Instytut Maszyn Przep³ywowych PAN
pracuje nad minielektrowni¹

Domowa elektrownia
Robi siê ch³odniej, zbli¿a siê sezon
grzewczy, wiêc Jan Kowalski idzie do
kot³owni stoj¹cej obok jego domu.
Sprawdza, czy urz¹dzenia s¹ sprawne,
umiechaj¹c siê na myl, ¿e znowu
bêdzie zarabia³ na sprzeda¿y pr¹du.
Nie jest tego bardzo du¿o, ale jego
maleñka elektrownia o mocy 2 kW
daje mu sta³y, dodatkowy dochód.
Wzrok pana Kowalskiego przesuwa
siê po elementach instalacji.

racji rozproszonej opartej na lokalnych
i odnawialnych ród³ach energii. Projekt
wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zasadniczym celem tego projektu jest
opracowanie nowych technologii wytwarzania paliw i produkcji pr¹du elektrycznego ze róde³ odnawialnych takich jak:

Ciep³o w domu i pr¹d na sprzeda¿?
Wkrótce bêdzie to mo¿liwe
Najwiêcej miejsca w jego domowej
elektrowni zajmuje kocio³ na zrêbki.
Tu¿ obok stoi wymiennik ciep³a, kszta³tem i wielkoci¹ przypominaj¹cy skrzynkê na listy. Dalej lni najmniejsza na
wiecie turbina parowa  zaprojektowana i wykonana w Gdañsku. Do niej
pod³¹czony jest generator pr¹du elektrycznego  ród³o radoci pana Kowalskiego. Kiedy zaczyna siê sezon grzewczy, jego maleñka elektrownia przy
okazji ogrzewania domu produkuje pr¹d
elektryczny. Od pocz¹tków padziernika
do koñca kwietnia pan Kowalski zarabia
kilkaset z³otych miesiêcznie na sprzeda¿y
pr¹du z drewna.
Powy¿szy tekst jest na razie wizj¹, ale
wizj¹, która ma szansê zrealizowaæ siê
w nieodleg³ej przysz³oci.
Odnawialne ród³a energii
 dostêpne dla wszystkich
Pomys³ przydomowej elektrowni zrodzi³ siê kilka lat temu. Jej autorowi,
prof. Jaros³awowi Mikielewiczowi, uda³o siê zaraziæ entuzjazmem swoich kolegów z Instytutu Maszyn Przep³ywowych
PAN w Gdañsku, a decydentów przekonaæ do sfinansowania badañ. Ten i inne
pomys³y zwi¹zane z wykorzystaniem
energii odnawialnych realizowane s¹
w ramach projektu Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przyk³ad kogene-

Si³ownie wiatrowe i wodne,
biogazownie, ogniwa paliwowe
Zadaniem projektu jest opracowanie
rozwi¹zañ, które bêd¹ mog³y zastosowaæ
polskie gospodarstwa domowe i przedsiêbiorstwa, by tê mo¿liwoæ wykorzystaæ.
Oprócz naukowców z Gdañska projekt realizuj¹ tak¿e zespo³y z: Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Instytutu
Energetyki w Warszawie oraz Politechniki Wroc³awskiej. Pracuj¹ nad ró¿nymi
urz¹dzeniami, z których warto wspomnieæ
o przydomowej si³owni wiatrowej  wiatraku z generatorem, który produkuje pr¹d
na potrzeby gospodarstwa, pikoturbinie
wodnej  nadaj¹cej siê do zamontowania
na leniwych polskich rzekach. Ponadto,
przygotowywane s¹ modelowe biogazownie oraz bioreaktory nowego typu, ogniwa
paliwowe zasilane biogazem, a wszystko
to w ma³ej skali, nadaj¹ce siê do monta¿u

Kocio³ z olejowym czynnikiem ch³odz¹cym wraz z wirnikiem mikroturbiny o rednicy 110 mm.
Wersje dowiadczalne w laboratorium IMP PAN w Gdañsku

biomasa, wiatr, s³oñce i woda. W przeciwieñstwie do paliw konwencjonalnych,
czyli: wêgla, ropy i gazu ziemnego skoncentrowanych w pewnych miejscach globu, ród³a odnawialne maj¹ charakter
lokalny i praktycznie ka¿dy ma do nich
dostêp. Ich zasoby s¹ bardzo du¿e, bo
np. z jednego hektara ziemi ka¿dego
roku mo¿na uzyskaæ paliwo równowa¿ne kilku tonom wêgla. Polska posiada
18 mln ha gruntów rolnych, z czego na
potrzeby ¿ywnociowe kraju potrzeba
oko³o 8 mln ha, reszta mo¿e byæ wykorzystana na inne cele, w tym na
produkcjê energii.

w gospodarstwie. Moc takich urz¹dzeñ
jest niewielka, ale pomno¿ona przez setki
tysiêcy instalacji, daje w wyniku produkcjê
porównywaln¹ z du¿ymi elektrowniami.
***
Technologie rozwijane w projekcie
tworz¹ tzw. kompleks agroenergetyczny, zdolny nie tylko do zaspokajania
ca³oci zapotrzebowania gospodarstwa
na energiê, ale równie¿ do wytworzenia
nadwy¿ki energii, sprzeda¿y jej do sieci
przesy³owych, a przy tym zmniejszaj¹cy obci¹¿enie rodowiska naturalnego.
DARIUSZ KARDA
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2011  Rok Heweliusza

Wielki astronom w Gdañsku
W roku 2011 wiêcimy 400-lecie urodzin wielkiego gdañskiego astronoma. Jest to wiêc Rok Heweliusza.
Z tej okazji godzi siê przypomnieæ o gdañskich pami¹tkach, zwi¹zanych z nim i jego rodzin¹. Najbardziej
oczywistymi s¹ pomniki, których mamy w Gdañsku co najmniej piêæ. Za najstarszy trzeba uznaæ epitafium z 1780 r. na
filarze nad jego grobem w kociele w. Katarzyny.
Kolejny pomnik, z którego zachowa³o siê mistrzowskie popiersie d³uta Le
Bruna (dzi w gdañskim Muzeum Narodowym), podarowa³ miastu w 1790 r.
król Stanis³aw August Poniatowski.

zorna tabliczka z br¹zu od roku 1987
przypomina, gdzie sta³y jego domy.
Wyrzebiona w 1906 r. w kamieniu
podobizna Heweliusza zdobi wykusz
dzisiejszego Narodowego Banku Polskiego przy Bramie Wy¿ynnej. Innego
typu wspania³ym pomnikiem Heweliusza jest orodek promocji nauki Centrum Hewelianum na Grodzisku.

Mapa z Machina Coelestis,
zegar s³oneczny, tablice, podobizny,
Centrum Hewelianum
Trzeci pomnik stoi od 1972 r. przed
Gimnazjum jego imienia w Oliwie (przy
ul. Zgody). Czwarty, z roku 1973, przeniesiono na obecne miejsce przy Wodopoju w 2006 r., gdy przed Ratuszem
Staromiejskim zast¹pi³ go najnowszy
(pi¹ty) pomnik, dzie³o Jana Szczypki.
Póniej studenci Akademii Sztuk Piêknych dodali astronomowi jego niebo na
cianie zachowanej oficyny jednego
z domów ul. Korzennej. Jest to fragment
jednej z map gwiazdozbiorów z epokowego dzie³a Heweliusza Machina Coelestis. Dodany w tym samym czasie,
co pomnik zegar s³oneczny na skwerze
przy Wielkim M³ynie zniszczyli wandale. Z powiêconych Heweliuszowi tablic
wymieniê dwie: 1. W hallu Ratusza Staromiejskiego znajduje siê od 1911 r. me-

Jan  najstarszy z dziesiêciorga dzieci

Heweliusz na wykuszu banku

talowa tablica pami¹tkowa z podobizn¹
astronoma. 2. Na rogu ulicy Heweliusza
(to tak¿e wyraz pamiêci) i Korzennej niepo-

