¹-
cego Rady Programowo-Naukowej przy
Oddziale PTE w Gdañsku, by³ równie¿
cz³onkiem Zarz¹du G³ównego PTE i Rady
G³ównej w Warszawie.

Profesor jest cz³onkiem Prezydium Za-
rz¹du przy Oddziale PTE w Gdañsku,
cz³onkiem Kapitu³y dwóch presti¿owych,
corocznych Konkursów na najlepsz¹ pracê

magistersk¹ i licencjack¹, na-
pisanych w pomorskich uczel-
niach na Wydzia³ach Ekono-
micznych i Zarz¹dzania. Na
comiesiêcznych spotkaniach
Oddzia³u Gdañskiego PTE
profesor œwieci wspania³ym
przyk³adem obecnoœci i bez-
warunkowego zaanga¿owania.
Jest te¿ delegatem za Zjazdy
i Kongresy PTE organizowane
przez Zarz¹d G³ówny w War-
szawie, a przede wszystkim
aktywnym dyskutantem i po-
mys³odawc¹ cennych idei.

Z wielkim oddaniem i pasj¹ pe³ni
te¿ spo³eczn¹ funkcjê doradcy Prezydenta
Miasta Gdañska.

Za swój dorobek i dokonania Profesor
by³ wielokrotnie odznaczany, w tym Krzy-
¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Eugeniusza
Kwiatkowskiego, Medalem Mœciwoja, Za-
s³u¿ony dla Transportu RP oraz Z³ot¹ Od-
znak¹ Honorow¹ PTE z Wieñcem – najbar-
dziej presti¿owym odznaczeniem Organizacji.

tusza G³ównego Miasta Gdañska, w którego
repertuarze znalaz³y siê dwie, wybrane i ulu-
bione przez Jubilata, harcerskie piosenki. Ze-
brani wtórowali, podchwytuj¹c tony i s³o-
wa dobrze znanych melodii oraz tekstów.

G³ówna uroczystoœæ wrêczenia pami¹t-
kowych medali odby³a siê w Wielkiej Sali
Wety Ratusza G³ównego Miasta, któr¹ na-
le¿y postrzegaæ w kategorii istotnego fak-
tu wpisanego do bogatego ¿yciorysu Prof.
W. Andruszkiewicza, zwieñczaj¹cego przed-
siêwziêcia, które pozwoli³y oddaæ obywa-
telski ho³d Gdañskowi. Upamiêtniono j¹
wpisami dedykacji do Kroniki Stowarzysze-
nia „Nasz Gdañsk”. To wa¿ny œlad w hi-
storii ¿ycia Profesora i Miasta

Na zakoñczenie, w imieniu wszystkich
cz³onków i pracowników PTE w Gdañsku,
W³adz i studentów Wydzia³u Ekonomicz-
nego Uniwersytetu Gdañskiego raz jeszcze
sk³adam Dostojnemu, Profesorowi W. An-
druszkiewiczowi wyrazy najwiêkszego sza-
cunku, podziwu i uznania za wszystkie
¿yciowe dokonania. I z tych oto wzglêdów,
wobec wszystkich zebranych na uroczystoœci,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego i Wydzia³u Ekonomicznego Uni-
wersytetu Gdañskiego z³o¿y³am najser-
deczniejsze gratulacje, ¿ycz¹c Profesorowi
wszystkiego co najlepsze, a przede wszyst-
kim dalszych, d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu
i uskrzydlonej aktywnoœci.

Jestem przekonana, ¿e uroczystoœæ

w zacnym gronie Dostojnego Profesora,

Jego Rodziny i wiernych Przyjació³, któ-

rego ¿yciowe meandry by³y niezwykle

urozmaicone i bogate w wydarzenia po-

zostan¹ na zawsze w ¿yczliwej, serdecz-

nej pamiêci wszystkich jej uczestników.

Z nale¿nym szacunkiem

PROF. ZW. DR HAB. DANUTA RUCIÑSKA,

UNIWERSYTET GDAÑSKI, WYDZIA£ EKONOMICZNY,

 KATEDRA RYNKU TRANSPORTOWEGO,

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE/

ODDZIA£ GDAÑSK

Bohaterowie dwóch spotkañ – prof. W. Andrusz-
kiewicz i K. Stankiewicz (w asyœcie delegacji
Gimnazjum Nr 3 im. Jana Paw³a II w Gdañsku)

W s³owach prof. D. Ruciñskiej by³o wiele szacunku
i uznania dla dokonañ bohatera spotkania

Prof. W. Andruszkiewicz w trakcie wpisu do ksiêgi pami¹t-
kowej. Z prawej dyrektor biura Stowarzysznia „Nasz
Gdañsk” – R. Godlewski, w tle grupa gdañskiej m³odzie¿y

Swoje losy upowszechni³ w biograficz-
nej publikacji pt. „Apetyt na ¿ycie czyli
z prze³omu wieków prof. Witolda Andrusz-
kiewicza”. Jest ona historyczn¹ i pierwotnie
zarejestrowan¹ dokumentacj¹ ¿ycia Profeso-
ra oraz regionalnego rozwoju Polski i Gdañ-
ska z uwzglêdnieniem ich miejsca w syste-
mie gospodarowania na morzu i l¹dzie.

Uroczystoœæ wrêczenia medali prof.
W. Andruszkiewiczowi poprzedzono wspól-
nym zdjêciem Profesora z Rodzin¹ i licznie
zgromadzonymi Goœæmi, które nastêpne-
go dnia opublikowano w Dzienniku Ba³-
tyckim. T³o stanowi³a spektakularna dla
Gdañska, wspania³a fasada Dworu Artusa.
Towarzysz¹cym wydarzeniem by³ nieco-
dzienny, karylionowy koncert z wie¿y Ra-



Uzyskaliœmy przez to dostêp do 18 let-
niego doœwiadczenia tej zacnej organizacji
oraz mo¿liwoœæ do publikacji tekstów o na-
szej dzia³alnoœci w niniejszym miesiêczniku,
gdzie w numerze 07/2012 opublikowaliœmy
pierwszy artyku³ z cyklu „Nasza Orunia”
IKO (1).

Symbioza œrodowiskowa

Okreœliliœmy, ¿e g³ównym naszym prze-
s³aniem jest spe³nianie funkcji katalizatora
lub spoiwa w harmonijnym roz-
woju dziejów Oruni we wspó³-
pracy z innymi ju¿ istniej¹cymi
podmiotami organizacyjnymi.
Przez te 2 lata zmierzamy t¹
drog¹, nasza filozofia i sposób
dzia³ania oparta jest na zasadzie
u¿ytecznego s¹siada. Dziêki ta-
kiej postawie uda³o nam siê za-
istnieæ w bezkonfliktowej sym-
biozie œrodowiskowej. Nasza
praca, postawa i przedsiêwziê-
cia s¹ opisywane w niemal
ka¿dym miesiêczniku „Nasz
Gdañsk”.

Co zrobiliœmy? Zrealizowa-
liœmy dwie wycieczki historycz-
ne i trzy opisane w poprzednim numerze
miesiêcznika „N.G.” przez Romana Waw-
rzyñca-Itricha – poœwiêcone oruñskim po-

Dlaczego i sk¹d idziemy

oraz dok¹d zmierzamy

„Nasza Orunia” IKO (9).
Ku lepszym i tańszym rozwiązaniom

Mija prawie 2 lata od narodzin pomys³u stworzenia œrodowiskowej zawodowo interdyscyplinarnej grupy osób, która swoim
doœwiadczeniem bêdzie przydatna dobru wspólnemu – mieszkañcom Oruni i najbli¿szego s¹siedztwa. Potraktowa³y nas
¿yczliwie inne œrodowiskowe organizacje, a 8 maja 2012 roku IKO zosta³o przyjête do Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
uchwa³¹ zarz¹du na wyjazdowym posiedzeniu w³aœnie na Oruni w ogrodach Justyny Kalety.

mnikom przyrody. We wspó³pracy z Poli-
technik¹ Gdañsk¹ zorganizowaliœmy ju¿
dwa seminaria dla m³odzie¿y „Technika
Inspirowana Natur¹” – dla oko³o 400 osób.

