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Przykrycie jego odcinka szkla-
nym dachem z pewno�ci¹ nie
przyniesie szkody temu, co
w Gdañsku najcenniejsze �
historycznemu krajobrazowi
miasta.

Obawy i zastrze¿enia
Jest jednak jedno ale: rosn¹

tam stare kasztanowce � co
z nimi? Zastrze¿enia budz¹ te¿
budynki, maj¹ce stan¹æ po
wschodniej stronie Targu Rako-
wego. Przy okazji przypomnie-
nie: Targ Rakowy, to placyk
przed Dyrekcj¹ Poczty (dawnym
Bankiem Raiffeisena) i uko�na
uliczka przy Bibliotece Woje-
wódzkiej. Przylegaj¹cy do niej
historyczny Ma³y B³êdnik �
dzi� Park im. Harcerzy Polskich
Wolnego Miasta � nie powi-
nien byæ uszczuplony. Nie po-
winno siê te¿ budowaæ na placu
przed Bram¹ Wy¿ynn¹, czyli

S¹dzê, ¿e dobrym zaakcentowaniem przestrzeni Targu Siennego
i osi Drogi Królewskiej by³aby ustawiona na �rodku placu fontanna.

Mieliby�my ciekawy akcent architektoniczny. Wszystko razem
stanowi³oby niezwyk³¹ atrakcjê turystyczn¹

A mo¿e Kunszt Wodny?
Wraca sprawa zabudowy Targu Siennego i Rakowego. Na ten temat wypowiadali�my siê wielokrotnie. Cieszy fakt
uwzglêdnienia czê�ci naszych zastrze¿eñ. Je¿eli z ust najwy¿szych przedstawicieli miasta padaj¹ s³owa o rezygnacji
z wysokiej zabudowy, to mo¿emy wierzyæ, ¿e tym razem skala nie bêdzie przekroczona. Pomys³ stworzenia wzd³u¿
Kana³u Raduni ci¹gu spacerowego mo¿na tylko pochwaliæ.

Targu Siennym. To idealny te-
ren dla wszelkiego rodzaju im-
prez, np. zwi¹zanych z Jarmar-
kiem. Po³udniow¹ czê�æ placu
dobrze by³oby równie¿ prze-
znaczyæ na rekreacjê � urz¹-
dziæ zieleñ, poustawiaæ ³awki
itp. Parking bêdzie schowany
pod ziemiê � to na pewno ko-
rzystne i zgodne ze �wiatowy-
mi tendencjami.

Targ Sienny mia³ od wie-
ków wyra�ne osie komunika-
cyjne w postaci dróg, zbiegaj¹-
cych siê do Bramy Wy¿ynnej.
Jedna wiod³a na Nowe Ogrody
� to w³a�nie obecny Targ Ra-
kowy, druga w stronê Piaskow-
ni (dzisiejszej Rogaczewskie-
go) i dalej � na Zaro�lak, Stare
Szkoty i Oruniê. Korzystne by-
³oby ich uwydatnienie np. szpa-
lerami drzew i budynkami na
dalszym planie. Natomiast ni-
gdy nie by³o przed³u¿enia Kró-Kunszt wodny na Targu Siennym w 1687 r. (P. Willer)
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Kunszt Wodny, czyli wie¿ê ci�nieñ, zasi-
laj¹c¹ niegdy� w wod¹ ca³e dzisiejsze
�ródmie�cie. W odpowiedzi na petycje
gdañszczan w roku 1536 król Zygmunt
Stary wyda³ przywilej na doprowadzanie
wody pitnej z jeziora Jasieñ. Zbudowana

Fontanna �Obieg Pieni¹dza� z 1977 r. w Akwizgranie

�Profil� kunsztu wodnego, stan w 1717 r.
(M. Wittwerck)

w dwa lata pó�niej wie¿a ci�nieñ sta³a
w pobli¿u miejsca nieistniej¹cej jeszcze
wtedy Bramy Wy¿ynnej. W zwi¹zku z bu-
dow¹ nowo¿ytnych fortyfikacji wie¿ê trze-
ba by³o rozebraæ. Nowa powsta³a przy Targu
Rakowym w 1584 r. Zapiski archiwalne
pozwalaj¹ prze�ledziæ jej losy, wielokrotne
remonty i zmiany postaci, uwidocznione na
sztychach Dickmanna, Willera i Deischa.

Sterczy z trawnika fragment turbiny
Czworok¹tny w rzucie budynek wieñ-

czy³a poz³acana kula. Obracane przez nurt
Raduni ko³o wodne napêdza³o za po�red-
nictwem korbowodu i wahacza dwa t³oki,
t³ocz¹ce wodê do wysokiego na 8 metrów
zbiornika, zwanego �fas¹�, o pojemno�ci
51 metrów sze�ciennych. Woda tryska³a
przez zaopatrzone w siatkowe filtry otwo-
ry u do³u zbiornika do rur, które rozpro-
wadza³y j¹ do miejskich studzien i kra-
nów w bogatych domach. Na pocz¹tku
by³o tych studzien 564, w XIX wieku ich
liczba zmala³a do 139. Do celów gospo-
darczych s³u¿y³a woda z Kana³u Raduni,
a do picia � lepsza, z za³o¿onego w 1539 r.
wodoci¹gu Siedlickiego, p³yn¹ca ze wspo-
mnianego wy¿ej jeziora Jasieñ. Wie¿a za-
sila³a te¿ miejskie fontanny.

No w³a�nie: fontanny. S¹dzê, ¿e dobrym
zaakcentowaniem przestrzeni Targu Sienne-
go i osi Drogi Królewskiej by³aby ustawio-
na na �rodku placu fontanna. Jak powinna
wygl¹daæ? To ju¿ sprawa projektantów.
Jako wzór pomys³owo�ci mo¿e s³u¿yæ
jedna z fontann w Akwizgranie, przedsta-
wiaj¹ca pogoñ za pieni¹dzem. Na brzegu
okr¹g³ego basenu wyobra¿ono sze�æ po-
staci, z których ka¿da usi³uje z³apaæ co�,
czego materialnie nie widaæ � pieni¹dz.
Wyrze�biæ co�, czego nie widaæ, oto praw-
dziwe mistrzostwo! Mo¿e nasi arty�ci, za-
miast szokowaæ form¹, zechcieliby siê po-
trudziæ nad jak¹� efektownie przedstawion¹
g³êbsz¹ my�l¹? Je¿eli zechc¹, potrafi¹;
jestem tego pewien.

Znamy wygl¹d Kunsztu Wodnego i szcze-
gó³y techniczne jego urz¹dzeñ. A mo¿e by
go odtworzyæ? Miejsce, gdzie sta³, nie trud-
no znale�æ. Do dzi� sterczy tam z trawni-
ka fragment zagrzebanej turbiny. Mieli-
by�my ciekawy akcent architektoniczny.
Odtworzone nieskomplikowane urz¹dze-
nia mog³yby zasilaæ fontannê na �rodku
Targu Siennego. Wszystko razem stano-
wi³oby niezwyk³¹ atrakcjê turystyczn¹.
Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ wie¿a ci�nieñ
w Chicago z roku � bagatela � 1872.
Wie¿a na Targu Rakowym by³aby powtó-
rzeniem naszej, o trzy stulecia starszej!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

lewskiej Drogi prosto na zachód. Idea
jego utworzenia przewija siê przez umys³y
od czasów PRL. Zalet¹ bêdzie umo¿liwie-
nie ogl¹dania Bramy Wy¿ynnej i góruj¹-
cej nad ni¹ Wie¿y Wiêziennej z dalszej
perspektywy. Wad¹ jest przebicie siê przez
ostatnie resztki historycznej zabudowy,
podkre�laj¹cej trzeci¹, najstarsz¹ o� ko-
munikacyjn¹ z po³udnia na pó³noc. To po-
nad tysi¹cletni szlak, prawdziwa Droga
Królewska. Moim zdaniem lepiej by³oby
jej nie rozbijaæ. Oczywi�cie wszystko zale-
¿y od sposobu, w jaki to bêdzie zrobione.
Konieczny jest umiar.

Zieleñ i równowaga przestrzenna
Niektórzy dyskutanci nawo³uj¹, by

�w nawi¹zaniu do historii� (do�æ pó�nej)
zabudowaæ zachodni¹ pierzejê Wa³ów Ja-
gielloñskich. Sprawa wydaje siê kusz¹ca,
ale zajê³oby to zbyt du¿¹ czê�æ obecnego
parku. Zieleni w �ródmie�ciu Gdañska na
pewno nie ma za du¿o, a w tym miejscu,
obok ruchliwej trasy komunikacyjnej, jest
ona szczególnie potrzebna. Je¿eli têskni-
my za monumentalno�ci¹, to przywróæmy
dawn¹ elegancjê przeciwleg³ej pierzei
Wa³ów i odbudujmy najcenniejszy obiekt
� hotel Gdañski Dwór (�Danziger Hof�)
ko³o Bramy Wy¿ynnej. Jego odtworzenie
jest konieczne dla przywrócenia zwichniê-
tej równowagi przestrzennej i stylistycznej
po obu stronach Bramy.

