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Ka¿dej w³adzy potrzebna jest rzeczowa
i konstruktywna krytyka, bez której bardzo
³atwo o b³êdy.

Grzechy zosta³y.
Po pierwsze � Wyspa Spichrzów

Warunkiem poprawy jest jednak w³a�ci-
wy stosunek do krytyki, a tego niekiedy
brakuje. Brak silnej opozycji rozpieszcza
i jeste�my sk³onni do lekcewa¿enia zarzu-
tów. Przyk³adem mo¿e s³u¿yæ za³atwiona
przys³owiowym rzutem na ta�mê sprawa
planu zagospodarowania pó³nocnej czê�ci
Spichlerzy. Wytknêli�my niezbicie wszyst-
kie jego braki: oparcie na b³êdnych pod-
k³adkach historycznych, dopuszczenie zbyt
du¿ych wysoko�ci zabudowy, sprzecz-
no�æ z uchwalonym wcze�niej studium
uwarunkowañ i zagospodarowania w tym
rejonie itp. Poprawienie ich nie zajê³oby
nawet tygodnia! Mimo to zarzuty odrzu-
cono, nawet nie próbuj¹c siê nad nimi
zastanowiæ. Mo¿na zwalaæ winê na w³adze
konserwatorskie, które ostatnio pope³nia-
j¹ b³¹d za b³êdem, ale je¿eli one nie daj¹
rady, to kto� musi je wyrêczyæ. My, dzia-
³acze spo³eczni, specjali�ci z ró¿nych dzie-
dzin � historii, historii sztuki i ochrony

dziedzictwa � robimy to z konieczno�ci.
Powinni�my liczyæ w tej dziedzinie na
zrozumienie i wspó³pracê �wiat³ych w³adz
miasta, pragn¹cych tak jak my jego roz-
woju, ale tak¿e zachowania i odtworzenia
jego niezwyk³ego piêkna � wszêdzie tam,

gdzie jeszcze mo¿na. ¯e to mo¿liwe, �wiad-
czy chocia¿by przyk³ad magazynów Entre-
potdok w Amsterdamie, w których wyko-
rzystano m.in. niektóre rozwi¹zania naszej
ul. St¹giewnej (zaciszne patia na poziomie
wy¿szych piêter). Tak¿e przedsiêbiorcy po-

Czego ¿yczymy starym i nowym radnym?

Po wyborach
Gor¹czka opad³a, sytuacja siê wyklarowa³a. Niespodzianek nie by³o. Zgodnie z przewidywaniami
Platforma �uros³a�, a stan posiadania PiS siê skurczy³. Zmiany najlepiej widaæ w Gdañsku. W licz¹cej

34 osoby Radzie Miasta by³o 21 radnych z Platformy, teraz jest 26. Rolê opozycji bêdzie spe³nia³o 7 radnych z PiS
i 1 radna z SLD. Nie jest dobrze, gdy nie ma opozycji.

Patio przy ul. St¹giewnej (powy¿ej pierwszego piêtra), które oczarowa³o Holendrów
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winni widzieæ w tym interes � lepszy ni¿
wydawanie pieniêdzy na sztywn¹ i prze-
skalowan¹ architekturê, utrzyman¹ w tzw.
wspó³czesnych materia³ach i kszta³tach.

Nadzieja w m³odych
Korzystn¹ zmian¹ jest wej�cie do Rady

Miasta pewnej liczby m³odych osób, które
mog¹ wnie�æ do niej �wie¿o�æ i odwagê
przekonañ. Wszystkim nowo wybranym rad-
nym ¿yczymy, by mieli satysfakcjê z tego,
co robi¹. By nie poddawali siê dyktatowi
partyjnemu, tylko mieli odwagê my�leæ
samodzielnie i g³osowaæ zgodnie z w³a-
snym przekonaniem. By umieli korzystaæ
z m¹dro�ci i wiedzy poprzedników i praw-
dziwych ekspertów � nie tych g³o�nych,
czasem sprowadzanym z zewn¹trz, któ-
rzy, jak siê to niedawno okaza³o, niewiele
wiedz¹ o Gdañsku i nie rozumiej¹ ducha
miasta. A tak¿e ¿eby pamiêtali, ¿e jed-
nym z wa¿nych uprawnieñ Rady jest kon-
trola w³adzy wykonawczej. I ¿eby nigdy
nie uciekali siê do wprowadzania dyscy-
pliny partyjnej, która jest zaprzeczeniem

