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¯yjemy tu i teraz i mamy dzia³aæ dla przysz³oci.
Nie powinnimy tworzyæ nowych granic, tylko d¹¿yæ do
ca³kowitego ich zniesienia, co zreszt¹ ju¿ siê dzieje.
Polacy i Niemcy s¹ dzi w Unii Europejskiej.

Na zjedzie Zwi¹zku
Gdañszczan w Travemünde
Zaproszony przez kierownictwo Zwi¹zku Gdañszczan (Bund der Danziger) w Niemczech, wzi¹³em udzia³ w tegorocznym Zjedzie
Zwi¹zku, jaki siê odby³ w dniach 24 wrzenia 2011 r. w Travemünde. Dziêki wietnemu po³¹czeniu lotniczemu podró¿ jest
dzi drobnostk¹, w dodatku niedrog¹: za przelot tam i z powrotem zap³aci³em 318 z³otych! Lot trwa³ niespe³na godzinê, pogoda
by³a wspania³a, widoki piêkne, wiêc robi³em zdjêcia miast, ogl¹danych z wysokoci: Dar³owa, Stralsundu, Rostocku itp.
Tylko Wismar zas³oni³ siê chmur¹ i nie
da³ sfotografowaæ.
Wymiana pokoleñ, wspó³pracy
i pojednania ci¹g dalszy
Na lotnisku w Lubece czeka³ na mnie
wiceprzewodnicz¹cy Zwi¹zku dr Körnich.
Jak siê dowiedzia³em, Zwi¹zek Gdañszczan
jest teraz w nienajlepszej sytuacji. Prawa
natury s¹ nieub³agane, starszych cz³onków
ubywa, a m³odsi s¹ na ogó³ znacznie mniej
zainteresowani dzia³alnoci¹. W warunkach kryzysu jest coraz trudniej o rz¹dowe
dotacje, a sponsorów te¿ nie ³atwo znaleæ.
Po ust¹pieniu poprzedniego przewodnicz¹cego nowe, m³odsze kierownictwo,
pragnie zmieniæ nastawienie i prowadziæ
bardziej zdecydowan¹ politykê wspó³pracy
i pojednania z obecnymi polskimi mieszkañcami Gdañska. Zmiany w statucie wprowadzi³y (cytujê) nowy podzia³ w³adz, i ich
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bardziej demokratyczn¹ legitymizacjê. Zwróci³em uwagê s³uchaczy na wyrane
A oto lista, dalece niepe³na, gdañskich
G³ównym celem Zwi¹zku jest teraz zacho- rozdzielenie króla i Korony, jak wówczas zabytków na wygnaniu:
wanie, kultywowanie i mo¿liwie najlepsze nazywano Królestwo. Rzeczpospolita sk³a- 1) 101 obiektów ze s³ynnego skarbu paprzekazywanie nastêpnym pokoleniom da³a siê z Korony Polskiej i Wielkiego
ramentów i szat kocielnych kocio³a
gdañszczan spo³ecznej i kulturowej to¿sa- Ksiêstwa Litewskiego. Drug¹ przysiêgê
Mariackiego  w Muzeum w. Anny
moci. Tak rozmawiaj¹c dojechalimy sk³adali gdañszczanie w 1577 r., w obliw Lubece (79 obiektów) i w Narododo Centrum Pomorskiego w Travemünde, czu oblegaj¹cych wojsk Stefana Batorewym Muzeum Germañskim w Norymznanego mi z wielu spotkañ i konferencji, go. Normalna przysiêga wojskowa koñberdze (22 obiekty).
w jakich uczestniczy³em. Ma tam siedzi- czy siê znamiennym zastrze¿eniem: bez 2) Dzwon Osanna z kocio³a Mariackiebê Akademia Ba³tycka (Ostseeakademie), szkody dla odwiecznego wcielenia i zjedgo z 1373 r., przelany na nowo w roku,
w której salach odbywa³ siê Zjazd. Wie- noczenia z Koron¹ Polsk¹ ( ), tak mi
w którym odszed³ z ¿ycia Ojciec Ojczyczorem, po powitaniu uczestników przez dopomó¿ Bóg. Podobnie jak w innych
zny (1632  data mierci Zygmunta III
dotychczasowego przewodnicz¹cego p. dokumentach z tego czasu nie by³o mowy
Wazy)  w wie¿y kocio³a w. AndrzeTeublera, zorganizowano spotkanie towa- o suwerennoci czy niepodleg³oci, bo s¹
ja w Hildesheimie.
rzyskie. Wród obecnych znalaz³em
3) Dzwon Dominicalis z kocio³a
wielu znajomych, przyjecha³a tak¿e
Mariackiego z 1423 r., przelany
delegacja Mniejszoci Niemieckiej
na nowo w 1883 r.  w wie¿y
z Gdañska.
pó³nocnej kocio³a Mariackiego
Nastêpnego dnia po otwarciu Zjazw Lubece.
du przez wybranego poprzedniego
4) Dzwon Tuba Domini z kocio³a
dnia nowego przewodnicz¹cego, któw. Jana z 1564 r., przelany
rym jak siê okaza³o zosta³ p. Körnich,
w 1740 r.  w wie¿y pó³nocnej
odby³o siê wspomnienie zmar³ych,
kocio³a Mariackiego w Lubece.
a po nim prof. Gilbert Gornig z uni5) Dzwon z Maskami z kocio³a
wersytetu w Marburgu w trwaj¹cym
w. Jana z 1735 r.  w wie¿y
pó³torej godziny referacie szczegópó³nocnej kocio³a Mariackiego
³owo dowodzi³, ¿e Wolne Miasto
w Lubece.
Gdañsk jako twór pañstwowy nigdy
6) Dzwon z kocio³a w. Miko³aja
nie zosta³o zlikwidowane, czyli prawz 1679 r.  w kociele Mariacnie nadal istnieje. Znam prof. Gornikim w Kassel.
ga od lat i wiem, ¿e niczego z³ego nie
7) Tablica Tron £aski z kocio³a
mia³ na myli, tylko z w³aciw¹ sobie
Mariackiego z ok. 1435 r.  w kosumiennoci¹ przedstawi³ czysto teociele w. Jana w Berlinie.
retyczny problem prawny. W dal8) Predella z tego samego o³tarza 
szym ci¹gu przeszed³ do historii
tam¿e.
i okreli³ status dawnego Gdañska
Dlaczego nie mog¹ wróciæ jako
jako uniê personaln¹ suwerennego
depozyty?
Teraz czas na Gdañsk
i niepodleg³ego miasta z Polsk¹. Na
koñcu podkreli³ osi¹gniêcia obecJaki jest stan prawny tych obiekDawnych i obecnych gdañszczan ³¹czy poczucie humoru
nych polskich w³adz i mieszkañców
tów? W Niemczech s¹ to depozyty,
Gdañska w odbudowie miasta i pielê- to pojêcia dzisiejsze, tylko o wcieleniu podlegaj¹ce Ewangelickiemu Kocio³owi
gnowaniu dawnych tradycji i zaapelowa³ i zjednoczeniu z Koron¹. To wszystko Unii w Berlinie, który jednak równie¿ nie
o wspó³pracê w tej dziedzinie.
nale¿y jednak do przesz³oci. ¯yjemy tu jest ich w³acicielem, tylko depozytariui teraz i mamy dzia³aæ dla przysz³oci. szem. Je¿eli tak, to dlaczego nie mog¹
( ) o dobro i korzyæ Korony Polskiej Nie powinnimy tworzyæ nowych granic, wróciæ jako depozyty? W ostatnich latach
i tych ziem pruskich
tylko d¹¿yæ do ca³kowitego ich zniesienia, w takim w³anie charakterze powróci³y
Potem przysz³a kolej na mnie. W pro- co zreszt¹ ju¿ siê dzieje. Polacy i Niemcy dzwony do Stegny, Cedrów Wielkich i £êgramie nazywa³o siê to s³owem powital- s¹ dzi w Unii Europejskiej. Ka¿dy mo¿e gowa. Ka¿dy taki powrót by³ wielkim wiêtem pojednania. Teraz czas na Gdañsk.
nym, ale oczywicie nie mog³em siê nie siê osiedlaæ, gdzie chce.
To samo powtórzy³em popo³udniu na
odnieæ do poprzedniego wyst¹pienia.
Przypomnia³em o obiektach kultury,
zakoñczenie odczytu o odbudowie GdañZacz¹³em od tego, i¿ naukowo mo¿na
wywiezionych w czasie wojny
ska. Obie wypowiedzi przyjêto bardzo
tak¿e udowodniæ, ¿e rozbiory Polski by³y
do Niemiec.
przychylnie. Nowe nastroje w Zwi¹zku
niezgodne z prawem, a zatem Polska istTa wspó³praca mog³aby tak¿e
Gdañszczan zachêcaj¹ do wspó³pracy taknieje nadal w przedrozbiorowych granidotyczyæ ich powrotu
¿e w tym kierunku. Je¿eli oni popr¹ nacach. Nastêpnie odnios³em siê do owej
na dawne miejsce
sze starania o zwrot dzie³ wywiezionych
unii personalnej i zacytowa³em teksty
Na koniec pochwali³em apel o wspó³pra- w czasie wojny z Gdañska, ich powrót
przysi¹g ho³downiczych, sk³adanych przez
dawnych gdañszczan w³adcom Polski. cê w pielêgnowaniu tradycji i przypomnia- do odbudowanych wi¹tyñ wydaje siê
W pierwszej z nich przysiêgali ka¿demu ³em o obiektach kultury, wywiezionych pewny.
królowi byæ wiernymi i pos³usznymi, w czasie wojny do Niemiec. Ta wspó³praca
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
dbaæ o jego czeæ oraz o dobro i korzyæ mog³aby tak¿e dotyczyæ ich powrotu na
Korony Polskiej i tych ziem pruskich itd. dawne miejsce.
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Komenda Miejska Policji ma sztandar.
Materia³y z sesji naukowej przygotowane do druku.

Czy na Gwiazdkê kupimy
ksi¹¿kê: Policja gdañska
na przestrzeni wieków?
Czas biegnie nieub³aganie. Od 15 lipca br. i wielkiej uroczystoci nadania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji
w Gdañsku up³ynê³o ju¿ kilka miesiêcy. Pozosta³y wra¿enia, ale nie tylko. Do koñca padziernika w Archiwum Pañstwowym
w Gdañsku mo¿na jeszcze ogl¹daæ ods³oniêt¹ w dniu uroczystoci wystawê Policja gdañska na przestrzeni wieków.
To nie koniec i o tym za chwilê.
Konto otwarte  bêdzie publikacja
Wczeniej wypada poinformowaæ, ¿e
z³o¿one w Urzêdzie Marsza³ka Województwa Pomorskiego przez Spo³eczny Komitet Organizacyjny Nadania Sztandaru dla
Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku
sprawozdanie wraz z dokumentami dotycz¹cymi dzia³alnoci Komitetu do koñca
lipca br., a w tym przeprowadzonej zbiórki publicznej i sposobu jej wydatkowania,
zosta³o przyjête i zaakceptowane. Ma³o
tego, to w odpowiedzi na kolejny wniosek,
Komitet otrzyma³ zgodê na kontynuowanie
swojej dzia³alnoci i prowadzenie dalszej
zbiórki publicznej na zaplanowan¹ publikacjê naukow¹.
Uzyskana zgoda jest wa¿na do koñca
tego roku. Wbrew pozorom czasu jest niewiele. Celem Komitetu jest tym razem
wydanie bogato ilustrowanej publikacji

zbiorowej, o bez w¹tpienia interesuj¹cym
tytule Policja gdañska na przestrzeni wieków. Kilkunastu autorów, wielkie nazwiska i znawcy tematu z trójmiejskiego wiata
nauki, policji i innych instytucji, koñczy
ju¿ podjête przez nich tematy.
Dla bibliotek, orodków naukowych,
policji, autorów, darczyñców
Planowany nak³ad  przynajmniej tysi¹c
egzemplarzy. Jak na publikacjê tego typu,
to niewiele i  jak nale¿y s¹dziæ  ju¿ to
zdecyduje, ¿e publikacja bêdzie nale¿a³a
do poszukiwanych.
Autorzy, jak i cz³onkowie Komitetu,
zgodnie z jego statutem, nie otrzymuj¹
gratyfikacji finansowej. Ksi¹¿ka ma trafiæ
do gdañskich bibliotek i orodków naukowych. Stosown¹ pulê otrzyma m.in. policja, autorzy i darczyñcy. No w³anie 
darczyñcy. Dla zainteresowanych, to najpewniejsza droga nabycia przynajmniej

jednego, a w zale¿noci od wysokoci
wp³aty i wiêkszej iloci jej egzemplarzy.
Informujemy równie¿, ¿e po zawarciu stosownej umowy istnieje mo¿liwoæ reklamy prowadzonej przez darczyñcê dzia³alnoci. Od efektów zbiórki zale¿y jakoæ
i wielkoæ nak³adu wydania.
Zainteresowanych nabyciem ksi¹¿ki
i wsparciem podjêtej przez Komitet inicjatywy prosi siê o dobrowolne wp³aty tytu³em Publikacja na konto:
Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdañsk III:
70 1440 1345 0000 0000 1278 5798
Planowany termin wydania publikacji,
to prze³om 2011 i 2012 r. Pragnieniem jest,
by by³ to grudzieñ, tak, by ksi¹¿ka by³a
równie¿ doskona³ym prezentem wi¹tecznym.
WALDEMAR KOWALSKI
FOT. ZE ZBIORÓW LK KWP GDAÑSK