Ród Heweliusza jest obecny w naszych stronach co najmniej od roku
1434, w którym zmar³ w Gdañsku imigrant z okolic Hamburga, Henryk Havelka. Zapis nazwiska móg³by sugerowaæ
pochodzenie z Czech. Z biegiem czasu
górê wziê³a postaæ Hewelke. Odziedziczywszy spadek jego brat Gert przeniós³
siê do Steblewa na ¯u³awach. Dziesiêæ
lat póniej zmar³, pozostawiaj¹c gospodarkê synom Miko³ajowi i Piotrowi. Przed rokiem 1526 syn Piotra Hans
osiedli³ siê w Gdañsku i zaj¹³ siê intratnym handlem suknem. W krótkim
czasie sta³ siê w³acicielem domów przy
Targu Rybnym, ulicy Tobiasza i wiêtojañskiej. Nazywano go Hansem z Targu Ryb-
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pod p³yt¹ nr 12 spoczywa³ Hans
Höfelke, pod 36 Piotr, pod 40 syn
Hansa Bogatego Jakub, pod 105
Hans Klimecke  m¹¿ jego wnuczki. Rok wczeniej córka tego ostatniego El¿bieta zapisa³a w testamencie 100 marek na g³ówny o³tarz.
W g³ównej kwaterze nr 170 dziadek astronoma Micha³ Hewelke
pochowa³ omioro dzieci i ¿onê,
po czym sam w 1603 r. w niej
spocz¹³. Le¿¹ tu tak¿e rodzice Heweliusza i zmar³y w dzieciñstwie
brat Andrzej. Kinkiet z o³tarza w.
Anny (czy zachowany?) by³ opatrzony napisem: Jacob Hefelke,
Anno 1611.
Najsilniejsze zwi¹zki ³¹czy³y Heweliusza z kocio³em w. Katarzyny, w którym by³ od 1640 roku
przewodnicz¹cym gminy  wówczas ewangelickiej. Tutaj w 1662 r.
pochowa³ pierwsz¹ ¿onê, Katarzynê Rebeschke, tutaj rok póniej polubi³ m³odsz¹ o 36 lat El¿bietê
Ma³e organy na emporze (zdjêcie archiwalne)
Koopman, która sta³a siê nie tylko
nego. Z dwiema kolejnymi ¿onami mia³ gospodarn¹ pani¹ jego domu, ale tak¿e
trzech synów. Dwaj z nich Hans Bogaty najlepsz¹ asystentk¹ w pracach naukoi Nickel (pradziadek astronoma), jako wych i wydawniczych. Je¿eli s³usznie napierwsi z rodu zajêli siê warzeniem piwa. zywamy go drugim po Koperniku najPierwszy mia³ browar na III Grobli, drugi s³awniejszym astronomem w Polsce, to jej
na rogu IV Grobli i Straganiarskiej. Umie- przynale¿y miano pierwszej w naszym kraraj¹c (w 1603 r.), Nickel przekaza³ go ju kobiety astronoma.
synowi Micha³owi, który jako pierwszy
wi¹tynia wypiêknia³a,
z Hewelków wszed³ w 1577 r. do w³adz
przywracamy
j¹ do wietnoci
miejskich (III Ordynku). Syn Micha³a Abraham (15761649), równie¿ cz³onek III
Koció³ w. Katarzyny by³ miejscem
Ordynku, odziedziczy³ poza ojcowskim chrztu czworga urodzonych przez ni¹
tak¿e browar po kuzynie Hansie Sta- dzieci (w latach 1664, 1666, 1668 i 1672), tu
rym, synu Hansa Bogatego. Kolejny  na tak¿e w 1665 r. Jan i El¿bieta pochowali
Starym Miecie  wnios³a mu w posagu upragnionego pierworodnego synka, któredruga ¿ona, Kordula Hecker (15921653). mu nadali imiê Adeodatus, czyli Dany od
Mieli dziesiêcioro dzieci (czworo zmar³o
w dzieciñstwie). Najstarszym z nich by³
Jan Heweliusz.

Boga (polskim odpowiednikiem by³by
Bogdan). W 1659 r. Heweliusz kupi³ grób
rodzinny nr 13 w prezbiterium i zleci³
wykonanie szczêliwie zachowanej p³yty
grobowej z napisem B³ogos³awieni s¹
zmarli, którzy umieraj¹ w Panu (Selig
seind die Todten Die im Herren Sterben),
pod któr¹ w 1687 r. sam mia³ spocz¹æ.
Zas³oniêt¹ póniej przez drewniany podest g³ównego o³tarza odkry³ w 1985 r.
Andrzej Zbierski. Filar nad grobem astronoma i cz³onków jego rodziny zdobi
wspomniane wy¿ej epitafium d³uta berliñskiego rzebiarza Wilhelma Chrystiana
Meyera.
Warto przypomnieæ, ¿e za czasów Heweliusza koció³ w. Katarzyny wzbogaci³ siê o dwoje organów, które wprawdzie
istnia³y ju¿ wczeniej  ma³e od 1516 r.,
wielkie od 1607, ale zosta³y efektownie
rozbudowane, te pierwsze w 1644, drugie
w 1650. Pod empor¹ ma³ych organów pojawi³ siê w 1654 r. wielki obraz Bart³omieja Miltwitza Wjazd Chrystusa do
Jerozolimy, na którym obok kilku ówczesnych duchownych odkryto przypuszczaln¹ podobiznê astronoma. Ca³y ten
zespó³ przetrwa³ wojnê i dopiero po niej
uleg³ rozproszeniu. Najlepszym uczczeniem gdañskiego ksiêcia astronomów,
jak go okrelono na wybitym po mierci
medalu, by³oby scalenie go z powrotem na
dawnym miejscu i przywrócenie niezwykle cennego instrumentu, jednego z najstarszych w Polsce. Na odbudowê zas³uguj¹ te¿ wspania³e wielkie organy, których
prospekt, jak siê niedawno okaza³o, zachowa³ siê prawie w ca³oci. Warto przy
tym wykorzystaæ dowiadczenia z prowadzonej obecnie odbudowy organów u w.
Trójcy.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

W kocio³ach w. Jana
i w. Katarzyny
W tak rozga³êzionej rodzinie by³o mnóstwo narodzin, lubów i pogrzebów. Informacji dostarczaj¹ zachowane ksiêgi kocielne. Wiêkszoæ jest w gdañskim Archiwum,
czêæ wywieziono do Berlina (ewangelickie) i Ratyzbony (katolickie). Rozproszenie
obni¿a ich wartoæ, by³oby lepiej, gdyby
wszystkie by³y u nas. W oparciu o nie
mo¿na zestawiæ listê kocio³ów, w których przodkowie i w ogóle krewni Heweliusza byli chrzczeni, brali lub i w których
spoczêli po mierci. Naj³atwiej sprawdziæ
pochówki. W 1603 r. na 123 groby w kociele wiêtego Jana 5 nale¿a³o do rodziny:
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Refleksje wokó³ pomników i wydarzeñ

Gdañskie Grudnie

(2)

Symbolem grudni trójmiejskich s¹ trzy pomniki: Pomnik Poleg³ych Stoczniowców Grudzieñ 1970 obok
Stoczni Gdañskiej, a w Gdyni  Pomnik Ofiar Grudnia 1970 i krzy¿ przy Urzêdzie Miasta. Aby wg³êbiæ
siê w temat, trzeba siêgn¹æ do pocz¹tków pañstwa PRL i jego funkcjonowania.
Podwy¿ki cen ¿ywnoci
Niezadowolenie ronie z roku na rok
i tak jest grudzieñ 1970, symbolem bêdzie
drugi krzy¿ przy stoczni. Towarzysz Gomu³ka podnosi ceny na ¿ywnoæ, dla ironii
og³asza siê obni¿kê cen na parowozy i szyny kolejowe. W moim zak³adzie otrzymujemy polecenie zwiêkszenia wydajnoci
pracy o oko³o 1/3, p³ace maj¹ byæ obni¿one
i mamy zwolniæ odpowiedni¹ liczbê ludzi.
Zastanawia³em siê kogo wytypowaæ do
zwolnienia z mego dzia³u. 15 XII wracam
z pracy z Jelitkowa do Gdañska, oczom nie
wierzê co siê dzieje. Na Hucisku w centrum miasta normalna bitwa z milicj¹, pe³no gazu, oczy ³zawi¹, petarda trafi³a mnie
w kapelusz. 16 XII Komitet Wojewódzki
PZPR telefonuje o pomoc aby broniæ gmachu KW, kilku mê¿czyzn przewa¿nie z kierownictwa jedzie na pomoc do Gdañska,
ja w tej grupie by³em. Poci¹g dojecha³ tylko do przystanku Stocznia. Wysiedlimy na
k³adkê nad torami. Ulic¹ Marynarki Polskiej
id¹ grupy robotników w watówkach i kaskami na g³owie, z kawa³kami rur i innych
elementów w rêkach. Wo³aj¹ do nas panowie zrzucajcie fraki i chodcie z nami.
Zapewne byli to robotnicy ze Stoczni Remontowej i Pó³nocnej. My rozeszlimy siê
w ró¿nych kierunkach, ja poszed³em ul.
Rajsk¹ w kierunku Targu Drzewnego. Po
drodze widzia³em rozbite delikatesy (puste by³y) zatrzyma³em siê przy PZU, na
w³asne oczy widzia³em jak milicja zapali³a kiosk Ruchu ten przy redakcji G³osu
Wybrze¿a, a wieczorem by³a wielka ³una
nad Komitetem Wojewódzkim PZPR, by³
te¿ wypalony hal dworca PKP.
Strzelano do t³umu
W Gdañsku zginê³o wielu ludzi, strzelano do t³umu, ginê³y dzieci i doroli, oficjalnie w³adza poda³a ¿e zginê³o 46 osób
a oko³o 1300 by³o rannych. W pacyfikacji
bra³o udzia³ ponad 1000 czo³gów i wozów
pancernych. Ilu ludzi zginê³o naprawdê to
tego ju¿ siê nie dowiemy. Po odbudowie
gmach KW PZPR otrzyma³ dach p³aski
aby w razie powtórki mo¿na by³o u¿yæ
helikopterów do ratowania zagro¿onych.
Po grudniu 1970 r. panowa³ w Polsce
tow. Edward Gierek, bardzo wiele naobie-

cywa³  czy pomo¿ecie? System trwa³
dalej. Pañstwo siê zad³u¿a warunki ¿ycia
pogarszaj¹ siê. Mamy rok 1976 i nowe bunty robotnicze w Ursusie i Radomiu, Edward
Gierek powiedzia³ wtedy, ¿e po³amie gnaty wichrzycielom. Tym razem te¿ posz³o
o podwy¿ki cen. Nast¹pi³y aresztowania 
cie¿ki zdrowia gdzie milicja katowa³a
aresztowanych. Znów sprawê st³umiono ale
ju¿ na krótki czas. Niezadowolenie ronie.