demokracji. £atwo to wykazaæ za pomoc¹
liczb. W demokratycznych samorz¹dach
uchwa³y zapadaj¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
W gdañskiej Radzie oznacza to po³owê plus
jeden, czyli 18 radnych. Je¿eli, tak jak to
siê zdarza³o w ostatniej kadencji, klub rz¹-
dz¹cej partii uchwala wprowadzenie dys-
cypliny, to wystarczy do tego wiêkszo�æ
cz³onków klubu. W poprzedniej Radzie
by³o to 11 g³osów, w obecnej 14. W pierw-
szym przypadku do podjêciu uchwa³y na
Radzie wystarczy 11 radnych, w drugim
14 � zamiast 18! Inaczej mówi¹c w skraj-
nych przypadkach 10 (dawniej) lub 12
(dzi�) radnych jest zmuszonych do g³oso-
wania wbrew w³asnemu przekonaniu.
Tego rodzaju partyjne zwyczaje nie maj¹
nic wspólnego z demokracj¹, co wiêcej �
s¹ sprzeczne z Konstytucj¹, która w para-
grafie 2 wyra�nie stwierdza: �Rzeczpospo-
lita Polska jest demokratycznym pañstwem
prawa�. Demokratycznym, a wiêc stosuj¹-
cym demokratyczne regu³y przy g³osowaniu.

Czego jeszcze ¿yczyæ nowym radnym?
¯eby nie wierzyli tym (nawet je�li maj¹

tytu³y profesorskie), którzy twierdz¹, ¿e od-
twarzanie dawnego piêkna jest zabronione.
To jest oczywista nieprawda, podobnie
jak twierdzenie, jakoby brakowa³o wiary-
godnej dokumentacji. Ma³o które miasto
ma tak bogat¹ dokumentacjê jak Gdañsk!

Mo¿na (i trzeba!) odbudowywaæ
Przeciwnicy rekonstrukcji naszych wspa-

nia³ych pomników przesz³o�ci powo³u-
j¹ siê czêsto na ró¿ne karty: ateñsk¹, we-
neck¹ itp., które nie s¹ ¿adnym prawem
i w Polsce nie obowi¹zuj¹. O tym, ¿e mo¿-
na (i trzeba!) odbudowywaæ wa¿ne histo-
rycznie budowle, �wiadcz¹ liczne przyk³ady
z europejskich miast. Gdyby rekonstru-
owanie by³o zabronione, nie powsta³aby
na nowo po po¿arze bazylika �wiêtego
Paw³a Za Murami w Rzymie, Rezydencja
i ko�ció³ �w. Piotra w Monachium (z fre-
skami na sklepieniu!), domy naprzeciwko
ratusza we Frankfurcie i Hildesheimie,
ko�ció³ Mariacki w Dre�nie, zespó³ kan-
toru hanzeatyckiego w norweskim Bergen
i wiele innych, wpisanych dzi� na listê
obiektów �wiatowego dziedzictwa kultu-
ry, podobnie jak odbudowane z gruzów
Stare Miasto i Zamek Królewski w War-
szawie. Nie jest równie¿ prawd¹, ¿e nie
chc¹ tego inwestorzy. Przedstawiciel Po-
lnordu, z którym wiosn¹ rozmawia³em,
zapewni³ mnie, ¿e kszta³t budowli (w tym
przypadku spichlerzy) jest dla nich obo-
jêtny, byle przynosi³y zyski. A odbudowa
w dawnym kszta³cie zewnêtrznym mo¿e
byæ intratna. By siê o tym przekonaæ, wy-
starczy pojechaæ do Bostonu (Quincy Mar-
ket i Commercial Wharf), Liverpoolu (Dok
Ksiêcia Alberta), Hamburga (Speicher-
stadt) czy Amsterdamu (wspomniany wy-
¿ej Entrepotdok). Tak¿e odbudowane za-
bytki naszego miasta �ci¹gaj¹ turystów
i przynosz¹ zyski. Nie by³oby ich, gdyby
na G³ównym Mie�cie powsta³o co� w ro-
dzaju warszawskiego Muranowa.

