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26 maja – parada jachtów na Motławie

STOP K£ADKA
– protest przeciwko barierze
dla ¿eglugi
Tegoroczny pocz¹tek sezonu ¿eglarskiego w dniu 26 maja by³, jak zwykle, radosnym œwiêtem, pokazuj¹cym jak bliskie
gdañszczanom i goœciom z zaprzyjaŸnionych miast jest nasze miasto i jego tysi¹cletnie morskie tradycje. Najwiêkszym
wydarzeniem by³a doroczna parada na Mot³awie, w której wziê³a udzia³ rekordowa liczba jednostek.
Na powszechn¹ radoœæ rzuci³a siê cieniem determinacja w³adz miasta w forsowaniu tzw. k³adki czyli mostu dla pieszych
z Zamczyska na O³owiankê, która powa¿nie utrudni, a w stanie zamkniêtym uniemo¿liwi wp³ywanie do portu na Mot³awie.

Wbrew rozs¹dkowi, lekcewa¿¹c wszelkie
argumenty, tak¿e ekonomiczne, rozpisano
konkurs miêdzynarodowy na tê inwestycjê,
która ma kosztowaæ – bagatela – 13 milionów z³otych, podczas gdy most zwodzony
na Wis³oujœcie, dwa razy mniejszy, ale szer-

Przy ul. Wartkiej. Statek ratowniczy Stra¿ak (czerwony) pod k³adk¹
siê nie zmieœci!

szy i przystosowany do przejazdu autokarów, kosztowa³ zaledwie 2,7 miliona. Jak
ju¿ pisaliœmy, nasze Stowarzyszenie proponuje zamiast tego uruchomienie w tym
miejscu regularnie p³ywaj¹cego promu,
puszczenie autobusu przez Angielsk¹ Gro-

Ci najm³odsi równie¿ nie przep³yn¹
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Na wielu jachtach przylepiono takie ulotki

blê, a na dodatek przywrócenie otwierania
Zielonego Mostu. Tych 13 milionów starczy
na te cele i jeszcze zostanie na Most Krowi!
Œwiêto ¿eglarzy sta³o siê wiêc okazj¹ do
– utrzymanego w kulturalnej formie – protestu przeciwko tej barierze dla ¿eglugi.
Wiele jachtów bior¹cych udzia³ w paradzie
przyczepi³o sobie nalepki z napisem STOP
K£ADKA, a na nabrze¿u przy Bramie Stra-

ganiarskiej cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” i Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie zbierali podpisy pod apelem o zrezygnowanie z fatalnej inwestycji na rzecz
promu, autobusu i zwodzenia Mostu Zielonego, a tak¿e przed³u¿enia czasu funkcjonowania promu spod ¯urawia oraz urz¹dzenia
dodatkowego przystanku miejskiego tramwaju wodnego na O³owiance.

Formowanie parady jachtów na Martwej Wiœle

Dziurawe nabrze¿a przy parkingu Filharmonii
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Do podpisywania nie trzeba by³o nikogo namawiaæ

Do podpisywania siê pod protestem nie
trzeba by³o nikogo namawiaæ. W ci¹gu
paru godzin zebrano ponad 300 podpisów.
Razem jest ich ju¿ ok. tysi¹ca. Wszystkie
przeka¿emy Szanownym W³adzom miasta
i województwa. B³êdne decyzje nale¿y korygowaæ. Akcja bêdzie kontynuowana.
(AJ)

Kapitan W¹sowicz przy sterze Antiki

Bez Mot³awy i statków nie by³oby Gdañska
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Czy nie lepiej zamiast kładki puścić prom, a za pozostałe pieniądze
zabrać się wreszcie do przywracania otwierania mostów na Motławie,
w pierwszym rzędzie Zielonego?

Korespondujemy o k³adce
Otrzymaliœmy od p. wiceprezydenta Wies³awa Bielawskiego kolejny list, który zamieszczamy. A oto nasza odpowiedŸ:
Szanowny Panie Wiceprezydencie,
na pocz¹tek pragnê wyraziæ radoœæ, ¿e
wreszcie dyskutujemy. Poprzednio czytaliœmy tylko, ¿e decyzja zapad³a, i ¿e nie
mo¿e byæ mowy o promie, bo sponsor
daje pieni¹dze (wygospodarowane z naszych op³at!) tylko na k³adkê, co automatycznie wyklucza³o dyskusjê. Cieszymy
siê wiêc, ¿e wreszcie s³yszymy argumenty
merytoryczne, a przynajmniej ich próbê, bo
do takich trzeba zaliczyæ np. twierdzenie
o rzekomej wiêkszej „przyjaznoœci” k³adki, zw³aszcza (cytujê) „dla osób niepe³nosprawnych, starszych czy osób z wózkami
dzieciêcymi itp.” Sam jestem ju¿ niem³ody,
na pewno mniej sprawny ni¿ kiedyœ i jako
taki odpowiadam: wolê prom! Po (niewielkim) wysi³ku wejœcia po trapie mogê
usi¹œæ na ³aweczce i prom przewozi mnie
na drugi brzeg, podczas gdy na k³adce bêdê
musia³ przejœæ ca³¹ jej d³ugoœæ – co najmniej 60 m. To niew¹tpliwie wiêkszy trud,
dla osób z wózkami te¿. Je¿eli wed³ug
Pana prom (cytujê) „wykluczy z mo¿liwoœci
przeprawy wiêksz¹ czêœæ spo³eczeñstwa”,
to w niemniejszym stopniu dotyczy to
k³adki. Tylko dlaczego „wiêksz¹” czêœæ?
Czy nasze spo³eczeñstwo jest w wiêkszoœci
niesprawne?
Twierdzi Pan, ¿e prom utrudnia ¿eglugê
„w równej mierze” co k³adka. Przepraszam,
ale to nonsens. Prom nie utrudnia ¿eglugi,
bo jest jej czêœci¹. To tak, jakby twierdziæ,
¿e ¿egluga jest utrudnieniem dla ¿eglugi.
Rozumiem, ¿e ma Pan na myœli mo¿noœæ
kolizji. Prom, jak ka¿dy pojazd, musi siê
stosowaæ do praw ruchu na wodzie. W ka¿dej chwili, w ci¹gu paru minut mo¿na go
wycofaæ do brzegu, podczas gdy na otwarcie k³adki trzeba czekaæ. W odró¿nieniu
od k³adki prom nie powoduje zatorów.
Co do wp³ywu na krajobraz ma Pan
racjê pisz¹c, ¿e „¿ywe miasto historyczne
mo¿e z powodzeniem asymilowaæ nowo-

czesne formy architektury i techniki. Oczywiœcie odpowiednio wpisane w tkankê historyczn¹. Nie mo¿e natomiast udawaæ, ¿e
zastyg³o w XVIII lub XIX wieku, bo to
by³by skansen”. Sêk w tym, ¿e Gdañskowi
(myœlê o G³ównym Mieœcie) nie grozi, by
sta³ siê skansenem. Przy piêknie odtworzo-

nym, œci¹gaj¹cym miliony turystów krajobrazie ulic, w nowoczesnych wnêtrzach
mieszkaj¹ ¿ywi ludzie, funkcjonuj¹ wspó³czesne sklepy i instytucje. Nie mamy nic
przeciwko nowoczesnym wstawkom, takim
jak np. hotel „Admira³” na ul. Tobiasza,
czy „Fahrenheit” na Grodzkiej, pod warun-
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kiem, ¿eby zachowywa³y proporcje i
nie zabija³y optycznie odtworzonego
lub zachowanego dawnego piêkna. A
tak w³aœnie mo¿e siê staæ w przypadku
zrealizowania k³adki, przekreœlaj¹cej
jeden z najpiêkniejszych naszych widoków, o wybitnych walorach w skali
œwiatowej. Jednak najwa¿niejszym argumentem przeciw niej jest uci¹¿liwoœæ
dla ¿eglugi (wcale nie „nieznaczna”!)
i wysoki koszt. Proszê porównaæ: most
zwodzony w Wis³oujœciu, po którym
je¿d¿¹ autokary, kosztowa³ 2,7 mln z³.
Czy nie lepiej zamiast k³adki puœciæ
prom, a za pozosta³e pieni¹dze zabraæ
siê wreszcie do przywracania otwierania mostów na Mot³awie, w pierwszym
rzêdzie Zielonego?
TEKST I ZDJÊCIE
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Jachty w tym miejscu tak, szlaban – nie!

