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Ju¿ wtedy musia³a istnieæ zorganizowa-
na przystañ z nabrze¿em i palami do cu-
mowania.

Konstrukcja by³a prosta i celowa

Kolejn¹ wiadomoœæ o porcie i op³atach
portowych zapisano w 1148 r. Z tego czasu
pochodz¹ odkryte przez ar-
cheologów pozosta³oœci na-
brze¿y, zwi¹zanych konstruk-
cyjnie z umocnieniami grodu
w zakolu Mot³awy. Kon-
strukcja by³a prosta i celowa.
Dêbowe legary kraty noœnej
k³adziono na warstwie gliny
i torfu. Zsuniêciu do wody
przeciwdzia³a³y zakotwione
w wale obronnym drewniane
haki. Dodatkowym umocnie-
niem by³y pale cumownicze.
Wiêksze jednostki stawa³y
przy wysuniêtych w g³¹b
akwenu pomostach. W XIII
wieku port siê powiêkszy³, a ³¹czna d³u-
goœæ nabrze¿y wzros³a do kilkuset metrów.

Są cennymi zabytkami techniki, niezależnie od tego, czy władze
konserwatorskie raczą je wpisać do rejestru, czy nie

Jak gdañszczanie

nabrze¿a budowali
Gdañsk jest miastem portowym od zarania swej historii. Gdy w roku 997 odwiedzi³ je œwiêty Wojciech, przyby³ tu ³odzi¹,
któr¹ mu da³ Boles³aw Chrobry, wraz ze zbrojn¹ za³og¹ trzydziestu wojów. Odprawi³ mszê i ochrzci³ „mnogie rzesze
ludzi”, a potem wyruszy³ do kraju pogañskich Prusów. Ze s³ów „¿egnany od wszystkich wsiada na okrêt i morze go unosi
sprzed ich oczu, które go ju¿ nigdy nie zobacz¹” wynika, ¿e ³ódŸ by³a zdatna do morskiej ¿eglugi.

Mia³y postaæ pomostów z p³askich dranic,
opartych na dwóch rzêdach grubych s³u-
pów. Pale cumownicze o œrednicy do 30 cm
i wysokoœci do 3,5 m chroniono przed bu-
twieniem przez powierzchniowe opalanie.
Widaæ by³o na nich wy¿³obienia od grubych
cum. Brzegi akwenów umacniano skrzy-

niami wype³nionymi glin¹ i kamieniami.
Nabrze¿a mia³y do 6 m szerokoœci. G³êbo-

koœæ wody, wynosz¹ca do 3,4 m, umo¿li-
wia³a przyjmowanie najwiêkszych ówcze-
snych statków.

Zajêcie Gdañska przez Krzy¿aków
w 1308 r., po³¹czone ze zniszczeniami
i wymordowaniem czêœci mieszkañców,
zahamowa³o rozwój, ale miasto wkrótce

od¿y³o, od¿y³ tak¿e port.
Wytyczone w XIV w. g³ów-
ne ulice Prawego (G³ówne-
go) Miasta prowadzi³y do
Mot³awy i by³y zamkniête
bramami wodnymi. Przed
bramami powstawa³y drew-
niane pomosty prze³adunko-
we, które w miarê potrzeby
przed³u¿ano. W 1400 r. roz-
ró¿niano D³ugie Nabrze¿e
(wówczas przy Spichlerzach)
i Ma³e Nabrze¿e od Bramy
Kogi (u wylotu D³ugiego
Targu) do Chlebnickiej –
póŸniej przed³u¿one do ¯ura-

wia. Pod koniec tego okresu ³¹czna d³u-
goœæ nabrze¿y mog³a przekroczyæ 1 km.

Nabrze¿a przy wale grodowym w XII–XIII w.
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W koñcu XVII w. d³ugoœæ
nabrze¿y ponad 3 km

W drugim polskim okresie
(w latach 1454–1793) po-
wierzchnia akwenów portu,
wynosz¹ca w XIII wieku nie
wiêcej ni¿ 5 hektarów, a w cza-
sach krzy¿ackich 15 ha (Stara
Mot³awa), dziêki przekopaniu
Nowej Mot³awy w roku 1576
i pog³êbieniu jej w 1598 wzro-
s³a do 23 ha. D³ugoœæ nabrze-
¿y w tym samym okresie zwiêk-
szy³a siê od pocz¹tkowych
paruset metrów, poprzez 1,4 km
w XV w. (bez M³odego Mia-
sta w rejonie dzisiejszej Stocz-
ni Gdañskiej) do ponad 3 km
w koñcu XVII w. Dla porów-
nania: ³¹czna d³ugoœæ nabrze¿y
portowych wielkiego Londy-
nu jeszcze w XVIII w. wyno-
si³a tylko 460 m. Charakter roboczy i za-
razem reprezentacyjny mia³o powsta³e
z po³¹czonych pomostów nabrze¿e G³ów-
nego Miasta, na które przeniesiono z wy-
spy Spichrzów nazwê D³ugiego Nabrze¿a
(pons longus, Lange Brücke). Dodajmy,
¿e wprowadzona w 1945 r. nazwa: D³ugie
„Pobrze¿e” jest merytorycznie bez sensu,
bo pobrze¿e oznacza krainê, a nie nabrze-
¿e portowe. Przy Targu Rybnym powsta³o
Nabrze¿e (dziœ „Pobrze¿e”) Rybackie. Po-
mosty z grubych desek opiera³y siê na gê-
sto wbitych palach powi¹zanych podwój-
nymi ³atami. W niektórych miejscach, jak
np. przed magazynem drobnicy, zwanym
Pakowni¹ (przy dzisiejszym hotelu Novo-
tel) powsta³y nabrze¿a dwustopniowe, prze-
znaczone do obs³ugi ni¿szych i wy¿szych
jednostek. Do wynoszenia to-
warów ze statków wiœlanych
stosowano pochy³e k³adki.
M.in. po takiej k³adce wyci¹-
gano ciê¿kie beczki na dwu-
stopniowe nabrze¿e Dworu
Popielnego (na po³udniu Wy-
spy Spichrzów – za ul. To-
ruñsk¹). W miejscach budowy
i remontu statków, na Lasta-
dii, Brabanku (ul. Stara
Stocznia) itp. wielkie pochyl-
nie s³u¿y³y do wyci¹gania na
brzeg lub wodowania statków.

W XIX w. – nabrze¿a typu

Moniera

Nowe rozwi¹zania przy-
niós³ dopiero XIX wiek. Od
1895 r. zaczêto wymieniaæ tra-
dycyjne drewniane konstruk-

cje na nabrze¿a typu Moniera: „Podbudo-
wê tworzy gruba na 12 do 13 cm, g³êbokie
na 6,25 i mocno zakotwiona œcianka
szczelna, siêgaj¹ca do oko³o 30 cm pod
œrednim stanem wody; nad ni¹ znajduje
siê nadbudowa z p³yt ¿elbetowych lub
grubego na pó³ ceg³y muru z pionowymi
stalowymi dŸwigarami z na³o¿onych na
œcianki pó³teowników albo wbitych przed
œciank¹ dwuteowników. Przed tak utwo-
rzonym nabrze¿em umieszcza siê œciankê
odbojow¹ z okr¹g³ych pali d³ugoœci 11 do
12,5 m i gruboœci 40 cm z grub¹ na 28 do
30 cm ok³adzin¹ z drewna na knagach
(wspornikach k¹towych). Koszt tego ro-
dzaju nabrze¿y, które siê jak dot¹d ca³-
kiem dobrze sprawdzaj¹ i poci¹gaj¹ tylko
bardzo niewielkie koszty eksploatacyjne,

wynosi œrednio oko³o 300 ma-
rek na metr bie¿¹cy; wybudo-
wano ju¿ w ten sposób oko³o
1600 m.” Tak pisano w 1908 r.
Drewnianych nabrze¿y stare-
go typu by³o jeszcze 1800 m.
£¹czna d³ugoœæ wszystkich na-
brze¿y nad Star¹ i Now¹ Mo-
t³aw¹ i kana³em Na Stêpce
wynosi³a prawie 3,5 km! Wiêk-
szoœæ z nich przetrwa³a woj-
nê; dopiero póŸniej uleg³y de-
wastacji. Gdañskie nabrze¿a
s¹ cennymi zabytkami techni-
ki, niezale¿nie od tego czy
w³adze konserwatorskie racz¹
je wpisaæ do rejestru czy nie.

Dawne konstrukcje maj¹

wielk¹ wartoœæ historyczn¹

Osobno nale¿y omówiæ roz-
wój nabrze¿y w Nowym Por-

cie, którego imponuj¹cym zacz¹tkiem by³
przekopany w l. 1674–75 d³ugi na 600 m
Nowy Tor Wodny. Infrastrukturê rozbu-
dowywano od zajêcia terenu przez Pru-
sy w I rozbiorze. W 1879 r. zaczêto budo-
wê dzisiejszego basenu W³adys³awa IV.
W 1899 r. przekszta³cono go w Strefê Wol-
noc³ow¹. Kolejnym osi¹gniêciem technicz-
nym by³o poszerzenie i pog³êbienie £achy
Bosmañskiej, zwanej tak¿e £ach¹ Szkut.
Otwarty 27 maja 1904 r. kana³, nazwany
Portem Cesarskim (dzisiejszy Kana³ Ka-
szubski) mia³ 2,2 km d³ugoœci, 140–230 m
szerokoœci i 7,5 m g³êbokoœci. Nabrze¿a
oparte na grubych œciankach szczelnych
wybrukowano kamieniami. Za³o¿ono 16
œcianek odbojowych i dwa rzêdy dalb do
cumowania. Konstrukcja nabrze¿y by³a

coraz nowoczeœniejsza. Mo-
dernizowano tak¿e nabrze¿a
w sukcesywnie rozbudowy-
wanym porcie zewnêtrznym.
W okresie miêdzywojennym
wprowadzano coraz wiêcej na-
brze¿y z betonowych p³yt lub
belek.

Dziœ stan wiêkszoœci na-
brze¿y jest z³y, ale zaczêto je
systematycznie remontowaæ.
Szkoda tylko, ¿e wszêdzie za-
stêpuje siê je betonem i usu-
wa stare dalby. Powinno siê
choæ w niektórych miejscach
(np. przy Wyspie Spichrzów)
zostawiaæ wyremontowane lub
odtworzone odcinki dawnych
konstrukcji, które maj¹ wielk¹
wartoœæ historyczn¹.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
Trzy rodzaje nabrze¿y przy spichlerzach (od Nowej Mot³awy)

na zdjêciu z 1935 r.