Pilniej nas s³uchajcie
Na koniec ¿yczmy starym i nowym W³a-

dzom Miasta, ¿eby pilniej ni¿ dot¹d ws³u-
chiwa³y siê w g³osy mieszkañców Gdañska.
Niektórzy radni (co najmniej 10) ca³ymi
miesi¹cami nie zagl¹dali do swoich skrzy-
nek na parterze Nowego Ratusza! Nale¿y
te¿ u³atwiæ rozwój spo³eczeñstwa praw-
dziwie obywatelskiego przez obni¿enie pro-
gu przy wyborach do rad dzielnic i osie-
dli. Przyda³oby siê równie¿ zmniejszenie
liczby podpisów przy obywatelskich pro-
jektach uchwa³. Dwa tysi¹ce, to w obec-
nych warunkach za du¿o � realnym wy-
mogiem by³oby tysi¹c podpisów.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� mog¹ odebraæ
nasz miesiêcznik w Galerii �Ma³a ¯abka�



Z udzia³em Bronis³awa Komorowskiego i jego matki, Jadwigi

Jeszcze na kilka dni przed ods³oniêciem Pomnika Tatara RP wielu nie wierzy³o, ¿e przyjedzie. Kiwali
g³owami i z niedowierzaniem mówili: �Nie, to niemo¿liwe�. A jednak sta³o siê faktem. Po kilku

wiekach do Parku Oruñskiego ponownie zawita³a najdostojniejsza g³owa Pañstwa Polskiego. Poprzednio, a by³o to
bardzo dawno temu w 1698 roku, zatrzyma³ siê tu August II Mocny � król Polski, wielki ksi¹¿ê litewski.
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Cieniem nad uroczysto�ci¹ po³o¿y³a siê kra-
dzie¿ trzymanego przez U³ana buñczuka

Wiele wody przez strumienie i stawy
parku przep³ynê³o. Nadszed³ dzieñ 25 li-
stopada 2010 roku. Ch³odna aura nie odstra-
szy³a �wiadków historii pisanej wspó³cze-
�nie. Z dostojeñstwem równym naszym
najwiêkszym królom w parku zatrzyma³a
siê rz¹dowa limuzyna. Przyby³ Bronis³aw
Komorowski � Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Towarzyszy³a mu matka �
Jadwiga Komorowska. Uwadze obserwa-
torów nie umknê³o ciep³o relacji miêdzy
nimi. Przy takim odbiorze musia³y straciæ
na randze dziel¹ce uczestników od prezy-
denta sztuczne, jakkolwiek konieczne, ba-
riery. Sta³ siê jednym z nas.

Kadr historii w br¹zie zatrzymany
Historia Parku Oruñskiego siêga czte-

rystu lat. Gdañski poeta Hans Georg Sie-
gler okre�li³ go niegdy� mianem rajskiego
Edenu. Co� jest na rzeczy, bo spaceruj¹c
w�ród jego wiekowych pomników przy-
rody ma siê wra¿enie ponadczasowo�ci
miejsca. Nie dziwi zatem, ¿e i tu zastyg³
w br¹zie pomnika je�dziec 1. Szwadronu

Wieniec pod pomnikiem z³o¿y³ Bronis³aw Komorowski � Prezydent RP i jego matka Jadwiga

Andrzej Januszajtis w Komitecie Honorowym
Inicjatorem powstania Pomnika Tatara

RP by³o Narodowe Centrum Kultury Tata-
rów RP w Gdañsku im. Leona Mirzy Kry-
czyñskiego. Upartym duchem inicjatywy by³
znany nam z wielu innych patriotycznych
inicjatyw jego prezes Chan Jerzy Dzirdzis
Szahuniewicz (w dniu uroczysto�ci obok
wielu innych wyró¿nieñ otrzyma³ tytu³
,,Honorowego Murzy�).

