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Szanowni Nauczyciele!
14 pa�dziernika 1773 r. to historyczna

data powo³ania uchwa³¹ Polskiego Sejmu
z inicjatywy ksiêdza Hugo Ko³³¹taja pierw-
szego na �wiecie pierwowzoru dzisiejszego
Ministerstwa Edukacji, czyli Komisji Nad
Edukacj¹ M³odzi Szlacheckiej Dozór Maj¹ca.
Po raz pierwszy po przejêciu struktur o�wia-
towych od zakonu Jezuitów wprowadzi³a ona
trójstopniowy model kszta³cenia. Stopieñ
pierwszy � szko³y parafialne dla m³odzie¿y
ch³opskiej i mieszczañskiej. Stopieñ drugi �
szko³y dla m³odzie¿y z rodzin szlacheckich.
Stopieñ trzeci � uniwersytety dla najzdol-
niejszych. Równo 209 lat pó�niej 26 stycz-
nia 1982 r. tak¿e na podstawie uchwa³y
Sejmu Polskiego usta-nowiono Dzieñ Edu-
kacji Narodowej zwany potocznie Dniem
Nauczyciela.

Jak trudna i czasem niewdziêczna jest to
praca �wiadczy znane porzekad³o �bodaj

by� cudze dzieci uczy³�. Wbrew tej opinii
zawód nauczycielski daje prawdziwym pa-
sjonatom olbrzymi¹ satysfakcjê z wykony-
wanej przez nich pracy. Jak rzadko gdzie
trzeba mieæ do niego naprawdê powo³anie.

Ten dzieñ obchodzony jest aktualnie w wie-
lu krajach �wiata. Oficjalnie pod patronatem
UNESCO obchodzi siê go 5 pa�dziernika
prawie zbie¿nie z dat¹ obchodów u nas.

Dlatego serdecznie ¿yczymy wszystkim
Gdañskim Nauczycielkom i Nauczycielom
szybkiej i radykalnej poprawy warunków
pracy dziêki powstawaniu nowych dobrze
wyposa¿onych placówek, poprawy warunków
finansowych, zas³u¿onych nagród za wysi³ek
w³o¿ony w edukacjê m³odzie¿y oraz wzrostu
presti¿u i znaczenia zawodu nauczycielskie-
go w�ród spo³eczeñstwa gdañskiego.

 REDAKCJA MIESIÊCZNIKA

�NASZ GDAÑSK�

Zapraszamy wszystkich Cz³onków Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� wraz z Rodzinami na spotkanie, które odbêdzie siê w dniu
21 pa�dziernika 2008 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w lokalu restauracji �Lataj¹cy Holender� (I piêtro) w Gdañsku, D³ugi Targ 33/34.
Spotkanie to bêdzie po�wiêcone:

I czê�æ � od godziny 17.00

Uroczyste spotkanie Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� z okazji 80-lecia urodzin profesora Andrzeja Januszajtisa i jego pe³nej aktyw-
no�ci i twórczej dzia³alno�ci na rzecz Gdañska oraz 10-lecia jego prezesowania Naszemu Stowarzyszeniu.

II cze�æ � od godziny 18.00

Spotkanie z Przewodnicz¹cym Rady Miasta Gdañska Bogdanem Oleszkiem, podczas którego bêd¹ omawiane nastêpuj¹ce tematy:
· Rewitalizacja Westerplatte · Przekop miêdzy Mot³aw¹ a Now¹ Mot³aw¹ · Problemy jednostek pomocniczych � Rada Osiedli
w Gdañsku · Budowa nowego Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.

Na powy¿sze tematy bêdzie mo¿na zadawaæ pytania.
Zarz¹d Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
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O Westerplatte mo¿na pisaæ d³ugo i bez
 koñca. Wci¹¿ odkrywane s¹ nowe do-

kumenty, wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe wyda-
rzenia. Sytuacja dotycz¹ca Westerplatte tak
czêsto i b³yskawicznie siê zmienia, ¿e to co
wczoraj by³o b³êdem w informacji o nim,
dzi� ju¿ nie jest, a to co dzisiaj jest popra-
wiane jutro stanie siê b³êdem. Zmianie uleg³y
podporz¹dkowania administracyjne i kszta³t
instytucji maj¹cych troszczyæ siê o rewitali-
zacjê terenów historycznej obrony. Aktual-
nie uformowa³ siê Komitet obchodów 70.
rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej, któ-
remu przewodniczy MkiDN Bogdan Zdro-
jewski. Specjalnym rozporz¹dzeniem powo-
³a³ on Muzeum Westerplatte, które bêdzie
elementem sk³adowym Muzeum II Wojny
�wiatowej z siedzib¹ w Gdañsku.

Wracaj¹c do spraw przedstawionych w ni-
niejszym artykule pragn¹³bym chwilê uwagi
po�wiêciæ os³awionemu scenariuszowi filmu
�Tajemnica Westerplatte�. Mamy w nim do
czynienia ze znan¹ sk¹din¹d sytuacj¹ forso-
wania nowatorstwa przeciw stereotypom, za
wszelk¹ cenê. Ja rozumiem star¹ prawdê, ¿e
�wiat siê zmienia i trzeba i�æ z duchem cza-
su, ale w tej pogoni za nowo�ci¹ nie przeno-
�my �wiata warto�ci, mentalno�ci i obycza-
jowo�ci roku 2008 do roku 1939 (tylko po
to ¿eby ogl¹dalno�æ inkryminowanego filmu
by³a wy¿sza i film siê dobrze sprzeda³), bo
to nie ma nic wspólnego z my�leniem histo-
rycznym, a jest jedynie zabaw¹ w wehiku³
czasu czyli nieuprawnion¹ antycypacj¹ re-
aliów historycznych, a rezultat takich prze-
nosin w czasie jest g³upi i szkodliwy. W ten
sposób nie odkryje siê ¿adnej prawdy o roku
1939. Pytanie o to co by by³o, gdyby We-
sterplatczycy my�leli relatywistycznymi ka-
tegoriami roku 2008, jest ba³amutne i po-
zbawione waloru poznawczego. Wystarczy
zestawiæ skandaliczne dialogi i sytuacje ze
scenariusza projektowanego filmu z dia-
logami i sytuacjami opisanymi we wspo-
mnieniach obroñców WST, zamieszczonymi
w pracy Zbigniewa Flisowskiego �Wester-
platte�. O warto�ci pracy przygotowawczej
do napisania scenariusza do tego filmu naj-
lepiej �wiadczy wypowied� samego autora
owego scenariusza pana Paw³a Chochlewa,
kiedy na pytanie redaktorów Gazety Wybor-
czej: �W którym momencie pana scenariusza
koñczy siê historia, a zaczyna fikcja?� odpo-
wiada: �Fikcja fabularna, to przede wszyst-
kim dialogi wt³oczone w historyczne ramy.
Nie by³em tam (na Westerplatte w 1939 r.
przyp. autora), nie wiem, co dok³adnie ci lu-
dzie mówili. Zda³em siê na intuicjê�. Scena-
rzysta ods³oni³ w tym momencie swoj¹ igno-

rancjê w sposób wyj¹tkowy, gdy¿ wypo-
wied� ta wskazuje na to, ¿e nie zna on rela-
cji obroñców Westerplatte, gdzie a¿ siê roi od
gotowych dialogów, a w oparciu o nie mo¿-
na zrobiæ nie jeden, a kilka filmów o obronie
WST, nie naruszaj¹cych godno�ci, honoru
i prawdy o waleczno�ci obroñców. O tym,
¿e akcenty w scenariuszu filmu by³y niew³a-
�ciwe przyznaj¹ sami jego autorzy, sukce-
sywnie pod ogniem krytyki wycofuj¹cy siê
ze swoich nietrafionych pomys³ów. Podsu-
mowuj¹c tê burzê wokó³ scenariusza, po-
zwolê sobie wyraziæ opiniê, ¿e je�li kto�
chce wprowadzaæ w ¿ycie swoje �odkryw-
cze� i obrazoburcze wizje to nie musi tego
dokonywaæ na kanwie opowie�ci o obroñ-
cach Westerplatte. ¯ycie dostarcza obecnie
a¿ nadto gotowych scenariuszy, na podstawie
których mo¿na snuæ swoje wulgarne i ob-
sceniczne fantazje, nie obra¿aj¹c przy tym
honoru i godno�ci narodowych bohaterów
i nie obalaj¹c narodowych mitów i symboli.
Na swoje artystyczne szaleñstwa i manife-
stacje znajd�cie sobie panowie inny grunt,
a nie Westerplatte, bo zbyt brzydko siê ba-
wicie.

Nie dostrzegam te¿ w rozwa¿aniach hi-
storycznych o obronie Westerplatte, konse-
kwentnego stosowania znanych nauce historii
metod ustalania faktów dziejowych. Nale¿¹
do nich niemal detektywistyczne metody in-
dukcji (bezpo�rednia) i dedukcji (po�rednia).
Niestety obie te metody mog¹ prowadziæ do
rozbie¿nych rezultatów generuj¹cych spory.
Jednak¿e fakty ustalone bezpo�rednio mog¹
wesprzeæ ustalenia dedukcyjne. Metody sta-
tystyczne oraz metoda analizy porównaw-
czej pozwoli³y szacunkowo ustaliæ stan za-
³ogi WST na Westerplatte w dniu 1 wrze�nia
1939 r. Metody te ci¹gle jednak zawodne s¹
dla obliczenia liczby hitlerowców faktycznie
atakuj¹cych Westerplatte i poniesionych przez
nich strat, gdy¿ wobec ich blama¿u na We-
sterplatte, zani¿ali lub ukrywali dane w tym
zakresie. Metoda porównawcza, szczególnie
cenna w badaniu wiarygodno�ci �róde³ hi-
storycznych, zawodzi wobec pojawiaj¹cych
siê po 35 latach milczenia relacji o dziw-
nych tre�ciach, zadaj¹cych k³am relacjom
wcze�niejszym tych samych osób. Jednak,
aby oceniæ faktyczne znaczenie obrony We-
sterplatte warto w³a�nie porównaæ: 1. Czy w I
wojnie �wiatowej znajdziemy analogiczn¹
obronê o podobnej skali dysproporcji si³ ata-
kuj¹cych i broni¹cych siê, a za tym, na ile
by³a to zupe³nie nowa jako�æ walki i skala
obrony? 2. Czy w II wojnie �wiatowej spoty-
kamy siê gdziekolwiek z podobnie zaciek³¹
i skuteczn¹ obron¹ w przypadku pozosta-

³ych krajów, które zo-
sta³y kolejno zaatako-
wane przez barbarzyñ-
skie hordy naje�d�ców hitlerowskich? 3. Czy
na granicach Polski gdziekolwiek stawiano
podobny w skali dysproporcji si³ opór? Za-
stanawia mnie dlaczego autorzy coraz to bar-
dziej sensacyjnych nowinek i �odkryæ� na
temat obrony Westerplatte nie zajmuj¹ siê
tymi w³a�nie problemami badawczymi, tyl-
ko jakimi�, przepraszam, nieistotnymi, albo
niezweryfikowanymi naukowo bzdurami. Nie
wolno g³oszenia ewidentnych g³upstw os³a-
niaæ prawem do wolno�ci s³owa i swobody
badañ naukowych. Czemu ma s³u¿yæ ura-
bianie opinii publicznej w¹tpliwymi sensa-
cjami? Czy tylko zaspokajaniu odkrywczych
ambicji autorów tych rewelacji, czy mo¿e
jakiej� misji politycznej? Czyjej propagan-
dzie? Niemieckiej? Dlaczego polscy publi-
cy�ci usi³uj¹ wyrêczaæ w szkalowaniu Polski,
niemieckich historyków? Istnieje ogromna
potrzeba sprzeciwiania siê k³amliwym wer-
sjom historii. W tych dzia³aniach jednak kry-
terium podstawowym powinna byæ uczci-
wo�æ i rzetelno�æ badawcza, profesjonalizm
i obiektywizm uzyskiwanych wyników, a nie
szkodliwa propaganda pod przykrywk¹ upra-
wiania nauki. Dobrze, ¿e toczy siê dyskusja
na temat wrze�niowych wydarzeñ na We-
sterplatte, ale skrajne, dziwaczne i szkodliwe
przekazy, informacje i interpretacje nale¿y
ze szczególn¹ uwag¹ i wnikliwo�ci¹ zwery-
fikowaæ, a nie przyjmowaæ na wiarê i bez-
trosko upubliczniaæ, choæby tylko dlatego,
¿e to siê sprzeda.