Medale: Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II wręczone
22 maja 2012 r. na uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska

Stowarzyszenie „Nasz
Gdañsk” – wœród laureatów
Laureatami Medali Œw. Wojciecha w 2012 roku zostali: Wojciech Grabianowski – architekt, prof. W³adys³aw Jackiewicz
– artysta malarz i prof. Maciej Œwieszewski – artysta malarz. Medale Ksiêcia Mœciwoja II w 2012 roku otrzymali: Bohdan
Sienkiewicz – dziennikarz, œp. Tadeusz Skutnik (poœmiertnie) – dziennikarz, dr Jan Zarêbski – przedsiêbiorca oraz
Stowarzyszenie u¿ytecznoœci publicznej „Nasz Gdañsk”. Decyzjê tak¹ podjê³a Rada Miasta Gdañska – na podstawie
materia³u przygotowanego przez Kapitu³ê pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego M³ynarczyka.
Wrêczenie Medali odby³o siê 22 maja br.
podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdañska Rady w Dworze Artusa przy ul. D³ugi
Targ w Gdañsku.
Dla tych, co rozs³awiaj¹ jego dobre
imiê w kraju i na œwiecie.
Przywilej mówienia dobrze i innych
Na czeœæ laureatów rozleg³ siê wystrza³
z pok³adu modelu feluki. Oprawê muzyczn¹
zapewni³a Cappella Gedanensis pod dyrekcj¹ Aliny Kowalskiej-Piñczak.
W sk³ad Kapitu³y wchodz¹: ks. dr arcybiskup Tadeusz Goc³owski, Andrzej Januszajtis, prof. Jerzy M³ynarczyk, Bogdan
Oleszek, prof. Jerzy Samp, Piotr Soyka,
Barbara Szczepu³a-Ponikowska, Halina Winiarska-Kiszkis.
– Rada Miasta Gdañska ustanowi³a
gdañskie nagrody – Medale Œw. Wojciecha
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i Ksiêcia Mœciwoja II – za wybitne zas³ugi
dla naszego miasta oraz za s³awienie jego
dobrego imienia w kraju i na œwiecie – powiedzia³ Bogdan Oleszek, przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska. – W tym roku
przyznajemy je po raz szesnasty. Na patronów honorowych nagród wybraliœmy wybitne postacie – duchownego mêczennika,
biskupa Wojciecha oraz XIII wiecznego
ksiêcia gdañskiego, Mœciwoja II, którzy
wywarli znacz¹cy wp³yw na losy naszego
miasta.
Od 1997 roku, a wiêc od chwili ustanowienia medali do dziœ, przyznano 67 Medali Œw. Wojciecha i 119 Medali Ksiêcia
Mœciwoja.
– Tak oto rodzi siê tradycja nagradzania
ludzi, którzy kszta³tuj¹ najnowsz¹ historiê
naszego 1000-letniego miasta. – powiedzia³ prof. Jerzy M³ynarczyk, Mistrz Kapi-

tu³y. – Nagradzamy ludzi nieprzeciêtnych –
ludzi nauki, sztuki, gospodarki, przedstawicieli duchowieñstwa, wspania³ych spo³eczników, zakochanych w Gdañsku cudzoziemców, dziennikarzy, sportowców, tak¿e
kilkanaœcie instytucji i organizacji kojarzonych z Gdañskiem i funkcjonuj¹cych dla
dobra Gdañska.
– Rada Miasta Gdañska ma nies³ychany
przywilej mówienia dobrze o innych ludziach. – kontynuowa³ prof. Jerzy M³ynarczyk. – Przyznawane s¹ medale osobom,
które, jak mówi regulamin, rozs³awi³y
Gdañsk, pracowa³y dla niego, ale nie w sensie wykonywania zawodowych obowi¹zków, tylko czyni³y coœ ponad obowi¹zki,
takie zas³ugi honorujemy. Medale te s¹ –
obok tytu³u Honorowego Obywatela Miasta Gdañska – drugim, najwybitniejszym
wyró¿nieniem naszego miasta.
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Zachowaæ walory historycznej architektury
i ³adu przestrzennego Gdañska.
Bez spraw morza i ¿eglugi nie by³oby
Gdañska. Upamiêtnianie wybitnych
postaci, miejsc i wydarzeñ
Laudacjê dla Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” wyg³osi³ Bogdan Oleszek, przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska:
– Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” powsta³o w 1994 r. Wœród za³o¿ycieli by³o
wielu kupców, przedsiêbiorców i przedstawicieli Gdañskiej Izby Rzemieœlniczej.
Wszystkim by³y bliskie sprawy Gdañska
i tak jest do dziœ. W okresie pocz¹tków
transformacji gospodarczej i tworzenia siê
samorz¹dnoœci lokalnej Stowarzyszenie
„Nasz Gdañsk” sta³o siê ponadpartyjn¹
p³aszczyzn¹ ludzi pragn¹cych dynamicznego rozwoju miasta, wyczulonych na krzywdê cz³owieka, dzia³aj¹cych ponad podzia³ami politycznymi. Pierwszym prezesem
by³ Antoni Szczyt, zmar³y tragicznie w roku
2010. Od roku 1998 na czele zarz¹du stoi
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis.
„Nasz Gdañsk” jest dziœ stowarzyszeniem u¿ytecznoœci publicznej, relacjonowa³ Bogdan Oleszek. Poœród zawartych
w jego statucie ideowych celów na pierwszy plan wybija siê dzia³alnoœæ na rzecz
zachowania walorów historycznej architektury i ³adu przestrzennego Gdañska,
jego zabytków i dzie³ sztuki oraz wspieranie rewitalizacji miejsc i dzielnic istotnych
dla wizerunku i œwiadectwa historycznego
Gdañska. W oparciu o zasadê, ¿e bez spraw
morza i ¿eglugi nie by³oby Gdañska, Stowarzyszenie aktywnie je promuje i wspiera
o¿ywienie dróg wodnych w naszym mieœcie. Wa¿n¹ domen¹ dzia³alnoœci jest upamiêtnianie wybitnych postaci, miejsc i wydarzeñ w historii Gdañska i regionu, czego
widomym efektem by³ inicjatywa i doprowadzenie do zawieszenia tablicy upamiêt-

Medal Œw. Wojciecha

niaj¹cej pobyt Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w gdañskim areszcie
w 1917 r. Z inicjatywy Stowarzyszenia przywrócono te¿ na by³ej siedzibie Generalnego Komisariatu Rzeczpospolitej Polskiej
przy Nowych Ogrodach odtworzon¹ tablicê
z roku 1935, upamiêtniaj¹c¹ 15-lecie powrotu Polski nad Ba³tyk, z dodaniem nowej, przypominaj¹cej dramatyczne dzieje
tego budynku. W uznaniu tych przedsiêwziêæ Prezes Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczy³
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” medalem
„Pro Memoria”.
O sprawach zagospodarowania
przestrzennego i w³aœciwego kszta³tu
zabudowy historycznego Œródmieœcia
Gdañska. Andrzej Januszajtis:
„Nie jesteœmy po to, ¿eby wojowaæ,
ale ¿eby wspólnie dzia³aæ i poprawiaæ
dzia³ania dla dobra Gdañska
– Stowarzyszenie czêsto zabiera g³os
w sprawach zagospodarowania przestrzennego i w³aœciwego kszta³tu zabudowy historycznego Œródmieœcia Gdañska i choæ
nieraz zajmuje stanowisko krytyczne wobec niektórych decyzji w³adz, to zawsze