Wród autorów jest doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis. Zdjêcie wykonane 15 lipca 2011 r. na D³ugim Targu podczas uroczystoci nadania
sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Gdañsku
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Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna,
Koalicja Biskupia Górka i Stowarzyszenie Waga
tworz¹ Partnerstwo dla Biskupiej Górki

Utrwaliæ tradycje
i sprawiæ, aby mieszkañcom
¿y³o siê lepiej
Na Biskupiej Górce zawi¹za³a siê Grupa Inicjatywna pragn¹ca doprowadziæ do zorganizowania Partnerstwa. Grupê
Inicjatywn¹ utworzy³y: funkcjonuj¹ca w tej dzielnicy od 1999 r. Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna (GWSH), równie¿
dzia³aj¹ca ju¿ od kilku lat Koalicja Biskupia Górka oraz Stowarzyszenie Waga.
Partnerstwo Biskupia Górka ma skupiæ
grono mi³oników tej wyj¹tkowej dzielnicy i pasjonatów pragn¹cych przypomnieæ,
przybli¿yæ i utrwaliæ jej tradycje i przesz³oæ,
ale te¿, stosownymi dzia³aniami sprawiæ,
aby jej mieszkañcom ¿y³o siê lepiej.
Autorytety o problemach dzielnicy
Nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e Biskupia Górka to niezwyk³e miejsce. Wystarczy przejæ siê po potê¿nych fortyfikacjach bastionowych z XVII w., czy
poczytaæ Wspomnienia gdañskiego bówki Brunona Zwarry. Grupa Inicjatywna
w dniu 6 padziernika 2011 r. o godz.
18.00 zorganizowa³a spotkanie, na które
zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji samorz¹dowych, organizacji i stowarzyszeñ pozarz¹dowych, indywidualni sympatycy Gdañska i Biskupiej
Górki oraz mieszkañcy tej dzielnicy. Spotkanie odby³o siê w piêknej sali konferencyjnej, u¿yczonej dziêki uprzejmoci Gdañskiej Wy¿szej Szko³y Humanistycznej.

Wyst¹pienie prof. B. Hajduka
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We wprowadzaj¹cym wyst¹pieniu p. Ewa Baniecka przypomnia³a
g³ówne cele zorganizowanego spotkania: debata na temat najbardziej
pal¹cych problemów Biskupiej Górki,
za³o¿enie stowarzyszenia Partnerstwo dla Biskupiej Górki oraz sformu³owanie listy najwa¿niejszych potrzeb dzielnicy.
Moderatorki debaty p. Ewa Baniecka (wyk³adowczyni GWSH) oraz
p. El¿bieta Jachlewska (Stowarzyszenie Waga) podzieli³y spotkanie
na dwie czêci: wyk³adow¹, w której
zaplanowano wyst¹pienia kilku specjalistów z wybranych dziedzin oraz czêæ
Moderatorki debaty i p. Danuta Tkaczow z GZNK
przeznaczon¹ na dyskusjê z udzia³em
zaproszonych goci.
sokiej wówczas na 200 m. Biskupiej Górki
Jako pierwszy zabra³ g³os prof. Bole- do podwy¿szanego Bastionu Przedmiejs³aw Hajduk  znawca historii Pomorza skiego. Profesor wspomnia³ te¿ o dostrzei autor wielu rozdzia³ów 2 czêci IV t. Hi- galni gwiazd wybudowanej na Biskupiej
storii Gdañska. Przypomnia³ on pokrótce Górce w 1778 r. przez Nataniela Wolfa.
bogate dzieje Biskupiej Górki, akcentuj¹c Owo obserwatorium astronomiczne zostawybrane zagadnienia. Zauwa¿y³, ¿e du¿o ³o zburzone przez Francuzów w 1813 r.
siê dzia³o na tym terenie w dziedzinie for- Trudnoci sprawia te¿ wystêpuj¹ce tu
tyfikacji, poczynaj¹c zw³aszcza od 1655 r. mieszkalnictwo ponad standardowe. Chciakiedy to wybudowano tu dzie³o koronowe no tu umieciæ szko³ê Unimoru. Ostateczz bastionami: Zbawiciela, Poredni, Ostro- nie uda³o siê jedynie przerobiæ obiekty
róg i Vigilance oraz odbudowanym Bastio- koszarowe na GWSH. Pozostaje jeszcze
nem Szwedzkim przekszta³conym przed problem z budynkiem oficerskim. Z kolei
1688 r. w redutê, zaadaptowan¹ po 1827 r. w latach 193840 na Biskupiej Górce zbuna koszary pruskiej piechoty, w której mu- dowane zosta³o schronisko m³odzie¿owe,
rach obecnie mieci siê GWSH.
zajmowane obecnie przez Komendê Wojewódzk¹ Policji.
Pierwsza na wiecie kolejka linowa,
Kolejny prelegent, p. Marcin Dawidostrzegalnia gwiazd. Zacznijmy
dowski z Wydzia³u Programów Rozwojoprzygotowywaæ dokumentacjê do
wych Urzêdu Miejskiego przypomnia³, ¿e
wniosku o dotacjê po 2014 r.
w Gdañsku tylko cztery dzielnice dosta³y
Warto te¿ pamiêtaæ o wynalazku Ada- rodki na rewitalizacjê: Nowy Port, Letnica,
ma Wijbego, który w 1644 r. skonstru- Dolne Miasto i Dolny Wrzeszcz. Oznacza
owa³ pierwsz¹ na wiecie kolejk¹ linow¹ to wsparcie ze strony Urzêdu Marsza³przeznaczon¹ do transportu piasku z wy- kowskiego oraz uzyskanie rodków Unij-
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nych na realizacjê programów operacyjnych. Inne dzielnice te¿ oczekuj¹ na dzia³ania rewitalizacyjne, ale, niestety, rodków
brakuje, a potrzeby s¹ du¿e. Do 2014 r.
nie przewiduje siê z bud¿etu miejskiego
rodków na rewitalizacjê Biskupiej Górki.
Ale mo¿na ju¿ zacz¹æ przygotowywaæ
dokumentacjê do wniosku o dotacjê po
2014 r. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e formularze takiego wniosku zawieraj¹ czêæ
inwestycyjn¹ i czêæ spo³eczn¹, jako projekty rozwi¹zañ kwestii spo³ecznych: program poprawy jakoci ¿ycia mieszkañców, walka z ubóstwem i patologiami,
pomoc finansowa, szkolenia, kursy, aktywizacja mieszkañców, dzia³ania integracyjne, imprezy, eventy, sport i rekreacja.
Mo¿e potrzeb: wiadukt bêdzie
przebudowywany we wspó³pracy z PKP,
na naprawê czeka wiadukt kolejowy
na wysokoci ul. Augustyñskiego,
koniecznoæ poprawy bezpieczeñstwa
W dziedzinie inwestycyjnej wa¿nym
zagadnieniem jest dba³oæ o uk³ad drogowy
wokó³ Biskupiej Górki, z którego korzystaj¹ tramwaje (Wêze³ Unii Europejskiej
i Carla Groddecka), autobusy, TIR-y i samochody osobowe. Znajduj¹cy siê tu wiadukt bêdzie przebudowywany we wspó³pracy z PKP. Na naprawê czeka równie¿
wiadukt kolejowy na wysokoci ul. Augustyñskiego. Urz¹d Miejski dostrzega równie¿ koniecznoæ poprawy bezpieczeñstwa w tej dzielnicy, a wiêc uzupe³nienie
owietlenia, monta¿ monitoringu, wyrównanie czy wrêcz za³o¿enie nowych chodników oraz zabezpieczenie przeciwpo¿arowe, ale na razie nie ma na to rodków.
Pan W³odzimierz Drygas z Gdañskich
Melioracji, autor koncepcji uporz¹dkowania dróg wodnych w Gdañsku, stwierdzi³
na wstêpie wprost:
 Górka nam ucieka, grunty s¹ wyp³ukiwane, robi¹ siê wyrwy w skarpach. Dokonuje siê wsi¹kanie wody w g³¹b terenu
oraz sp³ywy powierzchniowe. Wp³yw na
to maj¹ te¿ z³e uk³ady drogowe. Bruki wysz³y z wyp³ukanego piasku, a odwodnienia terenu nie ma. Zosta³o zaplanowane
odwodnienie Biskupiej Górki przez Zarz¹d
Dróg i Zieleni. Plany te jednak s¹ blokowane przez przepisy drogowców. Postulat
odwodnienia Biskupiej Górki pozostaje
otwarty.
Kierownik BOM nr 2 Gdañskiego Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych (GZNK),
pani Danuta Tkaczow, omówi³a stan mieszkañ, pustostany i czynsze. Miasto nie ma
rodków na remont komunalnych budynków mieszkalnych. Poprawiæ sytuacjê mog¹
tylko rodki z czynszów wspólnoty. Tym-

Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna

czasem w tym obszarze mieszkañcy maj¹
wysokie zad³u¿enia, na samych lokalach
gminnych dochodz¹ce ogó³em do 2 mln z³.
Lokale wolne (nie s¹ to pustostany) czekaj¹ na remont. Mieszkañcy powinni sami
przeprowadziæ remonty w lokalach mieszkalnych. W bud¿ecie GZNK s¹ jedynie
rodki na dorane zabezpieczenia. BOM 2
planuje np. remont dachu na budynku przy
ul. Na Stoku 40.
Dzia³ania przeciw alienacji s¹
 rodz¹ siê nowe, np. program
Trzeba robiæ co dla siebie
Przedstawicielka MOPS-u i dzia³aczka
Koalicji Biskupia Górka p. Anna Wierzbicka, omówi³a przekrojowo socjalny obraz mieszkañców Biskupiej Górki. Badania nad tymi zagadnieniami wykona³o
w 2009 r. Regionalne Centrum Wolontariatu, a wyniki og³osi³o w postaci Raportu
z Badañ Dzielnicy Biskupia Górka. Przy
zameldowanych 3043 mieszkañcach, du¿o
osób mieszka w tej dzielnicy bez zameldowania. Spowodowane jest to m.in. nap³ywem osób eksmitowanych. 25 proc.
mieszkañców to osoby samotne i starsze,
10 proc. to osoby niepe³nosprawne. MOPS
we wspó³pracy ze Szko³¹ Podstawow¹ nr
21 i Kocio³em Zielonowi¹tkowym i Kocio³em Chrystusa Króla podejmuje wiele dzia³añ, aby zapobiegaæ alienacji tych
osób. Organizowane s¹ festyny integracyjne z loteri¹ fantow¹ i kawiarni¹ pod chmurk¹, spotkania tematyczne (np. na temat
zapobiegania przemocy), za³atwiane s¹ bilety na koncerty umo¿liwiaj¹ce kontakt
z kultur¹. Koció³ Zielonowi¹tkowy, zorganizowa³ klub Biskupia 29, wietlicê
dla dzieci, w której prowadzone s¹ z lekcje
j. angielskiego oraz zorganizowa³ wyjazd
kilkanaciorga dzieci na letnie kolonie.

