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Mimo to zwolennicy sprzecznego z ide¹
rozwoju dróg wodnych mostu dla pieszych
przez Mot³awê trwaj¹ w uporze.

Przerwaæ mno¿enie absurdów
Co pewien czas media donosz¹ o coraz

to nowej wersji, a ka¿da z nich (przepra-
szam, ale kto� musi to powiedzieæ) jest

Tanio i skutecznie po³¹czyæ oba brzegi Mot³awy

Dlaczego nie prom?
Na temat k³adki z Zamczyska (nie �Starego Miasta� jak ci¹gle czytamy) na O³owiankê zadrukowano
ju¿ tony papieru. Wielokrotnie wykazywano bezsensowno�æ wydawania wielkich pieniêdzy na tê
koncepcjê, podczas gdy regularnie p³ywaj¹cy prom po³¹czy oba brzegi Mot³awy o wiele taniej i co
najmniej tak samo skutecznie.

bardziej absurdalna. Najnowsza zmusza
tych, którzy bêd¹ chcieli po niej przej�æ, do
pokonania z ka¿dej strony, w górê i w dó³,
150 stopni schodów! W praktyce wyklucza
to równie¿ u¿ycie roweru. Jak tak dalej
pójdzie, pojawi¹ siê w sercu Gdañska wie-
¿e z szybkobie¿nymi windami, albo d³ugie
na kilkadziesi¹t metrów pochylnie z rucho-

mymi chodnikami. Aby przerwaæ to mno-
¿enie absurdów, zadajê proste pytanie, ci¹-
gle to samo, na które nikt z drugiej strony
nawet nie próbuje odpowiedzieæ: dlaczego
nie prom? Kursuj¹ w wielu miastach Eu-
ropy jednostki z nowoczesnymi silnikami,
spalaj¹ce niewiele paliwa, ³adne, ekono-
miczne i niedrogie � od kilkunastu do kil-
kudziesiêciu razy tañsze ni¿ ta nieszczêsna
k³adka (ceny mo¿na znale�æ w internecie).
W takim np. Amsterdamie na ponad 200
tzw. ³odzi kana³owych 28 ma napêd elek-
tryczny, 11 gazowy, a jedna, najnowsza �
superekologiczny silnik wodorowy! Dla-
czego nie kupiæ, czy nie wzi¹æ w leasing
jednej lub kilku z nich? Pojazd tego rodza-
ju mo¿e p³ywaæ tam i z powrotem w razie
potrzeby nawet piêæ razy na godzinê, co
ca³kowicie rozwi¹¿e problem komunikacji
miêdzy brzegami � pieszej i rowerowej.

Przeprawa wod¹ � wielka atrakcja
Wa¿ne jest tylko, ¿eby kursowa³ regu-

larnie od rana do wieczora, nie tak jak sta-
teczek spod ¯urawia, który p³ywa tylko
w godzinach otwarcia Muzeum. Tê sam¹
funkcjê, ale w wiêkszych odstêpach czasu
bêd¹ spe³nia³y planowane tramwaje wod-
ne. Nikt, powtarzam: nikt dot¹d nie wykaza³,£odzie amsterdamskie, zgrabne, ekonomiczne i niedrogie � dlaczego nie u nas?
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w czym prom ma byæ gorszy od k³adki.
Mo¿e p³ywaæ o ka¿dej porze dnia i roku
(ten spod ¯urawia kursowa³ tej zimy na-
wet, gdy lód obok by³ tak gruby, ¿e utrzy-
mywa³ cz³owieka!), a przeprawa wod¹
stanowi wielk¹ atrakcjê. Inny prom, zdolny
do przewo¿enia samochodów, powinien
p³ywaæ w przed³u¿eniu ulicy Wa³owej,
której ostatni odcinek, przez d³ugie lata
zamkniêty, mo¿na znowu otworzyæ. U³a-

twi³oby to dojazd do ca³ej dzielnicy za
Mot³aw¹, tak¿e do Filharmonii (od ty³u,
przez mostek na kanale Stêpkarskim),
a przy okazji choæ trochê odci¹¿y³o kor-
kuj¹ce siê Podwale Przedmiejskie. Prze-
ciwko k³adce przemawia przede wszyst-
kim jej koszt. Zrealizowana, stanie siê
trwa³ym pomnikiem dzia³ania na efekt i �
powiedzmy sobie szczerze � nie najm¹-
drzejszego gospodarowania pieniêdzmi.

A zatem: Dlaczego upieraæ siê przy
k³adce � kosztownej, utrudniaj¹cej ruch
na wodzie i przekre�laj¹cej piêkno Stare-
go Portu? Dlaczego nie prom?

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

P.S. Jak wie�æ niesie, zespó³ specjalistów
analizuje obie koncepcje: k³adki i promu.
Miejmy nadziejê, ¿e zwyciê¿y racjonalne
my�lenie i ch³odny rachunek ekonomiczny.

Polska posiada³a uzbrojenie w postaci:
jednej armaty kaliber 75 (Polacy zdobyli
ich sporo na bolszewikach w 1929 r.),
4 mo�dzierze 81 mm, 2 dzia³ka p.p. 37
mm, ponad 45 karabinów maszynowych
i 160 karabinów rêcznych.

Powtórka z historii
Obiektami obronnymi na Westerplatte

by³y: koszary zbudowane w 1936 roku
z zastosowaniem ¿elbetonu, 5 warowni
oraz kilka placówek � bunkrów w ziemi
przykrytych belkami i ziemia, uzbrojo-
nych w broñ maszynow¹.

Wróæmy do g³ównego tematu tekstu,
otó¿ chodzi tu o armatê kalibru 75 mm,
która by³a na uzbrojeniu. Dzia³o to przy-
wieziono na Westerplatte w czê�ciach,
dopiero na miejscu zmontowa³ puszkarz
z Marynarki Wojennej. Dzia³o to by³o ko-
szulkowane z 76 mmm na kaliber 75 mm,
d³ugo�æ armaty wynosi³a 4 m, szeroko�æ
� 2 m, a wa¿y³o 1150 k. Dowódc¹ za³ogi
dzia³a by³ kapral Eugeniusz Grabowski,
absolwent Szko³y Podoficerów w Toruniu.
W sk³ad za³ogi wchodzili: kpr. Wincenty
K³ys, strz. Czes³aw Dzierzgowski, strz.
Czes³aw Filipkowski, strz. W³adys³aw Ja-
kubiak, strz. Józef Spi¿arny. Do dzia³a tego
by³o przygotowane 300 granatów o wadze
7 kg z zapalnikami.

Pod koniec lipca kpr. Grabowski ze swy-
mi lud�mi przybywa do Gdyni z Bia³ego-
stoku, tu spotyka siê z kpt. D¹browskim
i po dwóch tygodniach przybywa na We-
sterplatte. Otrzymuje zadanie usytuowania

dzia³a do obrony. Przygotowuje pole ostrza³u
przez usuniecie drzew i ga³êzi, kopi¹ bun-
kier dla dzia³a i dla za³ogi, pracuj¹ tylko
w nocy, aby Niemcy nie widzieli przygoto-
wañ. Plan Grabowskiego Sucharski zatwier-
dzi³ bez uwag. Na 1 wrze�nia baza by³a
gotowa, ale próby nie mo¿na by³o zrobiæ,
¿eby nie zdradzaæ siê przed Niemcami.

28 skutecznych strza³ów z dzia³a
Mamy 1 wrze�nia, godz. 4.45, pancernik

zaczyna wojnê, ale dzia³o stoi o 300 m
dalej w szopie, po miêkkim terenie le�nym
trzeba je wprowadziæ na stanowisko bojowe
pod ostrza³em przeciwnika. W Nowym
Porcie i na latarni morskiej s¹ niemieckie
stanowiska karabinów maszynowych. Na
latarni morskiej jest K.M., pada rozkaz:

cel 400 na latarniê morsk¹, ale cel chybio-
ny to nic strasznego, dzia³o musi siê osadziæ.
Drugi strza³ � w samo gniazdo K.M. na
latarni i tak po kolei kilkana�cie stanowisk
K.M. jest likwidowanych w Nowym Porcie.

Oko³o godziny 8 pancernik namierzy³
stanowisko bojowe armaty, padaj¹ strza³y,
dzia³o trafione, ko³o rozbite, przyrz¹dy
celownicze uszkodzone. Dzia³o odda³o 28
strza³ów skutecznych, za³oga zosta³a prze-
niesiona na inne stanowisko bojowe. S¹ to
relacje kpr. Eugeniusza Grabowskiego,
który stwierdzi³, ¿e nad dzia³em sta³a brzo-
za, któr¹ w po³owie �ci¹³ pocisk niemiecki.
Reszta tej brzozy zosta³a usuniêta w ostat-
nich latach. Stanowisko bojowe dzia³a
by³o obok obecnego kopca na Westerplatte
po prawej stronie naprzeciw 7 zniczy.