Na tle powy¿szych i innych analogicz-
nych rozbie¿no�ci aktualnie na Westerplatte
powoli zaognia siê kolejny spór o to, kto ma
rewaloryzowaæ pole bitwy, czyli praktycz-
nie spór nie tylko o prawdê historyczn¹, ale
równie¿ o przysz³e zas³ugi, kasê i profity.
W sporze tym oczywi�cie wa¿nym argu-
mentem s¹ równie¿ sprawy programowe,
czyli dyskusja o tym wed³ug jakich za³o¿eñ
powinno byæ Westerplatte rewaloryzowane.
To w czyje rêce oddane zostanie kierowanie
pracami rewaloryzacyjnymi na d³ugie lata
zadecyduje o kszta³cie wizji historycznej
obrony WST. Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznej WST (SRH) i Konsorcjum Re-
witalizacji Terenów Westerplatte (KRTW)
og³osi³y ju¿ swoje programy rewitalizacji
Westerplatte, ale te¿ zdradzi³y przy okazji
swoje prawdziwe intencje w tej sprawie i za-
demonstrowa³y swój stan wiedzy i swoj¹
opiniê o wydarzeniach zwi¹zanych z obron¹
WST. SRH WST w swoim �nowym progra-
mie zagospodarowania przestrzennego pó³-

� NIE WOLNO BAWIÆ SIÊ HISTORI¥
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wyspu Westerplatte� mocno akcentuje po-
trzebê rekonstrukcji systemu fortyfikacji wraz
z wojskow¹ infrastruktur¹ z 1939 r. Planuje
modernizacjê l¹dowej infrastruktury wraz ze
stworzeniem plastycznej mapy terenu We-
sterplatte do celów edukacyjnych. Postuluje
siê w tym projekcie utworzenie Parku Mili-
tarnego. Planuje plenerowe, rekonstrukcyjne
inscenizacje walk obronnych na Westerplat-
te o walorach edukacyjnych które mog¹ staæ
siê atrakcyjnym widowiskiem, a w moim
przekonaniu mog¹ pos³u¿yæ do zebrania in-
formacji na temat zachowañ za³ogi w chwi-
lach walki, zagro¿enia i stresu, wokó³ czego
pojawi³o siê ju¿ sporo nieporozumieñ (wie�ci
o rozstrzeliwaniu dezerterów, chaosie, panice
i histerycznym lêku obroñców WST). Pro-
gram rekonstrukcji proponowany przez SRH
WST, sta³ siê praktycznie podstaw¹ koncep-
cji Parku Pamiêci Narodowej i Rewaloryzacji
Pola Bitwy w 1939 r. zaprojektowanej przez
architekta Igora Strzoka i przyjêtej przez
Konserwatora Wojewódzkiego. Wa¿nym ele-
mentem tej koncepcji jest Muzeum Wester-
platte, które w za³o¿eniu ma byæ multimedial-
n¹ i interaktywn¹ placówk¹ ekspozycyjn¹,
dokumentacyjn¹ i naukowo-badawcz¹. W ra-
mach tego Muzeum powinno powstaæ archi-
wum i biblioteka Westerplatte z wyczerpuj¹c¹
baz¹ �ród³ow¹ i pe³n¹ literatur¹ przedmiotu,
stanowi¹ce bazê zarówno dla profesjonal-
nych badaczy, jak i dla pasjonatów wrze�nio-
wej obrony. G³ówny cel Muzeum to dok³ad-
ne ustalenie przebiegu walk na Westerplatte.

W tej urzêdowej koncepcji przewiduje siê
bogaty program Muzeum obejmuj¹cy roz-
budowany scenariusz ekspozycji. Objêty
jest ni¹ tak¿e Mewi Szaniec, gdzie przewidu-
je siê ekspozycjê ukazuj¹c¹ lokalny i ogól-
nopolski kontekst historyczny obrony We-
sterplatte. Tutaj te¿ ma byæ stacja tramwajów
wodnych. W pó³nocnym pasie Westerplatte
planuje siê odtworzenie pla¿y wraz z budow¹
falochronu d³. 1 km. Westerplatte wed³ug
tych za³o¿eñ ma pozostaæ miejscem ho³du
i pamiêci narodowej. Mniej szczegó³owa jest
koncepcja rewitalizacji miejsca obrony, pro-
ponowana przez KRTW. Projekt tego stowa-
rzyszenia tylko jednym ogólnym zdaniem
mówi o potrzebie rekonstrukcji historycznej
WST, bez zag³êbiania siê w szczegó³y. Pro-
jekt ten nie przewiduje plenerowych insceni-
zacji grup rekonstrukcyjnych, ale podkre�la
potrzebê utworzenia placówki muzealnej,
restauracjê Pomnika Obroñców Wybrze¿a
oraz modernizacjê l¹dowej i wodnej infra-
struktury turystycznej. Ciekawym elemen-
tem i swoistym novum w tym programie jest
propozycja objêcia Westerplatte patronatem
i opiek¹ ze strony Ko�cio³a, w charakterze
partnera projektu i czynnika spo³ecznego.
Z perspektywy omówionych wy¿ej sporów
i kontrowersji istotne staje siê pytanie, który
z omówionych projektów budzi najwiêksze
zaufanie i daje gwarancjê w³a�ciwej jego
realizacji. Zastrze¿enia i obawy s¹ ró¿ne
wobec ka¿dej z nich. W �wietle wypowiedzi
autorów tych projektów, wiemy czego mo-

¿emy siê spodziewaæ i jak w detalach mo¿e
wygl¹daæ owa rewitalizacja. Wypowiedzi pre-
zesa SRH WST pana Mariusza Wójtowicza-
Podhorskiego o majorze Sucharskim, o kon-
flikcie dowódczym w dniach obrony na
Westerplatte, o likwidacji kopca i pomnika,
nie wró¿¹ nic dobrego, mimo istotnego za-
anga¿owania siê jego osoby w sprawy re-
konstrukcji pola bitwy i mimo wyra�nego
poparcia ze strony czynników administracyj-
nych. Projekt KRTW mo¿e z kolei w niektó-
rych �rodowiskach rodziæ obawy o zbytni¹
ideologizacjê, zw³aszcza w optyce rozdzia³u
ko�cio³a i pañstwa. Tak czy inaczej bêdzie-
my z uwag¹ �ledzili kolejne pomys³y zmian
i ulepszeñ w rewitalizacji Westerplatte, aby-
�my nagle nie znale�li siê w sytuacji, ¿e za
spo³eczne pieni¹dze zafundowano nam obc¹
prawdzie i odczuciom spo³ecznym wizjê,
i aby�my nie obudzili siê dopiero w momen-
cie kiedy wszystko bêdzie �le i jednocze�nie
niczego nie bêdzie mo¿na ju¿ zmieniæ. Jed-
no jest pewne, nie mo¿na bawiæ siê histori¹.
Nie wolno na si³ê i bezkrytycznie przywo³y-
waæ z przesz³o�ci demonów i objawów z³a
dla udowadniania subiektywnych hipotez,
którym w wiêkszo�ci zaprzeczaj¹ relacje
i �ród³a z czasów hitlerowskiej pogardy dla
ludzkiego ¿ycia. Nie wolno bezkrytycznie
i bezkarnie kreowaæ i wpajaæ pogardy dla
w³asnych bohaterów.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI
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Pochodz¹cy z lutego 2008 roku raport Eu-
ropean Innovation Scoreboard jest dla

Polski bezlitosny. Wci¹¿ jeste�my zaliczani do
grupy krajów najmniej innowacyjnych w Euro-
pie. Od piêciu lat nasza pozycja w tym wzglêdzie
nie uleg³a zmianie, a zatem stoimy w miejscu.
Tymczasem takie pañstwa jak np. Czechy, Esto-
nia czy te¿ Litwa awansowa³y do grupy krajów
o �rednim poziomie innowacyjno�ci. Natomiast
od geograficznie niezbyt odleg³ych, europejskich
liderów w tej dziedzinie: Szwecji, Finlandii,
Danii, Niemiec, Francji lub Wielkiej Brytanii
dzieli nas cywilizacyjna przepa�æ.

Badania opublikowane w dokumencie Ko-
misji Europejskiej Competitiveness Report
2004 wykaza³y, ¿e wzrost wydatków publicz-
nych na badania i rozwój o 1 euro (w krajach
UE i OECD) generuje dodatkowe 0,93 euro
wydatków na badania i rozwój w sektorze pry-
watnym. Ma on te¿ pozytywny i istotny wp³yw
na wska�nik zg³oszeñ patentowych per capita.
Polska powinna realizowaæ cel barceloñski za-
k³adaj¹cy osi¹gniêcie przez kraje UE do 2010 r.
�redniego poziomu 3% PKB wydatków na ba-
dania i rozwój, przy udziale �rodków pocho-
dz¹cych z sektora prywatnego na poziomie 2/3.
Nic nie wskazuje na to, aby uda³o nam siê go
zrealizowaæ. Istotnym problemem w Polsce
jest ponadto s³aba kooperacja przedsiêbiorstw
z sektorem nauki. Strategia Lizboñska UE
zak³adaj¹ca dogonienie USA i Japonii póki co
nie przynosi te¿ znacz¹cych sukcesów.

Na �wiecie z powodzeniem stosuje siê ró¿-
norodne metody stymuluj¹ce rozwój innowa-
cyjno�ci w gospodarce. Mo¿na tu wykorzysty-
waæ systemy dotacji bezpo�rednich, zapewniaæ
wzmo¿on¹ ochronê patentów i wynalazków,
a tak¿e stosowaæ zachêty podatkowe. Te ostat-
nie zapewni³y szybki rozwój takim krajom jak
Chiny czy Indie. O skuteczno�ci u³atwieñ po-
datkowych decyduje przede wszystkim to, ¿e
s¹ one dostêpne dla wszystkich przedsiêbior-
ców. S¹siaduj¹ce z Polsk¹ Czechy do ka¿dego
euro wydanego na prywatne badania i rozwój
dop³acaj¹ w formie zachêt podatkowych a¿
30%. To absolutny rekord w naszej czê�ci Euro-
py, któremu towarzysz¹ równie¿ znacz¹ce wy-
datki na rz¹dowe programy badawczo-rozwojo-
we. Czeska strategia na innowacyjno�æ przynosi
owoce zapewniaj¹ce d³ugotrwa³y wzrost go-
spodarczy i systematyczne podnoszenie wy-
dajno�ci.

Stosunkowo ubogo wypada na tym tle pol-
ski system u³atwieñ dla firm innowacyjnych.
Sprowadza siê on przede wszystkim do ró¿nych

Czy POMORZE staæ
na innowacyjno�æ?

form pomocy publicznej jak: granty i subsy-
dia (mie�ci siê w niej równie¿ pomoc unijna).
Podstawow¹ wad¹ pomocy z funduszy unij-
nych jest jej ograniczona dostêpno�æ dla be-
neficjentów i konieczno�æ spe³nienia szeregu
warunków i wymagañ. Z kolei najbardziej sku-
teczne zachêty podatkowe s¹ w Polsce bardzo
ograniczone i zawê¿one do niewielkiej grupy
podmiotów posiadaj¹cych status centrum ba-
dawczo-rozwojowego. Ustawa o wspieraniu
innowacyjno�ci zosta³a, niestety, tak skonstru-
owana, ¿e s³u¿y przede wszystkim instytutom
naukowym, a nie nowatorskim przedsiêbior-
stwom.

Niektóre korporacje i firmy chêtnie prowa-
dzi³yby u nas czê�æ swoich badañ, gdyby za-
chêca³ do tego nasz system podatkowy. Do-
dajmy spójny i d³ugofalowy. Bez sprawnie
dzia³aj¹cego rynku pro innowacyjnego z u³a-
twiaj¹cym to zadanie systemem finansowym
(w tym podatkowym) trudno liczyæ na istotny
prze³om.

Wdra¿anie innowacyjnych pomys³ów czê-
sto wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem, a wynalazcy
nie zawsze dysponuj¹ niezbêdnymi �rodkami
finansowymi. W gospodarkach wysoko roz-
winiêtych nie stanowi to problemu. Natomiast
w Polsce mamy bardzo ma³o ryzykownych in-
westycji. Zaledwie 0,1% �rodków venture ca-
pital i private equity zainwestowano w Polsce
w 2007 r. na etapie startu. Inwestorzy prefe-
ruj¹ spó³ki bardziej rozwiniête. Pojawiaj¹ siê
jednak pierwsze jaskó³ki. Chocia¿by nale¿¹cy
do Sebastiana Kulczyka (syna Jana) fundusz
Phenomid Ventures zainwestowa³ ju¿ prawie
2 mln euro w Destineo i Stanusch Technologies
pracuj¹cy nad sztuczn¹ inteligencj¹. Szkoda,
¿e powo³ana na Pomorzu m.in. przez Urz¹d
Marsza³kowski oraz Gdañsk i Gdyniê spó³ka
SCVC INVENO wci¹¿ nie mo¿e rozwin¹æ
skrzyde³. Natomiast jest uruchomiany Fundusz
Komercjalizacji Rozwi¹zañ Innowacyjnych.

Znacznie lepiej rysuj¹ siê perspektywy zwi¹-
zane z wykorzystaniem funduszy unijnych. Pro-
gram Operacyjny Innowacyjna Gospodar-
ka stanowi �ród³o finansowania przedsiêwziêæ
skierowanych do sektora biznesu i instytucji
jego otoczenia, którego celem jest wspieranie
innowacyjnych przedsiêwziêæ w dziedzinie
gospodarki. Dotyczy to innowacyjno�ci tech-
nologicznej (produktowej i procesowej) oraz
organizacyjnej. Na otrzymanie dofinansowania
maj¹ tu szansê te projekty, które zapewniaj¹
innowacyjno�æ w skali kraju lub na poziomie
miêdzynarodowym. Na realizacjê programu

w latach 2007�2013 zostanie przeznaczonych
ponad 9,7 mld euro, z czego 8,3 mld to �rodki
UE, a 1,4 mld euro przypada na �rodki krajowe.