Szko³a Podstawowa przyczyni³a siê z kolei do powstania boiska oraz utworzy³a
tak potrzebny w tej dzielnicy plac zabaw
dla najm³odszych.
Panie reprezentuj¹ce Referat Rewitalizacji Urzêdu Miejskiego  Magdalena Che³stowska oraz Fundacjê Nasza Przestrzeñ
i Partnerstwo Spo³eczne Dolne Miasto
Otwarte  Anna Dukowska, podzieli³y siê
dowiadczeniami i przedstawi³y cenne uwagi dotycz¹ce sposobu uzyskania rodków
na rewitalizacjê dzielnicy. Nale¿y zaoferowaæ szerok¹ paletê dzia³añ w dzielnicy.
Korzystne jest utworzenie platformy wspó³pracy miêdzy wieloma partnerami, która
u³atwi realizacjê bogatego projektu dzia³añ.
Warto te¿ zorganizowaæ grupê ekspertów,
która opracuje najodpowiedniejsze dla tej
dzielnicy pomys³y na rewitalizacjê, zarówno w sferze inwestycyjno-materialnej, jak
i spo³ecznej. Pojawi³a siê te¿ ciekawa propozycja ze strony Fundacji Nasza Przestrzeñ, w której zaoferowano pomoc w aktywizacji mieszkañców m.in. realizuj¹c
program Trzeba robiæ co dla siebie oraz
dzia³ania edukacyjne dla dzieci w dziedzinie sportu, sztuki, czy profilaktyki.
Obraz bezpieczeñstwa i spokoju
publicznego nie przedstawia siê ró¿owo
Trudne zadanie mia³ Pawe³ Kleban 
Dzielnicowy Policji na Biskupiej Górce.
Przedstawiaj¹c sytuacjê bezpieczeñstwa
w dzielnicy, która nie kszta³tuje siê najlepiej, natychmiast spotka³ siê z zastrze¿eniami i uwagami ze strony mieszkañców.
Obraz dzielnicy od strony bezpieczeñstwa
i spokoju publicznego, rzeczywicie nie
przedstawia siê ró¿owo. Zdarzaj¹ siê liczne kradzie¿e i w³amania do pojazdów
(statystyka dostêpna na Komisariacie Policji). M³odzie¿ w wieku 1620 lat, nu-

7

Nr 10/2011
dz¹ca siê przy klatkach schodowych, klnie,
pije alkohol i dewastuje mienie. Najwyraniej brak im wzorców do naladowania
 zauwa¿y³ Dzielnicowy. Studentki i studenci GWSH skar¿¹ siê na brak owietlenia i egipskie ciemnoci na ul Biskupiej
potêguj¹ce poczucie zagro¿enia i realnego
niebezpieczeñstwa. Zbli¿a siê zima, wieczór zapadaæ bêdzie szybciej, a, niestety,
zdarza³y siê ju¿ napady na studentki GWSH.
Sprawê owietlenia nale¿y, jak najszybciej za³atwiæ. Brak na osiedlu samochodowych parkingów dla mieszkañców te¿
powoduje, ¿e samochody bywaj¹ niszczone, okradane lub porysowane. M³odzie¿
bardzo s³usznie zapyta³a dzielnicowego
jakie widzi rozwi¹zania problemów bezpieczeñstwa w tej dzielnicy. Dzielnicowy
wskaza³ na monitoring i czêstsze patrole,
ale jednoczenie zauwa¿y³, ¿e rejon komisariatu, do którego nale¿y Biskupia Górka,
jest du¿y i 120 funkcjonariuszy na tym
rejonie to zdecydowanie za ma³o. Dzielnicowy podkreli³ te¿, ¿e mieszkañcy osiedla nie wspó³pracuj¹ z policj¹ i nie przekazuj¹ jej informacji.
Na spotkaniu by³a obecna równie¿ pos³anka PO do sejmu RP p. Agnieszka Pomaska. Po wyst¹pieniach programowych
równie¿ i pani pos³anka zabra³a g³os.
Przypomnia³a swoje szkolne czasy kiedy
chodzi³a w³anie do SP nr 21 na Biskupiej
Górce. Pani pos³anka zadeklarowa³a chêæ
wspó³pracy ze swoj¹ dawn¹ szko³¹ reprezentowan¹ na spotkaniu w osobie p. dyrektor Lidii Lisiñskiej, jak te¿ zg³osi³a swój
akces do Partnerstwa dla Biskupiej Górki.
Wspieraj¹ dzia³ania: Rada Dzielnicy
Gdañsk  ródmiecie i Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk. G³os z sali:
Wyremontujcie nam mieszkania
i kamienice, a my je potem wykupimy
Po tych wyst¹pieniach rozpoczê³a siê
druga czêæ spotkania, w której w formie
dyskusji i pytañ, podnoszono szczególnie
trudne tematy wymagaj¹ce wyjanienia
osób zawodowo zajmuj¹cych siê tymi
kwestiami.
G³os zabra³ Radny Dzielnicy Gdañsk 
ródmiecie Leszek Pochroñ-Frankowski
informuj¹c, ¿e nowo wybrana Rada sformu³owa³a ju¿ wnioski w sprawie koniecz-

Widok z Biskupiej Górki na G³ówne Miasto

noci rewitalizacji wielu miejsc w Centrum
Gdañska. Rada bêdzie zabiegaæ o rodki
na ustawienie ³aweczek, zamontowanie
monitoringu i renowacjê zabytkowych
elementów kamienic (drzwi wejciowe,
framugi okienne, dekoracyjne detale itp.).
Pan Radny zg³osi³ równie¿ pe³ne poparcie
Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie dla
planów i zamierzeñ Partnerstwa dla Biskupiej Górki oraz wolê w³¹czenia siê
w jego przysz³e dzia³ania.
Poparcie i akces do Partnerstwa dla
Biskupiej Górki zg³osi³o równie¿ Stowarzyszenie Nasz Gdañsk, u¿yczaj¹c te¿
³amów swojego miesiêcznika dla artyku³ów
zwi¹zanych z dzia³aniami Partnerstwa dla
Biskupiej Górki.
Najwiêcej emocji wywo³a³a sprawa
czynszów za lokale komunalne. Przypomniano uchwa³ê Rady Miasta o reformie
komunalnej, która zaczê³a obowi¹zywaæ
z pocz¹tkiem wrzenia, podnosz¹cej czynsze za lokale komunalne o 150 proc. do
wysokoci 10,20 za m2 w G³ównym Miecie i do 9,70 za m2 na pozosta³ym obszarze miasta.
Mieszkañcy ogromnie narzekaj¹ na
wysokoæ czynszów i pytaj¹, na co id¹ pieni¹dze z tych czynszów? Czynsze p³acimy,
a nic z nich nie mamy. Mieszkamy w slumsach: klatki brudne, drzwi wejciowe wy³amane, brak wiat³a, przeciekaj¹ce dachy,
po³amane rynny, zniszczone fasady. 
Wysokie s¹ koszty utrzymania substancji
mieszkaniowej  odpowiada administracja.

A poza tym mo¿na wykupiæ mieszkania
komunalne ju¿ za 10 proc. ich wartoci.
Osoby, które wykupuj¹ mieszkania, s¹
bardziej zainteresowane tym, co dzieje siê
z domem, w którym mieszkaj¹ i zadbaj¹
o to, aby dzieci, czy m³odzie¿, nie wy³amywa³y drzwi.  My wyremontujemy kamienice, a patologia (margines spo³eczny)
zostanie i dalej bêdzie wszystko niszczy³a?
Na to siê nie zgadzamy. Wyremontujcie
nam mieszkania i kamienice, a my je potem wykupimy  odpowiadaj¹ mieszkañcy.
Partnerstwo powinno d¹¿yæ
do aktywizacji mieszkañców.
Puste mieszkania zbyt d³ugo czekaj¹
na remont. Nic o Nas Bez Nas walczy
o wiêcej dotacji do czynszów
Obecny na spotkaniu Radny Miasta
Gdañska p. Marek Bumblis stara³ siê wyjaniæ decyzjê Rady. W reformie komunalnej, któr¹ Rada Miasta uchwali³a, chodzi
o to, ¿eby obci¹¿enia czynszowe roz³o¿yæ
równomiernie na wszystkich mieszkañców. Mieszkania komunalne s¹ dotowane
i z tych dotacji korzysta wiele osób, którym finansowo powodzi siê znakomicie
i nie powinny one z tych dotacji korzystaæ.
Zamierzeniem Rady jest w³anie wy³apaæ
tych spryciarzy, którzy mieszkaj¹ w dotowanych mieszkaniach komunalnych. Partnerstwu dla Biskupiej Górki ¿ycz¹c powodzenia, pan Radny udzieli³ trzech rad:
 Partnerstwo powinno spowodowaæ, ¿eby
nie dokonywaæ zmian w osiedlu za

Miesiêcznik Nasz Gdañsk patronem medialnym
Jako Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
pozytywnie oceniamy powstanie Grupy
Inicjatywnej na rzecz Partnerstwa dla
Biskupiej Górki. Zarz¹d Stowarzyszenia
i cz³onkowie na czele z Prezesem doc.
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dr. in¿. Andrzejem Januszajtisem deklaruj¹ pe³ne poparcie dla Grupy Inicjatywnej
i pomoc, miêdzy innymi przez sta³y patronat medialny miesiêcznika Nasz
Gdañsk.

Jednoczenie wyra¿amy s³owa podziêkowania dla wszystkich osób, które zapali³y nowe wiat³o do dzia³alnoci na rzecz
pozytywnego rozwoju miasta Gdañska.
RUFIN GODLEWSKI
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mieszkañców, czyli d¹¿yæ do ich aktywizacji.
 Niech Partnerstwo przyczyni siê do leczenia ran w substancji mieszkaniowej
osiedla, to znaczy niech dopilnuje, aby
nie zapuszczano pustostanów w lokalach komunalnych.
 Niech Partnerstwo zadba o zachowanie
pamiêci dzielnicy, to jest pamiêci ludzi, którzy odchodz¹, warto zasypaæ
czarn¹ dziurê stalinizmu i spisaæ ich
dowiadczenia. Popieram, wszak historia magistra vitae.
Na omawianym tu spotkaniu, w sprawie pustostanów i czynszów zabra³ g³os
aktywista ruchu obywatelskiego Nic o Nas
Bez Nas (NONBN) £ukasz Muzio³. Zauwa¿y³ on, ¿e do zapuszczania pustostanów w mieszkaniach komunalnych dochodzi dlatego, ¿e puste mieszkania zbyt
d³ugo czekaj¹ na remont. Pan Muzio³
stwierdzi³ ponadto, ¿e na 23 tys. lokatorów
mieszkañ komunalnych 3 tys. osób dosta³o ulgi, co, zdaniem grupy NONBN, jest
zdecydowanie za ma³o. Za³o¿enia reformy komunalnej s¹ inne, ni¿ deklarowano,
a za czynszowe zad³u¿enia lokatorów odpowiedzialni s¹: Urz¹d Miejski i Rada

Miasta, bo to oni dopucili do takiego
zad³u¿enia, nie podejmuj¹c odpowiednio
wczeniej stosownych dzia³añ. Pan Muzio³ przypomnia³ równie¿, ¿e do Rady
Miasta z³o¿one zosta³o pismo grupy
NONBN postuluj¹ce korzystne i oczekiwane przez lokatorów zmiany w uchwalonej reformie. Generalnie zauwa¿yæ muszê, ¿e z przebiegu dyskusji widaæ by³o,
¿e irytacja i determinacja lokatorów ob³o¿onych nowymi czynszami jest wielka.
Postulat, ¿eby przywróciæ funkcje
dawnemu schronisku m³odzie¿owemu,
s¹ przeszkody formalne. Udostêpniæ
turystom chocia¿ wie¿ê zegarow¹
W trakcie spotkania pojawi³a siê te¿
postulat, aby znaleæ dla Koszar Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdañsku nowe
miejsce, a zajmowane przez Policjê dawne
schronisko m³odzie¿owe mo¿e ponownie
uczyniæ w³anie schroniskiem m³odzie¿owym lub hotelem i generalnie przeznaczyæ dla celów turystycznych, chocia¿by
z uwagi na wspania³¹ wie¿ê widokow¹.
Przeciwko tej propozycji zdecydowanie
zaoponowa³a przedstawicielka Komendy
Wojewódzkiej Policji insp. Ma³gorzata

Bednarek informuj¹c, ¿e teren Komendy
jest w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, a Policja
ma trwa³y zarz¹d nad tym obiektem. Poza
tym trudno przenieæ wszystkie wydzia³y
tutaj urzêduj¹ce na inne miejsce. Moim
zdaniem w tej sytuacji przynajmniej u³atwienie dostêpu turystom do wie¿y zegarowej, by³oby bardzo mi³ym gestem ze
strony Policji, generuj¹cym ruch turystyczny na Biskupiej Górce, co w sporym
stopniu u³atwi³oby jej starania o dofinansowanie rewitalizacji tego osiedla.
Na zakoñczenie relacji przypominam,
¿e Partnerstwo dla Biskupiej Górki szuka
sympatyków i zaprasza do wspó³pracy
wszelkie organizacje, którym le¿y na sercu
dobro zapomnianych, le¿¹cych nieco na
uboczu i nie doinwestowanych dzielnic
Gdañska. Wszelkie uwagi, pomys³y, inicjatywy i chêæ wspó³pracy prosimy zg³aszaæ na
adres mailowy: biskupiagorka@gmail.com,
a osoby zainteresowane dzia³aniami Partnerstwa niech zagl¹daj¹ na Facebook pod
adres: Partnerstwo dla Biskupiej Górki.
TEKST I FOTOGRAFIE
DARIUSZ WRÓBLEWSKI