Rezygnacja z wysokiej zabudowy nie
oznacza, ¿e nie mo¿e byæ (niezbyt wiel-
kich) dominant wysoko�ciowych. Chcia³-
bym tu przypomnieæ jedn¹ z nich, s³u¿¹c¹
miastu przez wiele wieków i rozebran¹
dopiero po zbudowaniu nowoczesnych wo-
doci¹gów w 1869 r. Mam na my�li tzw.
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�ladem pozostanie te¿ ods³oniêta tablica
pami¹tkowa w holu szko³y, a nowy szyld
nad jej wej�ciem, jak¿e inne ju¿ w czasie
tre�ci niesie.

Sentymentalna wizyta i prezenty
W�ród wielu znamienitych go�ci na

uroczysto�æ przyby³a Minister Edukacji
Narodowej Katarzyna Hall. Wyrazi³a ra-
do�æ z mo¿liwo�ci uczestnictwa w akcie
nadania szkole imienia cenionego w �wie-
cie astronoma. Jego postaæ uzna³a za wzór
dla m³odych ludzi. Jak podkre�li³a, jej po-
byt w tej szkole, tego w³a�nie dnia, by³ dla
niej szczególnie wa¿ny. To w jej murach,
niegdy� Szkole Podstawowej Nr 68, roz-
poczyna³a naukê i tu j¹ przez 8 lat konty-
nuowa³a. Z tych lat pozosta³o w niej wie-
le osobistych, autentycznych i nieustannie
¿ywych wspomnieñ. Przywo³a³a z pamiê-
ci salê gimnastyczn¹, w której po latach
przysz³o jej ponownie wyst¹piæ. W niej
to, jako uczennica, wielokrotnie wystêpo-
wa³a w szkolnym kole recytatorskim. Jak
wspomina³a, by³a w nim bardzo aktywna.
W jej pamiêci pozosta³o równie¿ wielu

,,Wymagajcie od siebie nawet wtedy, gdy od was tego nie wymagaj¹.�
Pawe³ Adamowicz, 11 lutego 2011 r.

Imiê Jana Heweliusza
mu nadano

Wielka uroczysto�æ, wa¿ne s³owa i podnios³e akty. Tego dnia tak musia³o byæ i by³o. To nie by³ zwyk³y dzieñ dla Gimnazjum
Nr 2 w Gdañsku przy ul. Kartuskiej 32/34. Pi¹tek 11 lutego 2011 r. na zawsze zostanie zapisany w historii tej szko³y.
Tego dnia gimnazjum nadano imiê Jana Heweliusza. Szko³a wzbogaci³a siê o w³asny hymn i sztandar.

w niej wybór dalszej drogi ¿yciowej w za-
wodzie nauczycielki.

Sentyment do szko³y sprawi³ równie¿
to, ¿e w trudnych chwilach placówki sprzed
kilku laty by³a z jej problemami bardzo
blisko i pragnê³a, by szko³a szybko siê
podnios³a i odzyska³a swój autorytet. Do-
ceni³a wysi³ek nowej dyrekcji i grona na-
uczycielskiego. Tak, jak w czasach jej tutaj
nauki i dzisiaj dostrzeg³a tu wielu cenio-
nych nauczycieli, którzy z zaanga¿owa-
niem ucz¹ m³odzie¿ wspania³ych rzeczy.
Wyrazem tego by³y trzy medale Komisji
Edukacji Narodowej. Trzy obdarowane
nimi nauczycielki by³y ca³kowicie zasko-
czone. Nie spodziewa³y siê, ¿e otrzymaj¹
tego dnia tak wspania³e podziêkowanie za
ich pracê. Medale z r¹k pani minister otrzy-
ma³y: Jadwiga Kalinowska (33 lata w za-
wodzie nauczyciela techniki), Maria Utko
(za szczególn¹ pracê na rzecz gdañskiego
wolontariatu, opiekun Szkolnego Ko³a
Caritas) i Iwona Klucznik (za liczne suk-
cesy w pracy dydaktycznej w dziedzinie
biologii).

Nie by³ to koniec. Tego samego dnia do-
konano uroczystego otwarcia dwóch si-
³owni i niezmiernie ciekawej, wyposa¿onej
w wysokiej klasy sprzêt elektroniczny,
sali dydaktycznej sportu. Ich wyposa¿enie
by³o kolejnym prezentem od reprezento-
wanego przez minister Katarzynê Hall
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowskie talenty
Atrakcyjnej w odbiorze duchowej stra-

wy zapewni³o uczestnikom uroczysto�ci
obejrzenie ma³ej formy teatralnej w wyko-
naniu uczniów i absolwentów gimnazjum.
Scenariusz oparto na legendzie ,,Papuga
Jana Heweliusza� opracowanej przez prof.
dr. hab. Jerzego Sampa. Autorkami scena-
riusza przedstawienia by³y Maria Agaciñ-
ska, Marzena Kruczek i Ma³gorzata Wnuk.
W syntetycznym ujêciu, jednak w sposób
niezwykle ciekawy, przedstawiono ¿ycie
i dorobek gdañskiego astronoma. Ucznio-

Minister Katarzyna Hall wspomina³a
szkolne lata

Katarzyna Hall i Ma³gorzata Perzyna przed tablic¹ pamiatkow¹ Jana Hewelisza

wspania³ych nauczycieli, którzy � co pod-
kre�li³a � mimo trudnych czasów z pasj¹
wykonywali swój zawód. Nie wykluczy³a
tego, ¿e to w³a�nie oni mogli zaszczepiæ
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wie, prze³amuj¹c tremê, z zaanga¿owaniem
odegrali powierzone im role. Kilkoro ujaw-
ni³o niezaprzeczalny talent aktorski. Nie
jest wykluczone, ¿e niektórych z nich spo-
tkamy w przysz³o�ci na deskach teatru
i ekranach kin. Mo¿liwe te¿, ¿e wzoruj¹c
siê na pani minister, zostan¹ w przysz³o-
�ci politykami.

�Kiedy my�li budz¹ siê, ¿ycia droga
wo³a nas��

Jest to fragment tekstu nowego hymnu
szko³y. Jego autork¹ jest utalentowana
poetycko uczennica klasy III A Martyna
Chu�æ. Muzykê do jej s³ów napisa³ cenio-
ny nauczyciel ze szko³y Jaros³aw Bazyle-
wicz. On te¿ pokierowa³ znakomitym wy-
konaniem hymnu przez uczniowski Chór
Gimnazjum Nr 2. O tym, ¿e w tej szkole
jest wiele innych talentów mogli�my siê
tak¿e przekonaæ widz¹c wiele nagród wrê-
czonych tego dnia uczniom. Do�æ wymie-
niæ, ¿e by³y laury m.in. za udzia³ w konkur-
sie wiedzy o Heweliuszu, w plastycznym,
za talent literacki i za talent grafiki rysun-
kowej.

�Zara�liwy� Jan Heweliusz
S³uchaj¹c wyst¹pieñ zaproszonych go-

�ci mo¿na by³o odnie�æ wra¿enie, ¿e dla
niektórych z nich kontakt z postaci¹ Jana
Heweliusza by³ �zara�liwy� i zostawi³ na
ich wyra�ne �lady. Osob¹ tak¹ okaza³ siê
Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamo-
wicz. Nawi¹zuj¹c do wielkich warto�ci oso-
by gdañszczanina Jana Heweliusza okre�li³
go, jako typ cz³owieka z pasj¹: �Cz³owie-
ka, który rano wstaj¹c, wie po co wstaje�.
Jak¿e wa¿ne wydaj¹ siê w tym miejscu jego
s³owa, jakie skierowa³ do uczniów gimna-
zjum: �Wymagajcie od siebie nawet wtedy,
gdy od was tego nie wymagaj¹.�

S³uchaj¹c wypowiedzi Prezydenta Ada-
mowicza na temat Heweliusza mia³o siê
nieodparte wra¿enie, ¿e identyfikuje siê
z osobowo�ci¹ astronoma. W�ród jego
osobistych wspomnieñ znalaz³y siê te
z okresu studiów: �Pamiêtam, jak w la-
tach 80. prof. Andrzej Zbierski prowadzi³
badania archeologiczne w Ko�ciele �w.
Katarzyny. Doprowadzi³ w nich do odkry-
cia grobu Heweliusza. Jako student, w roli
�kopacza� dorabia³em u profesora. Mia-
³em ten wielki zaszczyt dotkn¹æ trumny
Jana Heweliusza i jego doczesnych szcz¹t-
ków. By³o to dla mnie wielkie i niezapo-
mniane prze¿ycie. Mog³em siê do niego
zbli¿yæ�.

