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W NUMERZE:

¯yczymy im sukcesu i na pewno nie
odmówimy wspó³pracy w sprawach do-
brych dla Gdañska i nas � mieszkañców.

Nie zwalnia nas to jednak od koniecz-
no�ci wyboru. Na kogo g³osowaæ? Odpo-
wied� mo¿e byæ tylko jedna: na kandyda-
tów, którzy s¹ nam najbli¿si programowo
i spe³ni¹ nasze postulaty.

 Oto najwa¿niejsze z nich:

Piêæ ¿elaznych punktów

1. Dba³o�æ o w³a�ciwy kszta³t zabudo-
wy historycznego �ródmie�cia, nosz¹ce-
go od 1994 r. status Pomnika Historii.
W³a�ciwy kszta³t, to architektura zgodna
z histori¹, tam gdzie to mo¿liwe � G³ówne
Miasto, Spichlerze, nadwodne ulice Sta-
rego Miasta � odtworzona, w pozosta³ych
miejscach nienaruszaj¹ca historycznego
krajobrazu �ródmie�cia. Dla zachowania
to¿samo�ci i piêkna Gdañska, a zw³aszcza
G³ównego Miasta, uwa¿amy za lepsze po-
zyskiwanie indywidualnych ma³ych inwe-
storów dla odbudowy pojedynczych ka-
mieniczek ni¿ wielkich na ca³e rejony.
Wa¿na jest te¿ sta³a troska o tzw. ma³¹
architekturê. Niedopuszczalne s¹ szpec¹ce
najpiêkniejsze ci¹gi uliczne ceratowe budy,

Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk� nie startuje

Nasze postulaty wyborcze
Zbli¿aj¹ siê wybory samorz¹dowe. Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk� tym razem nie startuje. Ka¿dy z nas
bêdzie g³osowa³ wedle swojego sumienia. Nie udzielamy oficjalnego poparcia ¿adnej partii ani
ugrupowaniu, bior¹cemu udzia³ w wyborach, co nie znaczy, ¿e nie czujemy sympatii do wszystkich,
którzy rzetelnie chc¹ s³u¿yæ naszemu miastu.

ogromne markizy przekre�laj¹ce portale,
prymitywne rynny chlustaj¹ce na nogi
zamiast odprowadzenia pod ziemiê itp.
Nale¿y zwiêkszyæ intensywno�æ remontów
domów i przedpro¿y. Nie wolno dopusz-
czaæ do rozbiórki ostatnich zachowanych
kamieniczek (jak na Rybakach Górnych
31/32), nawet gdy w³adze konserwatorskie
nie racz¹ ich braæ pod ochronê.

2. W odwiecznej stolicy morskiej
Rzeczpospolitej wielk¹ wagê maj¹ spra-
wy morza i ¿eglugi. Cieszymy siê, ¿e
port gdañski wchodzi w nowy okres roz-
woju, ¿e powstaje program rozwoju dróg
wodnych, ale nie wolno zapominaæ o Sta-
rym Porcie nad Mot³aw¹. Mamy tu ponad
3 km nabrze¿y, w wiêkszo�ci zaniedba-
nych, które trzeba remontowaæ. Jest ana-
chronicznym absurdem, ¿e czê�æ z nich
nie nale¿y do miasta. Nowa w³adza powin-
na je odzyskaæ, by móc je swobodnie za-
gospodarowaæ, urz¹dziæ miejsca postojowe
dla pojazdów wodnych, przystanki komu-
nikacji itp. Musz¹ powstaæ regularne linie
miejskiej komunikacji wodnej, dzia³aj¹cej
na podobnych zasadach jak tramwaje i au-
tobusy. Zamiast budowaæ kosztowne k³ad-
ki nale¿y wprowadzaæ w tych miejscach

nowoczesne promy, ekonomiczne i wygod-
ne, tam gdzie trzeba zdolne do przepra-
wiania tak¿e samochodów. Coraz pilniejsze
staje siê przywrócenie zwodzenia historycz-
nym mostom, nakazane uchwa³¹ Rady
Miasta 17 lat temu.

3. W sprawie komunikacji l¹dowej
robi siê wiele. Rozbudowuje siê po³¹czenie
drogowe z lotniskiem, ma powstaæ niezwy-
kle wa¿na dla miasta i okolicy kolej me-
tropolitalna, na ukoñczeniu jest trasa Armii
Krajowej. Zaczêto budowê obwodnicy po-
³udniowej, która zdejmie ciê¿ki ruch z tra-
sy Podwala Przedmiejskiego. Gdy siê to
stanie, konieczne bêdzie przezwyciê¿enie
odciêcia po³udniowych rejonów �ródmie-
�cia (Dolne Miasto, czê�æ Spichlerzy, Stare
Przedmie�cie). W tym celu trzeba bêdzie
przywróciæ na tej trasie normalne skrzy¿o-
wania ze �wiat³ami, wznowiæ po³¹czenia
tramwajowe z Dolnym Miastem i rejo-
nem ul. Toruñskiej. Trzeba przyspieszyæ
budowê tunelu pod Martw¹ Wis³¹, oraz
pod Mot³aw¹ (w ci¹gu tzw. Nowej Wa³o-
wej). Konieczna jest intensyfikacja remon-
tów nawierzchni i chodników. Ci¹gle za
du¿o jest dziur w eksponowanych miej-
scach, np. przy hotelu Heweliusz.
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4. Niew¹tpliwe s¹ sukcesy w dziedzinie
ochrony �rodowiska (czysta woda, rozbu-
dowa kanalizacji), ale np. w �ródmie�ciu
wiatry z pó³nocnego wschodu zbyt czêsto
przynosz¹ nieprzyjemn¹ woñ. Ju¿ dawno
nale¿a³o wykryæ jej �ród³o (�Fosfory�?)
i wyeliminowaæ. Nie powinno siê te¿ lo-
kowaæ potencjalnych zagro¿eñ tego ro-
dzaju na zachodzie (np. w Kokoszkach),
sk¹d najczê�ciej wiej¹ wiatry.

5. Uwa¿amy za niezwykle wa¿ne u³a-
twienie wyboru Rad Dzielnic. Obni¿enie
progu wyborczego do 8 procent, to za ma³o.
W obecnej sytuacji realistyczny próg, to
5 procent. Niezale¿nie od tego nale¿y tak
organizowaæ debaty publiczne (np. nad
planami zagospodarowania przestrzenne-
go), by uzyskaæ wiêksz¹ frekwencjê. Na-
le¿y siê te¿ w wiêkszym stopniu liczyæ
z opini¹ organizacji pozarz¹dowych. Trze-
ba prowadziæ prawdziw¹ debatê, a nie jej
pozór i w ka¿dej sprawie d¹¿yæ do kom-
promisu. Bêdzie wtedy mniej protestów,
spraw w s¹dach i negatywnych opinii
w mediach.

I dyscyplinie partyjnej � nie!

I jeszcze jedno: jeste�my zdecydowanie
przeciwni klubowej (partyjnej) dyscypli-
nie przy g³osowaniach. Dyscyplina taka
jest sprzeczna z demokracj¹, bo zmusza
radnych, którzy s¹ przeciwni uchwale, do
g³osowania wbrew sobie. Je¿eli zabrania
siê radnym g³osowaæ zgodnie z w³asnym
zdaniem, to jak to siê ma do szczytnego
has³a �Gdañsk � miasto wolno�ci�? Re-
zultaty takiego zakazu s¹ fatalne. Ostatnio
pod naciskiem w³adz miasta i niewielkie-
go, ale wp³ywowego lobby architektonicz-
nego, wprowadzono dyscyplinê partyjn¹
w klubie radnych Platformy Obywatelskiej
przy g³osowaniu nad planem zagospodaro-
wania Spichlerzy � rejon Chmielnej i St¹-
giewnej. Przy przewadze ilo�ciowej, jak¹
ten klub ma w Radzie Miasta, dosz³o do
uchwalenia planu, mimo ¿e jest on obar-
czony powa¿nymi b³êdami. Wymieñmy
niektóre z nich:

1) Niezgodno�æ ze studium zagospoda-
rowania sprzed kilku lat.

2) Obligatoryjna przerwa w zabudowie
(tzw. przestrzeñ publiczna) na miejscu
spichlerza �Król Dawid� (Chmielna nr 4),
oparta na b³êdnej podk³adce historycznej.
W rzeczywisto�ci niezabudowane by³y
dzia³ki po spalonych w 1813 r. spichlerzach
�Zbawiciel� (nr 7) i �Wiejski Byk� (nr 8)
i tam powinno byæ doj�cie do nabrze¿a.

3) Dopuszczenie zbyt du¿ych maksy-
malnych wysoko�ci zabudowy: 30 do 33 m,
zamiast dotychczasowych 27, co grozi
zwichniêciem proporcji historycznego kra-
jobrazu Starego Portu � jednego z naj-
piêkniejszych na �wiecie.