Kpr. Eugeniusz Grabowski opowiedzia³, ¿e 1 wrze�nia 1939 roku
nad dzia³em sta³a brzoza, któr¹ w po³owie �ci¹³ pocisk niemiecki.
Z inicjatywy S³awomira Ruta, przewodnika ko³a PTTK w Gdañsku

w miejscu, w którym sta³o dzia³o, posadzono nowe drzewko

Brzoza na Westerplatte
1 wrze�nia 2010 r. minê³a 71. rocznica napa�ci niemieckiej na Polskê. II wojna �wiatowa zaczê³a siê na Westerplatte
pomimo ¿e w tym samym czasie w wielu innych miejscach toczy³y siê walki. Westerplatte przez siedem dni broni³o 205
¿o³nierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego.

Ka¿dy z przewodników symbolicznie do³o¿y³ po ³opacie ziemi pod posadzon¹ brzozê
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W zwi¹zku z t¹ histori¹, z inicjatywy
kolegi S³awomira Ruta, przewodnika ko³a
PTTK w Gdañsku, podjêto dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do posadzenia w miejscu, w którym
by³o dzia³o Eugeniusza Grabowskiego, no-
wego drzewka, te¿ brzozy � ¿ywego pomni-
ka. W przygotowaniu miejsca pod drzewko
pomogli: pracownicy Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków i Zarz¹du Dróg i Zie-
leni oraz kol. Stanis³aw Sikora, prezes
Ko³a PTTK, obecnie radny Rady Miasta
Gdañska. Dobrze by by³o aby nastêpne
pokolenia sadzi³y tam nowe brzózki a sta-
re usuwa³y tak, jak, jak dzieje siê w ¿yciu
ludzkim � stare pokolenia odchodz¹, nowe
zajmuj¹ ich miejsce.

¯ywy pomnik
Ca³y ten akt odby³ siê 1 wrze�nia 2010 r.

o godz. 17. Kol. Wojciech Charkin, cz³onek

zarz¹du PTTK bardzo plastycznie opisa³
to miejsce bojowe. Wszyscy przewodnicy
wyrecytowali zwrotkê wiersza Konstante-
go Ildefonsa Ga³czyñskiego:

�Kiedy siê wype³ni³y dni
I przysz³o zgin¹æ latem
Prosto do nieba czwórkami szli
¯o³nierza z Westerplatte�.

Ka¿dy z przewodników symbolicznie
do³o¿y³ po ³opacie ziemi pod posadzon¹
brzozê, pierwsza by³a seniorka Ko³a PTTK
Krystyna Stankiewicz, a szarfê z drzewka
rozwi¹za³a m³odziutka córeczka przewod-
niczki. Po zakoñczeniu ceremonii wszyscy
udali�my siê na cmentarz ¯o³nierzy Wester-
platte aby zapaliæ znicze i minut¹ ciszy
uczciæ pamiêæ bohaterskich obroñców Pol-
skiej Ziemi.

Warto przypomnieæ, ¿e w maju 1945
roku powsta³ Zwi¹zek Obroñców Wester-

platte na czele z kpt. D¹browskim i zro-
dzi³ siê pomys³ budowy nagrobka i po-
mnika na Westerplatte. W zwi¹zku z tym
usuniêto krzy¿ z nagrobka, a w to miejsce
postawiono czo³g radziecki. Krzy¿ robot-
nicy mieli wywie�æ na wysypisko �mieci,
ale zawie�li go na cmentarz w Nowym
Porcie. Po powstaniu NSZZ �Solidarno�æ�
w Zarz¹dzie Portu Gdañsk staraniem dzia-
³aczy krzy¿ wróci³ na miejsce obok czo³gu,
a w 1989 roku przebudowano ca³y cmentarz
i ka¿dy ¿o³nierz ma swój krzy¿ i nazwisko.
Czo³g usuniêto bo przecie¿ Westerplatczy-
cy nie mieli nic wspólnego z czo³gami. Na
cmentarzu od 1971 roku spoczywa te¿
urna z prochami mjr. Henryka Sucharskie-
go, który zmar³ we W³oszech 30 sierpnia
1946 roku.

TADEUSZ M£YNIK

Krwi tatarskiej nie zabrak³o równie¿
w innych trudnych dla Polski momentach.

Walczyli i ginêli w szeregach polskich
wojsk

Po�wiêcali ¿ycie w czasie Potopu
Szwedzkiego, uczestniczyli w licznych
wojnach z Moskw¹, czy te¿ w trakcie
Odsieczy Wiedeñskiej. Zwi¹zani z Pol-
sk¹ Tatarzy nie opu�cili nas tak¿e we
wrze�niu 1939 r. Byli w�ród zamordo-
wanych w Katyniu. W szeregach pol-
skich wojsk bili siê na wszystkich fron-
tach minionej wojny. Walczyli i ginêli
m.in. pod Tobrukiem i pod Monte Cassi-
no. Jak podkre�laj¹ znawcy tematu,
niezale¿nie od wyznawanej religii Ta-
tar by³ zawsze gotów do �mierci za jego
ukochan¹ Ojczyznê � Polskê.

Wieki wspólnych dziejów sprawi³y, ¿e
wielu Tatarów osiedli³o siê na sta³e na
ziemiach polskich. Szczególnie du¿o by³o
ich na Kresach Wschodnich miêdzywo-
jennej Rzeczypospolitej. Zgodne s¹siedz-

Jerzy Szahuniewicz � prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP
im. Mirzy Kryczyñskiego w Gdañsku przywraca pamiêæ o zwi¹zkach

Polaków i Tatarów

Pomnik Tatara RP
stanie w parku na Oruni

Na kartach dziejów polsko-tatarskich s¹ m.in. zmagania z Zakonem Krzy¿ackim. W tym roku obchodzili�my piêkn¹ 600-letni¹
rocznicê bitwy pod Grunwaldem w 1410 r. Niewielu pewnie pamiêta, ¿e u boku polsko-litewskich wojsk nie zabrak³o
Tatarów. Dowodzi³ nimi Chan D¿elal Ed Din.

wielu innych rozstrzelano, b¹d� zakatowano
w wiêzieniach i obozach koncentracyjnych.

Bogactwo naszej wspólnej historii jest
tak du¿e, ¿e nie sposób przytoczyæ je tutaj
w ca³o�ci. Jest jednak warte przywracania

nale¿nej jej pamiêci i temu te¿ od lat
po�wiêca siê w swych dzia³aniach Jerzy
Szahuniewicz � prezes Narodowego
Centrum Kultury Tatarów RP im. Mirzy
Kryczyñskiego w Gdañsku.

Gdañski Chan z ksi¹¿êcego rodu
Jerzy Dzirdzis Szahuniewicz nale¿y

do niezwyk³ych postaci. W kontaktach
z nim czuje siê, ¿e p³ynie w nim szlachet-
na krew. Wra¿enia nie s¹ z³udne w jego
przypadku. Z dum¹ podkre�la, ¿e jest po-
tomkiem s³ynnego Chana Timur Lenka,
jednego z najwiêkszych i najgro�niej-
szych wojowników, który na pocz¹tku
XV w. pokona³ Z³ot¹ Ordê, a stolicê swo-
jej w³adzy ustanowi³ w Samarkandzie.

Pytany o bli¿sze szczegó³y J. Szahu-
niewicz chêtnie siêga po ksiêgi i doku-

two przerwa³a II Wojna �wiatowa. Dwa
systemy totalitarne faszyzmu i stalinizmu
z równ¹ nienawi�ci¹ potraktowa³y na oku-
powanych ziemiach Polaków i Tatarów.
Wielu nie powróci³o z syberyjskich zsy³ek,

Jerzy Szhuniewicz w narodowym stroju tatarskim
w miejscu, gdzie nied³ugo stanie Pomnik Tatara RP

 Fot. W. Kowalski
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Matka Jerzego � Danuta (1959 r.), to od
niej miêdzy innymi uczy³ siê szacunku

i mi³o�ci do Ojczyzny
W uznaniu zas³ug w czerwcu br. J. Szahuniewicz
zosta³ wyró¿niony medalem �Pro Memoria�

Fontanna £ez w Bakczysaraju na Krymie W skalnym mie�cie Czufut-Kale (2 km od
Bakczysaraju)

menty rodowe. Wywodzi siê z ksi¹¿êcego
rodu (Mirzów � Dzerai³ów z Kercza na
Krymie) Szahuniewiczów (herbów Aksak
i Trzaska). Jego korzenie powi¹zañ z Pol-
sk¹ siêgaj¹ pocz¹tków XV w. W�ród bo-
gatych w ziemie i maj¹tek przodków
znajduje siê wielu oficerów i dowódców
wojskowych zas³u¿onych dla Polski, Li-
twy, Ukrainy i Bia³orusi.