szli na ulicê lecz zamknêli siê w zak³adach
pracy, nie dali siê sprowokowaæ i w³adza
musia³a ust¹piæ. Na czele tego zwi¹zku
Komitet Miêdzyzak³adowy postawi³ Lecha Wa³êsê. Gdy zajrza³em do Protoko³u
Porozumienia z 31 sierpnia miêdzy MKS
a Komisj¹ Rz¹dow¹ to na 18 osób MKS-u
na dzisiejszy dzieñ ludzi zbli¿onych do
idea³ów Solidarnoci znalaz³em 3 nazwiska a reszta zmieni³a pogl¹dy lub nie ¿yje
albo o nich nic nie s³ychaæ.
Siedemnastego grudnia nast¹pi³a masakra ludzi w Gdyni. Wojsko otworzy³o ogieñ
z broni maszynowej do ludzi id¹cych do
pracy w stoczni. Rozkaz prawdopodobnie
wyda³ W. Gomu³ka I sekretarz PZPR a ca³¹
akcj¹ kierowa³ Wojciech Jaruzelski przez
innych swych podw³adnych. Do dzi nie
rozliczono tych zbrodni przed s¹dem po
up³ywie prawie 40 lat. Oto przyk³ad naszego s¹downictwa. W Gdyni zginê³o podobno 28 osób i wielu by³o rannych.
13 grudnia  stan wojenny

Pomnik Poleg³ych Stoczniowców Grudzieñ 1970
w Gdañsku

KOR i wolne zwi¹zki zawodowe
Mamy rok 1980, dzia³a ju¿ KOR, s¹
wolne zwi¹zki zawodowe, Ruch M³odej
Polski. Spo³eczeñstwo jest ju¿ bardziej
zorganizowane, a najwa¿niejsze jest to, ¿e
Papie¿ Jan Pawe³ II pobudzi³ ducha odwagi i koció³ sta³ siê baz¹ wolnoci i schronienia dla opozycji, przez co duchowni
ponieli wiele ofiar ¿ycia na czele z ks.
Jerzym Popie³uszk¹. W ca³ej Polsce wybuchaj¹ strajki sierpniowe, powstaje Ruch
Zwi¹zkowy Solidarnoæ prawie dziesiêciomilionowy, ale naszpikowany agentami
ubeckimi, którzy do dzi czyni¹ jeszcze
wiele szkód, przejawia siê to w gospodarce,
s¹downictwie, aparacie ucisku czy nawet
na uczelniach. Robotnicy tym razem nie wy-

Genera³ Jaruzelski zarz¹dzi³ stan wojenny 13 grudnia a planowany by³ wiele
miesiêcy wczeniej. Solidarnoæ zosta³a
rozwi¹zana i inne zwi¹zki, nawet twórcze.
Gospodarka upada, ronie inflacja  ¿ywnoæ, obuwie, benzyna i inne artyku³y s¹
tylko na kartki, w sklepach na pó³kach por¹
letni¹ s¹ szczotki ry¿owe, bombki choinkowe i ocet. Ca³y system socjalistyczny
zawali³ siê. W stanie wojennym równie¿
zginê³o wielu ludzi zarówno przez pobicie jak Grzegorz Przemyk jak i z r¹k nieznanych sprawców. Mamy Okr¹g³y Stó³
na którym ustalono podzia³ w³adzy i wprowadzono gospodarkê rynkow¹ na której
bardzo wielu ludzi siê wzbogaci³o przez
przejêcie gospodarki uspo³ecznionej.
Strach w narodzie
Wspomnê jeszcze ranek 13 grudnia.
Poszed³em pod bramê stoczni Nr. 2., by³o
mronie, przy bramie gromadzi³y siê grupki
ludzi, flagi pañstwowe by³y porozrzucane
na ziemi, jaki transparent le¿a³ w koszu
na mieci. Zobaczy³em te¿ dzia³acza Solidarnoci pana Alojzego Szablewskiego.
Poczu³em siê wtedy bardzo przygnêbiony.
Nale¿y przytoczyæ jeszcze parê przyk³a-

5

Nr 01/2011
dów indoktrynacji niektórych ludzi przez
by³y system. Jako przewodnik PTTK mog³em oceniæ psychikê niektórych ludzi
 turystów np. wycieczkê m³odzie¿y maturalnej z £odzi  wys³ucha³a na Kamiennej Górze w Gdyni jej historiê powstania
i zbrodni grudniowych 1970 r. Na czele
z m³odym Zbigniewem Godlewskim, opiekunem grupa tak siê wystraszy³a, ¿e po
zejciu na dó³ wszyscy pobiegli do miasta,
chyba na skargê do milicji albo do PZPR.

Opiekun po powrocie zdenerwowany podziêkowa³ mi za obs³ugê wycieczki i powiedzia³, ¿e jestem nieodpowiedzialny,
bo jak mo¿na mówiæ takie rzeczy do m³odzie¿y. Inna grupa kobiet w Katedrze Oliwskiej szturcha³a mnie w plecy aby nie mówiæ
tak przy ich kierowniczce, bo to komunistka. Wycieczka górników na statku do
Helu ostrzega³a mnie abym uwa¿a³ na pewnego pana bo to kapu, a w grupie emerytów z Poznania by³ oficer wojska, który

stwierdzi³ ¿e ja g³upstwa mówiê po us³yszeniu historii krzy¿y i wizycie Papie¿a
Jana Paw³a II. Na szczêcie takich ludzi
mamy niewielu, natomiast nasza m³odzie¿
ma bardzo ma³¹ wiedzê o swej ojczynie
co nam nic dobrego nie wró¿y. Niech te
refleksje wokó³ pomników i wydarzeñ grudniowych oraz ich przyczyn dadz¹ powód
aby poczuæ siê patriotami  Polakami.
TADEUSZ M£YNIK

V Asy¿ w Gdañsku

Pojednanie i przebaczenie
Modlitwa o Pokój by³a najwa¿niejszym punktem programu miêdzy religijnych spotkañ w Gdañsku.
Ich organizatorem jest Dom Pojednania i Spotkañ im. w. Maksymiliana M. Kolbego oraz Gmina
Muzu³mañska i Niezale¿na Gmina Wyznania Moj¿eszowego RP.
Gdañska inicjatywa odbywa siê w dniach
kolejnych rocznic wiatowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asy¿u. Przypomnijmy,
¿e 27 padziernika 1986 r. papie¿ Jan
Pawe³ II zaprosi³ do Asy¿u 47 delegacji
reprezentuj¹cych Kocio³y i wspólnoty
chrzecijañskie oraz 13 religii niechrzecijañskich. Piêæ lat temu do tych cennych
dowiadczeñ nawi¹zano w Gdañsku. Motywem przewodnim tegorocznych spotkañ
by³o pojednanie i przebaczenie.
W namiocie na dziedziñcu Kocio³a
wiêtej Trójcy w Gdañsku wyznawcy chrzecijañstwa, islamu oraz judaizmu wznosili
Modlitwy o Pokój. Przyby³ych w imieniu
organizatorów powitali: dyrektor Domu
Pojednania i Spotkañ im w. Maksymiliana
M. Kolbego o. Roman Zio³a OFM Conv.,
imam Gminy Muzu³mañskie w Gdañsku
Hani Hraish oraz prezes Niezale¿nej Gminy Wyznania Moj¿eszowego RP, a tak¿e
cz³onek prezydium Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce Jakub Szadaj. Jako pierwszy wyst¹pi³ sufragan archidiecezji gdañskiej ks. biskup Ryszard Kasyna modl¹c
siê s³owami Us³ysz nas g³os, wlej w nasze
serce i w serca wszystkich ludzi m¹droæ
pokoju, si³ê sprawiedliwoci, solidarnoæ
i radoæ przyjani. Ks. Doroteusz Jówik
z Polskiego Autokefalicznego Kocio³a
Prawos³awnego prosi³ o pokój dla wiata
i ca³ego ludu. Z kolei imam Hani Hraish
apelowa³ o szczer¹ modlitwê w intencji
pokoju. Ks. Rafa³ Michalak z kocio³a
polskokatolickiego prosi³ Pana, aby czasy
w których ¿yjemy by³y spokojne i wolne
od grozy nieprzyjació³. Reprezentuj¹cy
judaizm Jakub Skrzypczak zwraca³ siê
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Fot. Leonard Szmaglik. Materia³y promocyjne Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego
¯ydów w Polsce