Stowarzyszenie ,,Nasz Gdañsk� od po-
cz¹tku popiera³o inicjatywê powstania po-
mnika. Mo¿emy byæ dumni, ¿e w�ród wybit-
nych postaci Komitetu Honorowego znalaz³
siê nasz prezes doc. dr in¿. Andrzej Janu-
szajtis. Ka¿de wielkie wydarzenie ma swoje
kulisy. Warto zapisaæ w historii jedno z nich,
mo¿e drobne, aczkolwiek dla nas istotne.

Nad bezpieczeñstwem Prezydenta RP
czuwa³y s³u¿by pañstwowe. Zaszczytne
uczestnictwo w gronie go�ci trybuny hono-
rowej nikogo nie zwalnia³o z poddania siê
procedurom. By wej�æ w tak zwan¹ strefê
,,zero� z natury skromny nasz prezes stan¹³
w d³ugiej kolejce by poddaæ siê procedurze.
Nagle czyj� g³os oznajmi³: ,,Proszê przepu-
�ciæ profesora Januszajtisa�. Z szacunkiem
siê rozst¹piono. Skonsternowani funkcjona-
riusze bezpieczeñstwa próbowali oponowaæ:

13. Pu³ku U³anów � legionista Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Choæ s³u¿yli w ró¿-
nych oddzia³ach, to ten Szwadron w ca-
³o�ci sk³ada³ siê z polskich Tatarów. Wi-
daæ to nawet w umundurowaniu legionisty
i w dumnie niesionym przez niego buñ-
czuku.

Uroczysto�æ Ods³oniêcia Pomnika Ta-
tara RP skupi³a wielu innych znamieni-
tych go�ci. Przyby³y delegacje przedsta-
wicieli w³adz pañstwowych i ze �wiata
nauki z Polski, Ukrainy, Bia³orusi, Rosji,
Litwy, Rumunii, Baszkortostanu i Tatar-
stanu. Liczn¹ reprezentacjê stanowi³a de-
legacja z Krymu. W�ród nich szczególn¹
uwagê zwraca³ Mustafa D¿emiliew � Prze-
wodnicz¹cy Med¿lisu na Krymie, deputo-
wany do Dumy Pañstwowej Ukrainy. To
legendarna ju¿ postaæ nie tylko w�ród Ta-
tarów. Przez wiele lat walczy³ o ich prawa
i innych narodów niszczonych przez wy-
tworzony przez Stalina totalitarny system
komunistyczny. Spêdzi³ kilkana�cie lat
w wiêzieniach i najciê¿szych obozach izo-
lacji systemu komunistycznego. Nie by³o
wiêc zaskoczeniem zainteresowanie jego
osob¹ mediów i osobiste spotkanie z Le-
chem Wa³ês¹ w dzieñ po ods³oniêciu po-
mnika.

Mamy Pomnik Tatara RPMamy Pomnik Tatara RP



Kosz kwiatów dla Bronis³awy Komorowskiej wrêczy³ Jerzy Szahuniewicz.
Z prawj strony matki Prezydenta RP stoi Mustafa D¿emiliew

Atrakcjê stanowi³y konne reprezentacje 13 i 18 Pu³ku U³anów. Na zdjêciu przygotowania
przed uroczysto�ci¹

,,Ale i jego musimy sprawdziæ i przeszu-
kaæ�. Ten sam g³os oznajmi³: ,,Kogo chce-
cie sprawdzaæ, to nasz Obywatel Honorowy
Miasta Gdañska�. Funkcjonariusze opu�cili
trzymane wykrywacze metalu i w szacunku,
niemal ,,na baczno�æ� przepu�cili profesora.

