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Aby u³atwiæ transport z nadbudowywanym bastionem w 1644
roku powsta³a tu pierwsza w wiecie linowa kolejka

Autentyzm zabudowy, walory
rekreacyjne i widokowe
predestynuj¹ Biskupi¹ Górkê,
by by³a chlub¹ miasta
Nazywamy j¹ Górk¹, ale tak na prawdê jest to odcinek strefy krawêdziowej Wysoczyzny, miêdzy dwiema dolinami.
W widoku z miasta wygl¹da jak wzgórze  st¹d nazwa, zreszt¹ bardzo stara. Spotykamy j¹ po raz pierwszy w 1277 r., zapisan¹
po ³acinie w postaci Gorka. Nie nazywano jej jeszcze Biskupi¹, chocia¿ ju¿ wtedy nale¿a³a do biskupów kujawskich.
W dyplomie z 19 czerwca tego¿ roku
ksi¹¿ê Mciwój II potwierdzi³ bawi¹cemu
w Gdañsku biskupowi Alberowi uwolnienie
wszystkich jego posiad³oci na terenie ksiêstwa, wród nich owej Górki, od op³at,
danin i s³u¿b.
Goci³ tu przysz³y król, Anglii Henryk IV
Stan¹³ tu drewniany dwór, w którym
w czasie wizyt w Gdañsku rezydowali biskupi  z regu³y sufragani. W 1356 r. wyznaczono na nowo granice biskupich posiad³oci. Obok Górki, okrelonej jako
Stara, pojawi³a siê Nowa Górka  na terenie dzisiejszego Starego Che³mu. Nied³ugo potem (w 1380 r.) biskup Zbylut
wzniós³ dwór tym razem murowany; cegie³ dostarczy³ jeden z gdañskich mieszczan. Rezydencja by³a na tyle okaza³a, ¿e
w latach 1391 i 1392 mog³a gociæ przysz³ego króla Anglii Henryka IV, w przerwach miêdzy wyprawami na Litwê.

Biskupia Górka na planie z 1822 r.
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Kolejka linowa Wybego Adama

Dziêki zachowanym rachunkom wiemy,
jak tutaj spêdza³ czas: wyprawia³ uczty,
urz¹dza³ turnieje i kupowa³ dzie³a sztuki
na ozdobienie kaplicy w swoim angielskim pa³acu.
W czasie wojen po³o¿ona poza miejskimi fortyfikacjami rezydencja biskupów stanowi³a zagro¿enie, bo mog³a daæ
schronienie nieprzyjacielowi. W 1414 r.
wielki mistrz krzy¿acki nakaza³ gdañszczanom rozbiórkê. Wywo³a³o to falê procesów, które trwa³y ponad dwadziecia lat
i skoñczy³y siê po wyp³aceniu odszkodowania i wybudowaniu na koszt gdañszczan nowego dworu, jednak nie w dawnym miejscu, tylko na Nowej Górce.
Budowê poprzedzi³o ponowne wytyczenie granic. W zatwierdzaj¹cym je dokumencie z 1438 r. po raz pierwszy wystêpuje nazwa mons episcopalis czyli Biskupia Górka. Na zboczu pod wzgórzem
powsta³a wioska, licz¹ca w 1444 r. 6 zagród. W koñcu XVI w. by³o ich ju¿ 15.
Centrum wsi znajdowa³o siê na zakrêcie
dzisiejszej ul. Biskupiej, powy¿ej skrzy¿owania z ul. Na Stoku. Obecna malownicza zabudowa pochodzi w wiêkszoci
z XIX w.

Omiu gdañszczan, w tym kat miejski
£amikark  spaleni na stosie
Wróæmy do militariów. W 1433 r. stanêli
obozem na Biskupiej Górce wspomagaj¹cy
Jagie³³ê czescy husyci. Omiu gdañszczan
wyprawi³o siê pod os³on¹ nocy, by zniszczyæ ich obóz, gdy bêd¹ zajêci przy maszynach oblê¿niczych, ale zostali schwytani i spaleni na stosie. Jednym z nich by³
miejski kat o przezwisku £amikark. Miasto uzna³o ich za bohaterów. Husyci odst¹pili od oblê¿enia i opucili okolicê. Na
odchodnym spalili klasztor w Oliwie.
Równie bezskutecznie stara³a siê wykorzystaæ góruj¹ce nad Gdañskiem wzniesienie w 1520 r., w czasie wojny krzy¿acko-polskiej, armia niemiecka pod wodz¹
grafa von Eisenberga. St¹d równie¿ ostrzeliwa³a zbuntowane miasto w 1577 r. artyleria Stefana Batorego.
W obliczu zagro¿enia ze strony Gustawa Adolfa król Zygmunt III napomnia³
gdañszczan, ¿eby umocnili wzgórza od
zachodu. W odpowiedzi na to w latach
16281630 powsta³ na Biskupiej Górce
tzw. Szaniec Szwedzki. Biskup kujawski
zaprotestowa³ i za¿¹da³ rozbiórki fortu,
który wzniesiono na jego gruntach. ¯¹da-

Model schroniska Paw³a Benekego
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nie spe³niono czêciowo: rozebrano po³owê szañca. Najazd Karola Gustawa na
Polskê w roku 1655 zmusi³ do budowy
tzw. dzie³a koronowego Biskupiej Górki,
ukoñczonego w ci¹gu roku, póniej, do
roku 1688 przerabianego i modernizowanego. Zachowane w znacznej mierze do
dzi, sk³ada siê z bastionów o nazwach
(od po³udnia): Zbawiciela, Poredni, Ostroróg, dodatkowo wzmacnia je bastion Vigilance (Czujnoæ).
Szaniec Szwedzki  reduta  koszary
piechoty  siedziba Gdañskiej Wy¿szej
Szko³y Humanistycznej
Odbudowano te¿ Szaniec Szwedzki,
przekszta³cony póniej w redutê, na której w latach 18271832 powsta³y koszary
piechoty  dzisiejsza siedziba Gdañskiej
Wy¿szej Szko³y Humanistycznej. Kryte
schody na zboczu zapewnia³y po³¹czenie
z Zarolakiem i przedpolem Starego Przedmiecia.
Z budow¹ fortyfikacji wi¹za³ siê s³awny wynalazek holenderskiego in¿yniera,
znanego dzi jako Adam Wiebe, Wybe
lub Wijbe (y zapisywano czasem jako
ij). On sam podpisywa³ siê Wybe Adam
lub Adams czyli syn Adama (mennonici,
do których siê zalicza³, nie u¿ywali wówczas nazwisk). W Gdañsku dzia³a³, z przerwami, od roku 1616 do 1653, w którym
zmar³. W 1644 r. zlecono mu podwy¿szenie nieistniej¹cego dzi bastionu Przedmiejskiego (w rejonie Urzêdu Wojewódzkiego przy dzisiejszej ul. Okopowej. Aby
u³atwiæ transport ziemi z Biskupiej Górki,
po³¹czy³ j¹ z nadbudowywanym bastionem
za pomoc¹ kolejki linowej  pierwszej
w wiecie na wielu podporach. Ziemiê
przewozi³o 120 kub³ów, zawieszonych na
linie bez koñca, ci¹gniêtej przez chodz¹ce
w kieracie konie. Na ka¿dym s³upie siedzia³ robotnik, który przenosi³ nadje¿d¿aj¹ce kub³y przez wierzcho³ek na drug¹
stronê. Na czeæ s³awnej kolejki Jerzy
Greflinger z Ratyzbony napisa³ wiersz.
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Oto przek³ad:
Ten tylko, kto tam by³. prawdziwie powie o tym,
Jak wielkiej góry zr¹b szybuje mia³ym lotem
Przez wód podwójny bieg na stromy wa³u szczyt.
Je¿eli pytasz mnie, kto tak¹ sztukê zdzia³a³,
Wys³uchaj chêtnych s³ów: Wyb Adam zwie siê zuch.
Z Harlingen jest ów m¹¿, co góry wprawia w ruch.
wietnie wyposa¿one obserwatorium astronomiczne
Innym s³awnym cz³owiekiem, zwi¹zanym z Biskupi¹ Górk¹,
by³ Nataniel Mateusz Wolf (17241784). Urodzony w Chojnicach studiowa³ medycynê. Przez d³u¿szy czas by³ lekarzem
nadwornym ksiêcia Adama Czartoryskiego, po czym osiad³
w Tczewie, a gdy w I rozbiorze zajêligo Prusacy, przeniós³ siê
do polskiego jeszcze Gdañska, gdzie wst¹pi³ do s³awnego Towarzystwa Przyrodniczego. Pasj¹ Wolfa by³a astronomia. Z jego
inicjatywy i na jego koszt powsta³o wietnie wyposa¿one obserwatorium astronomiczne na wykupionym przez Towarzystwo
terenie na Biskupiej Górce. Prowadzi³ w nim obserwacje do
mierci, przed któr¹ utworzy³ fundusz na dalsz¹ dzia³alnoæ. Pochowano go na bastionie Ostroróg, obok obserwatorium, które
stworzy³. Obserwatorium sta³o tu do roku 1813, w którym broni¹cy miasta przeciwko Rosjanom gen. Rapp kaza³ je rozebraæ.
Grób, odnowiony przez Towarzystwo w 1876 r., przetrwa³ do
ostatniej wojny. Nie wiem, czy s¹ po nim jakie lady, ale warto
ich poszukaæ i  niezale¿nie od wyniku  godnie upamiêtniæ to
miejsce.