4) Brak zalecenia odbudowy spichlerzy
w dawnym kszta³cie zewnêtrznym, z przy-
stosowaniem do nowych funkcji. Zamiast
tego dopuszcza siê �nowe elementy, od-
twarzaj¹ce historyczne gabaryty we wspó³-
czesnych formach architektonicznych�,
dope³niaj¹ce zachowane relikty spichlerzy.
Te �relikty�, to fundamenty i w wielu przy-
padkach spore partie murów. Wciskanie
w nie wspó³czesnych form zamiast odbudo-

wy oznacza w praktyce utrwalanie kszta³-
tu ruin.

5) Absurdalne wprowadzenie jakiego�
�przyczó³ka pomostu�, zamiast narzucenia
odbudowy istniej¹cego (zrujnowanego) na-
brze¿a, z umo¿liwieniem przybijania jed-
nostek p³ywaj¹cych.

6) Nieuwzglêdnienie najwygodniejszej
w tym przypadku i najtañszej komunikacji
wodnej. Zale¿y nam wszystkim na dokoñ-
czeniu odbudowy Spichlerzy, ale wadliwy
plan nie powinien byæ uchwalony! Co praw-
da stworzono pozór debaty �publicznej�
(z udzia³em 8 osób na skutek niedostatecznej
informacji), po czym umo¿liwiono miesz-
kañcom zg³aszanie uwag... i w ca³o�ci je
odrzucono, nie próbuj¹c pój�æ na kompromis,
co jest istot¹ rozwi¹zywania sporów. Z³y
to przyk³ad dla nowych radnych. Wybieraj-
my takich, którzy tego b³êdu nie powtórz¹!

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

P.S. Wg opinii doradcy naszych w³adz
w tych sprawach i jurora ostatniego kon-
kursu na koncepcjê zabudowy Spichlerzy,
prof. Krzysztofa Paw³owskiego z £odzi:
�Zachowane przekazy historyczne nie daj¹
wiarygodnych informacji na temat ukszta³-
towania spichlerzy�. To smutne, ¿e niektó-
rzy bior¹ na serio takie nonsensy! Opra-
cowuj¹c w swoim czasie historiê dzia³ek
na Wyspie, mia³em do dyspozycji ksiêgi
gruntowe (od XIV w.), rejestry spichlerzy,
zapisy szeroko�ci fasad, liczby kondygnacji,
pojemno�ci magazynowej, zmian nazw,
wykazy w³a�cicieli, przedwojenn¹ pracê
doktorsk¹ Volkholza, setki map, planów,
rysunków, fotografii itp. Ma³o który rejon
Gdañska ma tak bogat¹ dokumentacjê,
Panie Profesorze!

Spichlerze przed zag³ad¹. Odbudujemy je, czy zniszczymy do koñca?

W pa�dziernikowym wydaniu �Naszego Gdañska� (Nr 10 (111) w artykule �Pomnik
Tatara RP stanie w parku w Oruni� podali�my, ¿e uroczysto�æ ods³oniêcia pomnika
odbêdzie siê 15 listopada 2010 r. Uprzejmie informujemy, ¿e termin uroczysto�ci
zosta³ przesuniêty na 25 listopada br. Pocz¹tek uroczysto�ci godz. 11.45. Przybycie
zapowiedzia³y delegacje przedstawicieli najwy¿szych w³adz pañstwowych Polski,
Bia³orusi, Rosji i Ukrainy. Zgodnie z informacj¹ uzyskan¹ od Komitetu Organizacyjnego
zmiana terminu podyktowana zosta³a kalendarzem obowi¹zków Prezydenta RP
Bronis³awa Komorowskiego, który to z³o¿y³ chêæ uczestnictwa w uroczysto�ci.

Serdecznie zapraszamy
Waldemar Kowalski

K O M U N I K AT
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�le by³oby jednak, gdyby satysfakcja
przeobrazi³a siê w przys³owiowe ,,spoczê-
cie na laurach�. Wierzymy, ¿e jeszcze nie
wszystko za nami. Mamy energiê i poten-
cja³, by zdzia³aæ jeszcze wiele dobrego.

Czas biegnie, zmieniaj¹ siê realia, ro-
dz¹ siê nowe wyzwania. Nadesz³a chwila,
by pochyliæ siê nad statutem, nad tym, co
stanowi podstawê i wyznacza kierunki
dzia³ania Stowarzyszenia. Po analizach
i dyskusjach na zebraniach Zarz¹du Sto-
warzyszenia powsta³ projekt zmian, który
rozes³ano do wszystkich cz³onków. 26 pa�-
dziernika 2010 r. w auli Akademii Sztuk
Piêknych w Gdañsku odby³o siê Walne
Zebranie Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�.
Za otwarto�æ i go�cinno�æ serdecznie dziê-
kujemy dr Jolancie Ewartowskiej � kanc-
lerzowi uczelni.

Cele ideowe

By byæ skutecznym i wiedzieæ dok¹d
siê zmierza nale¿y mieæ jasno wyznaczone
cele. Zgodnie z przygotowanym projektem
uchwa³y i wol¹ Walnego Zebrania Cz³onków
Stowarzyszenia przyjêto zmiany w celach
ideowych w statucie. Ujêto w nich:
1. Skupianie ludzi, organizacji i instytu-

cji pragn¹cych aktywnie uczestniczyæ
w kszta³towaniu i realizacji polityki
gospodarczej, spo³ecznej i dzia³alno�ci
charytatywnej na obszarze miasta Gdañ-
ska i województwa pomorskiego.

2. Kszta³towanie postaw patriotycznych
i poczucia to¿samo�ci historycznej pol-
sko�ci w Gdañsku i na Pomorzu.

3. Krzewienie i popularyzacjê wiedzy
o Gdañsku i województwie pomorskim
w�ród mieszkañców i turystów. Pod-
trzymywanie tradycji narodowej, oby-
watelskiej i kulturowej.

4. Promowanie i wspieranie spraw morskich
i rozwoju dróg wodnych w Gdañsku.

5. Wspieranie dzia³añ i przedsiêwziêæ umac-
niaj¹cych poczucie to¿samo�ci regio-
nalnej � kaszubskiej i pomorskiej, oraz
mniejszo�ci narodowych i etnicznych.

 6. Upamiêtnianie wybitnych postaci,
miejsc i wydarzeñ w historii Gdañska
i województwa pomorskiego.

�Nasz Gdañsk� � nowy etap dzia³alno�ci

Dok¹d idziemy?
W ¿yciu ka¿dego cz³owieka s¹ chwile, gdy musi siê na chwilê zatrzymaæ i zadaæ sobie pytanie, czy idzie
w³a�ciw¹ droga, czy te¿ mo¿e nale¿a³oby co� zmieniæ? W takim miejscu znalaz³o siê Stowarzyszenie

,,Nasz Gdañsk�. Pojawi³a siê refleksja co osi¹gniêto. Nie zabrak³o pytañ o przysz³o�æ. Stowarzyszenie powsta³o pocz¹tku
lat 90.. By³y chwile lepsze i gorsze. Nie zabrak³o sukcesów, stowarzyszenie cieszy siê autorytetem.

 7. Dzia³alno�æ na rzecz zachowania wa-
lorów historycznej architektury i ³adu
przestrzennego Gdañska, jego zabyt-
ków i dzie³ sztuki. Ochronê dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego.

 8. Wspieranie inicjatyw rewitalizacji
miejsc i dzielnic istotnych dla wize-
runku i �wiadectwa historycznego
Gdañska.

 9. Dzia³alno�æ wspomagaj¹c¹ rozwój go-
spodarczy, w tym rozwój przedsiê-
biorczo�ci Gdañska.

10. Dzia³alno�æ wspomagaj¹c¹ rozwój
wspólnot i spo³eczno�ci lokalnych.

11. Inicjowanie i wspieranie dzia³alno�ci
wolontariatu spo³ecznego, w tym kul-
turalnego.

12. Dzia³alno�æ na rzecz popularyzacji
i podnoszenia kultury fizycznej i spor-
tu w�ród spo³eczno�ci gdañskiej, ze
szczególnym ukierunkowaniem na dzie-
ci i m³odzie¿, a tak¿e wspó³zawodnic-
twa sportowego promuj¹cego Gdañsk.

13. Dzia³alno�æ na rzecz rozwoju turysty-
ki i rekreacji w Gdañsku.

14. Wspieranie dzia³alno�ci ekologicznej,
jak równie¿ dotycz¹cej ochrony i pro-
mocji zdrowia w�ród spo³eczno�ci
gdañskiej.