Zauroczenie postaci¹ Jana Heweliusza
potwierdzi³ go�æ uroczysto�ci, przywo³a-
ny ju¿ dr hab. Andrzej Zbierski: �By³ dla
mnie inspiracj¹ w badaniach i dla opra-

Dumy z nowego szyldu szko³y nie kry³a dyrektor Ma³gorzata Perzyna

Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz przekazuje uczniom nowy sztandar

cowanych przez nas nowych metod ba-
dawczych, metod uznanych w �wiecie�.
Odnosz¹c siê do postaci astronoma pod-
kre�li³, ¿e by³ to cz³owiek, który rozumia³
wiêcej, bo nieustannie siê uczy³. Widzia³
wiêcej, a przy tym kocha³ Rzeczypospolit¹
i s³awi³ jej imiê na �wiecie. Przenosz¹c jego
fenomen na wspó³czesno�æ profesor zapyta³
te¿ retorycznie: �Które wobec tego z mi-
nisterstw powinno byæ pierwsze?�. Choæ
pytanie nie wymaga³o odpowiedzi udzieli³
jej g³o�no: �Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej�.

�Zara¿eni� nieuleczalnym wirusem lu-
bi¹ poszukiwaæ dusz im podobnych. Tak¹
w oczach Prezydenta Adamowicza sta³a
siê te¿ niekwestionowana sprawczyni wy-
darzeñ 11 lutego dyrektor Gimnazjum Nr 2
Ma³gorzata Perzyna: �Wyró¿nia siê pani
niesamowit¹ energi¹. Wydaje siê, ¿e pani
równie¿ jest heweliuszowska, ¿e ¿yje pani
z pasj¹�.

Trudno nie przyznaæ racji tym s³owom.
Jej sukcesy to wynik po�wiêcenia siê w³a-
daj¹cej ni¹ misji, to umiejêtno�æ pokiero-
wania kadr¹ szko³y, dodajmy bardzo war-
to�ciow¹ kadr¹. To ich wspólny trud z³o¿y³
siê na ich �wiêto i autorytet, jakim szko³a
mo¿e siê dzisiaj poszczyciæ. Wspania³ej
osobowo�ci¹, heweliuszowskiej w naturze
gdañszczance, cenionej sympatyczce Sto-
warzyszenia �Nasz Gdañsk� Ma³gorzacie
Perzyna, a tak¿e kadrze dydaktycznej Gim-
nazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdañ-
sku, uczniom i Radzie Rodziców, ich zwo-
lennikom i wspieraj¹cych ich sponsorom
serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.

TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI
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Polska utraci³a dostêp do morza w 1772
roku.

28 czerwca 1919 roku odzyskali�my
dostêp do Ba³tyku

Dopiero decyzj¹ Traktatu Wersalskie-
go z 28 czerwca 1919 roku odzyskali�my
dostêp do Ba³tyku na d³ugo�ci 140 km,
niestety bez Gdañska. Genera³ Haller,
który powróci³ do kraju wraz z B³êkitn¹
Armi¹ w 1919 roku, zosta³ mianowany
dowódc¹ Frontu Pomorskiego, którego
zadaniem by³o przejêcie w posiadanie Po-
morza Gdañskiego. W owym czasie w dniu
za�lubin Polski z morzem odby³a siê w puc-
kiej farze uroczysta msza dziêkczynna,
w czasie której po�wiêcono banderê pol-
sk¹. Nastêpnie wci¹gniêto j¹ na maszt
ustanawiaj¹c stra¿ Marynarki Wojennej
RP nad polskim Wybrze¿em. Kulminacj¹
uroczysto�ci za�lubin by³o wrzucenie przez
genera³a Hallera jednego z dwóch platy-
nowych pier�cieni do Ba³tyku. Drugi z tych

Obecnie likwidujemy jedn¹ stoczniê po drugiej, niszcz¹c dorobek
wielu pokoleñ, (�) Czy tak wyobra¿a³ sobie Haller trwanie Polski nad

Ba³tykiem, gdy w Pucku wrzuca³ platynowy pier�cieñ do morza?

91. rocznica Za�lubin Polski
z Morzem w Pucku

W Pucku by³ najstarszy s³owiañski port na Ba³tyku, �redniowieczny gród ksi¹¿¹t gdañskich, baza królewskiej floty kaperskiej,
przedwojenny port Marynarki Wojennej RP i baza Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Ostatnie z wymienionych funkcji
wi¹¿¹ siê z dniem 10 lutego 1920 roku, kiedy to genera³ Józef Haller dokona³ symbolicznych za�lubin Polski z Ba³tykiem.

Marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz podczas mszy �w. w farze

pier�cieni, ofiarowanych genera³owi Hal-
lerowi przez Poloniê Gdañsk¹, znajduje
siê do dnia dzisiejszego w jednym z lon-

dyñskich ko�cio³ów. Wbito te¿ w morze
i po�wiecono s³up z napisem upamiêtnia-
j¹cym za�lubiny. W okresie miêdzywo-
jennym potrafili�my wykorzystaæ swój
powrót nad morze buduj¹c w Gdyni naj-
nowocze�niejszy port nad Ba³tykiem. Przez
wiele lat �wiêto za�lubin Polski z morzem
by³o obchodzone bez akceptacji w³adz,
aktualnie rocznica za�lubin jest obcho-
dzona bardzo uroczy�cie, w obecno�ci
przedstawicieli najwy¿szych w³adz pañ-
stwowych.

Kontynuujemy tradycje, ale likwidujemy
stocznie

10 lutego 2011 r. obchodzimy w Pucku
ju¿ 91. rocznicê za�lubin. Uroczysto�æ z tej
okazji zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ mar-
sza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz
wraz z parlamentarzystami oraz biskup
Ryszard Kasyna. Zaproszeni go�cie udali
siê do fary puckiej. �wi¹tynia zape³ni³a siê
licznymi pocztami sztandarowymi i miesz-

Poczet sztandarowy Ligi Morskiej i Rzecznej
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Marynarka i wojsko w uroczystym szyku

Poczty sztandarowe

S P R O S T O W A N I E

W zamieszczonym w lutowym nume-
rze miesiêcznika �Nasz Gdañsk� �w fo-
toreporta¿u ze spotkania op³atkowego
Macieja Kostuna� w podpisie pod to
zdjêcie zakrad³ siê b³¹d w nazwie banku.
Zainteresowanych i Czytelników prze-
praszamy.

Oto w³a�ciwy podpis:

Na zdjêciu: Dr in¿. Bogdan Sedler,
cz³onek Zarz¹du w rozmowie z Edyt¹
Wi�niewsk¹, Dyrektor Alior Banku S.A.
w Gdañsku i Jadwig¹ Kasprzak, pra-
cownika banku

kañcami Pucka. W�ród pocztów sztanda-
rowych wyró¿nia³ siê poczet Ligi Mor-
skiej i Rzecznej. Podczas powitania go�ci
biskup Kasyna przypomnia³ o obecno�ci
na ubieg³orocznych uroczysto�ciach Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyñskiego z delega-
cj¹ podkre�laj¹c, ¿e wielu z tych osób nie
ma ju¿ w�ród nas. Pamiêæ o nich uczczo-
no chwil¹ ciszy. Sam¹ uroczysto�æ rozpo-
czêto msz¹ �wiêt¹, któr¹ koncelebrowa³
biskup i proboszcz wraz z celebransami.
Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej zwróci³
siê do ekscelencji z pro�b¹ o objêcie pa-
tronatu nad uroczysto�ci¹. Okoliczno�cio-
we kazanie wyg³osi³ miejscowy proboszcz.
Po mszy delegacje uda³y siê do portu ry-
backiego, gdzie odby³a siê dalsza czê�æ
uroczysto�ci. Wrêczono pier�cienie halle-
rowskie. Pier�cienie te od lat 90. sta³y siê

wa¿nym symbolem patriotyzmu i wrêczane
s¹ osobom prywatnym oraz organizacjom
zas³u¿onym w krzewieniu i utrwalaniu
idei morskich i patriotycznych. Sta³y siê
one równie¿ najwy¿szym wyró¿nieniem
Ligi Morskiej i Rzecznej. Koñcowym i nie-
zwykle atrakcyjnym akcentem uroczysto�ci
by³o zrzucenie wieñca do morza z pok³adu
helikoptera.

Obecnie likwidujemy jedn¹ stoczniê po
drugiej, niszcz¹c dorobek wielu pokoleñ,
a ci, którzy chcieli ratowaæ stoczniê, staj¹
teraz przed s¹dem. Czy tak wyobra¿a³ so-
bie Haller trwanie Polski nad Ba³tykiem,
gdy w Pucku wrzuca³ platynowy pier-
�cieñ do morza?

TEKST I ZDJÊCIA: BARBARA JANKOWSKA,
DARIUSZ WRÓBLEWSKI,

ROMAN NADOLNY

8
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£atwiej bêdzie walczyæ z tym, co nas
nêka � brudem, ha³asem i przestêpczo�ci¹.

Dla mieszkañców, bez polityki
Najwiêksz¹ s³abo�ci¹ obecnych samo-

rz¹dów miejskich jest ich upartyjnienie.
S³abo�æ ta nie dotyczy wyborów do tzw.
jednostek pomocniczych � osiedli i dziel-
nic. Dlatego mieszkañcy maj¹ szansê wy-
braæ Radê �ródmie�cia Gdañska woln¹ od
koterii partyjnych, z³o¿on¹ z ludzi, którzy
chc¹ i mog¹ dzia³aæ na korzy�æ dzielnicy
i za³atwiaæ problemy jej mieszkañców,
zgodnie z prawem, bez obowi¹zku pos³u-
szeñstwa wobec centralnych polityków.