Ruchome okrêty na archiwalnym zdjêciu

Nad Biskupi¹ Górk¹ i miastem góruje gmach schroniska m³odzie¿owego (obecnie koszary policji). Kamieñ wêgielny pod
obiekt hotelowy o 500 ³ó¿kach projektu Hansa Riecherta, po³o¿ono 26 lipca 1938 r. Budowa trwa³a 2 lata. Schronisko otrzyma³o imiê Paw³a Benekego  kapra, który w 1473 r. zdoby³ dla
Gdañska S¹d Ostateczny Memlinga i ofiarowa³ go do kocio³a
Mariackiego.
Na wie¿y zegar i 22 dzwony kuranta

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik

Na góruj¹cej nad miastem wie¿y umieszczono zegar i 22
dzwony kuranta, odlane w 1939 r. przez Stoczniê Gdañsk¹.
Inauguracja odby³a siê 26 lipca 1940 r. Odt¹d codziennie na pó³kolistym balkonie, na pami¹tkê s³ynnego starcia na Morzu Pó³nocnym, ukazywa³y siê okrêty Piotr z Gdañska (którego kapitanem by³ Beneke) i wiêty Tomasz. Kiedy siê mija³y, maszt
w. Tomasza przewraca³ siê do ty³u. Spektaklowi towarzyszy³a muzyka dzwonów. Kurant mia³ tak¿e klawiaturê do gry. Wojnê przetrwa³o 17 dzwonów W 1970 r. przeniesiono je na odbudowan¹ wie¿ê Ratusza G³ównego Miasta, gdzie po dodaniu
jeszcze jednego dzwonu powsta³ nowy kurant z elektronicznym
uk³adem steruj¹cym i klawiatur¹. Mimo chwalebnego wk³adu
pracy wielu ludzi instrument by³ daleki od doskona³oci, a jego
repertuar ograniczony. Od roku 2000, w którym Ratusz otrzyma³
nowy wspania³y karylion, dzwony z Biskupiej Górki le¿¹ bezczynnie w magazynach muzealnych. Na wie¿y zachowa³y siê
czêci mechanizmu bitwy morskiej. Odtworzenie ca³ego zespo³u
wraz z towarzysz¹c¹ muzyk¹ dzwonów stworzy³oby wspania³¹
atrakcjê dla Biskupiej Górki i Gdañska. Przedtem trzeba jednak
ostatecznie umocniæ skarpê, zagro¿on¹ osuniêciem i stworzyæ
d³ugofalowy plan odnowy ca³ego niezwykle cennego zespo³u
urbanistycznego i architektonicznego. Autentyzm zabudowy,
walory rekreacyjne i widokowe predestynuj¹ Biskupi¹ Górkê,
by by³a chlub¹ miasta.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

w Galerii MA£A ¯ABKA
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Po 36 latach znów mamy Radê Dzielnicy Gdañsk ródmiecie!

Budujmy klimat dobrej
wspó³pracy z mieszkañcami
Fina³em demokratycznych wyborów do 5 Rad Dzielnic z 22 Rad Osiedli w Gdañsku by³y wybory w³adz statutowych na
kadencjê 20112014. Wybrano:  Przewodnicz¹cych Rady Dzielnicy i Osiedli, Zastêpców Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy
i Osiedli, Przewodnicz¹cych Zarz¹du Dzielnic i Osiedli oraz Zastêpców Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy i Osiedli.
W sumie do w³adz statutowych w jednostkach pomocniczych Miasta Gdañska
 wed³ug stanu na dzieñ 31 VI 2011 r. 
wybrano 104 osoby.
I Sesja Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie
w Nowym Ratuszu
W dniu 31 maja 2011 roku Radny Miasta
Gdañsk Marek Bumblis  dzia³aj¹c w imieniu Przewodnicz¹cego Rady Miasta Gdañska Bogdana Oleszka  zwo³a³ obrady I
Sesji Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie
w Nowym Ratuszu przy ul. Wa³y Jagielloñskie 1 w Gdañsku. Na Sesjê przyby³o
21 nowo wybranych  8 maja 2011 r.  radnych Dzielnicy ródmiecie. Zaszczycili

bowania odczyta³ najm³odszy radny dzielnicy Mateusz Litwiñski 
niezale¿ny, a nastêpnie
wszyscy radni dzielnicy
z³o¿yli lubowanie. Zgodnie z porz¹dkiem obrad
powo³ano Komisjê Skrutacyjn¹ w sk³adzie: Krystyna Ejsmont  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk,
Anna Makilla-Puczka
 Stowarzyszenie Nasz
Gdañsk (przewodnicz¹ca) i Justyna Gu¿  niezale¿na.

Sesja I Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie odby³a siê w Nowym
Ratuszu

Anetta Budziñska 
przewodnicz¹c¹ Rady
Dzielnicy ródmiecie
Nastêpnie przyst¹piono do wyboru Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy. Z sali zg³oszono
troje kandydatów: 1)
Stanis³aw Michel 
Stowarzyszenie Nasz
Gdañsk, 2) Anetta Budziñska  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk, 3)
Anna Woroniecka 
Stowarzyszenie Bli¿ej
Centrum.
Anetta Budziñska  przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy Gdañsk ródNieoczekiwanie salê
miecie i zastêpca Leszek Pochroñ-Frankowski
opuci³a radna Anna
spotkanie swoj¹ obecnoci¹ radni Rady Woroniecka. Do wyborów przyst¹pi³o
Miasta Gdañska: Kazimierz Koralewski, wiêc dwoje kandydatów. W wyniku g³oAleksandra Dulkiewicz, Piotr Grzelak, sowania tajnego i potwierdzonego g³osoAdam Nieroda oraz dyrektor biura RMG waniem jawnym, kandydaci otrzymali naPiotr Spyra. Na Sesji jako obserwatorzy stêpuj¹c¹ liczbê g³osów: 1) Stanis³aw
obecni byli: cz³onkowie Zarz¹du Stowa- Michel  5 g³osów, 2) Anetta Budziñska 
rzyszenia Nasz Gdañsk na czele z preze- 15 g³osów.
sem doc. dr in¿. Andrzejem Januszajtisem,
Przewodnicz¹c¹ Rady Dzielnicy ródpe³nomocnik Prezydenta Miasta Gdañsk ds. miecie zosta³a Anetta Budziñska. Radny
wspó³pracy z jednostk¹ pomocnicz¹ ród- Miasta Marek Bumblis zaprosi³ Przewodmiecie  Ma³gorzata Lewandowska oraz nicz¹c¹ Anettê Budziñsk¹ do sto³u prezygrupka zainteresowanych sesj¹ gdañszczan. dialnego i przekaza³ oficjalnie prowadzePunktualnie o godz. 17.10 Radny Ma- nie obrad I Sesji Rady Dzielnicy zgodnie
rek Bumblis otworzy³ obrady. Rotê lu- z przyjêtym porz¹dkiem obrad. Nastêpnie
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przyst¹piono do wyboru Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady. Zg³oszono 2 kandydatury: 1) Leszek Pochroñ-Frankowski 
Stowarzyszenie Nasz Gdañsk, 2) Anna
Stawska  niezalele¿na. W tajnym g³osowaniu kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹

Beata Matyaszczyk (z prawej)  przewodnicz¹ca Zarz¹du Dzielnicy Gdañsk ródmiecie
i Marta Mê¿yk, wiceprzewodnicz¹ca
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Prezydium obrad I Sesji Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie. Od prawej: Marek Bumblis, radny Rady Miasta Gdañska, który przewodniczy³ pierwszej czêci, Anetta Budziñska, Leszek Pochroñ-Frankowski
oraz radni RMG: Aleksandra Dulkiewicz, Adam Nieroba i Piotr
Grzelak

liczbê g³osów: 1) Leszek Pochroñ-Frankowski  14 g³osów, 2) Anna Stawska  5
g³osów. Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Rady
wybrano radnego Leszka Pochroñ-Frankowskiego.
Beata Matyaszczyk  przewodnicz¹c¹
Zarz¹du Dzielnicy Gdañsk ródmiecie
Wyj¹tkowy przebieg mia³ wybór Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy. Tutaj
funkcja statutowa zawsze bêdzie wymaga³a od kandydatów wszechstronnej wiedzy o dzielnicy, zdolnoci organizacyjnych,
energii dzia³ania i umiejêtnoci budowy
klimatu dobrej wspó³pracy z mieszkañcami ródmiecia i z w³adzami miejskimi.
 Do wyborów zg³oszono dwoje kandydatów: 1) Beata Matyjaszczyk  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk, 2) Jaros³aw
¯urawiñski  niezale¿ny. Ka¿dy z kandydatów mia³ krótkie i interesuj¹ce wyst¹pienie. W g³osowaniu tajnym uczestniczy³o

Obserwatorzy obrad (od lewej): Anna Kuziemska, Rufin Godlewski,
Ma³gorzata Lewandowska (pe³nomocnik prezydenta do spraw wyborów do rad dzielnic), doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, Zbigniew Socha
i Piotr Spyta (dyrektor Biura RMG)

20 radnych, g³osów wa¿nych oddano 20,
w tym: na 1) Beatê Matyjaszczyk  12 g³osów, na 2) Jaros³awa ¯urawiñskiego  8
g³osów. Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Dzielnicy
ródmiecie zosta³a Beata Matyjaszczyk.
Wybór Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Dzielnicy wymaga³ przestrzegania procedury wyboru. Kandydata zg³asza
na pimie Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy. Zg³oszono Radn¹ Martê Mê¿yk 
Stowarzyszenie Nasz Gdañsk, która
w g³osowaniu tajnym otrzyma³a 17 g³osów i zosta³a wybrana na Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy Gdañsk
ródmiecie.
W oczekiwaniu na sukces
W ten demokratyczny sposób w dniu
31 maja 2011 r.  po 36 latach!  w³adze
Statutowe Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie zosta³y ponownie wybrane na kadencjê 20112014.