15. Inicjowanie, wspieranie i dzia³alno�æ na
rzecz podnoszenia porz¹dku i bezpie-
czeñstwa.

Wiêksze mo¿liwo�ci dzia³ania
Najlepiej sporz¹dzone cele ideowe po-

zostan¹ martwymi w zapisie je¿eli nie
pójd¹ za nimi konkretne dzia³ania. By byæ
skutecznym musz¹ byæ wyra�nie okre�lo-
ne. Tak te¿ siê sta³o. Zgodnie ze zmienio-
nym statutem Stowarzyszenie d¹¿y do re-
alizacji swoich celów poprzez:
1. Inspirowanie, samodzieln¹ dzia³alno�æ

i wspó³uczestnictwo w inicjatywach
i przedsiêwziêciach zgodnych z celami
Stowarzyszenia.

2. Tworzenie programów i projektów, po-
zyskiwanie partnerów i �rodków dla
zespo³u czynno�ci niezbêdnych dla re-
alizacji celów Stowarzyszenia.

3. Gromadzenie funduszy na dzia³alno�æ
Stowarzyszenia.

4. Inicjowanie i anga¿owanie siê w two-
rzenie, a tak¿e w dzia³alno�æ Komite-
tów Organizacyjnych skupiaj¹cych ró¿-
ne osoby i podmioty prawne niezbêdne
dla wspó³pracy przy realizacji celów
wykraczaj¹cych poza samodzielne mo¿-
liwo�ci Stowarzyszenia.

5. Pozyskiwanie nowych i aktywnych cz³on-
ków Stowarzyszenia. Wspieranie ich
w podejmowanej dla Stowarzyszenia
dzia³alno�ci.

6. Popieranie organizacji i instytucji podej-
muj¹cych dzia³alno�æ zbie¿n¹ i zgodn¹
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dla celów Stowarzyszenia, a tak¿e gwa-
rantuj¹cych ich realizacjê.

 7. Wspó³pracê z organami administracji
pañstwowej i lokalnego samorz¹du.

 8. Pozyskiwanie i wspieranie przedsiê-
biorczo�ci, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem opartej na w³asno�ci prywatnej.

 9. Organizowanie spotkañ tematycznych
z lokaln¹ spo³eczno�ci¹.

10. Organizowanie i wspó³uczestnictwo
w organizacji kursów, wystaw, poka-
zów, odczytów, sympozjów, sesji, se-
minariów, itp.

11. Podejmowanie ró¿nych form pomocy
dla podmiotów realizuj¹cych dzia³al-
no�æ zgodn¹ z celami Stowarzyszenia.

12. Popularyzacjê w spo³eczeñstwie pro-
gramów i dzia³alno�ci Stowarzyszenia.
Prowadzenie dzia³alno�ci informacyjnej
i propagandowej poprzez periodyk w³a-
sny Stowarzyszenia i inne pozyskiwa-
ne dla celów media.

13. Prowadzenie dzia³alno�ci opiniotwór-
czej w stosunku do wa¿nych dla spo-
³eczno�ci gdañskiej projektów.

14. Cykliczne wyró¿nianie i uhonorowanie
osób zas³u¿onych dla Gdañska i woje-
wództwa pomorskiego.

15. Wspó³uczestnictwo, b¹d� samodzielne
opracowanie i wydawanie publikacji
okoliczno�ciowych prasowych, ksi¹¿-
kowych i filmowych.

16. Podejmowanie inicjatyw dla upamiêtnia-
nia wa¿nych dla historii miejsc, wybit-
nych ludzi i wydarzeñ, w tym tworzenia
tablic pami¹tkowych i pomników.

Ku po¿ytkowi publicznemu

Jak wiele innych organizacji, tak i Sto-
warzyszenie ,,Nasz Gdañsk� nie mo¿e dzia-
³aæ w pró¿ni prawnej. Przy pracach na
statutem istotn¹ sta³a siê Ustawa z 22 stycz-
nia 2010 r. o zmianie ustawy o dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
28, Poz. 146). W stosunku do poprzed-
nich uregulowañ wprowadzi³a dla organi-
zacji pozarz¹dowych mo¿liwo�æ wielu
nowych form dzia³alno�ci. Stanowi¹ one
podstawê dla pozyskiwania dla nich si³
i �rodków na ich realizacjê. Zgodnie z za-
akceptowanymi i wybranymi z ustawy,
a przeniesionymi na grunt zmienionego
statutu Stowarzyszenie ,,Nasz Gdañsk�
prowadzi nieodp³atn¹ dzia³alno�æ po¿ytku
publicznego w zakresie:

1. Dzia³alno�ci charytatywnej;
2. Podtrzymywania i upowszechniania

tradycji narodowej, pielêgnowania pol-
sko�ci oraz rozwoju �wiadomo�ci na-
rodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3. Dzia³alno�ci na rzecz mniejszo�ci na-
rodowych i etnicznych oraz jêzyka re-
gionalnego;

4. Ochrony i promocji zdrowia;
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji za-

wodowej osób pozostaj¹cych bez pracy
i zagro¿onych zwolnieniem z pracy;

6. Dzia³alno�ci wspomagaj¹cej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiê-
biorczo�ci;

7. Dzia³alno�ci wspomagaj¹cej rozwój
techniki, wynalazczo�ci i innowacyj-
no�ci oraz rozpowszechnianie i wdra-
¿anie nowych rozwi¹zañ technicznych
w praktyce gospodarczej;

8. Dzia³alno�ci wspomagaj¹cej rozwój
wspólnot i spo³eczno�ci lokalnych;

9. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;

10. Wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu;

11. Ekologii i ochrony zwierz¹t oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

12. Turystyki i krajoznawstwa;
13. Porz¹dku i bezpieczeñstwa publicz-

nego;
14. Upowszechniania i ochrony wolno�ci

i praw cz³owieka oraz swobód oby-
watelskich, a tak¿e dzia³añ wspoma-
gaj¹cych rozwój demokracji;

15. Promocji i organizacji wolontariatu.

Wkroczyli�my w tym miejscu w nie-
zmiernie trudne zadanie, jakim by³o odnie-
sienie siê powy¿szego do okre�lenia form
dzia³alno�ci zgodnych z tymi, jakie ujête
zosta³y w Rozporz¹dzeniu Rady Mini-
strów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci (PKD).
Do�æ wspomnieæ, ¿e lektura rozporz¹dze-
nia liczy 423 strony i ujmuje wszelkie
formy dzia³alno�ci, od produkcji guzików
po sprzêt ciê¿ki. Wybranych zosta³o kil-
kana�cie, a wszelkie pozyskiwane dziêki
nim �rodki bêd¹ przekazywane na cele
statutowe Stowarzyszenia.

Wierzymy, ¿e wprowadzone w statucie
zmiany wp³yn¹ na dalsze podniesienie
naszej skuteczno�ci. Mamy te¿ wielk¹
nadziejê, ¿e w lekturze celów i form dzia-
³alno�ci ka¿dy znajdzie co� interesuj¹cego,
a to przysporzy nam nowych sympatyków
i cz³onków Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk�.
Do czego te¿ zachêcamy i zapraszamy.

WALDEMAR KOWALSKI

FOT. MACIEJ KOSTUN FOTOQFEREK GDAÑSKI
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Pierwszym w³adc¹ miasta by³ ksi¹¿ê
Lew, który zarz¹dza³ dzielnic¹ przemysk¹
z ramienia swego ojca, ksiêcia halickiego
Daniela, oko³o 1250 roku.

Wiele narodów i wyznañ
Z tego okresu pochodzi nazwa i herb

miasta. To nic, ¿e nazwa Lwów pojawi³a siê
w �ród³ach historycznych dopiero w 1259
roku. Pocz¹tki miasta s¹ du¿o starsze. Pier-
wotny gród po³o¿ony by³ na pó³noc od dzi-
siejszego starego miasta, pomiêdzy Pe³twi¹,
a zachodnim stokiem wzgórza, nazwanym
pó�niej Wysokim Zamkiem.

Od pocz¹tku istnienia Lwów
by³ miastem wielu narodów
i wyznañ. W drugiej po³owie
XII wieku istnia³o tu osiem
cerkwi, dwa ko�cio³y katolic-
kie i dwa ormiañskie. Nieco
pó�niej pojawi³y siê dwie sy-
nagogi. Za czasów Kazimierza
Wielkiego miasto przyjmowa-
³o imigrantów: Ormian, ¯y-
dów i Greków. Poza Polakami
mieszkali tu m.in. Rusini, Niem-
cy, Ormianie, Grecy, Tatarzy,
¯ydzi i Karaimowie. We Lwo-
wie by³o miejsce dla wszyst-
kich. Lwów by³ te¿ pierwszym
miastem, w którym ju¿ od
XVIII wieku urzêdowa³o trzech
biskupów katolickich: ³aciñ-
ski, grecki i ormiañski.

