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W dniach 29�31 maja odby³a siê w Gdañ-
sku konferencja pod has³em �Ten-

dencje wysoko�ciowe w miastach metro-
politalnych�, zorganizowana wspólnie przez
Miasto Gdañsk, Ministerstwo Infrastruktury
i Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
Miast (INTA). Stowarzyszenie to stawia
sobie za cel wymianê za³o¿eñ i do�wiad-
czeñ strategii rozwoju miast miêdzy jej re-
alizatorami, a wybitnymi praktykami w tej
dziedzinie. Na zaproszenie Prezydenta Ada-
mowicza wzi¹³em udzia³ w kilku spotka-
niach i zabra³em g³os w koñcz¹cej konfe-
rencjê debacie w Dworze Artusa. Wachlarz
omawianych tematów by³ bardzo szeroki:
od wydajno�ci energetycznej i wp³ywu wy-
sokich budynków na �rodowisko do tzw.
wie¿owców inteligentnych, tzn. naszpiko-
wanych elektronik¹, zwalniaj¹c¹ mieszkañ-
ców od my�lenia. Dla specyfiki naszego
miasta podstawowe znaczenie mia³o zagad-
nienie �Wysokich budynków w kontek�cie
dziedzictwa kulturowego� oraz sprawa �Uzy-
skania aprobaty spo³ecznej dla zabudowy
wysoko�ciowej�. Wnioski, przedstawione

w debacie koñcowej, mo¿na stre-
�ciæ nastêpuj¹co: Rozwój Gdañ-
ska powinien i�æ w kierunku
�zorganizowanej policentryczno-
�ci�. Priorytetem powinien byæ
rozwój transportu miejskiego.
Centrum historyczne musi byæ
zachowane. Na zabudowê wy-
sok¹ jest miejsce wzd³u¿ Central-
nego Pasa Us³ug, np. we Wrzesz-
czu. W ka¿dym proponowanym
miejscu trzeba uzyskaæ spo³eczn¹
akceptacjê zabudowy. Dla po-
prawy mechanizmów dialogu na-
le¿y stworzyæ specjalne centrum informa-
cyjne i zorganizowaæ spo³eczny komitet
doradczy. Potrzebne s¹ regulacje prawne,
u³atwiaj¹ce wk³ad inwestorów w rozwój in-
frastruktury miejskiej oraz wprowadzenie
dodatkowego podatku od wie¿owców, prze-
znaczonego na regeneracjê historycznego
centrum. Nale¿y uzyskaæ lepszy kontakt
z morzem, unikaj¹c jednak naruszenia skali
zabudowy. Konieczne jest zwrócenie siê
do wody i o¿ywienie akwenów w mie�cie.

Wszystko, co sobie nieraz in-
tuicyjnie u�wiadamiamy, zna-
laz³o w konferencji profesjo-
nalne potwierdzenie. Rozwój
musi byæ zrównowa¿ony: mo-
dernizuj¹c oblicze miasta,
nie mo¿emy zaszkodziæ jego
jedynemu w swoim rodzaju,
piêknemu wizerunkowi hi-
storycznemu, który stanowi
o jego to¿samo�ci. Wynika
z tego absolutna niedopusz-
czalno�æ realizacji takich po-

mys³ów, jak np. podwy¿szenie wie¿owca
Organiki (dawnego Proremu � na Starym
Mie�cie), czy stawianie, jak chce p. Liebe-
skind, 200-metrowego wie¿owca na Pol-
skim Haku, który w widoku z Zielonego
Mostu stercza³by nad piêkn¹ zabudow¹
Starego Portu. Z proporcji geometrycznych
wynika, ¿e aby postawiony na Polskim
Haku budynek nie wystawa³ nad zabu-
dow¹ ul. Wartkiej, nie mo¿e mieæ wiêcej ni¿
44 m! Oczywi�cie sama propozycja wpro-
wadzenia tam mieszkalnictwa, a zw³aszcza
tunelu pod Mot³aw¹ jest jak najbardziej
godna poparcia. Z kolei proponowane przez
jedno z biur projektowych wie¿owce na
pó³nocnym skraju Letnicy s¹ ca³kiem mo¿-
liwe, oczywi�cie pod warunkiem, ¿e bêd¹
³adne, co niestety u nas jest rzadko�ci¹...
A pomys³owi rekultywacji jeziora Zaspa,
zasypanego z woli peerelowskich techno-
kratów ¿u¿lem i szlak¹ mo¿na tylko przy-
klasn¹æ.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Nie mog³o byæ zreszt¹ inaczej, skoro
dopiero od roku funkcjonuje w gro-

dzie nad Mot³aw¹ jednostka zajmuj¹ca siê
pozyskiwaniem inwestorów. Zastêpca pre-
zydenta Gdañska ds. polityki gospodar-
czej Marcin Szpak mo¿e ju¿ nawet po-
chwaliæ siê pewnymi sukcesami, gdy¿ od
stycznia br. to w³a�nie Gdañsk �ci¹gn¹³
najwiêcej inwestycji w porównaniu z inny-
mi polskimi miastami. Póki co s¹ to jednak
niewielkie centra us³ugowe mog¹ce zatrud-
niæ góra 300 pracowników. Stosunkowo
najlepiej idzie nam budowanie silnej pozy-
cji na rynku informatycznym. Nie nale¿y
przy tym zapominaæ, ¿e przed objêciem
prezydentury przez Paw³a Adamowicza in-
westorzy wrêcz �uciekali� z Gdañska, cho-
cia¿by do bardziej przyja�nie nastawionej
do przedsiêbiorców Gdyni. Na szczê�cie ten
okres mamy ju¿ dawno za sob¹.

Raport �Financial Times� zatytu³owa-
ny �European Cities &Regions� ocenia³
miasta w trzech kategoraich: kosztów pro-
wadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, po-
tencja³u ekonomicznego oraz stopnia roz-
woju infrastruktury. Niew¹tpliwie fatalny
stan infrastruktury w Polsce bêdzie utrud-
nia³ nasz rozwój gospodarczy i z tym pro-
blemem nie potrafi³a sobie poradziæ ¿adna
ekipa rz¹dz¹ca naszym krajem. Natomiast
tam, gdzie zale¿y to od lokalnych w³adz
i samych przedsiêbiorców jest ju¿ znacznie
lepiej. Tym niemniej w zgodnej opinii fa-
chowców nawet Warszawa nie ma szans
na stanie siê w przysz³o�ci europejsk¹
metropoli¹.

Z kolei w sonda¿u �Rzeczpospolitej�
Gdañsk wypada przyzwoicie. �Na pytanie
w którym mie�cie chcia³by� mieszkaæ?�
na pierwszym miejscu respondenci wy-
mieniaj¹ Kraków (12%), wie� zajmuje dru-
gie miejsce (9%), trzecie Wroc³aw (7%),
a Warszawê, Gdañsk i miejsce �tu gdzie
mieszkam� wskazuje 6% respondentów.
Pod wzglêdem atrakcyjno�ci Kraków bije
na g³owê wszystkie pozosta³e miasta (35%),
Warszawê jako najatrakcyjniejsze miasto
wymienia 14% respondentów, Wroc³aw
12%, a Gdañsk 6%. Jak zatem widzimy pie-
czo³owicie budowany mit Krakowa
funkcjonuje znakomicie. Niestety, w odpo-
wiedzi na pytanie �W którym polskim mie-

Sukces Gdañska czy pora¿ka?
W bardzo powa¿anym na �wiecie rankingu �Financial Times� Gdañsk nie zosta³ zaliczony do miast
w Europie w których warto inwestowaæ. Na wspomnianej li�cie znalaz³a siê jednak Warszawa, Kraków
i Wroc³aw, a tak¿e sklasyfikowana ogólnie �Polska po³udniowa�.

�cie jest naj³atwiej inwestowaæ?� 27% re-
spondentów wymienia Warszawê, Wro-
c³aw 12%, Kraków 6%, Poznañ 5%,
a Gdañsk tylko 3%. Podobnie wypadamy
w drugim kluczowym pytaniu o charakte-
rze gospodarczym �Które polskie miasto
najszybciej siê rozwija?�. Tutaj a¿ 36%
respondentów wskazuje Warszawê, 20%
Wroc³aw, 6% Poznañ, a Gdañsk i Kraków
3%. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e wyj¹tko-
wa pozycja Warszawy wynika z silnego
scentralizowania naszego kraju, co pozwa-
la spijaæ temu miastu ��mietankê� stolicy.
Zauwa¿my, ¿e z ponad 160 tys. firm, które
powsta³y w ubieg³ym roku w Polsce, a¿
jedna czwarta ma siedzibê w Warszawie.
Natomiast w drugim pod tym wzglêdem
Krakowie powsta³o ok. 8 tys. przedsiê-
biorstw. Niestety, nie s¹ to zdrowe dla
gospodarki proporcje. Na raport �Rzeczpo-
spolitej� trzeba te¿ spogl¹daæ z pewnym
dystansem, gdy¿ jest on oparty na stosun-
kowo ma³ej próbie 992, podobno losowo,
wybranych pe³noletnich osób. Przy czym
dla �wiata bêdzie mia³ znaczenie wy³¹cznie
raport przygotowany przez �Financial Ti-
mes� w którym zauwa¿ono tylko Warsza-
wê, Kraków i Wroc³aw.

Trzeba zatem aktywnie poprawiaæ pro-
mocjê gospodarcz¹ Gdañska, która przez
lata by³a nasz¹ piêt¹ Achillesa, a tak¿e
stwarzaæ przyjazne warunki do inwesty-
cji. Nasze miasto te¿ praktycznie nie istnie-
je w specjalistycznych pismach ekono-
miczno-gospodarczych. Najwiêksz¹ atrakcj¹
Gdañska pozostaje morze i zwi¹zana z tym
mo¿liwo�æ rekreacji po pracy. Nie jest to
zatem efekt jakich� �wiadomych dzia³añ,
ale uwarunkowañ geograficznych. Zreszt¹
znaczenie bardziej przekonuje mnie kre-
owane przez Gdyniê has³o �Tu siê robi
biznes� ni¿ lansowany przez Gdañsk slo-
gan �Tu siê ¿yje�, z którego dla naszego
rozwoju gospodarczego raczej niewiele
bêdzie wynikaæ. Znacznie lepiej idzie nam
w sferze kultury, co jest niew¹tpliwie znaczn¹
zas³ug¹ Anny Czekanowicz. Gdañsk
zreszt¹ pretenduje do zaszczytnego tytu³u
Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.
Konkurencja bêdzie tu jednak bardzo sil-
na, gdy¿ trzeba siê bêdzie zmierzyæ z takim
potentatem jak chocia¿by Warszawa. Cie-

kaw¹ inicjatyw¹ jest ustanowiona i ufun-
dowana przez Gdañsk nagroda literacka
(w wysoko�ci 100 tys. z³) Europejskiego
Poety Wolno�ci. W tego typu dzia³aniach
wyprzedzi³a nas jednak Gdynia. Wielk¹
szans¹ Gdañska wci¹¿ mo¿e siê staæ kiero-
wane przez o. Macieja Ziêbê Europejskie
Centrum Solidarno�ci, które póki co ma
charakter bardziej prowincjonalny ni¿ eu-
ropejski.