Przed Rad¹ Dzielnicy i Zarz¹dem jest
wiele pracy do wykonania. Wybrani radni
maj¹ reprezentantów o du¿ej sile m³odoci
i chêci dzia³ania, ale równie¿ osoby o du¿ym dowiadczeniu. S¹ to wartoci bardzo
pozytywne. Jednak najwa¿niejszym zadaniem pocz¹tku kadencji jest budowanie
klimatu dobrej wspó³pracy z mieszkañcami posiadaj¹cymi czynne prawo wyborcze
w dzielnicy ródmiecie. Nale¿y równie¿
od nowa nawi¹zaæ poprawn¹ i twórcz¹
wspó³pracê z w³adzami miejskimi.
Ta droga mo¿e staæ siê gwarancj¹ na
sukces dla wszystkich Radnych, a szczególnie dla w³adz statutowych Rady Dzielnicy ródmiecie za trzy lata.
Na zakoñczenie pragnê Szanownym
Czytelnikom przybli¿yæ wa¿ne informacje o pozosta³ych Dzielnicach i Osiedlach
dzia³aj¹cych w Gdañsku. Z uwagi na ograniczon¹ powierzchnie miesiêcznika przedstawiamy tylko Przewodnicz¹cych.

Po obradach  wspólne zdjêcie cz³onków Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie na tle gmachu Nowego Ratusza
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W³adze statutowe Rad Dzielnic / Osiedli Kadencji 20112014
Rada Osiedla Nowy Port
Rada Osiedla Letnica
Rada Osiedla M³yñska
Rada Osiedla Krakowiec Górki Zachodnie
Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska
Rada Osiedla Rudniki
Rada Osiedla Olszynka
Rada Osiedla Wzgórze Mickiewicza
Rada Osiedla Brêtowo
Rada Osiedla Kokoszki
Rada Osiedla Strzy¿a
Rada Osiedla ¯abianka  Wejhera  Jelitkowo
 Tysi¹clecia
Rada Osiedla Osowa
Rada Osiedla Brzeno
Rada Osiedla Stogi
Rada Osiedla Przeróbka
Rada Osiedla Orunia  w. Wojciech  Lipce
Rada Osiedla ródmiecie
Rada Osiedla Jasieñ
Rada Osiedla Ujecisko  £ostowice
Rada Osiedla Che³m
Rada Osiedla Siedlce
Rada Osiedla Piecki Migowo
Rada Osiedla Wrzeszcz Górny
Rada Osiedla Wrzeszcz Dolny
Rada Osiedla Oliwa
Rada Osiedla VII Dwór

W imieniu Zarz¹du i Cz³onków Stowarzyszenia Nasz Gdañsk wszystkim w³adzom statutowym jednostek pomocniczych Rad Dzielnic i Osiedli ¿yczymy
wytrwa³oci i sukcesów w tworzeniu nowych pozytywnych wartoci dla Gdañska.
TEKST RUFIN GODLEWSKI
ZDJÊCIA SZYMON PASZKO
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Henryk HAAK
£ukasz S£ODZINKA
Krzysztof DZIENIS
Monika STRUGA£A
Irena KOSZNIK
Halina ZDRADA
Jerzy PETRYCZKA
Monika LEÑSKA
Bogdan £GUNIONEK
Eugeniusz ERDMANN
Krystyna CHRUSZCZYÑSKA
Jadwiga KUBIK
Zygmunt JURACZKO
Ma³gorzata PI¥TKOWSKA
Kazimierz CEG£OWSKI
Tomasz GAW£AS
Maria WEBER



Piotr OSIECIMSKI
Andrzej WITKIEWICZ
Maria CHOLEWIÑSKA
Ma³gorzata SZYMAÑSKA
Maria BANK
Maciej PRZYBYLSKI
Urszula BARTKOWIAK
Cezary PIEWAK-DOWBÓR
Magdalena WISZNIEWSKA
Anna KRAWCZYÑSKA
El¿bieta ¯MIJEWSKA
S³awomir SIERADZKI
Justyna THIELMANN
Agnieszka BARTKÓW
Anetta BUDZINSKA
Beata MATYJASZCZYK
Marzena MIELNICZEK-DREZNER
Teresa RAKOCZY
Bo¿ena KUSINA
Krystyna DOMINICZAK
Tomasz S£AWNIKOWSKI
Marian MENCZYKOWSKI
Karol NAWROCKI
Jêdrzej W£ODARCZYK
Piotr WYSOCKI
Florian WOJCIECHOWSKI
Arkadiusz KOWALINA
Lidia MAKOWSKA
Piotr DWOJACKI
Ewa LIEDER
Andrzej OSIPÓW
Tomasz STRUG
Tomasz ZAJKOWSKI
Beata £OPATNIUK

SPROSTOWANIE
Mateusz Litwiñski  radny niezale¿ny
W majowym numerze miesiêcznika Nasz Gdañsk na stronie 6 pisz¹c o Mateuszu
Litwiñskim jako nowo wybranym radnym Dzielnicy Gdañsk ródmiecie mylnie napisalimy, ¿e jest on cz³onkiem Stowarzyszenia Bli¿ej Centrum. Uprzejmie informujemy,
¿e Mateusz Litwiñski startowa³ w wyborach i wygra³ jako kandydat niezale¿ny.
Zainteresowanego i Czytelników przepraszamy.
Redakcja
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Po III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
,,Gdañskie domy i ulice

Bezdomni szukaj¹ miejsc,
gdzie siê co dzieje
W Polsce bezdomnoæ postrzegana jest jako problem spo³eczny, a nie jako problem mieszkaniowy. W³anie pod wzglêdem
spo³ecznym, bezdomnoæ po uzale¿nieniach i bezrobociu, klasyfikuje siê na trzecim miejscu. W naszym kraju  jak siê
szacuje  a¿ 45 procent mieszkañców ¿yje w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych. Wed³ug danych GUS obejmuje
to oko³o 6,5 mln Polaków.
W Polsce nie obowi¹zuje prawo do
mieszkania, bo jak dotychczas, nie ratyfikowalimy Europejskiej Karty Spo³ecznej
(paragraf 33). Nie ma te¿ w Polsce mieszkalnictwa spo³ecznego. Tylko 7,9 procent
mieszkañ w Polsce to mieszkania komunalne, z tego 5 procent to mieszkania socjalne.
W Polsce 17 procent stanowi¹ mieszkania spó³dzielcze. W innych krajach europejskich, jak np. Danii, Holandii, Niemczech
czy Szkocji, po oko³o 30 procent mieszkañ,
to mieszkania spo³eczne przeznaczone pod
wynajem.
W Gdañsku w najbli¿szych latach liczba
mieszkañ komunalnych ma spaæ do 13 tysiêcy lokali. G³ównym tego powodem jest
sprzeda¿ tych mieszkañ w rêce prywatne.
To z kolei sprzyja wzrostowi cen mieszkañ
deweloperskich.
W Gdañsku w latach 20082009 by³ realizowany program ,,Lokal za grunt, w wyniku czego pozyskano ok. 200 mieszkañ
komunalnych. Ale jak wynika z aktualnych
danych, liczba tych mieszkañ w 2010 roku
spad³a o po³owê.
W ocenie socjologa Piotra Olecha z Pomorskiego Forum Wychodzenia z Bezdom-

noci, w naszym miecie
1400 osób oczekuje obecnie na mieszkanie socjalne, a takich mieszkañ miasto ma do dyspozycji tylko
oko³o 600. Z uwagi na
fakt, ¿e zad³u¿enie mieszkañ komunalnych w Gdañsku jest bardzo du¿e, bo
wynosi a¿ 120 mln z³otych, wiele z tych mieszkañ prywatyzuje siê  do
2000 mieszkañ rocznie.
Dziêki temu do bud¿etu
miasta w 2009 roku wp³ynê³o ok. 80 mln z³otych,
a w 2010  30 mln z³otych.
108 osób mieszka na ulicy
Co jest bardzo niepokoj¹ce, ¿e a¿ 2 tys.
osób czeka na wyroki eksmisyjne. A organizacje spo³eczne, typu MOPS, nie maj¹
wystarczaj¹cej orientacji o istniej¹cych
zagro¿eniach bezdomnoci. Dane dotycz¹ce bezdomnoci publikowane przez
UM w Gdañsku nie s¹ pe³ne.
Wed³ug badañ przeprowadzonych przez
socjologa dr. Macieja
Dêbskiego z Uniwersytetu Gdañskiego, a¿ 700
osób w Gdañsku jest bezdomnych. Mieszkaj¹ oni
w ró¿nych nieraz ciekawych miejscach. Niektóre z tych osób bêd¹ ¿y³y
na marginesie spo³ecznym, bez wzglêdu na podejmowane wobec nich
dzia³ania.
Skalê bezdomnoci bada siê w Gdañsku co 2
lata, pocz¹wszy od 2001
roku. Problem ten obejmuje g³ównie mê¿czyzn,
a powodem s¹ rozwody

i podzia³y maj¹tków. Wielu bezdomnych
na miejsce swego bytowania wybiera ulice, bo wiele siê na nich dzieje. W 2009 roku
by³o 108 ulicznych bezdomnych, mieszkaj¹cych np. w altankach na ogródkach
dzia³kowych.
Wed³ug danych GUS w Polsce jest 9700
osób, które mieszkaj¹ na ulicy. U takich
ludzi  co zastanawiaj¹ce  jest wiêksza
wartoæ przynale¿noci spo³ecznej. Ulice,
mimo wielu zagro¿eñ, wychowuj¹ ich, daj¹
jakie poczucie wartoci. Bezdomni uto¿samiaj¹ siê z miejscami, w których ¿yj¹.
W Gdañsku, jak wynika z badañ, a¿ 70
dzieci w wieku do 18 lat jest bezdomnych.
Wiele z nich rodzi siê ju¿ w bezdomnoci.
Jak twierdzi dr Maciej Dêbski bezdomnych nie nale¿y karmiæ i nie nale¿y dawaæ
im pieniêdzy. Trzeba natomiast udzieliæ
im informacji, gdzie znajduj¹ siê placówki
dla osób bezdomnych.
O tych problemach mówiono podczas
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. ,,Gdañskie Domy i Ulice, zorganizowany przez Urz¹d Miasta Gdañska i Uniwersytet Gdañski.
TEKST: W£ODZIMIERZ AMERSKI
RYSUNKI: SANDRA BIEÑKOWSKA
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Razem z ,,Miszk¹ Tatarem walczy³ i poleg³ partyzant AK
z oddzia³u Korsarz Józef Kude³ka Czarny*

