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DŸwiêki dzwonów mo¿na kszta³towaæ
rytmicznie, a przy wiêkszej ich liczbie
tak¿e melodycznie.

Dzwon Radoœci, wykorzystywano
m.in. na Nowy Rok, ale tak¿e

w czasie burzy…

Maj¹c do dyspozycji karylion mo¿na
na nich graæ. Wszystkie te mo¿liwoœci
by³y w Gdañsku wykorzystywane. In-
formuj¹ o tym dawne instrukcje dzwo-
nienia. WeŸmy jako przyk³ad koœció³
Mariacki. Ka¿dy z jego 10 dzwonów
mia³ œciœle okreœlone funkcje, z którymi
wi¹za³y siê ich nazwy. Najwiêkszy Gra-
tia Dei (z 1453 r.) rozbrzmiewa³ w naj-
bardziej uroczyste œwiêta, s³u¿y³ te¿
jako Dzwon Modlitwy. Osannê (1373),
któr¹ mo¿na by okreœliæ jako Dzwon
Radoœci, wykorzystywano m.in. na Nowy
Rok, ale tak¿e w czasie burzy, Aposto-
likê (Dzwon Apostolski, 1383) – przede
wszystkim w œwiêta Aposto³ów, Domini-
calis (Dzwon Niedzielny, 1425) w nie-

Kiedy powrócą: Osanna, Dominicalis, Tuba Domini i Mały Dzwon
z Maskami…

Jak gdañszczanie œwiêta

wydzwaniali
W dawnym Gdañsku, podobnie jak w innych miastach, jednym z najwa¿niejszych œrodków komunikacji spo³ecznej by³y
dzwony. Jedn¹ z ich funkcji by³o obwieszczanie œwi¹t. Mo¿na to czyniæ na wiele sposobów. Inaczej brzmi dzwon ko³ysany,
inaczej uderzany sercem poci¹ganym za pomoc¹ sznura, a jeszcze inaczej, gdy siê go bije m³otkiem. Do tego dochodz¹
ró¿nice w brzmieniu poszczególnych dzwonów.

dziele, Ferialis (dzwon Powszedni, I po³o-
wa XV w.) – w dni robocze. Sybilla (ok.

1400) pe³ni³a funkcjê sygnarka, czyli
s³u¿y³a do sygnalizowania dzwonienia
np. podczas pogrzebów. Zawieszony
najwy¿ej niewielki Dzwon Ziemski
(1462) dzwoni³ codziennie, najwcze-
œniej i najd³u¿ej – dlatego nazywano go
¿artobliwie D³ugim Dzwonem. Najstar-
szy dzwon w sygnaturce „Nad Kazal-
nic¹” okreœlany jako Dzwon Episto³y
lub (Stary) Dzwon Modlitwy (ok. 1300),
pod koniec XV w. nie pe³ni³ ju¿ ¿adnej
funkcji. W wie¿yczce nad skrzy¿owa-
niem naw by³y jeszcze dwa dzwony
zegarowe (1389 i 1471).

Ko³ysanie, bicie, bajrowanie

Instrukcja z 1463 r. wymienia trzy
sposoby dzwonienia: 1. zwyk³e (ko³y-
sanie), 2. bicie i 3. rytmiczne uderzanie
sercami kilku dzwonów – tzw. bajrowa-
nie. Ten ostatni sposób dzwonienia prze-
trwa³ do 1945 r. w koœcio³ach: Mariac-

kim, Œw. Jana i Œw. Bart³omieja (u Œw.
Katarzyny do 1905 r.). Wed³ug przedwo-

Osanna – jeszcze w Gdañsku
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jennego opisu w przypadku trzech dzwo-
nów – ma³ego (1), œredniego (2) i du¿ego
(3) – polega³o to na tym, ¿e bito w nie
doœæ szybko w kolejnoœci 1 – 2, 1 – 3, 1 – 2,
1 – 3 itd. Przy dwóch dzwonach schemat
by³ oczywiœcie prostszy: 1 – 2, 1 – 2, 1 – 2,
1 – 2. Aby u³atwiæ bajrowanie, stosowano
peda³y i sznury, po³¹czone z sercami dzwo-
nów. W XVII w. dzwoniono przy tym
normalnie (przez ko³ysanie) innym dzwo-
nem. Jak wyjaœnia instrukcja z 1612 r. je-
¿eli bajruj¹ Osanna, Apostolica i Dominica-
lis, a do tego dzwoni Wielki Dzwon (Gratia
Dei), nazywa siê to bajrowaniem na Wiel-
kim Dzwonie. W podobny sposób bajrowa-
nie Dominicalis i Apostoliki przy jedno-
czesnym dzwonieniu Osann¹ nazywano
bajrowaniem na Osannie.

Po tych wyjaœnieniach ³atwiej zrozumieæ
szczegó³y instrukcji dzwonienia. W 1463 r.
w Koœciele Mariackim zalecano: po pierw-
sze w 4 g³ówne œwiêta i wszystkie totum
duplex (najwy¿sza kategoria œwi¹t, do któ-
rej zaliczano tak¿e Bo¿e Narodzenie) nale-
¿y dzwoniæ Grati¹ Dei, potem biæ w Osan-
nê, a nastêpnie bajrowaæ Apostolik¹.
Zasiê w œwiêta Obrzezania (Nowy Rok),

œw Anny (26 lipca) i Krzy¿a Œw. (14
wrzeœnia) na równi winno siê dzwo-
niæ Osann¹, a potem biæ w Apostolikê
i bajrowaæ Dominicalis.

Najbardziej uroczyste œwiêta
odzyskaj¹ historyczn¹ oprawê?

Zasiê w œwiêta duplex (II kategoria)
Aposto³ów, Mêczenników, Wyznaw-
ców i Dziewic winno siê dzwoniæ Apo-
stolik¹, nastêpnie biæ w Dominicalis
i Ferialis i bajrowaæ Scabell¹ (Sy-
bill¹). Zasiê we wszystkie dni robocze
nale¿y ci¹gn¹æ Ferialis i zarazem
dzwoniæ Scabell¹. Dalej nastêpuje
opis dzwonienia przy pogrzebach.

Jakie to ró¿ne od dzisiejszego spo-
sobu dzwonienia, który – w porówna-
niu z dawnymi wydaje siê niezwykle
uproszczony, niekiedy wrêcz prymi-
tywny! Dziœ ma³o który koœció³ ma ze-
spó³ wiêcej ni¿ dwóch dzwonów. Daw-
ne gdañskie dzwony oddano w czasie
wojny na przetopienie. Nieliczne, któ-
rych nie zd¹¿ono przekszta³ciæ w po-
ciski s¹ dziœ na wygnaniu w RFN.
Z koœcio³a Mariackiego s¹ to: Osanna –

Bajrowanie na dzwonach

Osanna na wygnaniu w Hildesheimie

w koœciele œw. Andrzeja w Hildesheimie –
i Dominicalis – w koœciele Mariackim
w Lubece, gdzie przekazano po wojnie tak-
¿e dwa dzwony: Tubê Domini i Ma³y Dzwon
z Maskami – z naszego koœcio³a œw. Jana.
W Lubece s¹ jeszcze dwa dzwony z gdañ-
skiego koœcio³a Bo¿ego Cia³a, a w koœciele
Mariackim w Kassel dzwon z 1679 r. z ko-
œcio³a œw. Miko³aja. Wszystkie s¹ okreœlone
jako depozyt (Leihgabe). Kiedy wróc¹ do
Ojczyzny? Je¿eli bêdziemy czekaæ z za³o-
¿onymi rêkami, nigdy ich nie odzyskamy.
Za to gdy wróc¹, bêdzie mo¿na wznowiæ
dawne sposoby dzwonienia, a najbardziej
uroczyste œwiêta odzyskaj¹ historyczn¹
oprawê.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

FOT. Z ARCHIWUM ANDRZEJA JANUSZAJTISA

Niedawny konkurs na koncepcjê bariery
dla ¿eglugi przy wejœciu do Starego portu
na Mot³awie, nazywanej pieszczotliwie
„k³adk¹”, wy³oni³ wiele ciekawych i po-
mys³owych rozwi¹zañ. Mówimy brawo,

Mówimy brawo, ale nie w tym miejscu!

Interweniujemy w sprawie

k³adki
ale nie w tym miejscu! Argumenty wy³usz-
czyliœmy w pismach do Konserwatora Wo-
jewódzkiego, jako osoby czuwaj¹cej w na-
szym mieœcie nad przestrzeganiem prawa
w zakresie ochrony zabytków oraz do Dy-

rektora Urzêdu Morskiego, zawiaduj¹cego
sprawami portów i ¿eglugi.

Poni¿ej podajemy je do wiadomoœci na-
szym Czytelnikom.
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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i nadchodz¹cego Nowego 2013 Roku

wszystkim Czytelnikom

du¿o zdrowia, szczêœcia rodzinnego,

sukcesów w pracy zawodowej

i dzia³alnoœci spo³ecznej

oraz spe³nienia najskrytszych marzeñ

¿yczy
Redakcja Miesiêcznika

oraz Zarz¹d i Cz³onkowie
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

Tradycyjne Spotkanie Op³atkowe cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk” odbêdzie siê w pi¹tek, 18 stycznia 2013 r. w Kawiarni

Restauracji „Palowa” przy ul. D³ugiej 47 w Gdañsku.
 Fot. Marek Zarzecki
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Przy czym przez wiele lat stronie wojskowej s¹siedztwo cywili
nie przeszkadza³o, a¿ do roku 1962 kiedy to postanowiono usun¹æ
ich z tego terenu.

Bli¿ej nieokreœlony cel wyw³aszczenia

Nieruchomoœæ wyw³aszczono z przeznaczeniem „dla wykonywa-
nia zadañ okreœlonych w zatwierdzonych planach gospodarczych”.
Bli¿ej nieokreœlony cel wyw³aszczenia zosta³ sprecyzowany w decy-
zji lokalizacyjnej jako „strefa ochronna dla obiektów wojskowych”.
Wyw³aszczenie nieruchomoœci nast¹pi³o na podstawie „dobrowol-
nej” umowy sprzeda¿y.

Na skutek wyw³aszczenia rodzice, wraz z dzieæmi, zostali zmu-
szeni w tym samym roku (1962) do przeprowadzki do pobliskiego
Migowa, gdzie i tym razem nadano im na w³asnoœæ gospodarstwo
rolne.

Jednak z nowej nieruchomoœci rodzina mog³a cieszyæ siê tylko
przez kilkanaœcie lat, gdy¿ pod koniec lat 70. XX wieku postanowio-
no j¹ ponownie wyw³aszczyæ. Tym razem podmiotem realizuj¹cym
cel wyw³aszczenia by³a Lokatorsko – W³asnoœciowa Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Morena”.

Nieruchomoœæ, sk³adaj¹ca siê z dwóch dzia³ek geodezyjnych, w tym
jednej zabudowanej siedliskiem, zosta³a w czêœci przeznaczona pod re-
alizacjê jednostki F osiedla mieszkaniowego „Morena”. Pech chcia³ ¿e
postanowiono wyw³aszczyæ tylko tê czêœæ gospodarstwa, na której znaj-
dowa³o siê siedlisko, stanowi¹ce centrum ¿yciowe jak i gospodarcze.

Odszkodowanie wyp³acone spadkobiercom poprzednich w³aœcicieli

A wyw³aszczenie tej czêœci nieruchomoœci czyni³o niemo¿liwym
dalsz¹ egzystencjê rodziny w tym gospodarstwie. Dlatego w³aœciciele
nieruchomoœci, bêd¹cy jednoczeœnie rodzicami kilkorga dzieci, za¿¹dali
wyw³aszczenia ca³ej nieruchomoœci jak i przyznania mieszkañ za-
miennych.

Oczywiœcie ¿¹dania ta nie spotka³y siê ze zrozumieniem ze strony
Spó³dzielni i nadal forsowano wyw³aszczenie tylko czêœci nierucho-
moœci (z siedliskiem). Jednak¿e w³aœciciele nieruchomoœci nie dawa-
li za wygran¹ i sprawa po ponad 5 latach „batalii prawnych” zakoñ-
czy³a siê wyw³aszczeniem w 1984 r. ca³ej nieruchomoœci.