Za koniec spo³eczno�ci ormiañskiej
uznaje siê we Lwowie rok 1946, kiedy to
bolszewicy zlikwidowali arcybiskupstwo
ormiañsko-katolickie. Pogromy ¯ydów
spowodowa³y, ¿e ze stu tysiêcy lwow-
skich ¯ydów okupacjê niemieck¹ prze¿y-
³o zaledwie o�miuset. Polityka Stalina
zmusi³a te¿ do opuszczenia Lwowa wiêk-
szo�ci rdzennych mieszkañców � Polaków.
To, ¿e nie zatarto we Lwowie �ladów pol-
sko�ci, jest przede wszystkim zas³ug¹ ko-
chaj¹cych miasto i Polskê, ¿yj¹cych tu
jeszcze Polaków, którzy stanowi¹ 4 pro-
cent mieszkañców.

,,Lwów jest polski. Nie chcê tu upieraæ siê przy tym, ¿e powinien nale¿eæ
do Polski, ¿e musimy przesun¹æ granicê. Nie. My nie przesuniemy granicy.

Ale mówiê uczciwie, ¿e Lwów jest polski.
ks. Mieczys³aw Maliñski

Mia³ racjê ten, kto kiedy� powiedzia³, ¿e Lwów le¿y po�rodku starego �wiata. To prawda, tutaj �lady starych kultur
jeszcze dzisiaj bez problemu odnajdziemy. Tu �ciera³y siê ich szlaki, tu w kwiatach architektury my�li ich spoczê³y.
W ró¿nych jêzykach �wiata nazwa tego miasta brzmi i dzisiaj, tak samo blisko sercu: Lwów, Lwiw, Leopolis, Lemberg.

Le¿¹: Polacy, Ukraiñcy, ¯ydzi, Ormianie,
Rosjanie Czesi, Niemcy

Ziemia ¿ycie daje, piachem te¿ szcz¹tki
córek i synów swych otula. Z niej zrodze-
ni, w niej po³o¿eni. Cmentarze chwil wie-
ków. W�ród nich Cmentarz £yczakowski
we Lwowie. Nekropolia histori¹ znaczona.
Groby zmar³ych w staro�ci, w chorobie,
w tragicznych zdarzeniach lub z rêki dru-
giego cz³owieka. W �mierci spodziewanej
lub w nag³ej, w ocenie ¿yj¹cych rzadko
sprawiedliwej. Cia³em z³o¿eni, dusz¹ ju¿
w prawdzie drugiej strony.

zostawionych oddaj¹. W tym miejscu jêzy-
ki narodów ju¿ nie dziel¹. Le¿¹ obok siebie
Polacy, Ukraiñcy, ¯ydzi, Ormianie, Ro-
sjanie, Czesi i Niemcy.

Cmentarz £yczakowski to najbardziej
znany cmentarz Lwowa, to te¿ jeden z naj-
piêkniejszych starych cmentarzy. Jest miej-
scem spoczynku wielu wybitnych i zas³u-
¿onych dla Polski ludzi kultury, nauki
i polityki.

Zosta³ za³o¿ony w 1786 roku. Obecny
wygl¹d otrzyma³ w 1855 roku, od tego
te¿ momentu by³ wielokrotnie poszerza-

ny. Zajmuje obszar ponad 40
hektarów i jest podzielony na
80 pól grobowych. W alejach
podziw budz¹ zarówno piêkne
rze�by klasycystyczne, jak
i wykonane ju¿ bardziej wspó³-
cze�nie. Cmentarz ma obecnie
status Muzeum i nowe po-
chówki mog¹ odbywaæ siê tu
tylko za specjalnym zezwole-
niem jego dyrekcji.

Na Cmentarzu Orl¹t
Kolejny ju¿ raz stajê na

Cmentarzu Orl¹t we Lwowie,
przylega do Cmentarza £ycza-
kowskiego. Emocje nieustannie
te same. Dzieñ niemal w ca³o�ci
deszczowy. Zbli¿a siê po³udnie.
Nade mn¹ ciemne i mroczne

chmury. Mo¿e i dobrze, ¿e pada. Nikt nie
dojrzy ³ez, moimi zostan¹.

�O mamo, otrzyj ³zy,
Z u�miechem do mnie mów �
Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew- to za nasz Lwów! ...
Ja bi³em siê tak samo
Jak starsi � mamo chwal! ...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski ¿al! ...�

(Artur Oppman
�Orl¹tko� � fragment)

Z podniesionymi ko³nierzami p³aszczy,
ukryci pod parasolami i os³aniaj¹cy siê

W tym miejscu sta³ niegdy� we Lwowie pomnik Jana III Sobieskiego,
który dzisiaj zdobi Gdañsk

Cmentarz � miejsce spacerów w zadu-
mie. Niedawno szed³ têdy mê¿czyzna, pro-
wadzi³ za rêkê syna. Byæ mo¿e powie-
dzia³ do niego: ,,Tu le¿y nasz dziadek�.
Ka¿dy, i ty te¿ bêd¹c we Lwowie musisz
zaj�æ na Cmentarz £yczakowski. Tu bu-
dzi siê my�l dumna: ,,Tu le¿¹ nasi przod-
kowie�.

Ludzkie �lady ¿ycia � cmentarze, �lady
cz³owieka � nagrobki, krzy¿e � �lady wia-
ry ¿yj¹cych i zmar³ych, �lady pamiêci �
kwiaty i znicze. W siwych w³osach sta-
rych drzew ukryta mistyczno�æ doznañ
i prze¿yæ. Epitafia nagrobne w ró¿nych
jêzykach pisane, stan uczuæ przy ¿yciu po-

Polegli, aby�my ¿yli wolniPolegli, aby�my ¿yli wolni
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wzajemnie przed deszczem idziemy po
cmentarzu w milczeniu. Mijamy kata-
kumby i rzêdy tarasowo rozmieszczonych
grobów, równo � niczym wojsko paradne
� ustawionych. Nie mo¿e byæ inaczej,
to w nich pochowano 2859 poleg³ych
w obronie Lwowa. W dniu 1 listopada
1918 roku, skutkiem tajnego rozkazu
Ukraiñskiego Komisariatu Ludowego na
miasto uderzy³a armia ukraiñska. Zbroj-
nie zamierzano wyrwaæ je Polsce. Zalud-
nione w ponad 60 procentach przez Pola-
ków stanê³o do walki z agresorem. Nie
zabrak³o odwagi, zapa³u i mêstwa. W obro-
nie ojcowizny stanêli obok siebie robotni-
cy i urzêdnicy, batiarzy � s³ynni lwowscy
ulicznicy, ksiê¿a, starcy i kobiety. Tutaj
nawet dzieci dumnie wysz³y naprzeciw
�mierci. 1421 obroñców nie mia³o ukoñ-
czonych 17 roku ¿ycia, a najm³odszy li-
czy³ zaledwie 9 lat.

�Kochany Tatusiu, idê dzisiaj zameldo-
waæ siê do wojska. Chcê pokazaæ, ¿e znaj-
dê na tyle si³y, by móc s³u¿yæ i wytrzymaæ.
Obowi¹zkiem te¿ moim jest i�æ, gdy mam
do�æ si³, a wojska braknie ci¹gle do oswo-
bodzenia Lwowa. Z nauk zrobi³em tyle, ile
trzeba by³o. Jerzy� Tymi s³owami po¿e-
gna³ siê listownie z ojcem 14-letni Jurek
Bitschan. Postawiony na warcie dosta³ siê
pod silny ostrza³, odniós³ rany i zmar³
z wykrwawienia. Zgin¹³, jak i wielu in-
nych m³odocianych bohaterów obrony,
w tym 13-letni Anto� Petrykiewicz.

�Widzê z okien, jak w mojej padacie
ulicy.
W jakich¿ bolesnych gwiazdach bêdziemy
was chowaæ!
Noc pó�na, delikatnej pe³na tajemnicy.
Lec¹ li�cie i zdaj¹ siê za �mieræ dziê-
kowaæ.�

(Maria Kozecka
�Ostatnie li�cie� � fragment)

Do walki z go³ymi rêkami

Obrona Lwowa by³ to w du¿ej mierze
heroiczny czyn gimnazjalistów i studen-
tów. To im te¿ nadano czu³e, niemal ro-
dzicielskie w wymowie miano �Orl¹t
Lwowskich�. Przepojeni patriotyzmem
i bohaterstwem lektur sienkiewiczow-
skich postaci, stanêli do walki z go³ymi
rêkami, tylko niektórzy przynie�li znale-
zione gdzie� w domu stare szable i pisto-
lety. W walce, od wroga zdobywali broñ
maszynow¹ i karabiny. I choæ niejedno-
krotnie przewy¿sza³y ich wzrost a rêce
mdla³y pod ich ciê¿arem, niczym d³oñ
matczyn¹ tulili je do serca, dopóki po-
wiew �mierci nie zamkn¹³ im oczu. Bro-
nili siê samotnie przez trzy tygodnie. 28
listopada 1918 roku nadesz³a z Polski
zwyciêska odsiecz. Wyparto wojska ukra-
iñskie a Lwów przy³¹czono do II Rzecz-
pospolitej.