GILDIA NOVA przy ul. Rzeczypospolitej 33 B (obok ETC)

Zapraszamy Inwestorów!
Nowy obiekt handlowy GILDIA NOVA ma powstaæ w Gdañsku przy ul. Rzeczypospolitej 33 B (obok ETC).
Koszt budowy 4 tys. z³ za 1 m2. Modu³y handlowe 15 lub
20 m2, które mo¿na ze sob¹ dowolnie ³¹czyæ w celu uzyskania
wiêkszej powierzchni.
W cenê 1 m2 powierzchni handlowej wliczone s¹:
1. Koszt budowy wraz z podzia³em wewnêtrznym, instalacjami,
ci¹gami komunikacyjnymi oraz pomieszczeniami technicznymi,
2. Budynek bêdzie ogrzewany oraz klimatyzowany,
3. Koszt parkingów oraz dróg dojazdowych.
Budowa tego obiektu prowadzona bêdzie z podwy¿szonego
kapita³u zak³adowego spó³ki, a wiêc, w zamian za zakup po-

wierzchni handlowej w obiekcie, ka¿dy inwestor otrzyma równie¿
stosown¹ liczbê akcji spó³ki i tym samym stanie siê wspó³w³acicielem (proporcjonalnie do powierzchni handlowej) ca³oci obiektu.
Umowa odp³atnego u¿ytkowania nieruchomoci zosta³a zawarta z Miastem Gdañsk w formie aktu notarialnego na okres 50 lat.
Wizualizacjê obiektu mo¿na obejrzeæ na naszej stronie internetowej www.gildia.com.pl
Zapraszamy do biura spó³ki w Gdañsku, ul. Spichrzowa
29-30 lok. 4 lub o kontakt tel. 58 301 39 55 w celu otrzymania
pe³niejszej informacji.
S£AWOMIR GRYCZKA,
PREZES ZARZ¥DU SPÓ£KI GILDIA GDAÑSKA S.A.

Tak wygl¹daæ bêdzie GILDIA NOVA. Autorem projektu jest arch. Mateusz Trzebiatowski z pracowni architektonicznej MT
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* Potrzebne zmiany w Duszku
* ¯eby zaoszczêdziæ na CO  potrzebne liczniki
* Reklamy na fasadach na konkretnych warunkach

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. wiêtego Ducha na co dzieñ
i od wiêta
Z inicjatywy Zarz¹du Stowarzyszenia Nasz Gdañsk, w dniu 22 wrzenia 2011 r. o godz. 16.30 odby³o siê pierwsze wspólne
spotkanie Zarz¹du Stowarzyszenia z Zarz¹dem Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. wiêtego Ducha 119/121 w Gdañsku, przy udziale
Pe³nomocnika Prezydenta Miasta Gdañska ds. Wspó³pracy z Wspólnotami Mieszkaniowymi w Gdañsku, mgr in¿. Ew¹ Sienkiewicz.
G³ównym celem spotkania by³o poznanie
siê jako wspó³lokatorów nieruchomoci
wspólnej wiêtego Ducha 119/121 i omówienie wspó³dzia³ania na rzecz spraw, które s¹ zg³aszane przez strony i niepokoj¹.
Nowe miejsce  oszczêdnie gospodarowaæ
Spotkanie i dyskusjê rozpocz¹³ Prezes
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis, przedstawiaj¹c krótko
dzieje Naszego Gdañska oraz cele statutowe.
Od roku 1994 zajmujemy siê sprawami
wa¿nymi dla miasta i jego mieszkañców,
oraz pomagamy rozwi¹zywaæ ich proble-

my. Dzisiaj to Stowarzyszenie ma problem jako u¿ytkownik lokalu gminnego
we wspólnocie mieszkaniowej. 15 lipca
2011 r. zwrócilimy siê z pismem uprzejmie prosz¹c Pañstwa o zgodê w nastêpuj¹cej sprawie:
W zwi¹zku z uzyskaniem na czas okrelony nowego lokalu u¿ytkowego w Waszej
nieruchomoci, zwrócilimy siê z prob¹
do Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o., ul. Bia³a 1 B w Gdañsku
o rozwa¿enie mo¿liwoci i zamontowanie
w wymienionym lokalu indywidualnych
liczników dla zu¿ywalnego ogrzewania.
Stowarzyszenie Nasz Gdañsk jest orga-

nizacj¹ po¿ytku publicznego, nie prowadzi w³asnej dzia³alnoci gospodarczej i od
pocz¹tku dzia³ania nie otrzymuje dotacji.
Wprowadzenie indywidualnego sposobu
rozliczania wykorzystanego ogrzewania
pozwoli nam na racjonalne nimi gospodarowanie i wp³ynie na istotne dla nas w tym
zakresie oszczêdnoci zwi¹zane z utrzymaniem lokalu.
Wspólnotê Mieszkaniow¹ w. Ducha
119/121  prosilimy o pozytywne rozpatrzenie naszej proby i w formie uchwa³y
Wspólnoty Mieszkaniowej wyra¿enie zgody dla Stowarzyszenia Nasz Gdañsk na
wprowadzenie indywidualnego sposobu
rozliczenia wykorzystania ogrzewania.
Wspólnota contra Duszek

Zdjêcie uczestników spotkania na przedpro¿u nieruchomoci Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. w.
Ducha 119/121. Stoj¹ od lewej: Marian Tatataj  Wspólnota, Wies³aw Galic  Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Wspólnoty, Anna Makilla-Puczka  Radna Dzielnicy ródmiecie, Tadeusz Stasiñski 
Nasz Gdañsk, Zbigniew Socha  Wiceprezes Zarz¹du Nasz Gdañsk, Rufin Godlewski  Dyrektor Biura Stowarzyszenia Nasz Gdañsk, Krystyna Zarenkow  Przewodnicz¹ca Komisji GKiM
Nasz Gdañsk, Stanis³aw Michel  Radny Dzielnicy ródmiecie, Waldemar Kowalski  Wiceprezes Zarz¹du Nasz Gdañsk; ni¿ej: mgr in¿. Ewa Sienkiewicz  Pe³nomocnik Prezydenta ds. Wspó³pracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w Gdañsku, Marta Mê¿yk  Zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du Rady Dzielnicy ródmiecie, doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis  Prezes Zarz¹du Nasz Gdañsk
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 Powy¿szy dokument zobowi¹zani jestemy przed³o¿yæ do GPEC w Gdañsku,
do którego zwrócilimy siê pismem z dnia
11.07.2011 r. i ponownie 14.09.2011 r. W tej
samej sprawie Stowarzyszenie zwróci³o
siê równie¿ do Zarz¹dcy Nieruchomoci
Ankra K. Antkowiak (Zarz¹dca Wspólnoty) oraz do Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. w. Ducha 115/117 w Gdañsku zarz¹dzanego przez Administracjê Budynków Mieszkalnych S.C. J. Szymanik, J.
Stawski oraz Pe³nomocnika Prezydenta
Miasta Gdañska ds. Wspó³pracy z Wspólnotami Mieszkaniowymi w Gdañsku.
Wies³aw Galic  Przewodnicz¹cy Zarz¹du Wspólnoty Mieszkaniowej w. Ducha 119/121 stwierdzi³: dobrze, ¿e dosz³o
do tego spotkania i bêdziemy mogli rozmawiaæ o sprawach, które nas, jako Wspólnotê,
niepokoj¹. Za miesi¹c minie prawie rok,
jak mieszkañcy ulicy w. Ducha w Gdañsku (przesz³o 100 podpisów) skierowali
pismo (12.11.2010 r.) do Prezydenta Miasta Gdañska prosz¹c o zaprzestania dzia³alnoci baru Duszek, który utrudnia
¿ycie mieszkañcom ul. w. Ducha. Mimo
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wielokrotnych zapewnieñ najemca lokalu nie wykona³ ¿adnej
inwestycji lub kapitalnego remontu i adaptacji wnêtrza lokalu,
dlatego Wspólnota nie wyra¿a zgody na dalsze korzystanie z przedpro¿a do prowadzenia dzia³alnoci na zewn¹trz.
Firma prowadz¹ca gastronomiê zalega Wspólnocie za bezprawne u¿ytkowanie przedpro¿y. Nie dotrzymuje godzin otwarcia
lokalu i prowadzenie dzia³alnoci czêsto do godz. 1 lub 2 w nocy.
U¿ytkownik, przedpro¿y sprzedaje alkohol i dalej nie stosuje siê
do przyrzeczeñ do których zobowi¹za³ siê stosowaæ.
Reklamy zas³aniaj¹ elewacje  Wspólnota nic z tego nie ma
W opinii Pana Wies³awa Galica  lokal ten powinien byæ
dobr¹ wizytówk¹ miasta Gdañska, obecna forma prowadzenia
dzia³alnoci gastronomicznej tego nie gwarantuje. Nastêpnie
przekaza³ Pani Ewie Sienkiewicz kopiê pisma skierowanego do
Prezydenta Miasta Gdañska w dniu 12.11.2010 r.
Podobny problem Zarz¹d Wspólnoty ma z banerami reklamowymi wywieszonymi na elewacji nieruchomoci wspólnej na wysokoci pierwszego piêtra na kamienicy 121. Za te reklamy nie
wp³acane s¹ ¿adne rodki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
Do dyskusji w³¹czy³a siê mgr in¿. Ewa Sienkiewicz, wykazuj¹c bardzo du¿¹ wolê przekazania wiedzy instrukta¿owej dla
Wspólnoty Mieszkaniowej w. Ducha 119/121. Podpowiedzia³a
Zarz¹dowi Wspólnoty jakie dzia³ania powinna podj¹æ, aby dzia³alnoæ baru Duszek nie utrudnia³ ¿ycia mieszkañcom Wspólnoty
Mieszkaniowej, ustosunkowa³a siê do wywieszania na elewacji
reklam. Podzieli³a siê wiedz¹ jak nale¿y prawnie postêpowaæ
w pozyskiwaniu rodków na remont: elewacji, przedpro¿y, dachu oraz na inne wa¿ne prace zwi¹zane z popraw¹ stanu technicznego nieruchomoci wspólnej.
Pe³nomocnik Prezydenta Miasta Gdañska ds. Wspó³pracy ze
Wspólnotami Mieszkaniowymi  obieca³a Wspólnocie Mieszkaniowej w. Ducha 119/121, ¿e s³u¿by techniczne GZNM sprawdz¹
stan techniczny lokalu u¿ytkowego baru Duszek. Po uzyskaniu wiarygodnej informacji powiadomi natychmiast Wspólnotê
Mieszkaniow¹ w. Ducha 119/121.