I choæ, co prawda, w³aœciciele nieruchomoœci otrzymali odszko-
dowanie, to – jak wykaza³o postêpowanie nadzorcze przeprowadzo-
ne w 2006 roku na wniosek spadkobierców – zosta³o ono ustalone
z ra¿¹cym naruszeniem prawa.

Jednak i tym razem przy ustalaniu odszkodowania za wyw³asz-
czon¹ w 1984 r. nieruchomoœæ nie oby³o siê bez kolejnej „batalii
prawnej”, w trakcie której nie omieszkano tak¿e umorzyæ postêpo-
wania. Ostatecznie, po ponad 7 latach od stwierdzenia niewa¿noœci
decyzji o ustaleniu odszkodowania za wyw³aszczon¹ nieruchomoœæ,
dosz³o do ponownego ustalenia odszkodowania, które zosta³o wy-
p³acone spadkobiercom poprzednich w³aœcicieli.

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (2)

W Piecewie Górnym*)

i Migowie
Pewna rodzina po zawierusze wojennej przenios³a siê do Gdañska. W³adze nada³y jej kilkuhektarowe gospodarstwo
w Piecewie Górnym. Rodzice, wraz z dzieæmi, zmuszeni byli – w³asnym sumptem – odbudowaæ zniszczony dom, co te¿ im
siê dosyæ szybko uda³o. Problem polega³ na tym, i¿ nieruchomoœæ bezpoœrednio graniczy³a z wojskowymi sk³adami broni.

Jednym ze sposobów weryfikacji prawid³owoœci decyzji
administracyjnej jest postêpowanie nadzorcze, potocznie
okreœlane jako postêpowanie niewa¿noœciowe, prowadzone
w oparciu o art. 156 kodeksu postêpowania administracyjnego.

Zgodnie z tym przepisem: „§ 1. Organ administracji pu-
blicznej stwierdza niewa¿noœæ decyzji, która:
1) wydana zosta³a z naruszeniem przepisów o w³aœciwoœci,
2) wydana zosta³a bez podstawy prawnej lub z ra¿¹cym na-

ruszeniem prawa,
3) dotyczy sprawy ju¿ poprzednio rozstrzygniêtej inn¹ de-

cyzj¹ ostateczn¹,
4) zosta³a skierowana do osoby nie bêd¹cej stron¹ w sprawie,
5) by³a niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonal-

noœæ ma charakter trwa³y,
6) w razie jej wykonania wywo³a³aby czyn zagro¿ony kar¹,
7) zawiera wadê powoduj¹c¹ jej niewa¿noœæ z mocy prawa.

§ 2. Nie stwierdza siê niewa¿noœci decyzji z przyczyn
wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, je¿eli od dnia jej do-
rêczenia lub og³oszenia up³ynê³o dziesiêæ lat, a tak¿e gdy
decyzja wywo³a³a nieodwracalne skutki prawne.”

W powy¿ej opisanej sprawie ustalenie odszkodowania
nast¹pi³o z ra¿¹cym naruszeniem prawa wobec czego organ
nadzoru móg³ stwierdziæ niewa¿noœci wadliwej decyzji,
pomimo ¿e od jej wydania minê³y 22 lata. Skutkowa³o to
wyeliminowanie z obrotu prawnego takiej decyzji i jedno-
czeœnie koniecznoœci¹ wydania „nowej” decyzji rozstrzyga-
j¹cej kwestiê odszkodowania za wyw³aszczon¹ nierucho-
moœæ.

W przypadku jednak gdyby organ z uwagi na up³yw
10-letniego okresu albo z uwagi na zaistnienie nieodwracal-
nych skutków prawnych nie móg³ stwierdziæ niewa¿noœci
decyzji i wyda³ decyzjê stwierdzaj¹c¹ wydanie zaskar¿onej
decyzji z naruszeniem prawa, osobom pokrzywdzonym
tak¹ wadliw¹ decyzj¹ przys³uguje roszczenie o odszkodo-
wanie.

Roszczenie takie mo¿e byæ jednak dochodzone tylko
przed s¹dem powszechnym, a podstawê tego roszczenia
stanowi art. 4171 § 2 kodeksu cywilnego. Dotyczy to tak¿e
wadliwych decyzji, które zosta³y wydane przed dniem
1 wrzeœnia 2004 r. (data nowelizacji przepisów kodeksu
cywilnego), a stwierdzenie ich niewa¿noœci w postêpowa-
niu niewa¿noœciowym nast¹pi³o ju¿ po tej dacie.

MAREK FORYŒ,

RADCA PRAWNY DART DG, TEL. 502 166 894

*) dziœ Piecki
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Oboje, w domowym zaciszu, jak na sce-
nie – ujmuj¹cy, pe³ni uroku, mi³oœci do œwia-
ta i siebie nawzajem.

Ostatnia tytu³owa rola w „Babie Chanel”

Z Joann¹ Bogack¹ i Krzysztofem Gor-
donem – aktorskim ma³¿eñstwem, wielki-
mi aktorskimi indywidualnoœciami, naj-
wspanialsz¹ sceniczn¹ par¹ aktorów nie
tylko na Wybrze¿u, rozmawia³am o ich ka-
rierze zawodowej zapocz¹tkowanej w la-
tach 70. ubieg³ego wieku w Teatrze
Wybrze¿e i o teatrze dziœ. W ich
domu czu³am siê jak w oazie: ciszy,
³adu, spokoju i mi³oœci. Tryskali
energi¹, zapa³em do ¿ycia i pracy,
co ³¹czyli, jak zawsze, z wrodzon¹
im skromnoœci¹.

Z Joann¹ rozmawia³am jeszcze
parê razy póŸniej, podziwia³am aktor-
kê w Jej ostatniej – brawurowo i z nie-
zrównanym talentem – zagranej tytu-
³owej roli w „Babie Chanel” na scenie
Teatru Wybrze¿e. (…) „Wszystkie-
mu przygl¹da siê z zza drabinek,
pocz¹tkowo niewidoczna dla boha-
terek, postaæ – to Baba Chanel –
gra j¹ Joanna Bogacka. Baba Cha-
nel – Joanna Bogacka – ma oczy
dooko³a g³owy, widzi i s³yszy z od-
dali, nie odzywa siê i nie ujawnia,
ale, co siê coraz mocniej czuje, bêdzie re-
alizowaæ misternie uknuty plan i cel od
razu osi¹gnie. O zdecydowanych zamiarach
œwiadcz¹ jej ruchy i gesty, przede wszyst-
kim oczy – przenikliwe, wyraziste, œwidru-
j¹ce. Ocenia przeciwnika, rachuje, knuje,
mierzy do celu. Ca³a ta postaæ,  milcz¹ca,
niemal nieruchoma – sprawia wra¿enie
drapie¿nej kotki szykuj¹cej siê do sprê¿y-
stego skoku.” (…) napisa³am o Niej w re-
cenzji z przedstawienia w „Dzienniku Po-
morza”.

Stanis³aw Hebanowski mnie stworzy³,
nauczy³ teatralnego myœlenia

W rozmowie do „Rocznika Sopockie-
go” Joanna Bogacka powiedzia³a miedzy
innymi:

Ostatni wywiad
z Joann¹ Bogack¹

(1945–2012)
Z Joann¹ Bogack¹ i Krzysztofem Gordonem spotka³am siê 13 kwietnia 2012 roku w ich sopockim domu, przeprowadzi-
³am wtedy z nimi wywiad, który na pocz¹tku grudnia 2012 roku uka¿e siê w „Roczniku Sopockim”. Joanna – idealnie
piêkna, dystyngowana, bezpoœrednia, pe³na energii i planów na przysz³oœæ, a jednoczeœnie – m¹drego dystansu do
samej siebie i rzeczywistoœci.

 (…) – Najwiêcej przekaza³ mi Stani-
s³aw Hebanowski w Teatrze „Wybrze¿e”.
On mnie stworzy³, nauczy³ teatralnego
myœlenia. Fundamenty i baza, jakie mam,
s¹ Stulkowe i nie chcê byæ inna! (…)

(…) – Bardzo ceni³am sobie wspó³pra-
cê z re¿yserami, nie¿yj¹cymi ju¿ Zygmun-
tem Hübnerem, Markiem Okopiñskim,
Ryszardem Majorem; z wci¹¿ czynnym
Krzysztofem Babickim. Re¿yser, którego
uwielbiam, ale z którym pracowa³am, nie-

Zosta³am tu, gdzie by³a moja rodzina

(…) – Zdecydowanie gra³am wiêcej
poza Gdañskiem, ni¿ w Gdañsku, moim
zdaniem to by³ za d³ugi okres, nie mog³am
siê nigdy zdecydowaæ na etat w Warszawie,
mimo ¿e mia³am wielokrotne propozycje,
zosta³am jednak tu, gdzie by³a moja rodzi-
na. (…) na przyk³ad w Teatrze Dramatycz-
nym za dyrekcji Macieja Prusa przez czte-
ry sezony mia³am wznawian¹ propozycjê

podpisania etatu, ca³y czas gra³am.
Przed realizacj¹ Kobiety z morza
Ibsena w Teatrze „Wybrze¿e” dy-
rektor Krzysztof Babicki postawi³
mi jasno, wyraŸnie szlaban: albo
wchodzê w g³ówn¹ rolê w tej sztu-
ce, albo rozwi¹zuje ze mn¹ umowê
i mogê zostaæ w Warszawie. Mimo
¿e mia³am propozycjê zagrania kolej-
nej du¿ej roli, krótka pi³ka, zdecydo-
wa³am siê na udzia³ tutaj w Kobiecie
z morza i zrezygnowa³am z pracy
w Warszawie, z tym, ¿e jeszcze jeŸ-
dzi³am przez jakiœ czas i dogrywa-
³am.

– Kobieta z morza zrobi³a ogrom-
n¹ karierê, pojechaliœmy z t¹ sztuk¹
na festiwal ibsenowski do Oslo, mie-
liœmy graæ piêæ spektakli, na miejscu
zaproponowali dziewiêæ, udzieli³am

wielu wywiadów, otrzyma³am doskona³e
recenzje. Nawet dosta³am od re¿ysera, któ-
ry widzia³ mnie w tej roli, konkretn¹ pro-
pozycjê grania w teatrze w Londynie. (…)

Nie lubiê ekshibicjonizmu

(…) – Dla mnie granie z mê¿em by³o
zawsze bardzo trudne, prawdê powiedziaw-
szy nigdy tego nie lubi³am, bo nie lubiê
ekshibicjonizmu, zawsze przychodzi widz
i dopatruje siê pewnej prywatnoœci. Oczy-
wiste, ¿e jest prywatnoœæ, ¿e nie da siê tego
ukryæ, tworzymy parê tu i tam. Z tego, co
wiem, to mój m¹¿ lubi graæ ze mn¹, nato-
miast ja – zdecydowanie nie. To jest tak,
¿e je¿eli siê jest ci¹gle razem, mieszka razem,
do pracy idzie razem, razem coœ tworzy,

stety, tylko raz, to Maciej Prus; zawsze, kie-
dy mam k³opoty z rol¹, mogê siê do niego
zwróciæ. Panu Bogu dziêkujê, ¿e mia³am
mo¿liwoœæ spotkania siê z Maciejem No-
wakiem, który do Teatru „Wybrze¿e” wpro-
wadzi³ takich m³odych re¿yserów jak Jan
Klata, Micha³ Zadara, Monika Strzêpka –
z nowego nurtu, ludzi wyj¹tkowych, wy-
bitnych. Nowak trochê moje myœlenie oczy-
œci³, ja w sumie w takim teatrze siê dosyæ
dobrze mieszczê. Tylko – oczywiœcie – nie
jestem w stanie zaakceptowaæ kogoœ, kogo
nie rozumiem. Natomiast ten podmuch,
œwie¿e powietrze, które za jego kadencji
ogarnê³o aktorstwo – to mo¿e siê podobaæ
albo nie – mnie siê szalenie przyda³o, je-
stem mu za to bardzo wdziêczna. (…)
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potem wieczorem siê gra i to dzieje siê
ca³e lata, to jest bardzo trudne. Nie mo¿na
byæ dwadzieœcia cztery godziny razem non
stop i jeszcze wybebeszaæ na scenie jakieœ
swoje prywatnoœci, bo w jakiœ sposób to
siê mimo wszystko dzieje. Jak sobie z tym
radzê? Nie to, ¿e takich ról unikam, mo¿e idê
na jak¹œ ³atwiznê, wyrzucam to, co w so-
bie mam. Natomiast z pewnoœci¹ brakuje
w takich sytuacjach na scenie dystansu.
Je¿eli na przestrzeni lat ca³y czas siê jest
razem, to siê partnera lepiej zna ni¿ w³asne
dziecko, aczkolwiek mój m¹¿ ca³y czas
twierdzi, ¿e go nie znam i byæ mo¿e tak
jest. Takie wspólne granie jest po prostu
trudne. Ja bym nie mia³a nic przeciwko
temu, ¿eby byæ w Hollywood i graæ – na-
wet z moim mê¿em – du¿o i za dobre pie-
ni¹dze. (…)