Polak i Tatar w jednym
legli grobie
1 czerwca 1943 r. Józefów ko³o Bi³goraju jest otoczony przez wojsko niemieckie. Trwa brutalna ekspedycja karna. Mieszkañcy
s¹ wyrzucani z domów i kolbami karabinów pêdzeni w kierunku rynku. W odwecie za akcje partyzanckie miejscowoæ ma
zostaæ spacyfikowana, a zamieszkali w niej ludzie wymordowani. Wydaje siê, ¿e nic i nikt nie uratuje ju¿ bezbronnych ofiar.
Pomoc przychodzi w porê. Z odsiecz¹
id¹ bêd¹cy w pobli¿u partyzanci. Wród
nich jest oddzia³ Miszki Tatara. Rozpoczyna siê walka. Niemcy zaczynaj¹ ponosiæ coraz wiêksze straty. Po wielogodzinnej
walce wycofuj¹ siê. Ludnoæ jest uratowana.
Niestety ofiarnoæ i bohaterstwo partyzantów zostaj¹ okupione stratami. W trakcie walki gin¹ Miszka Tatar  krymski
Tatar i Józef Kude³ka Czarny  Polak,
rodowity mieszkaniec ziemi, za któr¹ odda³ swe ¿ycie. Kolejny ju¿ raz w ponad
600 letniej historii Polaków i Tatarów ich
bohaterowie gin¹ razem.
Polsko-tatarski bohater
Umer Adamanow (pseudonim Miszka
Tatar) urodzi³ siê w 1916 r. we wsi AjWasil niedaleko Ja³ty. W 1939 roku zosta³
powo³any do armii radzieckiej. Ranny we
wrzeniu 1941 r. dosta³ siê do niewoli.
Trafi³ do obozu jenieckiego w Czêstochowie. W styczniu 1942 dokona³ ucieczki
i przedar³ siê w okolice Józefowa, gdzie
dziêki pomocy okolicznej ludnoci uda³o
mu siê utworzyæ w³asny oddzia³ partyzancki z³o¿ony ze zbieg³ych z niewoli ra-

Gdañsk¹ delegacjê przyj¹³ w swoim biurze burmistrz Józefowa Roman Dziura (drugi od prawej)

dzieckich jeñców wojennych. Zorganizowa³ szereg akcji dywersyjnych. Do jednej
z g³oniejszych nale¿a³o zniszczenie poci¹gu z niemieckim sprzêtem wojskowym,
12 czo³gów i 2 samolotów.
Zgin¹³ maj¹c zaledwie 27 lat. Jak to
przy wielu bohaterach bywa i on zabra³ ze

Ho³d poleg³ym z³o¿y³a delegacja ukraiñska
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sob¹ do grobu pewne tajemnice. Najwiêcej kontrowersji budz¹ same okolicznoci
jego mierci. Jedni dowodz¹, ¿e zgubi³a
go brawura. Inni, ¿e trafi³a go kula snajpera. Nie brakuje jednak i takich, którzy
dowodz¹, ¿e zabi³a go, wystrzelona w ty³
jego g³owy podstêpna i zdradziecka kula

Aisza Szabanowicz z Gdañska przy Pomniku Miszki Tatara
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Modlitwê za zmar³ych odmówi³ Imam Mirzagalib Rad¿a Baliev w asycie Jerzego Szahuniewicza

sowieckiego politruka. Motywów dla tej
ostatniej wersji jest kilka.
Tajemniczych w¹tków jest wiêcej. Istotnym pozostaje, ¿e sta³ siê bohaterem nie
tylko lokalnej polskiej ludnoci. Jego postaæ
zyska³a uznanie wród narodu ukraiñskiego, a przede wszystkim krymskich Tatarów.
Nie dziwi zatem, ¿e o jego czynach powsta³o sporo wielojêzycznych publikacji,
ukaza³y siê równie¿ wydania ksi¹¿kowe.
W 95. rocznicê urodzin i 68. rocznicê
mierci
Mimo up³ywu lat pamiêæ o poleg³ych
partyzantach pozosta³a. Niedaleko za Józefowem, na polu przy drodze do nieczynnych ju¿ dzisiaj kamienio³omów stoi
pomnik. Tutaj przed laty zgin¹³ Miszka
Tatar, tutaj te¿ 1 czerwca br. zebrali siê,
by oddaæ mu ho³d mieszkañcy, kombatanci, przedstawiciele Rady Najwy¿szej Autonomicznej Republiki Krymu, a tak¿e
Ambasady Ukrainy. Przybyli równie¿
przedstawiciele w³adz Zamocia i Powia-

Na miejsce uroczystoci przyby³y liczne delegacje m³odzie¿y z okolicznych szkó³

tu Bi³gorajskiego. Wród zaproszonych
goci by³a tak¿e piêcioosobowa delegacja
Narodowego Centrum Kultury Tatarów
RP im. Leona Mirzy Kryczyñskiego z siedzib¹ w Gdañsku.
Witaj¹cy zebranych burmistrz Józefowa Roman Dziura w treci swojego okolicznociowego przemówienia powróci³
do minionych wydarzeñ i przypomnia³
sylwetkê, a tak¿e zas³ugi Miszki Tatara.
Szczególnie dla licznie zebranej m³odzie¿y wymowne musia³y byæ jego s³owa:
gdyby nie Miszka Tatar i inni partyzanci, to dzisiaj wielu z nas by tutaj nie
by³o. Modlitwê za zmar³ych odmówi³
przyby³y z gdañsk¹ delegacj¹ muzu³mañski duchowny  Imam Mirzagalib Rad¿a
Baliev (dyrektor powstaj¹cej w Gdañsku
szko³y koranicznej). Przed pomnikiem
z³o¿ono wieñce i kwiaty.
Dalsza czêæ zaplanowanych na ten
dzieñ uroczystoci mia³a ju¿ miejsce w Józefowie. Da³a okazjê do poznania bogatego dorobku kulturowego Tatarów z Kry-

Przerwy w uroczystociach by³y okazj¹ do spotkañ delagatów z Polski,
z Krymu i z Ukrainy

mu. Za niezwykle udany nale¿y uznaæ entuzjastycznie przyjêty przez widowniê
koncert Krymsko-Tatarskiego Akademickiego Teatru Pieni i Tañca. Wystêp zespo³u przeplata³y pieni w wykonaniu s³aw
krymskiej sceny operowej.
Gdañskie echa
W trakcie licznych spotkañ towarzysz¹cych uroczystociom powracano równie¿
do ubieg³orocznego ods³oniêcia Pomnika
Tatara RP w Parku Oruñskim w Gdañsku.
Chwalono pomnik i organizacjê uroczystoci. Wyrazy uznania kierowano do ods³aniaj¹cego pomnik Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego i gocinnoci w³adz
Gdañska. W trakcie rozmów pad³a deklaracja ponownych odwiedzin Gdañska przez
przedstawicieli najwy¿szych w³adz Krymu. Nie wykluczono te¿, ¿e wizyta nast¹pi
jeszcze w tym roku w okresie letnim.
TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI

* Fragment epitafium z Pomnika Miszki
Tatara w Józefowie.

Zaprezentowano dorobek kultury Tatarów z Krymu
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W 90. rocznicê ogólnonarodowej akcji ratowania zamku

Gdañszczanie dla Wawelu
Ka¿dy, kto wchodzi na Wzgórze Wawelskie g³ównym traktem, czyli przez Bramê Herbow¹, mija d³ugi mur oporowy
z czerwonej ceg³y usiany regularnie rozmieszczonymi tabliczkami z jasnego piaskowca. S¹ one pami¹tk¹ rozpoczêtej
90 lat temu ogólnonarodowej akcji ratowania zamku  symbolu naszej pañstwowoci.
Uwa¿ny wêdrowiec niew¹tpliwie dostrze¿e poród 735 p³ytek znajom¹ nazwê
miasta

siê jedynie 735 takich bloczków. Wród
nich nie zabrak³o inskrypcji o gdañskiej
proweniencji.

Adolf Szyszko-Bohusz o pomoc poprosi³
Polaków

Pracownicy Urzêdu Ekspedycji Pocztowej
w Gdañsku i p³k. Jacques de Reynier i in.