Medal Ksiêcia Mœciwoja II

przy tym proponuje rzetelnie opracowane
rozwi¹zania alternatywne – kontynuowa³
w laudacji Bogdan Oleszek. – Nale¿y równie¿ przypomnieæ zainicjowane przez Stowarzyszenie 4 lata temu, we wspó³pracy
z Nadba³tyckim Centrum Kultury, comiesiêczne odczyty o historii Gdañska i jego
zabytków w Ratuszu Starego Miasta, gromadz¹ce liczne rzesze s³uchaczy.
W wielu istotnych sprawach miejskich
Stowarzyszenie wspó³dzia³a z W³adzami
Miasta i jest to wspó³praca cenna, mówi³
Oleszek. Wa¿n¹ cech¹ dzia³alnoœci Stowarzyszenia jest wyj¹tkowe zaanga¿owanie
w sprawy miasta, a tak¿e umiejêtnoœæ pobudzania aktywnoœci mieszkañców i skupiania
do realizacji wspólnych celów przedstawicieli ró¿norodnych œrodowisk. Niezwykle
aktywna by³a rola Stowarzyszenia w ostatnich wyborach rad jednostek pomocniczych,
po obni¿eniu progu wyborczego przez
Radê Miasta. Dziêki temu zaanga¿owaniu
i po³¹czeniu pod egid¹ „Naszego Gdañska” si³ stowarzyszeñ inicjatyw lokalnych
powsta³a po raz pierwszy Rada Dzielnicy
Œródmieœcie, w której znalaz³o siê wielu
cz³onków Stowarzyszenia. Trybun¹ Stowarzyszenia i miejscem popularyzacji zarówno historii Gdañska jak i problemów
wspó³czesnoœci jest starannie redagowany
miesiêcznik „Nasz Gdañsk”, którego ukaza³o siê dot¹d 130 numerów. S¹ to wszystko przyk³ady dobrego realizowania idei
spo³eczeñstwa obywatelskiego. W uznaniu
tych zas³ug Rada Miasta Gdañska z pe³nym przekonaniem przyzna³a Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk” Medal Ksiêcia Mœciwoja II.
– Mogê tylko wyraziæ radoœæ, ¿e w tym
roku Rada Miasta Gdañska wyró¿ni³a nas
w ten sposób – powiedzia³ prof. Andrzej
Januszajtis, prezes Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”. – Myœlê, ¿e jest to uznanie dla sposobu dzia³ania naszego stowarzyszenia, któ-
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Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Bohaterowie uroczystoœci przed wejœciem do Dworu Artusa

re, nawet je¿eli krytykuje jakieœ rozwi¹zania
czy decyzje w³adz, to zawsze stara siê przedstawiæ rozwi¹zania alternatywne, naszym
zdaniem – lepsze, nigdy nie krytykujemy dla
samej krytyki. Zajmujemy siê sprawami istotnymi dla miasta, niezale¿nie od krytyki, je¿eli coœ mo¿na pochwaliæ, chwalimy, co widaæ

na ³amach naszego czasopisma. Nie jesteœmy
po to, ¿eby wojowaæ, ale ¿eby wspólnie dzia³aæ i poprawiaæ dzia³ania dla dobra Gdañska.
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” uzyska³o od Ministerstwa po naszej akcji przywracania historycznych tablic pami¹tkowych Medal „Pro Memoria”. A teraz

dostaliœmy drugi medal, bêdziemy siê tym
szczyciæ.
W tym roku czwarta Kapitu³a koñczy
obowi¹zki. Rada Miasta Gdañska powo³a
w tym roku kolejny sk³ad Kapitu³y z³o¿ony z wybitnych osobistoœci.
KATARZYNA KORCZAK

UZASADNIENIA DO MEDALI ŚW. WOJCIECHA I KS. MŚCIWOJA II W 2012 R.
MEDALE ŚW. WOJCIECHA:

MEDALE KSIĘCIA MŚCIWOJA II

1. Wojciech Grabianowski architekt – za stworzenie wizji stadionu Arena Ba³tycka w Gdañsku, „Bursztynowego Stadionu”, zgodnie uwa¿anego za jeden z najpiêkniejszych na œwiecie.

1. Red. Bohdan Sienkiewicz, emerytowany wieloletni pracownik Telewizji
Gdañskiej – za stworzenie i prowadzenie przez 26 lat niezwykle cennego programu „Lataj¹cy Holender”, promuj¹cego sprawy morza, oraz za organizacjê
akcji letnich i rejsów dla m³odych mi³oœników morza, w wyniku czego powsta³o Bractwo ¯elaznej Szekli i zbudowano barkentynê „Pogoria”.

2. Prof. W³adys³aw Jackiewicz, jeden z najwybitniejszych gdañskich malarzy wspó³czesnych – za ca³okszta³t twórczoœci, a tak¿e za
zas³ugi w kszta³ceniu wielu pokoleñ absolwentów Gdañskiej Akademii Sztuk Piêknych.
3. Prof. Maciej Œwieszewski, profesor Akademii
Sztuk Piêknych w Gdañsku – za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci plastycznej
i promocjê Gdañskiej sztuki za granic¹, a tak¿e za charytatywne ozdobienie wraz ze studentami pomieszczeñ I Kliniki Dzieciêcej Uniwersytetu Medycznego malowanymi postaciami
z bajek.
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2. Œp. red. Tadeusz Skutnik – za ca³okszta³t pracy twórczej – felietony, recenzje,
oraz antologie poezji i opracowan¹ wspólnie z Andrzejem Drzycimskim ksi¹¿kê
,
„Gdañsk, Sierpieñ 80 – zapis rozmów”.
3. Dr Jan Zarêbski – za dzia³alnoœæ w okresie „Solidarnoœci”, za wybitne sukcesy
zawodowe i dzia³alnoœæ charytatywn¹, a tak¿e za takt i zdolnoœci koncyliacyjne,
jakimi siê wyró¿nia³ sprawuj¹c funkcjê marsza³ka województwa pomorskiego.
4. Stowarzyszenie u¿ytecznoœci publicznej „Nasz Gdañsk” – za wyj¹tkowe zaanga¿owanie w sprawy Gdañska, zw³aszcza w ochronê i pomna¿anie historycznego piêkna, pielêgnowanie i popularyzowanie dawnych tradycji, upamiêtnianie wa¿nych wydarzeñ historycznych, a tak¿e za efektywne pobudzanie
aktywnoœci mieszkañców Gdañska, m.in. w przygotowywaniu wyborów do
Rad Dzielnic.
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Wolne Miasto Gdańsk

Administracja portu,
koleje, poczta i c³o
Administracjê portu gdañskiego przejê³a Rada Portu i Dróg Wodnych1, która rozpoczê³a dzia³alnoœæ 1 czerwca 1921 r.
Swoim zasiêgiem obejmowa³a ona: port gdañski, ¿eglowne drogi wodne Wolnego Miasta oraz nale¿¹ce do nich wybrze¿a
z urz¹dzeniami technicznymi. Rada stanowi³a cia³o kolegialne z³o¿one z polskich i gdañskich komisarzy w równej liczbie,
nie wiêkszej jednak ni¿ po piêciu z ka¿dej strony.
Przy czym ka¿dej ze stron (delegacji)
przys³ugiwa³ jeden g³os, a w przypadku braku porozumienia rozstrzyga³ prezydent
RPiDW.
Prezydent Rady Portu. Rada Portu
– z pieczêci¹ i flag¹ z herbami Polski
i Wolnego Miasta
Wspominany prezydent Rady Portu mia³
byæ wybierany za wspólnym porozumieniem w³adz polskich i gdañskich. W wypadku ró¿nicy zdañ prezydenta mianowa³a
Rada Ligi Narodów na wniosek Wysokiego
Komisarza z zastrze¿eniem, ¿e bêdzie on
obywatelem Szwajcarii. Wszyscy prezydenci mieszkali w budynku dyrekcji kolejowej przy Dworcu G³ównym w Gdañsku.
Prezydent posiada³ immunitet dyplomatyczny na obszarze WMG i Polski. Natomiast kadencja sprawowania tego urzêdu
wynosi³a trzy lata. Prezydentami RPiDW
byli kolejno: p³k Jacques de Reynier (Szwajcar), p³k Hugens de Loes (Szwajcar), dr
Carl Josef Benziger (Szwajcar), dr Johan
Alexander Nederbragt (Holender).
Rada Portu mia³a w³asn¹ pieczêæ i flagê
z herbami Polski i Wolnego Miasta. Jej
przedstawicielstwa handlowe mieœci³y siê
w wielu krajach europejskich. Uczestniczy³a ponadto w wystawach miêdzynarodowych oraz mia³a prawo zaci¹gania po¿yczek w bankach zagranicznych pod zastaw
swojego maj¹tku. Jêzykami urzêdowymi
Rady Portu, by³y przede wszystkim, niemiecki i polski, chocia¿ niektóre dokumenty sporz¹dzano tak¿e w jêzyku francuskim. Organ wykonawczy Rady stanowi³a
jej dyrekcja. W jej sk³ad wchodzi³ wybierany przez Delegacjê Polsk¹ dyrektor handlowy oraz wyznaczany przez Delegacjê
Gdañsk¹ dyrektor techniczny. W³asnymi
si³ami policyjnymi w postaci Stra¿y Portowej i Wodnej Rada dysponowa³a od roku
1934. W sk³ad Stra¿y wchodzi³o 24 funkcjonariuszy, po 12 Polaków i Gdañszczan,

którzy czuwali na bezpieczeñstwem i porz¹dkiem ruchu portowego oraz wodnego
podlegaj¹cego administracji Rady Portu
i Dróg Wodnych. Obok istniej¹cego ju¿
Senatu Gdañskiego, Wysokiego Komisarza
Ligi Narodów i Komisarza Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdañsku na
terenie Wolnego Miasta Rada Portu utworzy³a czwarty organ w³adzy.