Nabrze¿a przed ¯urawiem w 1617 r. (po prawej – dwustopniowe)
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W Lidzie mieszkaliœmy krótko, trzy
lata póŸniej sytuacja zmusi³a rodziców do
przeniesienia siê do rodziców naszej matki
w Lublinie, gdzie – z wyj¹tkiem rocznego
epizodu w £odzi – spêdziliœmy dzieciñ-
stwo i wojnê, która zabra³a nam ojca,
uœmierconego w 1941 r. w Auschwitz. Tutaj
skoñczy³a szko³ê podstawow¹ i gimna-
zjum, po czym posz³a w³asn¹ drog¹: za-
miast ogólnokszta³c¹cego liceum i póŸniej-
szych studiów wybra³a œwie¿o za³o¿one
trzyletnie Liceum Techniki Dentystycznej
w £odzi. Po jego ukoñczeniu pracowa³a
jako technik dentystyczny w Szczecinie.
Pamiêtam, jak jecha³em tam pomóc jej
w przeprowadzce do innego mieszkania.
W 1956 r. przenios³a siê do Sopotu, gdzie
wówczas mieszkaliœmy z mam¹. Rok póŸ-
niej wysz³a za m¹¿ za Jerzego Michalaka,
pianistê, dyrygenta, historyka muzyki. Rok
1959 przyniós³ dwa wydarzenia: urodzi³
siê syn Zbigniew i, co wtedy by³o osi¹gniê-
ciem, uzyskali mieszkanie w Gdañsku,
gdzie podjê³a pracê w spó³dzielni stoma-
tologicznej. Jako protetyk dentystyczny
dosz³a do mistrzostwa. W tym zawodzie
by³a prawdziw¹ artystk¹. W roku 1979
syn za³o¿y³ w³asn¹ rodzinê, w 1980 uro-
dzi³ siê wnuk Marek. Przejœcie na emery-

Teresa Michalak, z d. Januszajtis (2 IX 1930 – 28 I 2014). Wspomnienie

Tacy ludzie nie powinni

umieraæ…
Kiedy siê urodzi³a, mia³em dwa lata. By³o to w dalekiej Lidzie. Ojciec, legionista, major rezerwy by³ tam prezesem
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, matka nie pracowa³a. Jedno z pierwszych wspomnieñ, jakie mam z dzieciñstwa, jest takie:
le¿y jakieœ ma³e stworzenie w wózeczku, mówiê coœ do niej, ona patrzy na mnie jasnymi oczami i uœmiecha siê, a ja
siê dziwiê, dlaczego nie odpowiada!

turê w roku 1985 u³atwi³o jej dysponowa-
nie czasem. Po rozstaniu siê z mê¿em i wy-
jeŸdzie syna za granicê w 1987 r. poœwiê-
ci³a siê bez reszty dzia³alnoœci spo³ecznej

Do ostatnich lat ¿ycia prowadzi³a za³o¿on¹
przez siebie w 1999 r. pierwsz¹ w Polsce
internetow¹ stronê pomocy dla tych, któ-
rzy wol¹ o swoich problemach pisaæ ni¿
opowiadaæ. By³a niezwykle aktywna, orga-
nizowa³a konferencje, rozwija³a wspó³pra-
cê z zagranic¹ i s³u¿y³a pomoc¹ wszyst-
kim potrzebuj¹cym, tak¿e we w³asnej
rodzinie. Z wielkim poœwiêceniem towa-
rzyszy³a w 1991 r. ostatnim chwilom naszej
starszej siostry Jagusi w Warszawie, a od
1999 r. opiekowa³a siê nasz¹ Mam¹, która
w du¿ej mierze dziêki temu w zdrowiu
i spokoju do¿y³a 101 lat. Nie zaprzestawa-
³a przy tym dzia³alnoœci telefonicznej i in-
ternetowej. Otrzymywa³a nieraz do 500
zg³oszeñ dziennie i ¿adnego nie pozosta-
wia³a bez odpowiedzi. Ilu desperatów od-
wiod³a od samobójczych myœli, nigdy siê
nie dowiemy. W ostatnich miesi¹cach
ciê¿ka choroba po³o¿y³a kres tej wspania-
³ej dzia³alnoœci. Tacy ludzie nie powinni
umieraæ, ale nie od nas to zale¿y…

¯egnaj Siostrzyczko, spoczywaj w spo-
koju! Zostawi³aœ swój trwa³y œlad na tym
padole ³ez. Zostaniesz na zawsze w naszych
sercach i w pamiêci wszystkich, którzy
mieli szczêœcie Ciebie poznaæ i pokochaæ.

TWÓJ BRAT ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Siostry

Œ. P. TERESY MICHALAK

twórczyni internetowego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” w Gdañsku,
osoby wielkiego serca, która od lat s³u¿y³a pomoc¹ wszystkim potrzebuj¹cym.

                        sk³adaj¹

Terenia w 2011 r.

w funkcjonuj¹cym od 1967 r. na Wybrze¿u
Telefonie Zaufania. Zosta³a wspó³za³o¿y-
cielk¹ i sekretarzem Towarzystwa Pomocy
Telefonicznej „Anonimowy Przyjaciel”.

Prof. ANDRZEJOWI JANUSZAJTISOWI
Rodzinie i Bliskim

Wyrazy serdecznego wspó³czucia i s³owa otuchy
Z powodu odejœcia

Zarz¹d, Cz³onkowie i Sympatycy Stowarzyszenia
i Redakcja miesiêcznika „Nasz Gdañsk”
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Zachêca³o to skutecznie inwestorów do
lokalizowania swoich przedsiêbiorstw w tym
porcie.

Przez prawie tysi¹c lat rozwija³ siê
prawid³owo

Port Gdañsk, wraz z rozwijaj¹cym siê
równoczeœnie z nim miastem portowym,
Gdañskiem, liczy ju¿ ponad tysi¹c lat i nad
Morzem Ba³tyckim nale¿y do najstarszych
portów morskich. Port Gdañsk przez prawie
tysi¹c lat rozwija³ siê prawid³owo dziêki
temu, ¿e by³ zarz¹dzany przez fachowe,
samorz¹dowe, komunalne w³adze miasta
Gdañska, którego ludnoœæ ¿y³a z tego por-
tu. Rajcowie miasta Gdañska – z wielkim
wyprzedzeniem – zabiegali o pozyskiwa-
nie wielkich rezerw obszarowych, ci¹gn¹-
cych siê kilometrami nad brzegiem Morza
Ba³tyckiego w rejonie Zatoki Gdañskiej.
Od ostatnich ponad stu lat miasto rozci¹ga
siê nad brzegiem morza pasmem o d³ugoœci
30 kilometrów, przygotowuj¹c siê do roli
metropolii. Pasmo miejskie Gdañska rozci¹-
ga siê od Sopotu, z którym graniczy na za-
chodzie, do Przekopu Wis³y na wschodzie.

Powodzie zimowe wyrz¹dza³y miastu por-
towemu Gdañskowi przez setki lat wielkie
szkody, gdy spiêtrzone zatorem wody rzeki
Wis³y przelewa³y siê przez wa³y przeciw-
powodziowe tej rzeki, przy której rozbudo-
wywa³o siê miasto przez setki lat. Rajcowie
Gdañscy, chc¹c wyeliminowaæ te czêste wiel-
kie straty ponoszone w Gdañsku w wyniku
tych powodzi, zdecydowali siê na przesu-
niêcie ujœcia rzeki Wis³y do morza, o oko³o
20 kilometrów na wschód od ówczesnego
ujœcia przy Westerplatte. W tym celu posta-
nowili w miejscu, w którym Wis³a skrêca³a
na zachód w kierunku Gdañska i swojego
dawnego ujœcia, odci¹æ jej nurt wysokim
wa³em przeciwpowodziowym.

W 1895 roku zbudowano Przekop Wis³y

Aby to by³o mo¿liwe do zrealizowania,
w 1895 roku zbudowano szeroki, wielki,

Nikt ciągle jeszcze nie zmienia tej błędnej socjalistycznej decyzji

Nale¿y zwróciæ portowi i miastu
Gdañsk zabrane po wojnie

niezbêdne tereny rozwojowe na
po³udniowym wschodzie

Ka¿dy port morski i miasto portowe musz¹ umieæ pozyskiwaæ i przygotowywaæ, uzdatniaæ niezbêdne im tereny i akweny
portowe oraz tereny dla rozwijaj¹cego siê miasta portowego. Port Rotterdam, który w latach siedemdziesi¹tych XX wieku
by³ najwiêkszym na œwiecie portem morskim, pod wzglêdem iloœci prze³adowywanych rocznie ³adunków, reklamowa³ siê,
¿e ma rezerwy obszarów portowych, wystarczaj¹ce na 500 lat jego dalszego rozwoju.

g³êboki rów, prowadz¹cy z opisanego miej-
sca prosto na pó³noc do morza. I tym ro-
wem, któremu nadano nazwê – Przekop
Wis³y puszczono do morza wody rzeki
Wis³y. Odciête koryto rzeki Wis³y z wod¹
stoj¹c¹, nazwano „Martw¹ Wis³¹” zacho-
wan¹ dotychczas. Aby barki ¿eglugi œró-
dl¹dowej mog³y dochodziæ do portu gdañ-
skiego i z niego wychodziæ w górê rzeki
Wis³y, jednoczeœnie zbudowano w Przega-
linie œluzê, ³¹cz¹c¹ Przekop Wis³y z Martw¹
Wis³¹, wiod¹c¹ przez port gdañski wschod-
niej i zachodniej jego czêœci. Przegalina
le¿y na pó³noc od pocz¹tku Przekopu Wis³y.

Jednoczeœnie, w 1895 roku, rajcowie
gdañscy przesunêli wschodni¹ granicê mia-
sta i portu gdañskiego na liniê Przekopu
Wis³y, w³¹czaj¹c w granice miasta Przega-
linê i Œwibno, po³o¿one na zachodnim
brzegu Przekopu Wis³y. Dziêki temu port
i miasto Gdañsk le¿a³y ponownie przy
ujœciu Wis³y do morza poprzez Przekop
Wis³y. Kapitanat portu Gdañsk mia³ swój
bosmanat portu zlokalizowany w budynku
przy Przekopie Wis³y w Œwibnie, co po-
twierdza, ¿e do Przekopu Wis³y siêga³
port Gdañsk jeszcze po wojnie w PRL.

W PRL – zarz¹dzanie centralne

Po up³ywie tysi¹ca lat, w czasie któ-
rych port Gdañsk by³ sprawnie, rozs¹dnie
zarz¹dzany, z myœl¹ o zapewnieniu rezerw
obszarowych niezbêdnych do dalszego,
rozwoju portu i miasta Gdañska, nadszed³
dla niego bardzo trudny okres po zakoñ-
czeniu drugiej wojny œwiatowej, w PRL,
gdy z du¿¹ bezwzglêdnoœci¹ wprowadzono
ustrój socjalistyczny i wraz z nim upañ-
stwowienie wszystkiego. Urzêdników ko-
munalnych nie by³o Od góry do samego
do³u byli tylko urzêdnicy pañstwowi. Pre-
zydent miasta Gdañska te¿ by³ mianowa-
nym z góry urzêdnikiem pañstwowym.

Obowi¹zywa³o przy tym zarz¹dzanie
centralne z Warszawy, przez ludzi nie zna-

j¹cych siê na gospodarce morskiej. Ktoœ
w Warszawie, zajmuj¹cy siê miastem i por-
tem Gdañsk, zauwa¿y³, ¿e w po³udniowo-
-wschodniej czêœci miasta i portu Gdañsk
le¿y „od³ogiem” kilkadziesi¹t kilometrów
kwadratowych obszaru portowo-miejskie-
go. Podj¹³ on – bez konsultacji z portem
i miastem – b³êdn¹, szkodliw¹ decyzjê, ¿e
nale¿y te grunty miejskie przekazaæ gmi-
nom wiejskim, aby na tej ziemi uprawia³y
one rolnictwo, sadzi³y ziemniaki i sia³y zbo-
¿e. Dlatego zabrane Gdañskowi, t¹ b³êdn¹
decyzj¹, tereny przydzieli³ gminom wiej-
skim Cedry Wielkie i wiejski Pruszcz Gdañ-
ski. Tym samym port i miasto Gdañsk
zosta³y pozbawione na po³udniowym wscho-
dzie obszaru miasta, niezbêdnych im tere-
nów rezerwowych. Dotychczas miasto jest
pozbawione tych rezerw dla jego rozwoju
i nikt ci¹gle jeszcze nie zmienia tej b³êdnej
socjalistycznej decyzji. Czy¿by bano siê
tej zmiany robiæ? Uzasadnienia tego zasto-
ju nie rozumiem.