W 1920 r. Kierownictwo Odnowienia
Wawelu, prowadz¹ce gruntown¹ renowacjê zdewastowanych przez austriackich
zaborców królewskich komnat, stanê³o
wobec powa¿nego dylematu. Skarb pañstwa, prowadz¹cego wojnê z Rosj¹ bolszewick¹, odmówi³ dalszego subsydiowania prac konserwatorskich do czasu, a¿
stan finansów publicznych poprawi siê.
W opinii stoj¹cego na czele Kierownictwa
wybitnego znawcy przedmiotu prof. Adolfa Szyszki-Bohusza, zaprzestanie robót nie
wchodzi³o w grê. Przerwanie realizacji programu restauracji zamku grozi³o zaprzepaszczeniem efektów osi¹gniêtych w toku
wieloletnich starañ. A¿eby temu zaradziæ
Szyszko-Bohusz wymyli³, by o pomoc
poprosiæ Polaków.
W jednej z pierwszych odezw wyjaniaj¹cych cel zbiórki napisa³: Roboty na
Wawelu nie nale¿¹ rzeczywicie do koniecznoci pañstwowej. Wobec innych pilniejszych prac s¹ one luksusem  nie trzeba jednak zapominaæ, ¿e istniej¹ takie
roboty, których wykonania domaga siê od
nas honor Polski. Prace, które bez przerwy
trwa³y pod rz¹dem zaborczym i w najgorszych chwilach wojny wiatowej, w wolnej
Polsce przerwane byæ nie mog¹, a postaraæ siê o to powinno samo spo³eczeñstwo.

Jednymi z pierwszych ofiarodawców
byli Pracownicy Urzêdu Ekspedycji Pocztowej w Gdañsku (dar nr 246)  powiêcona im tabliczka widnieje zreszt¹ na murze
cegie³kowym. Dowodem, ¿e akcja Szyszki-Bohusza odbi³a siê szerokim echem,
a idea ratowania panteonu polskiej pañstwowoci zyska³a uznanie obcokrajowców, jest cegie³ka nr 5781, ufundowana
w 1923 r. przez szwajcarskiego pu³kownika Jacquesa de Reyniera. Pu³kownik ten
od marca 1921 do kwietnia 1925 r. sta³ na
czele Rady Portu i Dróg Wodnych Wolnego Miasta Gdañska.
W starannie prowadzonym rejestrze
donatorów widniej¹ jednak jeszcze dalsze
lady ofiarnoci gdañszczan: zapisano tam
wp³atê oficerów i ¿o³nierzy Oddzia³u Kierownictwa Transportów Wojskowych (pod
numerem 1667), Kooperatywy Oficerskiej (1672), Urszuli i Bronis³awa Sydów
(1691), pracowników Wydzia³u Ruchu Dyrekcji Kolei (1695), uczestników wycieczki z Pomorza i Gdañska Stowarzyszenia
Chrzecijañsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych w Polsce (3102),
Bronis³awa £oziñskiego z rodzin¹ (3133;
ten i wszystkie poprzednie datki wniesiono w 1922 r.), cz³onków ko³a miejscowego Polskiego Zwi¹zku Kolejowców (4430)
i Wac³owostwa Wersów (4521; dwie ostatnie donacje z 1923).
Ogó³em wiêc gdañszczanie  jeli za
gdañszczanina liczyæ równie¿ p³k. de Reynier  wzbogacili konto Kierownictwa
Odnowienia Wawelu a¿ 10 wp³atami. To
naprawdê niema³o!
TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR BA£DA

Pieniêdzy wystarczy³o z nawi¹zk¹
Gromadzenie dobrowolnych datków
rozpoczêto w 1921 r. Zgodnie z pomys³em szefa Kierownictwa polega³o to na
rozprowadzaniu cegie³ek  cena ka¿dej
równa³a siê kosztowi jednej dniówki fachowców, zaanga¿owanych przy rewalo-
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ryzacji zabudowañ historycznego wzgórza. Rezultat apelu przeszed³ najmielsze
oczekiwania: w najtrudniejszym dla bud¿etu KOW 1921 roku rodacy op³acili
1.661 takich dniówek, w 1922  2.4098,
natomiast w 1923  1.902. Pieniêdzy wystarczy³o wiêc z nawi¹zk¹. Zrealizowano
w pe³ni kosztowny program odnowy kamieniarskiej i murarskiej wschodniej fasady zamku wraz z Kurz¹ Stopk¹, Pawilonem Gotyckim i Baszt¹ Sandomiersk¹
(Lubrank¹), a ponadto udostêpniono wykopaliska romañskie, uporz¹dkowano pó³nocne stoki wzgórza oraz rozpoczêto restauracjê wnêtrz.
Sytuacja by³a opanowana, tym bardziej,
¿e po zakoñczeniu wojny i ustabilizowaniu waluty (co zwi¹zane by³o z reform¹
autorstwa ministra W³adys³awa Grabskiego) pañstwo z powrotem wziê³o na siebie
ciê¿ar finansowania rewaloryzacji Wawelu. Mimo to cegie³ki wykupywano a¿ do
1936 r. Ogó³em darczyñcy op³acili 6.330
dniówek  zaanga¿owanie to oszacowano
na 60 tys. dolarów.
Akcja mia³a charakter honorowy  jedyn¹ nagrod¹ dla dobroczyñców mia³o
byæ umieszczenie w mutrze oporowym,
nazwanym cegie³kowym, tabliczek z piaskowca szyd³owieckiego z wykutymi inskrypcjami, jakie umieszczali oni na przekazach. Niestety, ze wzglêdów zarówno
finansowych (koszty zakupu surowca
oraz jego obróbki) jak i technicznych
(brak miejsca) na ceglanym tle pojawi³o
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M³odzie¿ z Siemyla w Trójmiecie

Wycieczka
z niespodziank¹
Na Pomorzu ju¿ na dobre rozpocz¹³ siê sezon turystyczny. Do Trójmiasta zje¿d¿aj¹ wycieczki z ca³ej Polski. Niektóre
z wycieczek szkolnych s¹ dotowane przez Fundusze Unijne. Jest sobota 14 maja 2011 r. Bêdziemy towarzyszyæ wycieczce
m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ w Siemylu, le¿¹cym blisko Ko³obrzegu.
Kierownikiem wycieczki jest Pani Dobromi³a Andrzejak, a organizatorem i pilotem Pani Katarzyna Sochala.
Zachwyty i w¹tpliwoci
Trzydniowa wycieczka do Malborka,
na Hel i do Trójmiasta jest nagrod¹ dla
uczniów bior¹cych udzia³ w programie
wiat bli¿ej nas realizowanym przez
szko³ê ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. M³odzie¿ spotyka³a siê
z przewodnikiem na D³ugich Ogrodach
sk¹d uda³a siê do G³ównego Miasta. Z Zielonego Mostu otwiera siê wspania³y widok
na Mot³awê i D³ugie Pobrze¿e. Przewodnik
opowiada o Krowiej Bramie, Krowim Mocie, Wyspie Spichrzów i skrzypku Umbachu. M³odzie¿ pyta, dlaczego na Wyspie
Spichrzów jest brzydki niezabudowany
plac ze stercz¹cymi ruinami. Przewodnik
wyjania, ¿e jest to najatrakcyjniejszy finansowo teren w miecie, gdzie inwestorowi
bardziej op³aca siê handlowaæ gruntem, ni¿
odbudowywaæ zrujnowane spichlerze. Jeszcze parê s³ów o Zielonej Bramie, w której
goci³a Maria Ludwika Gonzaga i wycieczka ju¿ idzie w kierunku ¯urawia, który budzi
niek³amany zachwyt. St¹d ju¿ krok do przepiêknej ulicy Mariackiej, zwanej te¿ ulic¹
zakochanych. Tutaj przewodnik opowiada
o romantycznej historii Kopernika i Anny
Schilling. Po chwili wycieczka zatrzymuje
siê przy Fontannie Czterech Kwarta³ów
z czterema wspania³ymi lwami, które symbolizuj¹ nie tylko 4 dzielnice G³ównego
Miasta, ale w sposób wyrany równie¿
cztery pory roku.
Zachwyca kolorowa i bogato dekorowana fasada Kaplicy Królewskiej, a tu¿
za ni¹ piêtrz¹ce siê mury gdañskiego giganta  kocio³a mariackiego. Udajemy
siê w kierunku wspania³ej Wielkiej Zbrojowni, która budzi oczywisty zachwyt
swoj¹ finezyjn¹ dekoracj¹ i bogatymi z³oceniami. Jednak budynek po jej po³udniowej stronie, to ju¿ jest pora¿ka. M³odzie¿
zdumiona pyta przewodnika, dlaczego tak
szkaradny budynek postawiono obok piêk-