Teatr zacznie byæ teatrem

(…) – W 2011 roku by³am jurorem na
Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Teatrze im.
Wojciecha Bogus³awskiego w Kaliszu. (…)
By³am przera¿ona, ¿e teatr tak strasznie od-
biega od tego, co ja lubiê, jest zupe³nie inny.
Najgorsz¹ rzecz¹, jaka siê w tej chwili dzie-
je, moim zdaniem, jest to, ¿e nie ma sza-
cunku do autora, ¿e siê tnie, dodaje swoje
s³owa, dopisuje swoje teksty, w³aœciwie
ka¿dy z tych panów re¿yserów stawia siê
na równi z Szekspirem, Molierem, co tam,
kumpel jakiœ, i siê nie popisa³. (…) An-
drzej Seweryn przywióz³ z La Comédie
Française tradycyjny teatr i bardzo to jest
odrzucane przez ca³e œrodowisko, bo my-
œmy polecieli bardzo daleko, ale jak cz³o-
wiek widzi jego prawdziwe aktorstwo,
jednak têskni. (…) Ja myœlê, ¿e teatr robi
takie ko³o i my ju¿ jesteœmy poza po³ow¹,
w którymœ momencie ten teatr zacznie byæ
teatrem, on trochê inny bêdzie, ni¿ by³, ale
bêdzie prawdziwym teatrem. Przede wszyst-

kim, wydaje mi siê, ¿e sztuki wspó³czesne
bêd¹ lepsze, bo one nie s¹ w tej chwili
ciekawe. (…) W tej chwili mamy okres tak
zwanych poszukiwañ, eksperymentów,
jest bardzo du¿o eksperymentów. (…) doj-
dziemy do tego, my pewnie tego nie do¿y-
jemy, ¿e bêdzie teatr i na pewno aktorstwo
zostanie zdecydowanie odpowietrzone, to
znaczy nie bêdzie tych koturnów, tej eg-
zaltacji, ale myœlê, ¿e teatr wróci.”(…)

Maciej Prus:
„Poprosi³em j¹, ¿eby objê³a rolê Tiny”

Maciej Prus o Joannie Bogackiej po-
wiedzia³ w rozmowie ze mn¹ 27 wrzeœnia
2012 roku do „Rocznika Sopockiego:

– Joannê Bogack¹, zanim pe³ni³em w se-
zonach 1980–1982 funkcjê kierownika ar-
tystycznego w Teatrze Wybrze¿e w Gdañ-
sku, zna³em wczeœniej ze sceny, ju¿ wtedy
by³a czo³ow¹ m³oda aktork¹, bardzo ho³u-
bion¹ – mia³a to szczêœcie – przez Stani-
s³awa Hebanowskiego. Utkwi³o mi w pa-
miêci gdañskie przedstawienie z udzia³em
jej i Krzysztofa Gordona, Cmentarzysko sa-
mochodów Fernando Arrabala. Z Joann¹ ze-
tknêliœmy siê osobiœcie w pracy nad przed-
stawieniem KniaŸ Patiomkin Tadeusza
Miciñskiego w Teatrze Wybrze¿e w 1981
roku, prosi³em j¹, ¿eby objê³a rolê Tiny,
bo w materiale nie wygl¹da³a ona zbyt po-
rywaj¹co, natomiast ja aktorce przyrzek³em,
¿e to bêdzie bardzo wa¿na rola. I dziêki
niej mo¿na by³o zbudowaæ rolê wybitn¹,
jedn¹ z wiod¹cych w przedstawieniu, za
któr¹ Joanna otrzyma³a Nagrodê na VII
Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatral-
nych „Klasyka Polska” w Opolu. Na sukces
wp³ynê³a tylko i wy³¹cznie jej osobowoœæ,
gdyby Tinê gra³a przeciêtna aktorka, mie-
libyœmy jeden z epizodów. Znajomoœæ moja
z Joann¹ z tego czasu przerodzi³a w pry-
watn¹ za¿y³oœæ, serdeczn¹ bardzo, rodzaj

przyjaŸni. Jako dyrektor Teatru Drama-
tycznego w Warszawie sprowadzi³em Jo-
annê, ¿eby zagra³a w Ach, Combray…
wed³ug Marcela Prousta w re¿yserii Wal-
demara Matuszewskiego i w Mewie Anto-
niego Czechowa w re¿yserii Andrzeja Do-
magalika.

Jestem wielbicielem jej talentu

– Jestem wielbicielem jej talentu, uwa-
¿am, ¿e nale¿y do œcis³ej czo³ówki akto-
rów krajowych w swoim przedziale wieku
– kontynuowa³ Maciej Prus. – Wa¿ne to
tym bardziej, ¿e jest artystk¹ dojrza³¹, wie-
le b³yskotliwych karier, które wraz z ni¹
zaczyna³y, posz³y w g³êbok¹ niepamiêæ,
ona – jako wybitna – funkcjonuje nieustan-
nie. Œledzi³em role Joanny nie tylko na
Wybrze¿u, tak¿e te, które gra³a w Warsza-
wie i w Krakowie, myœlê zw³aszcza o wy-
bitnej jej tytu³owej kreacji w spektaklu
Mary Stuart w re¿yserii Waldemara Zawo-
dziñskiego w Teatrze im. Juliusza S³owac-
kiego w Krakowie. A monodram Szary
Anio³ w re¿yserii Andrée Ochodlo, z jej
udzia³em w roli Marleny Dietrich, grany
od kilku sezonów w Teatrze Atelier w So-
pocie, to jej osi¹gniêcie ze wszech miar
wybitne, jedno z wiêkszych sukcesów ak-
torskich na scenach polskich lat ostatnich.
W krêgach re¿yserów ró¿nych pokoleñ
jest niezwykle ceniona i stale zapraszana,
chocia¿, o ile wiem, ona lubi odmawiaæ.

– Myœlê, ¿e si³a Joanny polega na tym,
¿e stworzona jest do zawodu. Zetkn¹³em
siê w najlepszymi polskimi aktorkami –
Halin¹ Miko³ajsk¹, Ryszard¹ Hanin, Zofi¹
Mrozowsk¹ czy Aleksandr¹ Œl¹sk¹, z po-
kolenia ju¿ dojrza³ego, gdy ona wchodzi³a
w artystyczne ¿ycie, ale je¿eli chodzi o si³ê
osobowoœci Joanna by siê miêdzy nimi
fantastycznie zmieœci³a. Jej fenomen trudny
jest bardzo do nazwania, wszystkie kobie-
ty, które wymieniam, stworzone zosta³y dla
teatru, to z krwi i koœci osobowoœci te-
atralne.

Joanna utkana z teatru,
taka siê urodzi³a

– Do nich nale¿y Joanna, utkana z teatru,
taka siê urodzi³a i – ponadto – natura da³a
jej fantastyczn¹ urodê i tembr g³osu, który
ju¿ wyra¿a bardzo wiele, prosty, zawiera-
j¹cy muzykê, do tego charakterystyczny
sposób mówienia, kryj¹cy w sobie niepo-
kój i seks. I jeszcze wdziêk, czar, wrodzona
klasa. Wszystko ma w sobie i to siê sk³ada
na typ jej niebanalnej osobowoœci, te rzeczy
trudno opisywaæ, ¿eby nie wpadaæ w po-
etyckie uniesienie – powiedzia³ dalej Ma-
ciej Prus. – Kiedy siê zjawia na scenie wzrok
zawsze idzie w jej stronê nawet gdyby sta-
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Komisja Turystyki Rady Dzielnicy Gdańsk – Śródmieście działa

W ten sposób zwiêkszymy iloœæ zieleni
w mieœcie, a to bêd¹ filtry dla naszych p³uc
oraz zachwyt dla oczu.

WeŸmy sprawy w swoje rêce

Owszem, s¹ w Gdañsku parki, trawniki,
ale to za ma³o. Chodzi mi o wiele setek ma-
³ych zaniedbanych ogródków, zapomnia-
nych przydomowych placyków, Zarz¹d
Miasta tego nie udŸwignie. To zadanie dla
mieszkañców Gdañska. Du¿e tereny w ró¿-
nym stopniu uprawia Zarz¹d Dróg i Zieleni
Miejskiej. Aby zadanie wykonaæ potrzeb-
na jest propaganda w celu uœwiadomienia
czêœci spo³eczeñstwa jak wa¿na jest kultura
bycia w otoczeniu. Niech w wychowanie
w³¹czy siê prasa i telewizja, a przede wszyst-
kim szko³a. Kiedyœ zwróci³em uwagê na-
uczycielce, która sz³a ze swoj¹ klas¹ œrod-
kiem trawnika, by³a speszona uwag¹ i nawet

Uprawiajmy ogródki –

to ruch, powietrze i zdrowie!

Komisja Turystyki Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie na pocz¹tku lata 2012 og³osi³a konkurs pt. „Najlepiej zadbane
podwórko w Œródmieœciu”. Chodzi nam o upiêkszenie miasta przez: utrzymanie i zak³adanie nowych ogródków, trawników,
balkonów i dokonywanie nasadzeñ ró¿nych drzew i krzewów ozdobnych w miejscach do tego dostêpnych.

nie potrafi³a odnieœæ siê do sprawy. Tele-
wizja Gdañska te¿ mo¿e wys³aæ redaktora
do miasta aby – wzorem redaktor pani Han-
ny Kordalskiej – zwracaæ uwagê na miej-
scu ludziom, którzy depcz¹ trawniki. S¹-
dzê, ¿e takie audycje w telewizji przynios¹
skutek.

Spaceruj¹c po G³ównym Mieœcie za-
uwa¿ymy sporo podwórek zagospodaro-
wanych, w które pasjonaci wk³adaj¹ du¿o
pracy i ponosz¹ w³asne koszty na utrzy-
manie kwietników.

Niech ogl¹daj¹ zielone miasto,
a nie klepiska

Spo³ecznicy Ci czêsto nie maj¹ uznania
wœród niektórych s¹siadów, a wandale
niszcza nasadzenia, nawet i od pracowni-
ków Urzêdu Miasta niektórzy mieszkañcy
s³yszeli uwagi, ¿e „nie jest to wasze, to po

co siê tu rz¹dzicie”. Powinno byæ odwrot-
nie, trzeba zachêcaæ ludzi do upiêkszania
miasta. Do Gdañska, szczególnie por¹ letni¹,
przybywaj¹ setki tysiêcy turystów, niech
ogl¹daj¹ zielone miasto a nie klepiska. S¹
u nas piêkne ogródki, które nawet fotogra-
fuj¹ turyœci, np. przy ulicy Zamkowej – upra-
wiany przez pañstwa Halinê i Józefa Kosi-
niuk albo przy ulicy Sukienniczej – dzie³o r¹k
pani Gra¿yny B³aszczyk i pana Mieczys³awa
S³awiñskiego.

Rada Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie,
na wniosek Komisji Turystyki, przyzna³a –
ze swego skromnego bud¿etu – kwotê pie-
niê¿n¹ na nagrody za rozwój i upiêkszanie
miasta. Po og³oszeniu konkursu – rozlepi-
liœmy plakaty i nawi¹zaliœmy osobisty kon-
takt z niektórymi pasjonatami ogródków –
do konkursu zg³osi³o siê 17 osób indywi-
dualnych i wspólnot.

Ka¿dy najbardziej szary zau³ek mo¿e byæ kolorowy i radosny
Podsumowanie konkursu w siedzibie Rady Dzielnicy Gdañsk

– Œródmieœcie przy ul. Œwiêtego Ducha 119/121

Fot. Arch.

Fot. Arch.