do HaSzem o pokój na ziemi. Prezydent
Gdañska Pawe³ Adamowicz podkrela³,
¿e pokój zaczyna siê w sercu ka¿dego
cz³owieka, a w Gdañsku zaczê³a siê jedna
z najstraszliwszych wojen na wiecie.
Nastêpnie uczestnicy spotkania uroczycie przemaszerowali do Dworu Artusa, gdzie odby³o siê Forum Jednoci. Jego
tematem by³a Solidarnoæ w chrzecijañstwie, islamie i judaizmie. W dyskusji
wzi¹³ udzia³: imam Hani Hraish z Gminy
Muzu³mañskiej w Gdañsku, absolwent Jesziwy w Jerozolimie Jakub Skrzypczak oraz
franciszkanin o. Roman Zio³a OFM Conv.
Moderatorem forum by³ z kolei redaktor
naczelny Radia Plus Adam Hlebowicz.
Imam Hraish podkrela³ znaczenie ja³-

mu¿ny w islamie. Jakub Skrzypczak odnosi³ siê do nakazów solidaryzmu wynikaj¹cych z Talmudu. Natomiast o. Roman
Zio³a podzieli³ siê swoimi dowiadczeniami
stosowania zasad solidaryzmu w praktyce.
W tym roku po raz pierwszy na murach
gdañskiego kocio³a w. Trójcy zawis³a
Franciszkañska ciana Pojednania, na
której ka¿dy móg³ napisaæ lub powiesiæ
swoje intencje dotycz¹ce pojednania i przebaczenia. Pos³u¿¹ one jako kamieñ wêgielny pod franciszkañsk¹ Wyspê pojednania w Gdañsku  Sobieszewie.
Warto dodaæ, ¿e V Asy¿ w Gdañsku
odby³ siê pod patronatem laureata Pokojowej Nagrody Nobla Lecha Wa³êsy.
JAROS£AW BALCEWICZ
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W Gdañsku pozostaje zarejestrowanych 1200 organizacji
pozarz¹dowych, w tym 64 fundacje

W sieci si³y trzeciego
sektora
Lektura opublikowanego niedawno przez Urz¹d Miejski w Gdañsku Raportu z pracy w³adz Miasta V kadencji 20062010
pozwala jego czytelnikom na wyci¹gniêcie wielu ciekawych wniosków. Szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê dla nas
informacje zawarte w czêci Spo³eczeñstwo obywatelskie. Uwiadamiaj¹ miêdzy innymi, ¿e jako Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk nie stanowimy samotnej wyspy w oddzia³ywaniu trzeciego sektora na ¿ycie miasta Gdañska.
Dla przypomnienia  okrelenie trzeci
sektor odnosi siê do ogó³u organizacji pozarz¹dowych. W literaturze u¿ywa siê dla
nich niejednokrotnie skrótu z jêzyka angielskiego NGOs (non governmental organisations). Zgodnie z przyjêtym podzia³em
aktywnoci spo³eczno-gospodarczej pañstwa demokratycznego wyró¿niono w niej:
sektor pierwszy  pañstwowy, sektor drugi  prywatnych organizacji nastawionych
na zysk i trzeci  organizacji non-profit,
czyli organizacji pozarz¹dowych. Okrelenie non-profit podkrela, ¿e ich dzia³alnoæ
nie jest nastawiona na zysk.
Wracaj¹c do wspomnianego raportu czytamy w nim, ¿e w Gdañsku pozostaje zarejestrowanych 1200 organizacji pozarz¹dowych, w tym 64 fundacje. Sporód nich
193 posiada status organizacji po¿ytku publicznego. Z wymienionych 1200 organizacji w bazie identyfikacyjnej Urzêdu Miejskiego w Gdañsku zarejestrowanych jest
595 podmiotów. Ró¿ne s¹ pola ich dzia³alnoci i ich liczebnoæ. Ró¿nie te¿ daj¹
sobie radê z realizacj¹ swych celów.
Jednym z mechanizmów pomocy dla
gdañskiego trzeciego sektora jest powo³ywanie na dwuletnie kadencje przedstawicieli jego organizacji do Gdañskiej Rady
Organizacji Pozarz¹dowych. W dniu 27 listopada 2010 r. w Ratuszu Nowym w Gdañsku odby³o siê Plenarne Spotkanie Gdañskich Organizacji Pozarz¹dowych. Wziêli
w nim równie¿ aktywny udzia³ cz³onkowie
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk. W trakcie
spotkania odby³y siê miêdzy innymi wybory do komisji konkursowych i Gdañskiej Rady Organizacji Pozarz¹dowych.
Gdañska Rada Organizacji Pozarz¹dowych
na lata 20112012
Zgodnie z dokonanym wyborem w sk³ad
nowej GROP na lata 20112012 weszli
(w kolejnoci alfabetycznej):
Bildziuk Marcin  Stowarzyszenie Nowy
Port Sztuki,

Strojna Anna  Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna D³oñ,
Trawicki Pawe³  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
¯ywicki Piotr  PTTK, Oddzia³ Gdañski.
Z udzia³em cz³onków Naszego Gdañska

Boczoñ Jerzy  Fundacja RC (Regionalne
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarz¹dowych),
Bucikiewicz Cecylia  Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Przymierze,
Chorzelska Izabela  PCK, Pomorski Zarz¹d Okrêgowy,
Cwojdziñska Joanna  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoledzeniem
Umys³owym,
Grzenkowski Janusz  Stowarzyszenie Spo³eczno-Owiatowe TvO Che³msat,
Kowalski Waldemar  Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk,
Matyjaszczyk Beata  Fundacja RC (Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarz¹dowych),
Rogiñska Justyna  Fundacja Sprawni
Inaczej,
Rolka Rafa³  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa,
Stankiewicz Agnieszka  Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin,
Stelmasiewicz Andrzej  Fundacja Wspólnota Gdañska,

W trakcie grudniowego spotkania nowych cz³onków GROP wybrano jego w³adze. W wyborze kierowano siê miêdzy innymi dowiadczeniem w dotychczasowej
pracy Rady. I tak funkcjê Przewodnicz¹cej
Rady powierzono Beacie Matyjaszczyk.
Wiceprzewodnicz¹cymi obrano: Izabelê
Chorzelsk¹ i Joannê Cwojdziñsk¹.
Wartym odnotowania pozostaje równie¿
to, ¿e w trakcie wspomnianego wczeniej
spotkania plenarnego jednego z cz³onków
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk wybrano
do sk³adu komisji konkursowych, a trzech
innych pe³ni dla nich funkcje rezerwowe.
Istotnym dla przysz³ej dzia³alnoci GROP
sta³o siê wybranie jej przedstawicieli do
Gdañskiej Rady Dzia³alnoci Po¿ytku Publicznego. GPRP jest organem doradczo-opiniuj¹cym Prezydenta Miasta Gdañska oraz
inicjatywnym w zakresie po¿ytku publicznego. Jej kadencja trwa równie¿ dwa lata.
W trakcie wspomnianego grudniowego
spotkania GROP sporód wy¿ej wymienionych wybrano na przedstawicieli do
GRDPP: Cecyliê Bucikiewicz, Izê Chorzelsk¹, Joannê Cwojdziñsk¹, Waldemara Kowalskiego, Beatê Matyjaszczyk, Rafa³a
Rolkê, Andrzeja Stelmasiewicza, Paw³a
Trawickiego i Piotra ¯ywickiego. W trakcie
kolejnego styczniowego spotkania GROP
zostanie wybrany dodatkowo jej przedstawiciel do Pomorskiej Rady Organizacji
Pozarz¹dowych.
Obranej Gdañskiej Radzie Organizacji
Pozarz¹dowych wymaga ¿yczyæ wytrwa³oci i sukcesów. Jej dzia³ania mo¿na ledziæ
na stronie www.my.gdansk.pl
WALDEMAR KOWALSKI
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Trzeba znaleæ miejsce dla etosu Solidarnoci dzisiaj,
w kontekcie problemów Europy i wiata