Jak podkre�la posiadany przez niego
dziedziczny tytu³ Chana (Mirzy) zobowi¹-
zuje. W�ród wielu wymogów wymienia
bycie cz³owiekiem honoru, prawym i praw-
domównym, a przede wszystkim stawiaj¹-
cym sobie szczytne cele i posiadaj¹cym
upór w d¹¿eniu do ich realizacji. Takim
te¿ jest dla otoczenia. Szybko wzbudza
sympatiê, a szacunek dla jego osoby siêga
daleko, bo a¿ na Krym. W trakcie swej
ostatniej wrze�niowej wizyty na Krymie
z najwy¿szymi honorami przyjmowali go

dostojnicy w³adz krymskich. W dowód
uznania szczególnie go wyró¿niono prze-
kazuj¹c na w³asno�æ 600 m kw. ziemi.
Da³o mu to wiele rado�ci, bo jak sam za-
uwa¿y³: �Chan bez ziemi, to nie Chan�.
Dodaæ jeszcze wypada, ¿e otrzyma³ rów-
nie¿ prawo wyboru miasta na Krymie,
w którym chcia³by ziemiê posiadaæ.

Ojczyzna w Polsce.
Marzenia o jedno�ci Tatarów

Za swoj¹ Ojczyznê uznaje Polskê. Jak
podkre�la wychowa³ siê w patriotycznej ro-
dzinie, w której zawsze by³a wielka mi³o�æ
i oddanie dla sprawy niepodleg³o�ci Polski.
Z nostalgi¹ wspomina dzieciñstwo, polskie
pie�ni patriotyczne i szacunek dla polskiego
hymnu narodowego: �przy nim, ju¿ jako
dziecko zawsze musia³em staæ na baczno�æ,
to najpiêkniejszy hymn na �wiecie�.

Pytany o problemy mniejszo�ci naro-
dowych w Polsce odpowiada: �¯yjemy
w kraju do�æ trudnym politycznie i reli-
gijnie. O ile nie spotykamy siê z objawa-
mi dyskryminacji religijnej, to zdarzaj¹ siê
objawy dyskryminacji narodowej. Przyczy-
nê widzê w niewiedzy, w nieznajomo�ci
naszej wspólnej historii. Musi min¹æ jesz-
cze trochê czasu, by zniwelowaæ skutki
komunizmu, którego jednym z celów by³o
poró¿nianie narodów�.

Sercem czuje siê Polakiem. Jest dumny
ze swojej rodziny. Jego ¿ona Janina jest
Polk¹, a doros³e ju¿ dzieci Patrycja i £u-
kasz urodzi³y siê w Gdañsku. W jego du-
szy zosta³o jednak miejsce na marzenia
Tatara. Zdaje sobie sprawê z ma³ej ich re-
alno�ci, a jednak gdzie� w g³êbi siebie
wierzy, ¿e mo¿e kiedy� uda siê zjedno-
czyæ podzielonych politycznie Tatarów,
a na Krymie powstanie wolne i niezale¿-
ne pañstwo dla narodu tatarskiego.

Ofiarom ich ¿ycia, ³zom ¿on i matek
nale¿ny jest szacunek

Wspólne dzieje polsko-tatarskie s¹ do-
skonale znane J. Szahuniewiczowi: �Nad-
szed³ czas, by oddaæ ho³d Naszej Ojczy�nie
� Polsce i zarazem otrzymaæ od niej po-
dziêkowanie za nasze jej oddanie. Tatarzy
od wieków walczyli i ginêli za Ojczyznê,
za Polskê. Ich waleczno�æ jest w ich krwi,
bez wzglêdu pod czyim sztandarem, u boku
polskiego ¿o³nierza zawsze walczyli do koñ-
ca. Ofiarom ich ¿ycia, ³zom ich ¿on i matek,
nale¿ny jest szacunek. Moj¹ misj¹ jest daæ
Tatarom miejsce i pomnik, gdzie w dniach
ich �wi¹t bêd¹ mogli z³o¿yæ wieniec, czy
kwiaty. Taki pomnik musi zostaæ ods³oniêty
w Gdañsku. To miasto dla mnie by³o przez
wieki, a i obecnie jest nie ujarzmione. Jest
symbolem tego, co tkwi w duszy Tatara�.

15 listopada 2010 roku, w przepiêknym
parku w Gdañsku Oruni, zostanie uroczy-
�cie ods³oniêty Pomnik Tatara RP. Monu-
ment bêdzie przedstawia³ tatarskiego u³ana
na koniu w naturalnej wielko�ci. Tatara jed-
nego z wielu, jacy stanêli do walki w sze-
regach Legionów Brygadiera (pó�niejsze-
go Marsza³ka) Józefa Pi³sudskiego. Warto
wspomnieæ, ¿e choæ byli w ró¿nych od-
dzia³ach, to 1 Szwadron 13. Pu³ku U³anów
w ca³o�ci sk³ada³ siê z Tatarów. Chwaleb-
nym pozostaje te¿ dla Tatarów zaufanie,
jakim darzy³ ich Józef Pi³sudski. Ceni¹c
tatarsk¹ wierno�æ i oddanie spo�ród nich
wybra³ swoj¹ ochronê.

Na uroczysto�æ ods³oniêcia pomnika
zapowiedzia³o przybycie wielu znamieni-
tych go�ci, w tym z w³adz pañstwowych
z kraju i z zagranicy. Jako Stowarzysze-
nie ,,Nasz Gdañsk� mo¿emy byæ dumni,
¿e w gronie wybitnych postaci Komitetu
Honorowego znalaz³ siê nasz prezes doc.
dr in¿. Andrzej Januszajtis.

WALDEMAR KOWALSKI

FOT. ZE ZB. JERZEGO DZIRDZISA SZAHUNIEWICZA

Fot. M. Kostun



Robi siê ch³odniej, zbli¿a siê sezon
grzewczy, wiêc Jan Kowalski idzie do
kot³owni stoj¹cej obok jego domu.
Sprawdza, czy urz¹dzenia s¹ sprawne,
u�miechaj¹c siê na my�l, ¿e znowu
bêdzie zarabia³ na sprzeda¿y pr¹du.
Nie jest tego bardzo du¿o, ale jego
maleñka elektrownia o mocy 2 kW
daje mu sta³y, dodatkowy dochód.

Wzrok pana Kowalskiego przesuwa
siê po elementach instalacji.

Ciep³o w domu i pr¹d na sprzeda¿?
Wkrótce bêdzie to mo¿liwe

Najwiêcej miejsca w jego domowej
elektrowni zajmuje kocio³ na zrêbki.
Tu¿ obok stoi wymiennik ciep³a, kszta³-
tem i wielko�ci¹ przypominaj¹cy skrzyn-
kê na listy. Dalej l�ni najmniejsza na
�wiecie turbina parowa � zaprojekto-
wana i wykonana w Gdañsku. Do niej
pod³¹czony jest generator pr¹du elek-
trycznego � �ród³o rado�ci pana Kowal-
skiego. Kiedy zaczyna siê sezon grzew-
czy, jego maleñka elektrownia przy
okazji ogrzewania domu produkuje pr¹d
elektryczny. Od pocz¹tków pa�dziernika
do koñca kwietnia pan Kowalski zarabia
kilkaset z³otych miesiêcznie na sprzeda¿y
pr¹du z drewna.

Powy¿szy tekst jest na razie wizj¹, ale
wizj¹, która ma szansê zrealizowaæ siê
w nieodleg³ej przysz³o�ci.

Odnawialne �ród³a energii
� dostêpne dla wszystkich

Pomys³ przydomowej elektrowni zro-
dzi³ siê kilka lat temu. Jej autorowi,
prof. Jaros³awowi Mikielewiczowi, uda-
³o siê zaraziæ entuzjazmem swoich kole-
gów z Instytutu Maszyn Przep³ywowych
PAN w Gdañsku, a decydentów przeko-
naæ do sfinansowania badañ. Ten i inne
pomys³y zwi¹zane z wykorzystaniem
energii odnawialnych realizowane s¹
w ramach projektu Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przyk³ad kogene-

Instytut Maszyn Przep³ywowych PAN
pracuje nad minielektrowni¹

Domowa elektrownia
racji rozproszonej opartej na lokalnych
i odnawialnych �ród³ach energii. Projekt
wspó³finansowany jest przez Uniê Euro-
pejsk¹ ze �rodków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.

Zasadniczym celem tego projektu jest
opracowanie nowych technologii wytwa-
rzania paliw i produkcji pr¹du elektrycz-
nego ze �róde³ odnawialnych takich jak:

Si³ownie wiatrowe i wodne,
biogazownie, ogniwa paliwowe

Zadaniem projektu jest opracowanie
rozwi¹zañ, które bêd¹ mog³y zastosowaæ
polskie gospodarstwa domowe i przedsiê-
biorstwa, by tê mo¿liwo�æ wykorzystaæ.