Dobrze rozwija siê turystyka, chocia¿
z Warszaw¹ czy te¿ Krakowem nie mo¿emy
siê porównywaæ. Szczególnie brakuje cie-
kawej oferty po sezonie. Odnoszê wra¿e-
nie, ¿e gdañskim restauratorom i organiza-
torom turystyki brakuje pomys³ów. Wzorem
Nowej Huty mo¿na by przecie¿ organizo-
waæ Crazy Guides i np. zapraszaæ we
Wrzeszczu na lunch w barze mlecznym czy
te¿ uczyæ je�dziæ syrenk¹. Podobnym
pomys³em by³aby kolacja z sobowtórem
Lechem Wa³êsy czy te¿ nauka skakania
przez p³ot.

Krótkotrwa³y efekt gospodarczy przy-
niesie organizacja Pi³karskich Mistrzostw
Europy � Euro 2012. Sekret w tym, aby
potrafiæ maksymalnie wykorzystaæ te piêæ
minut dla promocji miasta i rozwoju go-
spodarczego.

Urzêdnicy na ca³ym �wiecie wykazuje
siê du¿¹ odporno�ci¹ na innowacyjno�æ.
Pora by Gdañsk sta³ siê w tej mierze chlub-
nym wyj¹tkiem. Mo¿e warto by powo³aæ
do tych spraw pe³nomocnika? Przyda³by
siê te¿ w gdañskim magistracie Zintegro-
wany System Zarz¹dzania Informacj¹
Prasowo-Promocyjn¹ (chêtnie s³u¿ê tu
rad¹ i pomoc¹).

Poprawa gospodarczego wizerunku
Gdañska i jego atrakcyjno�ci inwestycyj-
nej wymaga wielu skomplikowanych i d³u-
goterminowych dzia³añ. Wydaje siê, ¿e
jego najwiêkszym atutem jest dynamiczny
i znany z niekonwencjonalnych pomys³ów
prezydent Pawe³ Adamowicz.

Autor jest doktorem nauk ekonomicznych
w specjalizacji finanse.

JAROS£AW BALCEWICZ
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KL Stuthoff by³ jednym z najd³u¿ej dzia³aj¹cych niemieckich obozów
koncentracyjnych. W ci¹gu piêciu lat jego bramy przekroczy³o ponad
110 tys. osób, z czego nie prze¿y³o tych nieludzkich warunków 65 tys.
osób reprezentuj¹cych ponad 30 narodowo�ci.

Premier w KL Stutthof

Na 63. rocznicê wyzwolenia obozu przy-
byli licznie byli wiê�niowie. W obcho-

dach w muzeum w Sztutowie wzi¹³ te¿
udzia³ premier Donald Tusk, który z³o¿y³
ho³d ofiarom KL Stuthoff. W�ród wielu de-
legacji mo¿na te¿ by³o zauwa¿yæ Sekreta-
rza Miasta Gdañska Danutê Janczarek.

� Gor¹co i z uszanowaniem pragnê po-
witaæ by³ych wiê�niów Stutthof, prawdzi-
wych gospodarzy tego miejsca � podkre-
�la³ dyrektor Muzeum Stutthof Piotr
Tarnowski.

� My wiê�niowie tego obozu stali�my
siê ofiarami strasznego poni¿enia i tylko
dziêki szczê�liwemu zbiegowi okoliczno�ci
uniknêli�my Zag³ady � mówi³ Henryk Da-
neman. � Dzisiaj stajemy do apelu, aby
uczciæ ofiary najwiêkszej zbrodni na �wie-
cie. Nie o zemstê tu chodzi, ale o Pamiêæ
krzycz¹cych ofiar tej zbrodni.

� Pamiêæ i prawda to nasze g³ówne atu-
ty w dochodzeniu do wspó³czesnego �wia-
ta � powiedzia³ z kolei premier Donald
Tusk. Zapowiedzia³ te¿ powstanie w Gdañ-
sku muzeum II wojny �wiatowej, które ma

zostaæ otwarte w 70. rocznicê jej wybuchu.
Bêdzie ono przypominaæ �kto za co odpo-
wiada w historii ludzko�ci�.

Dla premiera Tuska wizyta mia³a rów-
nie¿ wymiar osobisty, gdy¿ w czasie pry-
watnego spotkania w gabinecie dyrektora
muzeum Piotra Tarnowskiego obejrza³ pa-
mi¹tkê po swoim dziadku Józefie. Pracowa³
on jako kolejarz i zosta³ aresztowany we
wrze�niu 1939 r. w Sopocie. Na kawa³ku
drewnianej deski znajduje siê podpis J. Tusk
oraz data 24 wrze�nia 1939 i nieczytelna in-
skrypcja. Takie deski by³y umieszczane
miedzy dachem a stropem budowanych
przez pierwszych wiê�niów baraków.

� Wizyta w tym miejscu jest zawsze
szczególnym prze¿yciem � podkre�la cz³onek
Prezydium Zarz¹du G³ównego Towarzystwa
Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce
Jakub Szadaj. � Nie wyobra¿am sobie,
aby mog³o nas tu zabrakn¹æ. W takich
chwilach wracam pamiêci¹ do wspomnieñ
o mojej rodzinie, w której ze 150 osób
ocala³y zaledwie dwie.

JAROS£AW BALCEWICZ

Znany na Wybrze¿u w krêgach spor-
towych i dziennikarskich red. Miros³aw
Begger obchodzi w tym roku czterdzie-
stolecie swojej dzia³alno�ci. Karierê
sportow¹ zaczyna³ w 1967 roku jako za-
wodnik a pó�niej kierownik sekcji zapa-
�niczej KS Spójnia Gdañsk. Jeszcze na
studiach ukoñczy³ 2-letnie seminarium
dziennikarzy studenckich a pó�niej kurs
m³odych dziennikarzy Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP. W 1983 r. by³ rzeczni-
kiem prasowym i kierownikiem sekcji
zapa�niczej KKS Gedania w Gdañsku.
Szczególnie znany jest w sportowych
krêgach zapa�niczych Kartuz oraz w Lu-
dowych Zespo³ach Sportowych. Szcze-
gólnie aktywny jest w spo³ecznych dzia-
³aniach na rzecz sportu w PKOL,
Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich,
Pomorskiej Radzie Wojewódzkiej LZS,
Pomorskim Klubie Olimpijczyka i Zapa-
�nika �Sokó³� im. Kazimierza Lipienia
w Gdañsku oraz wielu jeszcze innych
organizacji i stowarzyszeñ mniej ju¿
zwi¹zanych ze sportem. Wyró¿niony
za swoj¹ dzia³alno�æ Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi RP. Czêsto zamieszcza na ³amach
�Naszego Gdañska� swoje artyku³y o te-
matyce sportowej i olimpijskiej. Z okazji
tak dostojnego jubileuszu sk³adamy Mu
serdeczne ¿yczenia pomy�lno�ci i po-
wodzenia w dalszej tak aktywnej pracy.

 REDAKCJA MIESIÊCZNIKA

�NASZ GDAÑSK�

Premier w KL Stutthof Jubileusz 40-lecia
dzia³alno�ci sportowej

i dziennikarskiej
Miros³awa Beggera
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Do wnêtrza Nowego Ratusza przechodzi
siê przez westybul z centralnie umiesz-

czonymi wysokimi schodami i dwoma anek-
sowymi pomieszczeniami po bokach. Przed-
sionek wsparty jest na czterech kolumnach
toskañskich z impostami profilowanymi na
wzór belkowania. Przês³o przedsionka posia-
da sklepienie typu ¿aglastego i opatrzone
jest grafik¹ imituj¹c¹ sklepienie krzy¿owo-
-¿ebrowe. Drzwi z westybulu prowadz¹ do
przestronnego holu g³ównego. Jego prze-

siê szatnia, nastêpnie sala komisji i ukryte
za ni¹ archiwum Rady Miasta i Biura Rady.
W odcinku pó³nocnym jest sala klubu PiS
oraz kolejna sala obrad komisji. Natomiast
czê�æ po³udniow¹ zaadaptowano na po-
mieszczenia techniczne: kot³owniê, wenty-
latorniê, pomieszczenia kuchenne oraz sa-
nitariaty. Pomieszczenia gospodarcze zajmuj¹
równie¿ czê�ci zachodni¹ i pó³nocn¹.

Na parterze znajduj¹ siê liczne pomiesz-
czenia, które w odleg³ej przesz³o�ci pe³ni³y
nastêpuj¹ce funkcje: 1 � sypialnia, 2 � pokój
przygotowywania posi³ków, 3 � jadalnia,
4 � pokój mieszkalny, 5 � pokój z szafami,
6 � toaleta, 7 � kwatera pokojówki, 8 � ³azien-
ka, umywalka, 9 i 10 � podno�nik i winda,
11 � przedpokój, 12 � salon, 13 � pokój fla-
gowy, 14 � pokój powitalny, 15 � gabinet
do pracy, 16 � s³u¿bówka, 17 � garderoba.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e projektuj¹c ten uk³ad
pomieszczeñ, nie zapomniano o ¿adnej wy-
godzie dla komendanta garnizonu i jego
rodziny, jak te¿ o reprezentacyjnych po-
mieszczeniach s³u¿¹cych oficjalnym spot-
kaniom i podnosz¹cych rangê obiektu.

Obecnie pomieszczenia te zosta³y zupe³-
nie inaczej zagospodarowane, tj. z uwzglêd-
nieniem licznych biur i agend Rady Mia-
sta, które znalaz³y tutaj miejsce: 1 � pokój
Klubu PO, 1 A, � Biuro Rady Miasta, 2 �
pokój przygotowywania toastów �lubnych
oraz wydawania posi³ków, 3 i 4 � sala toa-
stów �lubnych, dora�nie pe³ni¹ca te¿ funkcje
ekspozycyjne, 5 � wêze³ sanitarny, 6 � ad-
ministrator budynku, 7 � Biuro Rady Mia-
sta, 9 i 10 � winda towarowa do zmywaka,
11 � pomieszczenie gospodarcze (magazy-
nek), 12 A � Miejski Rzecznik Konsumen-

tów, 12 B � Sekretariat
Biura Rady Miasta,
12 C � Dyrektor Biura Rady Miasta, 13 �
biuro promocji miasta i obs³ugi komisji Rady,
14 � biuro obs³ugi sesji Rady, 15 � biuro ob-
s³ugi finansowej Rady, 16 i 17 � dy¿urka
stra¿ników.