koleje wskazane przez prezydenta Rady
Portu za jej w³asnoœæ, lecz ich zarz¹d powierzy³ Polsce. Od tej pory administracja
i eksploatacja ca³ej sieci kolei normalnotorowych nale¿a³a do Polski.
Utworzona przez rz¹d polski Dyrekcja
Kolei Pañstwowych w Gdañsku (1921–
1929) zmieni³a nazwê na Dyrekcjê Okrêgow¹ Kolei Pañstwowych Gdañsk (1929–

Budynek dyrekcji kolei po wybudowaniu

Administracja i eksploatacja ca³ej sieci
kolei normalnotorowych nale¿a³a do
Polski. Konwencja paryska przyznawa³a
Polsce prawo zak³adania w porcie
gdañskim s³u¿by pocztowej,
telegraficznej i telefonicznej
Prawna sytuacja kolei by³a skomplikowana, gdy¿ wytworzy³a siê ich potrójna
administracja. Tramwajami i kolejami w¹skotorowymi zarz¹dza³y w³adze gdañskie.
Z kolei Radzie Portu przekazano drogi
¿elazne obs³uguj¹ce port. Reszta przypad³a
Polsce. Takie rozwi¹zanie powodowa³o
liczne nieporozumienia i utrudnia³o Polsce
korzystanie z portu. Sprawa trafi³a w koñcu
do Wysokiego Komisarza LN, który uzna³

1933), nazywan¹ te¿ czasem Pomorsk¹
Dyrekcj¹ Kolei w Gdañsku (Pommerellische Eisenbahndirektion in Danzig). Swoim dzia³aniem obejmowa³a rejon Pomorza
wykraczaj¹cy poza terytorium Wolnego
Miasta. Stanowi³o to kwestiê sporn¹ i ostatecznie rz¹d polski przeniós³ 1 wrzeœnia
1933 r. siedzibê dyrekcji do Torunia, a niektóre wydzia³y do Bydgoszczy. Na miejscu zaœ utworzono Biuro Gdañskie PKP
podleg³e bezpoœrednio w³adzom w Warszawie.
Rozwijaj¹ca postanowienia traktatu
wersalskiego konwencja paryska przyznawa³a Polsce prawo zak³adania w porcie
gdañskim s³u¿by pocztowej, telegraficznej
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i telefonicznej. Polski Urz¹d PocztowoTelegraficzny by³ niezale¿ny od urzêdów
pocztowych i telekomunikacyjnych podleg³ych w³adzom gdañskim i do jego zadañ
nale¿a³o utrzymywanie ³¹cznoœci pomiêdzy Gdañskiem a krajem oraz z zagranic¹.

stonosze. Wkrótce zosta³y one przez „nieznanych sprawców” przemalowane na
niemieckie barwy narodowe czyli czerwono-bia³o-czarne. Wydana na interwencjê
Polski przez Wysokiego Komisarza Ligi
Narodów decyzja by³a na korzyœæ Gdañ-

Centralnego Zarz¹du Celnego Polski. Gdañskich celników nadzorowali polscy inspektorzy celni. Ci ostatni nie podlegali gdañskiemu
zarz¹dowi, ale te¿ nie byli prze³o¿onymi
gdañskich urzêdników. W przypadku wykrycia nieprawid³owoœci sk³adali za¿alenie
do w³adz gdañskich, a nastêpnie informowali o tym swoj¹ w³adzê zwierzchni¹,
któr¹ by³o Ministerstwo Skarbu RP. Ministerstwo by³o upowa¿nione do wydawania
zarz¹dzeñ obowi¹zuj¹cych gdañsk¹ s³u¿bê
celn¹, co czyni³o po zasiêgniêciu opinii obu
stron. System ten by³ skomplikowany i nie
dawa³ skutecznej ochrony polskiej granicy
celnej.
Dzielenie dochodów z ce³.
Do WMG nie mo¿na by³o przywieŸæ
wiêcej ni¿: dwa litry piwa, jeden litr wina,
50 papierosów, 25 sztuk cygar,
10 pude³ek zapa³ek, 50 gram tytoniu,
jeden kilogram cukru.

Siedziba Wysokiego Przedstawiciela Ligi Narodów w WMG

Instytucja ta by³a obs³ugiwana przez polski personel, a przesy³ki pocztowe i telegramy przesy³ane bezpoœrednio przez
urzêdy polskie nie podlega³y cenzurze.
Pierwsza placówka powsta³a 10 marca
1920 r. w Nowym Porcie, a w roku 1921
utworzono Dyrekcjê Poczt i Telegrafów
RP w Gdañsku, która mieœci³a siê w gmachu dawnego pruskiego szpitala wojskowego przy pl. Heweliusza (obecnie Plac
Obroñców Poczty Polskiej) na Starym
Mieœcie. Dyrekcji podlega³y trzy urzêdy
pocztowe: Gdañsk 1 przy pl. Heweliusza,
Gdañsk 2 na Dworcu G³ównym w pomieszczeniach PKP oraz Gdañsk 3 w gdañskim
porcie. Obs³ug¹ indywidualnych klientów
zajmowa³ siê tylko urz¹d nr 1, który od
roku 1930 sta³ siê g³ównym urzêdem
pocztowym w Gdañsku. Mieœci³a siê tu
m.in. centrala telefoniczna z bezpoœrednim po³¹czeniem z Polsk¹. Poczta Polska zatrudnia³a w 1939 r. nieco ponad
100 pracowników.

ska. Rz¹d polski odwo³a³ siê do Rady Ligi,
która zasiêgnê³a opinii Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Hadze. Tym razem s³usznoœæ przyznano stronie polskiej. Zwyciê¿y³a szersza interpretacja obszaru portu dla
funkcjonowania poczty. Uwzglêdnia³a ona
czêœæ Wolnego Miasta, w której znajdowa³y siê biura ¿eglugi oraz placówki handlowe œciœle zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ portu.
Publiczny charakter poczty polskiej zosta³
uznany.
Od 1 stycznia 1922 r. Polska i WMG
stanowi³y jeden obszar celny podlegaj¹cy
prawodawstwu i taryfie celnej pañstwa
polskiego. Administracja celna znalaz³a siê
w rêkach urzêdników gdañskich, którzy
wykonywali swoje funkcje pod kontrol¹

Konflikt o skrzynki pocztowe
W sprawach pocztowych dochodzi³o
do licznych sporów. Zainteresowanie
nie tylko polskiej, ale i œwiatowej opinii
publicznej wzbudzi³ konflikt o skrzynki
pocztowe. Na pocz¹tku 1925 r. w³adze
polskie umieœci³y w Gdañsku 10 skrzynek pocztowych oznaczonych god³ami
pañstwowymi. Obs³ugiwali je polscy li-