We wspó³pracy z pracodawcami oruñ-
skimi – CEMET, EUROWENT, Ogrody
Justyny, CEMEX, UNION, BALTICA –
JAR – zorganizowaliœmy kilkanaœcie wy-
cieczek szkolnych do zak³adów pracy. Jest
to nasze sta³e dzia³anie w ramach Mobil-
nych Warsztatów Technicznych (MWT) –

zorganizowanych z intencj¹ politechnizacji
m³odzie¿y. Jesteœmy w trakcie organizacji
kursu grafiki komputerowej i obs³ugi stron
internetowych dla gimnazjalistów z Oruni.

Opracowaliœmy równie¿ regulamin cz³on-
kostwa wspieraj¹cego SNG dla zak³adów
pracy i osób fizycznych. Wiele naszych
propozycji zosta³o przyjêtych w nowym
statucie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.

Czekamy na medyków i prawników

Obecnie zachodzi potrzeba okreœlenia
najw³aœciwszych kierunków w lokalnych
warunkach i sprostaniu potrzebom œrodo-
wiska. Na tym tle odbywaj¹ siê wewnêtrz-
ne trudne – ale konstruktywne dyskusje.
Zw³aszcza czy nie bierzemy na siebie zbyt
wiele, przy obecnej, zbyt ma³ej, liczby ak-
tywnych cz³onków i poziomie organizacyj-

nym naszego ko³a. Chêtnie widzielibyœmy
wœród naszych cz³onków przedstawicieli
zawodów medycznych i prawniczych. Uwa-
¿am, ¿e na obecnym etapie nie mo¿emy
siê anga¿owaæ w nadmiern¹ liczbê imprez
organizowanych przez ró¿ne podmioty,
a specjalizowaæ siê w uprzednio wytyczo-
nych kierunkach, na przyk³ad, jak dodat-
kowo wspomagaæ utalentowanych uczniów,
którzy pragn¹ pracowaæ nad rozwojem
swoich uzdolnieñ, talentów i swojej oso-

bowoœci. Trzeba podtrzymaæ
wspieraj¹ce dzia³anie w zg³o-
szonym przez IKO udziale bu-
d¿etu obywatelskiego, który
dotyczy zdobycia œrodków na
wykonanie dokumentacji po³¹-
czenia górnego tarasu Oruni
z dolnym w obrêbie ulicy Pla-
tynowej z ulic¹ Rubinow¹.

Zachodzi te¿ pilna potrzeba
w³¹czenia siê w konsultacje spo-
rz¹dzenia planu przestrzennego
zagospodarowania od ulicy Go-
œcinnej do obwodnicy po³udnio-
wej z mo¿liwoœci¹ lokalizacji
zielonego rynku (targowiska)
z ekologiczn¹ regionaln¹ ¿yw-

noœci¹, która mog³a by byæ testowana
w Technikum Spo¿ywczym Chemicznym
i Technikum Ochrony Œrodowiska, które

Wycieczka m³odzie¿y do firmy Cemet

ikoorunia@gmail.com
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Wyk³adowca dr hab. in¿.  Krzysztof Tesch
w trakcie seminarium „Technika inspirowana

Natur¹” w Technikum In¿ynierii Ochrony
Œrodowiska na Oruni

Wyk³adowca dr in¿. Patryk Jasik w trakcie
seminarium „Technika inspirowana Natur¹”
w Technikum In¿ynierii Ochrony Œrodowiska

na Oruni



obecnie nosi nazwê Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego i Zawodowego (CKUiZ nr 2).
(Mo¿e jako siedziba pañstwowej instytucji
testuj¹cej ekologiczn¹ ¿ywnoœæ?)

24 stycznia 2014 r. – porozmawiamy
o bliskiej i dalszej przysz³oœci

Wa¿n¹ spraw¹ s¹ te¿ nasze zabiegi
o umieszczenie w planach przestrzennego
zagospodarowania Oruni dwóch przejaz-
dów pod torami kolejowymi – lub nad
torami – tak jak jest na Zaspie i w Sopo-
cie-Wyœcigach – co poprawi dramatyczn¹
komunikacjê tego rejonu Gdañska.

Uczestnicy seminarium

Nowe Centrum to dwa budynki z nowo-
czesnymi pracowniami, specjalistycznymi
gabinetami spe³niaj¹cymi wymagania bran-
¿y: chemicznej, spo¿ywczej, ochrony i in-
¿ynierii œrodowiska, hal¹ sportow¹
i si³owni¹ oraz boiskiem z certyfi-
katem FIFA.

Technicy i rzemieœlnicy wielu
kierunków i specjalnoœci

Przy szkole mieœci siê internat,
oferuj¹cy zakwaterowanie dla ponad
100 osób.

W murach Centrum funkcjonuje
Technikum nr 8 i Technikum nr 14,
kszta³c¹ce w zawodach: technik ana-
lityk, technik in¿ynierii œrodowiska
i melioracji, technik ochrony œrodo-

Oruńskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Otwarci na spo³ecznoœæ

lokaln¹
W kwietniu 2013 roku Rada Miasta Gdañska podjê³a uchwa³ê o utworzeniu Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 z siedzib¹ przy ul. Smoleñskiej 5/7 na gdañskiej Oruni. Szko³a powsta³a z po³¹czenia Zespo³u Szkó³ In¿ynierii
Œrodowiska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, potocznie zwanego „Melioratk¹” i Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego
i Chemicznego im. Marii Sk³odowskiej Curie, zwanego „Lastadi¹”.

operator maszyn i urz¹dzeñ przemys³u
spo¿ywczego. Kszta³cenie odbywa siê tak-
¿e na kierunkach policealnych w zawodach:
asystent osoby niepe³nosprawnej oraz

technik turystyki wiejskiej. Szko³a
prowadzi kwalifikacyjne kursy dla
doros³ych.

Dla m³odzie¿y trójmiejskich szkó³
organizowane s¹ zajêcia w ramach
Miejskiego Centrum Edukacji Eko-
logicznej, zajêcia laboratoryjne „Spo-
tkanie z eksperymentem” i konkur-
sy.

Centrum otwarte jest na potrzeby
spo³ecznoœci lokalnej i wymagaj¹ce-
go rynku pracy. Szko³a uczestniczy
w Gwiazdce na Oruni, Festynie Ro-
dzinnym w Parku Oruñskim orazDwa budynki – jedna szko³a
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Uwaga na marginesie – Na Starych
Szkotach (obecnie w³¹czonych do Oruni)
kszta³ci³ siê autor Hymnu polskiego, Ge-
nera³ Józef Wybicki, a obecnie w tych
historycznych murach ma swoj¹ siedzibê
Arcybiskup Metropolita Gdañski. To rów-
nie¿ nas zobowi¹zuje.

W zwi¹zku z potrzeb¹ wytyczenia dal-
szych kierunków rozwoju pracy ko³a ser-
decznie zapraszam wszystkich cz³onków
ko³a i osób wspieraj¹cych na zebranie
noworoczne poœwiêcone miêdzy innymi
tej tematyce w dniu 24 stycznia (pi¹tek)
2014 roku godzina 17 kawiarnia KuŸnia

Oruñska (piêtro), jako ¿e to spotkanie jest
noworoczne, zapewniamy mi³¹ atmosferê
i konstruktywne rozmowy. Przewiduje siê
obecnoœæ wa¿nych zaproszonych osób –
uprzejmie proszê o ewentualne wnioski
i opinie w przedstawionej problematyce
oraz o potwierdzenie swojej obecnoœci
mailowo ikoorunia@gmail.com do dnia
21 stycznia 2014 r. Czas spotkania od
godziny 17.00.

JÓZEF KUBICKI

ZA£O ȲCIEL IKO „NASZA ORUNIA”

ZDJÊCIA Z ARCHIWUM IKO

wiska, technik technologii chemicznej
i technik technologii ¿ywnoœci. M³odzie¿
uczy siê równie¿ w zawodach rzemieœlni-
czych: cukiernik, piekarz,  wêdliniarz oraz
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Dzieñ Otwarty CKZiU nr 2

bierze czynny udzia³ we wspó³pracy z lo-
kalnymi organizacjami w tym Rad¹ Osie-
dla Orunia, Ko³em In¿ynierów i Pasjona-
tów „Nasza Orunia”, portalem „Moja
Orunia” czy Parafi¹ im. Jana Bosko.