Proponujê chwilê uwagi po�wiêciæ sta-
nowisku Miejskiego Rzecznika Konsumen-
tów, którego obowi¹zki pe³ni Pani Alina
Rocka. G³ównym zadaniem Rzecznika jest
ochrona interesów i praw konsumentów,
czêsto naruszanych przez przedsiêbior-
ców. Udziela on licznych porad i informacji
w dziedzinie prawa konsumenckiego. Wy-
ja�niane s¹ te¿ skargi i w¹tpliwo�ci doty-
cz¹ce nieprawid³owo�ci w dziedzinie obro-
tu nieruchomo�ciami, niezgodno�ci towaru
z umow¹ lub gwarancj¹ i odst¹pienia od
umowy sprzeda¿y. Rzecznik wielokrotnie
wystêpuje do przedsiêbiorców w sprawach
roszczeñ wynikaj¹cych z wadliwie sporz¹-
dzonych umów. Udziela tak¿e pomocy praw-
nej konsumentom, przygotowuj¹c kierowane
do s¹dów pozwy, wnioski, apelacje, za¿ale-
nia, roszczenia i odwo³ania oraz uczestnicz¹c
w procesach s¹dowych. W ramach posia-
danej przez Rzecznika inicjatywy ustawo-
dawczej, wnioskuje on o stanowienie lub
zmianê przepisów prawa miejscowego w dzie-
dzinie uprawnieñ konsumentów. Z kolei
w zakresie edukacji konsumenckiej, Rzecz-
nik inspiruje wiele publikacji prasowych
oraz uczestniczy w lokalnych programach
radiowych i telewizyjnych. Wobec du¿ej
liczby podejmowanych przez Rzecznika
spraw i interwencji pojawia siê potrzeba
powo³ania Biura Rzecznika Konsumentów.

Dopiero teraz wspania³ymi schodami,
udajemy siê na piêtro gdzie jest galeria
z balustrad¹ i podwójnymi kolumnami. Po-
dzielona jest ona na osiem przêse³ z na³o-
¿onymi na sklepienia imitacjami architekto-
nicznymi. Galeria ta w momencie oddania
budynku do u¿ytku w 1901 r. prowadzi³a
do nastêpuj¹cych pomieszczeñ porozmiesz-
czanych w uk³adzie korytarzowym z ele-
mentami uk³adu amfiladowego: 1 � pokoje
go�cinne, 2 � pokój przygotowywania
posi³ków, 3 i 4 � szatnia, 5 � jadalnia, 6 �
salony, 7 � Sala Uroczysto�ci, 8 � toaleta,
9 i 10 � podno�nik i winda.

Pomieszczenia te dzisiaj oczywi�cie
zmieni³y swoje funkcje zgodnie z aktualny-
mi potrzebami nowego gospodarza budyn-
ku � Rady Miasta. Ich szczegó³owe prze-
znaczenie przedstawia siê nastêpuj¹co: 1,
1 A i 3 � gabinety wiceprzewodnicz¹cych

Reprezentacyjne schody w Nowym Ratuszu

Czê�æ 2 � ZWIEDZANIE

Parter Nowego Ratusza

strzeñ wype³nia przy�cienny korytarz, oka-
za³a klatka schodowa oraz analogiczna do
biegu korytarza galeria pierwszego piêtra.
Istotn¹ ozdob¹ parterowego poziomu wnê-
trza jest 11 toskañskich kolumn podtrzymu-
j¹cych galeriê. Kolumny te równie¿ posia-
daj¹ profilowane nasadniki (imposty), na
których wspiera siê 13 ¿aglastych sklepieñ
zdobionych graficzn¹ imitacj¹ ³uków krzy-
¿owo-¿ebrowych. Dodatkowo jeszcze dwa
przês³a korytarza biegn¹ miêdzy �cianami
po³udniowej czê�ci parteru. Na piêtro pro-
wadz¹ schody g³ówne z piaskowca, okaza-
³e jak w pa³acu Weizensteina ko³o Pomers-
felden. Schody te s¹ ³amane dwubiegowe,
poprowadzone przy �cianie i zaopatrzone
w spoczniki. Balustrada schodów i galerii
wykonana jest z gipsu pokrytego bia³ym
cementem, daj¹cym wra¿enie eleganckiej
surowo�ci. S³upki balustrady by³y dawniej
dekorowane skrzydlatymi �geniuszami�.

Zanim jednak skierujemy swoje kroki na
te schody, zejd�my najpierw do zawsze bu-
dz¹cej dreszczyk emocji piwnicy. Od wschod-
niej strony znajdujemy tu pomieszczenia
dla s³u¿b ochrony obiektu. Dalej znajduje
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Rady Miasta, 1 B � obs³uga recepcyjna
budynku, 1 C � pokój roboczy Prezydenta
Miasta, 2 � pokój Kierownika USC udzie-
laj¹cego �lubów, 4 � wêze³ sanitarny, 5 �
Sala Herbowa przeznaczona na �luby oraz
posiedzenia komisji Rady, 6 � sekretariat
Przewodnicz¹cego Rady Miasta, 6 A i 6 B
� gabinety Przewodnicz¹cego Rady Miasta,
6 C, D i E � czê�æ Sali Obrad RM, 7 � Sala
Obrad Rady Miasta.

Przewodnicz¹cym Rady Miasta Gdañ-
ska kadencji 2006�2010 jest Bogdan Ole-
szek. Po uprzednim zg³oszeniu swojej wi-
zyty w Sekretariacie jest szansa na krótk¹
rozmowê z Przewodnicz¹cym Rady. Na
moje pytanie, jak uk³ada siê wspó³praca
klubów PO i PiS w Radzie Miasta Gdañska,
Pan Przewodnicz¹cy odpowiada, ¿e wspó³-
praca ta uk³ada siê przyzwoicie, a na p³asz-
czy�nie politycznej brak konfliktów. W bie-
¿¹cej pracy Rady, równie¿ nie ma powodów

cieszymy siê, ¿e s¹ plany budowy nowego
Urzêdu Miejskiego, gdy¿ opu�ci³yby ra-
tusz: Zwi¹zek Miast Ba³tyckich, Europej-
skie Centrum Solidarno�ci i Miejski Rzecz-
nik Konsumentów. Ka¿dy klub polityczny
radnych chcia³by mieæ swoje pomieszcze-
nie. Obecnie maj¹ je tylko dwa kluby. �
Dziêkujemy Panu Bogdanowi Oleszkowi za
znalezienie czasu na rozmowê i udajemy
siê na dalsze zwiedzanie Nowego Ratusza.

Na kolejne piêtro, prowadz¹ ju¿ tylko
schody boczne wykonane z kamienia arty-
stycznego (lastriko), pokryte mas¹ cemen-
tow¹, których balustrada sporz¹dzona jest
ze spawanego ¿elaza i uzupe³niona poma-
lowanymi na br¹zowo drewnianymi porê-
czami. Kondygnacja ta jest w istocie pod-
daszem z licznymi facjatami, w�ród których
na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce pomiesz-
czenia: 1 � biuro dla pracowników Sekre-
tariatu Generalnego Zwi¹zku Miast Ba³tyc-
kich, 1 A � Sala Posiedzeñ dla pracowników
biura ds. Europejskiego Centrum Solidar-
no�ci, 1 B � pomieszczenie na kserokopiar-
kê, 1 C � re¿yserka do nagrywania obrad,
2 � Sekretariat Generalny Zwi¹zku Miast
Ba³tyckich (ZMB), 3 � Dyrektor Biura ds.
Europejskiego Centrum Solidarno�ci, 4 �
by³y pokój pe³nomocnika prezydenta ds.
ECS, 6 � pokój konserwatora, 6 C, D, E
i 7 � górna czê�æ Sali Obrad Rady Miasta,
11 � balkon dla go�ci (dawniej dla muzy-
kantów) z widokiem na salê Obrad, 12 �
pokój dla pracowników biura ds. ECS.

Warto w tym miejscu parê s³ów po�wiê-
ciæ obu ww. instytucjom.

Zwi¹zek Miast Ba³tyckich (Union of the
Baltic Cities) zosta³ za³o¿ony we wrze�niu
1991 przez przedstawicieli 32 miast z 10
pañstw nadba³tyckich. Do chwili obecnej
do Zwi¹zku przyst¹pi³o 105 miast, o ³¹cznej
liczbie ponad 17 mln mieszkañców. Zwi¹z-
kiem kieruje i decyduje o jego najwa¿niej-
szych sprawach zwo³ywana co dwa lata
Konferencja Generalna. W miêdzyczasie
pracê Zwi¹zku organizuje 13 osobowy Za-
rz¹d wprowadzaj¹cy w ¿ycie program dzia-
³alno�ci Unii. Zwi¹zek wytyczy³ dla siebie
ambitne cele wspierania zrównowa¿onego

Przewowdnicz¹cy RM pan Bogdan Oleszek

Pierwsze piêtro

do gwa³townych staræ, gdy¿ uda³o siê wy-
pracowaæ takie zasady wspó³pracy, ¿e wo-
bec zgodnej atmosfery nikt nie narzeka. S¹
organizowane konwenty, w których uczest-
nicz¹ szefowie klubów i Prezydium Rady.
� Czy s¹ tematy wywo³uj¹ce konflikty i po-
dzia³y w Radzie, czy zawi¹zuj¹ siê frakcje
i koterie � pytam. � Raczej tworz¹ siê grupy
radnych wokó³ tematów i problemów wy-
magaj¹cych rozwi¹zania. Bli¿sza radnym
jest wspólna walka o jak¹� sprawê w tej
czy innej dzielnicy, jak choæby aktualnie
w sprawie wysoko�ciowców we Wrzeszczu.
� Na kolejne pytanie, w jakiej fazie jest
realizacja idei zbudowania nowego Urzêdu
Miejskiego, którego wielce interesuj¹cy pro-
jekt ogl¹da³em ju¿ w pracowni in¿. archi-
tekta Stanis³awa Michela, Przewodnicz¹cy
Rady odpowiada: � Sprawa ta jeszcze nie
stawa³a na Radzie Miasta. Rada Miasta
Gdañska na pewno pozostanie w Nowym
Ratuszu. Historia tego obiektu nobilituje
to miejsce. Jest to piêkny budynek z ponad
stuletnia tradycj¹. Ponadto dobre warunki
lokalowe sprzyjaj¹ lepszej pracy. Jednak

rozwoju w miastach regionu Morza Ba³tyc-
kiego, wp³ywania na podwy¿szenie kom-
fortu ¿ycia mieszkañców regionu, dzia³ania
w ramach Europejskiej Wspó³pracy Tery-
torialnej i Przygranicznej, reprezentowania
i wyra¿ania opinii samorz¹dów miejskich
wobec regionalnych, narodowych i miêdzy-
narodowych w³adz. Komisje Zwi¹zku orga-
nizuj¹ seminaria, konferencje, festiwale,
spotkania, wystawy, wspó³zawodnictwo i ró¿-
nego rodzaju uroczysto�ci, oraz pracuj¹ nad
bie¿¹cymi projektami dotycz¹cymi kultury,
turystyki, transportu, rozwoju samorz¹d-
no�ci, promocji spo³eczeñstwa informacyj-
nego, rozwoju nowoczesnych technologii,
poszukiwania �róde³ i zarz¹dzania energi¹,
planowania przestrzennego, polityki socjal-
nej dotycz¹cej równie¿ spraw m³odzie¿y,
warunków ¿ycia spo³eczno�ci miejskich,
ochrony �rodowiska w ramach Europej-
skiej Polityki Morskiej oraz koordynacji
wspó³pracy z licznymi organizacjami regio-
nalnymi i europejskimi. W Gdañsku znaj-
duje siê Sekretariat Generalny ZMB, któ-
rym kieruje M.Sc. Pawe³ ¯aboklicki. Tu te¿
mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje na
temat dzia³alno�ci Zwi¹zku.