10

Dochody z ce³ dzielono na podstawie stosunku liczby mieszkañców Wolnego Miasta do liczby ludnoœci pañstwa polskiego
wed³ug ostatniego spisu ludnoœci oraz normy przeciêtnego zu¿ycia oclonych towarów, przypadaj¹cej na jednego mieszkañca
ka¿dego z obydwu obszarów. W bud¿ecie
gdañskim dochody z ce³ by³y bardzo powa¿n¹ pozycj¹ i w 1922 r. wynios³y 75,6 mln
marek niemieckich.
Pomimo, ¿e WMG i Polska stanowi³y
jeden obszar celny, to jednak istnia³o wiele
ograniczeñ dotycz¹cych zarówno przewozu
towarów jak i walut. Do WMG nie mo¿na
by³o przywieŸæ wiêcej ni¿: dwa litry piwa,
jeden litr wina, 50 papierosów, 25 sztuk
cygar, 10 pude³ek zapa³ek, 50 gram tytoniu, jeden kilogram cukru. Identyczne
ograniczenia obowi¹zywa³y przy wywozie
towarów z Gdañska, a dodatkowo zabraniano wywozu dro¿d¿y (powy¿ej 20 gram).
Ju¿ po reformie walutowej obywatel
polski móg³ wwieœæ do Wolnego Miasta w ci¹gu miesi¹ca kalendarzowego
500 z³ polskich. Do wyjazdu nie by³
potrzebny paszport, ani wiza gdañska,
gdy¿ wystarcza³ dowód osobisty. Z kolei urzêdnicy i osoby wojskowe mog³y
przekraczaæ granicê na podstawie legitymacji s³u¿bowej.
JAROS£AW BALCEWICZ

Skrzynka pocztowa Poczty Polskiej w WMG

1 Niem. Ausschuss für den Hafen und die
Wasserwege von Danzig, fr. Conseil du Port
,
et des Voies d Eau de Dantzig.
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24 maja 2012 r. – urodziny gdańszczanina Daniela Gabriela Fahrenheita

Spotkanie pod stacyjk¹
meteorologiczn¹
Daniel Gabriel Fahrenheit urodzi³ siê w Gdañsku 24 maja 1686 r. Nie zapomnieli o swoim patronie uczniowie Szko³y
nr 88 i Gimnazjum nr 32 jego imienia w Gdañsku – Œwibnie i pod wodz¹ swojego Dyrektora p. Adama Kurkowskiego.

Ho³d dla Fahrenheita

Przybyli w tym dniu na D³ugi Targ ze
sztandarami, by z³o¿yæ kwiaty przy niezwyk³ym pomniku Fahrenheita, jakim jest
stacyjka meteorologiczna u wylotu ul. Mieszczañskiej. Uroczystoœæ odby³a siê z inicjatywy Fundacji Fahrenheit-Polonia, reprezentowanej przez prawie ca³y jej Zarz¹d
z pani¹ prezes Dian¹ Nowosielsk¹ na czele. Nastrój by³ niezwyk³y. Poczty sztandarowe stanê³y po bokach, kwiaty z³o¿ono
u stóp pomnika. Poproszony o wyg³oszenie paru s³ów przypomnia³em krótko ¿ycie
i osi¹gniêcia wielkiego twórcy wspó³czesnej termometrii. PóŸniej przeszliœmy pochodem pod dom rodzinny uczonego przy
ul. Ogarnej 94, gdzie mog³em opowiedzieæ,
jak wygl¹da³ za czasów Daniela Gabriela.
Dom mia³ wówczas przedpro¿e, którego
balustrady s¹ dzisiaj w muzeum w Norymberdze. By³oby piêknie, gdyby siê uda³o
zbudowaæ tutaj jego kopiê. Po powrocie
na D³ugi Targ przeszliœmy pochodem do
Bramy Zielonej. Widz¹c m³odzie¿ z transparentami zagraniczni przechodnie pytali,
co to za protest(!). W odpowiedzi dowiadywali siê, ¿e Fahrenheit urodzi³ siê w Gdañsku. Plany Fundacji Fahrenheit-Polonia,
¿eby co roku urz¹dzaæ mu urodziny, zas³uguj¹ na gor¹ce poparcie i szeroki udzia³
gdañszczan.
TEKST I ZDJÊCIA
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Przedstawiciele Fundacji z m³odzie¿¹

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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400 studentów i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
zamanifestowało fizyczną sprawność, radość, patriotyzm

Gimnastyczno-taneczny
pokaz na molo w Sopocie
(cz. 1)
W dniu 11 maja 2012 r. od godziny 15.30 do 16.45 obserwowa³em z du¿ym zainteresowaniem na molu w Sopocie przepiêkny, patriotyczny i pouczaj¹cy pokaz gimnastyczno-taneczny wed³ug programu i scenariusza prof. dr hab. Zbigniewa
Szota. Autor by³ jednoczeœnie inicjatorem i g³ównym organizatorem pokazu dzia³aj¹c w imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia
Absolwentów i Mi³oœników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jêdrzeja Œniadeckiego w Gdañsku wspólnie
z dyrekcj¹ Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie, reprezentowan¹ na imprezie przez dyrektora Marcina Wargina.
Punktualnie o godz. 15.30 – w scenerii mola sopockiego, w obecnoœci
licznie zebranych widzów w miejscu
wyznaczonym na pokaz – pop³ynê³y
z g³oœników piêkne polskie melodie ludowe wprowadzaj¹c imprezê w atmosferê uroczyst¹ i radosn¹.
Kuranty gdañskie, „My, Pierwsza
Brygada”, „Morze nasze morze”.
Æwiczenia dyscyplinuj¹ce
O godzinie 16.00 na sopockim molu
rozleg³y siê kuranty gdañskie – sygna³
dla wszystkich uczestników o gotowoœci
do rozpoczêcia imprezy. Po krótkiej narracji o pokazie i powitaniu, licznie zebrane osoby doros³e i seniorzy oraz dzieci
i m³odzie¿ – wys³uchali z godnoœci¹
marsza „My Pierwsza Brygada” – „Najdumniejszej pieœni, jak¹ kiedykolwiek
Polska stworzy³a” (J. Pi³sudski). Nastêpnie – na znak g³ównego re¿ysera pokazu
– wybieg³y radoœnie dzieci z Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 oraz ze Szko³y Podstawowej Nr 8 z Sopotu i ustawi³y siê do

Bu³awa – nieod³¹czny rekwizyt dyrygencki
prof. Zbigniewa Szota

Wymarsz studentów AWFiS w Gdañsku do æwiczeñ
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æwiczeñ gimnastycznych. Po nich w rytmie melodii „My, Pierwsza Brygada”
studenci AWFiS w Gdañsku zajmuj¹
miejsca wyznaczone maszeruj¹c z godnoœci¹, sylwetk¹ wyprostowan¹ i krokiem sprê¿ystym i pewnym.
Od godz. 16.12 wszyscy uczestnicy
pokazu wykonuj¹ zwroty wydawane na
komendy – czyli æwiczenia gimnastyczne dyscyplinuj¹ce, zmierzaj¹ce do w³aœciwego ustawienia ca³ej oko³o 400-osobowej grupy æwicz¹cej razem (oto
niektóre komendy: w prawo, w lewo,
w ty³ zwrot, marsz w miejscu – ze œpiewem). Podk³adem muzycznym by³a –
„Pieœñ narodowa œpiewana na okrêtach
marynarki wojennej i konwojach” –
„Morze nasze morze”. Tekst i muzykê
tej pieœni stworzy³ kpt. Adam Kowalski. Piosenka ta powsta³a w latach dwudziestych na fali entuzjazmu po odzyskaniu dostêpu do morza. Z czasem
sta³a siê pieœni¹ narodow¹. Na tym pokazie pieœñ œpiewali studenci AWFiS
z Gdañska i uczniowie szkó³ sopockich.

Æwicz¹ dzieci szkó³ sopockich
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Turyœci wybierali do tañca nasze studentki

Cz³onkowie ZTLiA „Neptun” w akcji

Bardzo interesuj¹cym i pozytywnym
zjawiskiem by³o aktywne w³¹czanie
siê licznego grona widzów do wspólnego œpiewu: „¿adna si³a, ¿adna burza
nie odbierze Gdañska nam”. Na zakoñczenie tej czêœci pokazu publicznoœæ
¿yczliwymi oklaskami wyrazi³a swój
podziw, radoœæ i podziêkowanie za
atrakcyjn¹ czêœæ prezentacji.
4-osobowy studencki zespó³
gimnastyczny „Psychotrickz”.
Wzorcowa lekcja wychowania
fizycznego
Nastêpnie zaprezentowa³ siê Zespó³
Tañca Ludowego i Artystycznego
„Neptun” AWFiS z Gdañska, którego
choreografem jest dr Dorota Noska,
a kapelmistrzem mgr Józef Stachnik.