Dzia³ania o znaczeniu regionalnym s¹ z kolei
dofinansowywane w ramach 16 Regionalnych
Programów Operacyjnych. W naszym przy-
padku jest to RPO dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2007�20013 zapewniaj¹cy nam
dop³yw 885 065 762 euro. Na rozwój i inno-
wacje w M�P (ma³ych i �rednich przedsiêbior-
stwach) przypada tu 21% tych �rodków. Warto
tu podkre�liæ, ¿e Województwo Pomorskie
przoduje w pozyskiwaniu �rodków unijnych
w przeliczeniu na jednego mieszkañca, co
jest przede wszystkim zas³ug¹ marsza³ka wo-
jewództwa Jana Koz³owskiego i odpowie-
dzialnych za to urzêdników zaliczanych do
najbardziej profesjonalnych w Polsce. Zatem
na szczeblu regionalnym potrafimy maksymal-
nie wykorzystywaæ potencjalne mo¿liwo�ci.
W Departamencie Rozwoju Gospodarczego
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Po-
morskiego, kierowanym przez dyrektora W³o-
dzimierza Szordykowskiego, dzia³a nawet
Zespó³ ds. Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci i Inno-
wacji. Nale¿a³oby w tym miejscu wspomnieæ
o Projekcie InnoPomorze � ma on charakter
pilota¿owy i jest przygotowywany w ramach
Regionalnej Strategii Innowacji dla Woje-
wództwa Pomorskiego. W pa�dzierniku 2009
roku odbêdzie siê miêdzynarodowa Konferen-
cja INNO3City po�wiêcona innowacyjno�ci.
Planowane s¹ te¿ w marcu i listopadzie przy-
sz³ego roku �Spotkania z nauk¹�, u³atwiaj¹ce
nawi¹zanie kontaktów z wiod¹cymi naukow-
cami. Wreszcie ma byæ te¿ stworzony interne-
towy serwis po�wiêcony innowacjom.

� Firmy w krajach wysoko rozwiniêtych
konkuruj¹ przede wszystkim innowacyjno�ci¹
� podkre�la dyrektor W³odzimierz Szordy-
kowski. � To dla nas olbrzymia szansa.

Czas poka¿e, czy potrafimy j¹ nale¿ycie
wykorzystaæ. Niewiele jednak da siê zrobiæ bez
doprowadzenia do sytuacji w której w Polsce
bêdzie siê op³aca³o dzia³aj¹cym u nas przed-
siêbiorstwom przeznaczaæ znacz¹ce �rodki na
badania i rozwój oraz wdra¿aæ innowacje.
Wystarczy skutecznie na�ladowaæ w przyjmo-
wanych rozwi¹zaniach systemowych naszych
s¹siadów Czechów.

Autor jest doktorem nauk ekonomicznych.

JAROS£AW BALCEWICZ

Zdolni do tworzenia i wdra¿ania innowacji uzyskuj¹ stabiln¹ przewagê nad konkurencj¹. Pozostali musz¹ konkurowaæ cen¹, co w dobie globalizacji
oznacza dostarczanie taniej si³y roboczej. Je¿eli spo³eczeñstwo chce ¿yæ dostatnio musi byæ innowacyjne. St¹d te¿ o obecno�æ innowacyjnych
firm na swoim terenie coraz energiczniej zabiegaj¹ samorz¹dy, a Gdañsk i szerzej Pomorze nie nale¿¹ w tym wzglêdzie do wyj¹tków.

Czy POMORZE staæ
na innowacyjno�æ?



Niemniej s³awny trener bokserów
� Feliks Stam
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Szanowni czytelnicy!

Dziêki uprzejmo�ci znanego foto-
grafika gdañskiego pana Leonarda
Szmaglika bêdziemy na ³amach
naszego miesiêcznika zamieszczaæ
przez jaki� czas fotografie z mi-
nionych lat dotycz¹ce ró¿nych
wydarzeñ w Gdañsku. Warto
czasem trochê powspominaæ.

Nasze
GDAÑSKIE
wspomnienia

Jacek Fedorowicz i Piotr Szczepanik

Genera³ Charles de Gaulle wita siê z Gdañszczanami Przej�cie ul. D³ug¹ do Ratusza Przed Katedr¹ w Oliwie

Dariusz Bogucki z matk¹

Znana piosenkarka Irena Jarocka

Znany s³awny bokser � Józef Kru¿a
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W³a�nie przetoczy³ siê przez nasze miasto
Jarmark Dominikañski. Bêd¹c w tym

czasie w Gdañsku nie mo¿e to uj�æ uwadze.
Mo¿na nawet standardowo powiedzieæ, ¿e
impreza kwitnie i rozwija siê. I chocia¿ poja-
wi³y siê opinie, ¿e na Jarmarku nie by³o nic
ciekawego, wszystko drogie i ¿e by³ to najgor-
szy Jarmark od trzech lat, to jednak uwa¿am,
¿e oprócz handlowej strony imprezy, w czasie
minionego Jarmarku Dominikañskiego dzia³o
siê naprawdê du¿o ciekawego.

Samo otwarcie Jarmarku mia³o zarazem uro-
czysty i radosny przebieg. My�lê, ¿e wszystkim
go�ciom imprezy przypad³a do gustu barwna
parada szczudlarzy, którzy wcielili siê w symbo-
liczne postacie gdañskiej tradycji i kultury. Tym
razem ko³o fontanny Neptuna pojawi³y siê jak
¿ywe postacie: Hermesa � patrona kupców i...
z³odziei, �w. Jerzego � uosabiaj¹cego rycerskie
ambicje patrycjatu gdañskiego, �w. Micha³a
Archanio³a z tryptyku Hansa Memlinga �S¹d
Ostateczny�. Prawdziw¹ ozdob¹ by³y te¿ ¿eñ-
skie alegorie ze Z³otej Bramy. Klucze do bram
miasta zosta³y na trzy tygodnie przekazane

... i po Jarmarku Dominikañskim

�wietna i widowiskowa impreza nie jest roz-
grywana wzd³u¿ Starej Mot³awy na tle D³ugie-
go Pobrze¿a? Prezes z nut¹ ¿alu wyja�ni³, ¿e
zdecydowa³ o tym Urz¹d Miasta z powodu urz¹-
dzenia konkurencyjnej dochodowo przystani
wodnej miêdzy Bramami Krowi¹ i Zielon¹.

Jeszcze tego samego dnia na Targu Wêglo-
wym zorganizowano Dzieñ Bursztynu. By³o
Bursztynowe Drzewko Jarmarku, warsztaty
bursztynowej bi¿uterii i mistrzostwa �wiata
w po³awianiu bursztynu w Stegnach. A w Bra-
mie Zielonej mo¿na do dzisiaj podziwiaæ eks-
pozycjê bursztynowych dzie³ Lucjana Myrty
zatytu³owan¹ �Bursztynowy Skarbiec�.

Po mniej lub bardziej udanych zakupach
go�cie Jarmarku Dominikañskiego mogli wy-
braæ siê do Sali Kameralnej Polskiej Filhar-
monii Ba³tyckiej na kolejn¹ imprezê z cyklu
�Muzyka w Zabytkach Starego Gdañska�.
Rolê gospodarza spotkania pe³ni³ prof. Andrzej
Januszajtis. W swoim wyst¹pieniu Profesor
przypomnia³ jakie dzielnice tworz¹ �ródmie-
�cie Gdañska wbrew Peterowi Olivierowi, któ-
ry w swojej pracy �Mity Gdañskie� twierdzi, ¿e
Gdañsk nie ma �ródmie�cia. Z racji spotkania na
O³owiance Profesor barwnie przypomnia³ wod-

ne i portowe tradycje Gdañska, porównuj¹c
nasze miasto z Amsterdamem i Londynem.
W czê�ciach koncertowych tych spotkañ z za-
bytkami, dla s³uchaczy pojawia siê dobra oka-
zja, aby poznaæ ogromn¹ liczbê wysmakowa-
nych kompozycji klasycznych w ich pe³nym
wymiarze, w starannym opracowaniu i dosko-
na³ym wykonaniu. Tym razem wieczór mu-
zycznie umila³o trio w sk³adzie: Piotr Stani-
szewski � skrzypce, S³awomir Wilk � fortepian
i Andrzej Wojciechowski � klarnet. W ich wy-
konaniu us³yszeli�my wyborne Trio na klarnet,
skrzypce i fortepian z 1932 r. Arama Chaczatu-
riana z ekspresyjnym Andante, ¿ywio³owym
i dynamicznym Allegro i urzekaj¹cym egzotyk¹
Moderato. W drugiej czê�ci swego wyst¹pienia
prof. Andrzej Januszajtis omówi³ piêknie epizo-
dy z morskich tradycji Gdañska, a wiêc udzia³
Gdañska w Hanzie, dzia³ania morskie w cza-
sie wojny 13 letniej, tradycje floty kaperskiej,
okoliczno�ci zdobycia o³tarza �S¹du Ostatecz-
nego� Hansa Memlinga. W czasie spotkania
na O³owiance nie sposób nie powiedzieæ paru
s³ów o Wyspie Spichrzów. Profesor ponownie

z wrodzonym sobie dowcipem i wdziêkiem syp-
n¹³ gar�ci¹ ciekawostek na temat gdañskich
spichlerzy: o Wis³ouj�ciu czyli B³êkitnym Ba-
ranku, Steffenie, Dalekiej Drodze, Wolim £bie.
Profesor podkre�li³ te¿, ¿e drogi wodne Gdañ-

ska, jego wyspy i mosty w pe³ni dorównu-
j¹ Wenecji. Spotkanie zakoñczy³o wykona-
nie Suity na klarnet, skrzypce i fortepian
op. 157 b z 1936 r. Dariusza Milhauda. Po-
dobnie wspania³ych wra¿eñ mog³o dostar-
czyæ go�ciom Jarmarku Dominikañskiego
spotkanie z muzyk¹ klasyczn¹ i opowie�cia-
mi prof. A. Januszajtisa o zabytkach Gdañ-
skich w ko�ciele �w. Barbary. W gotyckim
wnêtrzu �wi¹tyni rozja�nionej blaskiem wi-
tra¿y szczególnie dobrze zabrzmia³a muzyka
zaprezentowana przez Kwintet Dêty Bla-
szany ARTUS. Warto by³o przyj�æ i pos³u-
chaæ Warto by³o te¿ pos³uchaæ mistrza An-

kupcom. Ju¿ w dniu otwarcia Jarmarku prze-
prowadzono kilka ciekawych imprez towarzy-
sz¹cych.

Na Nowej Mot³awie przy nabrze¿u wzd³u¿
Kamiennej Grobli rozegrano 12 ju¿ edycjê
Wy�cigów Smoczych £odzi w ró¿nych kate-
goriach konkurencji. A¿ dwukrotnie zwyciê-
¿y³a w nich za³oga reprezentuj¹ca po³¹czone
si³y Starostwa Powiatowego i Powiatowego
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Malbor-
ku, w kategoriach Sport Mixed (na 200 m)
i Fun Mixed (na 200 m). Mo¿e pomog³y
im piêkne ¿ó³to-czerwone barwy strojów
symbolizuj¹ce niezwyciê¿onych, a mo¿e
po prostu prawdziwy zapa³ i wola walki.
Rado�æ ca³ego zespo³u by³a wielka. Zapy-
ta³em organizatora imprezy pana W³odzi-
mierza Schmidta � prezesa Zarz¹du Klubu
Wodnego Viking w Gdañsku, dlaczego tak
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komiejskiego charakteru z tendencj¹ do euro-
pejskiego rozmachu. Co nie oznacza, ¿e jest
ju¿ idealnie, bo zawsze mo¿na lepiej. Wielu
Gdañszczan g³o�no wyra¿a³o swoje szczê�cie,
¿e wreszcie zakoñczy³ siê ten okropny jarmark.
Wielu kupców twierdzi, ¿e tegoroczny jarmark
handlowo by³ najgorszy od trzech lat. Jak by³o
ciep³o to ludzie siedzieli na pla¿y, a jak by³o
zimno to nie wychodzili z domu. Ci którzy
szukali na jarmarku czego� dla siebie, narzeka-
li, ¿e niema nic ciekawego, a do tego wszystko
drogie. Osobnym zagadnieniem jest pytanie
czy Jarmark Dominikañski ma byæ widoczny
w Gdañsku i kszta³towaæ jego oblicze przez
trzy tygodnie, czy raczej powinien funkcjono-
waæ na obrze¿ach G³ównego Miasta, tak jak
to by³o w okresie Wolnego Miasta Gdañska,
co �wietnie opisa³ we �Wspomnieniach gdañ-
skiego bówki� Brunon Zwarra. Zaznaczyæ mu-
szê, ¿e artyku³ nie aspiruje do wydawania ocen
tej szacownej imprezie, a pragn¹³em jedynie
zwróciæ uwagê na to co dzia³o siê dobrego na
Jarmarku i wokó³ niego oraz co mo¿na jesz-
cze ulepszyæ i poprawiæ, aby sta³ siê on bar-
dziej atrakcyjny zarówno dla go�ci z Polski
jak i dla go�ci zagranicznych. Zatem oby nam
siê lepiej ¿y³o i lepiej dzia³o w naszym piêk-
nym mie�cie Gdañsku, zarówno do jak i w cza-
sie nastêpnego Jarmarku �w. Dominika.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

templacji. Wielka szkoda, ¿e nie pozosta-
nie w Gdañsku i musimy zadowoliæ siê
jedynie wspomnieniem i fotografiami .

11 sierpnia wieczorem w Muzycznej
Gospodzie przy Targu Wêglowym mile
zaskoczy³ go�ci Jarmarku wytêp grupy
�Coctail�, której cz³onkowie okazali siê
prawdziwymi showmenami i która od
razu zdoby³a sympatiê publiczno�ci. Dy-
namicznie zagrane rockowe aran¿acje
znanych przebojów zachêca³y ludzi do
aplauzu i porywa³y do tañca. Mo¿e by³o
za du¿o coverów, ale któ¿ z graj¹cych
tego nie robi. Natomiast Daniel Voice, jak
nazywa siebie frontmen kapeli, dysponuj¹cy
�wietnym g³osem w sposób naturalny, ¿ywio-

³owy potrafi zachêciæ ludzi do zabawy,
a o to przecie¿ chodzi.