Uczniowie chêtnie anga¿uj¹ siê w sprawy
dzielnicy i œrodowiska lokalnego, dziêki
czemu ucz¹ siê wzajemnej wspó³pracy,
kreatywnoœci i radzenia sobie w ró¿nych
sytuacjach, okazj¹ do tego s¹ ró¿norodne
projekty.

Gwiazdka na Oruni z udzia³em Miko³ajów
z CKZiU nr 2

Uczeñ z in¿. Józefem Kubickim podczas
pomiaru drzew – pomników przyrody

ganizowane bêd¹ kursy dla dzieci pracow-
ników i m³odzie¿y gimnazjalnej zwi¹zane
z grafik¹ komputerow¹. Szko³a ju¿ teraz chce
zachêciæ m³odych ludzi do nauki i pokazaæ,
jakie mo¿liwoœci oferowane s¹ w „oruñskiej
Politechnice”, bo st¹d wychodz¹ siê profe-
sjonaliœci w bran¿ach: chemicznej, spo¿yw-
czej czy ochrony i in¿ynierii œrodowiska.
W wigiliê œw. Andrzeja mogli przekonaæ siê
o tym gimnazjaliœci, którzy przybyli na Dzieñ

Nagrodzona praca w konkursie fotograficznym
organizowanym przez IKO

Uczniowie w CEMEX

Oko w oko z produkcj¹

W listopadzie uczestniczy-
li w konkursie fotograficz-
nym organizowanym przez
IKO i to ich prace zajê³y fi-
na³owe miejsca. W grudniu
uczniowie klas o profilu
technik in¿ynierii œrodowi-
ska i melioracji mieli mo¿-
liwoœæ odwiedzenia firmy
CEMEX i zapoznania siê
z funkcjonowaniem zak³adu
i poznania z bliska technologii wytwarzania
betonu, to jeden z tematów omawianych
na zajêciach. Wycieczka mo¿liwa by³a dziê-
ki wspó³pracy z IKO i determinacji na-
uczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
licz¹ na dalsz¹ wspó³pracê i mo¿liwoœæ
odwiedzenia zak³adu przez kolejne grupy.

Ju¿ niebawem w ramach wspó³pracy
Centrum z Ko³em In¿ynierów i Pasjonatów
IKO „Nasza Orunia, zak³adem CEMET or-

Otwarty „Stacyja – Zdrój – Orunia”. Go-
œcie podczas zwiedzania kolejnych „stacji”
mogli sami przekonaæ siê o wyj¹tkowoœci
CKZiU nr 2 i zobaczyæ mo¿liwoœci m³o-
dych chemików, ekologów, technologów
¿ywnoœci, cukierników i piekarzy.

OPRACOWA£A:

MGR IN¿. JOANNA SZNAJDER-STWORZYJANEK,

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

W CKZIU NR 2,

OPIEKUN SAMORZ¥DU UCZNIOWSKIEGO

ZDJÊCIA Z ARCHIWUM CKZIU NR 2



Artyku³ autorski Józefa Kubickiego w tej
sprawie – z tytu³owym powy¿szym przes³a-
niem – sygnalizuje bardzo wa¿n¹ problema-
tykê rzeczywistej potrzeby budowy spo³e-
czeñstwa obywatelskiego poprzez lokaln¹
samorz¹dnoœæ na poziomie Rad Dzielnic
i Rady Miasta.

Zaplecze analityczne, techniczne,
ekonomiczne oraz prawne

Podstawow¹ przeszkod¹ nale¿ytego wy-
pe³nienia obowi¹zków Radnego Dzielnicy
czy Radnego Miasta jest znikomy wp³yw na
merytoryczne uczestnictwo w sporz¹dzaniu
aktów prawnych (uchwa³), poniewa¿:
1. Radni nie dysponuj¹ zapleczem anali-

tycznym, technicznym, ekonomicznym
oraz prawnym;

2. Radni nie dysponuj¹ œrodkami prawnymi
lub finansowymi które umo¿liwia³yby im
zasiêgniêcie opinii eksperckich ze Ÿróde³
niezale¿nych, instytucji pañstwowych
czy rzeczywistych znanych autorytetów
w procedowanych uchwa³ach;

3. Radni nie posiadaj¹ usystematyzowanego
dostêpu do œrodków masowego przekazu
i sta³ej komunikacji ze swymi wyborcami;
Dlatego grupy lobbingowe i korpora-

cyjne, maj¹ce wszelkie dostêpne œrodki –
z ³atwoœci¹ przeforsowuj¹ swoje koncepcje
na najbardziej dla nich korzystne rozwi¹za-
nia. Czyni¹ to przez dostêp do urzêdników
przygotowuj¹cych uchwa³y (dostarczaj¹c im
ró¿ne w³asne uzasadnienia i ekspertyzy).

Przyk³adowo, warto przeanalizowaæ spo-
sób procedowania aktów prawnych w ostat-
nich kilku latach zwi¹zanych z budow¹
energetycznej, dwutorowej linii wysokiego
napiêcia 110 kV – Gdañsk B³onie – Pruszcz
Gdañski. By³by to ciekawy temat dla do-
brej kancelarii prawniczej. Otó¿ ¿adne rze-
czowe argumenty mieszkañców Olszynki,
Oruni, Osiedli Kazimierz i Po³udnie – nie
znajduj¹ zrozumienia u w³adz miasta. Nie
przeprowadzono ¿adnych konsultacji spo-
³ecznych – wa¿ne zagadnienia dotycz¹ce spo-
³ecznoœci rozstrzygane s¹ bez jej udzia³u ...

Wada stanowienia prawa przez Radê
Miasta Gdañska

Obserwujmy uprzywilejowane traktowa-
nie przedsiêbiorstwa prywatnego Energa S.A.

– kosztem ma³ych pracodawców i zdrowia
okolicznych mieszkañców. Gdy¿ na przy-
k³ad, pomiary do ekspertyz szkodliwoœci od-
dzia³ywania na zdrowie ludzi i zwierz¹t, s¹
wykonywane przy bardzo dobrych warun-
kach atmosferycznych (godziny s³oneczne,
suche powietrze, bezwietrzna pogoda).

Zauwa¿amy ewidentn¹ wadê stanowienia
prawa przez Radê Miasta Gdañska. To twier-
dzenie czêœciowo uzasadniamy zbyt du¿¹
liczb¹ wprowadzanych uchwa³ami zmian –
do wczeœniej podjêtych uchwa³. I tak – sesja
Rady Miasta Gdañska z dnia 31.10.2013 r.
podjê³a 22 uchwa³y – w tym 12 dotyczy³o
wprowadzenia zmian do wczeœniej podjê-
tych uchwa³... Je¿eli to przemno¿ymy przez
9 komisji, które musia³y wczeœniej podj¹æ
stosown¹ zgodê na tak¹ zmianê – to uzy-
skujemy 12 x 9 = 108 ró¿nych spraw, na te-
mat których urzêdnicy Prezydenta przeko-
nywali komisjê o celowoœci zmian. Jeœli do
tego dodamy 10 pozosta³ych uchwa³ x 9
komisji – to ³¹czna suma omawianych te-
matów w ró¿nych gremiach w jednym mie-
si¹cu wynosi 198.

Natomiast z przeprowadzonej statystyki
podjêtych uchwa³ w 2013 r. dotycz¹cych tyl-
ko spraw finansowych – to na 31 – zmienio-
no a¿ 23 – to jest 74 proc. ... Które równie¿
musia³y byæ omawiane i uchwalane przez
ró¿ne komisje w ostatniej chwili na kilka
dni, przed sesjami Rady...