Biuro ds. Europejskiego Centrum Soli-
darno�ci zajmuje siê wy³¹cznie przygoto-
waniem i realizacj¹ budowy gmachu ECS,
maj¹cego pe³niæ rolê miêdzynarodowego
centrum kulturalnego. Dyrektorem Biura jest
pan J. Kobiela. Jak doniós³ grudniowy
�Herold� (nr 149 z 2007 r.) konkurs archi-
tektoniczny na projekt tego budynku wygra³a
pracownia �Fort� z Gdañska pod kierunkiem
znanego in¿yniera architekta Antoniego Ta-
raszkiewicza. Koszt wzniesienia budynku
Centrum wed³ug tego projektu, szacuje siê
na oko³o 240 mln z³. Na finalny efekt prac
budowlanych trzeba bêdzie czekaæ do 2010 r.
Oby nie zawiód³ on naszych oczekiwañ.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Plany pomieszczeñ budynku wg ksi¹¿ki:
Wilhelm Ernst und Sohn, �Danzig und Seine
Bauten�, 1908 r., s. 128

Poddasze Ratusza



 Jeste�my bankiem wiedzy
i informacji o Gdañsku

Filia Gdañska go�ci³a ju¿ kil-
kakrotnie na tych ³amach. Dla
przypomnienia: gromadzi ona
publikacje o Gdañsku i dorobek
literacki znanych i mniej zna-
nych gdañszczan. Udostêpnia
zbiory: prezencyjnie na miejscu
(czasopisma i ksiêgozbiór pod-
rêczny), wypo¿ycza na zewn¹trz
� literaturê piêkn¹ i popularno-
naukow¹. Bibliotekarze poma-
gaj¹ Czytelnikom przeszukiwaæ
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Po miesi¹cach remontu i przygotowañ
Filia Gdañska w �wiêto Miasta, 24 maja

2008 r. otworzy³a swe podwoje dla Czytel-
ników. Najpierw by³o oczekiwanie. Na zdjê-
ciu 1. widaæ Gdañszczan �tych znanych
i tych mniej znanych� czekaj¹cych na wy-
bicie godziny 12-tej. W samo po³udnie Pre-
zydent Miasta Pawe³ Adamowicz kluczem
wrêczonym przez Panienkê z Okienka uro-
czy�cie otwiera drzwi (zdjêcie 2)�

Na Mariackiej wiadomo, ¿e siê jest w Gdañsku.
Na Mariackiej czuje siê, ¿e architektura jest sztuk¹.
Na Mariackiej dotyka siê piêkna i ¿yje urod¹.

 Edgar Milewski

Filia Gdañska otworzy³a
swe podwoje�

i Deotymy. Go�cie wpisywali siê do Kroni-
ki Filii, a Prezydent Adamowicz zosta³
pierwszym Czytelnikiem. Nastêpnie zebra-
ni zapoznawali siê ze zbiorami placówki
i dyskutowali o planach, zamierzeniach
oraz mo¿liwo�ciach, jakich ona dostarcza.

Po przemówieniu Pani Iwony Koperkie-
wicz, Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-
Korzeniowskiego, Pani Maria Pelczar �
Dyrektor Biblioteki Gdañskiej PAN, obda-
rowa³a Filiê Gdañsk¹ kopiami grafik o te-
matyce gdañskiej ze zbiorów swojej pla-
cówki. (zdjêcia 3 i 4) Byli te¿ obecni
zaproszeni Go�cie, m.in.: Anna Czekano-
wicz-Dr¹¿ewska, Zastêpca Dyrektora Biura
Prezydenta Gdañska, Profesor Andrzej Ja-
nuszajtis � Prezes Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk�, Marian Kwapiñski � Pomorski
Konserwator Zabytków, Marek Bumblis �
Przewodnicz¹cy Komisji Kultury Rady
Miasta Gdañska, Kazimierz Radowicz i inni
(zdjêcie 5). Aktor Florian Staniewski od-
czyta³ fragmenty z ksi¹¿ki Edgara Milew-
skiego, po�wiêcone ulicy Mariackiej oraz
wspomnienia Joanny Schopenhauerowej

2

1

3 4

5

bazy danych: imbpg w Gdañsku oraz in-
nych bibliotek województwa pomorskiego.

Filia prezentuje on-line bie¿¹c¹ i archi-
waln¹ bibliografiê Pomorza Gdañskiego.
Oferuje bezp³atny dostêp do Internetu w ce-
lu poszukiwania informacji o Gdañsku. Filia

prowadzi dzia³alno�æ edukacyjn¹,
w tym przed wszystkim opisywane
wcze�niej spacery dla najm³od-
szych, czyli �Ba�niowe Wêdrówki
po Gdañsku�. Organizuje spotka-
nia popularyzuj¹ce historiê i kul-
turê Gdañska.

Serdecznie zapraszamy

Gdañsk, ul. Mariacka 42
tel. (058) 301 03 62

filia_gdanska@wbpg.org.pl
gg: 8193883

ZBIGNIEW WALCZAK
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Zarz¹d po podpisaniu umowy z Urzêdem Miasta

Z dawien dawna Gdañsk s³yn¹³ z ró¿ne-
 go rodzaju targów i jarmarków. Zgod-

nie z t¹ tradycj¹ od kilkunastu lat na placu
przy ulicy Ch³opskiej na Gdañskim Przy-
morzu pojawili siê pierwsi sprzedawcy oraz
klienci z pobliskich falowców i bloków
mieszkalnych. Jednak prawdziwa historia
tego du¿ego dzisiaj targowiska i szlaku
handlowego ³¹cz¹cego dzielnice Trójmia-
sta, rozpoczê³a siê 10 maja 1995 roku, gdy
200 udzia³owców handluj¹cych na placu
za³o¿y³o spó³kê o nazwie �ZIELONY RY-
NEK�. O dynamicznym rozwoju targowi-
ska, jego rozbudowie i unowocze�nieniu
spe³niaj¹cym wszystkie wymogi Unii Euro-
pejskiej, zadecydowa³a inicjatywa Zarz¹du
w sk³ad, którego wchodz¹,: prezes Krysty-
na Beata Bieliñska oraz wiceprezesi Ryszard
Splitt i Zbigniew Krzy¿anowski. Dodatko-
wym sukcesem Zarz¹du by³o podpisanie
w roku 2004 umowy z Urzêdem Miasta

NA GDAÑSKIM PRZYMORZU

Gdañska na u¿ytkowanie te-
renu targowiska przez okres
25 lat. Powsta³y pierwsze
hale rybne z 10 pawilonami
oraz 40 nowych pawilonów
przeznaczonych do sprzeda¿y artyku³ów
spo¿ywczych.

Now¹ inwestycj¹ Targowiska jest ol-
brzymia piêtrowa hala o powierzchni 4000
m kw., w której mie�ci siê sta³a ekspozycja
mebli, prezentowanych na powierzchni 500
m kw.

Interesuj¹cym miejscem zachêcaj¹cym
do kupna, s¹ pawilony sprzeda¿y odzie¿y
nowej oraz u¿ywanej i jak g³osi fama �
tutaj z powodzeniem ubieraj¹ siê panie
i panowie niezale¿nie od wieku i profesji.

W pawilonach prowadzonych przez
bezpo�rednich producentów kupimy wy-
roby wêdliniarskie i garma¿eryjne, a tak¿e
owoce i kwiaty. Dodajmy, ¿e koszty budowy

tego oryginalnego obiektu wraz z uzbroje-
niem i wyposa¿eniem wynosz¹ce 5 mln z³
w ca³o�ci pokryli w³a�cicieli pawilonów,
dziêki czemu, pod dachem hali znajdzie za-
trudnienie ok. 1000 osób. O powodzeniu
tego interesuj¹cego rynku niech �wiadczy
fakt, ¿e w ci¹gu ka¿dego dnia targowego
jego bramy przekracza �rednio oko³o 20
tysiêcy osób, niekoniecznie klientów po-
szczególnych pawilonów, gdy¿ od wielu
lat �ZIELONY RYNEK� jest miejscem spo-
tkañ towarzyskich dawnych, czasami zapo-
mnianych przyjació³, o czym ka¿dy mo¿e
przekonaæ siê osobi�cie.

MIECZYS£AW WASIEWICZ
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Gdyby siê zachowa³y wszystkie gdañ-
skie ratusze, by³oby ich piêæ: Prawego

(G³ównego) Miasta, Starego Miasta, M³o-
dego Miasta, Osieku i za³o¿onego przez
Fryderyka �Wielkiego� konkurencyjnego
Miasta Che³mu. Dodaj¹c do tego powo-
jenne siedziby Rad � Urz¹d Miejski i tzw.
Ratusz Nowy, mieliby�my 7 starych i no-
wych ratuszy � wiêcej ni¿ gdziekolwiek
indziej!

Obecny budynek Ratusza G³ównego
Miasta zaczêto wznosiæ w r. 1379. Pierwot-
nie mia³ dwie kondygnacje, z ukoñczon¹
w 1465 r. wie¿¹. Po powrocie do Polski
w XV w. powsta³a imponuj¹ca �ciana
od strony D³ugiego Targu, w l. 1486�92
podwy¿szono wie¿ê i nasadzono spi-
czasty he³m. Po po¿arze w 1559 r. nast¹-
pi³a dalsza rozbudowa. W roku 1561
Dirk Daniels zbudowa³ niezwyk³ej piêk-
no�ci he³m wie¿y z figur¹ króla Zygmun-
ta Augusta na szczycie. Obecny he³m
jest rekonstrukcj¹, a na miejscu dawne-
go 14-dzwonowego kuranta koncertuje
dzi� 37-dzwonowy karylion. Przed 1590 r.
dodano drugie piêtro, do roku 1614 po-
wsta³ nowy wystrój wnêtrz. W 1768 r.
Daniel Eggert dostawi³ dzisiejsze przed-
pro¿e i portal z herbem miasta nad wej-
�ciem. Odbudowany ze zniszczeñ ostatniej
wojny Ratusz mie�ci Muzeum Historycz-
ne Miasta Gdañska.

Obok wej�cia wisz¹ miary wzorcowe,
s³u¿¹ce niegdy� do kontroli miar u¿y-
wanych w handlu. Wchodz¹c do �rod-
ka w po³owie schodów mo¿emy zajrzeæ
do tzw. Ma³ego Krzysztofa. Niewielk¹
salkê o�wietla ma³e okienko. W 1891 r.
odkryto tu malowid³a, przedstawiaj¹ce
m.in. lo¿e, w których siedzi wytworna pu-
bliczno�æ � pami¹tkê imprez towarzysz¹-
cych rokowaniom miêdzy arcybiskupem
Rygi, wielkim mistrzem krzy¿ackim i bisku-
pem Dorpatu, w Gdañsku w roku 1397.
Pozosta³e obrazy maj¹ charakter religijny.
Sklepienie zdobi¹ herby Gdañska i Polski
z XVI w.