Z ceremonia³em wojskowym
Bez w¹tpienia rangê uroczysto�ci pod-

nosi³ udzia³ Orkiestry Reprezentacyjnej
Marynarki Wojennej RP i Kompanii Repre-
zentacyjnej Marynarki Wojennej. Atrakcjê
stanowi³y równie¿ konne reprezentacje 13.
i 18. Pu³ku U³anów. Ca³o�æ podporz¹dko-
wana by³a ceremonia³owi wojskowemu. By³
apel pamiêci i salwa honorowa. Niemal
godzinna uroczysto�æ zebra³a wiele pozy-
tywnych opinii. Informacje o niej przekazy-
wa³y wszystkie wa¿niejsze stacje telewi-
zyjne, portale internetowe i czasopisma.

Warto wspomnieæ, ¿e ten sam medal otrzy-
ma³ wcze�niej � przy pomniku Prezydent
RP, Bronis³aw Komorowski.

Wandal od³ama³ trzymany przez je�d�ca
buñczuk

Niestety nie wszyscy docenili warto�æ
uroczysto�ci. W jej trakcie wielokrotnie pa-
da³a nazwa dzielnicy Orunia. Widocznie
komu� zale¿a³o, by nie zmieniaæ jej nie za-
wsze pozytywnego wizerunku. W dwa dni
po ods³oniêciu pomnik uszkodzono. Noc¹
nieznany sprawca od³ama³ trzymany przez
je�d�ca buñczuk. Informacjê o tym hanieb-
nym fakcie odnotowa³y wszystkie wa¿niej-
sze serwisy informacyjne w Polsce. Kom-
promituj¹ce wydarzenie pozostanie na d³ugo
cieniem nad Oruni¹. Pozostaje jedynie wie-
rzyæ, ¿e przestêpca zostanie szybko schwy-
tany i przyk³adnie ukarany.

WALDEMAR KOWALSKI

FOT. MACIEJ KOSTUN FOTOQFEREK GDAÑSKI
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Rangê uroczysto�ci podnosi³ udzia³ Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej

Wartym odnotowania pozostaje równie¿
fakt, ¿e w wystroju otoczenia pomnika nie
zabrak³o kwiatów i drzewek iglastych cz³on-
ka Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk� Justyny
Kalety � w³a�cicielki Centrum Szkó³kar-
skiego ,,Justyna� w Gdañsku Oruni. Od niej
równie¿ pochodzi³ kosz kwiatów z trzydzie-
stoma herbacianymi ró¿ami, jaki w trakcie
uroczysto�ci otrzyma³a Jadwiga Komorow-
ska � matka prezydenta RP.

Tego samego dnia w Ratuszu Nowym
w Gdañsku odby³a siê konferencja nauko-
wa �Tatarzy w dziejach Polski�. Poprzedzi-
³o j¹ wrêczenie podziêkowañ i odznaczeñ.
W gronie uhonorowanych Medalem �Gwiaz-
dy Orientu� znale�li siê reprezentanci Sto-
warzyszenia �Nasz Gdañsk� � doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis (cz³onek Komitetu Ho-
norowego Uroczysto�ci Ods³oniêcia Pomni-
ka Tatara RP) i ni¿ej podpisany (cz³onek
Komitetu Organizacyjnego uroczysto�ci).
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Byli powo³ani i ci, którzy nie odbyli za-
sadniczej s³u¿by wojskowej oraz z wpisem
o niezdolno�ci do odbywania s³u¿by woj-
skowej nawet w okresie pokoju.

Si³a solidarno�ciowego podziemia
Pomys³ powo³ania do wojska, jako ele-

mentu rozprawy z ,,Solidarno�ci¹�, ko³ata³
siê w g³owach dowództwa komunistyczne-
go Wojska Polskiego od pocz¹tku powsta-
nia tego ruchu. W kilka miesiêcy
po wprowadzeniu stanu wojen-
nego, pomimo trwaj¹cych repre-
sji, wiele oznak wskazywa³o, ¿e
dzia³aj¹ca w podziemiu ,,Soli-
darno�æ� jest daleka od rozbicia.
Manifestacje w drug¹ rocznicê
wydarzeñ sierpniowych w 1982 r.,
podczas których ¿ycie straci³o
8 osób, a ponad 5 tys. zatrzyma-
no, pokaza³y wci¹¿ realn¹ si³ê
solidarno�ciowego podziemia.