Konkluzja – powy¿sza statystyka nie
napawa optymizmem i wykazuje nieefek-
tywnoœæ takiej pracy. Nie da siê przy takiej
liczbie uchwa³ zrobiæ tego rzetelnie i porz¹d-
nie – czego widomym skutkiem jest iloœæ
poprawek w uchwa³ach – a poza tym, co
najwa¿niejsze – du¿a iloœæ nietrafionych
i b³êdnych decyzji zwi¹zanych z inwestycja-
mi. Skutkiem tego – Ÿle wydane œrodki...

Jak to bêdzie realizowane – poka¿e czas

Pierwszym etapem powinna byæ popra-
wa doboru wiarygodnych i kompetentnych
kandydatów na radnych, którzy na listach
wyborczych powinni byæ umieszczani alfa-
betycznie – b¹dŸ losowo.

Nastêpna sprawa – to bud¿et obywatelski
dla Rad Dzielnic. Naszym zdaniem nale¿y
go zwiêkszyæ do 10 proc. – oraz 1 proc.
wydzieliæ na badania i ekspertyzy wykona-

ne przez niezale¿ne instytucje (które mo¿e
zlecaæ Rada Dzielnicy) w kwestii wa¿nych
inwestycji lokalnych i miejskich.

Takie rozwi¹zania podnios¹ presti¿ rad-
nych, zwiêksz¹ efektywnoœæ Rady i wp³yn¹
pozytywnie na budowê samorz¹dnego spo-
³eczeñstwa obywatelskiego.

Dobrze by by³o, aby najbli¿sze wybory
samorz¹dowe mog³yby byæ przeprowa-
dzone  (w jednej trzeciej) wybieranych rad-
nych na zasadach jednomandatowych
okrêgów tak, aby wyborcy mogli oddawaæ
swoje g³osy na konkretne osoby. Takie
zasady wyborcze bêd¹ promowa³y wybit-
ne osobowoœci, które powinny byæ dobrze
przygotowane do podejmowania decyzji
w imieniu danego œrodowiska wyborcze-
go. Bêdzie to zatem zupe³nie inna jakoœæ
wybieranych radnych, którzy bêd¹ zwi¹-
zani z wyborcami i dzia³aæ w imieniu tych
wyborców. Utrata tej wiêzi powinna za-
owocowaæ odwo³aniem danego radnego
z wybranej funkcji przez samych wybor-
ców. Stworzy to zapewne wiêksze pertur-
bacje ró¿nych grup wyborczych ale bêdzie
to równie¿ szko³¹ godzenia priorytetów
ca³ej spo³ecznoœci regionalnej. Wi¹¿e siê
to œciœle z bud¿etem dla dzielnic, który
powinien byæ racjonalniej wykorzystany,
gdy¿ wp³yw na rozdzia³ œrodków powinna
mieæ spo³ecznoœæ lokalna, która równie¿
bêdzie dogl¹da³a realizacji zadañ ze œrod-
ków im powierzonych. Jak to bêdzie kon-
kretnie realizowane w ¿yciu poka¿e czas.
Jest to jednak pewna szansa gospodaro-
wania lokalnego i decydowania o racjo-
nalnym wykorzystaniu œrodków. Dlatego
spo³ecznoœci skupione w naszych zaprzy-
jaŸnionych stowarzyszeniach powinny przy-
gotowywaæ profesjonalnych kandydatów,
którzy mieliby zaplecze zespo³ów ludzi do-
brze przygotowanych we wszystkich dzie-
dzinach, które reprezentowane s¹ przez
nasze i inne stowarzyszenia.

IN¯. TADEUSZ WILCZARSKI –

PRZEWODNICZ¥CY KOMISJI REWIZYJNEJ

POMORSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEÑ

NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAÑSKU

IN¯. JÓZEF KUBICKI –

SEKRETARZ S¥DU KOLE ĒÑSKIEGO

STOWARZYSZENIA „NASZ GDAÑSK”
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Jak – „Być Narodowi użytecznym” (2)

Poprzez wybór do w³adz samorz¹dowych

wiarygodnych i kompetentnych

przedstawicieli
Opublikowany artyku³ w numerze 08/20013 „Naszego Gdañska” – Umowa partnerstwa pomiêdzy

Stowarzyszeniem „Nasz Gdañsk” (SNG) a Pomorsk¹ Rad¹ Federacji Stowarzyszeñ NT – NOT

w Gdañsku (PRFSNT-NOT) zawiera podstawowe wzajemne powinnoœci umo¿liwiaj¹ce pe³niejsz¹ realizacjê celów statutowych obu organizacji.
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Dwór w Zakoniczynie, którego op³aka-
ny stan opisywano w ostatnich miesi¹cach
kilka, mo¿e kilkanaœcie razy, zwróci³ uwa-
gê wielu osób.

Od Zankoczyna do Zakoniczyna

Przy okazji chc¹c nie chc¹c wspomnia-
no o samym Zakoniczynie, który dla wie-
lu gdañszczan jest znany tylko z nazwy,
b¹dŸ kojarz¹ go z now¹ zabudow¹, która
powsta³a tu w ostatnich kilku latach. Za-

Piękny niegdyś obiekt niszczeje od kilku dekad

Straszny dwór w Zakoniczynie
Dwór Zakoniczyn, piêkny niegdyœ obiekt po³o¿ony w otoczeniu pól i ³¹k, dzisiaj za s¹siedztwo ma przede wszystkim nowe
bloki mieszkalne i domy, które licznie powstaj¹ w tej czêœci Gdañska. Mocno zaniedbany od kilku dekad zabytek nie
pasuje do nowoczesnego otoczenia. Z roku na rok popada w coraz wiêksz¹ ruinê czekaj¹c na to, a¿ w³aœciciel przywróci
mu dawny blask.

skim w³adzom poprzednia nazwa wyda³a
siê za ma³o germañska. Po 1945 roku na-
wi¹zano do etymologii s³owiañskiej nada-
j¹c wspó³czesn¹ nazwê Zakoniczyn.

Wbrew powszechnej opinii, powielanej
tak¿e przez miejskie urzêdy, dzisiejszy Za-
koniczyn to nie tylko osiedle Piêæ Wzgórz
(ul. Porêbskiego i Bergiela) i ul. Wie¿ycka
z dworem rodziny Wendtów.

Zakoniczyn to ogromny obszar, który
rozpoœciera siê na zachodzie od tzw. gdañ-

nr 12 i oraz czêœæ bloków mieszkalnych
m.in. przy ulicy Piotrkowskiej i Jelenio-
górskiej.

Dwór Wendtów

Warto te¿ odnotowaæ co nie nale¿y do
Zakoniczyna. Mam tu na myœli powsta³e
w latach 80. ubieg³ego wieku osiedle dom-
ków w £ostowicach przy ulicach I Brygady,
II Brygady i 11 Listopada, które nazwano
„Zakoniczynem”, prawdopodobnie dlate-

koniczyn w granicach Gdañska znajduje
siê od 1973 roku. Historia tej dawnej wsi
siêga jednak XIV wieku. Po raz pierwszy
odnotowana zosta³a w 1334 roku jako
Zankoczyn. Nastêpnie Zamkoczin (1402),
Czackenczin (1438), potem tak¿e Zanken-
czyn lub Zankenschin. W 1874 roku zniem-
czona na Zankenzin. W 1942 roku nazwê
wsi zmieniono na Zangen, gdy¿ hitlerow-

skich Kowali (osiedle Œwiêtokrzyskie) i Rê-
bowa (ul. Przywidzka), po Szadó³ki (ul.
Warszawska) na pó³nocy i £ostowic (ul.
Œwiêtokrzyska) na po³udniu. Wschodnia
granica z Ujeœciskiem przebiega natomiast
na wzgórzu przed koœcio³em Œw. Ojca Pio
(koœció³ z dwiema charakterystycznymi
wie¿ami). Po stronie Ujeœciska do Zakoni-
czyna nale¿y choæby szko³a podstawowa

go, ¿e zbudowa³a je Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa „Zakoniczyn”.

Dzisiejszy pa³acyk powsta³ w XIX wie-
ku na fundamentach poprzedniego dwor-
ku. Do rodziny Wendtów – ostatnich w³a-
œcicieli maj¹tku Zakoniczyn – nale¿a³
ponad 60 lat. W 1880 roku jako w³aœciciel
figuruje Eugen von Wendt. Jego potomek
Max von Wendt by³ w czasach Wolnego
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Miasta Gdañska (do 1929 roku) naczelni-
kiem obwodu £ostowice, obejmuj¹cego
piêæ okolicznych gmin. Ostatnim w³aœci-
cielem maj¹tku by³ Artur von Wendt.