Oprócz naukowców z Gdañska pro-
jekt realizuj¹ tak¿e zespo³y z: Uniwersy-
tetu Warmiñsko-Mazurskiego, Instytutu
Energetyki w Warszawie oraz Politech-
niki Wroc³awskiej. Pracuj¹ nad ró¿nymi
urz¹dzeniami, z których warto wspomnieæ
o przydomowej si³owni wiatrowej � wia-
traku z generatorem, który produkuje pr¹d
na potrzeby gospodarstwa, pikoturbinie
wodnej � nadaj¹cej siê do zamontowania
na leniwych polskich rzekach. Ponadto,
przygotowywane s¹ modelowe biogazow-
nie oraz bioreaktory nowego typu, ogniwa
paliwowe zasilane biogazem, a wszystko
to w ma³ej skali, nadaj¹ce siê do monta¿u

PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ ZE �RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Kocio³ z olejowym czynnikiem ch³odz¹cym wraz z wirnikiem mikroturbiny o �rednicy 110 mm.
Wersje do�wiadczalne w laboratorium  IMP PAN w Gdañsku

Domowa elektrownia

biomasa, wiatr, s³oñce i woda. W przeci-
wieñstwie do paliw konwencjonalnych,
czyli: wêgla, ropy i gazu ziemnego skon-
centrowanych w pewnych miejscach glo-
bu, �ród³a odnawialne maj¹ charakter
lokalny i praktycznie ka¿dy ma do nich
dostêp. Ich zasoby s¹ bardzo du¿e, bo
np. z jednego hektara ziemi ka¿dego
roku mo¿na uzyskaæ paliwo równowa¿-
ne kilku tonom wêgla. Polska posiada
18 mln ha gruntów rolnych, z czego na
potrzeby ¿ywno�ciowe kraju potrzeba
oko³o 8 mln ha, reszta mo¿e byæ wy-
korzystana na inne cele, w tym na
produkcjê energii.

w gospodarstwie. Moc takich urz¹dzeñ
jest niewielka, ale pomno¿ona przez setki
tysiêcy instalacji, daje w wyniku produkcjê
porównywaln¹ z du¿ymi elektrowniami.

 * * *

Technologie rozwijane w projekcie
tworz¹ tzw. kompleks agroenergetycz-
ny, zdolny nie tylko do zaspokajania
ca³o�ci zapotrzebowania gospodarstwa
na energiê, ale równie¿ do wytworzenia
nadwy¿ki energii, sprzeda¿y jej do sieci
przesy³owych, a przy tym zmniejszaj¹-
cy obci¹¿enie �rodowiska naturalnego.

DARIUSZ KARDA�



Zagro¿enie istnieje zawsze.

Ulica wedle zas³ug?
Za ka¿dym razem, gdy umiera kto�

wybitny, lub popularny, pojawiaj¹ siê pro-
pozycje uczczenia jego pamiêci przez nada-
nie lub zmianê nazwy ulicy. Po �mierci ks.
pra³ata Henryka Jankowskiego zg³oszono
wniosek, by nadaæ jego imiê ul. Profesor-
skiej. Po tragedii smoleñskiej, która po-
ch³onê³a tyle ofiar, proponuje siê prze-
mianowanie nazwy Alei Zwyciêstwa na
Anny Walentynowicz. Wnioskom z regu³y
towarzysz¹ silne emocje, co utrudnia ra-
cjonalne my�lenie, zw³aszcza gdy kryje siê
za nimi interes politycz-
ny. W takich sytuacjach
wskazane jest szczegól-
nie ostro¿ne podej�cie
do zg³aszanych inicjatyw.
W mie�cie historycznym,
takim jak Gdañsk, wszyst-
ko nale¿y rozpatrywaæ
w odniesieniu do tysi¹c-
letniej historii i wytwo-
rzonych w tym czasie
warto�ci kulturowych,
wyj¹tkowych w skali
�wiatowej.

 Sk¹d wziê³y siê na-
zwy ulic i placów, mo-
stów i skwerów? Odpo-
wiem pytaniem: a sk¹d
siê wziê³y imiona i na-
zwiska? Cz³owiek ¿yje
w czasie i przestrzeni i chce siê w nich
odnale�æ. Musi znale�æ swoje miejsce na
ziemi, a do tego konieczne jest okre�lenie
go przez nazwê. Dok³adna lokalizacja
wymaga podania wspó³rzêdnych, czyli po-
zycji wzglêdem innego miejsca przyjête-
go za punkt odniesienia, które równie¿
trzeba nazwaæ, by je odró¿niæ od innych.
Imiê, nazwisko, nazwa ulicy itp. s¹ wy-
ró¿nikami osoby lub miejsca.

Id� �cie¿k¹ ko³o rosochatego dêbu
Odk¹d istnieje jêzyk, ludzie okre�lali

siebie, innych ludzi i obiekty otoczenia za

W Gdañsku wszystko nale¿y rozpatrywaæ w odniesieniu do tysi¹cletniej
historii i wytworzonych w tym czasie warto�ci kulturowych,

wyj¹tkowych w skali �wiatowej

Emocje i skarby nazewnictwa
Nazwy gdañskich dzielnic i ulic stanowi¹ niezwykle bogaty zespó³ o wielkiej warto�ci historycznej, emocjonalnej i kulturalnej.
Jako czê�æ dziedzictwa historycznego i element to¿samo�ci miasta powinny byæ chronione przed niepotrzebnymi zmianami.

pomoc¹ s³ów, które � powtarzane � stawa-
³y siê nazwami. Chc¹c, by kto� trafi³ np.
do wodopoju, gdzie mo¿na by³o upolowaæ
zwierzynê, mówiono mu, by szed³ ��cie¿-
k¹ ko³o rosochatego dêbu czy uschniêtej
sosny�. By³y to pierwsze zal¹¿ki nazew-
nictwa topograficznego � równie¿ dzisiej-
szych nazw ulic. Istotn¹ cech¹ dawnych
nazw by³o to, ¿e rodzi³y siê i zmienia³y
samorzutnie. Nie by³o wówczas komisji
nazewniczych, ani oficjalnego nadawania
nazw. Nie upamiêtniano te¿ nimi osób �
nawet najbardziej zas³u¿onych. Rzadkie
nazwy odosobowe wi¹za³y siê z w³a�cicie-
lami parcel czy domów. Procedury prawne

pojawia³y siê, gdy zak³adano now¹ dziel-
nicê. Tak by³o w Gdañsku w po³owie
XVII w., kiedy na tzw. �wiñskich £¹kach
powstawa³o Dolne Miasto. Na odwodnio-
nym terenie wytyczono siatkê ulic i nada-
no im nazwy, g³ównie zwi¹zane ze zwie-
rzêtami. �rodkiem wiêkszo�ci ulic bieg³y
kana³y, których nabrze¿a nosi³y ró¿ne
nazwy. Np. zachodnia strona dzisiejszej
ulicy Wróblej (w 1650 r. Sperlinggasse)
by³a najpierw Koci¹ (Katzengasse), do-
piero od 1763 r. po obu stronach sta³a siê
Wróbl¹. Nazwê Jaskó³czej (Schwalben-
gasse) nosi³a pierwotnie tylko wschodnia

strona ulicy, zachodni¹ do 1763 r. nazy-
wano Czy¿ykow¹ (Ziskengasse).

Tabliczki z nazwami � w 1803 r.
Orientacji sprzyja³y kolory tabliczek
Oficjalne zatwierdzanie nazw przez

w³adze sta³o siê regu³¹ po zagarniêciu
Gdañska przez Prusy w II rozbiorze. Ta-
bliczki z nazwami ulic zawieszono po raz
pierwszy w 1803 r. Wart¹ powtórzenia
nowo�ci¹, sprzyjaj¹c¹ orientacji by³y ró¿-
ne kolory tabliczek: na Starym Mie�cie
czerwone, na Prawym (G³ównym) Mie-
�cie � zielone, na (Starym) Przedmie�ciu
� niebieskie, na Dolnym Mie�cie � ¿ó³te.

Rozwój nazewnictwa
ulic naj³atwiej zaobserwo-
waæ na Spichlerzach (Wy-
spie Spichrzów). Np. ulicê
Basztow¹ po wytyczeniu
w koñcu XIV wieku okre-
�lano jako �Drogê w stro-
nê jeziorka ko³o Dworu
Miejskiego� (via versus
lacum circa curiam civi-
tatis). W 1553 by³a to
�Uliczka, gdzie le¿y Cie-
�larnia� (de gasse dar der
Tymmerhov gelegen ist),
w 1643 � ulica �W¹ska I�
(arcta platea prima) lub
�Cie�larnia� (Zimmerhof),
w 1710 � �Druga Po-
przeczna� (Andere Quer-
gasse) lub �Ciesielska�

(Zimmergasse), a dopiero od 1820 r. �
Basztowa (Turmgasse). Nazwa pochodzi³a
od spichlerza Baszta, który wówczas ju¿
od dawna nazywa³ siê Turek! Dzisiejsz¹
Spichrzow¹, nazywano w 1410 r. po stro-
nie pó³nocnej �W górê w stronê miasta�
(ascendendo versus civitatem), po po³u-
dniowej �Poprzeczn¹ w stronê bagna�
(acies twergasse versus paludem). W 1442
by³a to, podobnie jak Basztowa, �W¹ska I�
(arta platea prima), w 1553 �Czwarta od
Cie�larni� (de vierde Gasse vom Tymmer-
hov), w 1643 �Ma³a Chmielna� (kleine
Hopfengasse � obok W¹skiej), w 1710 �
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Ulice Profesorska (na wprost) i Brygidki (w g³êbi na prawo, wzd³u¿ ko�cio³a)



karmelitów. Nie ma ¿adnej rozs¹dnej przy-
czyny, by teraz mia³o byæ inaczej. Utrzy-
mywanie tego b³êdu, sprzecznego z histo-
ri¹ i prawem komunalnym (nadaj¹c po
1945 r. polskie nazwy ulic nie zmieniano
zakresu obowi¹zywania!), by³oby równo-
znaczne z utrwalaniem niewiedzy.