Neptun zawsze na topie

nej Zbrojowni. Dla kontrastu  odpowiada krótko, z lekkim zak³opotaniem, przewodnik.
Bystre oczy widz¹ brak trójzêba
i szukaj¹ Baltic Areny
Dochodzimy do ul. D³ugiej, mijamy
Z³ota Bramê i wchodzimy na dziedziniec
Przedbramia. Tutaj jest okazja do barwnych opowieci o walkach u murów miasta, o torturach w katowni, warunkach pobytu w wie¿y wiêziennej i egzekucjach na
Targu Wêglowym i przed Dworem Artusa.
Jeszcze parê s³ów o Bramie Wy¿ynnej, której wschodnia fasada ju¿ b³yszczy w s³oñcu piêknymi z³oceniami. Bram¹ Z³ot¹ wycieczka wkracza ponownie na ul. D³ug¹
zwan¹ Drog¹ Królewsk¹. Tutaj spostrzegawcza m³odzie¿ zauwa¿a niezwyk³¹ numeracjê kamienic, która biegnie nie z lewej w praw¹, lecz po ¿ydowsku z prawej
w lew¹ stronê. Trudno wyt³umaczyæ sk¹d
ta tradycja siê wziê³a. Na Drodze Królewskiej w godzinach wycieczkowego szczytu, piêknie owietlona s³oñcem jest zawsze pó³nocna strona ulicy. Szkoda, ¿e

kamienice Uphagena, Ferberów i Czirenbergów najczêciej pozostaj¹ w cieniu.
Ratusz G³ównomiejski te¿ straci³ nieco
blasku, albowiem od dwóch lat brakuje na
szczycie wie¿y z³oconej figury króla Zygmunta II Augusta. Obecnie na dodatek iglica ratusza obudowana jest brzydkimi rusztowaniami, a wierzcho³ek iglicy zdjêty dla
przeprowadzenia konserwacji.
Wycieczka dociera do fontanny Neptuna i s³ucha opowieci przewodnika o wizytach królewskich w królewskich kamieniczkach, o ogromnym piecu w Dworze Artusa,
o panience wychylaj¹cej siê z okienka
oraz o bitwach i wydarzeniach historycznych uwiecznionych na reliefach z³otej kamieniczki. Po chwili podchodzimy do miejsca sk¹d widaæ trzech Neptunów, a jak siê
dobrze wytê¿y wzrok, to nawet i piêciu.
Efekt os³abia jedynie brakuj¹cy trójz¹b
u Neptuna z ul. Chlebnickiej. Nagle kto
z m³odzie¿y pyta o Baltic Arenê. Jest ona
wprawdzie nie po drodze, ale wystarczy
wejæ na wie¿ê kocio³a mariackiego, aby
ten stadion z daleka zobaczyæ. W Bazylice
Mariackiej najwiêcej uwagi powiêca siê

13

Nr 06/2011
wielkim organom, zegarowi astronomicznemu Hansa Duringera, o³tarzowi g³ównemu, Piêknej Madonnie, Piecie i kopii
dzie³a Hansa Malinga S¹d Ostateczny.
Spotkalimy premiera Donalda Tuska
z wnukiem
Doje¿d¿amy do ogrodu zoologicznego
w Oliwie. Tak siê ciekawie z³o¿y³o, ¿e zoo
oliwskie w tym dniu przyszed³ pokazaæ
swojemu wnukowi premier Donald Tusk.
Spotka³a nas zatem jeszcze jedna mi³a niespodzianka tego dnia. Chwila przyjaznej
rozmowy przewodnika z premierem poskutkowa³a zgod¹ premiera na wspólne
zdjêcie z dzieæmi z Siemyla. Taki dzieñ siê
zdarza raz. Jeszcze krótka rozmowa premiera z dzieæmi, który okaza³ siê mi³ym,
sympatycznym cz³owiekiem, znakomicie
nawi¹zuj¹cym kontakt z m³odzie¿¹. Nie
chcielimy jednak d³u¿ej przeszkadzaæ
premierowi w jego prywatnej wyprawie
do zoo i po serdecznym po¿egnaniu dokoñczylimy zwiedzania zoo, a zosta³y jeszcze
¿enetki, liski pustynne, je¿ozwierz i drapie¿niki.
Wieczorem w katedrze oliwskiej zastalimy organistê, który przegrywa³ sobie

Premier z m³odzie¿¹

utwory. Gdy us³ysza³, ¿e do katedry wesz³a
wycieczka, wychyli³ siê zza klawiatury, pomacha³ przyjanie rêkami i zagra³ nam kilka wspania³ych utworów. Kiedy siê zwiedza katedrê oliwsk¹ nie sposób pomin¹æ
piêknego parku oliwskiego z jego wspania³y-

mi okazami przyrodniczymi: cudownie kwitn¹cymi magnoliami, wspania³ym grójecznikiem japoñskim, ogromnymi kasztanowcami bia³ymi i setk¹ innych wspania³oci.
TEKST: DARIUSZ WRÓBLEWSKI.
FOTO: DOBROMI£A ANDRZEJAK

Konto otwarte  liczy siê ka¿dy spo³eczny grosz

Policja gdañska czeka
na sztandar
Wiek za wiekiem mija, a mundur niez³omnie szuka sztandaru. Zatkniêty na drzewcu przez lata w chwilach walki chwalebnej niós³ myli i czyny. W polach bitew, w murach miast bronionych i zdobywanych niez³omnie w wirze zdarzeñ swym
³opotem serca do powiêceñ zagrzewa³. Usta³ czas wojen, lecz i w chwilach pokoju sztandar równie wa¿ny dla munduru
pozostaje.
¯o³nierze, policjanci i funkcjonariusze
ka¿dej s³u¿by mundurowej za honor swój
uznaj¹ posiadanie sztandaru. Do tych najcenniejszych zalicza siê te ufundowane przez
spo³eczeñstwo. Tak te¿ ma byæ w przypadku sztandaru dla Komendy Miejskiej
Policji w Gdañsku. Powsta³y Komitet skupi³ w sobie przedstawicieli ró¿nych rodowisk, a i ci¹gle siê rozrasta.
Koszty wykonania sztandaru przyj¹³ na
siebie Urz¹d Miasta w Gdañsku i Rada
Miasta Gdañska. Spo³eczny Komitet Organizacyjny Nadania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku przyj¹³ na siebie ciê¿ar w³aciwej oprawy tak
donios³ej chwili, jak¹ jest nadanie sztandaru. W przyjêtym programie jest m.in.
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uroczysta Msza  wiêta, wystawa, sesja
popularnonaukowa i okolicznociowa publikacja naukowa.
Wyzwanie wymaga zebrania znacznych
kwot pieniêdzy. W dalszym ci¹gu aktualny
pozostaje apel Komitetu o dobrowolne datki
na cele Komitetu. Przypominamy zatem
jeszcze raz numer konta, na jaki mo¿na
dokonywaæ wp³at.
Nordea Bank Polska S.A.
Oddzia³ Gdañsk III  pod nazw¹
Spo³eczny Komitet Organizacyjny
Nadania Sztandaru dla Komendy
Miejskiej Policji w Gdañsku.
Nr konta:
70 1440 1345 0000 0000 1278 5798

Czasu pozosta³o niewiele. Uroczystoæ
nadania sztandaru zosta³a zaplanowano na
dzieñ 15 lipca br. Mimo intensywnych
dzia³añ przed Komitetem jeszcze wiele
pracy. W jego aktualnym sk³adzie znajduj¹ siê:
 doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis  Honorowyx Obywatel Miasta Gdañska,
Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdañsk,
 dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG 
Naczelnik OBEP IPN w Gdañsku,
 prof. zw. dr hab. Andrzej G¹siorowski
 Uniwersytet Gdañski,
 prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski 
Uniwersytet Gdañski,
 dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof. UG
 Uniwersytet Gdañski,
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 dr hab. Piotr Semków, prof. AMW 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 Piotr Wierzbicki  Dyrektor Archiwum
Pañstwowego w Gdañsku,
 dr Katarzyna Kubicka  Archiwum
Pañstwowe w Gdañsku,
 dr Lidia Potykanowicz  Suda  Archiwum Pañstwowe w Gdañsku,
 Joanna B³awat Obin  Archiwum Pañstwowe w Gdañsku,
 dr Janusz Marszalec  Z-ca Dyrektora
Muzeum II Wojny wiatowej w Gdañsku,
 Marcin Westphal  Muzeum II Wojny
wiatowej Gdañsku,
 Krzysztof Filip  OBEP IPN O/Gdañsku,
 mjr Andrzej Haniecki  Wojewódzki
Sztab Wojskowy w Gdañsku,
 Ma³gorzata Perzyna  Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Gdañsku,
 Ks. Pra³at Bogus³aw G³odowski  Kapelan Wojewódzki Policji,
 Ks. Kanonik Piotr ¯ynda  Proboszcz
Parafii p.w. Chrystusa Króla w Gdañsku,
 Jakub Szadaj  Przewodnicz¹cy Niezale¿nej Gminy Wyznania Moj¿eszowego w RP z siedzib¹ w Gdañsku,
 Jerzy Szahuniewicz  Prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP
w Gdañsku,
 Ma³gorzata Lewandowska  Urz¹d
Miejski w Gdañsku,
 Dorota Abramowicz  Polska Dziennik
Ba³tycki,
 Ryszard Januszewski  Dyrektor BIGB
Baltica,

Przedstawiciele Komitetu odwiedzili ks. arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia by omówiæ oprawê
liturgiczn¹ uroczystoci

 Waldemar Kowalski  Wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Gdañsk,
 Zbigniew Socha  Wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Gdañsk,
 Rufin Godlewski  Stowarzyszenie Nasz
Gdañsk,
 Czes³aw Skonka  Prezes Stow. Mi³oników Tradycji Mazurka D¹browskiego,
 mgr in¿. Stanis³aw Madaliñski  Stow.
Mi³oników Tradycji Mazurka D¹browskiego,

 insp. Jacek lusarczyk  emerytowany
policjant,
 podinsp. Janusz Skosolas  KWP
Gdañsk,
 podinsp. Krystian Wojciechowski  KWP
Gdañsk,
 Wac³aw Ziomek  Przewodnicz¹cy Ko³a
Emerytów KMP w Gdañsku,
 m³. insp. Zbigniew Paku³a  Komendant
Miejski Policji w Gdañsku,
 nadkom. Waldemar Szulc  I Zastêpca
Komendanta Miejskiego Policji w Gdañsku,
 podinsp. Dariusz Krasula  Zastêpca
Komendanta Miejskiego Policji w Gdañsku,
 podinsp. Ryszard Segin  Naczelnik
Wydzia³u Prewencji KMP w Gdañsku,
 st. asp. Zbigniew Korytnicki  Z-ca
Naczelnika Wydzia³u Ruchu Drogowego
KMP,
 podkom. Magdalena Michalewska 
Rzecznik KMP w Gdañsku,
 asp. sztab. Aleksandra Filipiak Przewodnicz¹ca NSZZ Policjantów.
Przypomnijmy jeszcze, ¿e Honorowy
Patronat nad uroczystoci¹ sprawuj¹ Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz
i przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska
Bogdan Oleszek. Patronat medialny przyjê³o Radio Gdañsk, Polska Dziennik Ba³tycki i portal Trojmiasto.pl