Radni dzielnicy s¹ jednymi z nas, znaj¹
nasze potrzeby i ³atwiej im bêdzie dotrzeæ
do tych, którzy decyduj¹ o ich rozwi¹za-
niu.

Aby wybory siê powiod³y w dzielnicy
Gdañsku �ródmie�cie, konieczne by³o szyb-
kie zebranie co najmniej trzech tysiêcy pod-
pisów. To zadanie zosta³o wykonane!

Zebrali�my 3100 podpisów. Do zobaczenia 8 maja 2011 r.

Po 36 latach � Rada Dzielnicy
Gdañsk �ródmie�cie ma szansê

byæ wybrana!
Ju¿ nied³ugo, bo w niedzielê 8 maja 2011 roku, odbêd¹ siê wybory do rad dzielnic i osiedli w Gdañsku. W³a�nie w tym dniu
mieszkañcy historycznego �ródmie�cia bêd¹ mogli wybraæ � po 36 latach ponownie � Radê Dzielnicy Gdañsk �ródmie�cie,
która przejmie czê�æ kompetencji Rady Miasta i bêdzie bli¿sz¹ ich potrzebom. Dziêki temu mieszkañcy uzyskaj¹ wp³yw
na w³a�ciwy kszta³t i zagospodarowanie najpiêkniejszej dzielnicy Gdañska.

Obecnie pragnê Szanownym Czytelni-
kom i Mieszkañcom �ródmie�cia zapre-
zentowaæ dzia³ania, które doprowadzi³y,
¿e w dniu 21 lutego 2011 r. Pan Walde-
mar Kowalski, Wiceprezes Stowarzysze-
nia �Nasz Gdañsk� dzia³aj¹c w imieniu
Grupy Inicjatywnej na Rzecz Powo³ania
Rady Dzielnicy Gdañsk �ródmie�cie, z³o-
¿y³ Prezydentowi Miasta Gdañska, Panu
Paw³owi Adamowiczowi, pismo wnosz¹-
ce o przeprowadzenie w dniu 8 maja 2011
roku wyborów do Rady Dzielnicy Gdañsk
�ródmie�cie. Do pisma przedstawiono
wniosek podpisany przez 3100 sta³ych
mieszkañców jednostki pomocniczej, po-
siadaj¹cych czynne prawo wyborcze o prze-
prowadzenie wyborów do Rady Dzielnicy
Gdañsk �ródmie�cie.

Po³¹czyli�my si³y

Oto historia dzia³añ:
Z koñcem stycznia 2011 r. zwróci³a siê

do Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� z ape-
lem Pani Krystyna Ejsmond (dobry duch
za³o¿ycielski inicjatywy) o w³¹czenie siê
w akcjê zbierania podpisów. Apel odebra-
li�my powa¿nie. Na zebraniu zarz¹du Sto-

warzyszenia poparli�my ideê i wyrazili�my
wolê w³¹czenia siê do akcji zbierania pod-
pisów.

Pierwsze dwa spotkania za³o¿ycielskie
mia³y miejsce w Domu S¹siedzkim �Za
Murami�, kolejne � w siedzibie Stowarzy-
szenia �Nasz Gdañsk� przy ulicy Ogarnej.
Z ka¿dym nastêpnym do³¹czali siê nowi
cz³onkowie. Szybko te¿ ukonstytuowa³a
siê formalnie Grupa Inicjatywna na Rzecz
Powo³ania Rady Dzielnicy Gdañsk �ród-
mie�cie. Przy³¹czali siê do niej wci¹¿
nowi aktywni dzia³acze m.in. ze Stowa-
rzyszeñ: �Nasz Gdañsk�, �Bli¿ej Centrum�,
�WAGA�, Nowy Port Sztuki, Dom S¹-
siedzki �Za Murami�, Fundacji Wszech-
nica Obywatelsko-Samorz¹dowa Pollnter
oraz Koalicji Biskupia Górka. Zgodnie
z wol¹ Grupy na jej przedstawiciela i ko-
ordynatora zosta³ wybrany Wiceprezes
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�, Walde-
mar Kowalski.

W naszych odezwach podkre�lali�my,
¿e jeste�my grup¹ bezpartyjn¹ i funkcjo-
nujemy ponad spo³ecznymi podzia³ami
politycznymi, a naszym celem jest dobro
�ródmie�cia i jej mieszkañców.

Do sk³adania podpisów nie trzeba by³o mieszkañców d³ugo zachêcaæ

Ideê poparli proboszczowie. Na zdjêciu plakat
wyborczy we wnêtrzu Bazyliki Mariackiej
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Proboszczowie poparli ideê

Ju¿ 1 lutego 2011 r. Prezes Stowarzysze-
nia doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis wy-
stosowa³ pismo z pro�b¹ o wsparcie ini-
cjatywy do o�miu Proboszczów z dwóch
Dekanatów obejmuj¹cych administracyj-
nie dzielnicê Gdañsk �ródmie�cie:
1. Bazylika Mariacka, Wniebowziêcia

NMP,
2. Parafii p.w. Chrystusa Króla,
3. Parafii �w. Aposto³ów Piotra i Paw³a,
4. Parafii Niepokalanego Poczêcia NMP,
5. Parafii �w. Brygidy,
6. Parafii �w. Miko³aja,
7. Parafii Matki Boskiej Bolesnej,
8. Parafii �w. Barbary.

Wszyscy proboszczowie poparli ideê.
W trakcie og³oszeñ parafialnych ksiê¿a
zachêcali do podpisów i podkre�lali spo-
³eczny, a tak¿e bezpartyjny charakter na-
szej inicjatywy. By³o to jednym z podsta-
wowych filarów sukcesu. Wyra¿amy im
wielk¹ wdziêczno�æ. Parafie udzieli³y nam
wsparcia, a niejednokrotnie w trudnych wa-
runkach atmosferycznych u¿yczy³y krucht
ko�cielnych, sto³ów i krzese³ek.

By³y i smutne do�wiadczenia. W dniach
4 i 5 lutego wys³ano mailowo od przed-
stawiciela Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
blisko 60 zaproszeñ do akcji zbierania
podpisów do stowarzyszeñ dzia³aj¹cych
na terenie �ródmie�cia. Przykre jest to, ¿e
ponad po³owa okaza³a siê kontaktami
martwymi. Z pozosta³ej czê�ci odpowie-
dzia³y tylko trzy, a i te, poza jedn¹, nie
wykaza³y szczególnego zainteresowania
i zaanga¿owania. Daje to wiele do my�le-
nia, a przede wszystkim pytanie o sens
lokalizacji takich stowarzyszeñ w dzielnicy
�ródmie�cie.

Byli�my prawie wszêdzie, dzia³ali�my
uparcie i do skutku

Zbierali�my podpisy: w�ród naszych
rodzin, przyjació³ i znajomych, chodzili-
�my po mieszkaniach, byli�my pod Ko-
�cio³ami, dy¿urowali�my w wyznaczo-
nych punktach us³ugowych i handlowych.
Chcieli�my byæ wszêdzie, w�ród starszych
i m³odych wiekiem, w�ród zasiedzia³ych
mieszkañców dzielnicy i dopiero siê w niej
zakochuj¹cych. Z szacunkiem do ka¿dego
prosili�my o podpis, uparcie i do skutku.

Nie jestem w stanie wymieniæ wszyst-
kich zaanga¿owanych osób w akcjê zbie-
rania podpisów. Wiele z nich pozostanie
pewnie na zawsze anonimowych, szcze-
gólnie tych z grup m³odzie¿y i poszcze-
gólnych mieszkañców �ródmie�cia. Bez
wzglêdu na to, ile z podpisów ka¿dy z nich
przyniós³, czy to by³o kilka, czy kilkadzie-

si¹t, czy te¿ kilkaset, wszystkim im siê na-
le¿¹ wyrazy uznania i podziêkowania. Wy-
mieniam tylko czê�æ z nich (alfabetycznie):

Piotr Ardanowski, Marcin Bildziuk,
Leszek Bondaruk, Kazimierz Dziêdzio³a,
Andrzej Furmaga, Gra¿yna Goc³owska,
Anna Gronowicz-Bhondari, Krystyna Ej-
smont, Rufin Godlewski, W³adys³awa Gór-
ska, Tadeusz Chrzanowski, Irena Jab³oñ-
ski, Zofia Juraczko, Barbara Kierkowska,

1. Zg³aszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jed-
nostkach Pomocniczych w Gdañsku kandydatów na
radnych.

2. Podanie do wiadomo�ci wyborców, poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ, uchwa³y Miejskiej Komisji
ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdañ-
sku o utworzeniu obwodów g³osowania, ustaleniu ich
granic i numerów oraz wyznaczeniu siedzib obwodo-
wych komisji ds. wyborów w jednostkach pomocni-
czych w Gdañsku.