W okalaj¹cym dwór parku mo¿na zna-
leŸæ groby, w których prawdopodobnie po-
chowano zamordowanych w³aœcicieli przed-
wojennego maj¹tku. Prawdopodobnie, gdy¿
niektóre przekazy mówi¹, ¿e pochowani
s¹ tam okoliczni mieszkañcy.

Po II wojnie œwiatowej Dwór Zakoni-
czyn oraz przyleg³y do niego park sta³ siê
czêœci¹ tutejszego Pañstwowego Gospo-
darstwa Rolnego (PGR). Gdy na pocz¹tku
lat 90. XX wieku zlikwidowano PGR, dwór
swoje lata œwietlnoœci mia³ ju¿ dawno za
sob¹. Zdewastowany obiekt wraz z pod-
upad³ym parkiem przez lata upañstwowie-
nia uleg³ znacznej dewastacji. Przez kolej-

ne æwieræ wieku dewastacja trwa³a nadal
i trwa tak¿e dzisiaj. Zaniedbany, obdarty
z tynków, z powybijanymi szybami pa³ac
chyli siê coraz bardziej ku upadkowi. ¯al
patrzeæ jak piêkne korynckie pilastry, ka-
mienne wazy i ceramiczne ornamenty, któ-
re przetrwa³y pó³tora wieku, gin¹ za przy-
zwoleniem obecnego w³aœciciela i s³u¿b
konserwatora zabytków, który po raz ko-
lejny rozk³ada bezradnie rêce.

Czekaj¹c na…

W³aœcicielem Dworu Zakoniczyn jest
dzisiaj Przedsiêbiorstwo Budowlane „Gór-
ski”, które w s¹siedztwie buduje bloki
mieszkalne. Wydawa³oby siê, ¿e firma bu-
dowlana o renomowanej na Pomorzu mar-
ce to najlepszy w³aœciciel jaki móg³ siê
trafiæ wiekowej budowli. Niestety, w tym
wypadku sprawdza siê powiedzenie, ¿e
szewc bez butów chodzi, a w³aœciwie po-
prawniej by³oby powiedzieæ: mury bez tyn-
ku siê prezentuj¹. Oczywiœcie renowacja
zabytkowego obiektu to ogromne koszty.
Jednak w momencie kupna nabywca mu-
sia³ mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e bêdzie mu-
sia³ szybko znaleŸæ finanse na ten cel.

Póki co zabytkowy obiekt nie doczeka³
siê modernizacji i od kilku lat popada
w coraz wiêksz¹ ruinê. ¯al, bo przy dobrej
woli w³aœciciela móg³by byæ przecie¿ praw-
dziw¹ pere³k¹ Zakoniczyna.

Gdy spacerowa³em w jego s¹siedztwie
kilka lat temu ju¿ wówczas wymaga³ szyb-
kiej interwencji i nie chodzi tylko o remont
stolarki, wstawienie szyb czy uzupe³nienie
tynku. Budynek wymaga³ kapitalnego re-
montu. Dzisiaj, bior¹c pod uwagê, ¿e w je-
go najbli¿szym s¹siedztwie przy budowie
wspomnianych bloków mieszkalnych pra-
cuje ciê¿ki sprzêt, stan techniczny dworku
zapewne jeszcze siê pogorszy³.

Budynki jak wiadomo g³osu nie maj¹,
wo³aæ o pomoc nie potrafi¹. Choæ patrz¹c
na odpadaj¹ce z ka¿dym rokiem kolejne
metry szeœcienne dworskiego tynku mo¿na
siê zastanowiæ czy nie jest to jakaœ forma
wo³ania o pomoc. Póki co z pomoc¹ nikt nie
przychodzi. Wszyscy czekaj¹. Tylko na co?

TEKST I ZDJÊCIA S£AWOMIR LEWANDOWSKI

Idea pojawi³a siê ju¿ w 2011 roku.

Na porêczach, schodach, przedpro¿ach,

gara¿ach…

Do radnego Rady Dzielnicy Gdañsk-
-Œródmieœcie, Paw³a Zienkiewicza, zg³osili
siê jego uczniowie z proœb¹ o pomoc w re-
alizacji ich marzenia – Parcour Parku.

Powiedzmy najpierw czym jest ta dys-
cyplina i o co w³aœciwie chodzi? G³ówn¹
ide¹ parcour’u jest pokonywanie prze-
szkód stoj¹cych na drodze w jak najprost-

Pierwszy w Polsce Parcour Park otwarto 21 grudnia 2013 roku
przy ul. Krosienka w Gdańsku

Sport w przestrzeni

miejskiej
Pierwszy w Polsce obiekt do uprawiania parcour’u powsta³ przy ul. Krosienka w Gdañsku. Zaprojektowany zosta³ tak, ¿e
bêdzie mo¿na go w przysz³oœci rozbudowaæ. Dziêki dzia³aniom Rady Dzielnicy Gdañsk-Œródmieœcie uda³o siê nam przejœæ
przez urzêdnicze procedury i wybudowaæ miejsce, które ma szanse zapocz¹tkowaæ nowy etap w rozwoju kultury fizycznej
wœród Gdañszczan.

szy i najszybszy sposób. Czasem najprost-
szy przeradza siê w najefektywniejszy.
Czêsto bywa mylony z inn¹ dyscyplin¹
jak¹ jest freerun. Wielu ludzi uwa¿a siê za
uprawiaj¹cych parkour, gdy w istocie tre-
nuj¹ freerun. Wracaj¹c do tematu. Parcour
jest dyscyplin¹ sportow¹, która „odbywa
siê” w przestrzeni miejskiej. Jest to forma
aktywnoœci psychofizycznej polegaj¹ca na
bezpiecznym, efektywnym i szybkim prze-
mieszczaniu siê w ka¿dym terenie. W par-
kour chodzi o rozwijanie cech (szybkoœæ,

kondycja, zrêcznoœæ, sita, gibkoœæ, skocz-
noœæ) potrzebnych nam do wykonywania
technik przemieszczania siê oraz kszta³to-
wanie charakteru, prze³amywanie barier
psychicznych. Za twórcê parcour’u uwa¿a
siê francuza Davida Belle’a, który pod ko-
niec lat 80. XX wieku na przedmieœciach
Pary¿a (Lisses) wraz z kolegami w ró¿ny
sposób zaczêli pokonywaæ miejskie prze-
szkody, a nastêpnie nadaj¹c temu nazwê.
Do swobodnego i bezpiecznego uprawia-
nia tej dyscypliny potrzebne s¹, z wygl¹du
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proste, ale odpowiednio zaprojektowane,
przyrz¹dy. I tak, jak kiedyœ nowoœci¹ by³a
deskorolka, na której jeŸdzi³o siê nad
Mot³aw¹ i która nie mia³a swojego profe-
sjonalnego skate parku, tak dziœ parcour
nie ma dla siebie odpowiedniej infrastruk-
tury. Zanim powsta³ ten obiekt Parco-
urowcy æwiczyli na porêczach, schodach,
przedpro¿ach, gara¿ach, czyli wszystkich
obiektach, które by³y w pewien sposób
ciekawe dla nich, ale nie koniecznie dla
mieszkañców.