�Ma³a uliczka za domami naszych
prebendarzy�

Przypatrzmy siê jeszcze dziejom zabyt-
ku nazewniczego, jakim jest nazwa ul. Pro-
fesorskiej. W 1449 r. by³a to �Ma³a uliczka
za domami naszych prebendarzy� (kleine
gasse hynder unserer provener huser).
Nazwa �Profesorska� (Professorgasse)
funkcjonuje od koñca XVIII w. i pocho-
dzi od nowicjuszy klasztoru brygidanów
(jak wiadomo by³ tu tak¿e klasztor mêski)

czyli profesów. Dzi� jest przy niej klasztor
karmelitów. Wszystkie te nazwy s¹ niezwy-
kle cennymi dokumentami historii i w ¿ad-
nym przypadku nie powinno siê ich zmie-
niaæ. A �p. ks. pra³at Henryk Jankowski nie
potrzebuje ulicy. Najwspanialszym po-
mnikiem jest i bêdzie zawsze odbudowany
przez niego ko�ció³ �w. Brygidy, pe³en �
jak ma³o która �wi¹tynia po swoim pro-
boszczu! � zwi¹zanych z nim pami¹tek.

Nie zmieniajmy Gdañska w cmentarz!
To samo dotyczy tak¿e naszej wspania-

³ej Alei Zwyciêstwa, której pod naciskiem
chwili proponuje siê nadaæ imiê Anny
Walentynowicz. To, ¿e Zmar³a po niej
chodzi³a, nie jest ¿adnym argumentem, bo
od czasu jej powstania (1768�1770) cho-
dzi³y i je�dzi³y tamtêdy tysi¹ce Niezwy-
kle Wa¿nych Osobisto�ci � pocz¹wszy od
Napoleona Bonapartego i ks. Józefa Po-
niatowskiego. Gdyby�my chcieli upamiêt-
niæ wszystkie wybitne ofiary katastrofy
smoleñskiej nadaniem im ulic, zasypaliby-
�my nasze miasto nazwiskami zwi¹zanymi
z jedn¹ tragedi¹. Nie zmieniajmy Gdañ-
ska w cmentarz! Mam inn¹ propozycjê:
postawmy Tragicznie Zmar³ym pomnik na
naszym najwiêkszym cmentarzu, a przy
okazji przemianujmy wiod¹c¹ do niego
ulicê £ostowick¹ na Ofiar Tragedii Smo-
leñskiej. Poza uczczeniem Ich Pamiêci
w najbardziej odpowiednim miejscu bê-
dzie z tego dodatkowa korzy�æ: zniknie
myl¹ca nazwa ulicy, która nie prowadzi
do £ostowic, tylko do Uje�ciska. Zniknie
te¿ absurdalna, sprzeczna z topografi¹, hi-
stori¹ i zdrowym rozs¹dkiem nazwa cmen-
tarza �£ostowickiego�.

TEKST I ZDJÊCIA ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Domy przy Brygidkach nr (od prawej) 13 i 14

Naro¿nik ko�cio³a �w. Brygidy z nr ul. Brygidki (17) i b³êdnie umieszczon¹ nazw¹ Profesorskiej
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�Siódma Poprzeczna� (die siebente Quer-
gasse), a od 1752 � ¯ydowska (Judengas-
se). W 1936 hitlerowcy przemianowali j¹
na Spichrzow¹ (Speichergasse). Nazwa, za-
akceptowana w czasach PRL, trwa do dzi�.

�Dwór biednych pokutuj¹cych niewiast�
Przyjrzyjmy siê teraz historii nazw dwóch

ulic Starego Miasta. Pierwsza z nich, to Bry-
gidki. Najstarsza nazwa, zanotowana w roku
1394 � Dwór Pokutnic, dos³ownie: �Dwór
biednych pokutuj¹cych niewiast� (der hof
der armen bussenden weiber), przypomina,
¿e jeszcze przed za³o¿eniem klasztoru bry-
gidek przy s³yn¹cej cudami Studni Maryi
osiedli³y siê siostry magdalenki. Pó�niej
tradycje pokutnic posz³y w cieñ i zaczêto
okre�laæ biegn¹c¹ przy zespole brygidañ-
skim uliczkê jako Dwór Mniszek (Nonnen-
hof), co po ostatniej wojnie spolszczono na
Brygidki. Warto zwróciæ uwagê na zakres
nazwy uliczki, która bieg³a od ul. Mniszki
(dawniejsze Wielkie Mniszki � Grosse
Nonnengasse) do bramy plebanii �w. Bry-
gidy. Wprowadzona w 1853 r. numeracja
okrê¿na mia³a pocz¹tek na rogu ul. Profe-
sorskiej (dzi� naro¿nik parkingu na prze-
ciwko bramy na teren plebanii) i sz³a ko-
lejno przez zniszczone w 1945 r. domy do
rogu Mniszek, gdzie przechodzi³a na drug¹
stronê (dlatego stoj¹ce tam domy nosz¹ nr
13 i 14) i sz³a z powrotem do koñca ko-
�cio³a (dlatego jest na nim nr 17). Jak
widaæ, przypisywany dzi� ko�cio³owi �w.
Brygidy adres �Profesorska 17� jest b³êd-
ny, b³êdem by³o te¿ zawieszenie na nim
tablicy z nazw¹ tej ulicy. Prawdziwy adres,
to Brygidki 17. Ulica Profesorska, bie-
gn¹ca wzd³u¿ wschodniej �ciany ko�cio³a
�w. Katarzyny, koñczy³a siê zawsze przy
wej�ciu na teren dzisiejszego klasztoru
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Jest w Gdañsku miejsce, gdzie arty�ci malarze,
rze�biarze, muzycy, poeci, aktorzy i inne �raj-
skie ptaki� kochaj¹ce Gdañsk spotykaj¹ siê na
co dzieñ.

Nie ma w tym wnêtrzu pozy ani sztuczno�ci. Trwa
serdeczno�æ i dzielenie siê rado�ci¹, wspomnieniami,
bywalcy darz¹ siê wzajemna sympati¹. To skromny
lokal gastronomiczny pod nazw¹ �Duszek� przy uli-
cy �w. Ducha. W atmosferze przyja�ni arty�ci wymie-
niaj¹ swoje do�wiadczenia, wspomnienia, ¿ale i wizje
nadziei na przysz³o�æ. Odbudowana gdañska kamie-
niczka w swoim parterze i podziemiu gromadzi w¹-
tek dawnych tradycji artystycznych podobnie jak
s³awne lokale Krakowa, Pary¿a, czy Wiednia.

¯aden inny lokal gastronomiczny nie wytworzy³
takiej wspania³ej atmosfery w Gdañsku. S³awny
�Kubicki� by³ ju¿, niestety, bo jest zamkniêty �
karczm¹ przytulaj¹c¹ wszelki przekrój mieszkañ-
ców naszego miasta � od bogaczy do biedaków, ale
arty�ci tam dominowali. Duszek za� jest gniazdem
dla ludzi sztuki. Jak najczê�ciej bywa takie diamenty
s¹ nie doceniane. Obecnie bezduszne stanowisko
biurokracji zagra¿a temu rzadkiemu p³omykowi fan-
tazji i schronowi dla ludzi sztuki. Nale¿y doceniæ
warto�æ takiego ogniska i nie pozwoliæ mu zgasn¹æ.

STANIS£AW MICHEL, ARCHITEKT GDAÑSKI

¯aden inny lokal gastronomiczny nie wytworzy³ tak
wspania³ej atmosfery w Gdañsku

�Duszek� musi ¿yæ

Collage z pami¹tkowych zdjêæ ukazuje bywalców �Duszka�

PUB �Duszek-Harctur�                                                                     Gdañsk, 26.09.2010
Jadwiga Korzeniewska
ul. �w. Ducha 119/121
80-834 Gdañsk

Z uwagi na fakt, i¿ Biuro Turystyczne �Harctur Gdañsk�, od którego od 12 lat dzier¿awiê lokal, z powodu trudno�ci
finansowych zostaje eksmitowane, zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o wsparcie mnie, celem utrzymania lokalu i umo¿-
liwienie mi podpisania bezpo�rednio umowy z Zarz¹dem Nieruchomo�ci Komunalnych UM Gdañsk. Pub �Duszek�
posiada ju¿ olbrzymie tradycje i s³ynie z dobrej domowej kuchni, znakomitej atmosfery i licznej rzeszy sta³ych klientów
z Trójmiasta, Polski oraz spoza granic kraju. Ka¿dego dnia w lokalu zapewniamy muzykê na ¿ywo: pianino, gitary,
skrzypce. Nasi klienci reprezentuj¹ ró¿ne zawody ale Duszek skupia wokó³ siebie przede wszystkim artystów, aktorów,
dziennikarzy itp.