³a na ostatnim planie. I to nie zas³uga jej
urody, to jest to, co maj¹ wybitne aktorki,
nie widzi siê nikogo z pierwszego planu
tylko biegnie tam, gdzie ona stoi i nic nie
robi. To jest to, co maj¹ artyœci du¿ej miary,
nie s¹ ostentacyjni, wchodz¹ i s¹, koniec, ale
jak to opisaæ?

Joanna jest aktork¹, za któr¹ re¿yser tê-
skni, czynna w czasie prób, przychodzi
przygotowana fantastycznie, ma swój sys-

tem pracy i przy tym niebywa³¹ dyscyplinê
– bym powiedzia³ – popisow¹. W szcze-
gólny, w niebywale taktowny sposób po-
dejmuje dyskusjê, nawet cz³owiek sobie nie
zdaje sprawy, jak wiele rzeczy przemyca,
nie doprowadzaj¹c do konfliktów. I to jest
si³a jej osobowoœci, kultura zawodowa.
Mam szczególny do niej stosunek podziwu
zawodowego i prywatnej fascynacji. Mó-
wienie o aktorach jest niezwykle trudne,

jeden cz³owiek tylko to umia³ œwietnie –
Erwin Axer, to jest szko³a pisania o aktorze.

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA Z ARCHIWUM TEATRU WYBRZE Ē

„Rocznik Sopocki 2012 r.”, pod redakcj¹ Wojs³awa
Brydaka, uka¿e siê w pierwszej po³owie grudnia
2012 roku. Promocja rocznika planowana jest
w siedzibie Towarzystwa Przyjació³ Sopotu przy
ul. Czy¿ewskiego w Sopocie.
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Podziêkowania, ksi¹¿ki, krzewy,

sadzonki…

Komisja Rady Dzielnicy Gdañsk – Œród-
mieœcie w sk³adzie: Mateusz Litwiñski,
£ukasz Pellowski i Tadeusz M³ynik, z udzia-
³em pracownika Wydzia³u Gospodarki Ko-
munalnej Urzêdu Miasta w Gdañsku, pana
Krzysztofa Kostrzewy, dokona³a przegl¹du
podwórek.

Nagrodziliœmy – za dotychczasowy wk³ad
– wszystkich zg³oszonych do konkursu spe-
cjalnym podziêkowaniem, 15 osób otrzy-
ma³o ksi¹¿ki o tematyce ogrodowej, które
wrêczy³a pani Anetta Budziñska, przewod-
nicz¹ca Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmie-
œcie. Zakupiliœmy te¿ krzewy i drzewa
ozdobne oraz sadzonki cebulowe i materia³
na ¿ywop³oty a tak¿e siatkê ogrodzeniow¹
dla tych, którzy sobie tego ¿yczyli. Spo-
tkanie podsumowuj¹ce zorganizowaliœmy
20 paŸdziernika 2012 w siedzibie Rady

Jest wiêc mo¿liwoœæ, by wyjœæ z domu,
porozmawiaæ i wypiæ fili¿ankê dobrej kawy
lub herbaty za symboliczn¹ z³otówkê i osiem-
dziesi¹t groszy.

PrzyjdŸ do nas po Kartê

Biletem wstêpu do wymienionych ka-
wiarni jest specjalna Karta „Kawiarnia dla
Seniora” wa¿na 1 listopada 2012 roku do
30 czerwca 2013 roku, któr¹ zaintereso-
wani wci¹¿ jeszcze odbieraæ mog¹ w sie-
dzibie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przy
ul. Œw. Ducha 119.

– Do 27 listopada 2012 roku wydali-
œmy Seniorom ju¿ 211 Kart – powiedzia³a
Anna Makilla-Puczka, cz³onek Sekcji Zdro-
wia i Opieki Spo³ecznej w Stowarzyszeniu
„Nasz Gdañsk” i radna Rady Dzielnicy
Gdañsk – Œródmieœcie, pomys³odawczyni
i organizatorka projektu. – Nasi Seniorzy,
którzy korzystali poprzednio z Kart, wyra-
¿ali zadowolenie, na ten listopad czekali,
wczeœniej dowiadywali siê, czy bêdzie zno-
wu mo¿liwoœæ chodzenia do kawiarni.

Żeby wyjść z domu trzeba pokonać barierę

„Kawiarnia dla Seniora”

– sezon drugi
Z pocz¹tkiem listopada 2012 roku ruszy³a druga edycja projektu „Kawiarnia dla Seniora” zorganizowana z inicjatywy
radnych Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie. Osoby zamieszka³e w dzielnicy, przebywaj¹ce na emeryturze, mog¹ – bez
obawy o nadw¹tlenie skromnego bud¿etu – spotkaæ siê w luksusowych lokalach: „Sowa” i „Maraska” przy ul. D³ugiej,
u Pellowskiego na Podwalu oraz „18 Po³udnik” przy ul. Garncarskiej.

Nowi chêtni mog¹ przyjœæ do siedziby
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” w ka¿dy
wtorek od godziny 17 do 18, w inne dni
mo¿na wrzuciæ do skrzynki przy drzwiach
kartkê i pani Anna skontaktuje siê z ka¿-
dym w tej sprawie osobiœcie. Trzeba byæ
mieszkañcem Œródmieœcia i mieæ przy so-
bie legitymacjê ZUS. Panie i panowie naj-
czêœciej dowiaduj¹ siê o inicjatywie tak
zwan¹ „poczta pantoflow¹”, znajoma, zna-
jomej, znajomy znajomemu, mówi, zachê-
ca do udzia³u. Tworz¹ siê nowe kontakty
miêdzyludzkie a nawet zawi¹zuj¹ krêgi
kole¿eñskie.

– Karta upowa¿niaj¹ca do zakupu kawy
lub herbaty za 1,80 z³ to du¿e dobrodziej-
stwo zwa¿ywszy, ¿e w dobrych lokalach
za to samo trzeba zap³aciæ nawet 9 z³otych
i wiêcej – mówi Makilla-Puczka. – Z tego
powodu nasi emeryci nie chodz¹ w ogóle
do kawiarni, bo ich na to nie staæ, za tak¹
sumê emeryt kupi paczkê kawy, która star-
czy mu na miesi¹c, albo zje trzydaniowy
obiad w barze mlecznym.

Po to zorganizowano tê akcjê, aby jesieni¹
i zim¹ starsi ludzie ze Œródmieœcia mogli siê
elegancko ubraæ i z s¹siadk¹, kole¿ank¹, spot-
kaæ siê nie w domu, jak na co dzieñ, w gospo-
darskim fartuchu, ale w publicznym miejscu,
w kawiarence, kontynuuje radna.

– Latem kontynuacja akcji jest niemo¿-
liwa, poniewa¿ przybywaj¹ do Gdañska
turyœci z Polski i zagranicy, lokale s¹ oblê-
¿one i nasi emeryci wtedy tylko siedz¹ na
³awkach i siê przygl¹daj¹, jak tamci w ka-
wiarnianych ogródkach pij¹ lemoniadê i jedz¹
lody, jest to przykre – stwierdza z za¿eno-
waniem pani Anna.

Dziêkujemy sprzymierzeñcom.
Nowi sponsorzy mile widziani

Pierwsza edycja projektu trwa³a od li-
stopada 2011 do 30 czerwca 2012 roku
i uczestniczy³o w niej 260 osób! Przyst¹pi-
³y cztery lokale: „Sowa” i „Maraska” przy
ul. D³ugiej, u Pellowskiego na Podwalu oraz
„Orchidea”, ta ostatnia, niestety zosta³a za-
mkniêta, wiêc zosta³y trzy.

Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie przy ul.
Œwiêtego Ducha 119/21. Oczywiœcie by³a
wymiana opinii przy kawie i ciastkach.

Mamy nadzieje, ¿e w przysz³ym roku
uda nam siê to lepiej. Chcielibyœmy zain-
teresowaæ akcj¹ nowych pasjonatów piêk-
nej zieleni w Gdañsku. I wtedy jeszcze
wiêcej turystów przybywaj¹cych do Gdañ-
ska bêdzie mia³o czym siê zachwycaæ i z
pewnoœci¹ g³osiæ bêdzie dobr¹ opiniê o
naszym mieœcie. Ju¿ teraz zachêcamy no-
wych ogródkowiczów, aby wzorowali siê
na s¹siadach z ulic: Zamkowej, Stolarskiej
czy podwórka rejonu ulicy Tkackiej.

Szczêœliwa siedemnastka

Osoby bior¹ce udzia³ w konkursie: „Naj-
lepiej zadbane podwórko w Œródmieœciu
2012”.
1) Gra¿yna B³aszczyk i Miros³aw Sa³asiñski

– ul. Sukiennicza

 2) Halina i Józef Kosiniuk – ul. Zamkowa
 3) Marian Wiczyñski – ul. Zamkowa
 4) Krystyna Bejszczuk – ul. Olejarnia
 5) Piotr Komar – ul. Stolarska
 6) Edward Klein – ul. Stolarska
 7) Józef Hmal – ul. Targ Rybny
 8) W³adys³awa Kostrzewa – ul. Szeroka
 9) Miros³aw Kosiñski – ul. Tkacka
10) Irena Wenerska – ul. Tkacka
11) Maria Gronicka – ul. Ogarna
12) Zygfryda Cebella – ul. Ogarna
13) Henryka Rzepecka – ul. Ogarna
14) Sylwia Marczak – ul. Szeroka
15) Urszula Kurowska – ul. Ogarna
16) Zofia D¹browska – ul. Ogarna
17) Jan Paw³owski – ul. Grobla I

Uprawiajmy ogródki – To ruch, powie-
trze i zdrowie !

TADEUSZ M£YNIK

RADNY DZIELNICY GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE,

PRZEWODNICZ¥CY KOMISJI TURYSTYKI
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– Ja tak¿e chodzê do kawiarni z Kart¹ –
mówi pani Anna. – Jak wracam z zajêæ
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w „Zie-
leniaku” zawsze w grupce znajomych idê na
kawê, ostatnio byliœmy w „18 Po³udniku”,
bardzo mi³a atmosfera, wielu starszych lu-
dzi spotkaliœmy.

Pani Anna Makilla-Puczka widzi po-
trzebê stworzenia takich miejsc przy ulicach
Elbl¹skiej i £¹kowej, gdzie mieszka wielu
niezamo¿nych emerytów, którym za daleko
jest – z uwagi na stan zdrowia – wêdrowaæ
na G³ówne, czy Stare Miasto i nie przestaje
w poszukiwaniach nowych w³aœcicieli lokali
w tych okolicach. Jednak tam kawiarenek
jest niewiele. Inicjatorka prowadzi rozmowy
z restauratorami w innych czêœciach miasta,
nie s¹ one ³atwe, niektórzy obawiaj¹ siê po-
noszenia kosztów, rozumiej¹ po¿ytek akcji,
ale, zadaj¹ pytanie, czy bêd¹ dotacje z miasta.
Jak dot¹d – takich mo¿liwoœci w Gdañsku
jednak nie ma. Mo¿e warto, by Rada Miasta
Gdañska o tym pomyœla³a?

– Jeden z restauratorów powiedzia³ do
mnie wprost, ¿e nie jest instytucj¹ charyta-
tywn¹, ¿eby dok³adaæ – stwierdza Makilla-
-Puczka. – Wtedy nie naciskam i delikatnie
siê wycofujê. Ostatnio ulicê Piwn¹ ca³¹ prze-
lecia³am i w ¿adnej kawiarni nie wyra¿ono
zgody na umowê z nami.

Pani Anna mówi, ¿e nawet gdyby uda³o
jej siê przekonaæ do akcji któregoœ z w³a-
œcicieli nowych, drogich, kawiarenek, na
przyk³ad na Szafarni, starsze, skromne, oso-
by tam nie pójd¹, bo siê wstydz¹, ¿e maj¹
zbyt ubogie ubrania.

Organizatorzy przedsiêwziêcia serdecznie
podziêkowali we wrzeœniu 2012 roku dar-
czyñcom, którzy brali udzia³ w ubieg³orocz-
nej edycji „Kawy dla Seniora”. Pani Sylwia
Ferêc, menager „Sowy” i pani Beata Do-
³gowicz, kierowniczka „Maraski” oraz pan
£ukasz Pellowski – otrzymali dyplomy od
Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie.