Zg³aszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach
Pomocniczych w Gdañsku kandydatów na cz³onków
obwodowych komisji wyborczych.

1. Powo³anie obwodowych komisji ds. wyborów w jed-
nostkach pomocniczych w Gdañsku.

2. Podanie do publicznej wiadomo�ci poprzez rozplaka-
towanie, obwieszczenia Miejskiej Komisji ds. Wybo-
rów w Jednostkach Pomocniczych w Gdañsku zawie-
raj¹cego informacjê o zarejestrowanych kandydatach
na radnych.

G³osowanie w godzinach od 6.00 do 20.00

Ewa Kowalska, Waldemar Kowalski, Ma³-
gorzata Lewandowska, Ireneusz Lipecki,
Krzysztof Z. £uczkiewicz, Anna Makilla-
Puczka, Marta Mê¿yk, Stanis³aw Michel,
Krzysztof Miller, Tadeusz M³ynik, Alicja
Misiakiewicz, Halina Naczyk, Kazimierz
Nakoñczy, Krystyna Podbielska, Jolanta
Szkudlarska, Ewa Stykuæ, Waldemar War-
szawski, Micha³ Zatorski, Tadeusz Zydel.
Wszystkim wymienionym i nie wymienio-
nym sk³adamy serdeczne podziêkowania
w imieniu obecnych i przysz³ych miesz-
kañców Dzielnicy Gdañsk �ródmie�cie.

Wygrali�my wa¿ny etap, jednak do fi-
na³u jeszcze daleko. Pamiêtajmy, ¿e �ród-
mie�cie tworz¹:

D³ugie Ogrody, Dolne Miasto, G³ówne
Miasto, Nowe Ogrody, O³owianka, Osiek,
Polski Hak, Sienna Grobla, Stare Miasto,
Stare Przedmie�cie, Wyspa Spichrzów, Za-
mczysko. B¹d�my razem do koñca!

TEKST RUFIN GODLEWSKI

ZDJÊCIA MACIEJ KOSTUN

Ps. Ufamy, ¿e okazana tego roku dobra
wola Rady Miasta Gdañska, a tak¿e Pre-
zydenta Miasta Gdañska, przy podjêtych
przez nich korzystnych dla mieszkañców
rozwi¹zaniach w sprawie wyborów, przy
ich dalszym wsparciu przyniesie nam
tego roku niezbêdn¹ w naszej ocenie
Radê Dzielnicy Gdañsk �ródmie�cie.

Dzieñ, w którym up³ywa
termin wykonania

czynno�ci wyborczej

8 kwietnia 2011 r.

Tre�æ czynno�ci

13 kwietnia 2011 r.

18 kwietnia 2011 r.

8 maja 2011 r.

Spo³ecznego zaanga¿owania nie os³abi³ mróz

KALENDARZ CZYNNO�CI WYBORCZYCHKALENDARZ CZYNNO�CI WYBORCZYCH
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Wystawa malarstwa i obiek-
tów Janusza Ploty �Sztuka
emocji � emocja sztuki 2011�
czynna jest w Galerii Zwi¹z-
ku Polskich Artystów Plasty-
ków przy ulicy Mariackiej
46/47 w Gdañsku.

Notatki ze �wiata
Ekspozycja powsta³a z oka-

zji 25 lecia pracy twórczej ar-
tysty.

Uczestniczy³ w projektach
artystycznych w: Chinach, Taj-
landii, niemal we wszystkich
krajach Europy. Pasjonuj¹ go
nowe media � instalacja, wideo.
Jego prace � obrazy, obiekty �
znajduj¹ siê w polskich i �wia-
towych galeriach, w muzeach, w depozy-
tach. Przechowuje je artysta w wielkich
magazynach � najbli¿ej na Kaszubach,
najdalej � we W³oszech.

� Jêzyk sztuki autorów z ró¿nych kra-
jów zrozumia³y jest dla wszystkich � po-
wiedzia³ Janusz Plota � Dziêki kontaktowi

W latach 80. podczas strajków studenckich rozmawiali�my
o sytuacji artystów, o braku zainteresowania twórczo�ci¹

malarzy, rze�biarzy i in. w Gdañsku � opowiada Janusz Plota.
� Kto� powiedzia³: �To wy � urzêdnicy, politycy � siê

wyprowad�cie, skoro was nasze miasto nie interesuje.�

Sztuka ³¹czy
W Tajlandii stworzy³ rze�bê monumentaln¹ w wosku z motywami uniwersalnych znaków i mitów. Niepokoi go unicestwianie
przyrody, ogarniaj¹cy spo³eczeñstwa sza³ konsumpcji. Poprzez twórczo�æ prze³amuje granice dziel¹ce ludzi ró¿nych kultur,
co w dobie globalizacji � nie jest trudne. Janusz Plota � wybitny gdañski artysta, kurator niezale¿ny. Ambasador sztuki,
kultury polskiej.

medialnemu, rozmawiamy bardzo szybko.
Chiñczyk zaczyna mówiæ takim samym
jêzykiem, jak artysta z Hiszpanii, z Bra-
zylii. Kto� urodzi³ siê w Japonii a tworzy
w Pary¿u. Niemiec urodzi³ siê w Dortmun-
dzie, mieszka w Polsce, a tworzy w cze-
skiej Pradze. Takich przypadków jest co-

raz wiêcej, �wiat siê globali-
zuje.

� Janusza Plotê znamy jako
performera, ale te¿ i malarza,
cieszê siê, ¿e w naszej galerii
zdecydowa³ siê zaprezentowaæ
prace � notatki pouk³adane
w konstrukcje przestrzenne �
powiedzia³ na wernisa¿u Janusz
Janowski, artysta malarz, pre-
zes Zarz¹du Okrêgu Zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków
w Gdañsku. Wystawa przypo-
mina i dowodzi, jak wspania-
³ym jest koloryst¹.

Jego duch i temperament
nie pozwoli³ arty�cie pozostaæ
w formie zamkniêtej, stwier-
dza Janowski. Ju¿ w czasie na-

uki w ówczesnym Pañstwowym Liceum
Sztuk Plastycznych w Or³owie poszerza³
przestrzeñ wyrazow¹, wychodzi³ poza ramy
wyznaczone przez tradycjê, je¿eli chodzi
o gatunki.

� W Galerii ZPAP zaprezentowa³em
notatki ze swojej twórczo�ci o wymiarach

Janusz Plota, florence biennale, 2009

Plota PL-2010, Wax Sculpture Thailand 2010, My sculpture Odnajdujemy cytaty z przesz³o�ci � fragmenty zdjêæ, map, ksi¹¿ek, obrazów
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50 na 50 cm � powiedzia³ Janusz Plota. �
Na co dzieñ uczestniczê w sympozjach miê-
dzynarodowych, zajmujê siê sztuk¹ w wiel-
kich formatach. Po³¹czy³em ma³e dzie³a
tworz¹c poli znaki, obiekty.

Czê�æ prac autor wystawia³ w ubieg³ym
roku w Szwecji. Jedna po�wiêcona jest
egipskiemu arty�cie Achmedowi Bassio-
uniemu, który w lutym tego roku zgin¹³
od jednej policyjnej kuli.

Ka¿de dzie³ko odbiera siê z uwag¹. Od-
najdujemy cytaty z przesz³o�ci � fragmenty
zdjêæ, map, ksi¹¿ek, obrazów. Wszystko to
� przepuszczone przez kliszê rentgenow-
sk¹ � nabiera nowych znaczeñ. Informuje
o relacjach wspó³czesnego cz³owieka ze
�wiatem.

Na G³ównym Mie�cie mo¿na straciæ
obcas

W kompozycjach Janusza Ploty dostrzec
mo¿na tak¿e fragmenty sztuki gdañskiej
z ró¿nych epok. Na kolumnie w centrum
sali obiekt � menora i zamglony zarys
zniszczonej przez hitlerowców gdañskiej
Wielkiej Synagogi. Gdyby gmach istnia³
autor widzia³ by go przez okno swojego
domu.

Janusz Plota wyje¿d¿a i wraca do domu
� pracowni przy ul. Ogarnej w Gdañsku.
Na miejscu organizuje spotkania arty-
stów: sympozja, konferencje, wystawy.
Obywatel �wiata i zagorza³y lokalny pa-
triota.

� W latach 80. podczas strajków stu-
denckich rozmawiali�my o sytuacji arty-
stów, o braku zainteresowania twórczo-
�ci¹ malarzy, rze�biarzy i in. w Gdañsku
� opowiada Janusz Plota. � Kto� powie-
dzia³: �To wy � urzêdnicy, politycy � siê

PLOTA � PGS � Sopot, Banana Column 2011PAMIECI Bassiouniego � Egipt 2011

wyprowad�cie, skoro was nasze miasto
nie interesuje�.

� W Gdañsku, na Wybrze¿u te¿ siê
du¿o dzieje w sztuce, te¿ co� warto�cio-
wego do innych krajów zawozimy � kon-
tynuuje Plota.