Pub prowadzi dzia³alno�æ klubow¹-mie�ci siê tu siedziba Ko³a Gdañskiego Mi³o�ników Dobrego Wojaka Szwejka.
Zorganizowane zosta³o 6 wycieczek autokarowych- do Pragi, S³owacji, Wêgier, Lwowa a tak¿e bierzemy udzia³
w Wielkich Manewrach Szwejkowych w Twierdzy Przemy�l.

Bardzo szkoda, ¿e takie miejsce jak �Duszek� przestanie istnieæ z du¿¹ szkod¹ dla Gdañska. Lokal nasz zawsze
w³¹cza siê we wszystkie akcje promocyjne Gdañska /�Rozsmakuj siê w Gdañsku�, �Gdañsk dla zakochanych�/
a tak¿e w Akcjach �M³odo�æ bez procentów�.

Prezydent Gdañska
Pan Pawe³ Adamowicz

Liczê na wsparcie Pana Prezydenta

Jadwiga Korzeniewska
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� Gdzie tkwi¹ �ród³a Pani wielkiej mi-
³o�ci do Gdañska i natury?

� Gdañsk to moje dzieciñstwo, moja
wielka mi³o�æ. Jakkolwiek znam piêkne
miejsca na Ziemi, Gdañsk stawiam na pierw-
szym miejscu. Z mi³o�ci do miasta swoj¹
prac¹ staram siê do³o¿yæ cegie³kê do jego
upiêkszenia. Mi³o�æ to wyzwanie, by j¹
okazaæ nale¿y daæ co� od siebie. Czujê siê
ideowym stra¿nikiem piêkna, jak¹ w posta-
ci cudownych ogrodów i parków pozosta-
wi³y nam dawne pokolenia gdañszczan.

A mi³o�æ do przyrody? No có¿, wyssa-
³am j¹ z mlekiem matki. Rodzice byli
gdañskimi ogrodnikami, im zawdziêczam
zami³owanie do zawodu. To przepiêkny,
najatrakcyjniejszy dla mnie zawód �wiata.

� Na czym polega Pani misja ideowego
stra¿nika piêkna Gdañska?

� Stra¿nik musi dostrzegaæ pojawiaj¹ce
siê braki i potrzeby. Piêkno miasta, to nie
tylko zabytki, czy dobrze zbudowana droga,
ale równie¿ wymagaj¹ca dba³o�ci zieleñ,
ka¿dy ogródek prywatny, park, zieleniec
przed domem lub firm¹. Ostatnia zima
przynios³a i w Gdañsku straty w ro�linach.
Przykro mówiæ, ale s¹ miejsca, gdzie
jeszcze to widaæ. A przecie¿ nikt nie bê-
dzie prowadzi³ lokalu z dziur¹ w drzwiach,
naprawi je. Straty w ro�linno�ci s¹ takim
samym ubytkiem. We�my zbr¹zowia³e ja-
³owce. Je¿eli nie staæ nas na wymianê, przy-
najmniej je przytnijmy. Z ro�linami jest
tak, jak z odzie¿¹. Pran¹ i zadban¹ mo¿na
nosiæ przez wiele lat.

� Jest a¿ tak �le?

� Ale¿ nie. Jest i wiele pozytywnych
przyk³adów. Z przyjemno�ci¹ patrzê na
ma³e ogródki przy ulicy D³ugiej, czy zadba-
ne skrzynki z ro�linami przy ulicy Mariac-
kiej. Muszê te¿ pochwaliæ w³a�cicieli wielu
firm i w³adze samorz¹dowe. Mamy ukwie-
cone latarnie, kwitn¹ce postumenty i dy-
wany kwiatów na zieleñcach w central-
nych punktach miasta. To piêkne i trwa³e
akcenty. Wiele rado�ci przysparzaj¹ mi
ukwiecane zau³ki, miejsca le¿¹ce z boku
g³ównych ulic miasta, czy wrêcz na obrze-
¿ach. Jednym z pozytywnych przyk³adów
jest restauracja �Kresowa� na rogu ulic: Ogar-
nej i Zbytek. W jej otoczeniu jeszcze nie-

� Wspiera³a Pani wiele inicjatyw gdañ-
skich, czêsto jako sponsor.

� To daje du¿¹ satysfakcjê i mi³e wspo-
mnienia. Pamiêtam, gdy odbudowywano
O³owiankê, wraz z innymi, a trzeba powie-
dzieæ nie zrzeszonymi wówczas ogrodnika-
mi, odpowiedzia³am na apel �1000 kwiatów
na tysi¹clecie Gdañska�. Nikt z ogrodników
nie odmówi³. Gruzy i wyrwy w nabrze¿u,
ca³y bulwar przystroili�my ro�linami. Wtedy
tylko orkiestra gra³a pod plandek¹. Nawet
�wiatowe s³awy opery nie mia³y garderoby
i przebiera³y siê w namiotach. Jeden z nich,
¿ó³ty w kolorze, ukwieci³am kaskad¹ zie-
leni i mas¹ ¿ó³tych ró¿. Jakie¿ by³o moje
zdziwienie, gdy po jakim� czasie artystka
z Genui przys³a³a mi zdjêcie z podziêkowa-
niem. Jak pisa³a, tak oryginalnej przebieral-
ni nie mia³a nawet w najlepszych pa³acach.

� Muzyka, czy¿by to Pani kolejna pasja?
� Tak, kwiaty i muzyka pasuj¹ do siebie.

Zawsze, gdy kto� pyta mnie, co najbar-
dziej lubiê na scenie muzycznej, odpo-
wiadam, ¿e taniec z kwiatami. Przygoto-
wuj¹c bukiet staram siê indywidualnie
trafiæ do honorowanego nim artysty. Pró-
bujê wnikn¹æ w jego duszê, osobowo�æ.

� Pani Justyno. Mamy ju¿ jesieñ�
� To piêkna pora roku i zróbmy co�, by

dawa³a nam jeszcze wiêksz¹ rado�æ. Usuñ-
my ro�liny, których czas urody min¹³. Zbierz-
my przekwitniête pelargonie i posad�my
wrzosy i inne ukwiecone jesieni¹ ro�liny.
Pomy�lmy równie¿ o drzewach i krzewach
ozdobnych. Pamiêtajmy o ro�linach zimozie-
lonych, w tym bukszpanach. Dobrze siê
trzymaj¹ w naszym klimacie. Mo¿na z nich
tworzyæ najró¿niejsze formy. Warto�ci de-
koracyjnych nie trac¹ przez ca³y rok. Muszê
przyznaæ, ¿e preferujê te ro�liny.

Nie zapominajmy, ¿e nawet najmniejszy
skrawek ziemi jest dla ro�lin. Je¿eli gruntu
mamy niewiele, nie obsiewajmy go traw¹,
z ni¹ jest ró¿nie, ¿ó³knie i przysycha, a ob-
sad�my ro�linami zimozielonymi. Nawet
zim¹ mog¹ one upiêkszaæ otoczenie. A przed
najcudowniejszymi ze wszystkich �wi¹t �
Bo¿ym Narodzeniem � pamiêtajmy o �wier-
kach i jod³ach. Powie�my na nich lampki
i cieszmy siê wytworzonym nastrojem.

� Dziêkujê za rozmowê.

TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI

O ro�linach wie niemal wszystko. S³awa jej wiedzy i pasji od lat wykracza
daleko poza granice Gdañska. Rozmawiamy z in¿. Justyn¹ Kalet¹ �
ogrodnikiem, cz³owiekiem, który ¿yje w zgodzie z przyrod¹, szanuje j¹ i kocha.

Kwiaty i Gdañsk � moja mi³o�æ

In¿. Justyna Kaleta � kobieta sercem oddana
przyrodzie i Gdañskowi

dawno by³ zaniedbany nieu¿ytek i siedlisko
chwastów. W³a�ciciele zadbali, by dzisiaj
by³ wokó³ lokalu estetyczny skwer. Cieszy
mnie równie¿, ¿e coraz mniej widzê w na-
szym otoczeniu sztucznej zieleni. Podstaw¹
ekologii dla Gdañska s¹ ¿ywe ro�liny.

� ¯ywe ro�liny, w czym le¿y ich moc?

� Ro�liny to nie tylko wzglêdy este-
tyczne. S¹ niezbêdne dla naszego zdro-
wia. Powoduj¹ zanik agresji, wywo³uj¹
dobroæ i przyjazno�æ dla otoczenia.

Kocham drzewa, krzewy i kwiaty. Pa-
miêtam z dzieciñstwa reklamê �Gdañsk
miastem kwiatów�. Przez lata wisia³a
w Gdañsku � Wrzeszczu. Chodzi³am po
Gdañsku i sprawdza³am, czy tak jest rze-
czywi�cie. Chcia³am policzyæ kwiaty, wie-
dzieæ, czy przybywa ich w mie�cie. Pó�niej
te¿ czyni³am stale wszystko, by Gdañsk
by³ prawdziwym miastem kwiatów.