 Odwa¿a³em siê prosiæ o naprawienie

tego wielkiego b³êdu

¯y³em w tym powojennym czasie od
1945 roku, mieszka³em w Gdañsku i pra-
cowa³em w porcie, kieruj¹c przedsiêbior-
stwem prze³adunków portowych i spedycji
morskiej miêdzynarodowej. Jednoczeœnie
pracowa³em naukowo-dydaktycznie w Ka-
tedrze Portów Wy¿szej Szko³y Handlu Mor-
skiego w Sopocie, w której od stycznia 1947
roku zosta³em powo³any na stanowisko
profesora, dlatego, ¿e skoñczy³em Akade-
miê Handlow¹ w Poznaniu. Zosta³em ma-
gistrem nauk ekonomiczno-handlowych
i zna³em siê na gospodarce morskiej i za-
gadnieniach portowych oraz handlu zagra-
nicznego drog¹ morsk¹ ju¿ od czasów
przedwojennych. W 1938 roku pracowa-
³em 3 miesi¹ce w Banku Polskim i porcie
Gdynia.
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Prezydent Gdañska, do którego zwraca-
³em siê z proœb¹ o interwencjê i naprawie-
nie pope³nionego przez Warszawê b³êdu,
jako urzêdnik pañstwowy, ba³ siê krytyko-
waæ w³adze w Warszawie. Dlatego na wie-
lu konferencjach z dostojnikami z Warsza-
wy odwa¿a³em siê prosiæ o naprawienie tego
wielkiego b³êdu, gdy¿ miasto i port od se-
tek lat, rozwijaj¹c siê na wschód, s³usznie
utrzymywa³y rezerwy obszarowe. Bez nich
nie mo¿na normalnie pracowaæ w porcie
i mieœcie portowym, co dowodz¹ ostatnie
lata.

Na tym polega³a ta specyfika portowa.
Niestety, moje interwencje nie odnosi³y
skutku w ustroju „dyktatury proletariatu”,
jak ten stan w³adze same tak nazywa³y oraz
w nastêpnych latach ustroju socjalistycz-
nego.

metrów szerokoœci, po³o¿onego pomiêdzy
Œmia³¹ Wis³¹ i Przekopem Wis³y. Ten naj-
dalej na wschód po³o¿ony odcinek Martwej
Wis³y, zabrano z administracji morskiej
(Urzêdowi Morskiemu w Gdyni i oddano
w zarz¹d Dyrekcji dróg wodnych œródl¹-
dowych). Do dnia dzisiejszego ¿aden z or-
ganów urzêdowych, których obowi¹zkiem
jest dbanie o poprawne dzia³anie portu gdañ-
skiego w jego obszarze ustalonym w 1895
roku, tego b³êdu nikt nie naprawi³.

Na zupe³nym niezrozumieniu potrzeb
eksploatacji portu gdañskiego polega obo-
wi¹zuj¹ca do dziœ b³êdna decyzja podjêta
w „okresie b³êdów i wypaczeñ”, dotycz¹ca
b³êdnie wytyczonej granicy portu i miasta
Gdañska na wschodnim odcinku pasma
nadmorskiego miasta Gdañska. Przypomi-
na siê, ¿e to pasmo ma d³ugoœæ nadmorsk¹

twej Wis³y, na dwa pasma rzeki. Pó³nocne
pasmo rzeki pozostawi³ miastu portowe-
mu Gdañsk, a po³udniowe pasmo rzeki,
zabrane Gdañskowi, przydzieli³ nie wia-
domo po co, gminom rolniczym, wiejskim
Cedry Wielkie i wiejski Pruszcz Gdañski.
Tym samym istniej¹ce pasmo miasta o sze-
rokoœci 12 kilometrów nielogicznie zwêzi³
do 1,5 kilometra w rejonie Sobieszewa,
gdy¿ tak blisko morza zbli¿ona jest tu
Martwa Wis³¹, która nastêpnie oddala siê
od morza na oko³o 7 kilometrów. Dlatego
miasto, dochodz¹c do Przekopu Wis³y,
rozszerza siê do szerokoœci pasma wyno-
sz¹cej oko³o 7 kilometrów.

Tê karykaturê obszaru metropolitarne-
go miasta, które tu ma zwê¿on¹ szerokoœæ
pasma miejskiego z 12 kilometrów do za-
ledwie 1,5 kilometra, widaæ na rysunku,

Równie¿ ju¿ w Polsce niepodleg³ej
nie ma odpowiedzialnych ludzi

Martwi mnie bardzo to, ¿e równie¿ ju¿
w Polsce niepodleg³ej nie ma odpowie-
dzialnych ludzi, którzy by przywrócili te
zabrane obszary portowi i miastu Gdañsk.
Dlatego panuje tu zastój. Wszystko stoi,
jak w letargu.

Szczególnie trudna sytuacja wystêpuje
w porcie gdañskim. Tu bowiem, moc¹ de-
cyzji centralnej z Warszawy, zmniejszono
obszar portu gdañskiego przesuwaj¹c jego
granicê wschodni¹ z linii Przekopu Wis³y,
ustalonej w 1895 roku na liniê wschodniego
brzegu Œmia³ej Wis³y, ustalon¹ po wojnie
w prawie po³owie XX wieku. Port tym sa-
mym straci³ ponad 10 kilometrów akwenu
portowego na Martwej Wiœle, bardzo cen-
nego, gdy¿ maj¹cego miejscami oko³o 500

wynosz¹c¹ 30 kilometrów. Na pierwszych
20 kilometrach, licz¹c od zachodu, czyli
od granicy z miastem Sopot, pasmo nad-
morskie miasta Gdañska ma potrzebn¹
szerokoœæ 12 kilometrów, licz¹c od linii
brzegu morza.

Karykatura obszaru metropolitarnego
miasta

Warszawski decydent, niepotrzebnie zmie-
niaj¹cy istniej¹c¹ po wojnie granicê miasta
Gdañska, b³êdnie zmieni³ j¹ od wschodnie-
go krañca obecnej oczyszczalni œcieków,
nagle poprowadzi³ j¹ na pó³noc do trawer-
su Œmia³ej Wis³y i œrodka rzeki Martwej
Wis³y. Wbrew rozs¹dkowi akwen portowy,
który w ca³oœci nale¿a³ do portu, zajmuj¹c
obydwa jego brzegi, podzieli³ lini¹ nowej
granicy prowadzon¹ œrodkiem rzeki Mar-

przedstawiaj¹cym kszta³t obszaru tego
miasta.

Na skutek tak nielogicznie poprowa-
dzonej granicy miasta œrodkiem rzeki
Martwej Wis³y, obecny kszta³t miasta me-
tropolitarnego, wypracowanego przez ty-
si¹c lat doœwiadczeñ Gdañska w wyniku
wyrwania, zabrania z dobrego kszta³tu mia-
sta kilkudziesiêciu kilometrów niezbêdne-
go terenu rezerwowego, przedstawia istn¹
karykaturê. Dlatego nale¿y Gdañskowi
i jego portowi przywróciæ granice, jakie
istnia³y tu po wojnie przed ich b³êdn¹
zmian¹.

PROF. ZW. DR S.P.N.B

WITOLD ANDRUSZKIEWICZ,

WY S̄ZA SZKO£A BANKOWA W GDAÑSKU

– LOGISTYKA MORSKA

Wadliwy kszta³t miasta Gdañska

SOPOT

MORZE
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W tym roku zmieniliœmy formu³ê gali
fina³owej Konkursu wzbogacaj¹c j¹ o kon-
ferencjê naukowo-techniczn¹ „Jakoœæ i in-
nowacje w rozwoju Pomorza” dotykaj¹c¹
kluczowych przes³anek do szeroko pojmo-
wanej JAKOŒCI. Organizatorami wydarze-
nia byli Marsza³ek Województwa Pomorskie-
go, Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeñ
Naukowo-Technicznych Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej w Gdañsku oraz Pol-
ski Rejestr Statków S.A.

Adresy podkreœlaj¹ce znaczenie dzia³añ
s³u¿¹cych promocji dobrych praktyk oraz
promocji przedsiêbiorstw wdra¿aj¹cych no-
woczesne i innowacyjne rozwi¹zania nade-
s³ali cz³onkowie Komitetu Honorowego:
Prezydenci Gdañska, Gdyni i Sopotu – Pan
Pawe³ Adamowicz, Pan Wojciech Szczurek
i Pan Jacek Karnowski; Rektorzy Trójmiej-
skich Uczelni – Pan prof. Henryk Krawczyk
(Politechnika Gdañska), Pan prof. Bernard
Lammek (Uniwersytet Gdañski) i Pan prof.
Piotr Jêdrzejewicz (Akademia Morska Gdy-
nia); Prezes Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej, Pani Ewa Mañkiewicz-Cudny oraz
wspó³organizatora Konkursu – Polski Re-
jestr Statków reprezentowa³ Pan Grzegorz
Pettke, cz³onek Zarz¹du PRS.

Goœcie mieli okazjê wys³uchaæ intere-
suj¹cych wyst¹pieñ wybitnych znawców
tematu, którzy omówili najwa¿niejsze kwe-
stie zwi¹zane z zarz¹dzaniem jakoœci¹:

– prof. zw. dr. hab. in¿. Stanis³aw Tkaczyk
„Wprowadzenie do kwalitologii”

– dr. Piotra Rogali, „Jakoœæ jest wszêdzie”

– dr. hab. in¿. Piotr Grudowski, prof.
nadzw. PG, „Doskonalenie podstaw¹

sukcesu organizacji”

– mgr Karolina Lipiñska z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Pomor-
skiego „Nowa jakoœæ rozwoju gospodar-

czego na Pomorzu”

– mgr in¿. Grzegorz Pettke z PRS S.A.
„Innowacyjny program obliczeniowy

StabPRS-Rem Lift 25000 jako narzê-

dzie do prowadzenia sprawnego i bez-

piecznego dokowania obiektów p³ywa-

j¹cych”

– dr hab. Ma³gorzata Wiœniewska, prof.
nadzw. UG, „Samoocena organizacji

i jej rola”

Pomorska Nagroda

Jakoœci 2013

– dr hab. in¿. Piotr Grudowski, prof.
nadzw. PG – Omówienie kryteriów Po-
morskiej Nagrody Jakoœci

– Aleksandra Koz³owska z Ko³a Naukowe-
go QualiTeam UG oraz, Monika Wenta,
z Ko³a Naukowego Jakoœci i Produk-
tywnoœci PG „Aspekty zarz¹dzania ja-

koœci¹ – doœwiadczenia studentów”

W drugiej czêœci spotkania uhonorowano
sukcesy gospodarcze pomorskich organi-
zacji.

Kapitu³a PNJ przyzna³a z³ote i srebrne
laury oraz wyró¿nienia nastêpuj¹cym or-
ganizacjom:

W kategorii MIKRO organizacji:

Srebrny Laur Jakoœci – Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Posejdon”

Wyró¿nienie – Przychodnia Stomatolo-
giczna S.C.

W kategorii MA£YCH organizacji:
Z³oty Laur Jakoœci – Temis & Spawmet
Srebrny Laur Jakoœci – BMB Santech

H. Brodnicki Z. Laskowski Sp.j.
Wyró¿nienie – Przedsiêbiorstwo Budow-

lano-Instalacyjne SUCHOCKI Roman
Suchocki, Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„Karwiny”

W kategorii ŒREDNICH organizacji:

Srebrny Laur Jakoœci – Fast S.A.
Wyró¿nienie – Euro Went Sp. z o.o.,

Przedsiêbiorstwo Cemet Ltd. Sp. z o.o.,
Przedsiêbiorstwo Przewozu Towarów
PKS Gdañsk-Oliwa S.A.

W kategorii DU¯YCH organizacji:
Wyró¿nienie – Okrêgowe Przedsiêbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

W kategorii ORGANIZACJE
PUBLICZNE:

Srebrny Laur Jakoœci – Inspekcja Wete-
rynaryjna Wojewódzki Inspektorat We-
terynarii w Gdañsku

Wyró¿nienie – Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych Oddzia³ w Gdañsku

Laureaci XVII edycji Konkursu o Po-
morsk¹ Nagrodê Jakoœci otrzymali tak¿e
nagrody specjalne:

Marsza³ek Województwa Pomorskie-

go ufundowa³ nagrodê dla firmy Temis &
Spawmet.

Przewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódz-

twa Pomorskiego ufundowa³ nagrodê dla
Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Gdañsku.

W imieniu Samorz¹du Województwa
Pomorskiego nagrody wrêczy³ Pan W³o-
dzimierz Szordykowski, Dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Gospodarczego.

Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT

w Gdañsku ufundowa³ nagrodê dla Przed-
siêbiorstwa Cemet Ltd. Sp. z o.o.

Polski Rejestr Statków S.A. ufundowa³
nagrodê dla Okrêgowego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ufun-
dowa³a nagrodê dla Spó³dzielni Mieszka-
niowej „Posejdon”.

InnoBaltica Sp. z o.o. ufundowa³a na-
grodê dla firmy Temis & Spawmet.

Nale¿y cieszyæ siê, ¿e na Pomorzu mamy
ambitne zespo³y wci¹¿ podnosz¹ce jakoœæ
swej produkcji i us³ug, a co za tym idzie
wspieraj¹ce rozwój gospodarczy naszego
regionu.

Konkursy maj¹ce na celu podnoszenie
jakoœci naszej pracy a wiêc i konkurencyj-
noœci polskich firm, konkurencyjnoœci ich
funkcjonowania i konkurencyjnoœci ich
produktów maj¹ g³êboki sens, bowiem
suma dzia³añ pojedynczych firm sk³ada siê
na markê naszego regionu i na markê na-
szego kraju, która powinna byæ jak najwy¿-
sza i w takim kierunku nale¿y zmierzaæ.

Podczas spotkania powo³ano Klub Po-
morskiej Nagrody Jakoœci, którego celem
jest rozwijanie wspó³pracy w zakresie wy-
miany wiedzy na temat dobrych praktyk
dotycz¹cych zarz¹dzania, ze szczególnym
uwzglêdnieniem zarz¹dzania jakoœci¹. Do
Klubu zostali zaproszeni Laureaci XVII
edycji Konkursu.

Zapraszamy przedsiêbiorstwa do udzia-
³u w kolejnej – XVIII edycji Konkursu
o Pomorsk¹ Nagrodê jakoœci. Ta presti¿o-
wa nagroda z pewnoœci¹ podniesie rangê
zwyciêskich przedsiêbiorstw i pomo¿e
w osi¹gniêciu d³ugotrwa³ego sukcesu.

DR IN .̄ JAN BOGUS£AWSKI

PREZES POMORSKIEJ RADY FSNT NOT

W GDAÑSKU

W dniu 24 stycznia 2014 r. odby³a siê gala fina³owa XVII edycji Konkursu o Pomorsk¹ Nagrodê
Jakoœci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e konkurs ten sta³ siê jedn¹ z tradycji Pomorza.
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Prawdziwe problemy pojawia³y siê dla w³aœcicieli nieru-
chomoœci zazwyczaj wraz z koñcem obowi¹zywania po-
szczególnych umów, na podstawie których nieruchomoœci
zosta³y oddane w posiadanie zale¿ne. Wiêkszoœæ instytucji
nie zamierza³a dobrowolnie zwracaæ nieruchomoœci w³aœci-
cielom i – w celu zalegalizowania swojego w³adania – siê-
ga³a po instytucjê wyw³aszczenia, która w tamtym czasie
stanowi³a sprawdzony i niezbyt kosztowny sposób nabywa-
nia nieruchomoœci przez Skarb Pañstwa.

W³aœnie na drodze wyw³aszczenia Skarb Pañstwa za po-
œrednictwem jednego ze swoich przedsiêbiorstw, czyli przed-
siêbiorstwa pañstwowego, przej¹³ nieruchomoœæ w jednej
z nadmorskich miejscowoœci po³o¿onej w powiecie Gryfic-
kim. Przez wiele lat nieruchomoœæ by³a przedmiotem dzier¿a-
wy (podobnie jak s¹siednia nieruchomoœæ), lecz po jej wyga-
œniêciu wyst¹piono o wyw³aszczenie nieruchomoœci, z uwagi
na to, i¿ w³aœcicielka nie godzi³a siê na ra¿¹co nisk¹ cenê,
jaka zosta³a jej zaproponowana. Jako formalny cel wy-
w³aszczenia wskazano rozbudowê oœrodka kolonijno-wcza-
sowego.

Jednak ju¿ w trakcie obowi¹zywania umowy dzier¿awy
cel, na jaki póŸniej wyw³aszczono nieruchomoœæ, zosta³
zrealizowany, a mianowicie powsta³ tam oœrodek kolonij-
no-wczasowy dla pracowników przedsiêbiorstwa pañstwo-
wego.

Fakt ten nie stanowi³ jednak przeszkody do wydania decy-
zji o wyw³aszczeniu, pomimo tego, i¿ w³aœcicielka nierucho-
moœci pisa³a do szeregu instytucji oraz nawet prokuratury
z proœb¹ o pomoc i kontrolê prawid³owoœci wyw³aszczenia.
¯adna z tych instytucji nie dopatrzy³a siê jakichkolwiek
nieprawid³owoœci przy wyw³aszczaniu i przejêcie nierucho-
moœci zosta³o ostatecznie usankcjonowane.

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (15)

Wyw³aszczenie, ale tylko
przed zrealizowaniem

celu publicznego
Niejednokrotnie instytucje pañstwowe wynajmowa³y albo dzier¿awi³y prywatne nieruchomoœci, za co by³y zobowi¹zane
do p³acenia czynszu. Z p³atnoœciami ró¿nie bywa³o, jedne instytucje p³aci³y na czas, inne mniej skrupulatnie, a niektóre
z czasem w ogóle przestawa³y p³aciæ. W przypadku zw³oki w p³atnoœci s¹dy cywilne zawsze jednak stawa³y po stronie
w³aœcicieli i zas¹dza³y im odpowiednie kwoty.

MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY

– KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA, TEL. 502 166 894

KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA JEST MARK¥ DART DG

STASZAK KE£PIÑSKI SP.J.

W ugruntowanym ju¿ orzecznictwie s¹dów administracyjnych przyj-

muje siê, i¿ instytucja wyw³aszczenia mo¿e s³u¿yæ tylko i wy³¹cznie

przysz³ym celom publicznym. W przypadku wczeœniejszego zrealizo-

wania celu publicznego, w oparciu o np. umowê dzier¿awy, instytucja

publiczna mo¿e nabyæ niezbêdn¹ jej nieruchomoœæ, ale wy³¹cznie

w oparciu o przepisy prawa cywilnego, czyli np. kupuj¹c tak¹ nieru-

chomoœæ od w³aœciciela. Wówczas w³aœciciel nieruchomoœci jest rów-

noprawnym partnerem w takiej transakcji i mo¿e ¿¹daæ od podmiotu

zainteresowanego nabyciem nieruchomoœci satysfakcjonuj¹cej go

kwoty. Inaczej ni¿ przy wyw³aszczeniu, gdzie w³aœciciel nieruchomoœci

jest stron¹ s³absz¹ i maj¹c¹ ograniczony wp³yw na warunki na jakich

nieruchomoœæ zostanie od niego przejêta.

W sytuacji gdy ju¿ dosz³o do wyw³aszczenia nieruchomoœci, na

której wczeœniej zosta³ zrealizowany cel wyw³aszczenia, poprzedni

w³aœciciel albo jego spadkobiercy mog¹ ¿¹daæ stwierdzenia niewa¿no-

œci decyzji wyw³aszczeniowej z uwagi na wydanie jej z ra¿¹cym naru-

szeniem prawa. Podstawê do tego stanowi art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu

postêpowania administracyjnego, zgodnie z którym mo¿na ¿¹daæ

stwierdzenie niewa¿noœci decyzji administracyjnej w przypadku wyda-

nia jej z ra¿¹cym naruszeniem prawa.

W gorszej sytuacji znajduj¹ siê w³aœciciele nieruchomoœci, którzy

„dobrowolnie sprzedawali” nieruchomoœci Skarbowi Pañstwa, na

wstêpnym etapie wyw³aszczenia w odpowiedzi na otrzymane propozy-

cje tzw. dobrowolnego odst¹pienia nieruchomoœci. Co do tak przejê-

tych nieruchomoœci i ich w³aœcicieli s¹dy nie chc¹ stosowaæ tej samej

miary i ju¿ wielokrotnie orzeka³y, i¿ w przypadku wczeœniejszego zre-

alizowania celu wyw³aszczenia (tzn. jeszcze przed nabyciem nieru-

chomoœci) brak jest podstaw do skutecznego ¿¹dania zwrotu takich

nieruchomoœci. Z kolei s¹dy cywilne oddalaj¹ w takim przypadku po-

zwy zawieraj¹ce ¿¹danie ustalenia niewa¿noœci takiej „dobrowolnej

umowy sprzeda¿y”.

Pomog¹ Ci rozliczyæ PIT
Osoby starsze, maj¹ce k³opoty z samodzielnym rozliczeniem PIT, mog¹ skorzystaæ z fachowej pomocy. Na emerytów
i rencistów czekaæ bêd¹ w siedzibie Rady Dzielnicy Gdañsk-Œródmieœcie w Pa³acu M³odzie¿y przy ul. Ogarnej 56
w Gdañsku pracownicy Izby Skarbowej.

UWAGA SENIORZY!

Oto terminy dy¿urów:  3 marca 2014 r. w godz. od 10 do 12

12 marca 2014 r. w godz. od 11 do 13

19 marca 2014 r. w godz. od 17 do 19

ANNA MAKILLA,

CZ£ONEK STOWARZYSZENIA „NASZ GDAÑSK”

I RADNA RADY DZIELNICY GDAÑSK ŒRÓDMIEŒCIE
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Miesi¹ce ¿mudnej pracy przynios³y jed-
nak efekty.

Miêdzynarodowy zespó³ autorski

Rangê publikacji, wydanej na œwiato-
wym poziomie przez Gdañskie Towarzy-
stwo Naukowe, podnosi miêdzynarodowy
zespó³ autorski uczestnicz¹cy w tym
ambitnym przedsiêwziêciu. Znalaz³y
siê w nim dwie osoby zwi¹zane ze
Stowarzyszeniem „Nasz Gdañsk”.
Prof. Andrzej Januszajtis poœwiê-
ci³ swój rozdzia³ rodzinnemu œrodo-
wisku Jana Heweliusza (The family
environment of Johannes Hevelius).
Z kolei dr Jaros³aw Balcewicz w roz-
dziale otwieraj¹cym ksi¹¿kê ukazuje
drogê Jana Heweliusza od przedsiê-
biorczoœci do innowacyjnoœci (Jo-
hannes Hevelius as an entrepreneur
and inventor).

Inspiracj¹ do powstania ksi¹¿ki sta-
³a siê wizyta prof. Mariana Turka w bi-
bliotekach uniwersytetów w Oxfor-
dzie i Cambridge. Znalaz³ tam tylko
jedn¹ pozycjê poœwiêcon¹ Heweliu-
szowi wydan¹ w Polsce w latach 70.
i to w dodatku w wersji polsko-an-
gielskiej. Uzna³, ¿e tê niekorzystn¹
sytuacjê trzeba zmieniæ.

Jan Heweliusz to postaæ, któr¹
mo¿emy siê pochwaliæ, a wiele nie-
znanych faktów z jego ¿ycia dopiero
stosunkowo niedawno zosta³o odkry-
tych. Dotyczy to tak¿e jego dokonañ.
Na podkreœlenie zas³uguj¹ jego sze-
rokie zainteresowania.