Æwicz¹ studenci

Tomasz Tiwoñczuk w æwiczeniu gimnastycznym

Zespó³ wykona³ piêknie krakowiaka,
a ca³a orkiestra – graj¹c i œpiewaj¹c –
bardzo spodoba³a siê publicznoœci,
dlatego Zespó³ otrzyma³ huczne brawa. Warto poinformowaæ, ¿e Zespó³
ten zwiedzi³ prawie ca³¹ Europê, jest
ceniony i czêsto zapraszany, promuje
wiêc nasze Miasto i jego dorobek kulturowy.
Nastêpnie wyst¹pi³ rewelacyjny 4-osobowy studencki zespó³ gimnastyczny „Psychotrickz” w sk³adzie: Micha³
Lisiecki, Janusz Mateusz, Tomasz Tiwoñczuk i Pamela Stefanowicz. Publicznoœæ ¿ywo reagowa³a i oklaskiwa³a bardzo ciekawe i trudne elementy,
z typowych æwiczeñ gimnastycznych
klasy I i mistrzowskiej s¹ np. przerzuty
w ty³, 5 przerzutów w przód na jedn¹

Mieszkañcy i turyœci interesowali siê pokazem
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nogê, przerzut salto w ty³, przerzut salta
skulone i salta o prostym tu³owiu oraz
szpagaty. Wykonywali æwiczenia na twardym pod³o¿u (betonowych p³ytach) i to
bezb³êdnie co œwiadczy³o o bardzo wysokim wyszkoleniu sportowym tych wspania³ych gimnastyków – studentów.
O godzinie 16.26 nast¹pi³ moment g³ówny. Prof. dr hab. Zbigniew Szot, wielki
znawca tego tematu, poprowadzi³ wzorcowo lekcjê wychowania fizycznego zgodnie ze s³owami i melodi¹ „Piosenki gimnastycznej”, do której tekst napisa³a: Bo¿ena
Zygad³o, autork¹ muzyki jest Krystyna
Grzechnik. Ta piosenka jest najlepsz¹
zachêt¹ do upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej wœród spo³eczeñstw Gdañska i Sopotu oraz ca³ej pozosta³ej aglomeracji województwa pomorskiego.

Pokazy gimnastyczne dobr¹ form¹
wspó³zawodnictwa – w szko³ach
dzielnicach, miastach. Potencja³ –
m³odzie¿, nauczyciele – mamy. Niech
zachêta bêdzie „Piosenka gimnastyczna”
„Piosenka gimnastyczna” przeznaczona
jest dla dzieci ze szkó³ podstawowych, ale
mo¿na j¹ wykorzystaæ do æwiczeñ wszêdzie
i to dla osób w ka¿dym wieku, a w zbiorowych pokazach gimnastycznych prezentuje siê rewelacyjnie.
W Gdañsku, w Sopocie i w ca³ym województwie pomorskim ta piosenka i æwiczenia fizyczne, powinny byæ promowane
i wdra¿ane poprzez: szkolne, dzielnicowe,
miejskie i wojewódzkie wspó³zawodnictwa pokazowe – gdy¿ jest najlepsz¹ form¹
i metod¹ na naukê aktywnoœci sprawnoœci
ruchowej i sprawnoœci fizycznej. Ta pio-

senka i æwiczenia s¹ na pewno bardzo dobrym programem i metod¹ na upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowia i wychowania obywatelskiego. Dowodem tych
s³ów i potwierdzeniem by³ wspania³y pokaz gimnastyczno-taneczny 11 maja br. na
molu w Sopocie.
W Gdañsku mamy wspania³¹ uczelniê
wychowania fizycznego w której zab³ysnê³a
cudowna MYŒL DO POSTÊPU – a w wielu
szko³ach gdañskich, sopockich i innych
znajduj¹ siê zaanga¿owani nauczyciele
wychowania fizycznego. Dlatego w³adze
miejskie i wojewódzkie powinny im oficjalnie powierzyæ realizacjê tych zadañ i pomóc w upowszechnianiu tych cennych wartoœci spo³ecznych. Trzeba tylko chcieæ!
RUFIN GODLEWSKI
ZDJÊCIA BEATA ZARACH

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
dla Bogdana Oleszka
Bogdan Oleszek, przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska, otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi „za zas³ugi w dzia³alnoœci na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej”. Decyzjê tak¹ podj¹³ 28 maja 2012 r. Bronis³aw Komorowski, Prezydent RP, z okazji Dnia Samorz¹dowca. W imieniu Prezydenta RP odznaczenie wrêczy³ Bogdanowi Oleszkowi Ryszard Stachurski, podczas sesji
Sejmiku Województwa Pomorskiego. Gratulujemy!
Warszawiak z urodzenia (12.12.1948 r.)
– ca³e ¿ycie w Gdañsku. Przez d³ugie lata
cz³owiek Solidarnoœci i gdañskiej Stoczni
– od 1972 do dnia dzisiejszego. Absolwent gdañskiej Szko³y Wy¿szej Ateneum
– na kierunku europeistyka. By³y wicemistrz województwa pomorskiego w biegu na 400 metrów i aktualny przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska.
Od roku 2001 do dnia obecnego nieprzerwanie pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego
Rady Miasta Gdañska ju¿ czwart¹ kadencjê.
Zna nie tylko z teorii, ale i z praktyki wszelkie meandry, jak te¿ mo¿liwoœci kryj¹ce siê
w samorz¹dzie terytorialnym. Wykorzystuje
je w sprawach wa¿nych dla mieszkañców
Œródmieœcia Gdañska i Che³mu z Gdañskiem
Po³udnie, z których jest radnym, ale z uwagi
na pe³nion¹ funkcjê – dla ca³ego Gdañska.
Zna perfekcyjnie funkcje, zadania i mo¿liwoœci jakie daje mieszkañcom samorz¹dnoœæ i szeroko pojêta demokracja lokalna.
Jak ma³o kto wie czym jest samorz¹d terytorialny, a swoj¹ wiedzê i kompetencje potrafi wykorzystywaæ – pro publico bono –
nadaj¹c bieg sprawom uwa¿anym za nie
rokuj¹ce ¿adnych nadziei.
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Obdarzony du¿ym poczuciem humoru,
ale te¿ stateczny i rodzinny.
Charyzmatyczny i nieprzejednany mówca, gasz¹cy w razie potrzeby najbardziej
gor¹ce i zajad³e dyskusje, ale te¿ w przy-

padku spokojnej, merytorycznej dyskusji
– koncyliacyjny i sk³onny do porozumienia. Skuteczny gdañski samorz¹dowiec.
K.K.
FOT. ARCH. BIURA RADY MIASTA GDAÑSKA
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Z wizytą u Justyny Kalety – strażnika cudownych parków
i ogrodów, jakie pozostawiły nam w spadku pokolenia gdańszczan

Pamiêtajcie o ogrodach
Wiosna – pora roku, gdy po d³ugiej zimie patrzymy z radoœci¹ na budz¹cy siê œwiat przyrody, wywo³uje
w nas optymizm. Nic te¿ dziwnego, ¿e skorzystaliœmy z mo¿liwoœci i w dniu 8 maja br. zawitaliœmy
w goœcinne progi Centrum Szkó³karskiego „Justyna” przy ulicy Trakt Œw. Wojciecha w Gdañsku. Naszym przewodnikiem
po tym niezwyk³ym miejscu by³a Justyna Kaleta – w³aœcicielka i zarazem cz³onek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
Mówi siê o niej, ¿e ¿yje w zgodzie z natur¹, szanuje j¹ i kocha.
Krok po kroku, ciê¿k¹, codzienn¹,
prac¹
Znamy j¹, jako bohaterkê cyklicznie powtarzanego w telewizji programu „Kwiaty
w domu i w ogrodzie”. Wielokrotnie nagradzana skromnie powtarza, ¿e jest tylko
stra¿nikiem cudownych parków i ogrodów, jakie pozostawi³y nam w spadku
pokolenia gdañszczan.
Pocz¹tki nie nale¿a³y do ³atwych. Centrum przejê³a na w³asnoœæ z koñcem
1988 r. Zrezygnowa³a z dyrektorskiej
posady w pañstwowej firmie, z wygodnego biurka i samochodu s³u¿bowego.
Zakasa³a rêkawy i dzisiaj nie ¿a³uje, bo,
jak podkreœla z satysfakcj¹:
– Uwa¿am, ¿e obroni³am kawa³ek polskiej ziemi przed sprzeda¿¹. Do sukcesu
sz³am krok po kroku, ciê¿k¹, codzienn¹,
prac¹. Dziêkujmy za tê pracê Bogu, ona
jest motorem ¿ycia cz³owieka.
Z biegiem lat zmienia³ siê profil prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci. Obecnie specjalizuje siê w produkcji i sprzeda¿y roœlin ozdobnych, a otworzony 15
lat temu sklep, znany jest dzisiaj ka¿demu ceni¹cemu siê ogrodnikowi i mi³oœnikowi roœlin nie tylko z Gdañska.
Wspomnieniem jest produkowana tu
niegdyœ natka pietruszki, do historii
przesz³y te¿ problemy kadr¹, dzisiaj
pracuj¹ w jej Centrum wysokiej klasy
specjaliœci.
Powierzchnia Centrum Szkó³karskiego
wynosi 3 hektary:
– To du¿o, jak na obiekt handlowy,
ma³o, jak na produkcjê. By byæ atrakcyjn¹
na rynku muszê siê wymieniaæ produktami
z innymi oœrodkami w kraju i zagranic¹ –
mówi pani Justyna.
Spacer po parku. Zawsze pragnê³am
daæ coœ od siebie dla Gdañska
Dodajmy, ¿e z obszaru tego wy³¹czono
30 arów, gdzie w³aœcicielka za³o¿y³a niezmiernie atrakcyjny park.