Jarmarkowi towarzyszy³a ciekawa eks-
pozycja plenerowa na pla¿y w Jelitko-
wie miêdzy wej�ciami nr 57 i 58. Tym
razem by³y to wykonane z piasku przez
gdañskich i zagranicznych artystów po-
mniki s³awnych Gdañszczan. Widzowie,
którzy t³umnie tu przybywali ka¿dego
dnia, mogli obejrzeæ wykonane w kla-
sycznej, a przez to czytelnej konwencji
pomnikowej postacie: Heweliusza, Fah-
renheita, Chodowieckiego, Grassa, Wa-
³êsy i wielu innych gdañskich s³aw.

Na scenie na Targu Wêglowym mia³o
miejsce uroczyste zakoñczenie Jarmarku Domi-
nikañskiego. W obecno�ci Prezydenta Miasta
pana Paw³a Adamowicza w paradnym stroju pa-
trycjusza gdañskiego i jego nie mniej szykownie
ubranej ma³¿onki wrêczono nagrody i wyró¿nie-
nia za najatrakcyjniejsze towary oferowane na
stoiskach Jarmarku Dominikañskiego. Klucze
do bram miasta powêdrowa³y z powrotem do
Prezydenta Adamowicza. Nawi¹zuj¹c do trady-
cji krakowskich odegrano na tr¹bce hejna³ Jar-
marku i rozrzucono poduszki symbolizuj¹ce
udanie siê Jarmarku Dominikañskiego na rocz-
ny spoczynek w objêcia Morfeusza.

Niew¹tpliwie Jarmark Dominikañski roz-
win¹³ siê i okrzep³, nabieraj¹c naprawdê wiel-

drzeja Januszajtisa, który na kilka dni przed
okr¹g³¹ rocznic¹ swoich 80 urodzin, z niezrów-
nan¹ energiê w pasjonuj¹cej opowie�ci o dzie-
jach ko�cio³a �w. Barbary i ulicy D³ugie Ogrody
kontynuowa³ swoj¹ od lat trwaj¹c¹ misjê prze-
konywania odpowiedzialnych za losy i kszta³t
Gdañska w³odarzy, do przywrócenia naszemu
miastu pe³ni blasku dawnej �wietno�ci pierw-
szego miasta Rzeczpospolitej.

W ko�ciele �w. Brygidy prezentowany by³
nowy o³tarz wykonany przez znanego gdañskie-
go bursztynnika Mariusza Drapikowskiego. O³-
tarz wzbudzi³ prawdziwy podziw i sensacjê.
Wykonany ze z³ota, tytanu i bursztynu posia-
da formê tryptyku o wymiarach 2 x 5 m. For-
ma dekoracji oszczêdna, ale bogata w symbole,

Motywem przewodnim s¹ drzewa widoczne
na skrzyd³ach i w retabulum. Pnie drzew zdo-
bione bursztynem wracaj¹cym niejako do swo-
jego ¿ywicznego �ród³a. Korona drzewa central-
nego umieszczona na tle olbrzymiego z³otego
wschodz¹cego s³oñca � symbolizuj¹cego ho-
stiê, a w koronie misternie zosta³a umieszczona
figura NMP. Wszystko to wykonane z najdro¿-
szych materia³ów. Dopiero patrz¹c z ukosa na
o³tarz odkrywamy umieszczonego za figur¹
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem Baranka Bo¿ego
z proporcem. Kompozycja ca³o�ci w tonacji
z³ota i bieli pe³na spokoju, dostojeñstwa i powa-
gi. Dzie³o niezwykle dojrza³e, subtelne i wy-
smakowane, zachwyca form¹ i sk³ania do kon-
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SKARBY GDAÑSKICH
KO�CIO£ÓW

(4 odcinek � ko�ció³ Mariacki, dokoñczenie)

Naj�wietniejszym obiektem prezbite-
rium jest g³ówny o³tarz mistrza Mi-

cha³a z lat 1515�1518, z Koronacj¹ Ma-
ryi w �rodku i scenami z ¿ycia Chrystusa
i Jego Matki na skrzyd³ach. We wnêkach
skrzyde³ sta³y srebrne figury �wiêtych i apo-
sto³ów. Podczas oblê¿enia w 1577 r. prze-
topiono je na pieni¹dze. Restauracja o³ta-
rza nie jest jeszcze zakoñczona.

Rze�bione tabernakulum z 1483 r. przy
filarze po lewej do dzi� pe³ni sw¹ funkcjê.
Wnêtrze drzwiczek zdobi obraz Zbawiciela
�wiata. Na filar wróci³o odnowione epita-
fium zmar³ego w 1593 r. dworzanina Zyg-
munta III Jerzego Wildbergera z portretem
pêdzla Antoniego Möllera. Drugie epita-
fium z ok. 1636 r., upamiêtnia burmistrza
Daniela Zierenberga. Epitafium burmi-
strza Bart³omieja Schachmanna z r. 1607
na drugim filarze jest dzie³em Abrahama
van den Blocka. U góry ³¹czy filary ol-
brzymia grupa Ukrzy¿owania Mistrza Paw-
³a z 1517 r., ufundowana przez £ukasza
Ketinga. Na belce by³ niegdy� napis: �Wy
wszyscy, którzy przechodzicie t¹ drog¹,
zwa¿cie i patrzcie czy jest ból tak wielki
jak mój.�

Patrz¹c w stronê organów widzimy, ¿e
obecny instrument jest za ma³y w stosunku
do wysoko�ci wnêtrza. Piêkny prospekt
z 1629 r. Piotra Brinckmanna i Andrzeja
Fischera ze scenami z Opowie�ci o sta-
rym i m³odym Tobiaszu pochodzi z ko-
�cio³a �w. Jana. Ko�ció³ Mariacki ju¿
w 1385 r. zatrudnia³ organistê. W XV w.
by³o troje, a w XVI czworo organów.
G³ówne organy, zbudowane w 1510 r.
przez B³a¿eja Lehmanna z Budziszyna,
ust¹pi³y w 1585 r. miejsca wielkiemu in-
strumentowi Juliusza Anthoniego z Fry-
zji. W 1673 r. przebudowa³ go gdañski
organmistrz Jerzy Nitrowski. S³awa in-
strumentu by³a tak wielka, ¿e sam Jan
Sebastian Bach chcia³ siê przenie�æ do
Gdañska. W 1760 r. Rudolf Dalitz w³¹-
czy³ do kolejnych organów zasadnicze
czê�ci poprzednich, a Jan Henryk Meis-
sner wzbogaci³ prospekt rze�bami. Da-
litz zbudowa³ te¿ w 1777 r. nowy instru-
ment nad zakrysti¹ na miejscu starszego
z 1522 r. Odt¹d ko�ció³ posiada³ dwoje
organów. W l. 1934�1938 przebudowa³a
je firma Emanuel Kemper & Syn z Lu-

beki. Licz¹ce w sumie 120 d�wiêcz¹cych
g³osów i 8176 piszcza³ek organy sta³y siê
znowu najwiêksze nad Ba³tykiem. Wojna
przynios³a im zag³adê, ale prospekt za-
chowa³ siê prawie w ca³o�ci (oko³o 80%).

Obecne organy, licz¹ce 46 �wietnie
brzmi¹cych g³osów, zbudowa³a w l. 1978�
1985 firma Bracia Hillebrandt z Hanno-
weru, prospekt odnowili polscy konserwa-
torzy. Po dokoñczeniu odbudowy ko�cio³a
�w. Jana, z którego niezwykle piêknego
wyposa¿enia zachowa³o siê prawie wszyst-
ko, prospekt powinien tam powróciæ.
Przyjdzie wtedy czas na odbudowê orga-
nów mariackich, jednego z najcenniej-
szych obiektów �wiatowego dziedzictwa.

Tak¿e kazalnica z 1617 r., z malowid³a-
mi Izaaka van den Blocka (równie¿ z ko-
�cio³a �w. Jana), wydaje siê za ma³a. Po-
przednia, z 1762 r., roboty Jana Henryka
Meissnera, zaginê³a w czasie wojny. Na
pó³nocno-zachodnim filarze skrzy¿owa-
nia naw godne uwagi s¹ tablica Dziesiê-
ciorga Przykazañ z ok. 1480 r. i Tablica
Ja³mu¿nicza z 1607 r., z Siedmioma Uczyn-
kami Mi³osiernymi i S¹dem Ostatecznym
pêdzla Antoniego Möllera. W a¿urowym
¿yrandolu mistrza Andrzeja z 1490 r.
w nawie g³ównej brakuje podwójnej figury
Maryi.

W pó³nocnej nawie prezbiterium, za-
koñczonej od wschodu Bram¹ Mariack¹,
kryj¹ siê za kratami kaplice: Kosmy i Da-
miana cechu cyrulików (lekarzy) i �ciêcia
�wiêtego Jana. Pochodz¹cy z ok. 1420 r.
o³tarz z pierwszej zabrano po wojnie do
Warszawy. Starania o zwrot nie przynosz¹
rezultatu. Miêdzy kaplicami wisi epitafium
Connertów z 1556 r. ze Zmartwychwsta-
niem Chrystusa.

W dawnej kaplicy von Kempenów przy
zakrystii stoi stalla z ko�cio³a �w. Jana.
£aciñski tekst epitafium koñczy siê wer-
setem psalmu: �Pan strze¿e wszystkich
ich ko�ci�. Miêdzy herbami siedzi postaæ
�miertelnego Spoczynku, pod któr¹ czyta-
my: �Cnoty lepsze od losu�. Von Kempe-
nowie (van Kampenowie) wywodzili siê
z holenderskiego miasta Kampen.

Po drugiej stronie wej�cia do zakrystii
ods³oniêto fragment napisu o fundacji ko-
�cio³a z ok. 1400 r. Na chórze nad zakry-
sti¹ sta³y ma³e organy. Zakrystia wyró¿nia
siê nietypowym ukszta³towaniem i intere-
suj¹cymi sklepieniami.

Imponuj¹cym zabytkiem pó³nocnego
ramienia transeptu jest zegar astronomicz-
ny, zbudowany w l. 1464�70 przez Hansa
Düringera z Torunia, którego domnieman¹
podobiznê mo¿na zobaczyæ w czê�ci ka-

lendarzowej, nad g³ow¹ trêbacza po lewej
stronie. Wed³ug legendy zegarmistrza
o�lepiono, ¿eby nie móg³ zbudowaæ po-
dobnie wspania³ego dzie³a dla innego mia-
sta, poczym zegar przesta³ chodziæ. Pro-
szony o naprawê mistrz zepsu³ mechanizm
i zabi³ siê skacz¹c ze szczytu na posadz-
kê. W rzeczywisto�ci zegar chodzi³ do
1553 r. i dopiero pó�niej popad³ w za-
niedbanie. Po wojnie uda³o siê odnale�æ
80% obudowy, co umo¿liwi³o odbudowê
i uruchomienie zegara w 1990 r., po 437
latach przestoju. Wysoka na 14 m obu-
dowa dzieli siê na kalendarium, z dany-
mi dla lat 1463�1538 (od 1995 znowu
aktualnymi) i planetarium, z tarcz¹ go-
dzin i uk³adem faz Ksiê¿yca. Wskazówki
pokazuj¹ czas i pozycje S³oñca i Ksiê¿y-
ca w Zodiaku. Najwy¿sza kondygnacja,
to teatr figur, na którego scenach w po-
³udnie ukazuj¹ siê 4 Ewangelistów, 12
Aposto³ów i �mieræ. Adam i Ewa bij¹cy
w dzwony na szczycie zegara przypomi-Epitafium Wildtbergera
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naj¹ o grzechu pierworodnym, Dzieci¹tko
na rêku Matki Bo¿ej niesie nadziejê na
zmartwychwstanie.

Obok zegara wróci³a na miejsce odna-
leziona w Niemczech figura Matki Boskiej
Bolesnej mistrza Paw³a. Ozdob¹ s¹sied-
niej Kaplicy �w. Krzy¿a cechu z³otników
jest o³tarz �w. Adriana, sprowadzony ok.
1520 r. z Antwerpii. Sceny przedstawiaj¹
Ukrzy¿owanie, Niesienie Krzy¿a i Op³aki-
wanie. Predella jest starsza. Na wsporni-
kach stoj¹ postacie Moj¿esza i Chrystusa
wykonane przed r. 1765. przez Jana Henry-
ka Meissnera. Kaplicê zamyka krata z ko-
�cio³a �w. Jana.

Po drugiej stronie Bramy Groblowej
piêkna krata otacza nagrobek Bahrów,
dzie³o Abrahama van den Blocka (rze�by)
i Hansa Strakowskiego (murarka). Na sar-
kofagu klêcz¹ postacie Szymona i Judyty

herbu Odrow¹¿ (zm. w 1554 r.). Po-
chodz¹cy st¹d Tron £aski z ok. 1435 r.
jest dzi� w berliñskiej Gemäldegalerie,
predella � w tamtejszym ko�ciele �w.
Jana. Powinny byæ zwrócone. Na filarze
mia³ pierwsze miejsce s³awny tryptyk
z S¹dem Ostatecznymi Hansa Memlin-
ga. Naro¿nik nawy g³ównej zdobi od
1403 r. rze�ba �w. Jerzego. Namalowa-
ny na �cianie krajobraz w sto lat pó�-
niej przykry³o nowe malowid³o. Po
wojnie umieszczono je ni¿ej, co daje
okazjê do porównania.

W kaplicy NMP �za kazalnic¹�
w pó³nocnej nawie korpusu. wysta-
wiono nagrobek zmar³ego w 1731 r.
komendanta garnizonu gdañskiego
Jana de Sinclaira. O³tarz �w. Barbary
z ok. r. 1495 w kaplicy Zbawiciela
z histori¹ �wiêtej na skrzyd³ach mo¿e

byæ dzie³em s³ynnego Berndta Not-
kego z Lubeki. O³tarz sta³ dawniej
obok zegara astronomicznego. Przed
kaplic¹ pochowano w 1639 r. s³aw-
nego poetê Marcina Opitza, sekretarza
i historiografa króla W³adys³awa IV.