Wybieraliœmy lokalizacjê

Pawe³ Zienkiewicz opowiedzia³ mi o po-
mys³odawcach, którzy mieli ju¿ wtedy za-
³o¿ony klub sportowy o nazwie
Movement oraz liczne nagrody
na swoim koncie. Uznaliœmy
ten pomys³ za bardzo ciekawy.
Nie zdawaliœmy sobie sprawy
jak trudno bêdzie go zrealizo-
waæ. Teoretycznie kilka meta-
lowych elementów nie powinno
stanowiæ problemu. Na pocz¹t-
ku projekt przedstawi³em na
sesji Rady Dzielnicy Gdañsk-
-Œródmieœcie. Po przedyskuto-
waniu poddano go pod g³oso-
wanie z tylko jednym g³osem
przeciw. Maj¹c ju¿ pieni¹dze
zaczêliœmy dzia³aæ. Najpierw
dostaliœmy pozytywn¹ opiniê od Pomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Na ka¿d¹ budowlê w tym rejonie
potrzeba takiego pozwolenia. Konserwa-
tor by³ od pocz¹tku bardzo przychylny.
Z opini¹ udaliœmy siê do Urzêdu Miej-
skiego. Potrzebna by³a lokalizacja dla tej
inwestycji. Idealnym rozwi¹zaniem wyda-

wa³ siê omawiany czêsto na ³amach mie-
siêcznika „Nasz Gdañsk” park Œw. Barba-
ry. Tak, niew¹tpliwie by³a to w³aœciwa lo-
kalizacja, nawet napisano o tym pomyœle
w „Gazecie Wyborczej”. Przeczuwa³em, ¿e
tak dobra inicjatywa, realizowana na po-
trzeby klubu Movement, który dzia³a w ca-
³ym Trójmieœcie, musi byæ bli¿ej wêz³a
komunikacyjnego. £atwy dostêp z autobusu,
tramwaju i SKM to podstawa w maksymal-
nym wykorzystaniu obiektu. Zrezygnowali-
œmy z parku Œw. Barbary, czego ¿a³owa-
³em wiele miesiêcy póŸniej. Przekona³em
siê bowiem, jak wiele jest sprzecznoœci
miêdzy urzêdami. Miasto zaproponowa³o
nam nastêpuj¹ce lokalizacje: przy ulicy

Rajskiej ko³o budynku NOT, na terenie
zielonym przy Kurzej i Sempo³owskiej
i za Muzeum Poczty Polskiej przy ul. Kro-
sienka.

G¹szcz papierów i pozwoleñ

Skwer przy NOT wydawa³ siê idealny.
Blisko dworca, centrum handlowego, na

szlaku prowadz¹cym do G³ównego Mia-
sta. Powtórzyliœmy ca³¹ procedurê z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Wyborcza znów napisa³a artyku³ na ten
temat. By³a zgoda, tak wiêc nic teoretycz-
nie nie sta³o na przeszkodzie. Przekona-
³em siê w Zarz¹dzie Dróg i Zieleni, ¿e nie
bêdzie tak ³atwo. Brak zrozumienia idei
Parcour Parku i wyt³umaczenie, ¿e s³owo
„park” w nazwie ma siê ni jak do rozumia-
nego przez nas parku jako terenu zielone-
go i niechêæ do rzeczy nowych kompletnie
zablokowa³ tê inicjatywê na wiele miesiê-
cy. Na pozór bardzo prosta konstrukcja
wymaga³a dokumentacji z gazowni i elek-
trowni bo przecie¿ mog¹ pod ziemi¹

w tym miejscu iœæ jakieœ kable
i rury. PóŸniej okaza³o siê po-
trzebne pozwolenie budowlane.
Wszystko skrupulatnie by³o ro-
bione. Przedzieraliœmy siê przez
g¹szcz papierów i pozwoleñ.
Ostatecznie do budowy w tym
miejscu nie dosz³o. Rok ka-
lendarzowy mija³, a pieni¹dze
niewykorzystane mia³y szansê
przepaœæ. Dziêki wspólnej pra-
cy kilkorga radnych dzielnicy,
w tym Marty Mê¿yk i póŸniej
Anny Woronieckiej, mogliœmy
realizowaæ pomys³ w 2013 roku.
Wiedzia³em, ¿e coœ jest nie tak

z pechow¹ lokalizacj¹ przy NOT. Powtó-
rzyliœmy ca³¹ procedurê po raz kolejny.
Tym razem przy ul. Krosienka na obrze-
¿ach dzielnicy, za Muzeum Poczty Pol-
skiej. Pomocny okaza³ siê Wydzia³ Infra-
struktury Zarz¹du Dróg i Zieleni, gdzie
uzyskaliœmy rzeteln¹ i merytoryczn¹ po-
moc, wszystkie procedury stawa³y siê co-

Fot. Leszek Pochroñ-Frankowski

Grzegorz Niecko daje dobry przyk³ad nowicjuszom  Chêtnych do korzystania z nowych urz¹dzeñ nie brakuje

Fot. Leszek Pochroñ-Frankowski

Parkour Park przy ul. Krosienki w Gdañsku zaraz po otwarciu

Fot. Grzegorz Niecko
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– Tym koncertem rozpoczynamy mu-
zyczne spotkania w GTPS – powiedzia³
prezes Beniamin Koralewski. – Bêd¹ siê
one odbywaæ w niedziele o godz. 13.13.
Na razie raz w miesi¹cu. Bar-
dzo nam zale¿y na tym drugim,
oprócz plastyki, filarze dzia³al-
noœci.

– Sala w której mieœci siê
Galeria GTPS „Punkt” ma do-
skona³a akustykê – podkreœla³
Tomasz Diakun z „BALTIC
kwartet”. – Wspania³a jest te¿
jej lokalizacji w sercu G³ówne-
go Miasta.

„BALTIC kwartet” istnieje
ju¿ od 10 lat, a tworz¹ go absol-
wenci Akademii Muzycznej im.
Stanis³awa Moniuszki w Gdañ-
sku obecnie zwi¹zani z Filharmoni¹ Ba³-
tyck¹ i gdyñskim Teatrem Muzycznym
im. Danuty Baduszkowej. Grali m.in. ze
Stingiem, Melu¹, Boltonem, Maryl¹ Ro-
dowicz i Natali¹ Kukulsk¹. Umiejêtnie

Koncerty w GTPS – rozpoczęte!

Na pocz¹tek muzyka

filmowa
Muzyk¹ filmow¹ w wykonaniu „BALTIC kwartet” zosta³y zainaugurowane koncerty w Gdañskim Towarzystwie Przyjació³
Sztuki. Wype³niona po brzegi sala oraz owacja na stoj¹co entuzjastycznie reaguj¹cej publicznoœci œwiadcz¹ o sukcesie
tej cennej w Gdañsku inicjatywy.

³¹cz¹ wysokich lotów profesjonalizm z po-
czuciem humoru. Podczas koncertu w GTPS
zaprezentowali muzykê z tak kultowych
filmów jak „Ojciec chrzestny”, „Casablan-

ca”, „Love Story”, „Misja” czy te¿ „¯¹d³o”.
Wœród kompozytorów, których muzyka
rozbrzmiewa³a w Galerii „Punkt” mo¿na
wymieniæ takich mistrzów jak: Rota, Ar-
len, Mancini, Giraud, Morricone, Hupfeld,

Kilar… Liderem zespo³u jest Tomasz Dia-

kun, który jest I skrzypkiem Filharmonii
Ba³tyckiej. Niew¹tpliwie, nie ma proble-
mów w nawi¹zywaniu kontaktu z publicz-

noœci¹, która te¿ potrafi to do-
ceniæ. Kwartet tworz¹ ponadto:
Sylwia Koliñska (II skrzypce),
Kamila Pietrzak (wioloncze-
la) oraz Tomasz Pozorowski

(altówka).
Warto podkreœliæ, ¿e koncer-

ty w GTPS nie s¹ finansowane
ze œrodków publicznych, a wstêp
na nie jest wolny. Organizato-
rzy ju¿ zapraszaj¹ na nastêpny
koncert, który odbêdzie siê 19
stycznia 2014 r. o godz. 13.13
w Galerii GTPS „PUNKT” przy
ul. Chlebnickiej 2 w Gdañsku.

Publicznoœci po raz drugi zaprezentuje siê
rewelacyjny „BALTIC kwartet”.

JAROS£AW BALCEWICZ

FOT. ANNA BOROS

raz bardziej klarowne, serdecznie dziêku-
jemy!

Cena obiektu, wraz z jego wykonaniem,
kszta³towa³a siê na poziomie trzydziestu
tysiêcy z³otych. Klub sportowy Movement
wczeœniej namówi³ firmê „1Move.pl” do
tañszego wybudowania obiektu, daj¹c tym
samym reklamê swojej dzia³alnoœci dla in-
nych dzielnic i miast.