Dominikanin Ziêba odszed³ z ECS
Klapa widowiska Solidarnoæ. Twój anio³ Wolnoæ ma na imiê pokazanego na terenie stoczni na 30.rocznicê sierpnia
przyczyni³a siê do rezygnacji ojca Macieja Ziêby ze stanowiska dyrektora Europejskiego Centrum Solidarnoci. Spektakl
kosztowa³ podatników 9 mln z³.
Prezydent Pawe³ Adamowicz s³usznie
podj¹³ dzia³ania wyjaniaj¹ce sytuacjê. Fina³ wszyscy znamy i chyba nie móg³ byæ
inny. Adamowicz wielokrotnie udowodni³,
¿e potrafi podejmowaæ te¿ trudne osobicie
sprawy i chwa³a mu za to.
Ojciec Maciej Ziêba OP urodzi³ siê we
Wroc³awiu w 1954 r. Ten znany teolog, filozof i publicysta jest absolwentem fizyki na
Uniwersytecie Wroc³awskim. W sierpniu
1980 zosta³ ekspertem regionu Dolny l¹sk
NSZZ Solidarnoæ. Do zakonu dominikanów wst¹pi³ w 1981 r., a szeæ lat póniej
otrzyma³ wiecenia kap³añskie. W grudniu
1997 r. na Wydziale Filozofii Papieskiej
Akademii Teologicznej obroni³ pracê doktorsk¹ pt.: Koció³ wobec demokratycznego kapitalizmu w wietle encyklik Jana
Paw³a II. Prowincja³ polskiej prowincji
dominikanów w latach 19982006. Za³o¿y³ w Krakowie Instytut Tertio Millennio
(1995), którego zosta³ dyrektorem. Czêæ
mediów w dosyæ niewybredny sposób przedstawia³o ostatnio jego problemy osobiste.
Anga¿uje siê w powstanie Europejskiego Centrum Solidarnoci, którego zo-

Fot. Marek Zarzecki

staje pierwszym dyrektorem. Kierowana
przez niego placówka idzie w kierunku
historyczno-muzealnym. Brakuje szerszej
perspektywy na tle wiata i Europy. Prof.
Norman Davies widzi w tym typowy dla
naszego kraju zacianek. Nie ma natomiast

pomys³ów na adaptacje idea³ów ruchu
Solidarnoæ do wyzwañ wspó³czesnego
wiata. Wielokrotnie wypowiada³em siê
krytycznie na temat funkcjonowania i koncepcji dzia³ania Europejskiego Centrum
Solidarnoci i uwa¿am, ¿e powinny nast¹piæ tu zmiany. Obiektywnie trzeba jednak
te¿ doceniæ to co zrobi³ i to co próbowa³
zrobiæ o. Maciej Ziêba OP. Jak z klas¹
mo¿na to robiæ pokaza³ chocia¿by przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Sportu Rady
Miasta Gdañska Marek Bumblis.
Wci¹¿ niewykorzystan¹ szans¹ ECS
jest podjêcie trudnego wyzwania znalezienia miejsca dla etosu Solidarnoci dzisiaj,
w kontekcie problemów Europy i wiata.
Nale¿y podejmowaæ badania nie tylko historyczne, ale i te zwi¹zane ze spo³ecznogospodarczym otoczeniem cz³owieka pracy,
chocia¿by na tle europejskim. Zadaniu takiemu zapewne podo³a³by dr hab. Ryszard
Bugaj, ale czy kto mu to zaproponuje.
Na zwalniaj¹cy siê sto³ek dyrektorski
zaczynaj¹ siê ju¿ zg³aszaæ pierwsi kandydaci. Jednym z nich jest pose³ Bogdan Lis.
JAROS£AW BALCEWICZ

Rosz Haszana 5771 w Gdañsku
Rosz Haszana to pocz¹tek ¿ydowskiego roku i jedno z najwa¿niejszych wi¹t
w ¿ydowskim kalendarzu. Spo³ecznoæ
¿ydowska w Gdañsku wkroczy³a w 5771
rok (liczony od stworzenia wiata). W restauracji Mazel Tov odby³o siê noworoczne
spotkanie cz³onków gdañskiego oddzia³u
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów Polsce. Wziêli w nim te¿ udzia³ przedstawiciele Rady Mniejszoci Narodowych
i Etnicznych na Pomorzu, której przewodniczy Jakub Szadaj.
Na sto³ach nie zabrak³o tradycyjnych potraw zwi¹zanych z Rosz Haszana czyli maczanego w miodzie ciasta, jab³ek i daktyli,
a tak¿e szampana. By³a to te¿ okazja do podsumowania mijaj¹cego 5770 roku oraz przyjêcia planów na nowy 5771 rok. Wzajemnie
sk³adane sobie równie¿ ¿yczenia Szana
Tova. Czêæ artystyczna spotkania by³a
z kolei dzie³em kantora Karola Ko³odzieja.
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 Mijaj¹cy rok by³ dla nas bardzo owocny  podkrela przewodnicz¹cy gdañskiego oddzia³u TSK¯ Jakub Szadaj.  Uda³o nam siê zorganizowaæ kilka ciekawych
imprez. To zobowi¹zuje do dalszej wytê-

¿onej pracy. Natomiast w padzierniku
odbêd¹ siê wspó³organizowane przez nas
Biografie Gdañskie  Dni Mniejszoci
Narodowych oraz Asy¿ w Gdañsku.
JAROS£AW BALCEWICZ
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12 VI 1987 r. Jan Pawe³ II spotka³ siê z m³odzie¿¹ na Westerplatte

Prawdy i wartoci
Padziernik od 1978 roku sta³ siê bardzo wa¿nym miesi¹cem, bo 16 padziernika tego roku wybrano kardyna³a Karola
Wojty³ê na stolicê w. Piotra  na G³owê Kocio³a Powszechnego. Za pontyfikatu Jana Paw³a II dokona³y siê wielkie
przemiany w Polsce i na ca³ym wiecie.
W 2010 roku obchodzimy 32. rocznicê
wyboru kard. Karola Wojty³y na Stolicê
w. Piotra w Rzymie.
Nadzieje w m³odym pokoleniu
Na pocz¹tku swego pontyfikatu Jan Pawe³ II powiedzia³ wiatu: Nie lêkajcie siê
otworzyæ drzwi Chrystusowi, a w Warszawie rzek³ Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi  tej ziemi. Papie¿
ten odwiedzi³ ca³y wiat, sta³ siê najwiêkszym autorytetem dla wszystkich ludzi
i by³ najwybitniejszym Polakiem w historii
pañstwa polskiego. To Jan Pawe³ II doda³
odwagi Polakom do uwolnienia siê ze
zniewolenia po paru próbach przemoc¹
st³umionych przez w³adzê panuj¹c¹.
Naukê Jana Paw³a II trzeba stale przekazywaæ m³odym pokoleniom. Aby zapobiec nie w³aciwemu rozwojowi spo³eczeñstwa trzeba przypomnieæ nauki Jana
Paw³a II, nawi¹zywaæ do treci Jego pielgrzymek do Polski, a by³o ich wiele. To
Jan Pawe³ II wyprowadzi³ Koció³ ze sfery
prywatnoci na Wschodzie i Zachodzie,
a najbardziej w Polsce. W Polsce zrodzi³o
siê nawet pokolenie m³odych J.P.II (Jana
Paw³a II). Papie¿ zawsze zwraca³ siê do
m³odzie¿y  w niej pok³ada³ najwiêksze
nadzieje na przysz³oæ. Ju¿ Stanis³aw Staszic powiedzia³: Takie bêd¹ Rzeczypospolite jakie ich m³odzie¿y chowanie.
Pieszo do kopca Obroñców Wybrze¿a
Spójrzmy na jedn¹ z pielgrzymek do
Gdañska, która odby³a siê 12 VI 1987 r.
G³ówne spotkanie z wiernymi odby³o siê
w Gdañsku  Zaspie, gdzie przyby³o oko³o milion dwiecie tysiêcy ludzi i w Bazylice Mariackiej w Gdañsku  spotkanie z chorymi. W tym samym dniu Jan
Pawe³ II najpierw spotka³ siê z m³odzie¿¹
na Westerplatte. Przyby³ tam okrêtem
Marynarki Wojennej, z nabrze¿a Wis³y
przeszed³ pieszo na miejsce u brzegu kopca Obroñców Wybrze¿a, gdzie by³ o³tarz.
Tam odprawi³ mszê w. oraz wyg³osi³
naukê do oko³o dwustu tysiêcy m³odych
Polaków. Przytoczê s³ynny fragment przemówienia z tego spotkania: Wiemy, ¿e
na tym miejscu na Westerplatte we wrze-

niu 1939 roku grupa m³odych Polaków,
¿o³nierzy, pod dowództwem mjr Henryka
Sucharskiego, trwa³a ze szlachetnym uporem, podejmuj¹c nierówn¹ walkê z najedc¹. Walkê bohatersk¹. Pozostali w pamiêci narodu jako wynios³y symbol. Trzeba
¿eby ten symbol wci¹¿ przemawia³, a¿eby
stanowi³ wyzwanie dla coraz nowych ludzi
i pokoleñ Polaków. Ka¿dy z was, m³odzi
przyjaciele, znajduje w ¿yciu jakie swoje

Fot. Arch.