Prezydium spotkania: Wies³aw Galic, doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis,
mgr in¿. Ewa Sienkiewicz

Rozwi¹zywaæ problemy krok po kroku
Na zakoñczenie spotkania, zebrani przyjêli nastêpuj¹ce ustalenia do wiadomoci i realizacji.
1. Wspólne d¹¿enia do tego, ¿eby bar Duszek by³ lokalem na
wy¿szym poziomie (wystrój i dzia³alnoæ) i nie zak³óca³ spokoju.
2. Wspólnota powinna wyst¹piæ o dotacjê na remont przedpro¿y.
Istnieje mo¿liwoæ jej pozyskania od miasta.
3. Na ewentualne banery na elewacji musi byæ zgoda Wspólnoty
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zap³atê za wywieszenie banerów nale¿y energicznie wyegzekwowaæ. W razie
koniecznoci oddaæ sprawê do s¹du. Wyegzekwowane rodki
przeznaczyæ w ca³oci na poprawê stanu technicznego nieruchomoci wspólnej ul. w. Ducha 119/121.
4. Po za³o¿eniu przez GPEC osobnego wêz³a centralnego ogrzewania z którego korzystaliby równie¿ w³aciciele lokali
Wspólnoty Mieszkaniowej w. Ducha 119/121 oraz po uzyskaniu od GPEC warunków technicznych  Wspólnota w. Ducha
119/121 wyrazi zgodê na za³o¿enie liczników ciep³a w lokalu
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk.
Na tym spotkanie zakoñczono. Przebieg spotkania i przyjête
ustalenia mog¹ pos³u¿yæ jako wzorzec Wspólnotom Mieszkaniowym do rozwi¹zywania podobnych problemów.
RUFIN GODLEWSKI
ZDJÊCIA SZYMON PASZKO

Zdjêcia z przebiegu spotkania w lokalu Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
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Gdyby dzi zapytaæ wrzeszczan, gdzie jest centrum ich dzielnicy, to
zapewne wiêkszoæ wskaza³aby miejsce u zbiegu Grunwaldzkiej,
Jakowa Dolina, Partyzantów, Dmowskiego i Konopnickiej

By³ sobie Rynek
By³ sobie przez d³ugie lata plac w centrum starego Wrzeszcza nazywany Starym Rynkiem Wrzeszczañskim, b¹d po prostu
Rynkiem. Niewielki obszar o kszta³cie prostok¹ta, po³o¿ony w sercu Wrzeszcza, pe³ni³ funkcje targowe, dostarczaj¹c
mieszkañcom potrzebnych surowców, by³ tak¿e miejscem spotkañ wrzeszczan.
Na pocz¹tku XX w. wokó³ Rynku powsta³a elegancka zabudowa.
Neorenesansowy bank, dom handlowy,
gospody, wie¿a zegarowa, secesyjna
fontanna i niewielki budynek
Wybudowano m.in. hotel Tites (naprzeciwko dzisiejszego Centrum Handlowego Manhattan). Przy ulicy Jakowa
Dolina z jednej strony wznosi³ siê dumnie
neorenesansowy budynek banku, po drugiej za stronie stan¹³ prosty w formach
dom handlowy. Wokó³ wrzeszczañskiego
rynku funkcjonowa³y gospody o kolorowych szyldach  Z³oty Lew, Czerwony
Dzban i Czerwony Kur. Charakterystycznym elementem Rynku by³a wie¿a
zegarowa, któr¹ w 1909 r., przy okazji modernizacji tego miejsca, postanowiono rozebraæ, a której odbudowa marzy siê dzisiaj
pasjonatom historii Wrzeszcza. Z kolei na
miejscu zasypanego basenu na Jakowym
Potoku wzniesiono secesyjn¹ fontannê, a na
drugim koñcu zieleñca niewielkich rozmiarów budynek, w którym obecnie mieci
siê kantor.
Rynek otoczony piêknymi secesyjnymi
kamienicami, ozdobiony niewielk¹ fontann¹, wita³ podró¿uj¹cych tramwajami
od strony Gdañska i od strony Oliwy, a jak
wspomnia³em wczeniej, dla mieszkañców

Hotel Tite's
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Rynek po 1910

Wrzeszcza by³ miejscem spotkañ oraz
miejscem zakupów. Na Rynku tory tramwajowe odbija³y tak¿e do zajezdni, która
mieci³a siê na terenie, na którym powsta³y niedawno nieszczêsne cztery wysokociowce, nijak pasuj¹ce do tego miejsca.
Przywróciæ dawn¹ nazwê tego miejsca
Choæ przedwojenna zabudowa, nie licz¹c fontanny i ma³ego budynku naprzeciwko, (budynek kantoru) zniknê³a ca³kowicie
z powierzchni ziemi, a wybudowane po

wojnie otaczaj¹ce dawny Rynek budynki
nie mog¹ równaæ siê z piêkn¹ secesyjn¹
zabudow¹ z pocz¹tku XX w., miejsce to
mimo wszystko zachowa³o po czêci swój
dawny charakter. Gdyby dzi zapytaæ
wrzeszczan, gdzie jest centrum ich dzielnicy, to zapewne wiêkszoæ wskaza³aby
miejsce u zbiegu Grunwaldzkiej, Jakowa
Dolina, Partyzantów, Dmowskiego i Konopnickiej, czyli teren dawnego Rynku.
Choæ w miejscu tym, handel w pojêciu
targowym znikn¹³ prawdopodobnie na za-

Rynek widok. Zdj. archiwum Jakuba Szczepañskiego
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wsze, to dawny Rynek otaczaj¹ dzisiaj
du¿e galerie handlowe i ma³e sklepy nawi¹zuj¹c niejako do dawnego charakteru
tego miejsca.
Od d³u¿szego czasu w mojej g³owie
siedzi myl, aby przywróciæ dawn¹ nazwê
tego miejsca. Jak siê okazuje nie jestem
jedyny, któremu ten pomys³ jest bliski.
Ju¿ kilka lat temu prof. Andrzej Januszajtis mówi³, i¿: ( ) rdzeniem Wrzeszcza,
jego orodkiem, najstarszym miejscem, jest
plac u zbiegu Grunwaldzkiej, Jakowej
Doliny, Partyzantów, Dmowskiego i Konopnickiej. To jest Stary Rynek Wrzeszczañski i tak siê powinien nazywaæ. Przez
wieki siê tak nazywa³. W Oliwie przywrócono nazwê Stary Rynek Oliwski. Taki
postulat powinien wp³yn¹æ i Rada Miasta
mo¿e nazwê Stary Rynek Wrzeszczañski
przywróciæ.
Podobnie jak prof. Januszajtis jestem
zdania, ¿e inicjatywa taka nie musi wi¹zaæ siê z koniecznoci¹ zmiany adresów.

W tym wypadku chodzi o przywrócenie
to¿samoci historycznej tego miejsca, a wiêc
wystarczy postawiæ tablice z nazw¹ Stary Rynek Wrzeszczañski. Mo¿e równie¿
powinna stan¹æ tablica informacyjna, dotycz¹ca historii tego niezwyk³ego miejsca.
Wydaje mi siê, ¿e czas na takie zmiany
jest odpowiedni. Czêæ alei Grunwaldzkiej
wraz z dawnym Rynkiem przechodzi w³anie gruntown¹ modernizacjê (po raz drugi
na przestrzeni ostatnich stu lat), tym samym mo¿na pokusiæ siê o uk³on w stronê
historycznej to¿samoci tego miejsca.
To nie takie trudne

Rynek po 1945

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik w Galerii MA£A ¯ABKA

Postawienie dwóch czy trzech tablic z nazw¹ Stary Rynek Wrzeszczañski i ewentualnie tablicy informacyjnej z histori¹ tego
miejsca, nie jest na tyle karko³omnym
zadaniem, aby mu nie sprostaæ.
W Gdañsku wiele siê mówi o jego historii. Czasami odnoszê jednak wra¿enie,
¿e dla niektórych dzisiejszy Gdañsk to
tylko obszar Starego i G³ównego Miasta.
Po macoszemu traktuje siê Dolne Miasto,
Wyspê Spichrzów traktuje siê jak pole do
eksperymentów, zapomina siê o Oruni i Biskupiej Górce. Tak¿e Wrzeszcz nie ma wielkiego szczêcia, bo przecie¿ kolejne wysokociowce i kolejne galerie handlowe
nie s¹ wiadectwem jego historycznej to¿samoci. Owszem, trzeba iæ z duchem czasu, ale nale¿y równie¿ zadbaæ o to, ¿eby
pamiêtaæ takie nazwy jak choæby Stary
Rynek Wrzeszczañski. Ja osobicie nie
chcia³bym, ¿eby za lat kilka na pytanie
gdzie mieci siê centrum Wrzeszcza, kto
inny odpowiedzia³ tam gdzie stoi Manhattan. Wola³bym mimo wszystko us³yszeæ zamiast nazwy Manhattan nazwê
Stary Rynek Wrzeszczañski, b¹d po prostu Rynek. Nie jestem jeszcze stary, ale
stare, historyczne nazwy bardziej do mnie
przemawiaj¹.
Za porednictwem Stowarzyszenia Nasz
Gdañsk, którego jestem cz³onkiem, chcia³bym zwróciæ siê do Bogdana Oleszka,
Przewodnicz¹cego Rady Miasta Gdañska,
o podjêcie formalnych kroków celem przywrócenia dawnemu wrzeszczañskiemu
Rynkowi, w³aciwej nazwy Stary Rynek
Wrzeszczañski i postawienie tablic informacyjnych z nazw¹ tego miejsca. Niech
upamiêtnienie Starego Rynku bêdzie
pocz¹tkiem podobnych zmian w tej czêci
Gdañska, bo, jak wiadomo, we Wrzeszczu czekaj¹ jeszcze koleje miejsca, które
w ostatnich dekadach straci³y w ró¿nych
okolicznociach swoje dawne nazewnictwo.
S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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Skoñczyæ wojnê polsko-polsk¹ wszystkich ze wszystkimi.
Gdyby to siê powiod³o, zaiste, by³by to prawdziwy, d³ugo wyczekiwany, cud.

Wybory, czyli wielka niewiadoma.
Kim bêd¹ zwyciêzcy?
Kto wygra w tych wyborach? Powinna wygraæ Polska, a jednak wiele osób uwa¿a, ¿e wygraj¹, jak zwykle, polityczni
hochsztaplerzy i prestidigitatorzy najbardziej biegli w mydleniu oczu spo³eczeñstwu. Dlatego te¿ wielu uprawnionych do
g³osowania, rezygnuje ze swojego przywileju. To, o czym piszê tutaj, nie jest niczym nowym. Wszystkie partie po trosze
przyczyniaj¹ siê do coraz bardziej powszechnego w spo³eczeñstwie przekonania, ¿e politycy k³ami¹.
Nie trzeba szukaæ daleko, wystarczy przypomnieæ odpowied premiera Tuska na
wysuwan¹ przez PJN obietnicê obni¿enia
podatków: Kto obiecuje obni¿enie podatków, ten k³amie. PJN poczu³o siê obra¿one i rzecz skoñczy siê w s¹dzie, ale ju¿
nie da siê ukryæ, ¿e w koñcu sami politycy
oskar¿aj¹ siê wzajemnie o k³amstwa. Czy
mo¿e byæ gorzej? Mo¿e. Na kilka dni przed
wyborami Leszek Miller w radiowym wywiadzie z rozbrajaj¹c¹ szczeroci¹ owiadczy³, ¿e w kampanii wyborczej polityk mo¿e
obiecywaæ co zechce (czytaj: k³amaæ w ¿ywe
oczy), kompletnie nie licz¹c siê z kosztami
i realiami swoich obietnic, a to wyborca powinien oceniæ ile jest w tym prawdy i szczeroci i oddzieliæ ziarno od plew. Specjalist¹
i znawc¹ w ka¿dej dziedzinie o której mówi¹ kandydaci ma byæ wyborca nie polityk.
Pañstwo skomentuj¹ to sami.
Postulaty albo system do wymiany
W obecnej kampanii pojawi³o siê przez
moment skierowane do premiera Donalda
Tuska, chwytliwe i atrakcyjne propagandowo, pytanie: Jak ¿yæ? Odpowied na to
pytanie, jak i na wiele innych, jest prosta:
¿yæ uczciwie. Skoñczyæ z hipokryzj¹ i zak³amaniem, Wróciæ do elementarnych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i spo³ecznego
poczucia uczciwoci i sprawiedliwoci.
Najbardziej po¿¹dana by³aby wspó³praca
wszystkich ugrupowañ politycznych dla
dobra Polski. To takie trudne? Czy¿bymy
w wiêkszoci nie byli Polakami i chrzecijanami? Skoñczyæ wojnê polsko-polsk¹
wszystkich ze wszystkimi. Gdyby to siê powiod³o, zaiste, by³by to prawdziwy, d³ugo
wyczekiwany, cud.
Jakie sprawy s¹ obecnie, w moim odczuciu, kluczowe dla naszego spo³eczeñstwa,
o których za³atwienie powinni w przysz³ej
kadencji zabiegaæ pos³owie?
Naprawa gospodarki. A zatem produkcja, produkcja, produkcja, gdy¿ nie czarujmy
siê, ale to ona jest podstaw¹ ka¿dej gospo-
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darki, równie¿ kapitalistycznej. Pytam zatem: wyrabiamy, czy nie wyrabiamy? Produkujemy, czy nie produkujemy: stal, statki,
maszyny? Wydobywamy, czy nie wydobywamy surowce dla naszej gospodarki? Po³awiamy, czy niszczymy przedsiêbiorców
rybackich? Przegl¹dam bud¿et Gdañska na
2011 r., a w nim nic o produkcji, a wszystko
o podatkach. Przegl¹dam strategiê rozwoju gospodarczego naszego regionu i znowu nic o produkcji tylko restrukturyzacja
(czytaj: likwidowanie lub rozdrabnianie
sektora produkcyjnego) oraz rozbudowa
i modernizacja infrastruktury (nie chodzi tu
o produkcjê towarów na sprzeda¿ w tym
tak wa¿ny eksport lecz o drogi, rodowisko,
kulturê, odpady). W dostêpnych mi materia³ach o przemianach struktury w³asnociowej przedsiêbiorstw brak informacji o ich
strukturze kapita³owej. W latach 90-tych
ubieg³ego wieku uw³aszczy³a siê nomenklatura komunistyczna.
Czemu i komu s³u¿¹ obecne prywatyzacje
Moje pytanie na dzisiaj brzmi: czemu
i komu s³u¿¹ obecne prywatyzacje rzekomo nierentownych i najczêciej nie doszacowanych pañstwowych przedsiêbiorstw
zatrudniaj¹cych tysi¹ce pracowników, bardzo czêsto po prywatyzacji wyrzucanych na
bruk. Stoczni Gdyñskiej i Stoczni Gdañskiej praktycznie ju¿ nie ma, ich kooperantów równie¿. Dlaczego kluczowe dla
naszej gospodarki przedsiêbiorstwa produkcyjne nagle staj¹ siê nierentowne? Inny
obrazek z tak bliskiej naszemu regionowi
gospodarki morskiej. Rybo³ówstwo polskie ok³ada siê i za³atwia unijnymi limitami po³owowymi lub karygodnie b³êdnymi
decyzjami urzêdniczymi (zob. Polska Dziennik Ba³tycki z 30.09.2011 r. s.45). Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ. Wniosek: liczy siê
przede wszystkim si³a gospodarcza kraju
mierzona potencja³em PRODUKCYJNYM,
a potem dopiero umizgi do s¹siadów o kolejne 300 mld funduszy z bud¿etu unijnego.