Fot. W. Kowalski

In¿. Justyna Kaleta, ceniony aktywny
cz³onek Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�.
Autork¹ popularnego programu telewi-
zyjnego: �Kwiaty w domu i w ogrodzie�.
Wielokrotnie wyró¿niana i nagradzana,
w tym tytu³em Kobiety Sukcesu (1998
i 2008 r.). Prowadzi znane prywatne
Gdañskie Centrum Szkó³karskie �Justyna�
przy ul. Trakt �w. Wojciecha 291. Tam
te¿ najczê�ciej mo¿na j¹ spotkaæ, a tak¿e
uzyskaæ fachowe porady, jak pielêgnowaæ
ro�liny w domu i ogrodzie.
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Zrównowa¿one Strategie Energetyczne
Szans¹ Rozwoju Regionalnego� (akro-
nim PEA). Projekt PEA realizowany jest
w ramach Programu Regionu Morza
Ba³tyckiego 2007�2013, finansowanego
w 85% ze �rodków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i w 15% ze
�rodków w³asnych partnerów. 22 Partne-
rów z pañstw le¿¹cych nad Morzem Ba³-
tyckim stworzy pakiet rozwi¹zañ maj¹-
cych na celu zwiêkszenie wykorzystania
istniej¹cego potencja³u oszczêdno�ci ener-
gii w obszarze publicznym. W ramach
projektu powstan¹ strategie, które pomog¹
obni¿yæ zu¿ycie energii i zwi¹zane z nim
koszty. Ponadto, planowane s¹ pilota¿owe
instalacje urz¹dzeñ mikro-generacyjnych
(np. w Niepo³omicach powstanie instala-
cja PVT czyli instalacja �s³onecznej ko-
generacji, produkuj¹cej zarówno pr¹d jak
i energiê ciepln¹ ze s³oñca�).

Wiêcej o projekcie:
www.pea-baltic.eu

 www.imp.gda.pl/pea

Sektor budynków mieszkalnych i us³u-
gowych ma wiêc do odegrania w najbli¿-
szej przysz³o�ci wielk¹ rolê na drodze
Unii Europejskiej ku zrównowa¿onej
gospodarce energi¹, a co za tym idzie �
redukcji emisji dwutlenku wêgla. Poli-
tyka UE, stawiaj¹ca na wzrost innowa-
cyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodar-
ki ca³ego regionu, przy jednoczesnym
uwzglêdnieniu koncepcji zrównowa¿o-
nego rozwoju, nadaje budownictwu
status ga³êzi przemys³u o kluczowym
znaczeniu w aspekcie potencja³u oszczêd-
no�ci energii, wykorzystania odnawial-
nych �róde³ energii, minimalizacji emisji
gazów cieplarnianych, a w efekcie tak¿e
potencja³u ograniczania niekorzystnego
wp³ywu na klimat i �rodowisko naturalne.

Zgodnie z artyku³em 9 Dyrektywy 2010/
31/UE w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynków �Pañstwa cz³onkowskie
zapewniaj¹, aby: a) do dnia 31 grudnia
2020 r. wszystkie nowe budynki by³y bu-
dynkami o niemal zerowym zu¿yciu ener-
gii; oraz b) po dniu 31 grudnia 2018 r.
nowe budynki zajmowane przez w³adze
publiczne oraz bêd¹ce ich w³asno�ci¹
by³y budynkami o niemal zerowym zu¿y-
ciu energii�. Warto podkre�liæ, ¿e zgod-
nie z dyrektyw¹, sektor publiczny w ka¿-
dym pañstwie cz³onkowskim powinien
odgrywaæ wiod¹c¹ rolê w zakresie efek-
tywno�ci energetycznej budynków, dlate-
go te¿ w planach krajowych bêd¹ wyzna-
czane ambitniejsze cele dla budynków
zajmowanych przez w³adze publiczne.

IMP PAN realizuje
projekty europejskie

Aby osi¹gn¹æ model energetyczny sta-
wiaj¹cy na energiê ze �róde³ odnawial-
nych oraz tzw. rozproszon¹ generacjê,
konieczne jest wspieranie wspó³pracy
strategicznej miêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi.

Instytut Maszyn Przep³ywowych Pol-
skiej Akademii Nauk (IMP PAN) uczest-
niczy w realizacji projektu �Alternatyw-
na Energia dla Sektora Publicznego �

IMP PAN stawia na innowacje
w energetyce i budownictwie

Produkcja pr¹du
i ciep³a w domu

Oprócz dzia³alno�ci na polu miê-
dzynarodowym, IMP PAN prowadzi
badania naukowe we wspó³pracy z kra-
jowymi jednostkami badawczymi, któ-
re maj¹ na celu opracowanie prototypo-
wych rozwi¹zañ w zakresie rozproszonej
generacji. D¹¿enie do zdecentralizowa-
nego wytwarzania energii niesie ze sob¹
wiele korzy�ci, w tym wykorzystanie
lokalnych �róde³ energii, wiêksze bez-
pieczeñstwo dostaw energii w skali lo-

kalnej, krótsze odleg³o�ci transportu oraz
mniejsze straty przesy³owe. Taka decen-
tralizacja wspiera równie¿ rozwój i spój-
no�æ spo³eczno�ci poprzez zapewnienie
�róde³ dochodu oraz tworzenie miejsc
pracy na szczeblu lokalnym.

Projekt pt. Modelowe kompleksy agro-
energetyczne jako przyk³ad kogeneracji
rozproszonej opartej na lokalnych i odna-
wialnych �ród³ach energii, koordynowany
przez IMP PAN i realizowany w ramach
projektu kluczowego nr POIG.01.01.02-
00-016/08 (http://pkagro.imp.gda.pl/), obej-
muje szerokie spektrum zadañ niezbêdnych
do opracowania modelowych kompleksów
agroenergetycznych, wykorzystuj¹cych naj-
nowocze�niejsze technologie otrzymywa-
nia biogazów i urz¹dzeñ do kogeneracyj-
nego wytwarzania ciep³a i pr¹du w ma³ej
i rozproszonej skali.

W ramach niniejszego projektu, IMP
PAN prowadzi równie¿ bardzo ciekawe
prace rozwojowo-badawcze nad urz¹dze-
niem mikro-kogenaracyjnym wykorzystu-
j¹cym obieg ORC (ang. Organic Rankine
Cycle) do zastosowania w budownictwie
jednorodzinnym.

Dzia³alno�æ Klastra
Ba³tycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE)

jest wspóln¹ inicjatyw¹ Instytutu Maszyn
Przep³ywowych PAN, Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego, Politechniki Gdañ-
skiej i Politechniki Koszaliñskiej oraz
Marsza³ków i Samorz¹dów Województwa

Rys. 1. Zu¿ycie energii koñcowej w UE-27 w 2006 r.,
[EU Statistical Pocket Book, 2009]

Wiêkszo�æ osób jest bardzo zaskoczona, gdy dowiaduje siê, ¿e to w³a�nie eksploatacja budynków sektora mieszkaniowego
i us³ugowego przyczynia siê obecnie do konsumpcji energii na poziomie ponad 40% koñcowego zu¿ycia energii w krajach
Unii Europejskiej, co stawia ten sektor na pierwszym miejscu (!) pod wzglêdem ilo�ci zu¿ycia energii, podczas gdy sektory
transportu oraz przemys³u, plasuj¹ siê odpowiednio, na drugim (31%) i trzecim miejscu (28%) (Patrz Rys. 1).

Projekt wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
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Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego,
a tak¿e podmiotów gospodarczych i sto-
warzyszeñ maj¹cych siedzibê w tych wo-
jewództwach. Szczególnym celem BKEE
jest wdro¿enie idei szeroko rozumianej
kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesne-
go wytwarzania energii cieplnej i elek-
trycznej w ma³ej i �redniej skali, w oparciu
o odnawialne �ród³a energii, zw³aszcza
biomasê, a tak¿e energiê wodn¹, s³oneczn¹
i wiatrow¹.

Wiêcej o BKEE na www.bkee.pl

Krok do przodu
Technologie zdecentralizowanej ko-pro-

dukcji energii elektrycznej i cieplnej z od-
nawialnych �róde³ energii bêd¹ z czasem
pe³ni³y strategiczn¹ rolê jako technologie
umo¿liwiaj¹ce spe³nienie warunków okre-
�lonych w dyrektywie Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja
2010 r. w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynków (wersja przekszta³cona).

Przy obecnym stanie wiedzy w zakresie
budownictwa niskoenergetycznego, dalsze

obni¿enie poziomu zu¿ywanej energii do
poziomu budynków o niemal zerowym zu-
¿yciu energii, bêdzie wymaga³o stosowania
wysokosprawnych urz¹dzeñ kogeneracyj-
nych dzia³aj¹cych w oparciu o Odnawialne
�ród³a Energii oraz zaawansowanych sys-
temów magazynowania energii.

DOC. DR HAB. IN¯. ADAM CENIAN,
MGR IN¯. KATARZYNA BOGUCKA,

INSTYTUT MASZYN PRZEP£YWOWYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Uroczysto�æ rozpoczêto o godzinie 8.30
w Ko�ciele Garnizonowym w Gdyni Oksy-
wie Msz¹ �wiêt¹ w intencji podchor¹¿ych.