Na koñcu drogi do góry otwiera siê
Wielka Sieñ. Ciemniejsze elementy krêco-
nych schodów i galerii z ok. 1645 r s¹
autentyczne, resztê odtworzono po woj-
nie. Wej�cie na schody zamyka piêkna
krata z ok. 1600 r. Wnêki okienne s¹ wy³o-
¿one delfckimi kaflami. Na jednym z sie-
dzisk wydrapano kratki do gry w �kó³ko

i krzy¿yk�. Na tle okien wystawiono trzy
zachowane dzwony pierwszego kuranta,
odlane w 1560 r. w Hertogenbosch przez
Jana Moore�a. Zdobi¹ je herby Polski,
Gdañska i Polskich Prus oraz inskrypcja:
OMNIA TEMPVS HABET ET SVIS SPA-
TIIS TRANSEVNT VNIVERSA SVB CO-
ELO (Wszystko czas trzyma i w jego prze-
strzeniach przemijaj¹ wszech�wiaty pod
niebem). Napis powtórzono na dzwonach
nowego karylionu. Dawn¹ alegoriê Zgody
na stropie zast¹pi³ Wjazd króla Jana III.
Z galerii jest wej�cie do dawnego Pokoju

równie¿ tutaj przysiêga³a wierno�æ ka¿demu
nowemu królowi. W toku ceremonii herold
wykrzykiwa³ przez okno s³owa przysiêgi
do zebranych na D³ugim Targu mieszczan,
którzy je powtarzali. W XIX w. salê przebu-
dowano w duchu neogotyckim. Odbudo-
wuj¹c j¹ po 1945 r. powrócono do kszta³tu
sprzed rozbiorów. Na �cianach zawieszono
kopie portretów królewskich. Wej�cie w k¹-
cie prowadzi do skarbca, zwanego Wiel-
kim Krzysztofem, z namalowanymi w 1583 r.
przez Jeana Cliveta herbami Polski, Gdañska
i Prus Królewskich (Polskich).

Po drugiej stronie sieni mie�ci siê
najpiêkniejsza sala Ratusza � Wielkiej
(Letniej) Izby Rady, zwana te¿ Sal¹
Czerwon¹. Prowadzi do niej wspania³y
portal z ok. 1685 r. Splecione trytony
d�wigaj¹ belkowanie z napisem ³aciñ-
skim �Walczmy za prawo, za spo³eczeñ-
stwo�. Nad herbem Gdañska wznosi siê
polski Orze³ (niegdy� srebrny) z Janin¹
Sobieskich na piersi.

Po wej�ciu otwiera siê przed nami
obraz, przypominaj¹cy bogactwem we-
necki Pa³ac Do¿ów. Wystrój tej sali oca-
la³, a z³ote rêce konserwatorów przy-
wróci³y mu dawn¹ �wietno�æ. Tworzy³
go w latach 1593�1611 zespó³ artystów,
g³ównie niderlandzkich, pod kierunkiem
projektanta � najprawdopodobniej An-
toniego van Obberghena. Wspania³y
kominek z 1593 r., dzie³o Willema Bartha
z Gandawy, podtrzymuj¹ w¹sate telamo-
ny. Napisy pod herbem Gdañska g³osz¹
�Do Rzeczpospolitej jak do ognia� (na-
le¿y siê spieszyæ) i �Ognia mieczem nie
przetniesz�. Nie trudno odczytaæ ide-
owy porz¹dek wystroju. Intarsje obie-

gaj¹cych salê ³aw z szafkami przedstawiaj¹
podziemny �wiat minera³ów, gzymsu nad
nimi � sceny ziemskie. Zachwyca mistrzow-
stwem portal, obramowany postaciami stra¿-
ników, z herbem Gdañska, strze¿onym przez
gro�ne lwy. Twórc¹ tych wspania³o�ci by³
gdañszczanin Szymon Herle.

�rodkow¹ strefê �cian obiega siedem
obrazów Jana Fredemana, zestawiaj¹cych
zalecane rz¹dz¹cym cnoty i niepo¿¹dane
przywary. Tre�æ obja�niaj¹ sentencje ³aciñ-
skie. Nad wej�ciem widzimy Sprawiedli-
wo�æ i Niesprawiedliwo�æ, dalej M¹dro�æ
i G³upotê, Pobo¿no�æ i Ba³wochwalstwo,
Zgodê i Niezgodê, Wolno�æ i Niewolê
oraz Sta³o�æ i Niesta³o�æ. Zakoñczeniem

Map i Planów, pod ni¹ � do Ma³ej (Dolnej)
Kancelarii (dzi� szatnia). Portal w �cianie
od wschodu przeniesiono w 1909 r. z ka-
mieniczki przy ul. Chlebnickiej 11. Obraz
po lewej pokazuje stan sieni w 1945 r. Po
prawej umieszczono dzwon z 1598 r., który
obwieszcza³ egzekucje z naro¿nej wie¿yczki
Ratusza.

Przechodzimy do Wielkiej Izby Wety
(s¹d rozpatruj¹cy przestêpstwa przeciwko
wilkierzowi), zwanej te¿ Sal¹ Bia³¹. Tutaj
zbiera³a siê 108-osobowa reprezentacja po-
spólstwa czyli tzw. III Ordynek, ustano-
wiony w 1526 r. przez Zygmunta Starego.
W tej sali nowi obywatele miasta sk³adali
przysiêgê wierno�ci królowi i Radzie, która

Ratusz ok. roku 1870

(skrót)
GDAÑSKIE RATUSZEGDAÑSKIE RATUSZE
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Wielka Izba Rady (Sala Czerwona)

cyklu jest S¹d Ostateczny na �cianie od
podwórza. Skarbczyki pod obrazem po-
chodz¹ z XV i XVI w. Pod oknem stoi ³awa
burmistrzów � równie¿ roboty Szymona
Herlego � i stó³ z marmurow¹ p³yt¹ na
spi¿owych nogach.

Bogactwo plafonu przyprawia o zawrót
g³owy. Prostok¹tne obrazy przedstawiaj¹
sceny z historii staro¿ytnej i Pisma �wiête-
go, których tre�æ wspomagaj¹ ³aciñskie
sentencje. Nad oknami od ulicy s¹ to Hel-
widiusz Priscus i Wespazjan, Upadek Je-
rycha, oraz Serwiliusz i Appiusz, w �rod-
kowym szeregu � Jozafat, ustanawiaj¹cy
sêdziów, po drugiej stronie Modlitwa Sa-
lomona w �wi¹tyni, a nad �cian¹ od po-
dwórza � Attyliusz Regulus, Cerera, Nep-
tun i Merkury (symbolizuj¹ce Polskê, morze
i ³¹cz¹cy je Gdañsk) oraz Aleksander Wielki
� napomnienie do zachowania tajemnicy
obrad.

Najwa¿niejszy obraz centralny, w bogatej
ramie z herbami Polski, Gdañska, Polskich
Prus i Litwy, przedstawia Apoteozê Gdañska.
Wstêga Wis³y spina Gdañsk z krajem. Nad
têcz¹ czytamy: �Jeste�my z³¹czeni niebiañ-
skim ³ukiem�. Przed Dworem Artusa tañcz¹
flisacy, kupcy czytaj¹ gazety (w 1608 r.!),
w g³êbi stoj¹ piêkne damy, wystrojone we-
d³ug hiszpañskiej mody. W �rodku burmistrz
�ciska d³oñ dostojnikowi Rzeczypospolitej.
Na podporach M¹drej Rady i Równego
Prawa wspiera siê ³uk triumfalny, ze stat-
kiem � �ród³em bogactwa � w prze�wicie. Na
³uku widnieje Gdañsk, wyd�wigniêty w górê,
ku Bogu, którego wystaj¹ca z chmur Rêka
dzier¿y wie¿ê Ratusza. Nad miastem ulatuje
Bia³y Orze³. Napis nie pozostawia w¹tpliwo-
�ci: �Ona zachowuje pod tymi skrzyd³a-
mi�. Pod tym obrazem zapada³y historycz-
ne decyzje, np. o niewpuszczeniu do miasta
Szwedów w czasie �Potopu� czy o obronie

Stanis³awa Leszczyñskiego w 1734 r., �To
najbardziej polski z wszystkich ratuszy�
napisa³ kiedy� Cho³oniewski.

A có¿ powiedzieæ o innych salach, któ-
rym z takim trudem przywrócono piêkno!
Marmurowy kominek z 1614 r. w Zimowej
Izbie Rady posklejano z rozbitych szcz¹t-
ków. Zdobi go herb Gdañska, a wieñczy
salamandra � symbol oczyszczenia przez
ogieñ. Napis g³osi: �Niewinnie i szczerze�.
Z dawnego wystroju zachowa³ siê jeszcze
renesansowy gzyms i obraz Nagroda i Kara
z 1612 r. Izaaka van den Blocka, pozosta³e
zaginê³y lub uleg³y zniszczeniu. W nadpro-
¿u drzwi czytamy s³ynn¹ gdañsk¹ dewizê:
�Nec temere, nec timide� (Ani zuchwale ani
trwo¿liwie). Na stropie odtworzono herby
Polski, Gdañska i Prus Królewskich. Prze-
chodzimy przez ma³y przedsionek, w któ-
rym wystawiono Z³ot¹ Madonnê z ko�cio-
³a Mariackiego, do Ma³ej (Zimowej) Izby
Wety. Zachowa³o siê tutaj kolebkowe skle-
pienie i prosty kominek z XVII w., któremu
przywrócono polichromiê. W kolejnym przed-
sionku, w którym niegdy� urzêdowa³ pod-
sêdek � obecnej Salce Pod Zodiakiem �
mo¿na siê zapoznaæ ze zniszczeniami Gdañ-
ska w 1945 r.

Piêtro wy¿ej, w dawnych salach Archi-
wum urz¹dza siê wystawy czasowe. Wypo-
sa¿enie Wielkiej Kancelarii uleg³o znisz-
czeniu. Dalsza droga prowadzi do le¿¹cej
nad Sal¹ Czerwon¹ Kamlarii, czyli Kasy
Miejskiej. Przy odbudowie zlikwidowano ko-
rytarzyk, a drzwi przeniesiono piêtro ni¿ej.
Brak te¿ portalu z Adamem i Ew¹ z Domu
Ferberów, a w samej Kamlarii piêknego ko-
minka Willema Bartha z 1594 r. Nad drzwia-
mi wisi s³ynny Grosz czynszowy Antoniego
Möllera, przedstawiony na tle D³ugiego
Targu (1601 r.), a na �cianach � Historia
Potopu z ok. 1600 r. i Wie¿a Babel (ok.

1609�1616) Izaaka van
den Blocka. Stoj¹ tu te¿

wspania³e meble gdañskie z XVII i XVIII w.
Przez drzwi pod postaci¹ cz³owieka z wor-
kiem wchodzi siê do przykrytego kryszta-
³owym sklepieniem dawnego skarbca, zwa-
nego te¿ Kas¹ Depozytaln¹, by obejrzeæ
wystawê gdañskich monet.