Pomnik Obroñców Wybrze¿a wybudowany
wed³ug projektu Franciszka Duszeñki i Adama Haupta

Westerplatte, wymiar zadañ, które musi
podj¹æ i wype³niæ, sprawê o któr¹ nie
mo¿na nie walczyæ, obowi¹zek, powinnoæ,
od której nie sposób siê uchyliæ, nie mo¿na zdezerterowaæ. Wreszcie jaki porz¹dek prawd i wartoci, które trzeba utrzymaæ
w obronie tak jak to Westerplatte w sobie
i wokó³ siebie. Tak, obroniæ dla siebie i dla
innych.
Nie bêdê podejmowa³ siê interpretacji
s³ów Papie¿a, bo mo¿na to przecie¿ uczyniæ w ka¿dym dniu naszego ¿ycia, niech
to ka¿dy sam rozwa¿y w sercu.

Dlaczego to miejsce nie jest zaznaczone?
Teren Westerplatte jest traktowany jako
pomnik i wiele wa¿nych wydarzeñ tam siê
odby³o, miêdzy innymi wizyta Jana Paw³a II w 1987 roku. Ale nie ma tam ¿adnego
znaku o tym spotkaniu z m³odzie¿¹. Westerplatte zwiedza prawie ka¿da wycieczka turystyczna, która przybywa do Gdañska. Zadaniem przewodników jest pokazaæ
i opatrzyæ komentarzem ka¿de miejsce,
ale miejsce pobytu Papie¿a nie jest zaznaczone. Najlepiej relacjonuje siê turystom
wydarzenia stoj¹c przy pomniku, p³ycie
czy innej formie upamiêtnienia.
Oprowadzaj¹c wycieczki turystyczne
po terenie Westerplatte wiele set razy
mówiê o spotkaniu J.P.II z m³odzie¿¹, niektórzy pytaj¹ mnie czemu to miejsce nie
jest zaznaczone? W zwi¹zku z powy¿szym
stawiam wniosek do dyrekcji Muzeum II
Wojny wiatowej w Gdañsku o upamiêtnienie pobytu Jana Paw³a II na Westerplatte. Mo¿e to byæ na przyk³ad p³yta
pami¹tkowa w miejscu gdzie sta³ o³tarz.
Dobrze by by³o ¿eby do tego zadania w³¹czy³ siê Zarz¹d Ko³a przewodników PTTK
w Gdañsku na czele z prezesem Stanis³awem Sikor¹.
Na koniec muszê stwierdziæ, ¿e na przewodnikach spoczywa wa¿ne zadanie aby
edukowaæ m³odzie¿ i doros³ych, bo w szko³ach uczniowie maj¹ nawet jedn¹ godzinê
lekcji historii w tygodniu. W zdarzaj¹cych
siê nieraz dialogach z doros³ymi i m³odzie¿¹ wynika bardzo ma³y zasób wiedzy
o historii naszego pañstwa.
TADEUSZ M£YNIK
Ju¿ po napisaniu i z³o¿eniu tekstu
do druku dotar³a do nas wiadomoæ, ¿e
na Westerplatte stanie pomnik upamiêtniaj¹cy wizytê Jana Paw³a II w 1987
roku. Ods³oniêcie monumentu u podnó¿a kopca, w miejscu, gdzie znajdowa³
siê o³tarz, planowane jest na 1 wrzenia
2011 roku. Na pomniku umieszczone
zostan¹ s³owa papie¿a Ka¿dy z was
( ) znajduje te¿ w ¿yciu jakie swoje
Westerplatte.
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To, czego nie zniszczy³a wojna, uleg³o stopniowej degradacji. Rewitalizacja daje
szansê aby ten rejom miasta znów zachwyca³ niepowtarzalnym charakterem.

Bardzo Dolne Miasto
Pocz¹tki Dolnego Miasta siêgaj¹ XVII w., powsta³o ono na tzw. wiñskich £¹kach, które od 1346 r. nale¿a³y do gdañskich
rzeników. Po przekopaniu koryta rzeki Nowej Mot³awy (1576 r.), rozpoczêto wznoszenie miejskich fortyfikacji (1626
1638), tzw. bastionów, które pod nazwami: Wilk, Wyskok, Mi i Królik, obecnie uchodz¹ za zielone p³uca dzielnicy.
Dzisiejsza siatka ulic stanowi³a niegdy
uk³ad kana³ów, które powsta³y wg planów
sporz¹dzonych w 1650 r. przez Georga
Telliora.
Rozkwit na prze³omie XIX i XX w.
Plan zak³ada³ osuszenie nisko po³o¿onego terenu poprzez wykopanie czterech
kana³ów poprzecznych i trzech równoleg³ych do Nowej Mot³awy. Przedsiêwziêcie mia³o miejsce w latach 16871700.
W zwi¹zku ze stopniowym osuszaniem
gruntów, kana³y okazywa³y siê zbyteczne
i w 1871 r. ostatecznie zakoñczono ich systematyczne dot¹d zasypywanie, obsadzaj¹c je dwoma rzêdami drzew. W ten w³anie sposób uk³ad kana³ów przekszta³ci³
siê w znan¹ obecnie siatkê ulic.
Wyrany rozkwit tej czêci Gdañska
mia³ miejsce w³anie na prze³omie XIX
i XX w. W tym okresie powsta³o wiele
nowych kamienic odzwierciedlaj¹cych ówczesn¹ modê architektoniczn¹. Budowane
w stylach eklektycznych i secesyjnych
kamienice stanê³y m.in. przy ulicy £¹kowej, reprezentacyjnej ulicy Dolnego Miasta. W nowe miejsce przenosili siê g³ównie mieszkañcy przedmieæ zniszczonych
w czasie licznych wojen, które na przestrzeni wieków nêka³y Gdañsk. Nowa dzielnica mieszkalna sta³a siê równie¿ miejscem
letniego wypoczynku rodziny Uphagenów. Do dzi zachowa³ siê wzniesiony
oko³o 1800 r. klasycystyczny dwór stoj¹cy

10

przy skrzy¿owaniu ulic Kieturakisa i £¹kowej. Przez prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê dzielnicê, w 1880 r. przejecha³ pierwszy tramwaj
konny, a kilka lat póniej przy ulicy Radnej powsta³a zajezdnia dla tramwajów
konnych. W 1896 r. linia zosta³a zelektryfikowana, a dodatkowo poprowadzono
drug¹ trasê tramwaju przez ulicê Toruñsk¹ i ¯abi Kruk do Targu Wêglowego.
Dzielnica z biegiem lat rozwija³a siê coraz intensywniej. Przy ulicy Kieturakisa
wybudowano szpital, u zbiegu ulic luza
i Ja³mu¿niczej powsta³ neoromañski budynek gimnazjum, a u zbiegu ulic luza
i Jaskó³cza wybudowano równie¿ w podobnym stylu architektonicznym miejsk¹
³aniê. Na Dolnym Miecie powstawa³y
równie¿ zak³ady przemys³owe m.in. odlewnia ¿eliwa, olejarnia, rafineria cukru,
warsztaty artyleryjskie, fabryka broni. Industrializacja Dolnego Miasta sprawi³a,
¿e zaczêto nawet nazywaæ tê dzielnicê
Miastem Fabryk. Dla u³atwienia obs³ugi
zak³adów przemys³owych w 1893 r. doprowadzono od po³udnia i od wschodu bocznicê kolejow¹. W latach 182030 na terenie Dolnego Miasta powsta³o te¿ wiele
obiektów wojskowych, które zajmowa³y
znaczn¹ czêæ dzielnicy.
Jak jest dzisiaj?
Dolne Miasto nale¿y do tej czêci Gdañska, która ocala³a z wojennej zawieruchy
niemal bez szwanku. Jednak to, czego nie