8 pa�dziernika 1982 r. w³adze
zdecydowa³y siê na zadanie osta-
tecznego ciosu. Tego dnia Sejm
PRL uchwali³ now¹ ustawê,
która definitywnie rozwi¹zywa³a istniej¹ce
przed 13 grudnia 1981 r. wszystkie zwi¹zki
zawodowe, w tym ,,Solidarno�æ�. W od-
powiedzi 9 pa�dziernika 1982 r. podziemna
w³adza zwi¹zku, czyli Tymczasowa Ko-
misja Koordynacyjna zaapelowa³a o prze-
prowadzenie w dniu 10 listopada 1982 r.
(w drug¹ rocznicê zarejestrowania NSZZ
,,Solidarno�æ�) ogólnopolskiego strajku
protestacyjnego. Ju¿ w dniach 11�13 pa�-
dziernika dosz³o do pojedynczych strajków
na Wybrze¿u i parodniowych zamieszek
w innych o�rodkach, m.in. w Nowej Hucie.

Na æwiczenia wojskowe lub do odbycia
zasadniczej s³u¿by wojskowej

Zapowied� akcji protestacyjnej w dniu
10 listopada w³adze potraktowa³y powa¿-
nie. 21 pa�dziernika 1982 r. dyrektor De-
partamentu V MSW w Warszawie p³k Józef

Stosowano terror psychiczny. Do�wiadczali�my tego na ka¿dym
kroku, a w szczególno�ci gdy organizowali�my g³odówkê, czy te¿
gdy wybudowali�my i postawili�my w nocy krzy¿ na �rodku obozu.

Wojskowy obóz
internowania w Che³mnie

Wiele wydarzeñ zwi¹zanych z ,,Solidarno�ci¹� jest wszystkim dobrze znana. Jeden z nie ujawnianych epizodów, jakie
by³y konsekwencj¹ wprowadzeniu stanu wojennego to ,,branka� do wojska dzia³aczy ,,Solidarno�ci� z tzw. �redniego
szczebla. Znajdowali siê w�ród nas: chorzy i z widocznym kalectwem.

Sasin wystosowa³ do komendantów woje-
wódzkich MO ds. SB pismo ,,w sprawie
wytypowania osób podejrzanych o orga-
nizowanie strajków, zaj�æ ulicznych, czyn-
n¹ wrog¹ dzia³alno�æ (druk, kolporta¿)
a nie nadaj¹cych siê z ró¿nych powodów
do internowania lub zatrzymania, w celu
powo³ania ich, jako rezerwistów na æwi-
czenia wojskowe lub do odbycia zasadni-
czej s³u¿by wojskowej�.

W dwa dni pó�niej p³k Sasin poleci³
wytypowaæ takie osoby g³ównie z du¿ych
zak³adów pracy. Sporz¹dzony wykaz obj¹³
83 miejscowo�ci. W jednym z za³¹czników
wskazano imiennie osoby, którymi nale¿y
siê zainteresowaæ. Na gdañskim wykazie
znale�li siê m.in. Donald Tusk, Mariusz
Muskat, Lech Kaczyñski, Jacek Taylor,
Dariusz Kobzdej i Maciej Grzywaczewski.

Konsekwencj¹ podjêtych dzia³añ by³o
utworzenie wojskowych obozów interno-
wania, w tym w: Che³mnie, Czerwonym
Borze, Rawiczu, Dêblinie, Budowie, Czar-
nem, Wêdrzynie, Unie�ciu i Trzebiatowie.
Wed³ug posiadanych informacji w obozach
tych przetrzymywano oko³o 1600 osób.