Ks. kmdr ppor. W³adys³aw Miegoñ
� kap³an patriota

Pierwszy raz uczestniczy³em w tym Ko-
�ciele w nabo¿eñstwie. Dlatego jestem
wdziêczny prof. zw. dr kpt. ¿.w. Danie-
lowi Dudzie za zaproszenie mnie wraz
z ¿on¹ i przybli¿enie historii tej marynar-
skiej �wi¹tyni. Ko�ció³ Garnizonowy na
Oksywiu � mimo prostoty � wywiera wra-
¿enie i zmusza do refleksji. Zwraca uwagê

jego lokalizacja na wznie-
sieniu, kszta³t i architek-
tura, a wewn¹trz: jasno�æ
i ciekawy wystrój o³tarza.
Warto przystan¹æ przy
tablicach pami¹tkowych
i obrazie przedstawiaj¹-
cym Pierwszego Kap³ana
Polskiej Marynarki Wo-
jennej II Rzeczypospoli-
tej � B³ogos³awionego ks.
kmdr ppor. W³adys³awa
Miegonia (1892�1942).
Kap³an ten zainicjowa³
budowê ko�cio³a garnizo-
nowego w Gdyni Oksy-
wie w roku 1938,  w któ-
rym 15.08.1939 r. odprawi³ pierwsz¹ Mszê
�wiêt¹. Nastêpnie los tak nim pokierowa³,
¿e 1 wrze�nia 1939 r. uczestniczy³ w wal-
kach L¹dowej Obrony Wybrze¿a. Ks. kmdr
ppor. W³adys³aw Miegoñ zosta³ Beatyfi-
kowany przez Jana Paw³a II 13 czerwca
1999 r.

To wywiera wra¿enie i zmusza do my-
�lenia nad cen¹ patriotyzmu.

Dzwon z okrêtu szkolnego �Gryf�,
historyczne zdjêcia

Po uroczysto�ci ko�cielnej uczestnicy
udali siê na plac apelowy uczelni. Po krót-
kiej prezentacji musztry i krótkotrwa³ej
sesji zdjêciowej dla rodziców przyst¹pio-
no do zwiedzania AMW. Przewodnikami

byli podchor¹¿owie, a w miejscach szcze-
gólnie wa¿nych i ciekawych � oficerowie.

Z du¿ym zainteresowaniem obejrzeli-
�my �Salê Tradycji�. Przy drzwiach wej-
�ciowych wisi dzwon z okrêtu szkolnego
�Gryf�. Dalej cykle dokumentalnych zdjêæ:
�Powrót nad Ba³tyk�, �Do zwyciêstwa�,
�¯o³nierskie Drogi 1939�1945�, fotogra-
fie ukazuj¹ce dzia³alno�æ gen. br. W³ady-
s³awa Sikorskiego i gen. dyw. W³adys³a-
wa Andersa. Tematów jest o wiele wiêcej.
Postanowi³em przyjechaæ tu ponownie,
obejrzeæ pozosta³e historyczne zdjêcia.
Zachêcam do odwiedzenia uczelni szcze-
gólnie uczniów szkó³ �rednich z Gdañska
i nie tylko, bêdzie to dobra lekcja wycho-
wania patriotycznego.

Byli�my go�æmi w Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte

Donios³a i piêkna
uroczysto�æ

Przysiêga nowo przyjêtych podchor¹¿ych odby³a siê 24 wrze�nia 2010 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni.

B³ogos³awiony ks. kmdr ppor.  W³adys³aw
Miegoñ (1892�1942)

Wszechobecny by³ duch patriotyczny

Fot. K. Milosz AMW
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Zaprowadzono nas do �Pracowni Mor-
skiego Doskonalenia Zawodowego� oraz
izby ¿o³nierskiej, w której mieszkaj¹ cztery
osoby. £ó¿ka by³y po�cielone równo jak
stó³, zeszyty, przybory, umundurowanie �
pouk³adane w idealnym porz¹dku.

Dziêkujê za dobre wychowanie
i przygotowanie córek i synów

Na zakoñczenie odwiedzi³em z rodzin¹
Szefa Katedry Eksploatacji Jednostki P³y-
waj¹cej � prof. zw. dr kpt. ¿.w. Pana
Daniela Dudê, cz³owieka skromnego, ale
wielce zas³u¿onego dla pomorskiej Go-
spodarki Morskiej. Pan Profesor jest wiel-
kim sympatykiem Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk�, Cz³onkiem Prezydium �Komitetu
Organizacyjnego�, który doprowadzi³ do
Uroczysto�ci 11.11.2009 r. Ods³oniêcia
Tablicy Pami¹tkowej Józefa Pi³sudskiego
i Kazimierza Sosnkowskiego przy bramie
wiêziennej Aresztu �ledczego w Gdañsku
przy ul. 3 Maja. Mia³ te¿ swój udzia³ w przy-
gotowaniach do ods³oniêcia 1.06.2010 r.
na budynku przy ul. Nowe Ogrody 27
w Gdañsku Tablic Pami¹tkowych II i III.

W auli AMW rodziny przysiêg³ych spo-
tka³y siê z Komend¹ Akademii Marynarki
Wojennej. Spotkaniu przewodniczy³ i popro-
wadzi³ Rektor � Komendant AMW Kontrad-
mira³ dr in¿. Czes³aw Dyrcz. W serdecznych

s³owach podziêkowa³ rodzicom za dobre
wychowanie i przygotowanie córek i synów
do nauki w Akademii Marynarki Wojennej.

� W procesie 5 letniej nauki bêdziemy
uczyæ i wychowywaæ Wasze córki i synów.
Dzisiejszy dzieñ jest szczególny i wyj¹t-
kowy. Wasze córki i synowie �lubowaæ
bêd¹ Ojczy�nie. Ta przysiêga jest najwa¿-
niejsza. Wasze dzieci podjê³y tak¹ decy-
zjê i za to Wam rodzicom dziêkujê � po-
wiedzia³ Rektor.

Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczê³a siê
na placu apelowym uczelni g³ówna uroczy-
sto�æ. Z³o¿ono meldunek i rozpoczê³a siê
przysiêga podchor¹¿ych, przemówienia oko-
liczno�ciowe, sk³adanie kwiatów, defilada,
wystêp Orkiestry Reprezentacyjnej MW RP.

Senator RP, dowódcy Marynarki
Wojennej, m³odzie¿

Uroczysto�æ zaszczyci³o sw¹ obecno�ci¹
bardzo wiele rodzin, uczniowie szkó³ gdañ-
skich, przedstawiciele w³adz, miêdzy inny-
mi: Pan Senator Edmund Wittbrodt, Do-
wódcza MW RP � admira³ floty Tomasz
Mathea, Dowódca Centrum Operacji Mor-
skich Kontradmira³ � Stanis³aw Zarychta,
Szef Szkolenia Morskiego Marynarki Wo-
jennej � kmdr Stanis³aw Kania, Szef Od-
dzia³u Zabezpieczenia MW � kmdr Andrzej
£ysakowski, zastêpca Komendanta Centrum

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodze-
nia MW � kmdr Jan Szynalik, Komendant
Garnizonu Gdynia � kmdr por. Klaudiusz
Nowaczyk, Prawos³awny Dziekan MW � ks.
kmdr Artur Zielepucha, ks. kmdr Pra³at �
Marian Próchniak, Przewodnicz¹cy Rady
Rektorów Województwa Pomorskiego � Rek-
tor Akademii Morskiej w Gdyni � prof. dr
hab. in¿. Romuald Cwilewicz, Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Miasta Gdyni � Jerzy Miotek,
Wiceprezydent Gdyni � Bogus³aw Stasiak.

Obecna by³a m³odzie¿ z IX LO im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego wraz z m³o-
dzie¿¹ z zaprzyja�nionego Gimnazjum EMA
z Bonn z Pani¹ dyr. mgr Alin¹ Mroczkow-
sk¹, by³a Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych Irena Szafranek, Dyrektor Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Nr 1 � Irena Stawicka,
M³odzie¿ z Gimnazjum Nr 4 w Gdyni im.
B³ogos³awionego ks. kmdr W³adys³awa
Miegonia wraz z wychowawcami. To by³a
donios³a i piêkna Uroczysto�æ.

W imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia
�Nasz Gdañsk� gratulujê Panu Rektorowi
� Komendantowi AMW Kontradmira³owi
dr in¿. Czes³awowi Dyrcz i Panu zastepcy
Rektora � Komendanta AMW kmdr dr in¿.
Mariuszowi Miêsikowskiemu za wspania³¹
organizacjê i go�cinno�æ.

TEKST I ZDJÊCIA RUFIN GODLEWSKI

O³tarz Ko�cio³a Garnizonowego na Oksywiu
Prezentacja Podchor¹¿ych I roku na placu apelowym Akademii Mary-
narki Wojennej

Prof. zw. dr kpt. ¿.w. Daniel Duda w otoczeniu przedstawicieli rodzin
Godlewskich i Wittbrodt Na trybunie honorowej by³o wielu znacz¹cych przedstawicieli w³adz