Przez tzw. Górn¹ Sieñ (w dawnych cza-
sach by³a tu m.in. Izba Rady Wojennej)
przechodzi siê do nowej Sali Morskiej,
urz¹dzonej na miejscu dawnych cel aresz-
tu, wykorzystywanej na wystawy czaso-
we. Piêtro wy¿ej eksponaty obrazuj¹ ¿ycie
w przedwojennym Gdañsku. Warto wspi¹æ
siê po schodach na wie¿ê, by uradowaæ
oczy widokiem G³ównego Miasta z wyso-
ko�ci 48 m. Wróciwszy na ul. D³ug¹ mo¿na
siê od�wie¿yæ na parterze w dawnej Komo-
rze Palowej (dzi� restauracja �Palowa�),
gdzie kiedy� sta³a jedna z wag miejskich
i pobierano tzw. palowe � op³atê na utrzy-
manie nabrze¿y portowych.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

W dniu 21 czerwca (sobota) o godz. 15.00
organizujemy dla wszystkich naszych Cz³onków

i Sympatyków spotkanie wyjazdowe
na campingu Harcturu Nr 69 �Orlinek�

przy ul. Lazurowej w Sobieszewie.

Wyjazd autokaru spod Dworca PKP w Gdañsku
o godz. 15.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarz¹d Stowarzyszenia
�Nasz Gdañsk�

Kominek Sali Zimowej

KOMUNIKAT
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4 lutego trójmiejska SKM podpisa³a
umowê na przygotowanie obiektu Dyspo-
zytorskiego Centrum Sterowania ruchem
trójmiejskiej SKM-ki. Prace adaptuj¹ce bu-
dynek znajduj¹cy siê na Dworcu Podmiej-
skim stacji Gdynia G³ówna wykona konsor-
cjum w sk³adzie firma TOP z Gdyni i Zak³ad
Telekomunikacji Kolejowej z Gdañska.
Uruchomienie Dyspozytorskiego Centrum
Sterowania ruchem SKM planowane jest
na lipiec 2008 roku.

CZÊSTE POCI¥GI
Dla kolejarzy wprowadzenie DCS oznacza

u³atwienia w pracy. Z jednego miejsca bê-
dzie mo¿na sterowaæ prac¹ ca³ego taboru
znajduj¹cego siê na linii. Poza tym zwiêkszy
siê bezpieczeñstwo prowadzenia ruchu po-
ci¹gów oraz czêstotliwo�æ ich kursowania.
Dla pasa¿erów bêdzie to oznaczaæ, ¿e po-
ci¹gi, które dzi� mog¹ je�dziæ co 8�9 minut,
a z powodu przeprowadzanych remontów
w praktyce je¿d¿¹ co 10�15 minut bêd¹ kur-
sowa³y czê�ciej. � Naszym celem jest takie
udoskonalenie systemu zarz¹dzania ru-
chem, aby poci¹gi je�dzi³y co 2�3 minuty,
jak w metrze � porównuje Leopold Naskrêt

z Wydzia³u Marketingu trójmiejskiej SKM-ki
� jednak do tego potrzebne bêd¹ nie tylko
zaawansowane urz¹dzenia infrastruktury ko-
lejowej ale te¿ nowoczesny tabor � zaznacza.
W efekcie pierwszej fazy prac SKM-ka zapo-
wiada zwiêkszenie czêstotliwo�ci kursowa-
nia poci¹gów do 5 minut � zak³ada Naskrêt.

PRACE W TOKU
W pierwszym etapie przygotowywania

projektu zainwestowano 6,5 mln z³ w zabu-
dowê urz¹dzeñ stacyjnych srk oraz bloka-
dy liniowej na stacji Gdynia G³ówna. Rów-
nolegle trwa³y prace nad dostosowaniem
systemu zarz¹dzania ruchem kolejowym.
Dla potrzeb SKM-ki wybrano system SAU-
TER(?) wykorzystywany w warszawskim
metrze, który zespó³ pracowników SKM-ki

oraz Wydzia³u Transportu Politechniki War-
szawskiej dostosowa³ do potrzeb SKM-ki.
Wcze�niej, w latach 80-tych by³ próby
zwiêkszenia przepustowo�ci linii m.in. po-
przez zainstalowanie na szlaku pomiêdzy
stacjami tzw. samoczynnej blokady linio-
wej. Jednak z powodu starzenia siê infra-
struktury i taboru rozwi¹zanie to nie po-
prawi³o przepustowo�ci linii.

Stworzenie DCS to pocz¹tek realizacji
projektu, w ramach którego komputero-
wym systemem sterowania i zarz¹dzania
ruchem zostan¹ objête wszystkie stacje na
linii 250 od Gdañska G³ównego do Gdyni
Chylonii. Koszt ca³ej inwestycji szacowa-
ny jest na 35 mln z³, a termin jej zakoñcze-
nia na 2010 rok.

LEOPOLD NASKRÊT

Interesuj¹ce
projekty SKM

Poci¹gi co 2�3 minuty, szybki, dynamiczny tabor� � to nie opis
metra ale wizja trójmiejskiej SKM-ki. Jej realizacjê ma umo¿liwiæ
m.in. zastosowanie nowoczesnych urz¹dzeñ dyspozytorskich i srk.
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Uczestnicz¹cy w niej dyrektor Instytutu
Kardiologii i kierownik I Kliniki Kar-

diologii Akademii Medycznej w Gdañsku
prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz,
powiedzia³ m.in.: Dotychczas wiêkszo�æ
spo³eczeñstwa nie przypuszcza³a, ¿e nawet
bierne wdychanie dymu nikotynowego bar-
dzo szkodzi ludzkiemu organizmowi. �ro-
dowisko lekarskie równie¿ nie zdawa³o
sobie z tego sprawy. Zbyt pó�no zebrali�my
dane o tego rodzaju szkodliwo�ci. Obecnie
ju¿ wiemy, ¿e przyczyn¹ 50 proc. zawa³ów
serca jest w³a�nie dym tytoniowy i to tak-
¿e ten wdychany biernie. Dla pacjenta kar-
diologicznego, który ma mia¿d¿ycê naczyñ
wieñcowych, wystarczy tylko niewielka
dawka dymu nikotynowego, aby doprowa-
dziæ do tzw. destabilizacji blaszki mia¿d¿y-
cowej i w konsekwencji do jej pêkniêcia,
a tym samym nag³ego zgonu. Zatem pra-
cownicy lokali i pomieszczeñ w zak³adach
pracy w których pali siê papierosy, s¹ to
ludzie najwiêkszego ryzyka. W Europie
rocznie choæby z tego powodu umiera kil-
kana�cie tysiêcy osób. St¹d coraz inten-
sywniejsza akcja w poszczególnych pañ-
stwach naszego kontynentu wprowadzania
restrykcyjnego zakazu palenia w miejscach
publicznych. Z tym, ¿e tam spo³eczeñstwo
najpierw siê edukuje, a u nas najpierw siê
zakazuje i wprowadza kary. A to nie mo¿e
byæ zakaz wydany odgórnie, bo praktycz-
nie staje siê on bierny. Spo³eczeñstwo samo
musi do tego dojrzeæ. Musi byæ �wiadome
¿ycia jak najd³u¿ej w zdrowiu. Zatem jako
�wiat lekarski jak najbardziej jeste�my za
takimi oddolnymi inicjatywami. Trzeba te¿
ludziom wskazywaæ, gdzie s¹ lokale w któ-
rych nie unosi siê dym papierosowy i mo¿-
na w nich odpocz¹æ i bez wiêkszego ryzy-
ka zje�æ co� z apetytem.

APEL O EDUKACJÊ SPO£ECZEÑSTWA
Efektem wypowiedzi prof. Andrzeja Ryn-

kiewicza jest apel skierowany 12 marca 2008
roku przez Stowarzyszenie MANKO do
Sejmowej Komisji Zdrowia RP, a dotycz¹cy
projektu ustawy o zakazie palenia w miej-

ODDYMIAMY
POMORZE

Lokal Bez Papierosa.pl � kampania ogólnopolska
36 potencjalnych lokali wolnych od dymu tytoniowego w Trójmie�cie � to efekt pomorskiego
etapu kampanii spo³ecznej Lokal Bez Papierosa.pl, organizowanej przez Stowarzyszenie
MANKO. Kampania zainicjowana rok temu w Krakowie, po etapie warszawskim, doczeka³a
siê te¿ swojej inauguracji na Pomorzu.

scach publicznych. Jego sygnatariusze do-
magaj¹ siê przeprowadzenia wcze�niej kom-
pleksowej kampanii informacyjno-eduka-
cyjnej. Uzasadniaj¹, i¿ w Irlandii, Wielkiej
Brytanii, czy we W³oszech wprowadzenie
zakazu palenia w miejscach publicznych
zakoñczy³o siê sukcesem w³a�nie dziêki
przeprowadzonym z odpowiednim wyprze-
dzeniem kampaniom spo³ecznym. Uzyskano
tam powszechn¹ akceptacjê dla projektowa-
nych zmian w prawie, która po ich wpro-
wadzeniu jeszcze bardziej wzros³a. Dziêki
temu zakaz palenia papierosów spe³nia tam
swoj¹ funkcjê. Dlaczego nie mia³oby siê to
udaæ tak¿e w Polsce?

200 LOKALI BEZ PAPIEROSÓW
G³ówne dzia³ania kampanii skupiaj¹ siê

na tworzeniu ogólnopolskiej sieci lokali
gastronomicznych wolnych od dymu tyto-
niowego oraz promocji miast i lokali, które
przyst¹pi³y do Kampanii Lokal Bez Papie-
rosa.pl. Inicjatywa ta spotyka siê z du¿ym

zainteresowaniem, entuzjazmem i akceptacj¹.
Jej efekty to ju¿ 200 lokali �bez tytoniu�
w ca³ej Polsce, ponad 600 relacji w mediach
(telewizja, radio, prasa, Internet), wspó³praca
z samorz¹dami i organizacjami spo³ecznymi
w 6 najwiêkszych miastach kraju (Kraków,
Warszawa, Trójmiasto, Wroc³aw, Katowice,
£ód�), a tak¿e coraz wiêksze poparcie spo-
³eczne dla tych dzia³añ. 

GDAÑSK PRZEWODZI
Otwieraj¹c etap pomorski kampanii, Sto-

warzyszenie MANKO przyzna³o 19 certyfi-
katów lokalom spe³niaj¹cym standardy sie-
ci Lokal Bez Papierosa.pl. By³y w�ród nich
zarówno lokale z ca³kowitym zakazem pale-
nia, jak i z wydzielonymi salami wolnymi
od tytoniu. W rankingu przoduje Gdañsk,
w którym akces do sieci Lokal Bez Papie-
rosa.pl zg³osili w³a�ciciele restauracji, sma-
¿alni ryb, hoteli. Na szczê�cie inne miasta
Pomorza nie pozostaj¹ w tyle. 