Ró¿ne tricki i akrobacje

„To pierwszy taki obiekt, bêdzie dobr¹
reklam¹ dla was na póŸniej mówiliœmy. Za-
inwestujcie w nas, a pieni¹dze siê zwróc¹
w przysz³oœci.” W ten sposób uda³o siê wy-
negocjowaæ cenê o po³owê mniejsz¹ od
rynkowej. Jednak znów procedury okaza³y
siê nieub³agane. Musi byæ rozpisany prze-
targ. Dosz³o do niego, ale to znów koszto-
wa³o nas kilka miesiêcy opóŸnienia. W tym
samym czasie musia³ powstaæ kosztowny

projekt, na podstawie którego miasto mo-
g³o rozpisaæ przetarg na budowê obiektu.
Z pomoc¹ przyszed³ in¿. arch. Stanis³aw
Michel, nestor odbudowy G³ównego Mia-
sta, radny dzielnicy i cz³onek Stowarzy-
szenia „Nasz Gdañsk”, który wiedzia³ ju¿
wczeœniej o pomyœle i bardzo go wspiera³.
Zgodzi³ siê wykonaæ projekt rezygnuj¹c
ze swojego wynagrodzenia. Rok zbli¿a³
siê do koñca, a urzêdnicze procedury, na
które nie mieliœmy wp³ywu, trwa³y. Na li-
stopadowej sesji Rady Dzielnicy pojawi³y
siê g³osy zw¹tpienia w realizacjê tego po-
mys³u. Uda³o siê nam zachowaæ spokój
i cierpliwoœæ. Park zosta³ ukoñczony 16
grudnia 2013, odbiór techniczny w obec-
noœci urzêdników miejskich, 18 grudnia
2013 roku, a oficjalne oddanie do u¿ytko-
wania, po³¹czone z pokazami parcour’u,
nast¹pi³o 21 grudnia 2013 roku. By³em na
otwarciu obiektu razem z in¿. arch. Stani-

s³awem Michelem, gdzie widzieliœmy wiele
– jak powiedzia³ Michel – m³odych osób,
które robi³y ró¿ne tricki i akrobacje. Mam
nadziejê, ¿e za przyk³adem radnych z na-
szego stowarzyszenia pójd¹ inne dzielnice,
a omawiana dziœ dyscyplina bêdzie stano-
wiæ kolejn¹ alternatywê dla spêdzania czasu
w domach przed komputerem.

– Do tej pory æwiczyliœmy w ró¿nych
miejscach, mniej lub bardziej bezpiecz-
nych, profesjonalne urz¹dzenia do tej dys-
cypliny daj¹ szansê na rozwój kultury fi-
zycznej wœród m³odzie¿y. – powiedzia³
Grzegorz Niecko z K. S. Movement. – Nie
ma takiego obiektu nigdzie w Polsce. Jest
to typowy Parcour park, który zosta³ za-
projektowany i zbudowany specjalnie dla
æwicz¹cych tê dyscyplinê.

LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI,

RADNY DZIELNICY GDAÑSK-ŒRÓDMIEŒCIE,

CZ£ONEK KOMISJI £ADU PRZESTRZENNEGO
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Poza czynszem dzier¿awnym spó³ka by³a zobowi¹zana do-
starczaæ w³aœcicielom nieruchomoœci tak¿e dwie fury obrzyn-
ków tartacznych oraz dwie fury trotów. Nadesz³a wojna,
a przedsiêbiorstwo pod zmienion¹ nazw¹ i pod nadzorem
w³adz okupacyjnych dalej funkcjonowa³o. Wraz z nadejœciem
„nowej w³adzy” i nowego porz¹dku gospodarczego przedsiê-
biorstwo zosta³o wpierw objête zarz¹dem pañstwowym, a na-
stêpnie znacjonalizowane.

W³aœciciele nieruchomoœci, pomimo ¿e ubiegali siê o przed-
³u¿enie umowy dzier¿awy albo zwrot nieruchomoœci, zostali
odprawieni z kwitkiem. Pech chcia³, ¿e zamieszkiwali na terenie
objêtym zakresem przeprowadzonej w roku 1947 akcji „Wis³a”.

Ich nieruchomoœæ, podobnie jak wszystkie inne na terenie
miejscowoœci, w której zamieszkiwali, zosta³a przejêta na rzecz
Pañstwa, gdy¿ zosta³a zakwalifikowana jako mienie po osobach
repatriowanych do ZSRR albo jako mienie nale¿¹ce do osób
nie zamieszkuj¹cych w tej miejscowoœci i nie w³adaj¹cych swy-
mi nieruchomoœciami.

W³aœciciele nigdy nie odzyskali swojej nieruchomoœci, ale ich
spadkobiercom pozosta³o walczyæ o wykazanie bezprawnoœci
decyzji nacjonalizacyjnej w zakresie, w jakim ta objê³a swoim
zakresem tak¿e prywatne grunty, bêd¹ce w dzier¿awie spó³ki.

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (14)

Jak zabieraæ to ju¿

wszystko i wszystkim
Na mocy zawartej w 1918 roku umowy dzier¿awy prywatna spó³ka wydobywcza, dzia³aj¹ca na terenie dawnego województwa
lwowskiego, wykorzystywa³a na potrzeby swojej dzia³alnoœci tak¿e grunty osób prywatnych. Umowa by³a co kilka lat
przed³u¿ana, przy czym, po raz ostatni, w roku 1939, na kilka miesiêcy przed wybuchem II Wojny Œwiatowej.

MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY

– KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA, TEL. 502 166 894

KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA JEST MARK¥ DART DG

STASZAK KE£PIÑSKI SP.J.

Stosownie do art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r.

o przejêciu na w³asnoœæ Pañstwa nie pozostaj¹cych w faktycznym

w³adaniu w³aœcicieli nieruchomoœci ziemskich, po³o¿onych w nie-

których powiatach województwa bia³ostockiego, lubelskiego, rze-

szowskiego i krakowskiego, mog³y byæ przejmowane na w³asnoœæ

Pañstwa nieruchomoœci ziemskie – w ca³oœci lub w czêœci – je¿eli

nie pozostawa³y w faktycznym w³adaniu nieruchomoœci oraz te,

które zosta³y oddane w u¿ytkowanie, dzier¿awê lub zarz¹d, a ich

w³aœciciele nie zamieszkiwali na terenie miejscowoœci po³o¿enia

nieruchomoœci.

W niniejszej sprawie taka sytuacja nie mia³a jednak miejsca,

gdy¿ nieruchomoœæ by³a przedmiotem dzier¿awy, a w³aœciciel za-

mieszkiwa³ przez ca³y czas w miejscowoœci jej po³o¿enia. Dlatego

te¿ spadkobiercy w³aœcicieli mogli skorzystaæ z trybu nadzorczego

uregulowanego w art. 156 kodeksu postêpowania administracyjnego

i ¿¹daæ stwierdzenia niewa¿noœci decyzji administracyjnej z 1966 r.,

z uwagi na niespe³nienie siê przes³anek z ww. dekretu.

Postaæ marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
jest wielkim autorytetem dla cz³onków
Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk”. Daliœmy
temu wyraz w przesz³oœci, miêdzy innymi
przy ods³anianiu zwi¹zanych z nim tablic
pami¹tkowych na murze Aresztu Œledczego
w Gdañsku i na gmachu Komendy Miej-
skiej Policji w Gdañsku. Okazj¹ do wyra-
¿enia pamiêci by³a ostatnio 146. rocznica
jego urodzin. Podczas zorganizowanej z tej
okazji uroczystoœci w dniu 5 grudnia 2013 r.
delegacja Stowarzyszenia z³o¿y³a kwiaty
pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego w Gdañsku-Wrzeszczu. Stowarzy-
szenie reprezentowali: Anna Kuziemska,
Zbigniew Socha i Józef Kubicki.

W.K.

FOT. ARCH.