Kilkoro cz³onków Komitetu po spotkaniu 30 maja przed gmachem Komenty Miejskiej Policji
w Gdañsku

TEKST I ZDJÊCIA
WALDEMAR KOWALSKI
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Pomorska Grafika Roku
i Nagrody Artystyczne
GTPS
Nagrody Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki na trwa³e wpisa³y siê ju¿ do kalendarza gdañskich wydarzeñ artystycznych. Podczas ich wrêczania galeria PUNKT wype³nia siê osobami dla których kultura i sztuka odgrywa istotne
znaczenie. Nie jest to jednak miejsce ho³ubione przez pseudoartystycznych szpanerów nazywanych obecnie celebrytami.
Zarówno przyby³ych licznie goci, jak
i laureatów konkursu Pomorska Grafika
Roku 2010, a tak¿e Nagród Artystycznych GTPS za 2010 rok powita³, jak zwykle, prezes GTPS, Ryszard Kul.
Grand Prix dla Cezarego Paszkowskiego
Obie wy¿ej wymienione nagrody s¹ ze
sob¹, tradycyjnie ju¿, zwi¹zane, gdy¿ laureaci Nagród Artystycznych otrzymuj¹ je
w formie zwyciêskiej grafiki. Jury pod
przewodnictwem prof. UMK dr hab.
Waldemara Woniaka przyzna³o pierwsze miejsce w 40. edycji konkursu Pomorska Grafika Roku 2010 pracy
Chmura wykonanej w technice digital
print (druku cyfrowego) przez profesora
Cezarego Paszkowskiego. Drugie miejsce zaj¹³ linoryt Twarz autorstwa Adama Sikorskiego. Trzecie miejsce przypad³o wykonanej w technice akwatinta
pracy Sen Agnieszki Borowskiej. Natomiast cztery wyró¿nienia trafi³y do:
Daniela Kufla, Sergiusza Powalki, Magdaleny Hanysz-Stefañskiej i Wojciecha
Sêczawy. Szczególna uwagê wród tych
ostatnich zwraca baniowa grafika ¯u³awskie inspiracje Daniela Kufla wykonana technik¹ digital print. Na konkurs
wp³ynê³o blisko 60 prac wykonanych
przez 27 autorów.

Prof. Cezary Paszkowski
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Bo¿ena Ptak, Miros³aw Baka,
S³awomir Grabowy, Grzegorz Kwiatkowski,
Rafa³ Ostrowski, Waldemar Marsza³ek,
o. Roman Zio³a
Laureatami przyznanych ju¿ po raz 27
Honorowych Nagród Artystycznych
GTPS za 2010 rok zosta³o siedem osób.
Bo¿ena Ptak zosta³a doceniona w dziedzinie literatury za tom poezji Resocjalizacja znaczeñ. Z kolei Miros³aw Baka
w dziedzinie filmu za ca³okszta³t dokonañ
aktorskich. S³awomir Grabowy otrzyma³
nagrodê w dziedzinie grafiki za wystawê
w Galerii GTPS Punkt zatytu³owan¹
Rysowane no¿em oraz ca³okszta³t twórczoci. Grzegorz Kwiatkowski otrzyma³
j¹ w dziedzinie literatury za tom poezji
Os³abiæ. Uzasadnieniem nagrody dla
aktora Rafa³a Ostrowskiego by³a rola
Wokulskiego w Lalce w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Z kolei Waldemara
Marsza³ka dostrze¿ono w dziedzinie malarstwa za jubileuszow¹ wystawê malarstwa w PGS w Sopocie. Franciszkanin
o. Roman Zio³a zosta³ uhonorowany za
organizacjê spotkañ ekumenicznych Asy¿
w Gdañsku. W tym ostatnim przypadku
podczas wrêczania nagrody nie zabrak³o
osób wspó³tworz¹cych te spotkania jak
imam Gminy Muzu³mañskiej w Gdañsku
Hani Hraisch czy te¿ prezes Niezale¿nej

Gminy Wyznania Moj¿eszowego RP Jakub Szadaj.
Pocz¹tki  w 1922 roku wród Polonii
Gdañskiej
 Poziom konkursu na Pomorsk¹ Grafikê Roku od lat jest bardzo wysoki i wyrównany  podkrela prezes GTPS Ryszard Kul.  St¹d te¿ jury stanê³o przed
trudnym wyborem. W przypadku Cezarego
Paszkowskiego jest to ju¿ jego ósme zwyciêstwo w tym konkursie. Przypomnê, ¿e
po raz pierwszy wygra³ w roku 1979.
Osi¹ganie takich wyników w grafice komputerowej by³o mo¿liwe dziêki dowiadczeniu uzyskanemu wczeniej przy u¿yciu
technik tradycyjnych. W tym przypadku
komputer jest tylko narzêdziem artystycznej wra¿liwoci twórcy. Natomiast nagrody artystyczne wiadcz¹, ¿e w naszym
miecie mamy wiele wydarzeñ o istotnym
znaczeniu dla kultury.
Nad stron¹ organizacyjn¹ tego gdañskiego wiêta sztuki czuwa³ z kolei dyrektor biura GTPS Daniel Kufel. Ten
bardzo utalentowany i wra¿liwy artysta
udowodni³, ¿e sprawdza siê równie¿ jako
mened¿er kultury.
Przypomnijmy, ¿e GTPS swój rodowód
wywodzi z dzia³aj¹cego od 11 lipca 1922
roku w Wolnym Miecie Gdañsku Towa-

Od lewej Miros³aw Baka
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O. Roman Zio³a ze wspó³pracownikami

rzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki, które
zosta³o utworzone z inicjatywy Polonii
Gdañskiej. Po s¹dowej rejestracji maj¹cej
miejsce 18 listopada 1922 roku uzyska³o
ono uprawnienia do odbywania publicznych
zebrañ, organizowania odczytów, wyk³adów,
urz¹dzania koncertów, wystaw, a tak¿e
publikowania w³asnych wydawnictw.
Kontynuacja  na fali przemian
Od roku 1927 TPNiS wydawa³o te¿
Rocznik Gdañski. Wspomniane towarzystwo, poza przerw¹ wojenn¹, prowadzi³o dzia³alnoæ do 27 padziernika 1956 r.

Na fali przemian popadziernikowych przekszta³ci³o siê póniej w Gdañskie Towarzystwo Naukowe gubi¹c po drodze kierunki
wyznaczane s³owami przyjació³ i sztuki.
Aby nie zaprzepaciæ tego dorobku powo³ano 2 maja 1958 r. Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuki. Na jego czele stan¹³ profesor Politechniki Gdañskiej Jerzy
Mindowicz. W roku 2012 bêdziemy obchodziæ 90. powstania Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki. Warto zadbaæ, aby
w obchody tej piêknej rocznicy w³¹czyli
siê kontynuatorzy dorobku Towarzystwa
w zakresie nauki i sztuki czyli Gdañskie

Piosenka
na lato
W letni czas podczas wêdrówek uliczkami G³ównego Miasta, wzd³u¿ nabrze¿a Mot³awy, mi³o bêdzie zapiewaæ gdañski przebój Heweliusz i gwiazdy. Piosenka aktualna jest
zw³aszcza teraz, w Roku Jana Heweliusza. S³owa i melodiê
napisa³ Lech Mi¹dowicz, bard, cz³onek Stowarzyszenia Nasz
Gdañsk. Za piosenkê tê prezydent Miasta Gdañska Pawe³
Adamowicz przyzna³ autorowi w lipcu 2010 roku nagrodê
podczas XI Festiwalu Szanty pod ¯urawiem.
Lecha Mi¹dowicza spotkaæ mo¿emy w wielu miejscach
Gdañska z gitara, albo saksofonem, us³yszeæ jak gra i piewa
umiechaj¹c siê do przechodniów.
Osoby zainteresowane nutami piosenki zapraszamy do naszej
siedziby przy ul. Ogarnej 64/65, we wtorki w godzinach od 17
do 18. Mo¿emy te¿ przes³aæ nuty poczt¹ meilow¹.
K.K.

Towarzystwo Naukowe oraz Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuki. Nale¿a³oby
ju¿ dzisiaj pomyleæ o okolicznociowych
publikacjach, konferencjach oraz wystawach. Bêdzie to te¿ dobra okazja do docenienia dorobku obu towarzystw oraz wyró¿nienia d³ugoletnich dzia³aczy.
JAROS£AW BALCEWICZ
Autor jest cz³onkiem zarz¹du Gdañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Sztuki oraz prezydium Wydzia³u I Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego.
ZDJÊCIA: DANIEL KUFEL

HEWELIUSZ I GWIAZDY
Gdy siedzê w ogródku na D³ugiej
Niczego mi w ¿yciu nie trzeba:
Pary¿a, Londynu, New Yorku,
Mam Gdañsk i trochê nieba.
T³um barwny przede mn¹ p³ynie
I lato sypie umiechy.
Sk¹d humor, marzenia w g³owie?
Wiatr morski niesie odpowied.
Ref.: To Jan Heweliusz nauczy³ nas
Z mi³oci¹ patrzeæ w gwiazdy.
Po prostu, zwyczajnie, co jaki czas,
Czerpaæ ze skarbca fantazji.
Z gwiazd czytaæ nowe wiersze
I mieæ pomys³y na jutro.
Do ludzi miaæ siê serdecznie,
By w ¿yciu nie by³o smutno.
Ulica jak wielki czarodziej
Maluje chwil wie¿e obrazy,
W pastelach lni¹ ciany kamienic,
Zrodzone z ludzkich marzeñ.
Jak piêkno miasta wypiewaæ,
W nuty zapisaæ i wiersze,
By s³owa by³y prawdziwe,
Wra¿enia odda³y pierwsze.
Ref.: To Jan Heweliusz...