Jako cz³onek i za³o¿yciel Stowarzyszenia
Autostrada Kultury anga¿uje siê w ¿ycie
kulturalne miasta, regionu. Gdy jedzie,
idzie z zagranicznymi przyjació³mi ulicami
Gdañska, nie potrafi odpowiedzieæ na py-
tania dlaczego: �odpada tynk?�, �jest dziu-
ra w jezdni?�, �nie da siê usi¹�æ na ³awce?�,
�muzyka w kawiarni jest za g³o�na?

� Gdañsk jest piêkny, ale w wielu miej-
scach na G³ównym Mie�cie, mo¿na straciæ
obcas, skrêciæ nogê � kontynuuje Janusz
Plota. � Kultura wielkich muzeów, a ma³e
szczegó³y w chodnikach i jezdniach prze-
s³aniaj¹ prawdziwy obraz historycznego
dziedzictwa.

Pomost obywatelski:
urzêdnicy i kreatorzy kultury

� Wielka Arena przes³ania czêsto u nas
widok na niedu¿e dzia³ania kulturotwór-
cze, a to wielki b³¹d � kontynuuje Plota.
� Du¿e o�rodki kultury i sztuki na �wiecie
wspieraj¹ najmniejsze dzia³ania kultural-
ne, bo to one s¹ zaczynem � i potem � ge-
neratorem najwiêkszych dzia³añ.

W Gdañsku du¿e festiwale s¹ wspoma-
gane du¿ymi dotacjami, ma³e, warto�cio-
we inicjatywy czêsto s¹ nie zauwa¿alne,
to nie jest polityka sprzyjaj¹ca rozwojowi
kultury, stwierdza artysta. Od wiedzy urzêd-
nika czêsto zale¿y istnienie jakiego� festi-
walu, czyli potem poszerzenie wachlarza
kulturowego miasta lub te¿ jego margina-
lizacja

� A wiêc potrzebny jest pomost oby-
watelski, jaki on bêdzie, nie wiem � do-
daje Janusz Plota. � Bo widaæ wyra�nie,
¿e urzêdnik ma³o kiedy pracuje po 15, ar-
tysta, wolontariusz � aktywny jest prawie
zawsze. Komunikacja pomiêdzy obiema
stronami musi byæ o wiele wiêksza.

Du¿e nadzieje wi¹¿e artysta z Rad¹
Dzielnicy Gdañsk �ródmie�cie, która zo-
stanie powo³ana.

Twórca z zaprzyja�nionymi artystami
� kreatorami przestrzeni podpowiada jak
wygl¹daj¹ inne miasta. Wie, jak mo¿na
poprawiæ wspó³pracê z formacjami oby-
watelskimi, które s¹ motorem sprawczym
wspania³ych dzia³añ wspólnotowych, twór-
czych. Urzêdnicy i kreatorzy kultury po-
winni stale razem zmieniaæ i modyfikowaæ
profil kulturalny miasta, miast s¹siednich,
zmieniaæ swoje wyobra¿enie i wiedzê o
wspó³pracy z organizacjami obywatelski-
mi.

� A wszystko to po to, by Metropolia
Nadba³tycka dogoni³a i dorówna³a inne
stolice kultury.

Na wernisa¿u szampanem czêstowali
kelnerzy z restauracji �Gdañskiej�.

� Pamiêtamy, ¿e w naszych czasach
studenckich w³a�cicielka tego lokalu, Maria
Lewandowska, prowadzi³a s³ynn¹ Restau-
racjê � Galeriê Sztuki �WLOT� w budyn-
ku LOT naprzeciw Bramy Wy¿ynnej �
przypomnia³ Janusz Plota. � Studenci, wie-
lu z nich zdoby³o s³awê, organizowali tam
swoje pierwsze wystawy. Bardzo za tê pro-
mocjê Marii dziêkujemy.

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA I REPRODUKCJE PRAC

JANUSZ PLOTA
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Wstêp
Rozwój gospodarki oraz coraz wiêksze

znaczenie energii elektrycznej, a w szcze-
gólno�ci plany wprowadzania OZE: Odna-
wialnych �róde³ Energii oraz powstanie
�gospodarki cyfrowej� powoduj¹, ¿e po-
wstaje potrzeba opracowania i wdro¿enia
nowej sieci energetycznej/ systemu dosta-
wy energii.

Sieæ ta bêdzie wykorzystywa³a t¹ sam¹
podstawow¹ infrastrukturê, która dzia³a
w chwili obecnej, ale tak¿e bêdzie zawie-
ra³a zaawansowane rozwi¹zania i systemy
monitorowania, sterowania oraz teleko-
munikacji, których zastosowania s¹ obec-
nie w stanie pocz¹tkowym.

Wynikiem bêdzie powstanie sieci, któ-
ra bêdzie szeroko zautomatyzowana i bê-
dzie wykorzystywaæ wiêcej �inteligencji�
w swoim dzia³aniu, monitorowaniu lub
nawet dla samo-naprawy.

Taka �inteligentna sieæ� (ang. �smart
grid�) bêdzie bardziej elastyczna, nieza-
wodna i lepiej przystosowana do zaspo-
kojenia potrzeb �cyfrowej gospodarki�.

Wady/s³abo�ci obecnych sieci
elektroenergetycznych

Od wielu lat nak³ady na modernizacjê sie-
ci elektroenergetycznych, nie tylko w Polsce,
ale tak¿e w innych krajach, by³y bardzo
niskie. Skutkiem tego obecne funkcjonowa-
nie sieci powoduje coraz wiêcej problemów.

Przyk³adowo, wed³ug analiz firmy Morgan
Stanley, koszt przerw w dostawach energii
dla gospodarki USA wynosi w skali roku
miêdzy 25 a 180 mld dolarów. Natomiast
straty energii w systemie przesy³u i dystry-
bucji energii w USA podwoi³y siê od 5%
w roku 1970 do 9,5% w rooku 2001.

Straty energii w polskim systemie elek-
troenergetycznym s¹ bardzo wysokie, dwu-
krotnie wy¿sze ni¿ �rednio w Europie.

W listopadzie 2005 r. Delegatura NIK we
Wroc³awiu zakoñczy³a kontrolê nr P/04/178
na temat: �Dzia³alno�æ zak³adów energe-
tycznych w zakresie ograniczania nieuza-
sadnionych strat energii wprowadzanej do
sieci elektroenergetycznych i wp³yw tych
strat na wysoko�æ ustalanych taryf�.

W podsumowaniu wyników kontroli
stwierdzono:

Inteligentne sieci
elektroenergetyczne �

jako warunek rozwoju zielonej
energetyki

�Kontrol¹ objêto 17 zak³adów energe-
tycznych (lub ich oddzia³ów) z terenu ca-
³ego kraju oraz Urz¹d Regulacji Energe-
tyki w Warszawie.

...Wed³ug �Electricity Information 2004
OECD/IEA� wska�nik strat w relacji do
energii dostarczonej na rynek by³ w 2002 r.
wy¿szy o ponad 4 punkty procentowe od
�redniej europejskich krajów OECD. War-
to�æ strat w sieciach zak³adów energetycz-
nych w Polsce w 2003 r. osi¹gnê³a warto�æ
1 577 mln z³.

W badanych zak³adach energetycznych
straty energii elektrycznej obni¿y³y siê z 8,9%
energii wprowadzonej do ich sieci w 2001 r.
(utracono 6 183,2 GWh energii) do 8,4%
w 2003 r. (5 974,2 GWh).

Ich warto�æ wzros³a natomiast z 713,6
mln z³ w 2001 r. do 745,3 mln z³ w 2003 r.

Wysoki poziom strat wynika³ g³ównie
z niewykorzystywania mo¿liwo�ci ogra-
niczenia technicznych strat sieciowych
energii elektrycznej i kradzie¿y energii�.

S³abo�ci¹ obecnej sieci jest jej struktura
zawieraj¹ca wielkie, centralne elektrownie
przesy³aj¹ce energiê do odleg³ych odbiorców
poprzez d³ugie linie przesy³owe � rozwi¹za-
nie takie stwarza liczne zagro¿enia i wiele
mo¿liwo�ci przerwania dostaw energii.

Jednocze�nie, w³¹czenie wiêkszej ilo�ci
rozproszonych �róde³ energii, w szczegól-
no�ci dzia³aj¹cych niestabilnie jak �ród³a
wiatrowe i s³oneczne, stwarza nowe wy-
zwania w dzia³aniu sieci.

Ponadto zmieni³ siê sposób u¿ycia elek-
tryczno�ci i wymagania wobec jej parame-
trów. W obecnym �spo³eczeñstwie cyfro-
wym� jako�æ zasilania jest du¿o wa¿niejsza
ni¿ by³a 15 lat temu. Jako�æ ta jest wa¿na
dla odbiorców indywidualnych, jak rów-
nie¿ dla firm jak np. producenci uk³adów
scalonych, u których nawet ma³e zak³óce-
nia w zasilaniu mog¹ powodowaæ du¿e
szkody w produkcji.