Trudno jest nie zgodziæ siê z wypowie-
dzianymi w 1939 roku przez Kornela Ma-
kuszyñskiego s³owami: �Na te groby po-
winni przychodziæ z daleka pielgrzymi,
aby siê nauczyæ mi³o�ci do Ojczyzny. Po-
winni te¿ przychodziæ ludzie ma³ej wiary,
aby siê nape³niæ wiar¹ niez³omn¹. A ¿e tu
le¿¹ uczniowie w mundurkach, przeto ten
cmentarz jest jak szko³a, której dzieci ja-
snow³ose i b³êkitnookie nauczaj¹ siwych
ludzi o tym, ¿e ze �mierci ofiarnej najbuj-
niejsze wyrasta ¿ycie�. Jak¿e wymowny
jest te¿ przy tym napis widniej¹cy nie-
gdy� na ³uku triumfalnym przy wej�ciu do
cmentarza: �Mortui sunt et liberi vivamus�
(�Polegli, aby�my ¿yli wolni�).

W 1971 roku � czo³gi na £uk Chwa³y

Wobec si³y powy¿szych s³ów i pamiêci
na nic zda³o siê barbarzyñstwo bolszewi-
ków. W 1971 roku skierowali na £uk
Chwa³y dwa czo³gi, wcze�niej zrówna³y

z ziemi¹ swoimi g¹sienicami groby obroñ-
ców. Gdy si³a pancerza i silników czo³-
gów nie da³a rady potêdze kamienia ³uku
triumfalnego u¿yto pocisków artyleryj-
skich. W zbrodniczym dzia³aniu, nie eks-
humuj¹c poleg³ych, przez cmentarz po-
prowadzono drogê asfaltow¹, a na nim
samym utworzono �mietnisko i warsztat
kamieniarski z magazynami. I tym razem
jednak �Orlêta Lwowskie� zwyciê¿y³y.
Po wielu trudach cmentarz odbudowano.
Ponownie, w sposób szczególny uczy hi-
storii i patriotyzmu.

Si³a Lwowa tkwi w jego niezatartym
duchu. Tu uczucia ponadczasowe siê sta-
j¹. S¹ w te¿ w s³owach Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. �I kiedy ja, jako sêdzia woj-
skowy daj¹cy nagrody, odznaczaj¹cy lu-
dzi, my�la³em nad kampani¹ pod Lwo-
wem, to wielkie zas³ugi waszego miasta
oceni³em tak, jak gdybym mia³ jednego
zbiorowego ¿o³nierza, i ozdobi³em Lwów
Krzy¿em Orderu Virtuti Militari, tak, ¿e
wy jeste�cie jedynym miastem w Polsce,
które z mojej rêki, jako Naczelnego Wo-
dza, za pracê wojenn¹, za wytrzyma³o�æ
otrzyma³o ten Order�.

Symbol Lwowa � na Targu Drzewnym
Pomni zas³ug króla Jana III Sobieskiego

lwowianie 20 listopada 1898 r. ods³onili
mu swym mie�cie pomnik. Stan¹³ na skwe-
rze na Wa³ach Jagielloñskich, jednym z naj-
bardziej reprezentacyjnych miejsc miasta.
Gdy w 1944 r. Lwów zajêli Sowieci chcieli
przerobiæ go na pomnik Bohdana Chmiel-
nickiego. Zabrak³o im odwagi wobec jed-
nego z najwiêkszego z królów polskich,
pomnika nie zniszczyli. Po wielu latach �
26 czerwca 1965 r. ustawiono go na Targu
Drzewnym w Gdañsku. Nie zapominajmy
o tym, pamiêtajmy o Lwowie i jego roli
w dziejach Polski.

TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI

Cmentarz Orl¹t we Lwowie Wiele pomników Cmentarza £yczakowskiego kryje w sobie piêkne historie



Dla studentów, mieszkañców
i turystów

Dla studentów, mieszkañców
i turystów

Wszystko za spraw¹ �rodków unijnych
i determinacji w³adz uczelni.

Lepsze warunki dydaktyczne, naukowe
i wystawiennicze

Starania o dofinansowanie trwa³y do�æ
d³ugo, od 2007 roku rodzi³a siê koncepcja
zmian i przekszta³ceñ architektonicznych.
Pomieszczenia w szkole wymaga³y moder-
nizacji, uczelnia do tej pory nie by³a dostêp-
na dla osób niepe³nosprawnych.
Zmiany mia³y na celu usprawniæ
dzia³alno�æ dydaktyczn¹, nauko-
w¹ i wystawiennicz¹. Punkt kul-
minacyjny nast¹pi³ 2 VI 2010 r.
w budynku Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, w któ-
rym to Rektor Akademii Sztuk
Piêknych prof. Ludmi³a Ostrogór-
ska oraz Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pan Bogdan
Zdrojewski podpisali umowê o do-
finansowaniu z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego pro-
jektu pod nazw¹: �Zwiêkszenie
dostêpu do edukacji artystycz-
nej, poprzez poprawê stanu in-
frastruktury ASP w Gdañsku�.
Projekt realizowany jest w ramach
programu operacyjnego Infrastruk-
tura i �rodowisko, którego ca³ko-
wity koszt wynosi: 31 231 426 z³,
w tym dofinansowanie ze �rod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 21 000 000 z³. Planowany
termin zakoñczenia realizacji projektu �
grudzieñ 2012 roku.

Jedyna uczelnia na Pomorzu
Poprawa infrastruktury to modernizacja

trzech budynków uczelni: Wielkiej Zbro-
jowni, Baszty S³omianej oraz skrzyd³a,
którego budowa zakoñczy³a siê w 1968 r.
G³ównym za³o¿eniem prac modernizacyj-

Najwiêksza modernizacja w dziejach gdañskiej Akademii Sztuk Piêknych

G³ówna siedziba Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku � trzy budynki powsta³e w ró¿nych czasach i epokach: Wielka Zbro-
jownia, Baszta Slomiana oraz skrzydla z 1968 roku � poddawane sa obecnie najwiekszemu remontowi w dziejach uczelni.

nych jest wzrost atrakcyjno�ci uczelni dla
turystów, mieszkañców oraz inwestorów
zwi¹zanych z naszym miastem.

Akademia Sztuk Piêknych w Gdañsku
jest jedyn¹ tego typu uczelni¹ na terenie
województwa pomorskiego. Dziêki pozy-
skanym funduszom i pracom moderniza-
cyjnym bêdzie mo¿liwe poszerzenie ofer-
ty dla nowych studentów w Polsce oraz
za granic¹. Mamy nadziejê, i¿ wzro�nie

zainteresowanie miêdzynarodow¹ wymia-
n¹ naukow¹ co spowoduje nawi¹zywanie
wspó³pracy z kolejnymi uczelniami arty-
stycznymi na �wiecie.

Celem przebudowy Wielkiej Zbrojowni
jest w szczególno�ci modernizacja biblio-
teki, audytorium oraz wielkiej auli. Forma
architektoniczna budynku, ze wzglêdu
na jej ochronê konserwatorsk¹, nie ule-
gnie zmianie, ale przeprowadzone prace
remontowe podnios¹ komfort zarówno

dla kadry naukowej jak i dla naszych stu-
dentów.

Prace w bibliotece, wielkiej auli,
audytorium, nowe patio

Ca³kowicie zmieni siê wnêtrze biblioteki
� powierzchnia zyska dodatkow¹ antresolê.
G³ówne sale: wielka aula oraz audytorium
zostan¹ wyremontowane i wyposa¿one
w nowoczesne urz¹dzenia multimedialne,

nag³o�nienie oraz o�wietlenie. Dziê-
ki temu bêdzie mo¿liwo�æ organi-
zowania profesjonalnych wystaw,
konferencji naukowych czy bizne-
sowych. Miejsce posiedzeñ senatu
ASP � Baszta S³omiana zostanie
poddana gruntownemu remonto-
wi. Odnowienie jej elewacji, ra-
zem z odnowionymi w ostatnich
latach fasadami Wielkiej Zbrojow-
ni, uatrakcyjni dodatkowo ofertê
turystyczn¹ naszego miasta. Po-
wstanie równie¿ nowa klatka scho-
dowa, z której na poziomie I piêtra
bêdzie mo¿na wyj�æ na nowopow-
sta³e patio.