Koncentrowa³ siê na realnym obrazie
œwiata

By³ przecie¿ przedsiêbiorc¹ i browarni-
kiem, uczonym, astronomem, konstrukto-
rem, wynalazc¹, drukarzem, rysownikiem,
rytownikiem, typografem, artyst¹, ³awni-
kiem i rajc¹ miejskim. Z dzisiejszego punk-
tu widzenia mo¿na by go te¿ uznaæ za spe-
cjalistê od promocji, marketingu, public
relations, a tak¿e od pozyskiwania fundu-

Książka dla najważniejszych bibliotek i ośrodków naukowych na świecie

Jan Heweliusz i jego

Gdañsk
Po blisko dwóch latach prac redakcyjnych ukaza³a siê ksi¹¿ka „Johannes Hevelius and his Gdansk”. Jej powstanie, to
przede wszystkim zas³uga prof. dr hab. Mariana Turka i jego ¿ony, Elisabeth. Ta ostatnia (rodowita Angielka) czuwa³a
nad zapewnieniem w niej jêzyka angielskiego na najwy¿szym, oxfordzkim poziomie. Nie by³o to ³atwym zadaniem
zwa¿ywszy na trudne, specjalistyczne s³ownictwo.

szy królewskich. Koncentrowa³ siê przede
wszystkim na realnym obrazie œwiata,
czyli na tym co mo¿na zaobserwowaæ lub
zmierzyæ. Warto tu zwróciæ szczególn¹
uwagê na stwierdzenie przez niego zmien-
noœci czasowej deklinacji magnetycznej
oraz przyczynienie siê do wyjaœnienia zja-

Wydana w nak³adzie tysi¹ca egzempla-
rzy ksi¹¿ka zostanie rozes³ana do najwa¿-
niejszych bibliotek i oœrodków naukowych
na œwiecie. Stanowi ona profesjonalne kom-
pendium wiedzy o Heweliuszu i Gdañsku
tamtych czasów. Szkoda tylko, ¿e tego typu
inicjatyw jest w Polsce tak ma³o.

Doskona³e narzêdzie do promocji
miasta

Zwa¿ywszy na fakt, ¿e publikacja-
mi i konferencjami w jêzyku polskim
niczego na œwiecie nie wylansujemy
i nie upowszechnimy. To te¿ dosko-
na³e narzêdzie do promocji Gdañska.
Warto dodaæ, ¿e Gdañskie Towarzy-
stwo Przyjació³ Sztuki zamierza zorga-
nizowaæ w Polskim Oœrodku Spo³ecz-
no-Kulturalnym w Londynie wystawê
poœwiêcon¹ Heweliuszowi ³¹cz¹c j¹
z promocj¹ ksi¹¿ki w œrodowiskach
naukowych i polonijnych oraz me-
diach, a tak¿e wizyt¹ w Parlamencie
Europejskim w Brukseli, gdzie ksi¹¿-
ka zostanie zaprezentowana europo-
s³om oraz dziennikarzom.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê pod redakcj¹
prof. Mariana Turka. Jej recenzentem
naukowym jest prof. dr hab. Mieczy-
s³aw Nurek. Do ksi¹¿ki do³¹czona jest
p³ytka z muzyk¹ z okresu Hewelusza.
Ksi¹¿ka zosta³a wydrukowana przez
Ozgraf Olsztyñskie Zak³ady Graficz-
ne S.A. Publikacjê Gdañskiego To-
warzystwa Naukowego dofinansowa³
Urz¹d Miejski w Gdañsku.

– Wielkie s³owa uznania nale¿¹ siê
prof. Marianowi Turkowi i jego ¿onie, Eli-
zabeth, za olbrzymie zaanga¿owanie w wy-
danie tej publikacji – podkreœla prezes
Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztu-
ki Beniamin Koralewski. – Obyœmy ta-
kich ludzi mieli w Gdañsku jak najwiêcej.
Wspólnie z Gdañskim Towarzystwem Na-
ukowym zadbamy o promocjê tej unikalnej
publikacji na œwiecie.

JAROS£AW BALCEWICZ

wiska libracji ksiê¿yca, wynalezienie pole-
moskopu (za³amanej dwukrotnie lunety
s³u¿¹cej do bezpiecznego œledzenia poczy-
nañ nieprzyjaciela) znanego obecnie pod
nazw¹ peryskopu, zastosowanie po raz
pierwszy œruby do przesuwania tubusa mi-
kroskopowego, co uwa¿a siê za jego naj-
wiêksze odkrycie w naukowej instrumen-
talistyce, a tak¿e, w zasadzie równoleg³e do
Christiana Huygens’a, wynalezienie zegara
wahad³owego.
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Gdañski astronom ju¿ od 1988 roku pa-
tronuje owemu wyró¿nieniu, potocznie na-
zywanemu gdañskim Noblem. Rokrocznie
wy³aniany jest laureat nagrody w dziedzi-
nie nauk humanistycznych i spo³ecznych
oraz w dziedzinie nauk przyrodniczych
i œcis³ych. Za dzia³alnoœæ naukow¹ za 2013
rok wyró¿nieniem tym zostali uhonorowa-
ni pracownik Uniwersytetu Gdañskiego,
literaturoznawca i powieœciopisarz profe-
sor dr hab. Stefan Chwin oraz pracownik
Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN
profesor dr hab. in¿. Jerzy Mizeraczyk.

Punktualnie o godzinie 12 Salê Wielkiej
Wety wype³ni³y dŸwiêki muzyki smyczko-
wej w wykonaniu kwartetu smyczkowego
Cappella Gedanensis. Nastêpnie, po uczcze-
niu minut¹ ciszy zmar³ego pod koniec ze-
sz³ego roku profesora Brunona Synaka –
laureata nagrody za 2012 rok – oraz po wy-
st¹pieniu prezydenta miasta Gdañska Paw³a
Adamowicza, prezes Gdañskiego Towarzy-
stwa Naukowego profesor Jerzy B³a¿ejow-
ski oraz prezes Gdañskiego Oddzia³u Polskiej
Akademii Nauk profesor Jaros³aw Mikiele-
wicz przedstawili tegorocznych laureatów.

Jako uzasadnienie uhonorowania obu
laureatów wskazane zosta³y, w przypad-
ku profesora Chwina wybitne osi¹gniêcia
w dziedzinie literaturoznawstwa oraz ba-

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Prof. Stefan Chwin

i prof. Jerzy Mizeraczyk

– laureatami
28 stycznia 2014 roku, pod bacznym okiem spogl¹daj¹cych ze œcian królów Rzeczypospolitej, w Sali Wielkiej Wety
Ratusza G³ównego Miasta odby³o siê wrêczenie Nagrody Naukowej Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza.

dañ nad polsk¹ i europejsk¹ kultur¹ XIX
i XX wieku, z kolei w przypadku profeso-
ra Mizeraczyka pionierskie w skali œwiato-
wej osi¹gniêcia w badaniach teoretycznych
i doœwiadczalnych zjawiska elektrohydro-
dynamicznego w elektrofiltrach, reaktorach
plazmy nietermicznej oraz pompach i ak-
tuatorach elektrohydrodynamicznych.

Gromkie brawa zgromadzonych wywo³a-
³y nie tylko laudacje obu laureatów wyg³o-

Fot. Jerzy Pinkas – www.gdansk.pl

Prof. dr hab. Stefan Chwin i prof. dr hab. in¿. Jerzy Mizeraczyk

Jej celem jest przybli¿enie mieszkañcom
miasta gdañskiej nauki.

Dni pe³ne atrakcji

Poniewa¿ w gdañskiej historii nie braku-
je ciekawych postaci zwi¹zanych z nauk¹,

Święto Gdańskiej Nauki 2014

403. urodziny Jana Heweliusza
28 stycznia minê³a 403. rocznica urodzin najs³ynniejszego gdañskiego uczonego – Jana Heweliusza. Z jej okazji
w Gdañsku odby³y siê obchody zatytu³owane Œwiêto Gdañskiej Nauki 2014. Urodziny Jana Heweliusza. Impreza ta
wyrasta z hucznie obchodzonego w 2011 roku 400-lecia narodzin wielkiego astronoma.

formu³a œwiêta zwi¹zanego z rocznic¹
urodzin Heweliusza uleg³a rozszerzeniu.
W zwi¹zku z tym podczas dziesiêciu dni
(od 19 do 28 stycznia) gdañszczanie uczest-
niczyæ mogli w ró¿norodnych aktywno-
œciach naukowych i kulturalnych przygo-

towanych przez 15 instytucji. Program
przygotowany zosta³ w myœl zasady: dla
ka¿dego coœ mi³ego. Dziêki temu znalaz³y
siê w nim dzia³ania skierowane zarówno
do doros³ych, jak i do dzieci. Zimowiska,
zajêcia edukacyjne, wyk³ady, wystawa ple-

szone przez wspomnianych wy¿ej prezesów,
ale i same przemówienia nagrodzonych.
Zas³u¿one owacje zdoby³a przemowa pro-
fesora Chwina – swoista apologia humani-
styki konsekwentnie w ostatnich latach
dyskryminowanej i defaworyzowanej w sto-
sunku do nauk przyrodniczych i œcis³ych.

DR MARIA OTTO,

POLSKA AKADEMIA NAUK,

BIBLIOTEKA GDAÑSKA
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nerowa, widowiska plenerowe oraz space-
ry œladami Jana Heweliusza to tylko czêœæ
atrakcji, jakie odby³y siê w trakcie œwiêta.
Poza tym na uczestników obchodów czeka-
³y liczne konkursy oraz gra miejska, a tak¿e
Koncert Noworoczny – Gwiazdy na gdañ-
skim Niebie.

Ferie z gdañsk¹ nauk¹

Tak siê z³o¿y³o, ¿e tegoroczne obchody
przypad³y na czas ferii zimowych w szko-
³ach. W zwi¹zku z tym w ofercie obcho-
dów znalaz³y siê liczne zajêcia skierowane
do dzieci i m³odzie¿y. Pa³ac M³odzie¿y za-
proponowa³ najm³odszym pó³kolonie zi-
mowe zainspirowane postaci¹ s³awnego
astronoma i nazwane „W œwiecie Hewe-
liusza”, z kolei dla m³odzie¿y przygotowa³
zajêcia fotograficzne, malarskie, ceramicz-
ne pod has³em Zimowa Akademia Sztuki
„W przestrzeni Heweliusza”. Zajêcia feryj-
ne zorganizowa³o równie¿ Centrum Hewe-
lianum, z kolei w ofercie WiMBP znalaz³y
siê zajêcia edukacyjne dla dzieci i m³o-
dzie¿y, czyli „Gwiazdy w bibliotece”.

Trochê nauki

Organizatorzy obchodów nie zaniedbali
te¿ starszych uczestników. Do doros³ych

skierowane by³y wyk³ady popularno-na-
ukowe, jak wyk³ad o browarnictwie, który
wyg³oszono na Dziedziñcu Heweliusza
Politechniki Gdañskiej, czy te¿ zorganizo-
wane przez MHMG wyk³ady dotycz¹ce
zegaru Jana Heweliusza oraz postaci gdañ-
skiego patrycjusza i bibliofila – Jana Upha-
gena. Z kolei PAN Biblioteka Gdañska
zorganizowa³a dwie prelekcje: w pierw-
szej przedstawiono dzieje gdañskiej nauki,
druga natomiast dotyczy³a ksi¹¿ki nauko-
wej w gdañskich historycznych ksiêgo-
zbiorach prywatnych.

Rodzinne obchody

Czêœæ wydarzeñ zosta³o skierowanych
do ca³ych rodzin. Mimo ¿e pogoda nie dopi-
sa³a – tu¿ przed rozpoczêciem siê obcho-
dów do Gdañska powróci³a bia³a i mroŸna
zima – wielu gdañszczan zdecydowa³o siê
wzi¹æ udzia³ w organizowanych przez
iBedeker Spacerach Rodzinnych Œladami
Jana Heweliusza oraz przygotowanej przez
Gdañsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ grze
miejskiej. Mimo mrozu ca³e rodziny przy-
stawa³y na Zieleñcu przy pomniku Jana
Heweliusza, aby zapoznaæ siê z wystaw¹
plenerow¹ zatytu³owan¹ Gdañska Nauka

– nie tylko Jan Heweliusz autorstwa PAN

Biblioteki Gdañskiej oraz obejrzeæ spek-
takl plenerowy przygotowany przez Plamê.
Tradycyjnie ju¿ w Filharmonii na O³o-
wiance odby³ siê Koncert Noworoczny
im. Jana Heweliusza „Gwiazdy na Gdañ-
skim Niebie”. W tym roku wyst¹pi³a nie-
zwyk³a, kameruñsko-francuska artystka –
Sandra Nkake.