– Zawsze pragnê³am daæ coœ od siebie
dla Gdañska i uda³o mi siê – mówi.
Z nasz¹ przewodniczk¹ wchodzimy do
parku. Podziwiamy zgromadzone tu kwiaty, krzewy i drzewa. Niektóre z nich maj¹
ju¿ po kilkadziesi¹t lat. Wiêkszoœæ z nich
jest na sprzeda¿, ale nie wszystko, jak np.
traktowana z sentymentem sosna norweska. Podziwiamy rododendrony, klony
palmowe, magnolie, tuje, tawu³y, cyprysy,
bukszpany…, d³ugo by jeszcze wszystko

przed laty. Z niezmiernym zainteresowaniem s³uchamy historii roœlin przywiezionych od klientów. Schorowane i zmizernia³e, niekszta³tne i ma³o ju¿ atrakcyjne
zosta³y przez ni¹ uchronione przed wyrzuceniem. Pojawia siê pytanie o motywy,
pada odpowiedŸ:
– Je¿eli ktoœ jest chory, to siê go nie
wyrzuca z domu, tylko siê go leczy. Tak
samo jest z roœlinami, one te¿ chc¹ ¿yæ.
Po przejœciu parku obeszliœmy pozosta³y
teren ekspozycji oferowanych do sprzeda¿y roœlin i weszliœmy do pokrytego
falistym dachem pawilonu, dumy Justyny Kalety, w którym znajduje siê m.in.
sklep ze sprzêtem ogrodniczym, nasionami, nawozami, ozdobami i wszystkim
tym, czego szukaæ mog¹ klienci do ogrodu, na dzia³kê, na balkon, czy te¿ do
domu. Nasza przewodniczka po drodze
udzieli³a kilka praktycznych rad klientom i doradzi³a naszym paniom, jakie
kupiæ nasiona kwiatów.
Przepyszne kie³baski z boczkiem
z grilla i inne frykasy. Bolejê nad
ka¿dym zaniedbanym zak¹tkiem.
Podziêkowaliœmy gospodyni…
bukietem kwiatów

Justyna Kaleta – o roœlinach wie wszystko,
ka¿demu amatorowi ogrodnictwa doradzi

wymieniaæ. O ka¿dej z mijanych roœlin
mo¿emy us³yszeæ coœ interesuj¹cego. Pytañ te¿ nie brakuje. Poznajemy historie
znanych nam gatunków drzew i krzewów,
ale i bardziej egzotycznych, jak np. jod³y
kalifornijskiej, której ig³y pachn¹ pomarañcz¹, œwierku orientalnego o egzotycznych szyszkach, czy te¿ drzew platanu,
z których jedno roœnie w ogrodzie prezydenta Lecha Wa³êsy.
Podziwiamy oczko wodne i drewniany
mostek nad nim, œcie¿kê dumania i potê¿ny ponad 50 tonowy g³az przywieziony tu

Pe³ni wra¿eñ weszliœmy do pomieszczeñ biurowych, gdzie w holu czeka³a
na nas niespodzianka. Po d³ugim spacerze na powietrzu poczuliœmy siê g³odni,
gospodyni przewidzia³a nasze potrzeby,
zapachnia³y kie³baski z grilla i specjalnie przyrz¹dzony na nim boczek. Jego
tajemnicy nam nie zdradzono, by³ przepyszny. Do tego dodajmy œwie¿e pieczywo,
ogórki ma³osolne i inne, a mi³e w smaku
frykasy i napoje.
Posileni usiedliœmy w salce konferencyjnej. Tu potoczy³y siê rozwa¿ania nad
zielonym Gdañskiem. Zagadniêta o to gospodyni powiedzia³a:
– Gdañsk jest dla mnie najpiêkniejszym
miastem na œwiecie i nie mo¿na narzekaæ,
¿e nie ma w nim zieleni. Bolejê natomiast
nad ka¿dym zaniedbanym z winy jego u¿ytkownika zak¹tkiem. Dotyczy to równie¿,
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O swoim parku, jak zwykle z pasj¹, opowiada goœciom Justyna Kaleta

niestety, niektórych bogatych firm, hoteli,
czy restauracji. Wyszukujmy te miejsca
i pokazujmy je. Mo¿e to coœ zmieni. Jestem otwarta dla Gdañska. Do wszystkich
nie przyjadê, ale wszyscy mog¹ przyjechaæ
do mnie.
O zapomnianych, a niegdyœ przepiêknych ogrodach i parkach Gdañska opowiedzia³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis.
Jego opowieœæ warta jest przelania na pa-

Kwiaty wrêczy³ gospodyni doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

pier i mam nadziejê, ¿e nie za d³ugo bêdziemy mogli o tym przeczytaæ w naszym miesiêczniku. Chocia¿ w miejscu, w którym
byliœmy, nie brakuje kwiatów, to ich bukietem podziêkowaliœmy za spotkanie Justynie Kalecie. Ju¿ na odchodnym, ka¿dy
otrzyma³ od niej po paczuszce ziaren dyni
o niezmiernie du¿ych owocach i woreczku
ziemi do ich posadzenia. ¯egnaj¹c siê, powiedzia³a do nas:

– Pamiêtajcie o ogrodach.
Niech wiêc te s³owa Jonasza Kofty do
s³ynnej piosenki Agnieszki Osieckiej „Pamiêtajcie o ogrodach” pos³u¿¹ nie tylko
jako motto naszego przemi³ego spotkania.
Dedykujemy je – w imieniu Justyny Kalety – wszystkim gdañszczanom zachêcaj¹c
do upiêkszania otoczenia kwiatami, krzewami i drzewami.
WALDEMAR KOWALSKI

Wspólne zdjêcie cz³onków Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przed Pawilonem Centrum Szkó³karskiego „Justyna”
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16 czerwca 2012 r. na Zaspie i Przymorzu – „Do Przerwy 0:1”

Zagraj¹ m³odzi pi³karze
– amatorzy
16 czerwca na boiskach gdañskiej Zaspy i Przymorza – po raz drugi w tym roku – rozegrany zostanie najpopularniejszy na
Pomorzu turniej dzikich dru¿yn „Do Przerwy 0:1”. Zawody organizowane przez Gdañsk¹ Fundacjê Dobroczynnoœci odbywaj¹
siê nieprzerwanie od oœmiu lat. Przez cykl imprez przewinê³o siê do tej pory ponad 9 tysiêcy m³odych pi³karzy – amatorów.
W styczniu br. za program „Do Przerwy
0:1” jego organizator – Gdañska Fundacja
Dobroczynnoœci – otrzyma³a na Gdañskiej
Gali Sportu nagrodê za Ogólnodostêpn¹
Imprezê Roku 2011.
Gwarancja sportowych emocji,
niesamowitych prze¿yæ i okazja
do spotkania znanych sportowców
Aby przekonaæ siê o sile tego turnieju
wystarczy wiêc przyjœæ na otwarcie zawodów, które tradycyjnie bêd¹ rozgrywane
na boiskach na ulicy Meissnera na Zaspie.
Setki m³odych pi³karzy, sêdziowie, kibice,
a nawet zawodowi fotoreporterzy oraz lokalne stacje telewizyjne i radiowe, to ju¿
sta³y element tego turnieju.