Nie by³oby ubieg³orocznej edycji projek-
tu, gdyby nie gest £ukasza Pellowskiego,

1%
Szanowni Cz³onkowie

i Sympatycy Stowarzyszenia

Zarz¹d Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” darowizny

w wysokoœci 1% od podatku dochodowego. W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979, który nale¿y podaæ

w zeznaniu podatkowym za rok 2012, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat) celem ewentualnego wyra¿enia

zgody na przekazanie nam przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych darczyñcy.

Jednoczeœnie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na nasze konto

darowiznê w wysokoœci 1% od podatku dochodowego za rok 2011.

Stowarzyszenie nasze dzia³alnoœæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków.

Pozyskane w ten sposób wszystkie œrodki przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ na

rzecz mieszkañców naszego Miasta.

Chêtnych do odbioru Kart „Kawiarnia dla Seniora” wci¹¿ przybywa.
Na zdjêciu Anna Makilla-Puczka – z prawej z Seniorami w siedzibie

Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie
£ukasz Pellowski odbiera podziêkowanie w Cukierni i Piekarni

„Pellowski” przy ul. Podwale Staromiejskie 82

radnego Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmie-
œcie, który sfinansowa³ wydrukowanie Kart
wstêpu do kawiarni. W tym roku koszty
produkcji Kart – 500 z³ – pokry³a z bud¿e-
tu Sekcja Seniora Rady Dzielnicy Gdañsk
– Œródmieœcie.

– W ubieg³ym roku umówi³am siê z dwie-
ma paniami przy Zielonej Bramie i wybra-
³yœmy siê do „Maraski” – wspomina pani
Anna. – Jedna z kole¿anek, ma trudnoœci
z chodzeniem, specjalnie z tej okazji po-
sz³a do fryzjera, ubra³a siê w marynarkê,
pó³ godziny sz³a ten kawa³eczek i by³a
szczêœliwa, ¿e siedzi z nami w kawiarence.
I jak wraca³a do domu, pyta³a, kiedy siê
znowu spotkamy? Ludzie chc¹ chocia¿ raz
na miesi¹c pójœæ do ³adnego lokalu i czuæ
siê elegancko.

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA: Z ARCHIWUM STOWARZYSZENIA

„NASZ GDAÑSK” I RADY DZIELNICY

GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE
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Celem Forum bêdzie wypracowanie
strategii dzia³ania w zakresie ochrony œro-
dowiska, ochrony przyrody, ochrony zwie-
rz¹t oraz ochrony wód.

Biuro Interwencji Obywatelskiej –

porady, konsultacje, interwencje

Pe³na nazwa projektu brzmi: „Aktywi-
zacja monitoringu spo³ecznego wykony-
wania zadañ publicznych w realizacji ce-
lów polityki ekologicznej pañstwa oraz
ochrony œrodowiska opartej na zrównowa-
¿onym rozwoju w województwie pomor-
skim” w ramach programu Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej: Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich.

Realizacji projektu zwi¹zana jest przede
wszystkim z dostêpem do informacji oraz
udzia³em spo³eczeñstwa w postêpowa-
niach administracyjnych.

W ramach tego projektu powsta³o Biu-
ro Interwencji Obywatelskiej, które udzie-
la porad, konsultacji, interwencji i prowadzi
dzia³ania edukacyjne dotycz¹ce ochrony
œrodowiska.

Forum wraz z Biurem Interwencji Oby-
watelskiej prowadzi dzia³alnoœæ niezale¿-
nie od administracji i organów zarz¹dzaj¹-
cych œrodowiskiem.

Partnerami Fundacji Naukowo-Tech-
nicznej „Gdañsk” s¹: Pomorska Wojewódz-
ka Komenda OHP i Fundacja Poszanowa-
nia Energii z Gdañska.

Celem g³ównym seminariów jest przy-
bli¿enie zagadnieñ polityki ekologicznej
kraju, dostêpu obywateli do informacji o œro-
dowisku, udzia³ w postêpowaniach admini-
stracyjnych, przepisy prawne w tym zakresie
oraz zagadnienia zrównowa¿onego rozwo-
ju i zagro¿eñ œrodowiska w rejonach wo-
jewództwa – miejscach organizacji semi-
nariów.

Przebieg projektu wykaza³, ¿e zaintere-
sowanie spo³eczne zagadnieniami doty-
cz¹cymi œrodowiska a w szczególnoœci za-
gro¿eniami wynikaj¹cymi z niew³aœciwej

Nowy projekt Fundacji Naukowo-Technicznej „Gdańsk”

Odpady – co dalej ze

sk³adowiskami – nowoczesne

metody utylizacji plazmowej
Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdañsk” realizuje nowy projekt trwaj¹cy od 1.06.2012 r. do 30.09.2013 r. W tym czasie
zaplanowano zadania, m.in.: odbêdzie siê 14-seminariów na terenie Województwa Pomorskiego (cykl 8-seminariów na
ten rok zakoñczono) oraz powo³ane zostanie Forum Organizacji Pro-ekologicznych Województwa Pomorskiego.

gospodarki odpadami i emisj¹ zanieczysz-
czeñ ze strony przemys³u, podmiotów zaj-
muj¹cych siê utylizacj¹, energetyk¹ ze
Ÿróde³ odnawialnych jest znaczne co wyra-
zi³o siê m.in. ponadprzeciêtn¹ frekwencj¹
na seminariach, odg³osami w prasie, radiu
i telewizji (vide: www.bio-gda.pl).

Nowoczesne rozwi¹zania – utylizacja

odpadów, wszelkiego typu oraz

energetyka

Oprócz dzia³añ edukacyjno-informacyj-
nych proponujemy nowoczesne rozwi¹za-
nia z zakresu utylizacji odpadów wszelkiego
typu oraz energetyki rozproszonej opartej
na Ÿród³ach odnawialnych.

Jak wykaza³y ostatnie wydarzenia zwi¹-
zane z niew³aœciwym obchodzeniem siê
z odpadami na terenie naszego wojewódz-
twa, potrzeba szerszej konsultacji ze œrodo-
wiskiem nauki i organizacjami pro-ekolo-
gicznymi ze strony w³adz odpowiedzialnych
za ten stan rzeczy.

Paradoksem wydaje siê fakt, ¿e to Mar-
sza³ek Wojew. Mazowieckiego dr Adam
Struzik zaprosi³ przedstawicieli naszego
regionu (prof. dr hab. in¿. Jerzego Mizera-
czyka, IMP PAN oraz ni¿ej podpisanego)
na konferencjê w dniu 20 sierpnia b.r. w
Urzêdzie Marsza³kowskim w Warszawie,
poœwiêcon¹ problematyce segregacji i uty-
lizacji odpadów a w szczególnoœci przy
pomocy metody tzw. „Zimnej Plazmy”, co
by³o g³ównym tematem spotkania. Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Mazowiec-
kiego rozwa¿a mo¿liwoœæ zakupu technolo-
gii plazmowej firmy ARC z USA, przed-
stawionej na rysunku. Instalacja ta sk³ada
siê z czterech modu³ów, ka¿dy o wydajno-
œci 25 ton na dobê. Koszt jednego modu³u
3,3 mln US$. Czas monta¿u i uruchomie-
nia 2–3 dni.

W IMP PAN w Gdañsku opracowano
nowatorsk¹ metodê generacji plazmy przy
pomocy mikrofal, która to metoda jest 4-
-krotnie bardziej efektywna energetycznie

ni¿ tradycyjne metody wytwarzania pla-
zmy (dla objaœnienia: plazma jest gazem
zjonizowanym, sk³adaj¹cym siê g³ównie
z gazu neutralnego, np. azotu o temperatu-
rze: 2000–2500 °C – „zimna plazma” i po-
wy¿ej 5000–10 000 °C – „gor¹ca plazma”).

Konferencja w Starogardzie Gdañskim

Metoda plazmowa utylizacji odpadów
znajduje coraz szersze zastosowanie na
Œwiecie, zastêpuj¹c stosowane dot¹d me-
tody a w szczególnoœci spalanie, który to
proces wi¹¿e siê z dostêpem tlenu a wiêc
powstawaniem dioksyn, furanów i innych
wyj¹tkowo toksycznych substancji (dla
przyk³adu: dioksyny s¹ 10.000 razy bar-
dziej toksyczne od cyjanku potasu!). Pro-
cesy te, z natury stochastyczne, s¹ bardzo
trudne do monitorowania i nawet w Japonii,
gdzie s¹ czynne du¿e spalarnie odpadów
na monitoring i zabezpieczenia procesu
przeznacza siê do 40% kosztów inwesty-
cji; uwa¿a siê, ¿e nie da siê do koñca kon-
trolowaæ tych procesów.

Mówi³ o tym Prof. Jerzy Mizeraczyk
podczas konferencji w Urzêdzie Miasta
Starogard Gdañski w dniu 8 paŸdziernika
b.r. z udzia³em przedstawicieli 19 Gmin
tworz¹cych zwi¹zek celowy (tzw. Regional-
ne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych-RIPOK, vide: www.bio-gda.pk/
wydarzenia.html).

Na konferencji w Starogardzie Gd. przed-
stawiliœmy przegl¹d najnowszych techno-
logii utylizacji odpadów oraz przyk³ady
realizowanych i planowanych inwestycji.

Dla przyk³adu: rz¹d UK stoi na stano-
wisku, ¿e niszczenie odpadów jest jednym
z wielu rodzajów odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii – OZE.

Podstawowym mechanizmem s¹ tam
certyfikaty, tzw. ROC, wydawane dla pro-
ducentów energii ze Ÿróde³ odnawialnych
za ka¿d¹ wyprodukowan¹ megawatogo-
dzinê MWh energii elektrycznej. Certyfi-
katy ROC s¹ podobne do „zielonych cer-
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tyfikatów” wydawanych w Polsce. Dla
przyk³adu: wsparcie w ramach ROC wy-
nosi odpowiednio: wspó³spalanie biomasy,
gaz wysypiskowy – 0,5, zaœ dla gazyfikacji
zaawansowanej i pyrolizy zaawansowanej
ROC wynosi 2,0.

Wniosek: najwiêkszy przydzia³ ROC
otrzymuje energia z gazyfikacji i pyrolizy
zaawansowanej. Œredni przedzia³ ROC
(1,0) otrzymuje energia ze spalania odpa-
dów oraz gazyfikacji i pyrolizy standardo-
wej. Energia ze spalania gazu wysypisko-
wego (vide: Szadó³ki) otrzymuje bardzo
niski przydzia³ ROC.

Technologia gazyfikacji plazmowej

Proces konsultacji w Wielkiej Brytanii
trwa³ d³ugo; proponowane przydzia³y
ROC stawia³y w trudnej sytuacji wiele spa-
larni. Rz¹d ostatecznie przejœciowo ust¹pi³,
lecz uwa¿a spalanie odpadów za rozwi¹za-
nie niekorzystne i bêdzie d¹¿y³ do wpro-
wadzenia poziomów przydzia³u ROC zgod-
nie z pocz¹tkowymi propozycjami. Rz¹d
UK stoi na stanowisku, ¿e najbardziej efek-
tywnymi i przysz³oœciowymi technologia-
mi niszczenia odpadów s¹: zaawansowana
gazyfikacja plazmowa i zaawansowana py-
roliza.

Konsekwentnie do polityki wsparcia
Rz¹du UK, firma Air Products przystepuje
do budowy najwiêkszego na Œwiecie zak³a-
du energetyki odnawialnej produkuj¹cego
energiê elektryczn¹ z odpadów o nazwie
Tees Valley przy pomocy metody zaawan-
sowanej gazyfikacji o mocy 50 MWe.

Zak³ad bêdzie przyjmowa³ z wysypiska
350 000 ton odpadów rocznie nie nadaj¹-
cych siê do odzysku. Przy przerobie dzien-
nym na poziomie 950 t wytworzona ener-
gia elektryczna 49–50 MWe pozwoli na
zasilenie 50 000 domów.

Technologia gazyfikacji plazmowej tam
zastosowana zosta³a opracowana przez We-
stinghouse a dostarczana przez firmê Al-
terNRG. Technologia ta umo¿liwia wytwa-
rzanie ca³ej gamy u¿ytecznych produktów
jak: ciep³o, wodór, chemikalia oraz pali-
wa. Uruchomienie zak³adu energii odna-
wialnej przewidziano na 2014 r.

Jest to znacz¹cy wk³ad w wykorzysta-
niu nowych inwestycyjnych i handlowych
mo¿liwoœci w celu dostarczenia bezpiecz-
nych, pewnych , trwa³ych i inteligentnych
„eko-systemów” energetycznych od od-
bioru do u¿ytkownika koñcowego.