17

Nr 06/2011

Miesiêcznik Nasz Gdañsk skoñczy³ 10 lat!

Pasja i zaanga¿owanie.
Krytyka konstruktywna
Dok³adnie 10 lat temu, w czerwcu 2001 roku, ukaza³ siê pierwszy numer czasopisma Nasz Gdañsk. Liczy³ 8 stron,
nienumerowanych i nie zeszytych. Kolorowe by³y tylko dwie zewnêtrzne stronice ok³adki. To wszystko nie przeszkadza³o
w odbiorze poruszanych tematów  zawsze istotnych, przedstawianych z pasj¹ i zaanga¿owaniem.
Oprócz informacji o Stowarzyszeniu
Nasz Gdañsk i zasadach kandydowania
naszych cz³onków w wyborach do Rady
Miasta, w numerze znalaz³y siê artyku³y: W obronie najcenniejszego zieleñca G³ównego Miasta (przy ul. Szerokiej, mia³ na nim stan¹æ dom handlowy),
A jak Aleja Zwyciêstwa (pierwsza
czêæ cyklu Gdañskie ABC), Pamiêtamy o dzieciach, Kupcy Dominikañscy w Gdañsku i wiersz Macieja Grada:
Powroty na strunie pamiêci. Na ostatniej stronie ok³adki obchodz¹ca wówczas 10-lecie Gildia Kupców Gdañskich
zaprasza³a na Festyn dla ca³ej Rodziny.
Redaktorem prowadz¹cym czasopismo
by³a Olga Zieliñska. Jak to wygl¹da dzisiaj, ka¿dy, kto wemie do rêki niniejszy
egzemplarz pisma, mo¿e sam oceniæ,
jak wielki zrobilimy postêp.
Zwiêkszy³a siê objêtoæ i liczba stron.
Liczba wspó³pracowników wzros³a wielokrotnie, liczba Czytelników jeszcze wiêcej, a wraz z nimi rozszerzy³y siê kr¹g
oddzia³ywania i znaczenie pisma. Jedno
pozosta³o niezmienne: pasja i zaanga¿owanie autorów, pisz¹cych nieodp³atnie o sprawach, które nas poruszaj¹.
Nierzadko piszemy krytycznie, tak¿e
o poczynaniach w³adz, ale zawsze jest
to krytyka konstruktywna, pokazuj¹ca
alternatywne sposoby rozwi¹zania problemu. Miesiêcznik jest bezp³atny, koszty s¹ pokrywane z reklam. Zdarza siê,
¿e jestemy na styku, ale zawsze udaje siê pokonaæ trudnoci.
Ciesz¹c siê z jubileuszu pragnê podziêkowaæ wszystkim, którzy siê do
niego przyczynili: Redaktorom, Autorom, Czytelnikom i Reklamodawcom,
a tak¿e wszystkim cz³onkom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia. Jest to
wspólny sukces w dzia³aniu dla dobra
naszego umi³owanego Miasta i jego
Mieszkañców. Nie zmarnujemy tego
dorobku. Nie spoczniemy na laurach!
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Rekrutacja trwa. Coraz mniej czasu do namys³u

Nowe kierunki na
Politechnice Gdañskiej
O chemiê budowlan¹ oraz zarz¹dzanie in¿ynierskie poszerzy³a siê oferta kierunków studiów na Politechnice Gdañskiej
w nadchodz¹cym roku akademickim. Rekrutacja trwa  www.rekrutacja.pg.gda.pl Jest coraz mniej czasu do namys³u.
Do 5 lipca trzeba siê zarejestrowaæ na studia stacjonarne I stopnia.
Chemia budowlana jest kierunkiem unikatowym w skali kraju. To stacjonarne studia miêdzyuczelniane, które prowadzone
bêd¹ wspólnie przez Wydzia³y Chemiczne Politechniki Gdañskiej i Politechniki
£ódzkiej oraz Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Ka¿da uczelnia
przyjmie tak¹ sam¹ liczbê studentów  po
30 osób. Wyk³adowcami bêd¹ zarówno
praktycy jak i naukowcy.
Jak podkrela dziekan Wydzia³u Chemicznego PG, prof. dr hab. in¿. Jacek
Namienik: absolwenci nowych studiów
poznaj¹ m.in. technologie wytwarzania,
przetwórstwa i metody modyfikacji materia³ów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych,
stosowanych w przemyle budowlanym. Bêd¹ potrafili projektowaæ i dobieraæ materia³y
do ró¿nych zastosowañ ale
tak¿e bêd¹ posiadaæ wiedzê
z zakresu metod ich badania,
atestacji i certyfikacji wyrobów. Studia maj¹ tak¿e przygotowaæ m³odych do obs³ugi
specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz
danych.
 Chemia budowlana to
inaczej chemia w budownictwie, obejmuj¹ca obok chemii ogólnej i wybranych
dzia³ów chemii nieorganicznej, organicznej i analitycznej tak¿e zagadnienia: termodynamiki chemicznej, kinetyki chemicznej, elektrochemii: korozja i ochrona
zbrojenia stalowego, oraz chemii rodowiskowej  mówi dr hab. Ewa KlugmannRadziemska, prodziekan ds. rozwoju Wydzia³u Chemicznego PG.
Studenci chemii budowlanej kszta³ciæ
siê bêd¹ na swoich uczelniach macierzystych przez pierwsze cztery semestry wed³ug jednakowych planów i programów
studiów. Dwa kolejne semestry realizowane bêd¹ na partnerskich uczelniach (po

jednym semestrze na ka¿dej z nich). Na
ostatni semestr studenci wróc¹ do swoich
uczelni, które bêd¹ wydawaæ im dyplomy
ukoñczenia studiów. W suplemencie dyplomu znajdzie siê jednak informacja mówi¹ca o charakterze kierunku i uczelniach
prowadz¹cych studia.
Zgodnie z umow¹ o studiach miêdzyuczelnianych chemia budowlana, w trakcie
nauki uczelnie zapewni¹ odp³atnie miejsce
w akademikach dla studentów przyje¿d¿aj¹cych z partnerskich orodków.
 Ostatnich dwadziecia lat przynios³o
ogromne zmiany na rynku nowoczesnych
materia³ów budowlanych. W Polsce ter-

min chemia budowlana jest powszechnie
znany, zwi¹zany jest on z materia³ami budowlanymi, a nie z kierunkiem kszta³cenia
studentów. Stworzenie w polskich uczelniach technicznych nowego kierunku to
cenna inicjatywa. Przyszli absolwenci bez
problemu znajd¹ pracê w przemyle materia³ów budowlanych  mówi dr in¿. Jacek
Michalak, wiceprezes zarz¹du ds. rozwoju
Grupy Atlas, cz³onek Rady Programowej.
Kolejny kierunek, który Politechnika
Gdañska proponuje maturzystom to zarz¹dzanie in¿ynierskie.
Cech¹ odró¿niaj¹c¹ studia na naszym
wydziale od studiów prowadzonych na
uniwersytetach i w licznych szko³ach biz-

nesu jest po³¹czenie wiedzy in¿ynierskiej
i mened¿erskiej z umiejêtnoci¹ rozwi¹zywania problemów praktycznych. W trakcie
studiów k³adziemy du¿y nacisk na sprawne opanowanie narzêdzi informatycznych,
niezbêdnych w nowoczesnym zarz¹dzaniu
ka¿dym przedsiêbiorstwem, organizacj¹
publiczn¹ oraz organizacj¹ pozarz¹dow¹.
Zarz¹dzanie in¿ynierskie to nowa nazwa dotychczasowego programu. Rozporz¹dzenie MNiSW nie pozwala na wydawanie dyplomów in¿ynierskich na kierunku
zarz¹dzanie po roku 2012. Chc¹c utrzymaæ in¿ynierski tok i charakter studiów
na zarz¹dzaniu, w³adze Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii PG star³y
siê o uznanie kierunku za unikatowy, czyli innymi s³owy
 niestandardowy.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego wyda³o pod
koniec stycznia 2011 decyzjê uznaj¹c¹ studia I stopnia na kierunku zarz¹dzanie,
w obecnym ich kszta³cie i przy
obecnie realizowanym programie, za tzw. kierunek unikatowy. Oznacza to, ¿e wydzia³
ZiE mo¿e wydawaæ absolwentom tych studiów dyplomy
in¿ynierskie.
Uznanie unikatowoci wymaga zmiany nazwy, która zgodnie z propozycj¹ WZiE brzmi: zarz¹dzanie in¿ynierskie. Taka nazwa znajdzie siê na dyplomach
studentów.
Rekrutacja trwa
Przypomnijmy, ¿e rekrutacja na PG ruszy³a 4 maja. Czeka 31 kierunków studiów,
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia. U nas wnosisz tylko jedn¹ op³atê rekrutacyjn¹, niezale¿nie sod liczby wybranych przez Ciebie kierunków. Dostarczasz te¿ jeden komplet podañ! Wiêcej
informacji na www.rekrutacja.pg.gda.pl.
EWA KUCZKOWSKA,
BIURO PRASOWE POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ
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