Dziêki takiemu zapleczu Aka-
demia bêdzie mog³a organizowaæ
lub wypo¿yczaæ pomieszczenia
do organizowania profesjonalnych
wystaw, konferencji, miêdzynaro-
dowych spotkañ. Turystów oraz
mieszkañców Gdañska przygl¹da-

j¹cych siê do tej pory wy³¹cznie zabytko-
wym fasadom bêdziemy zachêcali do
zwiedzania wnêtrz Akademii, w których
eksponowane bêd¹ prace studentów i arty-
stów. Symbolicznym zaproszeniem i otwar-
ciem siê uczelni bêdzie przeniesienie g³ów-
nego wej�cia ASP na ul. Tkack¹ � i to
wszystko ju¿ w 2012 roku.

MONIKA WEBER

FOT. ANNA OKOÑSKA-WÊSIORA
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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�



Polska, jako kraj cz³onkowski UE, stoi
przed szeregiem wyzwañ, takich jak obo-
wi¹zek ograniczenia ilo�ci sk³adowanych
odpadów stanowi¹cych niekontrolowane
�ród³o emisji gazów cieplarnianych oraz
konieczno�æ zwiêkszenia produkcji ener-
gii z odnawialnych �róde³ energii. Pro-
dukcja biogazu w Polsce, w szczególno-
�ci z odpadów pochodzenia rolniczego,
mo¿e w du¿ej mierze przyczyniæ siê do
osi¹gniêcia tych celów, a jednocze�nie
zaowocowaæ warto�ci¹ dodan¹ (efekt sy-
nergii), w postaci zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa energetycznego kraju oraz ca³ego
Regionu Morza Ba³tyckiego. Oczekuje
siê równie¿, ¿e inwestycje w biogazownie
pójd¹ w parze z aktywizacj¹ zawodow¹
rolników w sektorze energii, przy równo-
czesnym zachowaniu warunku o nie kon-
kurowaniu produkcji rolnej z produkcj¹
na cele energetyczne.

Biogaz w dokumencie rz¹dowym

Ministerstwo Gospodarki, w �cis³ej
wspó³pracy z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, przygotowa³o dokument,
który w latach 2010�2020 ma za zadanie
ukierunkowaæ zmiany w polskim sektorze
produkcji energii i umo¿liwiæ zwiêksze-
nie stopnia wykorzystania potencja³u bio-
gazu. Dokument zak³ada, ¿e w ka¿dej
polskiej gminie do 2020 roku powstanie
�rednio jedna biogazownia wykorzystuj¹-
ca biomasê pochodzenia rolniczego przy
za³o¿eniu posiadania przez gminê odpo-
wiednich warunków do uruchomienia ta-
kiego przedsiêwziêcia. Zasadniczym celem
dokumentu jest optymalizacja systemu
prawno-administracyjnego w zakresie za-
k³adania biogazowni rolniczych w Polsce
oraz wskazanie mo¿liwo�ci wspó³finanso-
wania tego typu instalacji ze �rodków
publicznych, zarówno krajowych jak i Unii
Europejskiej, dostêpnych w ramach krajo-

IMP PAN* stawia na innowacje
w energetyce � odkrywamy

potencja³ biogazu
* Instytut Maszyn Przep³ywowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku.

Obecnie nikt ju¿ nie pyta w Polsce �czy� budowaæ biogazowanie, ale �gdzie� i �jak� najlepiej inwestowaæ w instalacje
produkuj¹ce biogaz. Polska posiada potencja³ biomasy daj¹cy mo¿liwo�æ wytwarzania oko³o 2 mld m3 biogazu rocznie
w perspektywie roku 2020. Aby wykorzystaæ istniej¹c¹ szansê, Ministerstwo Gospodarki we wspó³pracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowa³o programowy dokument rz¹dowy pt. �Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych
w Polsce na lata 2010�2020�, który w dniu 13 lipca 2010 r. zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów.

wych i regionalnych programów opera-
cyjnych.

Wyzwania

Zanim biogazownia mo¿e zostaæ wy-
budowana, potencjalny inwestor napotyka
na szereg trudno�ci, którym musi sprostaæ.
Obecnie ci¹gle jeszcze brakuje krajowego
zaplecza technicznego. Wyzwaniem jest
te¿ stworzenie dobrych warunków rozwo-
ju biogazowi rolniczych, miêdzy innymi
w drodze zachêt podatkowych i mechani-
zmów pomocy finansowej, które wp³yn¹
na tworzenie krajowego rynku us³ug oraz
zaplecza technicznego dla instalacji bio-
gazowych. Ponadto, brakuje specjalistów
w dziedzinie eksploatacji instalacji bioga-
zowych.

Kolejnym aspektem natury ekonomicz-
nej i organizacyjnej, jest potrzeba zago-
spodarowania ewentualnego nadmiaru
energii cieplnej i elektrycznej wytwarza-
nej w biogazowni. Kluczem do sukcesu
jest bowiem korelacja dostêpno�ci sub-
stratów z zapotrzebowaniem na ciep³o,
a co za tym idzie � korelacja poda¿y ener-
gii z popytem.

IMP PAN i projekty europejskie

Projekt Bioenergy Promotion jest jed-
n¹ z tych inicjatyw, które umo¿liwiaj¹
wymianê informacji oraz szerzenie tzw.
know-how w zakresie wykorzystania bio-
masy, a co za tym idzie � biogazu, na cele
energetyczne w perspektywie krajów nad-
ba³tyckich. Projekt Bioenergy Promotion
realizowany jest w ramach Programu
Regionu Morza Ba³tyckiego 2007�2013,
finansowanego w 85% ze �rodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go i w 15% ze �rodków w³asnych partne-
rów.

Partnerem Wiod¹cym projektu, w któ-
rym uczestniczy 34 partnerów z krajów

nadba³tyckich, jest Szwedzka Agencja
Energetyczna (Swedish Energy Agency).
W sk³ad konsorcjum projektu wchodz¹
regionalne/lokalne samorz¹dy, organiza-
cje naukowe, agencje rozwoju OZE, jak
równie¿ eksperci w dziedzinie le�nictwa
oraz rolnictwa.

W projekcie uczestniczy czterech part-
nerów reprezentuj¹cych Polskê: Ba³tycki
Klaster Ekoenergetyczny, reprezentowany
przez Instytut Maszyn Przep³ywowych im.
Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii
Nauk w Gdañsku (IMP PAN), POMCERT
� Pomorskie Centrum Badañ i Technolo-
gii �rodowiska w Gdañsku, Politechnika
Koszaliñska oraz Fundacja �Spektrum�
Centrum Wspierania Wspó³pracy Miê-
dzynarodowej w Poznaniu.
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Projekt wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Wiêcej o projekcie:
www.bioenergypromotion.net

www.imp.gda.pl/bioenergy

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
Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego,
a tak¿e podmiotów gospodarczych i sto-
warzyszeñ maj¹cych siedzibê w tych wo-
jewództwach. Szczególnym celem BKEE



Zasadniczym problemem UE od kliku
lat, wp³ywaj¹cym tak¿e na realizacjê ce-
lów Strategii, jest zaopatrzenie w energiê.
Europejska energetyka musi opieraæ siê
na 3 podstawowych zasadach:
· pewno�æ dostaw energii (bezpieczeñ-

stwo)
· minimalizacja skutków ekologicznych

(g³ównie przeciwdzia³anie zmianom kli-
matycznym)

· mo¿liwie niskie ceny (konkurencyjno�æ
gospodarki).
Zrealizowanie tych zasad jest mo¿liwe

jedynie przy wprowadzeniu najnowszych
rozwi¹zañ technologicznych.

Innowacyjna energetyka

Bezpieczeñstwo Energetyczne
� Sektor Energetyczny w UE

(cz. 1)
Od 2000 roku UE realizuje Strategiê Lizboñsk¹ maj¹c¹ na celu stworzenie w Europie najnowocze�niejszej gospodarki
opartej na wiedzy. G³ównym elementem Strategii jest sprawnie funkcjonuj¹cy trójk¹t wiedzy, edukacja � badania � innowacje1.

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, s³onecz-
n¹ i wiatrow¹.

Wiêcej o BKEE na www.bkee.pl

Oprócz dzia³alno�ci na polu miêdzyna-
rodowym, IMP PAN prowadzi badania
naukowe we wspó³pracy z krajowymi
jednostkami badawczymi, które maj¹ na
celu opracowanie prototypowych rozwi¹-
zañ w zakresie rozproszonej generacji.

Projekt kluczowy

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.

Projekt Strategiczny

IMP PAN, bêd¹cy Liderem konsorcjum
naukowo-przemys³owego, wraz ze Strate-
gicznym Partnerem Przemys³owym � Ener-
ga SA, realizuj¹ badawczo-wdro¿eniowy
Projekt Strategiczny w ramach Narodo-
wego Programu Zaawansowane Techno-
logie Pozyskiwania Energii, zadanie 4.
Opracowanie zintegrowanych technologii
wytwarzania paliw i energii z biomasy,
odpadów rolniczych i innych.