We Francji firma Europlazma wybudo-
wa³a zak³ad przetwarzania odpadów i bio-
masy w Morcenx. Zak³ad o mocy 12 MWe
bêdzie przetwarza³ odpady przemys³owe
i biomasê w energiê poprzez gazyfikacjê

Mamy u siebie potencja³ i technologiê ga-
zyfikacji przy pomocy plazmy generowa-
nej mikrofalowo (na razie w ma³ej skali),
co stwarza celowe uruchomienie w Gdañ-
sku projektu maj¹cego na celu opracowa-
nie systemu gazyfikacji mikrofalowej du-
¿ej mocy, zw³aszcza, ¿e podobny system
opracowano w USA i planuje siê jego roz-
wój w celach komercyjnych.

DR IN .̄ BOGDAN SEDLER

KOORDYNATOR PROJEKTU FIO

PREZES FUNDACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

„GDAÑSK”

CZ£ONEK Z-DU BA£TYCKIEGO KLASTRA

EKOENERGETYCZNEGO

www.bio-gda.pl
www.sedler.pl

www.bio-gda.pl
e-mail: biuro@bio-gda.pl

stfgd@imp.gda.pl

Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdañsk”

ul. Fiszera 14, 80-952 Gdañsk

wspomagan¹ przez technologiê plazmow¹.
Koszt instalacji ca. 40 mln EURO.

Do 2030 r. w Europie konieczne bêdzie

wybudowanie 650 nowych zak³adów

energetycznych

Koncepcja Zamkniêtego Obiegu bêdzie
wykorzystana przy likwidacji wysypiska
w miejscowoœci Houthalen-Hechteren w Bel-
gii, na którym zgromadzono 16 mln ton
odpadów. Oko³o 45% odpadów bêdzie od-
zyskana do dalszego u¿ytku, zaœ pozosta³a
czêœæ bêdzie przetworzona przy pomocy
technologii Gasplasma firmy Advanced Pla-
sma Power. Zak³ada siê budowê piêciu
jednostek o ³¹cznej mocy do 100 MWe. Pro-
jekt ma trwaæ 20 lat.

W tym czasie wszystkie odpady zostan¹
przetworzone w czyst¹ energiê i u¿yteczne
surowce, zaœ teren wysypiska przekszta³co-
ny w park przyrodniczy (czego ¿yczê na-
szym Szadó³kom).

Flandria zamierza wprowadziæ do prak-
tyki koncepcjê Zamkniêtego Obiegu i staæ
siê Centrum Kompetencji dla Zaawanso-
wanej Likwidacji Wysypisk i Zaawanso-
wanej Gospodarki Odpadami.

Badania rynkowe wykaza³y, ¿e do 2030 r.
w Europie konieczne bêdzie wybudowanie
650 nowych zak³adów energetycznych sto-
suj¹cych zaawansowan¹ gazyfikacjê. Wy-
magaj¹ tego priorytetowe cele UE w za-
kresie energetyki ze Ÿróde³ odnawialnych.

Nale¿a³oby ¿yczyæ naszym decydentom
podobnego podejœcia do tej problematyki.
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Warsztaty obejmuj¹ wydarzenia eduka-
cyjnych dla dzieci i m³odzie¿y z dzielnicy
Orunia.

OdpowiedŸ na deficyt specjalistów

W ramach warsztatów przewidziane s¹
wizyty w przedsiêbiorstwach i zapoznanie siê
ze specyfik¹ pracy ze szczególnym uwzglêd-
nieniem zawodów o charakterze technicz-
nym. Równolegle zaplanowano zajêcia la-
boratoryjne w placówkach edukacyjnych.
W³¹czenie m³odych osób w ciekawy sposób
w naukê i technikê mo¿e byæ odpowiedzi¹
na deficyt specjalistów z wykszta³ceniem

Do Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” przystąpiło Koło Inżynierów i Pasjonatów
„Nasza Orunia” IKO (5)

Ku lepszym i tañszym

rozwi¹zaniom
Pomys³ na organizacjê Mobilnych Warsztatów Technicznych powsta³ na spotkaniach IKO – Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów
Oruni, przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”. W projekt w³¹czamy oruñskie szko³y, przedsiêbiorców oraz gdañskie uczelnie
wy¿sze o profilu technicznym.

technicznym w Polsce. Projekt ma rów-
nie¿ na celu stworzenie przestrzeni dla
wspó³pracy trójsektorowej, wzmacnianie
oferty edukacyjnej na Oruni oraz wymianê
zasobów lokalnych, jako sposobu ma bu-
dowê silnej spo³ecznoœci w dzielnicy. Za
koordynacjê Warsztatów odpowiedzialne
jest ko³o IKO.

Partnerzy i sojusznicy

Mobilne warsztaty techniczne nie dziej¹
siê w pustce. Anga¿ujemy licznych partne-
rów i sojuszników, którym na sercu le¿y
edukacja i promocja myœli technicznej

wœród dzieci i m³odzie¿y. W paŸdzierniku
2012 mia³o miejsce zorganizowane przez
IKO spotkanie przedstawicieli oruñskich
szkó³ – SP 16, ZSPSiCh oraz biznesu –
firmy „Cemet” i „Cemex”. W spotkanie
zaanga¿owali siê równie¿ radni miejscy
p. Kazimierz Koralewski oraz p. Lech KaŸ-
mierczyk oraz przedstawiciel Wydzia³u
Mechanicznego Politechniki Gdañskiej dr
hab. in¿. Marek Szkodo, prof. PG. Na spo-
tkaniu powo³ano zespó³ roboczy, który roz-
pocz¹³ prace nad wprowadzaniem w ¿ycie
idei Mobilnych Warsztatów Technicznych.

W plenerze, w zak³adzie

Pierwsze dzia³ania warsztatowe w dziel-
nicy mia³y miejsce przy okazji otwarcia
KuŸni Oruñskiej 13.10.2012 r. W ramach
imprezy pani Ewa Skiba, dzia³aczka IKO,
przeprowadzi³a pokaz obróbki bursztynu
metod¹ tradycyjn¹, który cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem najm³odszych uczestników
wydarzenia, uczestnicy szczególnie upodo-
bali sobie bursztynowe zwierz¹tka.

Z kolei 29.10.2012 r. odby³a siê pierw-
sza techniczna wizyta studyjna. Grupa 18
uczniów klasy VI B Szko³y Podstawowej
nr 16 odwiedzi³a hale produkcyjne przed-
siêbiorstwa „CEMET”, produkuj¹cego urz¹-
dzenia wyposa¿enia wie¿ wiertniczych.
Mali goœcie byli pod wra¿eniem wielkich
urz¹dzeñ i konstrukcji, a uczestnicz¹ca
kadra pedagogiczna zapowiedzia³a konty-
nuacjê dzia³añ w ramach Mobilnych Warsz-
tatów w roku szkolnym

E – warsztaty

Obiecuj¹co rozwija siê równie¿ wspó³-
praca nawi¹zana z przedstawicielem Wy-
dzia³u Fizyki Technicznej i Matematyki

W oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2013, pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Mamy też nadzieję, na powstanie siostrzanego koła pasjonatów

w innej dzielnicy Naszego Gdańska, do którego przyczynia się

przedstawiciele szanownej redakcji, a zwłaszcza Pani Redaktor

Katarzynie Korczak, Panu profesorowi Andrzejowi Januszajtisowi

oraz czytelnikom „Naszego Gdańska”, którym troska o dobro

wspólne i oddanie dla Naszego miasta jest nadrzędną wartością

przesyłamy najlepsze życzenia spełnienia osobistych marzeń

oraz dalszej wytrwałośaci w podejmowanych zadaniach

i samych życzliwych ludzi wokół, gotowych do współpracy.

Za Zarząd

Koła Inżynierów i Pasjonatów z Oruni,

Założyciel IKO – Józef Kubicki

M O B I L N E

WARSZTATY

TECHNICZNE

pomog¹ ujawniæ i rozwin¹æ TALENTY NASZYCH DZIECI
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Nie zabrak³o przedstawicieli w³adz mia-
sta i Pomorza, a tak¿e dzia³aczy, cz³onków
i sympatyków Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego oraz Gdañskiego Towarzy-
stwa Przyjació³ Sztuki.

Przyby³ych licznie goœci powitali pre-
zesi: prof. Marek Weso³owski (GTN) oraz
Beniamin Koralewski (GTPS). Nastêpnie
uhonorowano osoby wyró¿nione przez oba
towarzystwa specjalnie wybitym z okazji
jubileuszu medalem oraz podpisanym przez
obu prezesów dyplomem. Ze Stowarzysze-
nia „Nasz Gdañsk” medale otrzymali: prof.
Andrzej Januszajtis oraz Waldemar Ko-

walski. Oczywiœcie lista nagrodzonych
by³a znacznie d³u¿sza i warto chocia¿by
wymieniæ: Marsza³ka Województwa Po-

90-lecie powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki

Od tradycji

do wspó³czesnoœci
W Sali Wielkiej Wety Ratusza G³ównego Miasta zgromadzi³o siê ponad sto osób, aby wzi¹æ udzia³ w obchodach 90-lecia

powstania Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki w Gdañsku.

morskiego Mieczys³awa Struka, Prezy-
denta Miasta Gdañska Paw³a Adamowi-

cza, Przewodnicz¹cego Rady Miasta Gdañ-
ska Bogdana Oleszka, dyrektora Muzeum
Historycznego Miasta Gdañska Adama

Koperkiewicza, dyrektora Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdañ-
sku Paw³a Brauna, rektorów trójmiejskich
uczelni. Ka¿dy nagrodzony otrzyma³ ksi¹¿-
kê Jaros³awa Balcewicza wydan¹ z okazji
90. powstania Towarzystwa.

Prezes GTPS przekaza³ te¿ na rêce pre-
zesa GTN prof. Marka Weso³owskiego
portret faktycznego za³o¿yciela TPNiS ks.
dr Kamila Kantaka. Zarówno portret jak
i medale s¹ dzie³em, cenionego nie tylko
w Polsce, artysty plastyka Daniela Kufla.

Wyg³oszono te¿ dwa okolicznoœciowe re-
feraty. Pierwszy zatytu³owany: „Gdañsk
miastem ludzi nauki i sztuki” wyg³osi³ prof.
Andrzej Januszajtis. Z kolei temat referatu
Jaros³awa Balcewicza brzmia³: „Powstanie
i dzia³alnoœæ Towarzystwa Przyjació³ Na-
uki i Sztuki w okresie miêdzywojennym”.
Na zakoñczenie wyst¹pi³ klasyczny zespó³
muzyczny umilaj¹c czêœæ nieoficjaln¹.
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e obszern¹ relacjê
z uroczystoœci wyemitowa³a TVP 3 Gdañsk.

– Przygotowanie obchodów by³o dla nas
du¿ym wyzwaniem – podkreœla dyrektor
GTPS Daniel Kufel. – Zainteresowanie
nimi przeros³o nasze oczekiwania, co wska-
zuje, ¿e warto by³o podj¹æ trud.

(JB)

Stosowanej Politechniki Gdañskiej dr. in¿.
Patrykiem Jasikiem w ramach projektu PG
„E – doœwiadczenia”. Celem projektu jest
zwiêkszenie zainteresowania uczniów szkól
podstawowych i gimnazjalnych naukami
œcis³ymi. Wiêcej o projekcie na stronie:
http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl .

Co dalej?

Prace nad kolejnymi spotkaniami, wy-
cieczkami i warsztatami laboratoryjnych
w ramach Mobilnych Warsztatami Tech-
nicznymi trwaj¹. Zamys³em IKO jest, aby
wspó³praca miêdzy szko³ami a przedsiê-

biorcami oruñskimi mia³a charakter natu-
ralny i trwa³y. Zespól roboczy bêdzie rów-
nie¿ precyzowaæ wnioski oraz propozycje
do w³adz samorz¹dowych i administracyj-
nych miasta Gdañska poszukuj¹c wsparcia
i pomocy dla realizacji dzia³añ. Za cel sta-
wiamy sobie pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹
nad rozbudzaniem naukowej ciekawoœci
i pasji do twórczego rozwoju w m³odych
umys³ach. Czy mo¿e byæ coœ wa¿niejszego?