Bior¹c to wszystko pod uwagê mo¿na
stwierdziæ, ¿e sieci jakie istniej¹ obecnie
nie posiadaj¹ w³a�ciwo�ci umo¿liwiaj¹-
cych spe³nienie przysz³ych wymagañ.

Co czyni sieci �inteligentnymi�?
Brak jest obecnie ogólnie przyjêtej, w prze-

my�le energetycznym i poza nim, definicji

znaczenia terminu czy koncepcji �inteli-
gentne sieci�.

Firma ABB, czo³owa firma oferuj¹ca
szereg rozwi¹zañ usprawniaj¹cych dzia³anie
sieci elektroenergetycznych przyjmuje, ¿e
istotê inteligentnych sieci, stanowi¹ mo¿li-
wo�ci i w³a�ciwo�ci eksploatacyjne sieci,
a nie wykorzystanie konkretnych technologii.

Wdra¿anie technologii sieci inteligent-
nych bêdzie nastêpowa³o w ci¹gu d³ugiego
okresu czasu. Na bazie istniej¹cych urz¹-
dzeñ i systemów bêd¹ wprowadzenie kolej-
ne warstwy mo¿liwo�ci funkcjonalnych.

Nowe technologie s¹ spraw¹ kluczow¹,
ale stanowi¹ jedynie �rodek do osi¹gniêcia
celu � sieci inteligentne winny byæ definio-
wane przez okre�lenie ich szerszych w³a-
�ciwo�ci funkcjonalnych i u¿ytkowych.

W czerwcu 2009 r. Ministerstwo Ener-
getyki USA zorganizowa³o spotkanie li-
derów przemys³u, którzy wskazali siedem
zadañ czy funkcji, które inteligentne sieci
winny realizowaæ:
1. Optymalizacja wykorzystania zasobów

oraz efektywno�ci eksploatacyjnej.
2. Wykorzystanie wszystkich rozwi¹zañ

w zakresie generacji i magazynowania
energii.

3. Zapewniæ jako�æ zasilania dla wszelkich
potrzeb wystêpuj¹cych w gospodarce
cyfrowej.

4. Przewidywaæ zak³ócenia w pracy sys-
temu i reagowaæ na nie w trybie samo-
naprawy.

5. Posiadaæ odporno�æ na ataki fizyczne
i cybernetyczne oraz katastrofy naturalne.

6. Umo¿liwiaæ czynne uczestnictwo od-
biorców.

7. Umo¿liwiaæ wprowadzanie nowych pro-
duktów, us³ug i rynków.

Trzeba jeszcze zaznaczyæ, ¿e koncep-
cja rozwiniêtej sieci inteligentnej obejmuje
du¿o wiêcej ni¿ wprowadzenie inteligent-
nych liczników.

W Europie, raport Komisji Europejskiej
okre�la sieæ inteligentn¹, jako sieæ która:
� jest elastyczna czyli spe³nia wymagania

odbiorców i jednocze�nie odpowiada
na przysz³e zmiany i wyzwania;

� jest dostêpna czyli zapewnia pod³¹-
czenie wszystkich u¿ytkowników sieci,
a w szczególno�ci pod³¹czenie odna-
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wialnych �róde³ energii oraz lokalnych
generatorów o wysokiej efektywno�ci,
powoduj¹cych zerow¹ lub nisk¹ emisjê
dwutlenku wêgla;

� jest niezawodna czyli zapewnia oraz
poprawia bezpieczeñstwo i jako�æ zasi-
lania, zgodnie z wymaganiami ery cy-
frowej, oraz posiada znakomit¹ odpor-
no�æ na zagro¿enia i niepewno�ci;

� jest ekonomiczna czyli zapewnia us³ugi
o najlepszej warto�ci poprzez innowa-
cje, efektywne zarz¹dzanie energi¹ oraz
�g³adkie miejsce� dla konkurencji oraz
dzia³añ regulacyjnych.
Wed³ug firmy ABB, wykaz w³a�ciwo�ci

sieci inteligentnej jest podobny do wykazu
Ministerstwa Energetyki USA, lecz kon-
centruje siê na ogólnych w³a�ciwo�ciach,
a nie na specyficznych funkcjach.

Wed³ug podej�cia ABB sieæ inteligent-
na jest:
� Adaptowalna, z mniejszym uzale¿nie-

niem od firm operatorskich, szczegól-
nie w zakresie szybkich odpowiedzi na
zmienne warunki.

� Przewidywalna, poprzez wykorzystywa-
nie danych eksploatacyjnych w praktyce
konserwacji urz¹dzeñ czy nawet iden-
tyfikacji mo¿liwych wy³¹czeñ przed ich
wyst¹pieniem.

� Zapewniaj¹ca interakcje
miêdzy odbiorcami oraz
rynkami.

� Optymalna poprzez ma-
ksymalizacjê niezawod-
no�ci, dyspozycyjno�ci,
efektywno�ci oraz spraw-
no�ci ekonomicznej.

� Zabezpieczona przeciw
atakom oraz zaburze-
niem o charakterze na-
turalnym.

Od hierarchii do sieci
Obecne systemy energetyczne zosta³y

zaprojektowane dla obs³ugi wielkich elek-
trowni zasilaj¹cych odleg³ych odbiorców
poprzez system przesy³u i dystrybucji
energii, który jest zasadniczo jednokie-
runkowy. Natomiast przysz³a sieæ bêdzie
musia³a byæ systemem dwukierunkowym,
w którym energia wytwarzana przez wiele
ma³ych, rozproszonych �róde³ � uzupe³nia-
j¹cych wielkie elektrownie � bêdzie prze-
p³ywaæ przez sieæ, której struktura bêdzie
sieciowe, a nie hierarchiczna.

Powy¿sze rysunki pokazuj¹ t¹ zmianê.
Rysunek po lewej stronie przedstawia obec-
ny hierarchiczny system energetyczny,
który jest podobny do struktury organizacji,
w której na szczycie znajduje siê wielka
elektrownia, odbiorcy na dole.

Rysunek po prawej stronie przedstawia
strukturê sieciow¹, która bêdzie charakte-
ryzowaæ rozwiniêt¹ sieæ inteligentn¹.

Co jest dobrego w sieciach inteligentnych?
Przej�cie do rozwiniêtej sieci inteli-

gentnej przyniesie szereg korzy�ci dla
szerokiej grupy podmiotów uczestnicz¹-
cych w przemy�le energetycznym.

Operatorzy sieci uzyskaj¹ skokowe
usprawnienie zdolno�ci monitoringu i ste-
rowania sieci¹, co umo¿liwi im zapewnienie
wy¿szego poziomu niezawodno�ci syste-
mu, nawet przy stale rosn¹cym zapotrze-
bowaniu na energiê.
� Firmy dystrybucyjne uzyskaj¹ ni¿sze stra-

ty dystrybucyjne, opó�nienie nak³adów
inwestycyjnych oraz obni¿one koszty
utrzymania ruchu.

� Odbiorcy zyskaj¹ wiêkszy wp³yw na
koszty energii, w tym mo¿liwo�æ w³a-
snego wytwarzania energii, a jednocze-
�nie korzy�ci z bardziej niezawodnego
zasilania w energiê.

� �rodowisko odniesie korzy�ci w wyni-
ku zmniejszenia szczytowego zapotrze-
bowania, rozpowszechnienia odnawial-
nych �róde³ energii i zwi¹zanego z tym
zmniejszenia emisji CO2, jak równie¿
zanieczyszczeñ jak rtêæ.

Urz¹dzenia energoelektroniczne okre-
�lane skrótem FACTS (flexible AC trans-
mission systems), czyli elastyczne systemy
transmisji pr¹du zmiennego, zwiêkszaj¹
niezawodno�æ, gdy¿ powoduj¹, ¿e linie
przesy³owe staj¹ siê bardziej odporne oraz
mniej wra¿liwe na zaburzenia systemowe.
Jednocze�nie urz¹dzenia FACTS znacznie
zwiêkszaj¹ przepustowo�æ linii przsy³o-
wych, co zwiêksza ich efektywno�æ eko-
nomiczn¹.

Jest to jeden z przyk³adów w jaki sposób
technologie sieci inteligentnych mog¹ pro-
wadziæ do jednoczesnego osi¹gania wielu
celów.

Podsumowanie
Sieci inteligentne powstan¹ przez za-

stosowanie wielu technologii oraz korzy�ci
wynikaj¹ce z powstania tych sieci w rze-
czywisto�ci pojawi¹ siê tak¿e daleko poza
systemem energetycznym.

Przej�cie od obecnych sieci to sieci ju-
tra bêdzie tak g³êbok¹ zmian¹ jak wszyst-
kie postêpy w systemach energetycznych
w ci¹gu ostatnich stu lat, ale nast¹pi
w u³amku tego czasu.

Przej�cie to nie bêdzie jednak ³atwe.
Integracja wielu ró¿nych inteligentnych
technologii bêdzie kluczowa dla dzia³ania

inteligentnych sieci i osi¹-
gniêcie tej integracji wy-
maga wprowadzenia wie-
lu norm umo¿liwiaj¹cych
wspó³dzia³anie rozmaitych
urz¹dzeñ.