Turniej „Do Przerwy 0:1” cieszy siê od
lat sporym zainteresowaniem, bo wziêcie
w nim udzia³u to gwarancja sportowych
emocji, niesamowitych prze¿yæ i okazja do
spotkania znanych sportowców, tak jak to
by³o podczas majowego turnieju, na który
przybyli pi³karze Lechii Gdañsk. Mo¿na
by³o wiêc zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie, wzi¹æ autograf czy porozmawiaæ z zawodnikami dru¿yny z Ekstraklasy.
Wszystkich m³odych mi³oœników pi³ki no¿nej zapraszamy do wziêcia udzia³u w czerwcowej edycji turnieju „Do Przerwy 0:1”.
– Wierzymy, ¿e podobnie jak w maju
chêæ sportowej rywalizacji przyci¹gnie
sta³ych bywalców, ale te¿ wiele nowych
dru¿yn z ca³ego regionu, które spróbuj¹

swoich si³ na pi³karskim boisku – mówi
Andrzej Kowalczys, organizator imprezy.
W zawodach mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy –
równie¿ dziewczêta!, kto lubi graæ w pi³kê,
bez wzglêdu na poziom umiejêtnoœci
– W zawodach mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, kto lubi graæ w pi³kê, bez wzglêdu na
poziom umiejêtnoœci – przypomina Andrzej Kowalczys.
Zapisy szeœcioosobowych zespo³ów przyjmowane bêd¹ w dniu zawodów, czyli w sobotê 16 czerwca, od godz. 9.00 na boisku
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 8
w Gdañsku-Zaspie przy ul. Meissnera 9.
Pocz¹tek rozgrywek nast¹pi o godz. 10.00
tu¿ po uroczystym otwarciu.
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Na piêciu boiskach futboliœci zmierz¹ siê
w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:
trampkarze (rocznik 2000 i m³odsi), m³odzicy (roczniki 1997–1999), juniorzy (roczniki 1994–1996) oraz starsi (rocznik 1993
i starsi). Do startu zapraszane s¹ równie¿
zespo³y dziewczêce.
– Od ubieg³ego roku wprowadziliœmy
cztery kategorie wiekowe – wyjaœnia Andrzej Kowalczys. – Formu³a ta przypad³a
do gustu szczególnie najm³odszym uczestnikom, którzy rywalizuj¹ z dru¿ynami zbli¿onymi wiekowo. Zachêcamy do udzia³u
w turnieju amatorskie dru¿yny z ca³ego Pomorza. Szczególnie gor¹co zapraszamy te¿
zespo³y dziewczêce, które mia³y ju¿ okazjê
u nas graæ.

W turnieju nie obowi¹zuje wpisowe, natomiast uczestnicy mog¹ liczyæ na atrakcyjne upominki i nagrody rzeczowe. Szczególnie ceniona, wy¿ej od futbolowych dokonañ,
jest postawa Fair Play, która cechuje prawdziwych sportowców. Dru¿yny sk³adaj¹ce
siê z osób niepe³noletnich musz¹ mieæ pe³noletniego opiekuna.
Wiêcej informacji na temat turnieju mo¿na znaleŸæ na stornie internetowej:
www.doprzerwy01.pl

Organizatorem i pomys³odawc¹ turniejów
„Do Przerwy 0:1” jest Andrzej Kowalczys

S£AWOMIR LEWANDOWSKI
FOT. KRZYSZTOF MYSTKOWSKI / KFP.
MATERIA£Y PROMOCYJNE
GDAÑSKIEJ FUNDACJI DOBROCZYNNOŒCI

VIII Powiatowy Konkurs Kulinarny „Niebo w gębie, czyli przysmaki
powiatu gdańskiego”

Pijany szerszeñ – najlepszym
wypiekiem
Piêædziesi¹t cztery potrawy uczestniczy³y w VIII Powiatowym Konkursie Kulinarnym „Niebo w gêbie, czyli przysmaki
powiatu gdañskiego”, który odby³ siê w niedziele, 3 czerwca w ¿u³awskiej wsi Trutowy. Uczestnicy spotkali siê w goœcinnym
domu podcieniowym pañstwa El¿biety i Daniela Kuflów, który jednoczeœnie jest siedzib¹ Stowarzyszenia ¯u³awy Gdañskie.
Finansowo wsparli konkurs: Starostwo lekarski i kwiaty, które, jak twierdzi, wszyst- dukcji obrazów ukazuj¹cych historyczne
Powiatowe w Pruszczu Gdañskim oraz spon- kie kwiaty s¹ jadalne.
stroje ¯u³awiaków z XVII i XVIII w. Zasorzy.
Laureaci I miejsc – oprócz nagród rze- danie dofinansowa³ Samorz¹d WojewódzOto laureaci I miejsc we wszystkich ka- czowych – otrzymali statuetki – ludowe twa Pomorskiego.
tegoriach. Danie ¿u³awskie: Zupa rybna rzeŸby w drewnie. Autorzy najlepszych poKonkursowi kulinarnemu towarzyszy³a
z rakami – KGW „Grabinianki” – Grabiny- traw otrzymali wizerunki kucharza, twórcy wystawa obrazów Moniki Grygier, artystki
-Zameczek. Dania miêsne: Faszerowane pa³- najwykwintniejszych nalewek – podobi- z Hiszpanii, z koncertem wyst¹pi³ zespó³
ki kurczaka na puchu – Ewelina Purzycka zny browarnika z kuflem po beczce piwa. Zagan Acoustic.
– Cedry Wielkie. Nalewki: Miêtówka –
Po raz pierwszy oficjalnie zaprezentoApetyty i humory, jak zwykle dopisyIzabela Suska – Grabiny-Zameczek. Dania wano ¿u³awskie stroje wykonane wed³ug wa³y. Stowarzyszenie ¯u³awy Gdañskie
z owoców i warzyw: Kapusta babci Krysi projektu Daniela Kufla na podstawie ist- zamierza wydaæ kolejn¹ ksi¹¿kê z przepi– Krystyna Matusz – Krzywe Ko³o. Dania niej¹cej ikonografii. Stale w siedzibie Sto- sami pt. „Nieba w gêbie...”, ale dopiero
ró¿ne: Pierogi z podrobami i kapust¹ – warzyszenia czynna jest ekspozycja repro- w przysz³ym roku, gdy¿ tradycyjnie w jedDanuta Czerwiñska – Rokitnica.
nym zeszycie zamieszczany jest
Wypieki: Pijany szerszeñ – Ewa
materia³ z dwóch edycji konMyszka – Pszczó³ki.
kursu. Dotychczas ukaza³y siê
– Bardzo podoba³ siê putrzy czêœci „Nieba w gêbie...”
blicznoœci pokaz gotowania w
i jeden kalendarz.
wykonaniu Marcina Popielarza
– Planujemy wydanie ksi¹¿z ¿u³awskiego Przemys³awia –
ki tylko z ¿u³awskimi przepisazdobywcy tytu³u Kulinarnego
mi, bo uzbiera³o ich siê ju¿ spoTalentu 2012 – mówi El¿bieta
ro, ale musimy zdobyæ pieni¹dze
Kufel, prezes Stowarzyszenia
– dodaje El¿bieta Kufel.
¯u³awy Gdañskie. – PrzygotoKATARZYNA KORCZAK
wywa³ potrawy wed³ug w³aFOT. MATERIA£Y PROMOCYJNE
snego pomys³u wykorzystuj¹c
STOWARZYSZENIA
dary ¿u³awskich pól i ³¹k – m.in.
¯U£AWY GDAÑSKIE
tatarak, lebiodê, szczaw, dzik¹ Na zdjêciu: Cz³onkowie Stowarzyszenia ¯u³awy Gdañskie w nowych
marchew, pokrzywê, mniszek ¿u³awskich strojach – pierwszy z lewej Daniel Kufel, trzecia El¿bieta Kufel
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