Organizatorzy kampanii, z poparciem
licznych lokalnych organizacji spo³ecznych
i samorz¹du prowadz¹ równie¿ dzia³ania
edukacyjne i promocyjne. W ci¹gu tygo-
dnia zosta³o rozdysponowane 1000 plaka-
tów, które zawis³y m.in. na terenie Urzêdów
Miasta Gdyni, Gdañska i Sopotu, w Kurato-
rium Pomorskim czy Centrach Wolontariatu.
S¹ one rozwieszane równie¿ w gimnazjach

Efektem wypowiedzi dyrektora Instytutu Kar-
diologii i kierownika I Kliniki Kardiologii Aka-
demii Medycznej w Gdañsku prof. dr hab.
med. Andrzeja Rynkiewicza jest apel skiero-
wany 12 marca 2008 przez Stowarzyszenie
MANKO do Sejmowej Komisji Zdrowia RP,
a dotycz¹cy projektu ustawy o zakazie palenia
w miejscach publicznych

W Polsce zaledwie 30 proc. osób deklaruje bycie
palaczem. Spory odsetek niepal¹cych obywateli
jest zatem skazanych na wdychanie niebezpiecz-
nych substancji, szczególnie w lokalach zamkniê-
tych: kawiarniach, restauracjach czy pubach

(dokoñczenie na nastêpnej stronie)
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Pierwsze tygodnie roku 1996, gdy eko-
nomi�ci i ksiêgowi analizowali Wstêp-

ny Bilans Stoczni oraz Rachunek Wyników
za ubieg³y rok, do za³ogi dociera³y wiado-
mo�ci niezbyt pomy�lne, a nawet budz¹ce
strach. Kiedy wiêc, na Walnym Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdañskiej SA
przedstawiono Bilans Spó³ki zamykaj¹cy siê
strat¹ 89 183 tys. z³, to wiadomo�æ ta og³o-
szona w historycznej Sali BHP spowodo-
wa³a naprzód konsternacjê, a nastêpnie,
wielogodzinn¹ burzliw¹ i ostr¹ dyskusjê.
Zwracano uwagê na nik³e wyniki kolej-
nych restrukturyzacji i zmian organizacyj-
nych. Najbardziej oberwa³o siê politykom
i przywódcom rz¹dowym, którzy nie potra-
fili zrozumieæ, czym dla gospodarki pañstwa
jest morze, budownictwo okrêtowe i flota
handlowa. Taka polityka powodowa³a sys-
tematyczn¹ redukcjê statków p³ywaj¹cych
pod polsk¹ bander¹ w PLO, P¯M, P¯B,
a tak¿e rybackiego DALMORU. Dziêki go-
spodarce morskiej, a szczególnie stoczniom,
wiele tysiêcy ludzi w ca³ym kraju pracuj¹c
w zak³adach kooperuj¹cych posiada pracê,
a Stocznia jest dla nich wielk¹ montowni¹.

NASZA STOCZNIA (26)
Wczoraj i Dzi� Stoczni GdañskiejWczoraj i Dzi� Stoczni Gdañskiej
Czarne chmury nad Stoczni¹

� strajki i powtórna likwidacja
Prezes Zarz¹du Stoczni
in¿. Ryszard Goluch wie-
lokrotnie podkre�la³, ¿e
przyczyn¹ doprowadze-
nia Stoczni do tragicznej
sytuacji by³y niekorzyst-
ne kontrakty na budowê
statków zawarte przez
poprzedni Zarz¹d Stoczni
przy akceptacji Rady Nad-
zorczej i b³êdy polityki
kursowej. Jako przyk³ad
poda³, ¿e w ci¹gu ubieg³e-
go roku zbudowali�my dla
zagranicznych armatorów statki za 270 mln
USD, a kurs z³otego do dolara kosztowa³
nas 100 mln z³.

Ze wzglêdu na brak konkretnych decyzji
banku dot. kredytowania budowy statków,
Stocznia straci³a kolejnych kontrahentów.
Sytuacja zak³adu i jego za³ogi staje coraz
bardziej krytyczna. Wystarczy wspomnieæ,
¿e to za³oga w ogólnostoczniowym refe-
rendum, zg³oszonym przez Jerzego Borow-
czaka, popar³a program restrukturyzacji
i program naprawczy z rezygnacj¹ prawa

do strajku w³¹cznie. Nie-
stety, 20 czerwca Zarz¹d
Stoczni sk³ada w S¹dzie
wniosek o stwierdzenie
upad³o�ci Stoczni. A gdy
rozpoczynaj¹ siê waka-
cje i za okres urlopowy
pracownicy otrzymuj¹ tyl-
ko 50% swoich zarobków
w zwi¹zku z tym, nieza-
dowolenie wzrasta, a gdy
z pocz¹tkiem sierpnia S¹d
Gospodarczy og³asza upa-
d³o�æ Stoczni Gdañskiej

S.A., to wkrótce po tym, powstaje Komitet
Obrony Stoczni z Jerzym Borowczakiem na
czele. Rada Nadzorcza odwo³uje dotych-
czasowego Prezesa Zarz¹du in¿. Ryszarda
Golucha, a wyznaczony przez S¹d syndyk
adwokat Micha³ Lachert obejmuje urzêdo-
wanie. Tymczasem, gdy nie odnosz¹ ¿ad-
nego skutku protesty organizowane na
terenie Stoczni, postanowiono okupowaæ
Urz¹d Wojewódzki. Jako miejsce strajku
okupacyjnego Wojewoda zaproponowa³
Salê Herbow¹, która pomie�ci³a 200 stocz-
niowców, natomiast, w trzecim dniu tego
strajku w dowód poparcia przed budyn-
kiem Urzêdu Wojewódzkiego zgromadzi³o
siê oko³o 2 tysiêcy ludzi z Województwa
Pomorskiego i przedstawicieli zak³adów
pracy w kraju. Podsumowuj¹c ten smutny
i pe³en napiêæ rok, ju¿ w wolnej i niepod-
leg³ej Polsce, wspomnê, ¿e uda³o siê sprze-
daæ 4 statki � kontenerowiec typy B-131
,,Montania�, ch³odniowiec B-508 �Mont
Blanc� oraz dwa masowce dla norweskie-
go armatora Gearbulk Holding Ltd �Pine
Arrow� i �Selandia�.

MIECZYS£AW WASIEWICZBrama Nr 2 po og³oszeniu likwidacji Stoczni

Masowiec dla Holandii

i liceach województwa pomorskiego. Pod-
czas konferencji zosta³ og³oszony konkurs
na plakat i komiks dotycz¹cy problematyki
biernego palenia skierowany do uczniów
i studentów pomorskich szkó³ i uczelni
wy¿szych.

GENEZA KAMPANII 
W Polsce zaledwie 30 proc. osób dekla-

ruje bycie palaczem. Spory odsetek niepa-
l¹cych obywateli jest zatem skazanych
na wdychanie niebezpiecznych substancji,
szczególnie w lokalach zamkniêtych: ka-
wiarniach, restauracjach czy pubach. Kam-

pania spo³eczna Lokal Bez Papierosa.pl
jest pierwsz¹ w Polsce inicjatyw¹ zwracaj¹c¹
uwagê na problem biernego palenia i pro-
muj¹c¹ asertywno�æ oraz szacunek do
w³asnego zdrowia. 

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie
Manko � wydawca Miesiêcznika Studenc-
kiego w Krakowie MANKO, Miêdzynaro-
dowego Magazynu Templar Network Ma-
gazine oraz organizator projektów i kampanii
spo³ecznych skierowanych g³ównie do m³o-
dych ludzi. S¹ to kampanie z zakresu eko-
logii, zdrowia, kultury, przedsiêbiorczo�ci,

m.in.: Ekosegregacja, Miêdzynarodowy Fe-
stiwal Filmów Studenckich. Stowarzyszenie
jest niezale¿n¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹.

Nie b¹d� biernym, wybierz lokal bez pa-
pierosa! Zapraszamy na stronê kampanii
www.lokalbezpapierosa.pl

Mo¿na na niej zapoznaæ siê z dok³adn¹
map¹, nazwami i adresami m.in. gdañskich
lokali bez papierosa, co ma istotne znacze-
nie dla niepal¹cych tubylców, ale zw³asz-
cza dla przyjezdnych turystów.

W£ODZIMIERZ AMERSKI
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Wiele osób na pewno siê zastanawia jak zapewniæ swoim
pociechom ciekawy letni wypoczynek. Wiadomo, ¿e naj-

przyjemniej jest nad wod¹. A jak woda to oczywi�cie ¿eglarstwo.
Chyba najciekawszy i najpiêkniejszy sport, który mo¿na uprawiaæ
w wielu formach. Mo¿e to byæ przecie¿ turystyka � wêdrowanie
kana³ami i jeziorami, których szczególnie na Kaszubach przecie¿
nie brakuje, mo¿e to byæ kilkugodzinna rozrywka nad wod¹, mo¿e
to byæ wreszcie ta forma najwy¿sza czyli wyczyn, udzia³ w prze-
ró¿nych regatach. Warunkiem jest oczywi�cie zdobycie odpo-
wiednich uprawnieñ czyli patentu ¿eglarskiego. Nie jest to spra-
wa szczególnie trudna je¿eli znajdziemy o�rodek ¿eglarski
prowadz¹cy specjalne kursy po³¹czone z egzaminem na patent
¿eglarza.

Ca³kiem niedaleko od Gdañska, 6 km za Ko�cierzyn¹ nad jezio-
rem Garczyn znajduje siê piêknie usytuowany o�rodek, w którym
odbywaj¹ siê kolonie, obozy i specjalne kursy ¿eglarskie. Pobyt

ATRAKCYJNE
I INTERESUJ¥CE

WAKACJE

na takim kursie trwa 3 tygodnie. Trzeba w tym czasie wyp³ywaæ
a¿ 100 godzin na ³odzi ¿aglowej, oczywi�cie pod opiek¹ i kierun-
kiem wykwalifikowanych instruktorów. S¹ to najczê�ciej nauczy-
ciele ró¿nych szkó³ posiadaj¹cy patenty sterników lub nawet ka-
pitanów oraz uprawnienia instruktorskie. Potrafi¹ nauczyæ sztuki
¿eglarskiej tak, ¿e na egzaminie nie ma k³opotów.

Ten o�rodek to Powiatowe Centrum M³odzie¿y w Ko�cierzynie
usytuowany nad  jeziorem Garczyñskim w otoczeniu wspania³ych
lasów � 62 kilometry od Gdañska. Odwiedzenie w dowolnym
czasie swojej pociechy je¿eli posiada siê samochód nie stanowi
problemu. Jest tak¿e przystanek  kolejowy na linii Ko�cierzyna�
Chojnice, gdzie w czasie wakacji zatrzymuj¹ siê poci¹gi jad¹ce
z Gdyni. Kursy ¿eglarskie planowane s¹ w 2 turnusach po trzy
tygodnie ka¿dy. Pierwszy od 20.07 do 9.08, drugi od 9.08 do 29.08
br. Cena za trzytygodniowy pobyt wynosi 1500 z³. W jej ramach
uczestnik otrzymuje zakwaterowanie w pawilonach mieszkalnych
z pe³nym wyposa¿eniem sanitarnym w pokojach 3- i 4-osobowych,
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wy¿ywienie (4 posi³ki dziennie), udzia³ w teoretycznych i prak-
tycznych zajêciach ¿eglarskich w wymiarze 100 godzin, opiekê
lekarsk¹, opiekê ratownicz¹ na wodzie przez wykwalifikowanych
ratowników, zajêcia rekreacyjno-sportowe, survival, strzelanie,
dyskoteki. Ka¿dy dzieñ jest nies³ychanie bogato wype³niony i nu-
dziæ siê nie ma czasu.