zniszczy³a wojna, uleg³o stopniowej degradacji przez kolejne powojenne dekady.
Pierwsz¹ zadan¹ ran¹ by³o przeprowadzenie trasy warszawskiej, która podzieli³a jednolity dot¹d uk³ad miejski, odcinaj¹c Dolne Miasto od centralnej czêci
Gdañska. Tym sposobem powsta³ sztuczny podzia³ widoczny do dzi, który stanowi jeden z powodów marginalizacji dzielnicy.
Przemiany ustrojowe, jakie zasz³y w Polsce po 1989 r., nie poprawi³y dot¹d sytuacji tej czêci miasta. miem nawet twierdziæ, ¿e ostatnie lata by³y dla Dolnego
Miasta przys³owiowym gwodziem do
trumny. Wspomnê tu choæby likwidacjê
zajezdni tramwajowej i prowadz¹cych do
niej torów tramwajowych wzd³u¿ ulicy
£¹kowej i Wróblej, po których tramwaj
jedzi³ przez ponad sto lat, bêd¹c sta³ym
i wydawa³oby siê nierozerwalnym elementem tej czêci miasta. Nie ma równie¿ szpitala przy ulicy Kieturakisa, jak równie¿
wielu obiektów przemys³owych. Wprawdzie teren w s¹siedztwie Mot³awy z roku
na rok coraz bardziej siê urbanizuje, powstaj¹ tam piêkne mieszkania i apartamenty, które skutecznie zastêpuj¹ pust¹
i bezu¿yteczn¹ przestrzeñ, jednak osiedla
budowane wzd³u¿ brzegów Mot³awy stanowi¹ zamkniête enklawy, które postrzegaæ nale¿y bardziej jako sypialnie ni¿
obiekty maj¹ce przywróciæ do ¿ycia przestrzeñ miejsk¹ Dolnego Miasta.
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Rewitalizacja
Ratunkiem dla Dolnego Miasta ma szansê staæ siê rewitalizacja dzielnicy. Przygotowywany do realizacji projekt o¿ywienia
tej czêci miasta powinien poprawiæ jakoæ przestrzeni publicznych i infrastruktury technicznej. Ten enigmatyczny zwrot
oznacza, i¿ przez najbli¿sze lata w ramach
projektu zmodernizowane zostan¹ m.in.
przestrzenie ulic: £¹kowa (od Podwala
Przedmiejskiego i U³añskiej do Wróblej)
oraz Wróbla, Kieturakisa, luzy, Kurza,
Radna oraz fragment ulicy Dolnej i Toruñskiej. Przewiduje siê równie¿ rewaloryzacjê i uzupe³nienie zieleni, a przekszta³cane
przestrzenie zostan¹ wzbogacone o elementy ma³ej architektury oraz iluminacjê
wietln¹. Nowe oblicze maj¹ szanse uzyskaæ historyczne fasady kamienic Dolnego Miasta, które ,byæ mo¿e, doczekaj¹ siê
tak¿e kapitalnego remontu. W nastêpnych
latach planowana jest równie¿ zabudowa
us³ugowo-mieszkaniowa na wytypowanych
przez miasto terenach gminnych.
Równolegle do prac inwestycyjnych, realizowany bêdzie szereg dzia³añ spo³ecznych, których celem jest m.in. wspieranie
dzieci i m³odzie¿y w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i fizycznym. Opiek¹
zostan¹ otoczeni równie¿ seniorzy Dolne-

go Miasta, za wszyscy mieszkañcy dzielnicy bêd¹ mogli uzyskaæ poradê i wsparcie
w rozwi¹zywaniu codziennych problemów.
W ramach tych dzia³añ zostanie stworzona
baza lokalowa, niezbêdna do prowadzenia
wspomnianych dzia³añ spo³ecznych.
Rewitalizacja przewiduje równie¿ inwestycje kulturalne, których jednym z realizatorów bêdzie zapewne dzia³aj¹ce od
1998 r. Centrum Sztuki Wspó³czesnej
£ania.
Gdzie jest tramwaj?
Program rewitalizacyjny z pewnoci¹
ma szansê sprawiæ, ¿e Dolne Miasto ponownie bêdzie zachwycaæ swym niepowtarzalnym charakterem. Z kolei edukacja wród mieszkañców spowoduje, ¿e oni
sami inaczej spojrz¹ na otaczaj¹cy ich
wiat.
Mój zachwyt nad projektem rewitalizacyjnym burzy jednak brak inwestycji komunikacyjnej, a mianowicie brak odbudowy linii tramwajowej wzd³u¿ ulicy £¹kowej
i Wróblej. Linii, która przez niemal sto lat
³¹czy³a Dolne Miasto ze ródmieciem.
W zamian projekt rewitalizacyjny przewiduje odbudowê jednego toru na krótkim
odcinku ulicy £¹kowej i ekspozycjê wagonu, który mia³by s³u¿yæ np. jako infor-

macja turystyczna, a jednoczenie przypomina³by o nieistniej¹cej ju¿ linii tramwajowej. Dlaczego nie postanowiono dobudowaæ niemal kilometrowego odcinka
torów, co usprawni³oby komunikacjê miejsk¹ w tej czêci Gdañska? Dlaczego miasto,
które inwestuje miliony z³otych w budowê nowych i remonty istniej¹cych linii
tramwajowych, rezygnuje z odbudowy historycznej linii tramwajowej, która jednoczenie by³aby, przynajmniej czêciowo,
panaceum na codzienne korki na ulicy
Toruñskiej i Kamienna Grobla? Jak uda³o
mi siê dowiedzieæ w Urzêdzie Miejskim
w Gdañsku, argumentem przeciwko przywróceniu tramwaju by³ ha³as, który tworzy³ szynowy pojazd. Mieszkañcy, a przynajmniej czêæ z nich, by³a przeciwko
ha³aliwym maszynom.
Oczywicie nale¿y uszanowaæ wolê
mieszkañców, którzy nie chc¹ u siebie
tramwajów. Czêæ z nich ma nawet blisko
do przystanku tramwajowego przy ulicy
U³añskiej (obok Akademii Muzycznej),
wiêc tramwaj pod ich oknami jest niepotrzebny. Ci, którzy mieszkaj¹ w g³êbi dzielnicy maj¹ ju¿ jednak dalej i jeli nie posiadaj¹ w³asnego rodka transportu, zmuszeni
s¹ korzystaæ z autobusu. Niestety, autobusy
linii 121 oraz 111 stoj¹ w godzinach szczy-
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tu w korkach na wspomnianych ju¿ ulicach: Toruñskiej i Kamienna Grobla.
Pozostaje pytanie czy mieszkañcy Dolnego Miasta naprawdê nie chc¹ u siebie
tramwaju? Jeli przypomina im siê stare
105-ki, które jedzi³y ulic¹ £¹kow¹ przez
ostatnie dekady, to rzeczywicie nie s¹ one
mi³ym wspomnieniem. Mieszkañcy zwracali szczególnie uwagê na ha³as jaki tworzy³y podczas jazdy oraz w momencie
otwierania i zamykania drzwi.
W oczekiwaniu na integracjê dzielnicy
z reszt¹ Gdañska
Jednak gdy zapytaæ o nowoczesne, niskopod³ogowe i niemal bezdwiêczne tramwaje jakie je¿d¿¹ ju¿ po Gdañsku, liczba
g³osów na nie, nie by³a ju¿ tak liczna.
Albo mia³em takie szczêcie, ¿e trafi³em
tylko na entuzjastów komunikacji tramwajowej, albo ankieta przeprowadzona

przez w³adze miasta nie by³a jednak miarodajna.
Niezale¿nie od obu sond, trudno jest
mówiæ o rozwoju miasta likwiduj¹c szybk¹ i sprawn¹ komunikacjê miejsk¹ tam gdzie
jest ona niezbêdna. Budowanie tramwajowego muzeum nie sprawi, ¿e dzielnica o¿yje a jego mieszkañcy bêd¹ nagle zadowoleni. Nadal bêd¹ chcieli dotrzeæ do pracy,
na zakupy, do kina czy do teatru. Tramwaj
taki, co siê porusza, jest zdecydowanie
lepszym rozwi¹zaniem od tego s³u¿¹cego
za muzeum lub za informacjê turystyczn¹.
W moim przekonaniu b³êdne jest mylenie, ¿e kilometrowy odcinek linii tramwajowej nie ma wp³ywu na rozwój tkanki
miejskiej. Wed³ug mnie ma i to du¿y, o czym
wiadczyæ mog¹ przyk³ady wielu polskich
i europejskich miast, w których tramwaj
jest jednym z podstawowych rodków komunikacji.

Zakoñczenie I etapu projektu rewitalizacyjnego Dolnego Miasta, polegaj¹ce na
modernizacji przestrzeni publicznej, planowane jest na 2013 r. Oznacza to, ¿e
ewentualna odbudowa linii tramwajowej
mo¿liwa bêdzie za kolejnych piêæ lat.
Przez ten okres nie ma mowy na ingerencjê w inwestycjê realizowan¹ ze rodków
Unii Europejskiej, jak¹ jest rewitalizacja
Dolnego Miasta.
Byæ mo¿e po 2018 r. tramwaj ponownie pojedzie zrewitalizowanymi ulicami
Dolnego Miasta pieczêtuj¹c tym samym
integracjê dzielnicy z reszt¹ Gdañska.
Powrót komunikacji tramwajowej mo¿e
okazaæ siê niezbêdny, bior¹c pod uwagê
plany miejskich planistów dotycz¹ce inwestycji mieszkaniowych w tej czêci
miasta.
TEKST I ZDJÊCIA S£AWOMIR LEWANDOWSKI