Te pieni¹dze te¿ s¹ bardzo wa¿ne, ale nie
zapominajmy o najwa¿niejszych priorytetach i wskanikach wzrostu gospodarczego. Zakoñczmy zatem ten proces totalnego rozbrajania polskiej gospodarki. Kiedy
oprzemy na zdrowych fundamentach i zasadach priorytety gospodarcze, wtedy i postulaty NSZZ Solidarnoæ (zob. Tygodnik
Solidarnoæ z 31.08.2010 r. s. 1712)
oka¿¹ siê mo¿liwe do zrealizowania.
Podatki. Owszem, ale nie okrelane wed³ug recepty amerykañskiego dzia³acza Grovera Norquista, pilnuj¹cego aby ci¹æ wydatki i nikomu nie podwy¿szaæ podatków,
lecz na wzór socjalnych programów postuluj¹cych sprofilowanie, czy zró¿nicowanie
podatkowe, z t¹ jednak ró¿nic¹, aby skoñczyæ z zak³amaniem podatkowym i wprowadziæ odpowiednio do kominowych zarobków
kominowe podatki, bo sytuacja, w której
jedni nie maj¹ co robiæ z pieniêdzmi, a drudzy nie maj¹ za co kupiæ jedzenia, czy po
prostu nie maj¹ za co ¿yæ, jest naprawdê
chora i nie ma nic wspólnego z elementarn¹ sprawiedliwoci¹ spo³eczn¹ i uczciwoci¹. Z drugiej strony mówi siê te¿ ci¹gle
o podatkach od dochodów, jakby nie by³o
innych podatków. Jest ich multum w obszarze podatków bezporednich i porednich.
Mo¿e by tak skoñczyæ z wielokrotnym opodatkowaniem spo³eczeñstwa? To opodatkowywanie jest ju¿ na granicy patologii. To
m.in. powoduje ucieczkê polskich firm do
Wielkiej Brytanii, S³owacji, czy na Cypr,
gdzie jest uproszczone i ni¿sze opodatkowanie dzia³alnoci gospodarczej.
Zacz¹æ tworzyæ dobre prawo oparte na
wnikliwych konsultacjach spo³ecznych
¯eby unormowaæ sytuacjê w dziedzinie gospodarki, najwy¿sza pora zabraæ siê
za prawo i to nie tylko ekonomiczne, ale
równie¿ administracyjne, cywilne i karne, to
jest zacz¹æ tworzyæ dobre prawo oparte na
wnikliwych konsultacjach spo³ecznych, wyeliminowaæ z polskiego prawa luki i sprzecz-
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noci, ustabilizowaæ prawo i nie psuæ dobrych ustaw lobbystycznymi poprawkami
codziennie. Przy poprawianiu prawa nie
nale¿y jednak z kolei popadaæ w przesadê.
W minionych czterech latach ustawodawcy
zaplanowali 893 zmiany legislacyjne, co
oznacza³oby uchwalanie w parlamencie rednio 19 ustaw miesiêcznie, co jest fizyczn¹
niemo¿liwoci¹. W dziedzinie handlu przyda³oby siê wróciæ do dobrych gdañskich
tradycji S¹du Wety  Sala Bia³a czeka  który by³ dobrym wzorem na walkê z producentami specjalizuj¹cymi siê w niedowa¿aniu
i niedomierzaniu oferowanych towarów oraz
w zawy¿aniu ich cen, jak te¿ w sprzedawaniu w ³adnym opakowaniu bezwartociowych bubli. Jak na bary³ce ropy dorobiæ siê
uczciwych pieniêdzy, te¿ znam ten sekret.
I jeszcze jedno: nale¿y usun¹æ z polskiego
prawa ewidentne absurdy, jak to, ¿e chroni
ono bardziej przestêpcê ni¿ ofiarê, na co

Dwa symbole. Dewastacja pod pomnikiem

przyk³ady pojawiaj¹ siê w mediach niemal
codziennie. To wszystko naprawdê zaczyna
byæ irytuj¹ce. Przy tym wszystkim przerost
biurokracji staje siê ju¿ nie do zniesienia.
W minionym czteroleciu rz¹dów koalicji
PO i PSL zatrudniono w administracji 80 tys.
nowych pracowników, a w dziedzinie u³atwieñ dla przedsiêbiorców i tempa za³atwiania spraw administracyjnych dalej znajdujemy siê na szarym koñcu wszelkich
statystyk. Skoro jestemy ju¿ przy prawie
to warto wspomnieæ o jeszcze jednej poprawce. Po 20 letnich eksperymentach
z demokracj¹, najwy¿szy chyba ju¿ czas na
zlikwidowanie dwug³owego smoka, czyli
dwug³owej w³adzy wykonawczej w postaci
równorzêdnych urzêdów premiera i prezydenta. Francuzi i Amerykanie wypracowali
system prezydencki, Niemcy wybrali system kanclerski. Czas i w Polsce wybraæ,
który wariant jest nam bli¿szy i zlikwido-

waæ wiecznie otwarte pole konfliktu miêdzy prezydentem a premierem, zw³aszcza
jeli na tych urzêdach pojawiaj¹ siê osoby
z wrogich wobec siebie ugrupowañ politycznych, co ju¿ kilka razy przerabialimy.
Koszty przedwyborczych obietnic
W tym miejscu warto przypomnieæ
równie¿ wyliczenia, jakie og³osi³o Forum
Ekonomiczne kierowane przez Leszka
Balcerowicza, a dotycz¹ce zacz¹æ tworzyæ
dobre prawo oparte na wnikliwych konsultacjach spo³ecznych poszczególnych
partii. I tak obietnice PO mog¹ obci¹¿yæ bud¿et na 14 mld z³, obietnice PiS-u mog¹ poch³on¹æ 67 mld z³, pomys³y PSL wyceniono
na 141 mld z³, a absolutnym rekordzist¹
okaza³o siê SLD, które gdyby chcia³o konsekwentnie zrealizowaæ swoje obietnice wyborcze musia³oby znaleæ w bud¿ecie wolne 218 mld z³. Kiedy siê to podliczy, to

Gdañsk traci swoj¹ duszê i to¿samoæ
poprzez zabiegi globalizacyjne
Niew¹tpliwie nale¿y zainteresowaæ kandydatów, a póniej pos³ów lokalnymi sprawami okrêgu z którego startuj¹. Mnie osobicie np. niepokoi fakt, ¿e Gdañsk traci
swoj¹ duszê i to¿samoæ poprzez zabiegi
globalizacyjne. Odbywa siê wyburzanie budynków Stoczni Gdañskiej dla uzyskania
terenu pod budowê standardowego M³odego Miasta, bêd¹cego szczególnym punktem zainteresowañ deweloperów. M³ode
Miasto w sposób oczywisty nazw¹ i po³o¿eniem nawi¹zuje do krzy¿ackiego M³odego Miasta. Tymczasem Stocznia Gdañska  kolebka polskiej Solidarnoci  nie
mog³a trafiæ na Listê wiatowego Dziedzictwa UNESCO, bo ponad 50 proc. jej
historycznej zabudowy ju¿ zosta³o wyburzone. W szybkim tempie postêpuje wyburzanie zabytkowych budynków koszar

Stocznia Gdañska SA, widok z maja 2009 r.

pojawia siê gigantyczna suma 440 mld z³,
wygl¹daj¹ca zupe³nie absurdalnie przy
bud¿ecie pañstwa projektowanym na poziomie 293 mld z³ dochodów i 328 mld z³
wydatków, co ju¿ daje 35 mld z³ deficytu.
W tym uk³adzie wydatki bud¿etowe trzeba
by obci¹æ do zera. Mamy zatem klasyczne
OBP, albo bezy czyli obietnice bez pokrycia. Wiadomo, ¿e wszystkie partie nie
bêd¹ jednoczenie sprawowaæ w³adzy, ale
gdyby tak PO dobra³o sobie za koalicjantów
PSL i SLD to mamy ju¿ program obietnic do
zrealizowania za (14+ 141+218=) 373 mld z³.
Przyznaæ trzeba, ¿e najbardziej realnie do
sprawy podesz³a PO, która gdyby chcia³a
zrealizowaæ swoje obietnice musia³aby zwiêkszyæ deficyt bud¿etowy do sumy 49 mld z³,
i z takim deficytem pewnie jeszcze zmieci³aby siê w obostrzonych rygorach unijnego szeciopaku. No có¿, praktyka czyni
mistrza.

przy ul. S³owackiego, pod budowê nowego
standardowego centrum hadlowo-us³ugowo-mieszkalnego. Niepokoi równie¿ wyburzanie zabytkowych budynków mieszkalnych przy ul. Jana z Kolna i Marynarki
Polskiej dla postawienia jakich postmodernistycznych obiektów. I tak mo¿na wymieniaæ i wyliczaæ w nieskoñczonoæ. Przy
okazji spraw lokalnych nie mo¿na zapomnieæ równie¿ o tym, ¿e to co siê dzieje
z Wysp¹ Spichrzów to wo³a o pomstê do
nieba. Ta wyspa ruin, otwarta rana, jest jak
wyrzut sumienia oskar¿aj¹cy tych, co s¹ odpowiedzialni za taki stan rzeczy utrzymuj¹cy siê w Gdañsku od 66 lat. Czy znajd¹
siê lokalni pos³owie, którzy zechc¹ powalczyæ o jak najszybsz¹ zmianê tego kompromituj¹cego miasto stanu rzeczy?
06.10.2011 r.
TEKST I ZDJÊCIA
DARIUSZ WRÓBLEWSKI
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Przysz³oæ energetyki
 nowe wyzwanie
cywilizacyjne
Unia Europejska od 2000 r. realizuje Strategiê Lizboñsk¹ maj¹c¹ na celu stworzenie
w Europie najnowoczeniejszej gospodarki
opartej na wiedzy. G³ównym elementem
Strategii jest sprawnie funkcjonuj¹cy trójk¹t
wiedzy, edukacja  badania  innowacje1.
Zasadniczym problemem UE od kliku
lat, wp³ywaj¹cym tak¿e na realizacjê celów
Strategii, jest zaopatrzenie w energiê. Europejska energetyka musi opieraæ siê na 3
podstawowych zasadach:
· pewnoæ dostaw energii (bezpieczeñstwo),
· minimalizacja skutków ekologicznych
(g³ównie przeciwdzia³anie zmianom klimatycznym),
· mo¿liwie niskie ceny (konkurencyjnoæ
gospodarki).
Zrealizowanie tych zasad jest mo¿liwe
jedynie przy wprowadzeniu najnowszych
rozwi¹zañ technologicznych.
W zakresie polityki energetycznej technologie innowacyjne nabieraj¹ wiêc specjalnego znaczenia, gdy¿:
· Unii brakuje ropy i gazu, a to dzisiaj
podstawowy surowiec energetyczny; sytuacja polityczna w olbrzymiej wiêkszoci dostawców ropy i gazu jest niestabilna, jedynym trwa³ym rozwi¹zaniem jest
zast¹pienie ropy i gazu przez wêgiel,
energiê atomow¹ i ród³a odnawialne;
· musimy podj¹æ zdecydowane i natychmiastowe dzia³ania redukuj¹ce zmiany
klimatyczne, a to tak¿e wymaga nowych
technologii, np. czystych technologii
wykorzystania wêgla;
· utrzymania stosunkowo niskich cen
energii bêdzie mo¿liwe tylko dziêki
nowym, pomys³owym rozwi¹zaniom
technologicznym.
Odpowied Unii na te problemy zosta³a
przedstawiona w du¿ym stopniu w Siódmym Programie Ramowym badañ i rozwoju technologicznego i demonstracji oraz
w tzw. pakiecie energetycznym. Ma to zarówno zwiêkszyæ energetyczne bezpieczeñstwo Europy, jak i ograniczyæ do roku
2020 o 20% emisjê dwutlenku wêgla oraz
zu¿ycie energii.
Najwa¿niejsze propozycje UE:
· czyste technologie wêglowe oraz technologie wychwytywania i sk³adowania
dwutlenku wêgla; budowa 12 prawie
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zero-emisyjnych, wielko-skalowych elektrowni wêglowych do roku 2015;
· produkcja paliw i elektrycznoci ze róde³ odnawialnych  zwiêkszyæ do 20%
ich udzia³ do roku 2020;
· energia atomowa  budowa elektrowni
j¹drowych oraz budowa eksperymentalnego wielkiego miêdzynarodowego
reaktora termonukleamego ITER uzyskuj¹cego ca³kowicie bezpieczn¹ energiê z fuzji j¹drowej;
· wodór i ogniwa paliwowe  Wspólna
Inicjatywa Technologiczna;
· inteligentne sieci energetyczne zapobiegaj¹ce awariom systemu i oszczêdzaj¹ce energiê;
· wszechstronna oszczêdnoæ energii.
Sk³adowanie dwutlenku wêgla pod ziemi¹ wydaje siê ryzykowne i m.in. z tego
powodu Parlament Niemiecki wstrzyma³
ostatnio tego typu zamierzenia.
Wniosek: nale¿y na nowo przemyleæ
i zaktualizowaæ politykê UE w tym zakresie.
Wizja europejskiego sektora
energetycznego  Projekt 2050
Do po³owy stulecia emisja CO2 powinna zostaæ obni¿ona w krajach uprzemys³owionych o 8095 proc. w stosunku
do poziomu z 1990 roku  to wskazanie
Miêdzyrz¹dowego Zespo³u do spraw Zmian
Klimatu (IPC ). Raport z 2007 r. wyranie
podkrela koniecznoæ obni¿enia emisji
CO2 w krajach rozwiniêtych o 2540 proc.
do roku 2020 oraz o 8095 proc. do roku
2050, w porównaniu z poziomem emisji,
jaki by³ w 1990 r. dla zapobie¿enia podnoszenia siê redniej temperatury na Ziemi.
Cel wiatowy  tzn. wyznaczony ³¹cznie
dla wszystkich krajów  to redukcja emisji l CO2 rzêdu 8550 proc. w stosunku
do poziomu z roku 20002.
Unia Europejska du¿¹ wagê przywi¹zuje
do ochrony rodowiska i do szukania sposobów i zapobiegania zmianom klimatycznym.
Jednym z g³ównych celów uzgodnionego
w grudniu 2008 r. tzw. pakietu klimatycznego jest wymuszenie dzia³añ maj¹cych
doprowadziæ do zmniejszenia o 20 proc.
emisji dwutlenku wêgla w pañstwach
cz³onkowskich Unii. W zwi¹zku z tym
wprowadzane zostaj¹ nowe, rygorystycz-