W tzw. �niebieskiej� kaplicy �w.
Anny stoi arcydzie³o � Piêkna Madon-
na, wyrze�biona przez nieznanego mi-
strza ok. 1420 r. Wed³ug legendy ska-
zany na �mieræ artysta wyrze�bi³ pos¹g
tak piêkny, ¿e go uniewinniono. Piêkna
Madonna przetrwa³a wojnê, ochroniona
ceglanym murem. Jej o³tarzyk, ozdo-
biony medalionami ze scenami z ¿ycia
Chrystusa, pochodzi z ok. 1520 r. Do-
dane wówczas ornamenty czekaj¹ na
przywrócenie.

W kolejnej kaplicy �w. Trójcy cechu
szewców wystawiono o³tarz �w. Marci-
na cechu krawców z ok. 1435 r. (niegdy�
w nawie g³ównej), z rze�bami Chrystusa
i Aposto³ów (przetrwa³o czterech). S¹
tu równie¿ alabastrowe kwatery o³tarza
z ok. 1430 r. z kaplicy �ciêcia �w. Jana.
W ostatniej kaplicy Marii Magdaleny

cechu kramarzy stoi o³tarzyk � epitafium
zmar³ego w 1561 r. ³awnika Micha³a Loitza
z gdañsko-szczeciñskiej rodziny bankier-
skiej. Sceny Ukrzy¿owania i Zmartwych-
wstania zdradzaj¹ wp³ywy niderlandzkie.

Na koñcu nawy, za Bram¹ Szewsk¹,
znajduje siê kaplica �w. Rajnolda. Epi-
tafium Jana Güldensterna (zm. w 1617 r.)
i jego córki Anny (zm. w 1620) nad por-
talem ufundowa³ w 1651 r. syn Jana Zyg-
munt, starosta sztumski i ekonom malbor-
ski. On sam zmar³ w 1666 r. Zdobi¹ce je
gwiazdy by³y god³em rodowym (Gülden-
stern = Z³ota Gwiazda).

Wewn¹trz kaplicy, nale¿¹cej do £awy
(bractwa) �w. Rajnolda w Dworze Artusa,

Piêkna Madonna

brak wspania³ego o³tarza z 1516 r., zagar-
niêtego po wojnie przez Muzeum Naro-
dowe w Warszawie. Skarbem kaplicy jest
wstrz¹saj¹ca Pieta Mistrza Piêknej Ma-
donny z ok. 1415 r.

W kaplicy �w. Olafa (pod wie¿¹) zwra-
ca uwagê dzwon, ufundowany w 1711 r.
po zdobyciu przez Karola XII Iwanogro-
du pod Narw¹. Jak trafi³ do Gdañska, nie
wiemy. Stary zespó³ dzwonów ko�cio-
³a Mariackiego mia³ cudowne brzmienie.
W wie¿y, z której roztacza siê niezrówna-
ny widok, wisia³o ich przed wojn¹ 5, po-
zosta³e trzy by³y w dachowych wie¿ycz-
kach. W 1942 r. zabrano je na przetopienie,
na wie¿y pozosta³ tylko najwiêkszy �
Gratia Dei, z 1453 r. Z jego materia³u
powsta³a w 1970 r. nowa Gratia Dei,
wiêksza od poprzedniczki (7850 kg), nie-
stety bez jej niezwykle piêknych reliefów
z wyobra¿eniami Chrystusa Zmartwych-
wsta³ego i Maryi na tronie. Drugi nowy
dzwon Ave Maria wa¿y 2600 kg. Dwa
dzwony, których nie zd¹¿ono przetopiæ,
s¹ dzi� w Niemczech. Osanna � obec-
nie w Hildesheimie � pochodzi z 1373 r.
Do jego pierwotnej ³aciñskiej inskrypcji
z dat¹ ludwisarz Ludwik Wichtendal do-
da³ w 1632 r. drug¹, okre�laj¹c¹ zmar³ego
w³a�nie Zygmunta III jako Ojca Ojczyzny.
Drugi zachowany dzwon Dominicalis
(Niedzielny) � dzi� w Lubece � ma orygi-
nalny zapis daty (1423): 10 razy 2, 100
razy 4, 1000 razy 1, 1 razy 3. Oba powin-
ny wróciæ na swoje miejsce.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zegar astronomiczny

Bahrów � te�ciów burmistrza Speimana,
który wystawi³ nagrobek w 1620 r. £aciñ-
ska inskrypcja s³awi zas³ugi zmar³ych. Na
klêczniku miêdzy postaciami widnieje herb
Bahrów Rawicz. Kaplica �w. Doroty za
nagrobkiem jest pe³na wspó³czesnych
�wiadectw wojennych i powojennych lo-
sów Polaków. W o³tarzu znajduje siê ko-
pia Matki Boskiej Ostrobramskiej. O³tarz
�w. Doroty z tej kaplicy, sprowadzony
z Anglii ok. 1435 r., przeniesiono do na-
stêpnej kaplicy �w. Jerzego, za³o¿onej
przez patrycjuszowskie bractwo pod tym
wezwaniem. W krypcie spoczywaj¹ bur-
mistrzowie Maciej Zimmerman, herbu
Korab (zm. w 1513 r.) i Jan von Werden,
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nej, jako danie g³ówne, podano pier� z kurczaka
w sosie agrestowym, kluski pszenne i sa³atkê ogórkow¹. Jak¿e orygi-
nalne zestawienie smaków? Palce lizaæ! Tym bardziej, ¿e du¿e porcje
kurczaka by³y artystycznie wypieczone i wyj¹tkowo kruche. Na deser,
w okaza³ych pucharach, kelnerzy zaproponowali spore porcje gdañ-
skich lodów w polewie czekoladowej.

Co do napoi, to kilku ze znamienitych go�ci po raz pierwszy pi³o
kawê zrobion¹ z� ¿yta. Ze �mietank¹ smakowa³a wybornie. Z p³y-
nów, tyle ¿e zaliczanych ju¿ do ognistych, mo¿na by³o na ¿yczenie
uraczyæ siê dodatkowym kieliszkiem Goldwassera.

Karta menu opracowana zosta³a na podstawie starodruków Polskiej
Akademii Nauk w Gdañsku. Praktycznie zastosowano j¹ podczas Obia-
du Gdañskiego 9 wrze�nia 2008 roku w Restauracji Villa Uphagena
w Gdañsku Wrzeszczu.

Szef kuchni Micha³ Guz, pracuje na tym stanowisku od pocz¹tku ist-
nienia restauracji, tj. od marca 2005 roku. Wcze�niej kucharzy³ w Domu
Polskim w Warszawie. Przygotowanie Obiadu Gdañskiego � jak za-
pewnia � nie przysporzy³o mu wiêkszych k³opotów. Najbardziej pra-
coch³onne by³o przygotowanie kurczaka w takiej postaci, w jakiej by³
podany. A to z tego wzglêdu, i¿ trzeba by³o odpowiednio uformowaæ su-
rowego ptaka i w stosownej temperaturze upiec, tak aby zachowaæ jego

OBIAD GDAÑSKI

Pomiêdzy posi³kami zrobiono dwie przerwy, jedn¹ wykorzystano na
zapoznanie obiaduj¹cych go�ci z histori¹ wyrabiania gdañskich likie-
rów, interesuj¹co przedstawion¹ przez prof. Andrzeja Januszajtisa.

W�ród go�ci Obiadu Gdañskiego znale�li siê przedstawiciele korpusu dy-
plomatycznego: Magdalena Pramfelt � Konsul Królestwa Niderlandów
w Gdañsku, Monika Tarnawska � Konsul Honorowy Francji oraz Xiang
Zaosheng � Konsul Generalny Chiñskiej Republiki Ludowej w Gdañsku.

Samorz¹d terytorialny podczas Obiadu Gdañskiego reprezentowali, od
prawej: Agnieszka Pomaska � Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta Gdañ-
ska, Agnieszka Owczarczak i Maciej Krupa � Radni Miasta Gdañsk.

Podczas Obiadu Gdañskiego dosz³o do uroczystego podpisania Preambu³y
Kapitu³y Kulinarnej Gdañskich Smaków. Podpisali j¹ cz³onkowie Rady
Programowej, od lewej na zdjêciu: prof. Aleksander Ko³odziejczyk �
przewodnicz¹cy, prof. Piotr Przyby³owski, prof. Andrzej Januszajtis oraz
Bogdan Kwapisiewicz, inicjator wskrzeszania dawnych gdañskich tradycji.

walory smakowe, jak i krucho�æ. Do�æ pracoch³onne by³o równie¿ przy-
gotowanie przek¹ski z blin i szczupaka, ale nie odbiega³o ono od normy
w tym wzglêdzie.

Jak twierdzi szefowa restauracji Justyna Stasiuk, praktyczne zasto-
sowanie dawnych gdañskich przepisów kulinarnych jest mo¿liwe w cza-
sach dzisiejszych.

KONSTRUKTYWNE PRZERWY
Pomiêdzy posi³kami zrobiono dwie przerwy, jedn¹ wykorzystano

na zapoznanie obiaduj¹cych go�ci z histori¹ wyrabiania gdañskich li-
kierów, interesuj¹co przedstawion¹ przez prof. Andrzeja Januszajtisa.
Drug¹, na uroczyste podpisanie gêsim piórem Preambu³y Kapitu³y Ku-
linarnej Gdañskich Smaków, któr¹ tworzy Rada Programowa w sk³a-
dzie: prof. Andrzej Januszajtis, prof. Aleksander Ko³odziejczyk �
przewodnicz¹cy, prof. Piotr Przyby³owski.

Z uwagi na wa¿no�æ w ca³o�ci przytaczamy tre�æ preambu³y:
My, mieszkañcy Gdañska Anno Domini 2008, buduj¹cy nasze ¿ycie

na dziedzictwie przodków, st¹paj¹cy �ladami plejady narodowo�ci
i kultur miasta poprzez wieki otwartego, go�cinnego i tolerancyjnego
dla obywateli i przybyszy, bogatego histori¹, chc¹c wydobyæ z mroku

Bliny z farszem ze szczupaka zaserwowano na
 przystawkê. Po przepysznej zupie kartofla-

Preambu³a Kapitu³y Kulinarnej
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Piszê dla Pañstwa kolejny tekst, coraz bar-
dziej maj¹c uczucie, ze piszê ju¿ nie dla

anonimowego Czytelnika � ale do Przyjació³
�Filii Gdañskiej�. Z miesi¹ca na miesi¹c, w mia-
rê odbywania siê kolejnych spotkañ, wyk³adów
czy koncertów � powiêksza siê grono sta³ych
bywalców tych imprez. Trudno je w krótkim
tek�cie dok³adnie zrelacjonowaæ. Dlatego za-
mieszczamy kilka zdjêæ � one lepiej oddadz¹
atmosferê tych wydarzeñ. A by³y one � jak ju¿

Co nowego w Filii Gdañskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Biblioteka w Gdañsku, Gdañsk w Bibliotece

W ramach spotkañ z literatur¹ i kultur¹
gdañskich mniejszo�ci narodowych �Gdañsk
wielokulturowy� odby³y siê ju¿ trzy wieczory.
Pierwszy, bia³oruski � odby³ siê 11 wrze�nia
i obejmowa³ wyk³ad dr Heleny G³ogowskiej
(Fot. 1), promocjê tomiku poezji Miko³y Dwo-
rzeckiego pt. �Tam i tu� oraz koncert bia³oru-
skiego barda z Miñska � Alesia Kamockiego
(Fot. 2). Kolejny by³ wieczór rosyjski (18 wrze-

tem wyj�cia by³y powie-
�ci Guntera Grassa (�Bla-
szany bêbenek�) i Paw³a
Hulle (�Waiser Dawidek�) W ramach spotkañ ze
stowarzyszeniami 26 sierpnia go�cili�my przed-
stawicieli Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³
Sztuki. Po wprowadzeniu Grzegorza Niewiado-
mego, Dyrektora Biura GTPS (historia i istota
dzia³alno�ci Towarzystwa) wyst¹pili jego cz³on-
kowie. Andrzej Wa�kiewicz opowiedzia³ o po-
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�nia). Pie�niarka Julia Vikmann �piewa³a bal-
lady i romanse � pie�ni, które przenios³y s³u-
chaczy w kraj lat dziecinnych (Fot. 3). Wresz-
cie 23 wrze�nia w Filii mia³o miejsce spotkanie
z Ukrain¹. O jej historii opowiedzia³a dr Mag-
dalena Nowak z UG (Fot. 4), a zagra³ i za�pie-
wa³ zespó³ Czerepach Squad (Fot. 5)

Zainicjowa³ te¿ swoj¹ dzia³alno�æ Dysku-
syjny Klub Ksi¹¿ki. Na pierwszym spotkaniu
rozmawiano o magii Wrzeszcza. (Fot. 6). Punk-

wspomnia³em � rozmaite. Bierze siê to st¹d,
¿e realizujemy w Filii cykl spotkañ �Gdañsk
wielokulturowy�, przedstawiamy stowarzysze-
nia dzia³aj¹ce na rzecz naszego miasta oraz �
jako Biblioteka, organizujemy spotkania z Au-
torami. Wreszcie, z racji tego, ¿e Biblioteka
G³ówna na Targu Rakowym jest w remoncie �
go�cimy te¿ czasem pisarzy niekoniecznie zwi¹-
zanych z Gdañskiem.

etach i pisarzach tego krêgu, Stefan Figlarowicz
o fotografikach a Ryszard Kul � o malarzach
i plastykach. Zagrali i za�piewali Andrzej Sta-
rzec i Lech Miodowicz. Z kolei 30 wrze�nia
odby³o siê spotkanie ze Stowarzyszeniem �Nasz
Gdañsk�. Te spotkania, podobnie jak pierwsze
z tego cyklu, ze Stowarzyszeniem �Dziedzi-
niec� � zas³uguj¹ na odrêbn¹ relacjê.