W zdrowym ciele zdrowy duch

Hajda na stok!
Zima sprzyja w tym roku narciarzom. Nawet osoby, które nie mog¹ pozwoliæ sobie na wyjazd w góry
do której ze znanych miejscowoci w Polsce czy za granic¹, nie powinny narzekaæ na brak mo¿liwoci
uprawiania bia³ego szaleñstwa. Na Pomorzu mamy coraz wiêcej stoków z wyci¹gami, sztucznym
nanie¿aniem, na których po parê godzin dziennie korzystaæ mo¿na z ruchu i wie¿ego powietrza.
A ¿e zbli¿aj¹ siê ferie, warto o sporcie
narciarskim porozmawiaæ i zachêciæ do
jego uprawiania tych, którzy jeszcze tego
nie spróbowali.
Jedziæ, jedziæ, jedziæ
W województwie pomorskim uprawiaæ
mo¿emy narciarstwo w: Amalce, Przywidzu,
Sopocie i Wie¿ycy. Zanim jednak wybierzemy siê nieco dalej warto pójæ na okoliczne górki by trochê poæwiczyæ i z³apaæ
narciarskiego bakcyla.
O tym, ¿e niemal ka¿dy mo¿e nauczyæ
siê jedziæ na nartach w celach rekreacyjnych, od lat przekonuje gdañski instruktor
in¿. Micha³ Cinkusz, autor popularnej ksi¹¿ki: Narciarstwo rekreacyjne. Jazda ³atwa,
lekka i przyjemna. Narciarstwo z dusz¹
czyli bezstresowa nauka jazdy na nartach.
Pan Micha³ prowadzi³ oko³o 120 obozów
narciarskich w Szczyrku i oko³o 30 w Alpach, na antenie TVP Gdañsk emitowane
by³y jego lekcje narciarstwa.
 Dla cz³owieka ¿yj¹cego na pocz¹tku
XXI wieku w cywilizacji techniczno-urbanistycznej korzyci p³yn¹ce z aktywnego ruchu na wie¿ym zimowym powietrzu s¹ oczywiste  mówi Micha³ Cinkusz.
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 Narciarstwo rekreacyjne jest tak¹ sam¹
forma ruchu jak¹ uprawiaj¹ mistrzowie
tras, tyle ¿e bez limitów czasowych. To
dla ka¿dego doskona³a forma ³adowania

biologicznego akumulatora na dole i niedole ca³orocznego ¿ycia.
Dla pocz¹tkuj¹cych instruktor proponuje
wybraæ siê na trójmiejskie wzgórza morenowe. Najlepiej znaleæ naturaln¹ nieckê,
by zje¿d¿aj¹c na wprost podjechaæ nastêpnie naturalnie bez strachu na przeciwleg³¹
górkê i samoczynnie zatrzymaæ siê.
Si³a potêgi woli
Do³¹czona do ksi¹¿ki kaseta wideo wprowadza amatorów bia³ego szaleñstwa w tajniki przyjemnej, acz doæ trudnej dziedziny
sportu, któr¹ prawie ka¿dy mo¿e uprawiaæ
wedle w³asnych mo¿liwoci  rekreacyjne.
Autor wychodzi z za³o¿enia, ¿e tak¿e w narciarstwie, podobnie, jak w ka¿dej dziedzinie nauki, podstawow¹ rolê odgrywa wyobrania. Stworzy³ metodykê nauczania
polegaj¹c¹ na po³¹czeniu: wiary w siebie,
treningów psychicznych i fizycznych, wykorzystaniu najodpowiedniejszego wspó³czesnego sprzêtu i dobrej organizacji samego siebie.
 Chc¹c zmniejszyæ uci¹¿liwoæ nauki
sportu zacz¹³em od filozofii  t³umaczy
Cinkusz.  Zafascynowany jestem od lat
teori¹ Si³a potêgi woli, która g³osi³ ¿yj¹cy
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na prze³omie XIX i XX wieku Wincenty
Lutos³awski. Siêgn¹³em do nauki tego filozofa wychodz¹cego z za³o¿enia, ¿e warunkiem wszelkiego sukcesu jest uruchomienie wyobrani, pozytywne mylenie.
 Jestem na znanym mi onie¿onym stoku  mówi Cinkusz.  W stroju narciarskim i przypiêtymi nartami. Patrzê w dó³.
Widzê ³agodn¹, szerok¹, zupe³nie bezpieczn¹ trasê koñcz¹c¹ siê lekkim podjazdem, na którym bez trudu zatrzymam siê.
Ustawiam siê do zjazdu odpycham siê kijkami i ju¿ jadê. Nabieram szybkoci, jadê
ju¿ szybko, coraz szybciej. Czuje pêd wiatru na twarzy. Lubiê tak¹ szybka jazdê, czuje siê wietnie. Taka jazda jest zupe³nie
bezpieczna. Cieszê siê
Postanowiê  bêdê jedzi³
Micha³ Cinkusz przekona³ ju¿ setki osób,
¿e si³a woli czyni cuda, a wiêc i wiara, ¿e
bêdê jedzi³ na nartach daje niemal pe³n¹
gwarancjê przyjemnego i bezpiecznego
je¿d¿enia w prawdziwych górach.
 Powiedz sobie, ¿e ciê staæ na taka
jazdê, zacinij zêby, æwicz, postanów sobie, ¿e ju¿ w drugiej po³owie stycznia
bêdziesz miga³ po trasach w Szczyrku,
czy Korbielowie  mówi instruktor.  Najprostsza droga, jak w ka¿dej nauce, prowadzi przez dziesi¹tki, setki powtórzeñ.
Prym niech wiedzie wyobrania. Wiadomo, ¿e nie mo¿na opanowaæ czynów bez
opanowania myli i wyobrani. Pamiêtajmy  psychika przede wszystkim. Nasi
najwiêksi trenerzy coraz czêciej powtarzaj¹ wszystko zale¿y jak mamy pouk³adane w g³owie.
Zapanowanie nad psychik¹ w narciarstwie daje mo¿liwoæ opanowania czynnoci fizycznych. Instruktor radzi, aby nie
przyjmowaæ siê szczegó³ami, a zdaæ siê
na inteligencjê i wyobraniê.
 Takie podejcie daje najlepsze wyniki
 mówi Cinkusz.  Wród moich kursantów s¹ sprawni m³odzieñcy i gentelmani
wa¿¹cy 100 kg, nastolatki i szacowne teciowe i babcie. Wszyscy po kilku lekcjach
w Szczyrku, w pi¹tym, szóstym dniu pobytu we w³oskich dolomitach pokonuj¹
przesz³o 40 km. najd³u¿sz¹ w Europie trasê
Sella Ronda. Przejechanie tej trasy nobilituje do rodziny narciarzy. Serdecznie zachêcam!
***
Micha³ Cinkusz mieszka przy ul. Konopnickiej w Gdañsku  Wrzeszczu, mo¿na siê z nim skontaktowaæ telefonicznie:
(58) 314 38  98, kom. 606 396 497
KATARZYNA KORCZAK

Narciarstwo  sport dla ka¿dego. Fot. Tomasz Korczak

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik
w Galerii MA£A ¯ABKA
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Politechnika £ódzka, Akademia Górniczo-Hutnicza
i Politechnika Gdañska czekaj¹ na maturzystów

Chemia budowlana
 jedyny taki kierunek w Polsce
Trzy polskie uczelnie techniczne bêd¹ wspólnie prowadziæ nowy, unikatowy kierunek studiów. Rektorzy: Politechniki
£ódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Gdañskiej porozumieli siê w sprawie utworzenia pierwszego
w Polsce miêdzyuczelnianego kierunku  chemia budowlana.
Zgodnie z umow¹ studia bêd¹ prowadzone przez Wydzia³ Chemiczny PG, Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki
AGH oraz Wydzia³ Chemiczny P£.
Kszta³cenie odbywaæ siê bêdzie w trybie stacjonarnym, na poziomie pierwszego stopnia. Ka¿da uczelnia przyjmie tak¹
sam¹ liczbê studentów.

sowanych w przemyle budowlanym oraz
technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów. Bêdzie potrafi³ projektowaæ i dobieraæ materia³y do ró¿nych zastosowañ
oraz posiada³ wiedzê z zakresu metod ich
badania, atestacji i certyfikacji wyrobów.
Przygotujemy te¿ studentów do obs³ugi
specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

dowlana realizowany wspólnie przez Wydzia³ Chemiczny Politechniki Gdañskiej,
Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydzia³ Chemiczny Politechniki £ódzkiej.
Pierwszy nabór na rok akademicki
2011/2012

Nadzór nad organizacj¹ i przebiegiem
kszta³cenia sprawowaæ bêdzie Rada ProStudiujesz kolejno w trzech uczelniach
 Pomys³ na uruchomienie nowego,
gramowa sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli
unikatowego kierunku studiów chemia
Studenci chemii budowlanej kszta³ciæ siê poszczególnych uczelni oraz z przemys³u.
budowlana narodzi³ siê na Wydziale Che- bêd¹ w uczelni macierzystej przez pierw Ostatnich dwadziecia lat przynios³o
micznym P£ w wyniku dysogromne zmiany na rynku
kusji z przedstawicielami
nowoczesnych materia³ów
polskiego przemys³u bubudowlanych. W Polsce terdowlanego  wyjania prof.
min chemia budowlana jest
Piotr Paneth, dziekan Wypowszechnie znany, zwi¹zadzia³u Chemicznego P£,
ny jest on z materia³ami bubêd¹cej liderem projektu.
dowlanymi, a nie z kierun W³adze wydzia³u realikiem kszta³cenia studentów.
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