Ku czci wspó³czesnej nauki

W ostatni dzieñ Œwiêta Gdañskiej Na-
uki w Ratuszu G³ównego Miasta odby³o
siê uroczyste wrêczenie Nagrody Nauko-
wej Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza.
Laureatem w kategorii nauk humanistycz-
nych i spo³ecznych zosta³ pracownik Uni-
wersytetu Gdañskiego, literaturoznawca
i powieœciopisarz profesor dr hab. Stefan
Chwin, z kolei w kategorii nauk przyrod-
niczych i œcis³ych pracownik Instytutu
Maszyn Przep³ywowych PAN profesor dr
hab. in¿. Jerzy Mizeraczyk.

Kto wie, mo¿e któryœ z laureatów owej,
przyznawanej ju¿ od 1988 roku, nagrody
doœcignie s³aw¹ jej patronowi – Janowi
Heweliuszowi?

DR MARIA OTTO,

POLSKA AKADEMIA NAUK,

BIBLIOTEKA GDAÑSKA

Podobnie, jak w wielu miejscach, zawi¹-
za³y siê oddolne inicjatywy mieszkañców,
którzy spontanicznie zebrali ich 2760.

Maj 2011 r. – „Wiosna Obywatelska
Gdañska”

Z ich pracy, w wyniku wyborów 8 maja
2011 r., powo³ano 27 rad dzielnic i osiedli
na terenie Miasta Gdañska, w tym 16 no-
wych. Dodatkowo, po terminie, listê uzu-
pe³ni³a Rada Zaspa M³yniec. Wybory te
s³usznie okrzykniêto „Wiosn¹ Obywatelsk¹
Gdañska”. Wczeœniej rady dzia³a³y jedynie
w 11 osiedlach. W obecnej kadencji pracu-
je spo³ecznie ok. 450 radnych.

Zapyta³ nas Józef KUBICKI, za³o¿yciel
i dzia³acz Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów
IKO „Orunia”, cz³onek Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”:

Sporo zrobiliśmy, wiele przed nami

Jaka rola Rad Dzielnic?
Instytucja jednostek pomocniczych gminy, zosta³a unormowana w art. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym: „Gmina mo¿e tworzyæ jednostki
pomocnicze: so³ectwa oraz dzielnice, osiedla”. Utworzenie nowych rad wymaga³o

poparcia 10 proc. wszystkich zarejestrowanych mieszkañców danej jednostki, co by³o warunkiem trudnym w przypadku
wiêkszych dzielnic. We Wrzeszczu Górnym nale¿a³o zebraæ niebagateln¹ liczbê – 2400 podpisów.

– Jakie doœwiadczenia uda³o siê zebraæ
w okresie pierwszych 3 lat dzia³alnoœci?

Arkadiusz KOWALINA, przewodni-

cz¹cy Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny:

– Po oficjalnym ukonstytuowaniu siê na-
szej rady i pó³rocznym okresie, uzyskaliœmy
w³asny lokal przy al. Grunwaldzkiej 127.
Radni z zapa³em wziêli siê do pracy nad
przystosowaniem siedziby do nowych po-
trzeb. Wkrótce w naszych progach zaczê³y
pojawiaæ siê grupy: seniorów, dzia³kowcy,
mamy z ma³ymi dzieæmi, Zwi¹zek Komba-
tantów a nawet stowarzyszenia fantastyki
i mi³oœników gier planszowych.

Stale w siedzibie Rada Dzielnicy Wrzeszcz
Górny organizuje bezp³atne zajêcia z jêzy-
ka angielskiego dla dzieci ze szkó³ podsta-
wowych z tej dzielnicy. To w³aœnie na

szczeblu jednostek pomocniczych naj³a-
twiej dochodzi do wspó³pracy miêdzy (po-
mocniczymi) strukturami samorz¹dowymi,
a organizacjami pozarz¹dowymi. Przyk³a-
dem mo¿e byæ wspólne z wieloma organi-
zacjami i szko³ami zorganizowanie I Para-
dy i Œwiêta Sobótkowego na Jaœkowej
Dolinie w 2013 r.

Organizacjê i zakres dzia³ania jednostek
pomocniczych gminy okreœla rada gminy
statutem, który podawany jest obecnie zmia-
nom. Kompetencje rad dzielnic nie daj¹
wiele mo¿liwoœci i narzêdzi. Tocz¹ siê
dyskusje nad nowym statutem, który okre-
œli docelowe kompetencje rad, lecz propo-
nowane zmiany s¹ kosmetyczne.

– Wiêkszoœæ zadañ wykonujemy po-
przez jednostki organizacyjne miasta, jak
Zarz¹d Dróg i Zieleni oraz wydzia³y Urzê-
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Odby³ siê pokaz muzyczno-taneczny w wykonaniu m³odzie¿y
z T.P.Œ „Mrowisko”. Nastêpnie uczniowie klas drugich ze Szko-
³y Podstawowej nr 65 w Gdañsku przedstawili monta¿ s³owno-
muzyczny dotycz¹cy œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pod tytu³em:
„Kto puka³...”. W miêdzyczasie uczestników odwiedzi³ Miko³aj
obdarowuj¹c wszystkich prezentami oraz nagrodami laureatów
konkursów. Przy dŸwiêkach gitary akustycznej mieszkañcy
wspólnie œpiewali kolêdy. Najbardziej oczekiwanym momentem
by³o uroczyste zapalenie œwiate³ek na choince ustrojonej w³asno-
rêcznie wykonanymi ozdobami.

Atmosfera by³a gor¹ca mimo ch³odnej aury, a cia³a nasze
ogrza³ gor¹cy barszcz i czekolada rozdawana przez œnie¿ynki.

Kolorowe œwiate³ka, które rozb³ys³y na budynkach oraz ple-
nerowa choinka, podkreœli³y œwi¹teczny nastrój i upiêkszy³y
dzielnicê w okresie bo¿onarodzeniowym.

ANNA STAWSKA, RADNA RADY DZIELNICY

GDAÑSK-ŒRÓDMIEŒCIE, MIESZKANKA DOLNEGO MIASTA

Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych i sponsorów a zwłaszcza LPP

Choinka na Dolnym Mieœcie
Ide¹ festynu by³a integracja spo³ecznoœci lokalnej oraz aktywny udzia³ mieszañców w tworzeniu wizerunku swojej
dzielnicy. Uroczystoœæ poprzedzi³y konkursy adresowane do mieszkañców: „Rozœwietlmy nasz¹ dzielnicê” – dekoracje
œwi¹teczne na budynkach oraz „Ozdoba na choinkê”. Uczestnicy mieli mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w ró¿nych atrakcjach
przewidzianych w programie festynu.

Fot. Arch.

du Miejskiego w Gdañsku, co wyd³u¿a
proces i jest nieefektywne finansowo.
– Przyk³adem mo¿e byæ budowa placu
zabaw na Podleœnej Polanie. Bywa, ¿e
z przyczyn proceduralnych nie wszystkie
œrodki mo¿na wydaæ w danym roku bu-
d¿etowym. Postulujemy o mo¿liwoœæ prze-
noszenia niewykorzystanych œrodków fi-
nansowych pozostaj¹cych do dyspozycji
Rady Dzielnicy na kolejne lata w ramach
kadencji.

To pozwoli³oby na racjonalne wyda-
wanie i podzielenie na etapy wiêkszych
zamierzeñ. Innym postulatem jest przeka-
zanie radom osobowoœci prawnej oraz przy-
znanie obs³ugi kancelaryjnej, jak to ma
miejsce miêdzy innymi w Krakowie i Gdy-
ni. Jednostki pomocnicze powinny otrzy-
maæ kompetencje inicjatywne i doradcze
dostosowane do lokalnych potrzeb i umo¿-
liwiaj¹ce skuteczne zarz¹dzanie wy¿szym
szczeblom samorz¹dowym.

Wojciech KULIÑSKI, radny Dzielnicy

Wrzeszcz Górny:

– Dy¿ury radnych odbywaj¹ siê cotygo-
dniowo, dodatkowo raz w miesi¹cu skargi
i wnioski od mieszkañców przyjmuje Prze-
wodnicz¹cy Rady i Zarz¹d. Jako obywatel,
któremu zdarza siê jeŸdziæ do innych pañstw,
jest mi po ludzku wstyd za wygl¹d miasta,
który nie jest najlepsz¹ wizytówk¹. Widzê
wiele problemów: organizacyjnych, gospo-

darka odpadami, wszechobecne grafitti,
wandalizm, z³e zarz¹dzanie lokalami miesz-
kaniowymi i u¿ytkowymi. Obszar dzielni-
cy przydzieliliœmy gospodarzom terenu,
którzy odpowiadaj¹ za swój odcinek. Bie-
rzemy te¿ udzia³ w corocznym sprz¹taniu
naszej dzielnicy.

Radnych dzielê na trzy grupy. Czêœæ
osób swój udzia³ w radzie traktuje na za-
sadzie komercji, gdzie dzia³anie nastawione
jest dla osi¹gniêcia prywatnych korzyœci.
Drug¹ grupê stanowi¹ osoby, które kandy-
dowa³y z ciekawoœci. Trzecia to auten-
tyczni spo³ecznicy, którzy realizuj¹ swoj¹
pracê z zaanga¿owaniem i bezinteresow-
nie. Pomimo wszystko rady jednostek po-
mocniczych maj¹ kapitalne znaczenie jako
oddolna kontrola organów samorz¹dowych.
Chodzi przede wszystkim o konsultacje po-
dejmowanych decyzji, uzasadnianie wy-
datkowania œrodków gminnych. Bud¿et, to
wspólne dobro wypracowane z podatków
przez wszystkich mieszkañców. Na przyk³ad:
nie maj¹c do tego umocowania podjêliœmy
siê z s¹siedni¹ rad¹ dzielnicy Wrzeszcz Dol-
ny odbioru i wytkniêcia usterek przy odbio-
rze wielkiej inwestycji Trasy S³owackiego.
Podzia³a³o, po nied³ugim czasie wiêkszoœæ
z kilkudziesiêciu uchybieñ potwierdzi³a
komisja odbiorowa, a firma wykonawcza
z Hiszpanii usunê³a istotne wady.

Wybory do jednostek pomocniczych,
w odró¿nieniu od wyborów do Rady Mia-

sta, s¹ wyborami bezpoœrednimi, gdzie
decyduje liczba g³osów oddanych na kan-
dydata, a nie przynale¿noœæ partyjn¹, czy
kolejnoœæ na liœcie. Spo³eczeñstwu obywa-
telskiemu przys³uguje prawo zmiany w³a-
dzy nie wykonuj¹cej swoich obowi¹zków
poprzez mechanizm wyborczy oraz mo¿li-
woœæ samoorganizowania siê, tworzenia
organizacji pozarz¹dowych i uczestniczenia
w nich. Na swoich przedstawicieli powin-
niœmy starannie wybieraæ osoby o wysokich
kwalifikacjach zawodowych, spo³ecznych
i moralnych, którzy s¹ sprawdzeni w prak-
tyce (nie celebrytów). Dzia³alnoœæ na naj-
ni¿szym szczeblu samorz¹dowym to dobra
szko³a, gdzie mo¿na zdobyæ niezbêdne do-
œwiadczenie. Wiedzê w kontaktach z miesz-
kañcami i urzêdnikami warto wykorzystaæ
w przysz³ej dzia³alnoœci na poziomie Rady
Miasta, która posiada osobowoœæ prawn¹
i znacznie szersze kompetencje. Samorz¹d
wybierany z klucza partyjnego ma wiêcej
wspólnego z kolesiostwem ni¿ samorz¹d-
noœci¹. W wyborach do Rady Miasta war-
to te¿ daæ szansê sprawdzonym bezpartyj-
nym dzia³aczom Rad Dzielnic i Osiedli.

ARKADIUSZ KOWALINA,

PRZEWODNICZ¥CY RADY DZIELNICY

WRZESZCZ GÓRNY

WOJCIECH KULIÑSKI,

RADNY DZIELNICY WRZESZCZ GÓRNY
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Najpierw by³y konsultacje z mieszkañ-
cami.