Podziêkowania

Dziêkujemy prezesowi Przedsiêbiorstwa
„Cemet Ltd.” Sp. z o.o. p. Kazimierzowi

Lewandowskiemu za aktywnoœæ, wsparcie
i doradztwo przy organizacji Mobilnych
Warsztatów Technicznych dla oruñskiej
m³odzie¿y.

Sk³adamy podziêkowania panu Grze-
gorzowi DŸwilewskiemu z firmy „Galeria
Jantar” za pomoc w organizacji pierwsze-
go na Oruni pokazu obróbki bursztynu
metod¹ tradycyjn¹.

AUTORZY:

BO ĒNA MOÆKO, JÓZEF KUBICKI,

WSPÓ£PRACA EWA SASIMOWSKA
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Organizacja Narodów Zjednoczonych ju¿
dawno zaobserwowa³a znaczny wzrost po-
pulacji zamieszkuj¹cej tereny zurbanizo-
wane oraz przenoszenie siê coraz wiêkszej
liczby ludzi ze wsi do miast.

Prace przygotowawcze do Habitat III
w 2016 roku

Pierwsza du¿a konferencja na ten temat
(Habitat I) odby³a siê w 1974 roku w Van-
couver, nastêpna (Habitat II) w 1996 w Istam-
bule, kolejna (Habitat III) odbêdzie siê tym
samym mieœcie w roku 2016. Bêd¹c tu
mam mo¿liwoœæ przygl¹daæ siê pracom
przygotowawczym. Uczestniczê w negocja-
cjach Komitetu Przygotowawczego, sk³a-
daj¹cego siê z pañstw cz³onków ONZ. Rangê
tego wydarzenia mo¿na zrozumieæ patrz¹c
z jakim wyprzedzeniem prowadzone s¹ ne-
gocjacje i rozmowy. Konferencja bêdzie
najwiêkszym na œwiecie spotkaniem repre-
zentantów krajów, regionów, miast, orga-
nizacji pozarz¹dowych oraz przedstawicieli
œwiata nauki specjalizuj¹cych siê w urba-
nistyce, planowaniu przestrzennym oraz
pochodnym tematom. Cieszê siê, ¿e w³a-
œnie teraz jestem w Nowym Jorku i mam
szansê rozwoju i chcia³bym wiedzê zdo-
byt¹ tutaj spo¿ytkowaæ jak najlepiej w³¹-
czaj¹c siê inwestycje promocyjne i rekla-
mowe wdra¿ane w Gdañsku. Moje biuro
w Nowym Jorku jest jednostk¹ UN Habitat,
którego siedziba g³ówna mieœci
siê w Nairobi, w Kenii. Pracê
ONZ Habitat mo¿na podzieliæ
na kilka rodzajów. Wyró¿niaj¹
siê jednak dwa szczególne. Pierw-
szy to zapobieganie rozwojowi
slumsow i pomoc mieszkañcom
krajów bardzo ubogich bez dostê-
pu do najprostszych rozwi¹zañ
pozwalaj¹cych na samodzieln¹
egzystencjê, drugi zaœ to praca dla
mieszkañcow miast krajów ca³e-
go œwiata takich jak Nowy Jork,
a nawet Gdañsk – rozwiniêtych,
które rosn¹ i zmieniaj¹ siê z bie-
giem czasu. Jestem œwiadkiem
opracowañ strategii rozwoju miast
przysz³oœci i badañ na temat, jak
bêdziemy ¿yæ za kilkadziesi¹t lat.

Korespondencja własna z Nowego Jorku

Jakie bêd¹ miasta przysz³oœci?

Do roku 2030 trzy czwarte œwiatowej
populacji bêdzie mieszkaæ w miastach

Prowadzone badania pokazuj¹, ¿e do
roku 2030 trzy czwarte œwiatowej popula-
cji bêdzie mieszkaæ w miastach. W Gdañ-
sku, Warszawie, Poznaniu w Polsce, jak
i w ka¿dym innym miesicie na naszej pla-
necie. Warto byæ gotowym na takie zmiany
i planowaæ z du¿ym wyprzedzeniem: przy-
rost ludnoœci, migracje, mo¿liwoœci pracy
w miastach. Wszystkie te aspekty s¹ brane
pod uwagê, tak wiêc dobrze jest spojrzeæ
w przysz³oœæ i byæ gotowym na te zmiany
jak najszybciej, o czym piszê poni¿ej.

Bêd¹c tu nie zapominam nawet na chwi-
lê o swoim rodzinnym mieœcie Gdañsku,
gdzie pe³niê obowi¹zki Zastêpcy Przewod-
nicz¹cego Rady Dzielnicy Gdañsk – Œród-
mieœcie. Ka¿dy dzieñ spêdzony na obczyŸnie
staram siê wykorzystaæ najlepiej, jak mogê
tak, aby ca³¹ zdobyt¹ tu wiedzê przelaæ na
dzia³ania Rady Dzielnicy Gdañsk – Œród-
mieœcie. To, co udaje mi siê zauwa¿yæ, to,
niestety, brak wiedzy w Polsce oraz mo¿-
liwoœci jakie ONZ daje w³odarzom miej-
skim z ca³ego œwiata. Mam nadzieje, ¿e siê
mylê, ale nie natknalem siê na ¿adn¹ publi-
kacjê czy projekt realizowany przy pomocy
ONZ lub za ich poœrednictwem w Polsce.
Teraz muszê napisaæ o organizacjach dzia-
³aj¹cych przy ONZ, które skupiaj¹ miasta
z ca³ego œwiata i ich reprezentantów. ONZ

Habitat jest zwi¹zany z bodaj¿e najwiêksz¹
na œwiecie organizacj¹, która nazywa siê
United Cities and Local Governments,
UCLG – (Zjednoczone Miasta i Lokale
Rz¹dy). Gdy moi prze³o¿eni dowiedzieli
siê, ¿e jestem oficjalnie wybrany na Rad-
nego, do obowi¹zków dodali mi pracê z by³¹
dyrektor naszego biura w Nowym Jorku,
pani¹ Aliye Celik, która obecnie pracuje
dla UCLG, zajmuj¹c siê sprawami zwi¹za-
nymi z ONZ. Wiêkszoœæ informacji jest po-
ufnych, lecz nie chcê wchodziæ w szczegó-
³y, ale opisaæ krótko tê organizacjê i zadaæ
sobie pytanie, czy Gdañsk powinien do
niej przyst¹piæ i zostaæ miastem widocznym
na ca³ym œwiecie lub, mo¿e ju¿ nale¿y, ale
nie udziela siê wystarczaj¹co wyraŸnie?

UCLG z siedzib¹ w Barcelonie jest spad-
kobierc¹ miêdzynarodowego ruchu lokal-
nych i regionalnych rz¹dów i ich stowa-
rzyszeñ krajowych z roku 1913, dziêki
któremu uda³o siê zorganizowaæ pierwszy
œwiatowy zjazd w³adz lokalnych i miast
w 1996 roku przy okazji konferencji Habi-
tat II, o której wspominam na pocz¹tku.
UCLG – jako miêdzynarodowe stowarzy-
szenie – opiera swoje fundusze na sk³ad-
kach cz³onkowskich w zale¿noœci od licz-
by mieszkancow w danym mieœcie. Sama
organizacja pod nazw¹ UCLG zosta³a po-
wo³ana w Pary¿u w 2004 r. podczas spotka-
nia oko³o 3000 prezydentów miast, burmi-

strzów, radnych i przedstawicieli
wiêkszoœci istniej¹cych stowa-
rzyszeñ zajmuj¹cych siê t¹ tema-
tyka z ca³ego globu.

„Byæ zjednoczonym g³osem
i rzecznikiem œwiata
dla demokratycznego

samorz¹du lokalnego…”

UCLG obecnie zrzesza 153
narodowe i regionalne organi-
zacje z ponad 140 krajów cz³on-
ków ONZ, które reprezentuj¹
trzy czwarte populacji ludzkiej
na œwiecie. Tak wiêc – repre-
zentuj¹c lokalne i narodowe sto-
warzyszenia – UCLG ma si³ê
o dzia³aniu miêdzynarodowym.
Dodatkowo cz³onkostwo tysiê-

Od wrzeœnia 2012 roku przebywam w USA, odbywam trzymiesiêczny sta¿ w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym

Jorku. Praca ta pojawi³a siê nagle i mia³em tylko kilka dni na podjêcie decyzji. Wiem, ¿e taka szansa zdarza siê tylko raz

w ¿yciu i – nie czekaj¹c d³ugo – zdecydowa³em siê. Pracujê w „ONZ Habitat” – jednostce, która zajmuje siê urbanistyk¹,

planowaniem przestrzennym oraz siedliskami ludzkimi.

Leszek Pochroñ-Frankowski na sali obrad ECOSOC wœród wszystkich

193 reprezentantów krajów cz³onków ONZ, pracuje dla ONZ Habitat

Fot. Arch.



Nr 12/2012

17

Brak pieniêdzy na remont i nieszczêsna
powódŸ z 2001 roku to g³ówne przyczyny,
„dziêki” którym budynek zacz¹³ przypo-
minaæ opustosza³¹ ruderê.

Dom powinien staæ otworem dla wszystkich

Ma³o znany jest fakt z historii tego bu-
dynku, ¿e przed wojn¹ by³o tu centrum
spo³ecznoœciowe ewangelików mieszkaj¹-
cych na Oruni.

Dom Sąsiedzki na Oruni – powstał z autentycznej współpracy i zaufania

Miejsce spotkañ, nauki,

porady dla ka¿dego
„Tu otwiera³ siê inny, odrêbny œwiat, do niczego nie podobny, tu panowa³y inne, odrêbne prawa, inne nawyki i odruchy,
tu trwa³ martwy za ¿ycia dom, a w nim ¿ycie jak nigdzie i ludzie niezwykli…”

Fiodor Dostojewski

Adres – ulica Goœcinna 14 – oruniakom znany jest ju¿ od wielu lat. Mieszcz¹ce siê tu oratorium zarz¹dzane w latach

90. przez salezjanów, zyska³o szczególn¹ s³awê zw³aszcza wœród najm³odszych mieszkañców dzielnicy. W wolnych

chwilach mo¿na by³o tam spotkaæ siê z przyjació³mi, pograæ w bilard, ping – ponga czy w pi³karzyki. Miejsce to wprost

pulsowa³o ¿yciem. Czas œwietnoœci szybko siê jednak skoñczy³.

Budynkiem zainteresowa³a siê Gdañska
Fundacja Innowacji Spo³ecznych, której
uda³o siê uzyskaæ œrodki na remont i wy-
posa¿enie dawnego oratorium. Darczyñc¹
okaza³a siê duñska fundacja „Velux” desy-
gnuj¹ca na ten szczytny cel blisko 400
tysiêcy z³otych. W projekt zaanga¿owa³
siê m.in. Urz¹d Miejski w Gdañsku, Zarz¹d
Dróg i Zieleni i Gdañski Zarz¹d Nierucho-
moœci Komunalnych. W 2009 roku przed-

siêwziêcie ruszy³o pe³n¹ par¹ i z ka¿dym
dniem, oprócz nowych murów i instalacji,
ros³y te¿ nowe pomys³y ludzi z GFIS.
Pierwszym rzec mo¿na, sztandarowym,
by³ pomys³ jednej z g³ównych inicjatorek
projektu, Pani Marianny Sitek-Wróblew-
skiej, prezeski GFIS, która powiedzia³a:
„W tej placówce nikt nie bêdzie ustala³ ro-
dzaju i terminów zajêæ w niej prowadzo-
nych. Aktywnoœci¹ powinni wykazaæ siê za-

Leszek Pochroñ-Frankowski przed budynkiem ONZ, w tle pistolet z za-

wi¹zan¹ luf¹, symbolizuj¹cy koniec przemocy, prezent od pañstwa Luk-

semburg dla ONZ wykonany przez Fredrika Reuterswärda

Fot. Arch.

cy miast z ca³ego œwiata daje
mo¿liwoœæ wspó³pracy i wy-
miany doœwiadczeñ oraz do-
wiedzenia siê, co robi¹ nasi
bli¿si i dalsi s¹siedzi w celu
rozwoju swoich miast i dziel-
nic. G³ównym za³o¿eniem or-
ganizacji jest:

Byæ zjednoczonym g³osem
i rzecznikiem œwiata dla demo-
kratycznego samorz¹du lokal-
nego, propagowania jego war-
toœci, celów i interesów wszelkiej
wspó³pracy miêdzy samorz¹-
dami oraz w szerszej spo³ecz-
noœci miêdzynarodowej.