 ZBIGNIEW WALCZK

· Inspirowanie badañ naukowych dotycz¹cych
¿ycia dawnych gdañszczan, szczególnie ich
od¿ywiania siê na przestrzeni wieków.

· Nagradzanie absolwenta szko³y wy¿szej za
najlepsz¹ pracê magistersk¹ z tematyki bê-
d¹cej w zakresie zainteresowania kapitu³y.

· Tradycja kulinarna, niezaprzeczalny sk³ad-
nik dziedzictwa kulturowego Gdañska, sta-
nowi na równi z dziedzictwem materialnym
nasz¹ trwa³¹ warto�æ, pragniemy przywo³y-
waæ gdañskie smaki, wzbogacaæ je i popu-
laryzowaæ w kraju i na �wiecie.

OPRACOWANIE I ZDJÊCIA:
W£ODZIMIERZ AMERSKI

dziejów ró¿norodn¹ tradycjê kulinarn¹ daw-
nych gdañszczan � powo³ujemy Kapitu³ê Ku-
linarn¹ Gdañskich Smaków. Powierzamy jej
znakomite dzia³ania:
· Archiwizowanie receptur gdañskich potraw

i wyrobów kulinarnych, opartych na dawnych
ksi¹¿kach kucharskich i innych materia³ach
�ród³owych.

· Katalogowanie podawanych potraw i produ-
kowanych wyrobów kulinarnych, opartych na
tradycyjnych gdañskich recepturach.

· Organizowanie we wspó³pracy z miejskimi
w³adzami samorz¹dowymi i stowarzysze-
niami okoliczno�ciowych degustacji gdañ-
skich potraw oraz wyrobów kulinarnych.

· Popularyzowanie dawnych gdañskich receptur
kulinarnych poprzez ró¿norodne dzia³ania za-
chêcaj¹ce miejsk¹ gastronomiê i mieszkañców
do wzbogacania menu o tradycyjne potrawy.

· Nadzorowanie przestrzegania zgodno�ci pro-
ponowanych potraw oraz wyrobów kulinar-
nych ze starymi recepturami i wydawanie
stosownych certyfikatów. Certyfikacji pod-
legaj¹ wyroby zawieraj¹ce w nazwie s³owo
�Gdañsk�, jego odmianê lub elementy gdañ-
skiej heraldyki.

· Wspó³pracê z lokalnymi organizacjami i pro-
ducentami ¿ywno�ci w zakresie propagowa-
nia gdañskiej tradycji kulinarnej w kraju i na
�wiecie.

2

5

1

3

6

4
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Ka¿dy przebywaj¹cy w Gdañsku turysta
 zwiedzaj¹c nasze miasto, oczarowany

zabytkami G³ównego i Starego Miasta, z za-
chwytem podziwia te¿ usytuowanie i krajo-
braz jednej z najwiêkszych gdañskich dzielnic
mieszkaniowych jakim jest Przymorze.

Z Przymorza wszêdzie jest blisko mówi¹
jego mieszkañcy. Kilka minut wystarczy, aby
dostaæ siê do wszystkich �rodków komunika-
cji i instytucji u¿yteczno�ci publicznej. Nad-
morskie �cie¿ki rowerowe i spacerowe prowa-
dz¹ce wprost nad morze, a miêdzy nimi kraina
zabaw dla dzieci, park im. Reagana. Wszêdzie
obecne drzewa, krzewy i pola kwiatowe oraz
po³¹czone stawy, a w nich wiele gatunków
ptactwa, stwarzaj¹ warunki do dobrego czyn-
nego wypoczynku. Dzia³aj¹ce na Przymorzu
kluby osiedlowe, choæby �Bolek i Lolek� czy
Piastu��, a tak¿e ko�cio³y parafialne s¹ orga-
nizatorami wielu zajêæ, okoliczno�ciowych im-
prez i festynów, zarówno dla najm³odszych,
ale równie¿ i doros³ych mieszkañców, cho-
cia¿, jak mówi¹ ich uczestnicy, takie im-
prezy mog³oby odbywaæ siê czê�ciej.

Du¿em plusem nadmorskich terenów
jest wszêdzie obecna i dobrze utrzyma-
na zieleñ, oznakowane drogi wewnêtrzne
i parkingi, a kolorowe elewacje budyn-
ków dobrze �wiadcz¹ o administratorach,
w�ród których jest Osiedle nr 2, wyró¿-
nione ostatnio przez Prezydenta Miasta
Gdañska za zainstalowanie osiedlowego
monitoringu. Podczas licznych rozmów
mieszkañcy tego osiedla prosili o pochwa-
lenie s³u¿b odpowiedzialnych za czysto�æ
i porz¹dek na klatkach schodowych i oto-
czenia bloków mieszkalnych, które mog¹
byæ wzorem do na�ladowania.

Wymienione wy¿ej superlatywy tej dziel-
nicy nie oznaczaj¹, ¿e nie brakuje tutaj man-
kamentów i problemów do rozwi¹zania. Do
wa¿niejszych spraw, z którymi spotykaj¹ siê
mieszkañcy na co dzieñ, nale¿¹ codzienne
zbiórki niezwykle ha³a�liwych grup dziewcz¹t
i ch³opców gromadz¹ce siê w ró¿nych miej-
scach, a ich g³o�ne �rozmowy� niejednokrot-

MOJE OSIEDLE

nie zamieniaj¹ce w rêkoczyny, pe³ne
wulgaryzmu i agresji, wzbudzaj¹ strach
w�ród mieszkañców, dlatego te¿ nie
�piesz¹ siê z interwencj¹. Warto po-
my�leæ, w jaki sposób i czym nale¿a-
³oby zainteresowaæ tych m³odych ludzi,
zanim nie jest za pó�no. W³a�ciwym
lekarstwem by³yby zbudowane przed
laty, z du¿ym udzia³em mieszkañców,
obiekty sportowo-rekreacyjne, kluby
i place zabaw, osiedlowe i szkolne bo-
iska oraz sale sportowe, które obecnie
w dniach i godzinach odpoczynku m³o-
dzie¿y s¹ dla niej niedostêpne lub spe³-
niaj¹ role komercyjne. Zachodzi tylko
pytanie, kto na dzieñ dzisiejszy w sposób od-
powiedzialny powinien zaj¹æ siê organizacj¹
ogólnie dostêpnej rekreacji fizycznej i sportu
dla wszystkich? Do historii przesz³y, lub te¿
z ró¿nych przyczyn nie rozwijaj¹ swojej dzia-
³alno�ci spo³ecznej, s³ynne polskie organizacje
rekreacji sportowej choæby takie jak �Sokó³�,

�Orze³ Bia³y�, �YMCA�, �TKKF�, które w ró¿-
nych okresach naszej historii by³y organizatora-
mi sportu ogólnodostêpnego. Wychowankowie
tych organizacji, to z prawdziwego zdarzenia
animatorzy sportu i oddani dzia³acze kultury
fizycznej. Takich animatorów rekreacji jest,
niestety coraz mniej, równie¿ na Gdañskim
Przymorzu, a przyk³adem mo¿e byæ o�rodek

rekreacyjno-sportowy przy ulicy D¹-
browszczaków. Zbudowany z inicjaty-
wy stoczniowców i portowców kilka-
dziesi¹t lat temu i oddany Ognisku
TKKF �Przymorze� by³ przez wiele
lat wzorcowym o�rodkiem rekreacyj-
nym w kraju, nagradzanym pucharami
przez w³adze centralne, wojewódzkie
i miejskie, za tysi¹ce zorganizowanych
imprez i codziennych, ogólnodostêp-
nych zajêæ dla mieszkañców Przymo-
rza, oraz innych dzielnic miasta.

Ka¿dy zwolennik czynnego wypo-
czynku, a tak¿e grupy ch³opców i dziew-
cz¹t oraz osób doros³ych, codziennie

od godzin przedpo³udniowych a¿ do zmroku,
wypo¿yczaj¹c bezp³atnie sprzêt, mogli sko-
rzystaæ z boisk do pi³ki no¿nej, siatkówki, ko-
szykówki, kometki lub kortów tenisowych.
Zim¹ by³o lodowisko i �wietlica ze sto³em do
tenisa sto³owego i szachów. W ka¿dym tygo-
dniu w wyznaczonych dniach i godzinach dla

grup m³odzie¿owych i osób doros³ych
rozgrywano turnieje i spotkania towarzy-
skie. Czêsto by³a mo¿liwo�æ spotkania
graj¹cych ksiê¿y, polityków czy policjan-
tów. Nigdy nie brakowa³o te¿ organizato-
rów, sêdziów oraz dobroczyñców, którzy
fundowali uczestnikom puchary i drobne
nagrody. Od kilku lat niezale¿nym go-
spodarzem obiektu jest Miejski O�rodek
Sportu i Rekreacji, którego urzêdnicy, nie
staraj¹ siê kontynuowaæ tego, co by³o do-
bre i po¿yteczne dla mieszkañców. To, co
siê teraz dzieje w tym o�rodku, to wo³a-
nie o pomstê do nieba, mówi pan Stefan,
stoczniowy emeryt, mieszkaniec z ulicy
Obroñców Wybrze¿a, który jak wspomi-

na � przez wiele lat, systematycznie z grup¹
przyjació³, grywa³ tutaj w tenisa, a synowie
w pi³kê no¿n¹ wraz z reprezentantem Polski
Wa³dochem i s³ynnym polskim tenisist¹ sto³o-
wym Andrzejem Grubb¹. Teraz siedz¹c na
³awce z wnukami, karmimy go³êbie i jest mi
smutno, bo budowali�my ten obiekt dla siebie
i nastêpnych pokoleñ, a obecnie w miejsce tych
prostych kortów postawiono namioty do gry
w tenisa, na boiskach przewa¿nie pusto, ale
jest okoliczno�ciowa kawiarenka �pod chmur-
k¹� oraz parking, a z tych dobrodziejstw ko-
rzystaj¹ ludzie zamo¿ni, przyje¿d¿aj¹cy tu
z ca³ego Trójmiasta. Byæ mo¿e to i dobrze, ale
nie dla nas, emerytów i zwyk³ych mieszkañ-
ców � mówi roz¿alony mi³o�nik sportowej re-
kreacji. Zachodzi wiêc pytanie, kto zadba
o zdrowie i sprawno�æ m³odych i nieco star-
szych mieszkañców Przymorza? Przecie¿ spo-
radycznymi i okoliczno�ciowymi imprezami
w postaci festynów i mini turniejów lub uczest-
nictwem w klubie kibica nie poprawimy spraw-
no�ci fizycznej spo³eczeñstwa, a szczególnie

Mieszkaæ na Du¿ym Przymorzu�
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NASZA STOCZNIA (30)
Wczoraj i Dzi� Stoczni GdañskiejWczoraj i Dzi� Stoczni Gdañskiej

Stocznia bez pochylni � �Synergia 99� w akcji
� sprawa w s¹dzie

Jest rok 2000. W Stoczni Gdañskiej Grupa
Stoczni Gdynia SA w wyniku decyzji no-

wego w³a�ciciela i trwaj¹cej restrukturyzacji,
ca³¹ produkcjê zak³adu usytuowano na Wy-
spie Ostrów, nazywanej potocznie Holmem.
Nowe przedsiêbiorstwo, zaczê³o swoj¹ dzia-
³alno�æ na bazie dawnego Zak³adu �C�, gdzie
produkowano s³ynne trawlery � przetwórnie,
¿aglowce i inne jednostki o ma³ym tona¿u.

osi¹gnê³o najwiêkszy postêp w budownictwie
okrêtowym w okresie powojennym, wówczas
nie ma w¹tpliwo�ci, Polska by³aby do niej po-
wa¿nym pretendentem. Rekord osi¹gniêty przez
stoczniowców polskich, a w szczególno�ci przez
Stoczniê Gdañsk¹, jest jednym z sukcesów
przemys³owych ostatnich lat�. £za krêci siê
w oku, na sam¹ my�l, ¿e tej stoczni mojej
m³odo�ci ju¿ nie ma. Wprawdzie Stowarzysze-
nie Akcjonariuszy i Obroñców Stoczni Gdañ-
skiej, manifestuje i z uporem walczy w S¹dzie
Apelacyjnym o uniewa¿nienie aktu sprzeda¿y
stoczni, a Prokuratura Okrêgowa wszczê³a
�ledztwo przeciw syndykowi i by³emu kierow-
nictwu stoczni. Atmosfera i nastroje w �koleb-
ce� nie nale¿¹ do najlepszych. Pogarszaj¹ j¹
codzienne �rozbiory� i wyprzeda¿ stoczniowe-
go dorobku w postaci specjalistycznych urz¹-
dzeñ, produkcyjnych hal, suwnic, pochylni
i widocznych z ca³ego Gdañska fotogenicz-
nych, d�wigów pochylniowych typu �Kone�
na nieistniej¹cym ju¿ Wydziale K- 2.

G³ównym dysponentem, a zarazem admi-
nistratorem postoczniowych dóbr i terenów,
zosta³a spó³ka �Synergia 99� rodem z Rado-
mia, powsta³a tu¿ po sprzeda¿y Stoczni Gdañ-
skiej SA, a jej zadaniem jest wycena, a nastêp-
nie sprzeda¿, oko³o 100 hektarów stoczniowego
gruntu! Pewn¹ ciekawostk¹ jest fakt, ¿e spó³ka
ta powsta³a na bazie Trójmiejskiej Korporacji

Stoczniowej, której udzia³owcami byli Stocz-
nia Gdynia SA, Evip Progress SA i Bankowy
Dom Handlowy, a wiêc w³a�ciciele Stoczni
Gdañskiej SA.