Przydworski staw, malowniczy mostek
i spiêtrzenie wody

Postulaty i wytyczne mieszkañców za-
mieszkuj¹cych najbli¿ej terenu opracowania
mia³y wp³yw na zakres i rodzaj projektowa-
nej przestrzeni. Spotkania odby³y siê na eta-
pie przedprojektowym 13 wrzeœnia 2012 r.
oraz – jako prezentacja projektów koncep-

Projekt obywatelski mieszkańców Wrzeszcza

Czy powstanie Park nad

Jaœkowym Potokiem?
Bezpoœrednim impulsem do dzia³añ w 2012 r. by³o zniszczenie zabytkowej rzeŸby spogl¹daj¹cej niegdyœ na piêkny ogród
ze stawem, a le¿¹cej pod stosem œmieci wœród pokrzyw.

uprzejmoœci zarz¹du firmy „EUROPRO-
JEKT Gdañsk S.A.” oraz mgr in¿. Kamili
ZARÊBY.

Projekt skonsultowany z dr in¿. arch.
Bogn¹ LIPIÑSK¥ (Katedra Projektowa-
nia Œrodowiskowego Politechniki Gdañ-
skiej) specjalistk¹ kszta³towania krajobra-
zu, ochrony i rewaloryzacji zabytkowych
zespo³ów dworsko-parkowych, która udzie-
li³a cennych merytorycznych wskazówek.
Zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez:

Mostek i czêœæ stawu obecnie – Wêdrówka po Jaœkowej Dolinie Przewrócona figura na dnie pustego stawu

Zabytkowa rzeŸba fortuny – przed zniszczeniem…

cyjnych – 24 paŸdziernika 2013 r. Wspólno-
ty Mieszkaniowe: Romera 3 oraz Jaœkowa
Dolina 67 zaakceptowa³y je uchwa³ami.

Park nad Jaœkowym Potokiem – „Jaœko-
wy Zak¹tek” to obywatelski projekt maj¹cy
na celu utworzenie wysokiej jakoœci prze-
strzeni publicznej o powierzchni 0,18 ha
w miejscu zaniedbanego ogrodu patrycju-
szowskiego. Projekt wykorzystuje istniej¹ce
urz¹dzenia wodne: autentyczny – przydwor-
ski staw, malowniczy mostek i spiêtrzenie
wody. £¹czy walory architektoniczne histo-
rycznego ogrodu z naturalnymi: przyrodni-
czymi i krajobrazowymi. Zachowana orygi-
nalna rzeŸba, stylowa altana, rabaty kwiatowe
i zieleñ zakomponowano zgodnie z zasada-
mi XIX wiecznej sztuki ogrodniczej.

Jest koncepcja i pozytywne opinie

Jako siedlisko ciekawych roœlin i zwie-
rz¹t, park posiada cechy edukacyjne oraz
ochronne.

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, Gdañskie Melioracje oraz
Wydzia³ Urbanistyki Architektury i Ochro-
ny Zabytków w Gdañsku.

Odpocz¹æ, popatrzyæ na przyrodê

Park nad Potokiem Jaœkowym to:

• miejsce odpoczynku przy œcie¿ce rowe-
rowej;

• podniesienie atrakcyjnoœci deptaka
wzd³u¿ Jaœkowej Doliny (miejsce doce-
lowe);

• rewitalizacja parku oraz renaturalizacja
potoku;

• zagospodarowania wody, krajobrazu, zie-
leni;

• przywrócenie funkcji rekreacyjnej daw-
nego ogrodu na zaniedbanych nieu¿yt-
kach miejskich;

• ratowanie obiektów wodnych stawu,
mostka, zastawek i zimownika dla ryb;

Projekt Parku nad Jaœkowym Potokiem
– „JAŒKOWY ZAK¥TEK” powsta³ z ini-
cjatywy zespo³u autorskiego pod kierun-
kiem mgr in¿. Arkadiusza KOWALINY
(inwentaryzacje i mapa do celów projek-
towych) z in¿. arch. krajobrazu Edyt¹
REGU£¥ (projekt koncepcyjny ogrodu,
ma³a architektura) i œ.p. mgr in¿. Lucja-
nem MALINOWSKIM (projekt odbudowy
urz¹dzeñ wodnych). Opracowanie projek-
tów wykonawczych by³o mo¿liwe dziêki
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• odnowa zasobów dziedzictwa histo-
rycznego i kulturowego;

• ochrona terenów biologicznie czyn-
nych ich ci¹g³oœci w czasie i prze-
strzeni ma³a retencja;

• siedlisko ciekawych roœlin i zwie-
rz¹t, posiada cechy edukacyjne;

• o¿ywienie spo³eczno-gospodarcze;
• w³¹czenie Urzêdu Miasta i miesz-

kañców w dba³oœæ i kszta³towanie
przestrzeni publicznych;

• inspiracja dla kolejnych realizacji
wzd³u¿ ci¹gu wodnego.

Parada, Sobótka, wracanie do

œwietnoœci

24 czerwca odby³a siê parada na Jaœ-
kowej Dolinie po³¹czona z imprezami
sportowo-artystycznymi. By³ to powrót
do dawnego œwiêta sobótkowego, które
przyci¹ga³o niegdyœ tysi¹ce Gdañsz-
czan. Te i inne wydarzenia organizo-
wane przez Radê Dzielnicy Wrzeszcz
Górny maj¹ za zadanie spopularyzowa-
nie i przywrócenie tego miejsca do
œwiadomoœci spo³ecznej miasta. S¹
czêœci¹ dzia³añ przywracaj¹cych dawn¹
œwietnoœæ Jaœkowej Doliny oraz naj-
starszego parku miejskiego w tej czêœci
Europy.

TEKST I ZDJÊCIA ARKADIUSZ KOWALINA,

PRZEWODNICZ¥CY RADY DZIELNICY

WRZESZCZ GÓRNY,

ABSOLWENT STUDIUM REWITALIZACJI

MIAST NA POLITECHNICE GDAÑSKIEJ,

AUTOR SPO£ECZNEJ KONCEPCJI

ZAGOSPODAROWANIA JAŒKOWEGO POTOKU

Wizualizacja – widok od strony mostku na staw Wizualizacja – widok od ul. Romera na altanê

Zagospodarowanie Parku Jaœkowa Dolina 67 pod nazw¹: „Jaœkowy zak¹tek” jest pozycj¹

w ramach Bud¿etu Obywatelskiego. G³osowanie w formie elektronicznej, odbêdzie siê

od 10 do 23 lutego 2014 r. Uprawnionymi do wziêcia udzia³u s¹ wszyscy mieszkañcy

Gdañska (zameldowani na pobyt sta³y lub czasowy), którzy ukoñczyli 16 lat.
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Wœród pomys³odawców oraz
uczestników tego projektu zna-
leŸli siê: Ewa Popiel, Piotr Bej-
rowski, Grzegorz König oraz
£ukasz Kalociñski.

Doœwiadczeni kierowcy,
mi³oœnicy Kaszub i historii

„The Bamako Summer” –
23 sierpnia 2013 r. wystarto-
wa³a pierwsza letnia edycja
imprezy, któr¹ Wêgrzy od kil-
ku lat organizuj¹ w pó³nocnej
Afryce. Do udzia³u w amator-
skiej rywalizacji rajdowej na
trasie Nyíregyháza–Taszkient
zaprosi³ mnie Grzegorz, gdañsz-
czanin mieszkaj¹cy w Lizbonie.
Po opuszczeniu Jedwabnego Szlaku zamie-
rzaliœmy wracaæ do Polski przez Kazach-
stan, Ural i Moskwê. Ze wschodnimi dro-
gami postanowi³a zmierzyæ siê tak¿e Ewa
oraz £ukasz. Stworzyliœmy zespó³ doœwiad-
czonych kierowców, bêd¹cych jednocze-
œnie mi³oœnikami Kaszub oraz historii.

Kilka miesiêcy przed planowan¹ pod-
ró¿¹ trafiliœmy na spisane przez Eugeniusza
Pryczkowskiego Wspomnienia kaszubskich

Sybiraków... Przymusowe przesiedlenia po-
nad 15 tys. polskich mieszkañców przed-
wojennego województwa pomorskiego,
w tym kilku tysiêcy Kaszubów, do ³agrów
na terenie Zwi¹zku Sowieckiego, s¹ ma³o
znanym elementem wojennej historii re-
gionu. Aresztowania trwa³y od stycznia do
kwietnia 1945 roku. Najwiêcej mieszkañ-
ców Kaszub przetrzymywano w obozach

W Katyniu i w Kijowie-Bykowni na tablicach z ofiarami zbrodni znaleźliśmy
osoby urodzone na Pomorzu, w Kościerzynie, Wejherowie, Brusach i Czersku...

Kaszëbë – Sybir 2013
Wyprawa z histori¹ w tle – czworo Pomorzan, dwa kontynenty, blisko 15 tys. kilometrów œladami sowieckich deportacji
z Pomorza w 1945 roku. Pod szyldem „Kaszëbë Team” m³odzi podró¿nicy jako jedyny polski zespó³ ukoñczyli rajd „The
Bamako Summer” (Wêgry–Uzbekistan), upamiêtnili ofiary stalinowskich zbrodni i przymusowych przesiedleñ, a tak¿e
z ca³ych si³ promowali na Wschodzie swój region oraz rodzinne miasto.

wokó³ Czelabiñska na Uralu. Pracowali oni
m.in. przy wyrêbie lasów, w kopalniach wê-
gla i azbestu, kamienio³omach oraz przy za-
³adunku poci¹gów. Rozmieszczenie ³agrów,
do których trafia³y transporty z Pomorza,
pokrywa³o siê z tras¹ naszej wyprawy. Prze-
kaz podró¿niczo-historyczny uznaliœmy za
bardzo dobry sposób na realizacjê celu,
który sobie postawiliœmy: upamiêtnienie
losów pomorskich zes³añców na tle so-
wieckiej polityki eksterminacji i deportacji
prowadzonej podczas II wojny œwiatowej.

Dziewiêæ etapów i ok. 5500 kilometrów

W rajdzie wystartowaliœmy w kategorii
wyœcigowej dla samochodów o wartoœci
mniejszej ni¿ 700 euro. Mieliœmy do poko-
nania dziewiêæ etapów i ok. 5500 kilome-
trów. Wœród innych za³óg promowaliœmy

Kaszuby oraz Gdañsk jako naj-
piêkniejsze miejsca w Polsce.
Pierwszy etap rywalizacji prze-
biega³ przez malownicze ukra-
iñskie Zakarpacie. Odwiedzili-
œmy góruj¹cy nad okolic¹ zamek
w Mukaczewie oraz wjechaliœmy
na Prze³êcz Wereck¹ (840 m
n.p.m.), przez któr¹ pierwsi Ar-
padowie wkroczyli w 896 roku
do Kotliny Panoñskiej. Od tego
momentu przez ponad tysi¹c
lat region znajdowa³ siê w gra-
nicach Wêgier. Obecnie Zakar-
pacie zamieszkuje ok. 150 tys.
mniejszoœæ wêgierska, która sta-
nowi 12 proc. populacji.

24 sierpnia 2013 r. w Kijo-
wie uczestniczyliœmy w kolorowej paradzie
z okazji Dnia Niepodleg³oœci Ukrainy. Raj-
dowy „checkpoint” zosta³ tego dnia zloka-
lizowany przy imponuj¹cym miejscu pa-
miêci Wielkiej Wojny OjczyŸnianej. Nad
kompleksem wznosi siê ponad 100-metro-
wy pomnik sowieckiej Matki Ojczyzny. Jak
wa¿na jest na Wschodzie pamiêæ o zwyciê-
stwie nad hitlerowskimi Niemcami, zoba-
czyliœmy tak¿e w rosyjskim Wo³gogradzie.
Symbolem miasta jest monumentalna rzeŸ-
ba „Matka Ojczyzna wzywa” (85 metrów),
któr¹ odwiedziliœmy w 70. rocznicê bitwy
stalingradzkiej. Pomniki Lenina w centrach
miast, zadbane wojenne cmentarze, liczne
pami¹tki po sowieckiej przesz³oœci i wojnie
1941–1945, a tak¿e kwiaty pod nagrobkiem
Stalina na Placu Czerwonym – to rzeczy-
wistoœæ wspó³czesnej Rosji.