5 grudnia 2013 r. pod pomnikiem w Gdańsku-Wrzeszczu

Pamiêtamy o Marsza³ku
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Wieczór Wigilijny w „Palowej”

Zaœpiewali kolêdê,

podzielili siê op³atkiem
Cz³onkowie Klubu Seniora „Mot³awa” dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk” i radni Rady Dzielnicy Gdañsk-
-Œródmieœcie zorganizowali wspólnie Wieczór Wigilijny w Restauracji Kawiarni „Palowa” przy ul. D³ugiej w Gdañsku.

Zaprosili do udzia³u cz³onków
innych klubów seniora ze Œródmie-
œcia. Przybyli przedstawiciele w³adz
miejskich i wojewódzkich oraz or-
ganizacji pozarz¹dowych.

Bardzo serdecznie podziêkowali-
œmy Radzie Dzielnicy Gdañsk-Œród-
mieœcie, która by³a sponsorem tego
spotkania. Podsumowuj¹c bie¿¹cy
rok Rada Dzielnicy zorganizowa³a
wycieczki dla seniorów, Kartê Se-
niora na kawê i herbatê do popular-
nych cukierni. Rada zorganizowa³a Fot. Arch.

Zwiedziliœmy najwiêksz¹ chyba na œwie-
cie odkrywkow¹ kopalniê bursztynu w Jan-
tarnym, a na drugi dzieñ objechaliœmy sta-
ry Kaliningrad (Królewiec) i zwiedziliœmy
Muzeum Bursztynu. Odwiedziliœmy wiel-
ki bazar w centrum miasta, o którym opo-
wiedzia³ mi wczeœniej ks. Jerzy Steckie-
wicz. Po spacerze pojechaliœmy do koœcio³a,
gdzie czeka³ na nas ksi¹dz Krzysztof ¯uk,
który towarzyszy³ nam w drodze do Jan-
tarnego, Swiet³ogorska i Pionier-
skiego. Po drodze us³yszeliœmy
trochê historii, g³ównie o pracy
polskich ksiê¿y katolickich w Ka-
liningradzie, zw³aszcza ks. Je-
rzego, który za³o¿y³ parafiê œw.
Adalberta. Ksi¹dz Krzysztof ¯uk
opowiada³ wiele zabawnych zda-
rzeñ z ¿ycia parafii, a póŸniej
z nami œpiewa³, poniewa¿ obda-
rzony jest piêknym g³osem.

W Domu Weterana zaczêli-
œmy koncert nawet przed umó-
wionym czasem, poniewa¿ pen-

Gdański Chór Nauczycielski w Kaliningradzie (Królewcu)

Z pieœni¹ polsk¹, kaszubsk¹

i rosyjsk¹

sjonariusze zaczêli siê zbieraæ na sali jesz-
cze przed naszym przyjazdem.

Niebawem przyjecha³a Marina Niko³a-
jewna Sergiejewa z Ministerstwa, Rzajew
i inni oficjalni goœcie. Dyrektor Domu, 
Ludmi³a, troskliwie siê nami opiekowa³a.
Ponad godzinny koncert publicznoœæ przy-
jê³a bardzo dobrze. W programie mieli-
œmy: piosenki polskie w tym kaszubskie,
œwiatowe hity i piosenki naszych s¹siadów

w oryginalnych jêzykach, w tym rosyjskie.
Koncert zakoñczyliœmy popularn¹ piosenk¹
„Milieñki ty mój”, we wspó³pracy z pu-
blicznoœci¹. Zapowiedzi by³y w jêzyku ro-
syjskim. Po koncercie zostaliœmy przez
p. Dyrektor zaproszeni na bardzo smaczny
i wystawny obiad, w którym wziêli udzia³
równie¿ goœcie oficjalni.

W niedzielê, po rozœpiewaniu w kaplicy,
stanêliœmy na chórze i œpiewaliœmy przed

rozpoczêciem mszy. Oczywiœcie
podczas mszy równie¿, a po niej
krótki koncert. Kiedy zaczêli-
œmy œpiewaæ „Rotê”, wszyscy
zgromadzeni  powstali, a na ich
twarzach widaæ by³o wzruszenie.
Nasze wra¿enia z Kaliningradu
s¹ bardzo dobre, trafialiœmy na
¿yczliwych ludzi i je¿eli nas ktoœ
zaprosi, chêtnie tam ponownie
pojedziemy.

REGINA STRÓ ȲK – CHÓRZYSTKA

PILOT WYCIECZEK
Chór podczas wystêpu

Gdañski Chór Nauczycielski na czele z dyrygentk¹, Teres¹ Pabjañczyk, powróci³ z Kaliningradu (Królewca). Zespó³ wyst¹pi³
w Domu Weterana w Pionierskim, który nosi piêkn¹ nazwê „Sosnowaja Usad’ba”. Drugi koncert odby³ siê w polskiej
parafii, w koœciele pw. œw. Adalberta (Wojciecha). Do dzia³añ artystycznych dopasowaliœmy program turystyczny.

te¿ wspania³y projekt – „Senior mo¿e
wiêcej” umo¿liwiaj¹cy seniorom na-
ukê podstaw prawa administracyj-
nego. Bêd¹ mogli póŸniej, ju¿ jako
wolontariusze, nieœæ pomoc miesz-
kañcom swoich dzielnic.

Wikary poœwieci³ op³atki, wszy-
scy zaœpiewaliœmy kolêdê i podzie-
liliœmy siê op³atkiem i dopiero po
tym odby³a siê kolacja wigilijna.

By³o ciep³o, serdecznie i weso³o.
HELENA TURK, PRZEWODNICZ¥CA

KLUBU SENIORA „MOT£AWA”

Fot. Krystyna Klincewicz



Ekspozycjê zorganizowa³o Towarzystwo Dom Uphagena. Grafiki
te tworzyli europejscy artyœci w XVII i XIX wieku.

– Artyœci wykonywali bardzo starannie te grafiki, kolorowali je,
one by³y naprawdê piêkne i powoli rozszerzano ich tematykê – po-
wiedzia³a na wernisa¿u Joanna Sidorczak-Heinsohn. – Pocz¹tkowo
najczêstszym tematem „widoków optycznych” by³y sceny biblijne.
Z czasem, zgodnie z rozwojem zapotrzebowania rynku, oferta zo-
sta³a wzbogacona. Ludzie proœci byli ciekawi, jak ¿yj¹ ludzie bo-
gaci i temu grafiki i „magiczne skrzynki” s³u¿y³y.

Œwiat iluzji. Osiemnastowieczne
„ryciny optyczne” i „magiczne

skrzynki”

Wystawa pod takim tytu³em czynna jest w Domu Uphagena

przy ul. D³ugiej 12, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta

Gdañska. Grafiki pochodz¹ ze zbiorów Joanny Sidorczak-Heinsohn

i Gunnara Heinsohna.

Widok Targu Wêglowego w kierunku Wie¿y Wiêziennej, Gdañsk

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik

w Galerii „MA£A ¯ABKA”

Na rycinach pojawia³y siê widoki statków, wyj¹tkowych miast,
królewskich pa³aców i szlacheckich siedzib i ogrodów w Wielkiej
Brytanii, Francji i Holandii, widoki Wenecji, Florencji, staro¿ytnego
i wspó³czesnego Rzymu oraz efektowne budynki publiczne w Londy-
nie i jego okolicach, opowiada kolekcjonerka. Druki optyczne dostar-
cza³y te¿ wra¿eñ z Nowego Œwiata i z egzotycznej Azji. W czasie
rewolucji francuskiej pokazywano œciêcie Marii Antoniny.

Grafiki ogl¹dano za pomoc¹ przyrz¹du o nazwie „zograskop”.
Urz¹dzenie takie wykona³ na wystawê doktorant Wydzia³u Fizyki
Politechniki Gdañskiej, Pawe³ Maciakowski.

– Magiczne skrzynki by³y tak¿e obnoszone przez domokr¹¿ców,
za parê groszy oferowali przedstawienie, taki ówczesny telewizor –
powiedzia³a dr Ewa Barylewska-Szymañska, kierownik Domu
Uphagena, Oddzia³u Muzeum Historycznego Miasta Gdañska, sekre-
tarz Towarzystwa Dom Uphagena.
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