Paradoksem stoczniowego dramatu jest
sytuacja, ¿e aby budowaæ kad³uby statków,
Stocznia Gdañska Grupa Stoczni Gdynia SA
wynajmuje pochylnie by³ego Wydzia³u K-3�
od �Synergii 99�.

Protest stoczniowców

Prototyp na wyposa¿eniu

Stoczniowe zabytki

m³odzie¿y. Warto wiêc, aby dobre wzorce
i sprawdzone wcze�niej sposoby krzewienia
kultury fizycznej by³y kontynuowane wspól-
nie z udzia³em Miejskiego O�rodka Sportu
i Rekreacji oraz Rad Osiedli, a tak¿e spo³ecz-
nych specjalistycznych komisji. Pewnym po-
strachem budz¹cym niezadowolenie mieszkañ-
ców, s¹ próby zabudowy piêknego, a zarazem
unikalnego pasa nadmorskiego, apartamenta-
mi mieszkalnymi, usytuowanymi tu¿ przy ujê-
ciach wody pitnej, która przecie¿ tak niedaw-

no, mia³a zast¹piæ wodê mineraln¹. Nie mo¿e
te¿ cieszyæ, zbyt powolny nawyk mieszkañców
do segregacji odpadów i tolerowanie niszcze-
nia dobra ogólnego choæby elewacji budyn-
ków w postaci graffiti, ³amanie ³awek, koszy
na odpady i zanieczyszczanie miejsc publicz-
nych. Piln¹ spraw¹ do za³atwienia jest dotych-
czasowe tolerowanie sytuacji maj¹cej miejsce
na wszystkich przymorskich ulicach prowadz¹-
cych do Dolnego Sopotu. Ulice te zamieni³y
siê na ca³odobowe, tory wy�cigowe samocho-

dów i motocyklistów, szczególnie w dniach
wolnych od pracy. Starym i trudnym proble-
mem czekaj¹cym na pilne rozwi¹zanie nie
tylko na Przymorzu jest tzw. �wyprowadzanie
na spacer zwierz¹t domowych, a szczególnie
psów�. Jak po takich spacerach wygl¹daj¹ na-
sze ulice, trawniki, piaskownice oraz nowo za-
sadzone drzewka i co o tym mówi¹ np. nasi
go�cie z cywilizowanej Europy i �wiata, nie
warto wspominaæ, bo po prostu wstyd.

 MIECZYS£AW WASIEWICZ

Nale¿y nadmieniæ, ¿e wed³ug planów w³adz
miejskich, na postoczniowych terenach po-
wstanie nowoczesne Centrum Gdañska. Aktu-
alnie, Wojewódzki Konserwator Zabytków
wytypowa³ ju¿, obok Sali BHP oraz II Bramy
Stoczni jeszcze 17 zabytkowych obiektów siê-
gaj¹cych nawet XIX wieku, ale o tym zadecy-
duj¹ architekci i historycy sztuki, a w�ród nich
byæ mo¿e znajd¹ siê budynki dyrekcji stoczni,
zabudowania mieszkalne dyrektora, oraz stocz-
niowa ku�nia.

Ciekawym zjawiskiem tego niezbyt spo-
kojnego roku 2000 by³o przekazanie do eks-
ploatacji dla Armatorów z Europy zachodniej
11 statków, a by³y nimi 2 kontenerowce typu
8125 i 9 uniwersalnych masowców typu 8203.
By³y to jednostki wielozadaniowe, mog¹ce
przewoziæ obok ³adunków masowych, rów-
nie¿ ciê¿k¹ drobnicê i kontenery.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

Natomiast dzisiaj na ca³ym opuszczonym te-
renie, niegdy� Stoczni Nr 1 i 2, po ich po³¹-
czeniu, teren ten otrzyma³ nazwy ,,A� i �B�.
To w³a�nie na tych terenach funkcjonowa³a,
s³ynna w �wiecie Stocznia Gdañska. Tutaj bo-
wiem przez dziesi¹tki lat znajdowa³y siê po-
chylnie z wydzia³ami: prefabrykacji kad³ubów,
wyposa¿enia, obróbki mechanicznej, ku�nia,
odlewnia, trasernia, kotlarnia, budowy silni-
ków okrêtowych, kot³ów i wind ³adunkowych
oraz biura konstrukcyjne. Na terenie �A� z po-
chylni Wydzia³u K-2 kilka lat po II wojnie
�wiatowej, 6 listopada 1948 roku sp³yn¹³ na
wodê pierwszy pe³nomorski statek, rudowê-
glowiec s/s �So³dek� rozpoczynaj¹c historiê
polskiego budownictwa okrêtowego.

O tej stoczni, brytyjski dziennik morski
�The Journal of Commerce and Shipping Te-
legraf� w 1964 roku pisa³: ,,Je¿eli przyznawano
by nagrodê miêdzynarodow¹ pañstwu, które



Nr 10/2008

16

Ponad 1000-letni Gdañsk odwiedzaj¹ co  roku
wiejscy tury�ci LZS z ca³ego kraju. Jest to

jedna z wiêkszych imprez turystycznych od-
bywaj¹ca siê corocznie od 40. lat pod nazw¹
Ogólnopolski Zlot Turystyczny na Wester-
platte. W tym roku odby³a siê w³a�nie taka ju-
bileuszowa edycja. Uroczystego otwarcia przy
pomniku Obroñców Wybrze¿a dokona³ ko-
mandor Zlotu Wies³aw Szczodrowski. Przypo-
mnia³ on historiê obrony Westerplatte i podkre-
�li³ bohaterstwo polskich ¿o³nierzy, którym
(wypadek nies³ychanie rzadki) po poddaniu
placówki salutowali zwyciêzcy, ¿o³nierze i ofi-
cerowie niemieccy. Delegacje z województw:
pomorskiego, ³ódzkiego, warmiñsko-mazurskie-
go, zachodnio-pomorskiego i kujawsko-pomor-
skiego z³o¿y³y pod pomnikiem wieñce i wi¹zan-
ki kwiatów. M³ode pokolenie Polaków odda³o
poleg³ym nale¿ny ho³d.

Atrakcj¹ zlotu by³ rejs statkiem do Gdañska,
zwiedzanie miasta, a pó�niej konkursy wiedzy
i konkurencje sportowo-rekreacyjne na terenie

Campingu nr 218 w Gdañsku Stogach, zawsze
bardzo go�cinnie przyjmuj¹cego uczestników
zlotu.

Podsumowania zlotu dokonano o godz. 21,
wrêczaj¹c trofea zdobyte w poszczególnych
konkurencjach. Konkurs wiedzy o Gdañsku
pokaza³, ¿e m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w zlocie
nie musi siê jej wstydziæ przed rdzennymi
gdañszczanami. Przed laty Prezydent Miasta
Gdañska pan Tomasz Posadzki przyj¹³, w dowód
uznania, zwyciêzców takiego konkursu u siebie
w ratuszu. Miasto fundowa³o te¿ rejs statkiem.
Z ¿alem wspominamy tamte czasy bo dzisiaj nikt
poza LZS i samymi uczestnikami nie wykazuje
wiêkszego zainteresowania. A mog³aby byæ to
przecie¿ jedna z lepszych akcji promocyjnych
miasta. Utonê³a niestety w �morzu mo¿liwo�ci�.

Oto wyniki zmagañ zlotowiczów. W klasy-
fikacji wojewódzkiej: 1. pomorskie (315 pkt.),
2. warmiñsko-mazurskie (248 pkt.), 3. zachod-
nio-pomorskie (172 pkt.), 4. ³ódzkie (151 pkt.),
5. kujawsko-pomorskie (82 pkt.). Wypada pod-

kre�liæ, ¿e do zwyciê-
stwa województwa po-
morskiego walnie przy-
czyni³y siê reprezentacje
gmin: Tr¹bki Wielkie � kierownik Wies³aw
Kempa i Linia � kierownik Jan Trofimowicz.

W klasyfikacji powiatów pierwsze miejsce
zdoby³ powiat Stargard Szczeciñski, 2. gdañ-
ski, 3. mr¹gowski, 4. piotrkowski, 5. wejhe-
rowski, 6. szczycieñski, 7. lipieñski.

Indywidualnie w konkursie wiedzy o Gdañ-
sku 1. miejsce zdoby³a Agata Pawlak z LZS
Bujny � Piotrków, 2. Joanna Chojwa z LZS
Trzej M³odzi � Piotrków, 3. Ryszard Budzyñ-
ski z LZS Huragan z Wa³cza.

W konkursie wiedzy o Westerplatte 1 miej-
sce zdoby³a Maria Ksepka z LZS Mr¹gowo,
2. Dominika Surma z LZS Tr¹bki Wielkie,
3. Kamila Stasiuk z LZS Mr¹gowo. Wszyst-
kim wrêczono puchary i dyplomy.

 MIROS£AW BEGGER

W dniu 5 i 6 wrze�nia 2008 r. odby³y siê,
na 50 metrowej otwartej p³ywalni spor-

towej, obiekcie Komendy Portu Wojennego
Gdynia, III Mistrzostwa Master. By³y to jed-
nocze�nie pierwsze, i jedyne jak do tej pory,
zorganizowane na Wybrze¿u miêdzynarodo-
we zawody p³ywackie w kategorii Masters �
Baltic Gdynia 2008. Startowa³o w nich 132
zawodników z 28 klubów z ca³ej  Polski i dwa
zespo³y zagraniczne: Takas Kaunas z Litwy
i Pregel Kaliningrad z Rosji. W zawodach
uczestniczy³y równie¿ osoby niepe³nosprawne
jako równoprawni. Honorowy patronat spra-
wowa³ Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek,
a uroczysty charakter zawodów podkre�la³y
dwa jubileusze: 90 lat Marynarki Wojennej
RP i 60 lat dzia³alno�ci Pomorskiego Okrêgo-
wego Zwi¹zku P³ywackiego.

Wielki sukces w tych zawodach odnie�li
zawodnicy Gdynia Masters zdobywaj¹c ³¹cz-
nie 65 medali (31 z³otych, 19 srebrnych i 15
br¹zowych) i  zajmuj¹c 1. miejsce. Jako kolej-
ni uplasowali siê: 2. Takas Kaunas � 32 me-
dale (20 z³otych, 9 srebrnych i 3 br¹zowe), 3.
Start Master Poznañ � 29 medali (20 z³otych,
5 srebrnych, 4 br¹zowe), 4. Weteran Zabrze �
14 medali (12 z³otych i 2 srebrne), 5. Pregel
Kaliningrad � 30 medali (11 z³otych, 12 srebr-
nych i 7 br¹zowych), 6. Sport � Figielski � 25
medali (11 z³otych, 12 srebrnych i 2 br¹zowe).

Poziom sportowy by³ bardzo wysoki o czym
�wiadczy ustanowienie a¿ 13 rekordów Polski
Masters. Rekordy ustanowili, panie: Bastek
Renata (grupa wiekowa 65�69 lat) � 4 rekordy
� 50 i 100 m stylem dowolnym, 100 m stylem
grzbietowym i 200 m stylem zmiennym, Fecica

POMYS£ NA RADO�Æ I ZDROWIE

WIEJSCY TURY�CI Z LZS UCZCILI PAMIÊÆ

OBROÑCÓW Westerplatte

Danuta Kowalewska lat 85, najstarsza w Polsce zawodniczka i rekordzistka
Polski w stylu klasycznym oraz Stanis³aw Wielebski Prezes Gdynia Masters

Krystyna (grupa wie-
kowa 65�69), 3 rekor-
dy � 50 i 100 m stylem
klasycznym i 100 m sty-
lem motylkowym. Obie
panie reprezentowa³y klub Weteran Zabrze.
Cabaj-Drela Gra¿yna z Olimpii Poznañ (grupa
wiekowa 50�54) � 50 i 100 m stylem klasycz-
nym, Kowalewska Danuta (grupa wiekowa 85�
89) z Gdyni � Masters � 50 i 100 m stylem kla-
sycznym, panowie: Gorbaczow Dariusz  (grupa
wiekowa 50�54) z Sopotu � Masters � 50 m
stylem grzbietowym, Lewandowski Zygmunt
z OSiR � Inowroc³aw (grupa wiekowa 75�79)
� 1 rekord na 400 m stylem dowolnym. Naj-
lepsi zawodnicy wed³ug punktacji za wyniki
sportowe to: panie � Bastek Renata r. 43 We-
teran Zabrze za wynik na 50 m stylem dowol-

Piêkna 50 m p³ywalnia na Oksywiu, otwarcie � gala
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Witos³awa Olechnicka i Józef Klukowski

Andzej Skwar³o, Józef Klukowski, Stanis³aw Wielebski

Zawodnicy Gdynia Masters na zawodach w S³owenii w 2007 r.

nym � 35,31 sek � 956 pkt, Cabaj-Drela Gra¿yna r. 57 z Olimpii Poznañ
za wynik 100 m stylem klasycznym � 1:31,24 sek � 762 pkt, Fecica
Krystyna 43 r. z Weterana Zabrze za wynik  na 100 m stylem klasycz-
nym 1:48,97 � 710 pkt, Aleschenko Natalia 57 r. Pregel Kaliningrad za
wynik 400 m stylem dowolnym 5:46,86 � 707 punktów, Olechnicka
Witos³awa 50 r. z Gdynia Masters za wynik 50 m stylem grzbietowym
42,04 sek � 685 pkt, panowie: Klukowski Józef 46 r. z Gdynia Masters
za wynik 100 m stylem klasycznym 1:23,96 � 832 pkt., Vilkievicius
Algimantas 58 r. z Tacas Kaunas za wynik 50 m stylem motylkowym
29,71 sek 813 pkt, Marczak Piotr 67 r. ze Startu Master Poznañ za
wynik 100 m stylem dowolnym 58,39 sek � 765 pkt, Warcho³ Woj-
ciech 61 r. z NZ Gdañsk za wynik 50 m stylem motylkowym 30,20 sek
� 746 pkt, Skwar³o Andrzej 39 r. z Gdynia Masters za wynik 50 m
stylem klasycznym 40,12 sek � 734 pkt.