ne zasady handlu pozwoleniami na emisje
gazów cieplarnianych, pozyskuje siê intensywnie odnawialne ród³a energii, poprawia efektywnoæ energetyczn¹.
Uwzglêdniaj¹c ustalenia podjête przy
uzgadnianiu pakietu klimatycznego oraz
wyniki raportów IPCC, europejski sektor
energetyczny stan¹³ przed koniecznoci¹
nakrelenia wizji swojego rozwoju w perspektywie roku 2050. Bêdzie siê ona koncentrowa³a na uzyskaniu w po³owie obecnego stulecia mo¿liwoci wytwarzania
energii elektrycznej w sposób neutralny
pod wzglêdem emisji dwutlenku wêgla
(carbon neutral). Nale¿y przez to rozumieæ produkcjê energii elektrycznej, której towarzysz¹ca emisja dwutlenku wêgla
nie przekracza 100 kg na 1 MWh. Wielkoæ ta jest wartoci¹ urednion¹ dla poziomu ca³ej Unii Europejskiej.
Polska Strategia Energetyczna
Zapewnienie Polsce bezpieczeñstwa energetycznego to priorytetowe zadanie ca³ego
Rz¹du. Rosn¹ce ceny energii, ropy i gazu
sk³aniaj¹ do przedstawienia nowej strategii
energetycznej dla Polski tak, aby realizowa³a ona trzy g³ówne cele: bezpieczeñstwo energetyczne, konkurencyjnoæ gospodarki oraz ochronê rodowiska przed
negatywnym wp³ywem sektora. Cele te s¹
równorzêdne i spójne z polityk¹ energetyczn¹ Unii Europejskiej3.
W nowej Polityce energetycznej dla
Polski do roku 2030 stawia siê na krajowe zasoby energetyczne, które mog¹ byæ
eksploatowane w perspektywie 200 lat.
Polska energetyka bazuje na wêglu. Stanowi on 60 proc. naszego bilansu energetycznego. Kolejne 20 proc. to ropa, 12 proc.
energii produkujemy z gazu, a 8 proc.
pochodzi ze róde³ odnawialnych. Uruchomienie nowych mocy wytwórczych
poch³onie blisko 50 mld euro.
Kolejnym bardzo wa¿nym punktem nowej polityki jest efektywnoæ energetyczna.
Dzia³ania w tym zakresie bêd¹ skoncentrowane na trzech obszarach: zmniejszeniu
zu¿ycia energii, podwy¿szeniu sprawnoci
jej wytwarzania oraz ograniczeniu strat
w przesyle i dystrybucji. Zamierza siê wprowadziæ odpowiednie przepisy, które pomog¹
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to osi¹gn¹æ, a tak¿e stworzyæ listê rodków
wzrostu efektywnoci dla ca³ej gospodarki.
Wiele uwagi powiêca siê równie¿ rozwojowi róde³ wytwórczych wykorzystuj¹cych biomasê, biogaz i energiê wiatru.
Obok niew¹tpliwych korzyci ekologicznych, stwarza to te¿ odpowiednie warunki
dla rozwoju energetyki rozproszonej,
opartej na odnawialnych ród³ach energii.
Jest to energia tañsza i niewyczerpalna.
Proponowany przez Komisjê Europejsk¹
w styczniu 2008 r. udzia³ energii odnawialnej w bilansie energetycznym wynosi
dla Polski 15 proc. w roku 2020. Stwarzane bêd¹ zachêty dla producentów do wiêkszego wykorzystywania odnawialnych
róde³ energii i wysoko sprawnej kogeneracji oraz promowaæ technologie ograniczaj¹ce emisjê zanieczyszczeñ.
W perspektywie kilkunastu lat nasz bilans energetyczny mo¿e zostaæ uzupe³niony tak¿e o energiê j¹drow¹. Prowadzone
s¹ zgodne z zaleceniami Miêdzynarodowej
Agencji Energii Atomowej dzia³ania przygotowawcze, zmierzaj¹ce do podjêcia decyzji o budowie tego typu elektrowni w Polsce.
W wietle rezygnacji Niemiec z energetyki
atomowej i decyzji o zamkniêciu wszystkich
reaktorów do 2022 r., odrzuceni jej rozwoju
w referendum przez spo³eczeñstwo w³oskie,
nasilaj¹cy siê ruch anty-atomowy w Europie na pewno wymusz¹ korektê tych planów i szykanie nowych bezpiecznych rozwi¹zañ. Jedn¹ z propozycji mog¹ byæ ma³e,
bezpieczne ze wzglêdu na konstrukcjê i zasadê dzia³ania reaktory j¹drowe np. typu Hyperion. Jest to atrakcyjna propozycja dla
takich krajów jak Polska m.in. ze wzglêdu
na niedorozwiniêt¹ sieæ elektro-energetyczn¹.
Innowacyjna Energetyka
Odpowied, czym bêdzie energetyka
w przysz³oci (w perspektywie: 2020  cha-

Ma³e reaktory j¹drowe HYPERION USA

rakterystycznej ze wzglêdu na rozwi¹zania
unijnego Pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20, 2030  wa¿nej z punktu widzenia komercjalizacji czystych technologii
wêglowych, 2050  koniecznej do uwzglêdnienia z uwagi na amerykañskie/unijne
deklaracje polityczne dotycz¹ce budowy
spo³eczeñstwa wodorowego/bezemisyjnego) otrzymamy ju¿ za kilka lat. Zadecyduj¹
o tym wyniki programu ratunkowego dla
gospodarki amerykañskiej, w którym rozwój innowacyjnej energetyki, w tym podwojenie zaledwie w ci¹gu trzech lat produkcji energii ze róde³ odnawialnych,
ma najbardziej fundamentalne znaczenie4.
Sytuacja energetyki (ogólnie) jest z tego
punktu widzenia szczególnie trudna. Obecny model funkcjonowania energetyki na
ca³ym wiecie (wielkoskalowe technologie
wytwórcze, a tak¿e wydobywcze i przetwórcze oraz sieciowe systemy przesy³owe
i dystrybucyjne) spowodowa³ ekspansjê
struktur organizacyjnych i form zarz¹dzania w kierunku charakterystycznym dla gospodarki socjalistycznej. Oczywicie, taka
energetyka nie pasuje do spo³eczeñstwa wiedzy i nie pasuje do innowacyjnych technologii (rozproszonych). Oznacza to kryzys.

Ale nie jest to kryzys energetyki, jako systemu zaspakajania spo³eczeñstwa/gospodarki w energiê. Jest to natomiast kryzys
modelu funkcjonowania energetyki.
Przed 2030 rokiem nie da siê ju¿ praktycznie uzyskaæ efektów z wielkoskalowych
czystych technologii wêglowych, nie da siê
uzyskaæ efektów z wielkoskalowej energetyki atomowej, energia elektryczna z tradycyjnych elektrowni wêglowych bêdzie zbyt
droga ze wzglêdu na koszty rodowiska,
wreszcie nie da siê wybudowaæ nowych
transgranicznych zdolnoci przesy³owych
umo¿liwiaj¹cych istotny import energii
elektrycznej.
Sytuacjê skomplikuje dodatkowo fakt
przebudowy struktury rynków koñcowych.
Pompy ciep³a spowoduj¹ pojawienie siê
segmentu u¿ytkowania energii elektrycznej,
którego dotychczas nie by³o. Podobnie, chocia¿ póniej, samochód elektryczny spowoduje pojawienie siê segmentu u¿ytkowania
energii elektrycznej, którego dotychczas
te¿ nie by³o. Wynikiem bêdzie zwiêkszone napiêcie bilansowe na rynku energii
elektrycznej, ale te¿ transfer paliw gazowych (dedykowanych dotychczas g³ównie
ciep³ownictwu) oraz linii transportowych
w obszar poligeneracji rozproszonych. Po
2020 roku ukszta³tuje siê stabilna równowaga w ca³ej energetyce, obejmuj¹ca: (i)
wykorzystanie istniej¹cych aktywów energetycznych (wydobywczych, wytwórczych/
przetwórczych, sieciowych) we wszystkich
sektorach paliwowo-energetycznych, (ii) rozwój energetyki odnawialnej i energetyki rozproszonej wykorzystuj¹cej (dotychczasowe) paliwa gazowe i paliwa transportowe
(p³ynne), (iii) proefektywnociowe technologie u¿ytkowania energii oraz (iv) sieci
inteligentne (Smart Grid), oznaczaj¹ce
w szczególnoci priorytet zarz¹dzania
energi¹ w miejsce koncentracji na jej produkcji, obejmuj¹ce inteligentne systemy
opomiarowania sieciowych noników
energii oraz innych mediów sieciowych, a
tak¿e wirtualne ród³a poligeneracyjne.
Sektor Energetyczny na Pomorzu

Przysz³oæ generacji rozproszonej  Smart Grid

W maju 2005 r. Rada Naukowo-Ekspercka przy Wojewodzie Pomorskim, dosta³a do zaopiniowania dokument pt.:
Wstêpny projekt zaktualizowania Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego5.
Uwagi i wnioski przedstawione wówczas
dowodz¹ ich aktualnoci i by³y m.in. wykorzystane przy opracowaniu Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym
uwzglêdnieniem róde³ odnawialnych6.
Stwierdzono mianowicie, ¿e w niektórych
obszarach ju¿ teraz istnieje dobór energii
elektrycznej, co stanowi barierê rozwoju

17

Nr 10/2011
gospodarczego i spo³ecznego regionu. Istotnym problemem jest równie¿ energetyka
oparta na ród³ach odnawialnych, za g³ównym ród³em odnawialnym energii bêdzie
biomasa.
Celem priorytetowym powinno byæ
stworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego na obszarze
regionu pomorskiego, z uwzglêdnieniem
konkurencyjnoci gospodarki, jej efektywnoci energetycznej oraz ochrony rodowiska  w warunkach integracji z Uni¹
Europejsk¹, zgodnie z Ustaw¹  Prawo
energetyczne oraz dokumentem rz¹dowym pt. Polityka energetyczna Polski do
2030 roku.
Najwa¿niejsze zadania do uwzglêdnienia w przysz³ych opracowaniach:
· Analiza problemów zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego na terenach
Województwa Pomorskiego, w ramach
integracji krajowej energetyki, zw³aszcza
elektroenergetyki, z systemami energetycznymi w Unii, oraz dzia³ania na wolnym rynku energii elektrycznej przy
zastosowaniu zasady wolnego wyboru
dostawcy energii przez odbiorcê.