Realizacja potencja³u in-
teligentnych sieci bêdzie
wymaga³a uzyskania no-
wego poziomu wspó³pracy
miêdzy przemys³em, gru-
pami interesów i szcze-
gólnie instytucjami regu-

lacyjnymi, które posiadaj¹ bezpo�redni
wp³yw na przebieg procesu przemiany sieci.

W ostatecznym wyniku, rozwiniêta sieæ
inteligentna przyniesie korzy�ci wszyst-
kim uczestnikom rynku energetycznego.

DR IN¿. BOGDAN SEDLER

 Rozwiniêta sieæ inteligentnaObecny hierarchiczny system energetyczny

Amerykañski Electric Power Research
Institute (EPRI) dokona³ wyceny tych ko-
rzy�ci w USA w ujêciu finansowym. EPRI
ocenia, ¿e inwestycje w rozwój technologii
sieci inteligentnych i ich wdro¿enie w wy-
soko�ci 165 mld dolarów przynios¹ przy-
chody w wysoko�ci od 638 do 802 mld
dolarów. Oznacza to wspó³czynnik przy-
chód/koszt w wysoko�ci od 4:1 do 5:1.

Warto te¿ zdawaæ sobie sprawê, ¿e w wie-
lu wypadkach miêdzy rozwi¹zaniami two-
rz¹cymi sieci inteligentne wystêpuje relacja
symbiozy czy synergii.

Przyk³adowo, uzyskanie wysokiej nie-
zawodno�ci i efektywno�ci s¹ to dwa
wa¿ne cele w dowolnym systemie energe-
tycznym. Natomiast w sieciach inteligent-
nych rozwi¹zania wdra¿ane dla osi¹gniê-
cia jednego z tych celów jednocze�nie
powoduj¹ realizacjê drugiego z nich.



Podkre�liæ trzeba, ¿e projekt �e-Do-
�wiadczenia w fizyce� nale¿y do kategorii
projektów innowacyjnych testuj¹cych. Ide¹
przedsiêwziêcia jest wypracowanie no-
wych rozwi¹zañ metodycznych, a z cza-
sem w³¹czenie ich do g³ównego nurtu
polityki o�wiatowej.

Rozbudziæ naukow¹ ciekawo�æ i aktywno�æ
Dr Pawe³ Syty, kierownik projektu twier-

dzi, ¿e dziêki mo¿liwo�ci swobodnej inge-
rencji w e-do�wiadczenie, uczeñ
dzia³aæ bêdzie zgodnie ze schema-
tem: zaprojektuj � zbuduj � wykonaj
do�wiadczenie, a nastêpnie prze-
analizuj i opracuj wyniki. � Rozbu-
dzimy u m³odego cz³owieka na-
ukow¹ ciekawo�æ i aktywno�æ oraz
nauczymy go identyfikacji proble-
mów badawczych � dodaje.

W ramach projektu powstan¹
dwadzie�cia trzy e-do�wiadczenia,
które bêd¹ stopniowo wprowadzane
do programu nauczania fizyki i astro-
nomii. Stopniowo, bowiem nim wir-
tualne eksperymenty na sta³e zagoszcz¹
w programie nauczania zostan¹ skrupulat-
nie przetestowane.

� Chcia³bym mocno zaznaczyæ, ¿e na-
szym celem nie jest zastêpowanie do�wiad-
czeñ fizycznych, s¹ one absolutnie nie-
zbêdne w dydaktyce fizyki. e-Do�wiadczenia
maj¹ na celu pokazanie zagadnieñ fizycz-
nych w szerszej perspektywie. Umo¿liwi¹
one g³êbsze zrozumienie problemu, po-
zwol¹ na budowanie lepiej rozumianych
modeli, ci¹gów przyczynowo-skutkowych
i zbiorów zale¿no�ci, niezbêdnych do opisu
danego zjawiska � opowiada dr in¿. Pawe³
Syty, kierownik projektu.

W testowaniu � przeprowadzonym za
pomoc¹ specjalnej platformy internetowej
� uczestniczyæ bêdzie 20 szkó³ ponadgim-
nazjalnych z województwa pomorskiego.

Projekt �e-Do�wiadczenia w fizyce� zaczyna realizowaæ Politechnika Gdañska.
Przewiduje siê, ¿e wprowadzenie do szkó³ tego innowacyjnego narzêdzia
spowoduje rozbudzenie zainteresowania uczniów szkó³ ponad gimnazjalnych
naukami �cis³ymi, a w szczególno�ci fizyk¹, co bêdzie skutkowa³o m.in.
wzrostem ich zainteresowania studiowaniem kierunków technicznych.

Przed nauczycielami fizyki otwieraj¹ siê nowe mo¿liwo�ci dydaktyczne, lekcje stopniowo urozmaicaæ bêd¹ wirtualnymi
do�wiadczeniami. Fizyka, która wiêkszo�ci m³odych ludzi kojarzy siê z przys³owiow¹ drog¹ przez mêkê, stanie siê w ich
oczach atrakcyjna. Bêdzie to mo¿liwe dziêki trzyletniemu projektowi �e-Do�wiadczenia w fizyce�, którego realizacjê
rozpoczyna w³a�nie Wydzia³ Fizyki i Matematyki Stosowanej PG we wspó³pracy z Young Digital Planet SA z Gdañska oraz
LCG Malmberg BV z Den Bosch w Holandii.

U¿ytkownikami aplikacji bêdzie wiêc dwu-
dziestu nauczycieli fizyki, a jej odbiorcami
co najmniej piêciuset uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych.

Testowanie rozpocznie siê we wrze�niu
2011 roku

Testowanie e-do�wiadczeñ (mniej wiêcej
jedno e-do�wiadczenie na trzy tygodnie)
rozpocznie siê we wrze�niu 2011 roku i po-
trwa dwa lata szkolne. Próby maj¹ wyka-

zaæ przede wszystkim wp³yw wirtualnych
do�wiadczeñ na zainteresowania, wiedzê
oraz osi¹gniêcia i umiejêtno�ci uczniów.

Uwaga! Wstêpne wersje dwóch do�wiad-
czeñ: wahad³a i ³awy optycznej, mo¿na zo-
baczyæ na stronie projektu http://e-doswiad-
czenia.mif.pg.gda.pl

Zachêcamy do uruchamiania!
� Przewidujemy, ¿e wprowadzenie do

szkó³ innowacyjnego narzêdzia, jakim s¹
e-do�wiadczenia, spowoduje rozbudzenie
zainteresowania uczniów szkó³ ponadgim-
nazjalnych naukami �cis³ymi, a w szcze-
gólno�ci fizyk¹, co bêdzie skutkowa³o m.in.
wzrostem ich zainteresowania studiowaniem
kierunków technicznych. Ju¿, dziêki m.in.
projektom unijnym �Za rêkê z Einsteinem�
realizowanym dwukrotnie na naszym wy-
dziale obserwujemy tendencjê wzrostow¹.

Warto wiêc realizowaæ kolejne dzia³ania,
aby j¹ utrzymaæ � mówi dr in¿. Pawe³ Syty.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
zyskaæ mog¹ �wietne narzêdzie, które spra-
wi, ¿e zagadnienia z dziedziny fizyki stan¹
siê ³atwiejsze. Wszak, nawet w wy�mieni-
cie wyposa¿onej szkolnej pracowni fi-
zycznej nauczyciele nie s¹ w stanie prze-
prowadziæ pokazów np. z fizyki atomowej.
�e-Do�wiadczenia� wychodz¹ temu proble-
mowi naprzeciw � proponowane rozwi¹-

zania zak³adaj¹ mo¿liwo�æ ingeren-
cji uczniów w parametry i budowê
wirtualnego do�wiadczenia.

Szko³y bior¹ce udzia³ w projekcie
mog¹ liczyæ na przywileje. Nauczy-
ciele bêd¹ brali udzia³ w szkoleniach
organizowanych przez Politechnikê
Gdañsk¹, a kadra akademicka zor-
ganizuje pokazy fizyczne w szko³ach.
Wiêcej informacji o projekcie znaj-
duje siê pod adresem: http://e-do-
swiadczenia.mif.pg.gda.pl/

e-Do�wiadczenia w fizyce
Projekt e-Do�wiadczenia w fizyce po-

wsta³ jako odpowied� na konkurs zamkniê-
ty nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyj-
ne PO KL, og³oszony przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.

* Tytu³ konkursu: Opracowanie i pilota-
¿owe wdro¿enie innowacyjnych programów
dotycz¹cych m.in. kszta³cenia w zakresie
nauk matematycznych, przyrodniczych
i technicznych oraz przedsiêbiorczo�ci.

* Temat konkursu: Dzia³ania s³u¿¹ce
zwiêkszeniu zainteresowania uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych kontynuacj¹ kszta³cenia na
kierunkach o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy.

EWA KUCZKOWSKA, BIURO PRASOWE PG

Nr 03/2011

15

Pofizykuj w InterenciePofizykuj w Interencie