W programie zawodów przeprowadzono specjalny bieg memoria³owy
im. Andrzeja Salamona, by³ego znakomitego zawodnika WKS Flota,
olimpijczyka z Rzymu w p³ywaniu na 100 m stylem dowolnym.
W biegu tym zwyciê¿yli; w�ród pañ � Renata Bastek z Weterana Zabrze
i w�ród panów � Marczak Piotr ze Startu Master Poznañ. Zwyciêzcy tego
biegu zostali wyró¿nieni nagrodami przez dowódcê Marynarki Wojennej
RP � wiceadmira³a Andrzeja Karwetê. Wspaniale przygotowan¹ imprezê
mo¿na uznaæ za najlepiej zorganizowane zawody na Pomorzu w 2008 r.,
jako doskonale promuj¹ce ideê powszechnej kultury fizycznej i zdrowia
w�ród spo³eczeñstwa bêd¹cego w do�æ zaawansowanym wieku.

Nale¿y wyraziæ szczególne uznanie dla Gdyni jako miasta oraz jej
w³adz i dzia³aczy, jak: S. Wielebski, A. Frenkel, L. Bednarek, Witos³a-
wa Olechnicka i wielu innych, za tego rodzaju inicjatywy. Oto niektóre
fragmenty z wypowiedzi pana Stanis³awa Wielebskiego prezesa grupy
p³ywackiej Gdynia Masters�.  B¹d�cie aktywni, do³¹czcie do nas, grupy
by³ych p³ywaków z trójmiejskich klubów sportowych zorganizowa-
nych ju¿ od 2004 r. jako stowarzyszenie popularyzuj¹ce sport p³ywacki
osób doros³ych. Od tego czasu bierzemy regularnie udzia³ w zawodach
w kraju i zagranic¹. Popularyzujemy p³ywanie jako najlepsz¹ aktyw-
no�æ fizyczn¹ w�ród osób doros³ych i pewn¹ formê dalszej rywalizacji.
Zachêcamy wszystkich do kontynuowania takiego wysi³ku, zaprasza-
my do wspólnych treningów dla podtrzymania zdrowia i kondycji fi-
zycznej�. To co tak piêknie zrealizowano w Gdyni od 2004 r. jako� nie
uda³o siê w Gdañsku. W³a�nie w tym samym czasie Stowarzyszenie
�Nasz Gdañsk� przedstawi³o daleko zaawansowane plany budowy ogól-
nodostêpnej 50 m krytej p³ywalni wielozadaniowej, powo³ano w tym
celu nawet fundacjê, zadanie wesz³o do planu inwestycyjnego, a w pla-
nie strategicznym Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego gdañska p³ywalnia
znalaz³a siê na drugim miejscu do realizacji. Zaanga¿owali siê w to
zadanie liczne grono dzia³aczy, trenerów, olimpijczyków i by³ych
medalistów Mistrzostw �wiata i Europu w p³ywaniu. Niestety, nic z tego
nie wysz³o. Znalaz³a siê grupa decydentów, którzy skutecznie admini-
stracyjnie ca³y projekt i inicjatywê obywatelsk¹ zahamowali. Mimo
up³ywu ju¿ 5 lat Gdañsk nadal nie ma 50 m p³ywalni, a tym samym
mo¿liwo�ci organizacji zawodów mistrzowskich na szczeblu krajo-
wym i europejskim. A Gdyni mo¿emy tylko pozazdro�ciæ realizacji
ciekawych inicjatyw. Gratulujemy grupie p³ywackiej Gdynia Masters.

RUFIN GODLEWSKI

Witos³awa Olechnicka rekordzistka Polski na 200 m stylem grzbietowym
i Danuta Rozczynialska by³a mistrzyni Polski na 100 m st. dowolnym Gdyñska ekipa na zawodach Mastersimage
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W nawi¹zaniu do artyku³u o podobnym nie-
co tytule z poprzedniego numeru wypada

teraz przeanalizowaæ temat w aspekcie udzia³u
sportu pomorskiego i gdañskiego w minionej
olimpiadzie. Chodzi oczywi�cie o sport wyczy-
nowy, zarazem w swojej wiêkszo�ci zawodowy.
Dziêki uprzejmo�ci Referatu Sportu, Wydzia³u
Kultury i Kultury Fizycznej Urzêdu Marsza³-
kowskiego sk¹d dostarczono nam aktualne dane
o pomorskich olimpijczykach, mo¿emy dok³ad-
niej nasz¹ analizê kontynuowaæ.

Województwo pomorskie reprezentowa³o
³¹cznie 28 osób � 15 zawodniczek i 13 zawod-
ników, w 11 dyscyplinach sportowych. Zdo-
byli 2 z³ote medale: w gimnastyce (skok przez
konia) � Leszek Blanik i wio�larstwie (czwór-
ka podwójna) � Adam Korol. Przy zdobytych
³¹cznie przez wszystkich polskich zawodni-
ków startuj¹cych w Pekinie 10 medalach jest
to bilans ca³kiem dobry, stawiaj¹cy Pomorze
w czo³ówce krajowej. Do tego nale¿y jeszcze
dodaæ tzw. miejsca fina³owe, gdzie nasi po-
morscy sportowcy brali udzia³ w �cis³ej grupie
�wiatowej w walce o medale. Ju¿ samo dosta-
nie siê do �cis³ego olimpijskiego fina³u nale¿y
traktowaæ jako powa¿ny sukces. W lekkiej
atletyce takie miejsca wywalczyli: Barbara
Madejczyk � 7. w rzucie oszczepem, Karolina
Tymiñska � 8. w siedmioboju, Piotr Wiaderek
� 7. w sztafecie 4 ´ 400 m. Pozostali zajmo-
wali dalsze miejsca, odpadaj¹c czêsto jeszcze
w kwalifikacjach. Mo¿e za pewien wyj¹tek
powinno siê uznaæ 7. miejsce kajakarza Woj-
ciecha Tyszyñskiego ze Sztumu. By³ dos³ow-
nie o krok od fina³u, do którego kwalifikowa-
³o siê niestety tylko sze�ciu zawodników. I to
by by³o wszystko. Praktycznie z 28 uczestni-
ków tylko 6 mia³o co� do powiedzenia.

W tym wypadku bilans jest wyra�nie nie-
korzystny bo zawiod³a zupe³nie gdañska szer-
mierka, gdzie liczono na pewne medale lub
przynajmniej miejsca fina³owe, która w swoich
podstawach bazuje na szkole sportowej nr 70,
a w dalszym rozwoju przede wszystkim na
sekcji AZS�AWFiS oraz gdañskie ¿eglarstwo
oparte równie¿ na AZS�AWFiS Gdañsk. Nie
b³yszczeli tak¿e poza Karolin¹ Tymiñsk¹ i Pio-
trem Wiaderkiem pozostali przedstawiciele
lekkiej atletyki, wywodz¹cy siê w zdecydowanej
wiêkszo�ci z AZS�AWFiS. Nie popisali siê
tak¿e przedstawiciele strzelectwa, reprezentu-
j¹cy w tym przypadku ró¿ne kluby sportowe.

Osi¹gn¹æ �wiatowe szczyty to na pewno
wielki wysi³ek dla sportowca. Zdobyæ dodat-
kowo upragniony medal to sukces olbrzymi.
Potrzeba jednak bardzo dok³adnej analizy nie
tyle niepowodzeñ, co braku zadowalaj¹cych
wyników w niektórych dyscyplinach, gdzie
by³y pewne podstawy do lepszych osi¹gniêæ,
a spotka³ nas zawód i miernota. Mamy prze-
cie¿ wy¿sz¹ uczelniê, która nosi dumn¹ nazwê
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
To ostatnie s³owo w tytule nak³ada szczegól-

POMORSCY OLIMPIJCZYCY
w �wietle wyników z Pekinu

ny obowi¹zek rozwijania sportu wyczynowe-
go w�ród studentów, dawania przyk³adów klu-
bom sportowym i wspomagania ich najnowsz¹
wiedz¹ w zakresie wyczynu sportowego na Po-
morzu. Przyda³aby siê do dalszej pracy taka
fachowa, oparta na podstawach naukowych
ocena, co mo¿na jeszcze zrobiæ i poprawiæ
aby na nastêpnej olimpiadzie by³o lepiej. My-
�lê, ¿e AWFiS staæ na podjêcie takiego zadania.
W aspekcie nastêpnej olimpiady, tym razem sto-
sunkowo blisko bo w Londynie, wiemy nieco
dok³adniej czego mo¿na siê spodziewaæ po wy-
nikach sportowych i przypuszczalnie ju¿ zdaje-
my sobie bardzo dok³adnie sprawê z ogromu
pracy jaka czeka przysz³ych jej uczestników.

Bior¹c po uwagê medale i do tego z³ote
AWFiS wysz³a z Pekinu z honorem. Je¿eli jed-
nak popatrzymy na inne zajête miejsca, to tak

dobrze nie jest i przypusz-
czalnie wiele mo¿na po-
prawiæ. W ogólnym podsu-
mowaniu dobrze by by³o,
aby te dwa z³ote medale nie zamazywa³y przy
okazji ogólnej sytuacji w pomorskim sporcie
wyczynowym i da³y trochê do my�lenia oraz
dzia³ania odpowiedzialnym za sport urzêdowo,
jak i spo³ecznie w perspektywie nastêpnej olim-
piady, w której mam nadziejê podjête zostan¹
próby osi¹gniêcia nieco wiêcej ni¿ w Pekinie.
Przedstawione rozwa¿ania nie maj¹ przecie¿
na celu dyskryminacji kogokolwiek, a jedynie
pokazanie, jak sytuacja w wyczynowym spo-
rcie pomorskim wygl¹da. Dawniej jednak nieco
lepiej bywa³o i dobrze by³oby wróciæ do tam-
tych czasów.

 ANTONI PERZYNA

POMORSCY ZAWODNICY ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIA£U
W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PEKINIE 2008

Klub

SKB Piast B S³upsk

UKS Jantar Gdynia

AZS�AWFiS Gdañsk

Victoria Sztum

LKS Jantar Ustka
SKLA Sopot
AZS�AWFiS Gdañsk
AZS�AWFiS Gdañsk
SKLA Sopot
AZS�AWFiS Gdañsk
SKLA Sopot
AZS�AWFiS Gdañsk
SKLA Sopot
AZS�AWFiS Gdañsk

TREFL Gdañsk

Gryf S³upsk
Flota Gdynia

AZS�AWFiS Gdañsk

AZS�AWFiS Gdañsk
AZS�AWFiS Gdañsk

AZS�AWFiS Gdañsk

SKT Sopot

AZS�AWFiS Gdañsk
AZS�AWFiS Gdañsk

SK¯ Hestia Sopot
AZS�AWFiS Gdañsk
AZS�AWFiS Gdañsk
CHK¯ Chojnice

Imiê i nazwisko

Agustyn Kamila

Mitrosz Joanna

Blanik Leszek

Tyszyñski Wojciech

Madejczyk Barbara
Piwnicka Urszula
Tymiñska Karolina
Chudzik Kamila
Rogowska Anna
Janik Igor
Jeschke Marta
Karpiesiuk Agnieszka
Chy³a £ukasz
Wiaderek Piotr

Kadziewicz £ukasz

Sagun-Lewandowska Miros³awa
Szpek S³awomira

Grucha³a Sylwia

Chlewiñska Karolina
Wojtkowiak Ma³gorzata

Mroczkiewicz Magdalena

Jans Klaudia

Korol Adam
Godek Jaros³aw

Miarczyñski Przemys³aw
Czajkowski Marcin
Kierkowski Krzysztof
Ziemiñski Kacper

Rocznik

1982

1988

1977

1984

1976
1983
1984
1986
1981
1983
1986
1982
1981
1984

1980

1970
1974

1981

1983
1981

1980

1984

1974
1981

1979
1982
1980
1990

 Miejsce na olimpiadzie

1/32 fina³u � gra pojedyncza

16. � wielobój

1. � skok przez konia

7. � C-2 1000 m

7. � rzut oszczepem (fina³)
14. � rzut oszczepem (eliminacje)
8. � siedmiobój
15. � siedmiobój
10. � skok o tyczce
9. � rzut oszczepem (eliminacje)
7. � bieg eliminacyjny na 200 m
nie pojawi³a siê na bie¿ni
sztafeta 4 ´ 100 m � eliminacje
7. � sztafeta 4 ´ 400 m

5. � dru¿ynowo

30. � pistolet sportowy (eliminacje)
27. � pistolet sportowy (eliminacje)

20. � floret (indywidualnie)
7. � floret (dru¿ynowo)
7. � floret (dru¿ynowo)
21. � floret (indywidualnie)
7. � floret (dru¿ynowo)
29. � floret (indywidualnie)
7. � floret (dru¿ynowo)

I runda debla kobiet

1. � czwórki podwójne
14. � dwójki bez sternika

16. � klasa RS:X
16. � klasa 49 Er
16. � klasa 49 Er
19. � klasa 470