· Analiza potrzeb i opracowanie programu reelektryfikacji obszarów wiejskich
i podmiejskich na terenie Województwa.
· Ocena mo¿liwoci i uwarunkowañ dostêpu do rodków finansowych na modernizacjê i rozwój systemów energetycznych, w tym elektroenergetycznych.
· Prowadzenie dzia³añ maj¹cych na celu
zapewnienie w³aciwego ujêcia problemów energetyki, w tym elektroenergetyki oraz dostaw i przetwórstwa ropy
naftowej i paliw p³ynnych, dla zapewnienia dofinansowania projektów modernizacyjnych i rozwojowych w zakresie
infrastruktury energetycznej i paliwowej.
· Opracowanie programu rozwoju energetyki opartej na odnawialnych ród³ach energii zgodnie z wymaganiami
Prawa energetycznego oraz dokumentu
rz¹dowego pt. Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku.
Aktualnie obowi¹zuj¹ca Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzglêdnieniem róde³ odnawialnych do 2025 r.
przewiduje m.in. zdecydowane dzia³ania
termomodernizacyjne i prooszczêdnocio-

we oraz max wykorzystywanie potencja³u
województwa w zakresie OZE.
DR

IN¯.

BOGDAN SEDLER

Fundacja Naukowo-Techniczna Gdañsk
ul. Fiszera 14, 80-952 Gdañsk
e-mail: stfgd@imp.gda.pl
www.sedler.pl
1
2
3
4
5

6

J. Buzek, Bezpieczeñstwo energetyczne.
Gdañsk, 2007.
S. Tokarski, J. Janikowski, Polska Energia  nr 6/2009.
W. Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, 2008.
J. Popczyk, Energetyka  lipiec 2009.
B. Sedler, Cz³onek Zespo³u Redakcyjnego
Rady Naukowo-Eksperckiej przy Wojewodzie
Pomorskim: Uwagi i propozycje do Wstêpnego Projektu Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, 2005 r.
Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzglêdnieniem róde³ odnawialnych. Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Pomorskiego, 2006.

Kaszubski Turotworzy³
I Ligê Cartusia Kartuzy-Unia Racibórz
W wype³nionej po brzegi hali widowiskowo-sportowej Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Abrahama w Kartuzach wiceprezes
PZZ, zwany Kaszubskim Turem otworzy³, w bardzo uroczystej oprawie, przy dwiekach Mazurka D¹browskiego, mecz
zapaniczy I Ligii GKS Cartusia Kartuzy-KS Unia Racibórz woj. l¹skie.
Prezenter zawodów, Kazimierz Klas,
powita³ wszystkich uczestników I Ligii oraz
juniorów do lat 20, Dru¿ynowych Mistrzostw Polski z omiu województw, a tak¿e samorz¹dowców, dziennikarzy i bardzo
liczn¹ publicznoæ kaszubsk¹.
II trener kadry narodowej i olimpijskiej, mistrz olimpijski z Atlanty  W³odzimierz Zawadzki (Warszawa) podziêkowa³,
cz³onkowi Zarz¹du Powiatu Kartuskiego,
wiceprezesowi Cartusii Kartuzy, za przeprowadzenie jednoczenie dwóch imprez
zapaniczych, które trwa³y dwa dni podczas minionego weekendu.
Reprezentant Polski na mistrzostwa
wiata w Stambule (Turcja), Edward Barsegjan  zosta³ uhonorowany: Z³otem Piercieniem GKS Cartusia Kartuzy i Z³ot¹
Honorow¹ Odznak¹ LZS.
Sêdzia G³ówny  Andrzej Korpacki
(Elbl¹g) z³o¿y³ raport Andrzejowi Wroñ-
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skiemu o gotowoci do rozpoczêcia ekstraklasy zapaniczej i Dru¿ynowych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 20.
Po ciekawym i emocjonuj¹cym spotkaniu przy bardzo gor¹cym dopingu publicznoci Cartusia Kartuzy uleg³a 13 do
14 Unii Racibórz.
W naj³adniejszej walce dnia Edward
Barsegjan wypunktowa³ 4 do 2 Dawida Ersetica. Walka by³a emocjonuj¹ca a 30-letni
Edo nie móg³ sobie poradziæ z 21 letnim
reprezentantem Polski na Mistrzostwa
wiata w Turcji w kat. wag. 55 kg. Tu walczyli natomiast w wadze 60 kg (piórkowa).
E. Barsegjan mia³ wielkie k³opoty z m³odszym koleg¹ z reprezentacji. D. Ersetic
wyprzedza³ akcje starszego kolegi!
W wadze redniej 84 kg  Bart³omiej
Ryczkowski stoczy³ 17 minutowy bój z Wac³awem Siorakiem i dodajmy wytrzyma³
to kondycyjnie  odnosz¹c zwyciêstwo, po

9 latach przerwy na macie. Walka by³a pasywna, ale mog³a siê podobaæ najbardziej
wytrawnym znawcom zapanictwa.
Wyniki techniczne walk: 55 kg Robert
Kirakosyan  Arkadiusz Gucik 10:0; 60 kg
Edward Barsegjan  Dawid Ersetic 4:2;
66 kg Jakub Serkowski  Grzegorz Wanke
4;2; 74 kg Dawid Plichta  £ukasz Charzewski 0:14; 84 kg Bart³omiej Ryczkowski  Wac³aw Siorak 5:2; 96 kg Seweryn
Szreder  Dawid Fedorowicz 4:1; 120 kg
Adrian Czudzinowicz (MOSK RP Granica
Gdañsk)  Kamil Blonski 1:3.
Ponadto informujemy, ¿e niektóre walki i uroczystoæ otwarcia, a tak¿e wywiady
z ludmi sportu mo¿na obejrzeæ w materiale
red. Miros³awa Rój-Sarneckiegow internecie na platformie You Tube, na kanale
TV24ReporterSKY.
MIROS£AW BEGGER
MIROS£AWRÓJ-SARNESKI
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NeurON  wynalazek doktorantów i absolwentów Politechniki Gdañskiej

Myl, emocja lub gest
steruj¹ komputerem
Potrzebne s¹ tylko specjalne okulary i niewielki elektroencefalograf, by móc sterowaæ urz¹dzeniami elektronicznymi za
pomoc¹ myli, emocji czy te¿ mimiki. Wynalazek o nazwie NeurON opracowa³a i przygotowuje do wdro¿enia spó³ka ARound,
któr¹ tworz¹ doktoranci i absolwenci naszej uczelni. Projekt zdoby³ II nagrodê w europejskim konkursie Intel Challange.
M³odzi in¿ynierowie ju¿ pakuj¹ walizki na eliminacje wiatowe, które odbêd¹ siê w listopadzie w Stanach Zjednoczonych.
Aplikacja mo¿e byæ stosowana m.in. to wra¿enie nak³adania nieistniej¹cych stuje w projektach zlecanych przez firmy
w inteligentnych reklamach. Osobom z bez- obiektów na rzeczywisty wiat. Urz¹dzenie zewnêtrzne. Aktualnie trwaj¹ prace nad
w³adnoci¹ ruchow¹ umo¿liwi sterowanie EEG obs³ugiwane przez aplikacjê NeurON prototypem aplikacji NeurON.
 za pomoc¹ myli  wózkiem inwalidz- umo¿liwia sterowanie wirtualnymi treIntel Challenge  nasi jad¹ do USA
kim lub pozwoli swobodnie obs³ugiwaæ ciami.
 Nasza aplikacja bêdzie pomocna
komputer. W przypadku urz¹dzeñ mobil Konkurs Intel Challenge jest konkurnych NeurON pozwoli np. zmieniaæ utwo- w wielu dziedzinach, w przemyle zwi¹- sem ogólnowiatowym, w którym nagrary bez u¿ywania r¹k, wystarczy pomyleæ zanym z monta¿em ró¿nego typu urz¹dzeñ. dzane s¹ najlepsze pomys³y na biznes.
o zmianie piosenki na nastêpn¹. Co cie- Monter nie odrywaj¹c r¹k od pracy bêdzie Fina³y odbywaj¹ siê na ca³ym wiecie,
kawe aplikacja wyczuz których wy³aniane s¹ po
wa nastrój u¿ytkownika
dwie dru¿yny z ka¿dego
i dobierze nastêpny utwór
regionu. W sumie piêædziew zale¿noci od naszych
siêciu laureatów spotka
emocji.
siê na finale wiatowym
 NeurON to nowe
w Berkeley. Nasz zespó³
podejcie do prezentacji
NeurON bêdzie repreinformacji oraz sposobu
zentowa³ Polskê, co wiêobs³ugi urz¹dzeñ  podcej bêdzie jednym z dwóch
krela Mateusz Kuszner,
reprezentantów Europy
doktorant na Wydziale
rodkowo-Wschodniej 
Fizyki Technicznej i Mamówi £ukasz Mi¹dowicz.
tematyki Stosowanej PG.
Europejski fina³ Intel
NeurON ³¹czy dwie
Challenge odby³ siê w tym
technologie: elektroenceroku pierwszy raz w Polfalografiê (EEG) i rozsce, dok³adnie w Sopocie
szerzon¹ rzeczywistoæ.
w dniach 2729 wrzenia.
 U¿ytkownik aplikaWówczas 33 grupy stucji NeurON zak³ada spedentów z ca³ej Europy
cjalne okulary, a na g³owê
prezentowa³y swoje bizurz¹dzenie EEG. Ca³oæ
nesplany.
pod³¹czona jest do komTeraz finalici spêdz¹
Czterech wynalazców po konkursie gdyñski biznesplan.
putera lub urz¹dzenia motrochê czasu w Stanach,
Fot. Materia³y promocyjne PG
bilnego, np. telefonu koaby w pierwszej po³owie
mórkowego. Technologia EEG pozwala móg³ w ³atwy sposób przegl¹daæ instrukcje. listopada (710 XI) wzi¹æ udzia³ w ogólu¿ytkownikowi sterowaæ urz¹dzeniami Animacja 3D, na³o¿ona na obraz z kamery nowiatowym finale Intel Challenge. Zwyelektronicznymi przy pomocy myli, czyli w okularach, wywietli siê w miejscu in- ciêzca dostanie 50 tys. USD. Jednak piefal mózgowych, gestów twarzy oraz emo- stalacji poszczególnych czêci  wyjania ni¹dze nie s¹ dla finalistów najwa¿niejsze.
cji  opowiada £ukasz Mi¹dowicz, prezes Mateusz Kuszner.
Otrzymuj¹ od jury i trenerów cenne wskaAutorami NeurON-a s¹ absolwenci i pra- zówki pozwalaj¹ce na optymalizacjê bizfirmy ARound.
Rozszerzona rzeczywistoæ ³¹czy ze sob¹ cownicy Wydzia³u Fizyki Technicznej i Ma- nesplanów i podniesienie umiejêtnoci
wiat realny z generowanym przez kom- tematyki Stosowanej: £ukasz Mi¹dowicz, sprzedania swojego projektu.
puter.  Na obraz z zainstalowanej w oku- Mateusz Kuszner, Bartosz Reichel, AlekIntel Challenge organizowany jest we
larach kamery nak³adana jest grafika 3D: sander Lech. M³odzi mê¿czyni wspólnie wspó³pracy z uczelniami i organizacjami
animowane modele, video, zdjêcia  t³uma- tworz¹ firmê ARound mieszcz¹c¹ siê w Po- dzia³aj¹cymi na rzecz przedsiêbiorczoci
czy Kuszner.  Animacje te wywietlane morskim Parku Naukowo-Technologicz- w Europie.
s¹ przed oczami u¿ytkownika na wbudo- nym w Gdyni. ARound posiada ju¿ autorski
Czytaj tak¿e: http://www.pg.gda.pl?kat=
wanych wywietlaczach okularów. Daje silnik Augmented Reality, który wykorzy- aktualnosci&id=1009

19