By³em w 9. pu³ku Pontonowym w Che³mnie
Jednym z wymienionych sta³ siê 9.

pu³k Pontonowy w Che³mnie. Skierowa-

no do niego ponad 300 dzia³aczy ,,Soli-
darno�ci�, Powo³ania posz³y mi.in. do
Szczecina, Ko³obrzegu, Koszalina, S³up-
ska, Lêborka, Gdyni, Gdañska, Olsztyna,
Torunia, Bydgoszczy, W³oc³awka i £odzi.
Powo³ani zostali skoszarowani w woj-
skowym obozie internowania na poligo-
nie wodnym Kêpa Panieñska � nale¿¹cym
do Jednostki Wojskowej numer 1636
w Che³mnie.

Powo³ano i mnie. Pracowa-
³em w tym czasie w Centrum
Techniki Wytwarzania �Promar�
na terenie Stoczni Gdañskiej im.
Lenina. Próby interwencji gene-
ralnego projektanta w WKU oka-
za³y siê bezskuteczne. 5 listopada
1982 r. zjawi³em siê w jednostce
w Che³mnie. Gdy zobaczy³em kto
jeszcze zosta³ powo³any zrozu-
mia³em wszystko. Wspólnym mia-
nownikiem by³a dla nas dzia³alno�æ
w ,,Solidarno�ci�. Zrozumia³em,
¿e celem by³o odizolowanie lu-
dzi dzia³aj¹cych w podziemiu
od ich �rodowisk, a tym samym

ograniczenie przewidywanych w kraju
protestów i demonstracji.

Mieszkañcy byli do nas pocz¹tkowo nie-
przychylnie nastawieni. Sprawiali wra¿enie,
jakby przed nami uciekali. Sytuacjê wyja-
�ni³a nam dopiero sprzedawczyni w sklepie.
Okaza³o siê, ¿e na kilka dni przed naszym
przyjazdem w³adze rozpu�ci³y w�ród miesz-
kañców informacjê, ¿e przybêdzie pobór
,,kryminalistów� i ,,elementów przestêp-
czych� i to takich nawet z kilkoma wyroka-
mi. Byli�my przedstawieni, jako: chuligani,
nieroby, czy te¿ ,,niebieskie ptaszki�.

Zimno, mokro, brak warunków sanitarnych
i ¿adnej opieki medycznej

Z powo³anych 305 rezerwistów utworzo-
no piêæ kompanii, 4 pontonowe i 1 in¿ynie-
ryjno-drogow¹. Zaplanowane ,,æwiczenia
rezerwistów� objê³y okres od 5 listopada

Obóz w Che³mnie � poligon Kêpa Panieñska
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Sektor Energetyczny na Pomorzu
W maju 2005 r. Rada Naukowo-Eks-

percka przy Wojewodzie Pomorskim, do-
sta³a do zaopiniowania dokument pt.:
�Wstêpny projekt zaktualizowania Strate-
gii Rozwoju Województwa Pomorskiego�1.
Uwagi i wnioski przedstawione wówczas
dowodz¹ ich aktualno�ci i by³y m.in. wy-
korzystane przy opracowaniu �Regionalnej
strategii energetyki ze szczególnym uwzglêd-
nieniem �róde³ odnawialnych�2. Stwierdzo-
no mianowicie, ¿e w niektórych obszarach
ju¿ teraz istnieje dobór energii elektrycznej,
co stanowi barierê rozwoju gospodarczego
i spo³ecznego regionu. Istotnym problemem
jest równie¿ energetyka oparta na �ród³ach
odnawialnych, za� g³ównym �ród³em od-
nawialnym energii bêdzie biomasa.

Celem priorytetowym powinno byæ
stworzenie warunków do zapewnienia bez-

pieczeñstwa energetycznego na obszarze
regionu pomorskiego, z uwzglêdnieniem
konkurencyjno�ci gospodarki, jej efek-
tywno�ci energetycznej oraz ochrony �ro-
dowiska � w warunkach integracji z Uni¹
Europejsk¹, zgodnie z Ustaw¹ � Prawo
energetyczne oraz dokumentem rz¹dowym
pt. �Polityka energetyczna Polski do 2030
roku�.