Dok³adnych informacji telefonicznych udziela kierownictwo Cen-
trum Wyszkolenia Wodnego w Garczynie  pod nr. (058) 686 40 98,
wzglêdnie dok³adniejszych jeszcze informacji nale¿y poszukiwaæ
pod adresem internetowym http://www.pomgarczyn.m.pl w dziale
�oferta�. Dla m³odzie¿y jest to na pewno jedna z najatrakcyjniej-
szych form zagospodarowania sobie wakacji.

 ANTONI PERZYNA

Ju¿ 50 lat istnieje w naszym mie�cie
Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztu-

ki. Jego rodowód wywodzi siê od dzia³aj¹-
cego w prastarych dla nas niemal czasach
Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki
w Wolnym Mie�cie Gdañsku, które za³o¿o-
no 11 lipca 1922 r. Oczywi�cie z przerw¹,
przetrwa³o ono wojnê kontynuuj¹c swoj¹
dzia³alno�æ pod star¹ nazw¹ do 27 pa�-
dziernika 1956 r. Na fali przemian politycz-
nych zmieniono bowiem jego nazwê na
Gdañskie Towarzystwo Naukowe. S³owa;
przyjaciele i sztuka odesz³y w niepamiêæ.
Szczê�liwie do tego powrócono 2 maja
1958 r. przywracaj¹c mu aktualn¹ dzisiejsz¹
nazwê. Dla �cis³o�ci historycznej wypada
dodaæ, ¿e sekcj¹ plastyczn¹ kierowa³ wów-
czas dzisiejszy cz³onek zarz¹du Stowarzy-
szenia �Nasz Gdañsk� in¿ynier architekt
Stanis³aw Michel. Tyle mo¿e o historii.
Teraz o tera�niejszo�ci. Z udzia³em licznie
zebranych go�ci i przyjació³ w salach Ra-
tusza G³ównego przy ul. D³ugiej prezes

Piêkny Jubileusz
GTPS pan Ryszard Kul otworzy³ uroczy-
sto�æ jubileuszow¹ podkre�laj¹c z zadowo-

leniem w swoim wyst¹pieniu systematycz-
nie zwiêkszaj¹c¹ siê z roku na rok ilo�æ
imprez i konkursów artystycznych z grafiki,
malarstwa oraz wymianê artystyczn¹ i kon-
takty z twórczo�ci¹ krajów nawet tak odle-
g³ych od nas, jak np. Japonia. Wyró¿niaj¹cy
siê arty�ci otrzymali pami¹tkowe dyplomy
i piêkne albumy. Nie zapomniano przy tym
o przedstawicielach lokalnej w³adzy, szko-
da, ¿e jedynie Urz¹d Marsza³kowski stan¹³
na wysoko�ci zadania przysy³aj¹c swojego
przedstawiciela, któremu przekazano po-
dobne pami¹tki. Mi³ym akcentem by³ tak¿e
udzia³ senatora RP Pana Andrzeja Grzyba,
który jest prawdziwym mi³o�nikiem sztuki
i bywa na niemal wszystkich spotkaniach
GTPS. Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk� i jego
miesiêcznik o tej samej nazwie ¿ycz¹ Do-
stojnym Jubilatom d³ugich lat aktywnej,
piêknej i po¿ytecznej dzia³alno�ci.

 ANTONI PERZYNA

Przemawia prezes GTPS Ryszard Kul
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W dniu 1 czerwca br. z okazji Miêdzy-
narodowego Dnia Dziecka zosta³a zor-

ganizowana w hali sportowej Centralnego
szkolenia PZTS w Gdañsku przy ul. Meis-
snera 3 na Zaspie impreza sportowa �
II Otwarty Turniej Szkó³ Podstawowych
w Tenisie Sto³owym o g³ówn¹ nagrodê �
Puchar Prezydenta Miasta Gdañska.
Do udzia³u w turnieju otwartym zg³osi³o
siê 12 ekip z poza Gdañska w tym: SP ze
Straszyna, SP 28 z Gdyni, SP z Borcza, SP
£ebieñska Huta, SP Kalisz, ZS Kie³pino,
SP nr 1 i nr 2 z Ustki, SP z Czeczewa, ZSP
Nowa Cerkiew i SP Sierakowice. Wszystkie
te ekipy próbowa³y w³¹czyæ siê z powo-
dzeniem w rywalizacjê z gdañskimi szko³a-
mi podstawowymi, które reprezentowa³y:
SP nr 5, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 15, SP
nr 17, SP nr 18, SP nr 19, SP nr 45, SP nr
67, SP nr 76, SP nr 80, SP nr 89. W sumie

DZIEÑ DZIECKA NA SPORTOWO

nr 5 z Gdañska � 75 pkt i Puchar Prezyden-
ta Miasta Gdañska, oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez NAFTOPORT Sp. z o.o,
2 miejsce SP ze Straszyna � 54 pkt � Puchar
Pomorskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego i na-

Joanna Kiedrowska z SP Kaliska, 4. miejsce
Daria Stawicka z SP w Straszynie, 5. miejsce
Honorata Olczak z SP nr 2 z Ustki.

W kategorii ¯aków � 1.miejsce Maciej
Kleinschmidt SP z Kalisza � zdoby³ puchar
�ACEL� � J.M. Ciskowscy spó³ka koman-
dytowa, 2. miejsce Krzysztof Sulewski z SP
nr 1 z Ustki, 3. miejsce Kacper Gajewski
z SP nr 5 w Gdañsku, 4.miejsce Alan Ja-
chowicz z SP nr 5 w Gdañsku i 5. miejsce
S³awomir Dosz z SP £ebieñska Huta.
W kategorii ¯ACZKI � 1. miejsce zdoby³a
Klaudia Swierczyñska z SP nr w Gdyni wy-
walczaj¹c puchar �TERRA� Sp.z.o.o., 2. miej-
sce Daria Kêdzior z SP nr 5 w Gdañsku, 3.
Anna Smolnicka z SP nr 1 w Ustce, 4. miej-
sce Dorota Iwañska SP nr 2 z Ustki, 5. Ka-
mila Kazimierowska z SP nr 5 w Gdañsku.

Honorowe nagrody turnieju otrzymali:
Puchar Prezydenta Gdañska dla najlepsze-
go technika � Honorata Olczyk z SP nr 2
z Ustki. Upominki dla najm³odszych
uczestników turnieju: Karolina Kleinsch-
midt uczennica I klasy z SP Kalisz i Jan
Szafranek z SP nr 89 z Gdañska tak¿e uczeñ

Zawodnicy podczas oficjalnego otwarcia imprezy

Wspólne pami¹tkowe zdjêcie wszystkich ekip

do rywalizacji dru¿ynowej i indywidualnej
wystartowa³y 24 zespo³y i 73 uczestników.
Nagrodami by³y piêkne puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowane przez or-
ganizatorów i sponsorów. Dziewczêta i ch³op-
cy uczestniczyli w rywalizacji oddzielnie
w dwóch grupach i dwóch kategoriach
wiekowych w ka¿dej grupie � m³odzików
i m³odziczek oraz ¿aków i ¿aczek. Turniej
otworzy³ dr Ryszard Weissbrodt wspólnie
z prezesem GKTS Romanem Trawickim.
Organizatorzy i sponsorzy sprawili przy tym
mi³¹ niespodziankê wszystkim uczestnikom
wrêczaj¹c im pami¹tkowe upominki z okazji
ich �wiêta. Pó�niej rozpoczêto sportow¹
rywalizacjê. Po nies³ychanie zaciêtych wal-
kach, gdzie walczono z najwy¿szym po-
�wiêceniem i ambicj¹, jak to dzieci tylko
potrafi¹, koñcowa klasyfikacja dru¿ynowa
przedstawia siê nastêpuj¹co: 1 miejsce SP

grody rzeczowe ufundowane prze ZZRC
Grupy �LOTOS�, 3. miejsce SP 28 z Gdyni
� pkt 43 i Puchar Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk�, a nagrody rzeczowe ufundowane
przez ZZPRC �EC WYBRZE¯E� SA, 4. miej-
sce SP z Borcza � 24 pkt, 5. miejsce SP
z £ebieñskiej Huty � 22 pkt, 6. miejsce SP
z Kalisza � 21 pkt. W sumie sklasyfikowano
24 zespo³y.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciê¿y-
li: M£ODZICY � 1. Filip Gajewski SP nr 5
z Gdañska � zdoby³ puchar ZW SZS,
2. miejsce Adam Dosz z SP £ebieñska
Huta, 3. miejsce Damian Kreft z SP Czeczewo,
4. miejsce Krzysztof Liwski SP ze Straszyna
i 5. miejsce Micha³ H³asko SP nr 17 z Gdañ-
ska. M£ODZICZKI � 1. miejsce Agnieszka
Kaczmarek ze SP nr 5 z Gdañska � zdoby³a
puchar �Gazety Wyborczej�, 2. miejsce Mar-
ta Krajewska z SP ze Straszyna, 3. miejsce

Honorata Olczak SP Nr 2 � Ustka i Joanna
Kiedrowska SP Kaliska w akcji

Turniej o Puchar Prezydenta
Miasta Gdañska
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Rywalizacja ch³opców
Klasyfikacja dru¿ynowa: I miejsce SP nr 5 � Gdañsk, II miejsce SP �
Straszyn, III miejsce SP nr 28 � Gdynia

Najm³odsi uczestnicy �II Turnieju�

Ekipa SP nr 28 Gdynia zdoby³a puchar Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

Organizatorzy II Turnieju

Agnieszka Kaczmarek SP nr 5 Gdañsk
wygra³a w kategorii m³odziczek

I klasy syn by³ego cz³onka kadry narodowej
a obecnie trenera Centralnego O�rodka Szko-
lenia Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego
� Piotra Szafranka. W podsumowaniu II
turnieju wypada stwierdziæ, ¿e poziom wy-
szkolenia uczestniczek i uczestników w po-
równaniu do I turnieju wyra�nie siê podniós³,
widaæ postêpy w technice i taktyce oraz

Maciej Kleinschmidt SP Kalisz zwyciê¿y³
w Kategorii ¯ak

systematyczne równanie do najlepszych co
jest niew¹tpliwa zas³ug¹ nie tylko talentu
i pracowito�ci m³odzie¿y ale przede wszyst-
kim rezultatem bardzo dobrej pracy szkole-
niowej trenerów, instruktorów i nauczycieli
wf. w poszczególnych szko³ach. II turniej
dobitnie wykaza³, ¿e takie imprezy s¹ dla
dzieci niezbêdne i powinny byæ nadal kon-

tynuowane. S³owa uznania nale¿¹ siê Wy-
dzia³owi Edukacji i Wydzia³owi Sportu UM,
wszystkim dzia³aczom, sponsorom, organi-
zatorom, trenerom, patronom medialnym
z miesiêcznikiem �Nasz Gdañsk� w³¹cznie
za sprawienie tyle rado�ci dzieciom w dniu
ich �wiêta.

RUFIN GODLEWSKI