Natomiast cele to: zwiêk-
szenie roli oddzia³ywania sa-
morz¹du i jego organizacji
przedstawicielskich w zakresie
globalnego zarz¹dzania, zostanie g³ównym
Ÿród³em wsparcia dla demokratycznego,
efektywnego i innowacyjnego samorz¹du
do kontaktów z obywatelem, zapewnienie
skutecznej i demokratycznej globalnej or-
ganizacji. Dla uproszczenia postaram siê
to przedstawiæ w nastêpuj¹cy sposób:

Obywatele – reprezentowani s¹ we wsiach/
miastach/du¿ych metropoliach/wojewódz-
twach, te z kolei na szczeblu narodowym –
przez krajowe stowarzyszenia w³adz lokal-
nych, potem kontynentalnie – Afryka/Azja-

Pacyfik/Eurasia/Europa/Bliski Wschód,
Zachodnia Azja/ Ameryka Laciñska/ Ame-
ryka Pó³nocna/Sekcja Metropolitalna a¿
do ca³ego œwiata – wszystkich skupia UCLG.

W erze internetu i globalnych powi¹zañ

Rola tej organizacji jest ogromna, a jej
struktura bardzo z³o¿ona. Nie da siê tego
prosto opisaæ i wyt³umaczyæ. Chcia³bym
daæ jednak Czytelnikom „Naszego Gdañ-
ska” mo¿liwoœæ zag³êbienia siê w temacie,
jakim s¹ stosunki miêdzynarodowe miêdzy

miastami. Czy jest to wa¿ne i
potrzebne musimy sami zdecy-
dowaæ. Opis, choæ krótki, mam
nadziejê, daje pewien obraz
mojej pracy w jednej z wielu
dziedzin, jaka siê zajmuje ONZ
i jego sprzymierzeñcy. Ka¿de-
go dnia uczê siê tu czegoœ no-
wego, a wszystkie pomys³y,
przemyœlenia skrupulatnie no-
tujê i staram siê przekazywaæ
do kraju.

Koñcz¹c o UCLG nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e wszystko to – w erze
Internetu i globalnych powi¹-
zañ poprzez media spo³eczne –
nadaje potrzebê coraz bli¿szych
kontaktów z innymi osobami.
Jeœli my, obywatele, mo¿emy kon-
taktowaæ siê ze swoimi: wspól-

nikami, pracodawcami, czy po prostu ro-
dzin¹, gdziekolwiek s¹ na œwiecie, to czy
miejscy w³odarze, miasto jako zarz¹dca na-
szego wspólnego dobra, nie powinno mieæ
mo¿liwoœci wymiany doœwiadczeñ i wp³y-
wu na otaczaj¹cy nas œwiat poprzez uczest-
nictwo i obecnoœæ w tego rodzaju organi-
zacjach? Pytanie to zostawiam pañstwu.

LESZEK POCHRON-FRANKOWSKI,

ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO RADY

DZIELNICY GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE



Nr 12/2012

18

równo organizatorzy jak i mieszkañcy”.
Okazuje siê, ¿e jest to niezwykle proste.
Bêdzie przestrzeñ, któr¹ mo¿na wykorzy-
staæ, wiêc przy odrobinie inwencji, inicja-
tywa zacznie funkcjonowaæ.

Dla m³odzie¿y, która nie do koñca wie,
co zrobiæ z wolnym czasem, dla starszych
chc¹cych przy „ma³ej czarnej” porozma-
wiaæ o wszystkim i niczym, dla odrobinê
za g³oœnej kapeli rockowej, dla chc¹cych
pograæ w bryd¿a i dla takich, którzy po
prostu szukaj¹ towarzystwa innych ludzi.
Oczywiœcie w planach pojawia³y siê rów-
nie¿ zajêcia organizowane przez sam GFIS.
Powsta³ pomys³ stworzenia bezp³atnego
okienka przedszkolnego, do powo³ania któ-
rego zaproszeni zostali równie¿ rodzice
przysz³ych podopiecznych. W Domu zna-
leŸæ siê mia³o tak¿e miejsce na salkê mul-
timedialn¹, w której planowano zorganizo-
waæ warsztaty komputerowe i muzyczne.
„Chytry plan” Pani Prezes zak³ada³, i¿
z po¿ytkiem dla dzielnicy z takiego oto-
czenia po pewnym czasie wy³oni¹ siê lo-
kalni liderzy, bêd¹cy w przysz³oœci w sta-
nie walczyæ o rozwój naszej Oruni. Remont
rwa³, a jednoczeœnie dom zacz¹³ funkcjo-
nowaæ wed³ug za³o¿eñ pomys³odawców.
Na zajêcia do œwietlicy przychodz¹ naj-
m³odsi, swoje próby organizuje zespó³
rockowy „Blind Crows”. Spotykaj¹ siê tu
równie¿ ci oruniacy, którym bliski jest los
dzielnicy po to, by doprowadziæ do powo-
³ania Rady Osiedla. Wszystkie dzia³ania
koordynuje menad¿er domu, Pan Przemy-
s³aw Kluz.

Marzenie staje siê rzeczywistoœci¹

Do oficjalnego otwarcia Domu S¹siedzkie-
go dosz³o 10 wrzeœnia 2010 roku. W uro-
czystoœci brali udzia³ przedstawiciele g³ów-
nego darczyñcy, duñskiej firmy „Vellux

Fundation”, Prezydent Miasta Gdañska,
Pan Pawe³ Adamowicz, partnerzy ze Sto-
warzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Orunia”
oraz pomys³odawcy projektu, przedstawi-
ciele GFIS. By³y przemówienia i podziê-
kowania, ale i konkretne decyzje. Podpisa-
no porozumienie o odbudowie zabytkowej
KuŸni Oruñskiej i utworzeniu w jej po-
dwojach Centrum Aktywnoœci Spo³ecznej.
Sygnatariuszami owego porozumienia zo-
stali przedstawiciele GFIS, GZNK i Pra-
cowni Kowalstwa Artystycznego „Bystrek”.
Z ramienia miasta podpis na dokumencie
z³o¿y³ Prezydent Gdañska Pawe³ Adamo-
wicz. „Goœcinna Przystañ” (pomys³odawc¹
nazwy jest historyk, wybitny znawca hi-
storii Oruni, Profesor Jerzy Samp) zosta³a
poœwiêcona przez proboszcza tutejszej pa-
rafii œw. Jana Bosko, ksiêdza Miros³awa
Dudkiewicza, symbolicznym kluczem otwo-
rzy³ dom przedstawiciel firmy „Vellux Fo-
undation” i …marzenie staje siê jaw¹.

Dom S¹siedzki zacz¹³ funkcjonowaæ
pe³n¹ par¹. W ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
otwarty jest tutaj „k¹cik prasowy”, dzia³a
prowadzona przez studenta informatyki
„kafejka internetowa”, w której to, oprócz
wytrawnych, m³odych znawców klawiatury,
umiejêtnoœci nabywaj¹ oruñscy seniorzy.
Funkcjonuje œwietlica dla trzydzieœciorga
m³odych mieszkañców naszej dzielnicy,
prowadzona przy wsparciu Urzêdu Miej-
skiego w Gdañsku. Dzieci w wieku od 7
do 15 lat dostaj¹ codziennie posi³ek, maj¹
pomoc przy odrabianiu lekcji, rozwijaj¹
zainteresowania i dostaj¹ pomoc psycholo-
giczn¹. Funkcjonuje „Klubik M³odych”,
w którym pomys³odawcami zajêæ s¹ sami
uczestnicy. W Domu S¹siedzkim mo¿na
uzyskaæ równie¿ pomoc prawn¹ i ksiê-
gow¹. Przestrzeñ „Goœcinnej przystani” s³u-
¿y tak¿e artystom, odby³y siê m.in. wysta-

wy fotografiki. W kolejce czekaj¹ ju¿ arty-
œci innych profesji. W tym miejscu odby-
waj¹ siê szkolenia organizacji spo³ecznych,
dyskutuje siê o problemach dotycz¹cych
mieszkañców. Powstaj¹ nowe organizacje,
stawiaj¹ce sobie za cel dobro Oruni. Jedn¹
z nich jest IKO, czyli Ko³o In¿ynierów
i Pasjonatów „Orunia”. Tocz¹ siê tu równie¿
rozmowy na temat wizji rozwoju dzielnicy
podczas cyklu spotkañ pod has³em „Oru-
niê Widzê Wielk¹”. W projekcie bior¹
udzia³ urzêdnicy z Referatu Rewitalizacji
Urzêdu Miasta Gdañska, absolwenci ar-
chitektury Politechniki Gdañskiej, lokalni
politycy i mieszkañcy dzielnicy. Dom S¹-
siedzki to tak¿e miejsce w którym dzieje
siê „lokalna polityka”. W ka¿dy poniedzia-
³ek pe³ni¹ dy¿ury radni Miasta Gdañska.
D.S. jest równie¿ siedzib¹ portalu „Moja
Orunia” pl. Tutaj tak¿e zbiera³a siê swego
czasu grupa inicjatywna, bêd¹ca zal¹¿kiem
przysz³ej Rady Osiedla.Oj dzieje siê w tej
naszej „Goœcinnej” dzieje siê.

WeŸmy sprawy w swoje rêce, czyli jak

powstawa³a Rada Osiedla

17 grudnia 2009 roku odby³o siê spo-
tkanie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokal-
nych „Orunia”, na którym dosz³o do dys-
kusji na temat oruñskiej Rady Osiedla.
Tak to siê wszystko zaczê³o. Na organizo-
wane spotkania w „Goœcinnej Przystani”
przychodz¹ pasjonaci miejscowi „wizjone-
rzy” i zainteresowani pomys³em miesz-
kañcy. Niebawem zawi¹zuje siê grupa ini-
cjatywna doskonale animowana przez
wspomnianego ju¿ menad¿era „Domu S¹-
siedzkiego” Przemys³awa Kluza. Zadanie
priorytetowe – zebraæ wystarczaj¹c¹ iloœæ
podpisów mieszkañców, by móc ubiegaæ
siê o powo³anie RO. Uda³o siê. Do wybo-
rów stanê³o 22 kandydatów. Kolejny cel –
przekroczyæ próg wyborczy. I to tak¿e siê
uda³o. Mamy Radê Osiedla dzia³aj¹c¹ dla
lokalnej spo³ecznoœci, a jej siedziba to Go-
œcinna 14. Oruñscy Radni. kiedy nie musz¹
podejmowaæ trudnych decyzji, kiedy nie
dy¿uruj¹, nie pisz¹ pism i nie spotykaj¹ siê
z mieszkañcami, w swoim gronie zwykli
nazywaæ siê dzieæmi „Goœcinnej Przystani”
– bo tutaj powsta³ pomys³, tutaj przebiega-
³a realizacja tego¿ pomys³u i w³aœnie tutaj
obecnie pracuj¹ dla dobra dzielnicy.

Dom S¹siedzki sta³ siê na Oruni swo-
istym centrum integracyjno-kulturowym
kreuj¹cym ró¿nego rodzaju wydarzenia,
przeprowadzaj¹cym innowacyjne projekty
i skupiaj¹cym wokó³ siebie pozytywn¹
energiê. Dla wielu gdañskich dzielnic sta³
siê inspiracj¹ do tworzenia podobnych
miejsc w ich w³asnym otoczeniu.Jedno ze spotkañ na rzecz utworzenia Rady Osiedla
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Kadra GFIS

Przedstawiciele Rady Osiedla

– Ten Dom S¹siedzki jest szcze-
gólny i mówiê to bez fa³szywej
skromnoœci, czy jakiœ kompleksów
– powiedzia³a podczas otwarcie
placówki Pani Prezes Marianna Si-
tek-Wróblewska. – Dlaczego to
miejsce jest takie wyj¹tkowe? Po-
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niewa¿ zrodzi³o siê z autentycznej
wspó³pracy i zaufania.

Cieszymy siê, i¿ te pamiêtne s³o-
wa Pani Prezes nie by³y li tylko wy-
tworem chwili. Wyj¹tkowoœæ miej-
sca nadal trwa.

ROMAN WAWRZYNIEC ITRICH
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Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii

„MA£A ¯ABKA”