Oczekiwanym efektem projektu, który
zak³ada prace naukowo-badawcze do
2015 r., bêd¹ prototypowe, innowacyjne
instalacje pilota¿owe, które maj¹ byæ goto-
we do wdro¿enia w polskich warunkach.
Energia SA bêdzie testowa³a przedstawio-
ne przez zespó³ rozwi¹zania, oceniaj¹c
ryzyko i op³acalno�æ technologii, bêd¹c
jednocze�nie odpowiedzialn¹ za tzw. stronê
biznesow¹ projektu. Prace bêd¹ obejmo-
waæ m.in. stworzenie mikrobioogazowni
domowych o mocy 7�50 kWe, instalacji
do zgazowania biomasy w z³o¿u sta³ym
o mocy ok. 500 kW, czy innych instalacji
z silnikami spalinowymi do spalania bio-
paliw, umo¿liwiaj¹cymi wysoce sprawn¹
produkcjê energii elektrycznej i ciep³a. Pro-
jekt przewiduje równie¿ opracowanie inno-
wacyjnych technologii wydajnego wytwa-

rzania biopaliw oraz wykorzystanie poten-
cja³u energetycznego frakcji organicznej
odpadów przemys³u rolno-spo¿ywczego.
Stworzy to szanse produkcji ekologicznej
i niezale¿nej energii dla rolnictwa, ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstw, a tak¿e
gospodarstw domowych i gmin.

Rola IMP PAN

IMP PAN aktywnie realizuje zarówno
krajowe jaki miêdzynarodowe projekty
w dziedzinie szeroko pojêtej energetyki
odnawialnej, ze szczególnym naciskiem
na wykorzystanie biomasy w warunkach
polskich. Instytut podejmuje w ten sposób
dzia³ania maj¹ce na celu wspieranie Pol-
ski w d¹¿eniu do spe³nienia warunków
okre�lonych w dyrektywie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowa-
nia stosowania energii ze �róde³ odna-
wialnych, zmieniaj¹cej i w nastêpstwie
uchylaj¹cej dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE.

PROF. DR HAB. IN¯. JAN KICIÑSKI

DR HAB. IN¯. ADAM CENIAN, PROF. IMP PAN

MGR IN¯. KATARZYNA BOGUCKA

INSTYTUT MASZYN PRZEP£YWOWYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
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W zakresie polityki energetycznej tech-
nologie innowacyjne nabieraj¹ wiêc spe-
cjalnego znaczenia, gdy¿:
· Unii brakuje ropy i gazu, a to dzisiaj

podstawowy surowiec energetyczny;
sytuacja polityczna w olbrzymiej wiêk-
szo�ci dostawców ropy i gazu jest niesta-
bilna, jedynym trwa³ym rozwi¹zaniem
jest zast¹pienie ropy i gazu przez wêgiel,
energiê atomowa i �ród³a odnawialne;

· musimy podj¹æ zdecydowane i natych-
miastowe dzia³ania redukuj¹ce zmiany
klimatyczne, a to tak¿e wymaga nowych
technologii, np. czystych technologii
wykorzystania wêgla;

· utrzymania stosunkowo niskich cen ener-
gii bêdzie mo¿liwe tylko dziêki nowym,
pomys³owym rozwi¹zaniom technolo-
gicznym.
Odpowied� Unii na te problemy zosta³a

przedstawiona w du¿ym stopniu w Siódmym
Programie Ramowym badañ i rozwoju tech-
nologicznego i demonstracji oraz w tzw.
pakiecie energetycznym. Ma to zarówno
zwiêkszyæ energetyczne bezpieczeñstwo Eu-
ropy, jak i ograniczyæ do roku 2020 o 20%
emisjê dwutlenku wêgla oraz zu¿ycie energii.

Najwa¿niejsze propozycje UE:
· czyste technologie wêglowe oraz tech-

nologie wychwytywania i sk³adowania
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1 J. Buzek, Bezpieczeñstwo energetyczne.
Gdañsk, 2007.

2 W. Pawlak, Wicepremier, Minister Gospo-
darki, 2008.

3 J. Popczyk, �Energetyka� � lipiec 2009.

Fundacja Naukowo-Techniczna
�Gdañsk�

ul. Fiszera 14, 80-952 Gdañsk
e-mail: stfgd@imp.gda.pl

www.sedler.pl

dwutlenku wêgla; budowa 12 prawie
zeroemisyjnych, wielkoskalowych elek-
trowni wêglowych do roku 2015;

· produkcja paliw i elektryczno�ci ze
�róde³ odnawialnych � zwiêkszyæ do
20% ich udzia³ do roku 2020;

· energia atomowa � budowa elektrowni
j¹drowych oraz budowa eksperymen-
talnego

· wielkiego miêdzynarodowego reaktora
termonuklearnego ITER uzyskuj¹cego
ca³kowicie

· bezpieczn¹ energiê z fuzji j¹drowej;
· wodór i ogniwa paliwowe � Wspólna

Inicjatywa Technologiczna;
· inteligentne sieci energetyczne zapo-

biegaj¹ce awariom systemu i oszczê-
dzaj¹ce energiê;

· wszechstronna oszczêdno�æ energii.
Aktualne tematy badawcze realizowa-

ne przez UE obejmuj¹:
· Produkcja energii ze �róde³ odnawial-

nych,
· Ogniwa paliwowe i wodór
· Bardziej czysta energia z paliw kopal-

nych
· Magazynowanie i dystrybucja energii
· Ograniczenie zu¿ycia energii
· Zagadnienia ogólnego znaczenia, które

wp³ywaj¹ na rynki energii i rozwój
energetyki zrównowa¿onej.

Polska Strategia Energetyczna

Zapewnienie Polsce bezpieczeñstwa
energetycznego to priorytetowe zadanie
ca³ego Rz¹du. Rosn¹ce ceny energii, ropy
i gazu sk³aniaj¹ do przedstawienia nowej
strategii energetycznej dla Polski tak, aby
realizowa³a ona trzy g³ówne cele: bezpie-
czeñstwo energetyczne, konkurencyjno�æ
gospodarki oraz ochronê �rodowiska przed
negatywnym wp³ywem sektora. Cele te s¹
równorzêdne i spójne z polityk¹ energe-
tyczn¹ Unii Europejskiej2.

W nowej �Polityce energetycznej dla
Polski do roku 2030� stawia siê na krajo-
we zasoby energetyczne, które mog¹ byæ
eksploatowane w perspektywie 200 lat.
Polska energetyka bazuje na wêglu. Sta-
nowi on 60 proc. naszego bilansu energe-
tycznego. Kolejne 20 proc. to ropa, 12 proc.
energii produkujemy z gazu, a 8 proc.
pochodzi ze �róde³ odnawialnych. Uru-
chomienie nowych mocy wytwórczych
poch³onie blisko 50 mld euro.

Kolejnym bardzo wa¿nym punktem
nowej polityki jest efektywno�æ energe-
tyczna.

Dzia³ania w tym zakresie bêd¹ skoncen-
trowane na trzech obszarach: zmniejszeniu

zu¿ycia energii, podwy¿szeniu sprawno-
�ci jej wytwarzania oraz ograniczeniu
strat w przesyle i dystrybucji. Zamierza
siê wprowadziæ odpowiednie przepisy,
które pomog¹ to osi¹gn¹æ, a tak¿e stwo-
rzyæ listê �rodków wzrostu efektywno�ci
dla ca³ej gospodarki.

Wiele uwagi po�wiêca siê równie¿ roz-
wojowi �róde³ wytwórczych wykorzystu-
j¹cych biomasê, biogaz i energiê wiatru.
Obok niew¹tpliwych korzy�ci ekologicz-
nych, stwarza to te¿ odpowiednie warunki
dla rozwoju energetyki rozproszonej, opar-
tej na odnawialnych �ród³ach energii. Jest
to energia tañsza i niewyczerpalna. Propo-
nowany przez Komisjê Europejsk¹ w stycz-
niu 2008 r. udzia³ energii odnawialnej
w bilansie energetycznym wynosi dla
Polski 15 proc. w roku 2020. Stwarzane
bêd¹ zachêty dla producentów do wiêksze-
go wykorzystywania odnawialnych �róde³
energii i wysoko sprawnej kogeneracji
oraz promowaæ technologie ograniczaj¹ce
emisjê zanieczyszczeñ.

W perspektywie kilkunastu lat nasz bi-
lans energetyczny mo¿e zostaæ uzupe³nio-
ny tak¿e o energiê j¹drow¹. Prowadzone
s¹ zgodne z zaleceniami Miêdzynarodo-
wej Agencji Energii Atomowej dzia³ania
przygotowawcze, zmierzaj¹ce do podjêcia
decyzji o budowie tego typu elektrowni
w Polsce].