Start rajdu The Bamako Summer

„Matka Ojczyzna wzywa” w Wo³gogradzie Pó³nocny KazachstanCentrum Czelabiñska
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Podczas naszej podró¿y przez Kazach-
stan i Uzbekistan codziennie obserwowali-
œmy charakterystyczne dla Azji Œrodkowej
dysproporcje rozwojowe miêdzy obszara-
mi wiejskimi a du¿ymi miastami. Odwie-
dziliœmy m.in. bogate Atyrau, wa¿ny oœro-
dek przeróbki ropy naftowej, oraz ubogie
wioski nad Morzem Kaspijskim.

Wjechaliœmy do Uzbekistanu

28 sierpnia 2013 r. wjechaliœmy do Uz-
bekistanu. Na d³ugo zapamiêtamy zat³o-
czone przejœcie graniczne, t³umy miejsco-
wych ob³adowanych licznymi baga¿ami
oraz wojsko strzeg¹ce potê¿nych wrót do
autonomicznej Republiki Karaka³packiej.
Ten pustynny region po³o¿ony jest nad wy-

sychaj¹cym Morzem Aralskim. Katastrofa
ekologiczna sprawi³a, ¿e woda cofnê³a siê
o ponad 150 km od miasteczka Mujnak,
które kilka dekad wczeœniej by³o najwiêk-
szym oœrodkiem przemys³u konserw ryb-
nych w regionie. W Karaka³pacji, na ob-
szarze stanowi¹cym po³owê powierzchni
Polski, mieszka jedynie ok. 1,2 mln osób.
Jedn¹ trzeci¹ ludnoœci republiki stanowi¹
niezwykle goœcinni Karaka³pacy, niewielki
naród pochodzenia tureckiego.

W Uzbekistanie doœwiadczyliœmy, jak
bardzo Wschód ró¿ni siê od Zachodu. Ostat-
ni tydzieñ sierpnia przebiega³ w tym kraju
pod znakiem przygotowañ do Dnia Nie-
podleg³oœci (1 wrzeœnia). W miejscowoœci
Kungrad œwiêtowaliœmy w tradycyjnej azja-

tyckiej jurcie, w towarzystwie
burmistrza miasta oraz chiñ-
skich i koreañskich przedsiê-
biorców inwestuj¹cych w sektor
gazu ziemnego. Uczestniczyli-
œmy tak¿e w imprezie weselnej
oraz braliœmy udzia³ w filmie
reklamuj¹cym nowe trolejbu-
sy, które kursuj¹ na lotnisko
po³o¿one w rodzinnym mie-
œcie piosenkarki Anny German
– Urgencz.

Podczas samochodowej ry-
walizacji na Jedwabnym Szla-
ku odwiedziliœmy tak¿e Chiwê,

Bucharê oraz Samarkandê, per³y Jedwab-
nego Szlaku. Rajd „The Bamako Summer”
ukoñczyliœmy 31 sierpnia w Taszkiencie,
stolicy Uzbekistanu. W kategorii wyœcigo-
wej zajêliœmy czwart¹ pozycjê, wyprzedza-
j¹c... Fiata 126p w wêgierskich barwach.

Przez Kazachstan w stronê Syberii

W drugiej czêœci wyprawy udaliœmy siê
przez Kazachstan w stronê Syberii. Odwie-
dziliœmy m.in. nowoczesn¹ Astanê, miasto
partnerskie Gdañska, oraz Saryshagan, nie-
wielki port nad jeziorem Ba³chasz. Dotar-
liœmy tak¿e do miejscowoœci Dolinka pod
Karagand¹. W budynku, gdzie mieœci³o siê
dowództwo jednego z najwiêkszych ³agrów
w Zwi¹zku Sowieckim (tzw. Kar£ag), obec-

1%
Szanowni Cz³onkowie

i Sympatycy Stowarzyszenia

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.

Gdzieœ w Karaka³pacji Nad Morzem KaspijskimSkoda nad wyschniêtym Morzem Aralskim

Cz³onkowie wyprawy w Chiwie Astana
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Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni

Katyñ w Muzeum Gu³agu w Moskwie

nie znajduje siê bardzo dobrze urz¹dzone
muzeum. Najciekawsza ekspozycja doty-
czy stalinowskich deportacji, zapocz¹tko-
wanych w 1936 roku przez przesiedlenia
Polaków z Ukrainy. W latach 30. i 40. ubie-
g³ego wieku do œrodkowego Kazachstanu
przesiedlono m.in. ponad 441 tys. Niemców,
102 tys. Koreañczyków, blisko 90 tys. Cze-
czenów i Inguszów, ponad 81 tys. Litwinów,
75 tys. Polaków oraz 50 tys. Ukraiñców.
Wœród represjonowanych grup znalaz³y siê
tak¿e liczne ma³e narody, takie jak Ka³mu-
cy, Ba³karzy i Karaczajowie. Odwiedziliœmy
tak¿e niewielki obozowy cmentarz w Do-
lince oraz miejsce pamiêci Akmoliñskiego
Obozu ¯on Zdrajców Ojczyzny w Malinów-
ce pod Astan¹ (podobóz kobiecy Kar£agu).

Najwiêksze pañstwo Azji Œrodkowej
by³o bardzo wa¿nym elementem systemu
GU£AG. Zsy³ano tu tysi¹ce ludzi, bo by³o
daleko od Moskwy i linii frontu, a tak¿e
panowa³y bardzo ciê¿kie warunki pogodo-
we (upalne lato i mroŸna zima). Rozwój
Karagandyjskiego Zag³êbia Wêglowego przez

syjskim Czelabiñsku nocowaliœmy przy
najwiêkszym katolickim koœciele na wschód
od Uralu. Pierwotny, piêkny neogotycki bu-
dynek zosta³ zburzony przez komunistów,
nastêpnie funkcjonowa³ tam ³agier. Obecny
koœció³ wzniesiono po 1991 roku. Ofiary
deportacji upamiêtniliœmy w Kopiejsku, wa¿-
nym oœrodku wydobycia wêgla brunatnego
pod Czelabiñskiem. Wed³ug sporz¹dzonej
dla powiatu koœcierskiego listy zidentyfiko-
wanych ofiar œmiertelnych pomorskich
wysiedleñ, najwiêcej ludzi zmar³o w³aœnie

sjach jest w Rosji nadal niewystarczaj¹ca.

Dojechaliœmy do Moskwy

Po przekroczeniu Uralu, przez Baszkiriê
i Tatarstan, dojechaliœmy do Moskwy. Na
trasie odwiedziliœmy Kazañ, jedno z naj-
piêkniejszych rosyjskich miast, oraz W³o-
dzimierz, historyczn¹ stolicê Rusi. W sto-
licy Federacji Rosyjskiej tak¿e znajduj¹
siê miejsca pamiêci poœwiêcone ofiarom re-
presji: niewielkie muzeum Gu³agu oraz usta-
wiony pod by³¹ siedzib¹ KGB na £ubiance

Kompleks ³agru A£¯IR pod Astan¹ A£¯IR

Cmentarz w Dolince P³yta nagrobna na cmentarzu w Dolince

lata oparty by³ w du¿ej mierze na przymu-
sowej pracy wiêŸniów Kar£agu (w 1950
roku by³o ich blisko 66 tys.). Wspó³czesna
Karaganda jest du¿ym, multi etnicznym
miastem wielkoœci Gdañska, którego roz-
wojowi i modernizacji towarzyszy pamiêæ
o sowieckiej przesz³oœci.

Ofiary deportacji upamiêtniliœmy
w Kopiejsku

Œladami historii dotarliœmy do Czka³owa,
Kurganu, Czelabiñska, Kopiejska i Ufy, sta-
cji koñcowych przymusowych przesiedleñ
mieszkañców Pomorza w 1945 roku. W ro-

w tym mieœcie. Nawi¹zaliœmy tak¿e cenny
kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Kultu-
ralnym „Solaris”. Wœród efektów jego
dzia³añ jest m.in. postawienie w centrum
miasta dwujêzycznej tablicy w miejscu,
gdzie w 1942 roku znajdowa³a siê Delega-
tura Ambasady Polskiej. Jednym z cz³on-
ków stowarzyszenia jest historyk zajmuj¹cy
siê polsk¹ obecnoœci¹ na Uralu podczas II
wojny œwiatowej. Zwróciliœmy mu uwagê
na potrzebê uwzglêdnienia w jego pracach
problematyki ludnoœci przesiedlonej z Po-
morza. Ponad dwie dekady od zakoñczenia
„zimnej wojny” wiedza o sowieckich repre-

tzw. Kamieñ So³owiecki, przetransportowa-
ny z terenu pierwszego sowieckiego ³agru
nad Morzem Bia³ym. Niestety bardzo rzad-
ko trafiaj¹ tu turyœci odwiedzaj¹cy Moskwê.

Na zakoñczenie podró¿y na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Katyniu upa-
miêtniliœmy ofiary sowieckich zbrodni na
Wschodzie. Wczeœniej symboliczny znicz
zapaliliœmy tak¿e na otwartym w 2012 roku
cmentarzu katyñskim w Kijowie-Bykowni.
Wœród tablic z ofiarami zbrodni znaleŸliœmy
osoby urodzone na Pomorzu, w Koœcierzy-
nie, Wejherowie, Brusach i Czersku...

Do Gdañska wróciliœmy 12 wrzeœnia
2013 r. Przewidziane w ramach projektu
cele promocyjno-edukacyjne zamierzamy
realizowaæ poprzez przekaz podró¿niczo-
historyczny tak¿e po zakoñczeniu wyprawy.

Patronat nad projektem objêli: Marsza³ek
Województwa Pomorskiego, Starosta Kar-
tuski oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Wiêcej informacji:
www.facebook.com/KaszebeTeam

PIOTR BEJROWSKI

ZDJÊCIA: Z ARCHIWUM WYPRAWY



Katedra Stosunków Miêdzynarodowych przy Wy¿szej Szkole
Bankowej w Gdañsku organizuje niezwyk³y koncert muzyki kur-
dyjskiej. Bêdziemy goœciæ Kurdów, wywodz¹cych siê z Kurdy-
stanu irañskiego, irackiego i tureckiego, obecnie mieszkaj¹cych
w Skandynawii, którzy zagraj¹ na oryginalnych kurdyjskich in-
strumentach dêtych, perkusyjnych i strunowych. Opowiedz¹ te¿
o symbolice muzyki kurdyjskiej, a tak¿e o jej roli, jak¹ pe³ni
w podtrzymywaniu narodowej to¿samoœci.

Kurdowie, to niemal 45-milionowy naród bez w³asnego pañ-
stwa, jeden z najstarszych na œwiecie, o bogatej historii i kulturze,
w Polsce zupe³nie nieznanej. Œpiewane do owej, bardzo melodyjnej
muzyki teksty oparte s¹ na starej poezji, podaniach i legendach.

Koncert odbêdzie siê 27 lutego 2014 r. o godz. 16:00, na te-
renie uczelni, w budynku dawnego „Unimor”, w Gdañsku, przy
ul. ¯abi Kruk 16 (sala 110, pierwsze piêtro).

Bahman Ghanbari

(autor piosenek i pro-
ducent muzyczny), Sa-

man Suleymani, Yil-

maz Gursel i Kardo

Bradosti zaœpiewaj¹
i zagraj¹ na takich in-
strumentach jak: Da-

hol, Zurna, Tapl, Ba-

laban, Saz.

Wstêp wolny.
MARIA GIEDZ

Zaproszenie na koncert

Kurdowie

i ich muzyka

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

w Galerii „MA£A ¯ABKA”Fot. Arch.