Innowacyjna Energetyka

Czym bêdzie energetyka w przysz³o�ci,
zadecyduj¹ o tym wyniki programu ratun-
kowego dla gospodarki amerykañskiej,
w którym rozwój innowacyjnej energety-
ki, w tym podwojenie zaledwie w ci¹gu
trzech lat produkcji energii ze �róde³ od-
nawialnych, ma najbardziej fundamental-
ne znaczenie3.

Obecny model funkcjonowania energe-
tyki na ca³ym �wiecie (wielkoskalowe tech-
nologie wytwórcze, a tak¿e wydobywcze
i przetwórcze oraz sieciowe systemy prze-
sy³owe i dystrybucyjne) spowodowa³ eks-
pansjê struktur organizacyjnych i form za-
rz¹dzania w kierunku charakterystycznym
dla gospodarki socjalistycznej. Oczywi-
�cie, taka energetyka nie pasuje do spo³e-
czeñstwa wiedzy i nie pasuje do innowacyj-
nych technologii (rozproszonych). Oznacza
to kryzys. Ale nie jest to kryzys energe-
tyki, jako systemu zaspakajania spo³e-
czeñstwa/gospodarki w energiê. Jest to
natomiast kryzys modelu funkcjonowania
energetyki.

Przed 2030 rokiem nie da siê ju¿ prak-
tycznie uzyskaæ efektów z wielkoskalo-

wych czystych technologii wêglowych, nie
da siê uzyskaæ efektów z wielkoskalowej
energetyki atomowej, energia elektryczna
z tradycyjnych elektrowni wêglowych bê-
dzie zbyt droga ze wzglêdu na koszty �ro-
dowiska, wreszcie nie da siê wybudowaæ
nowych transgranicznych zdolno�ci prze-
sy³owych umo¿liwiaj¹cych istotny import
energii elektrycznej.

Pompy ciep³a spowoduj¹ pojawienie
siê segmentu u¿ytkowania energii elek-
trycznej, którego dotychczas nie by³o. Po-
dobnie, chocia¿ pó�niej, samochód elek-
tryczny spowoduje pojawienie siê segmentu
u¿ytkowania energii elektrycznej, którego
dotychczas te¿ nie by³o. Po 2020 roku
ukszta³tuje siê stabilna równowaga w ca³ej
energetyce, obejmuj¹ca: (I) wykorzysta-
nie istniej¹cych aktywów energetycznych
(wydobywczych, wytwórczych/przetwór-
czych, sieciowych) we wszystkich sekto-
rach pa³iwowo-energetycznych, (II) roz-
wój energetyki odnawialnej i energetyki
rozproszonej wykorzystuj¹cej (dotychcza-
sowe) paliwa gazowe i paliwa transportowe
(p³ynne), (III) proefektywno�ciowe techno-
logie u¿ytkowania energii oraz (IV) sieci
inteligentne (Smart Grid), oznaczaj¹ce
w szczególno�ci priorytet zarz¹dzania
energi¹ w miejsce koncentracji na jej pro-
dukcji, obejmuj¹ce inteligentne systemy
opomiarowania sieciowych no�ników ener-
gii oraz innych mediów sieciowych, a tak-
¿e wirtualne �ród³a poligeneracyjne.

DR IN¯. BOGDAN SEDLER
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W dniu 28 sierpnia 2010 r., tradycyjnie
w sobotê poprzedzaj¹c¹ 1 wrze�nia, klub
zorganizowa³ 46. Miêdzynarodowe Zawody
w Chodzie Sportowym o �Puchar Obroñ-
ców Poczty Polskiej w Gdañsku�, które
po³¹czono z: Mistrzostwami Polski Juniorów
na 20 km, M³odzie¿owymi Mistrzostwami
na 20 km i Mistrzostwami Polski Weteranów
na 5 km. Trasê zawodów wyznaczono na
Starym Mie�cie i przebiega³a w piêknej
scenerii malowniczych uliczek. Uroczyste
otwarcie odby³o siê w historycznym miejscu
� przed Pomnikiem Obroñców Poczty Pol-
skiej w Gdañsku. W tym roku w uroczy-
sto�ciach i zawodach uczestniczy³o prawie
250 osób z kraju i zagranicy. Do Gdañska
przyjechali sportowcy z: Litwy, £otwy, Da-
nii, Francji i Anglii oraz z 32 klubów krajo-
wych. Uczestniczyli sympatycy lekkoatletyki
i mieszkañcy Gdañska. W imieniu Prezesa
Poczty Polskiej S.A. zawody otworzy³ Bog-
dan Andrzejewski � dyrektor Oddzia³u Rejo-
nowego Centrum Poczty w Gdañsku. Na-
stêpnie delegacje zawodników i dzia³aczy
z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem
oraz uczcili minut¹ ciszy pamiêæ zmar³ego
w przeddzieñ zawodów Prezesa MKS �Kon-
radia� Stefana Urbanowicza.

Otwarcie zawodów przebiega³o w stru-
gach deszczu. By³em obecny i widzia³em jak
godnie i z kultur¹ zachowa³a siê m³odzie¿
i pozostali uczestnicy � panowa³ wszechw³ad-
ny duch patriotyczny. Jako pierwsi na start
ruszyli zawodnicy maszeruj¹cy na dystansie
3 km. Byli to najm³odsi. Patrz¹c na ich
determinacjê, wolê walki i chêæ dotarcia do
mety ros³a wiara w g³êboki sens konieczno-
�ci organizowania takiej rywalizacji. Spor-

MKS �Konradia� kontynuuje patriotyczne tradycje

£zy z nieba (cz. 1)
Miêdzyzak³adowy Klub Sportowy �Konradia� jest spadkobierc¹ chlubnych tradycji �Pocztowego Klubu
Sportowego� za³o¿onego na terenie Gdañska w roku 1936 i Klubu Sportowego �Pocztowiec� dzia³aj¹cego
od 1945 r. w wyzwolonym Gdañsku.

towy duch walki zaowocowa³ nie tylko
zwyciêstwami ale tak¿e nowymi przyja�-
niami. Kochajmy za to nasz¹ m³odzie¿,
sportowców i twórzmy dla nich warunki do
rozwoju sprawno�ci fizycznej i osobowo�ci.
Taka m³odzie¿ kocha Polskê. Wspierajmy
i pomagajmy organizacjom, które rozwijaj¹
i krzewi¹ kulturê fizyczn¹ w naszej Ojczy�nie.

Oto zwyciêzcy zawodów na poszczegól-
nych dystansach i kategoriach:
3 km dziewczêta starsze � Marietta Pankowska

� Orkan �roda Wielkopolska
3 km ch³opcy starsi � Robert Go³awski � WLKS

Iganie Nowe
3 km m³odziczki � Sylwia Rembowicz � LKS Stal

Mielec
3 km m³odzicy � Szymon Zieliñski � Orkan

�roda Wielkopolska
juniorki m³odsze � Monika Kaczor � LKS Stal

Mielec
10 km juniorzy m³odsi � Egdards Gajca � Ryga

£otwa
20 km juniorki � Agata Litwiniuk � MKS ¯ak

Bia³a Podlaska
20 km juniorzy � Mieczys³aw Romanowski �

MKS Polonia Warszawa
20 km seniorki � Agnes Pastare � Ogre £otwa

Start do g³ównego chodu na dystansie 20 km o �Puchar Obroñców Poczty Polskiej w Gdañsku�

Medalistki M³odzie¿owych MP na 20 kmDekoracja dziewcz¹t za chód na 3 km Najlepsi zawodnicy startuj¹cy w chodzie na 20 km

20 km seniorzy � Rafa³ Augustyn � OTG Sokó³
Mielec

5 km weteranek i Mistrzostwo Polski � Janina
£uniewska � MKS Konradia Gdañsk

5 km weteranów i Mistrzostwo Polski � Bogu-
s³aw Barburzyñski � Pomorski Klub Weteranów
Mistrzami Polski zostali:

20 km juniorek � Agata Litwiniuk
20 km juniorów � Mieczys³aw Romanowski
20 km MMP kobiet � Monika Krawczuk � KL

Lechia Gdañsk
20 km MMP mê¿czyzn � £ukasz Nowak.

Na zakoñczenie zawodów pod pomni-
kiem wrêczono puchary, medale i nagrody.
Zwyciêzca chodu na 20 km seniorów otrzy-
ma³ Puchar ufundowany przez Prezesa Pocz-
ty Polskiej S.A. Najlepsza na dystansie 20 km
seniorek odebra³a Puchar ufundowany przez
Prezydenta Miasta Gdañska. Zwyciêzca cho-
du na 20 km juniorów � nagrodzony zosta³
pucharem ufundowanym przez Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Pomorskiego.
Najm³odszym wrêczono puchary ufundowa-
ne przez: Telewizjê Gdañsk, Radio Gdañsk
i Redakcjê �Polska Dziennik Ba³tycki�.

RUFIN GODLEWSKI