Najwa¿niejsze zadania do uwzglêdnie-
nia w przysz³ych opracowaniach:
· Analiza problemów zapewnienia bezpie-

czeñstwa energetycznego na terenach
Województwa Pomorskiego, w ramach
integracji krajowej energetyki, zw³aszcza
elektroenergetyki, z systemami energe-
tycznymi w Unii, oraz dzia³ania na wol-
nym rynku energii elektrycznej przy
zastosowaniu zasady wolnego wyboru
dostawcy energii przezodbiorcê.

· Analiza potrzeb i opracowanie progra-
mu reelektryfikacji obszarów wiejskich
i podmiejskich na terenie Wojewódz-
twa.

· Ocena mo¿liwo�ci i uwarunkowañ do-
stêpu do �rodków finansowych na mo-
dernizacjê irozwój systemów energetycz-
nych, w tym elektroenergetycznych.

· Prowadzenie dzia³añ maj¹cych na celu
zapewnienie w³a�ciwego ujêcia proble-
mów energetyki, w tym elektroenerge-
tyki oraz dostaw i przetwórstwa ropy
naftowej i paliw p³ynnych, dla zapewnie-
nia dofinansowania projektów moderni-
zacyjnych i rozwojowych w zakresie in-
frastruktury energetycznej i paliwowej.

· Opracowanie programu rozwoju energe-
tyki opartej na odnawialnych �ród³ach
energii zgodnie z wymaganiami Prawa
energetycznego oraz dokumentu rz¹do-

Innowacyjna energetyka

Bezpieczeñstwo Energetyczne �
Sektor Energetyczny w UE (cz. 2)

1982 r. do 2 lutego 1983 r. Warunki w obo-
zie by³y surowe � zimno, mokro, brak od-
powiednich warunków sanitarnych i ¿adnej
opieki medycznej. Spanie w namiotach
ogrzewanych jedynie w godz. 2000�600 tzw.
,,koz¹� powodowa³o, ¿e bardzo wielu
kolegów chorowa³o, niektórzy bardzo po-
wa¿nie, co by³o jednak przez kadrê baga-
telizowane.

Istot¹ æwiczeñ by³o urz¹dzanie nam
nocnych szkoleñ z musztry, zmuszanie do
wykonywania ciê¿kich prac fizycznych,
na zmianê kopanie i zasypywanie rowów
lub do³ów, kopanie schronów atomowych,
³¹czenie i roz³¹czanie pontonów, a tak¿e
ich odrdzewianie. Stosowano wobec nas
terror psychiczny. Do�wiadczali�my tego
na ka¿dym kroku, a w szczególno�ci gdy
organizowali�my g³odówkê, czy te¿ gdy
wybudowali�my i postawili�my w nocy
krzy¿ na �rodku obozu. Krzy¿ natych-
miast rozebrano, a dy¿urni wartownicy
trafili do aresztu. Niszczono nam równie¿
ró¿añce i modlitewniki, zdjêcia papie¿a
i obrazki �wiêtych. Zabraniano nam sku-
piania siê w wiêkszych grupach.

Mimo presji psychofizycznej, przes³u-
chañ, zastraszania i zmuszania do uleg³o�ci
wzajemnie siê wspierali�my, pomagali�my
sobie i dodawali�my otuchy.

Nieustannego nas pilnowania. Jednak
kilku kolegom uda³o siê dotrzeæ do ksiêdza

i poinformowaæ go o faktycznych powo-
dach naszego przetrzymywania i warun-
kach w obozie. Wkrótce ksi¹dz poinfor-
mowa³ podczas nabo¿eñstwa mieszkañców
o naszej sytuacji, przestali�my ju¿ byæ dla
nich zagro¿eniem. T¹ te¿ drog¹ informacja
o nas dotar³a do rozg³o�ni ,,Radia Wolna
Europa�.

Mieszkañcy dostarczali nam paczki
Rozpoczê³a siê akcja udzielania nam

pomocy przez mieszkañców. W paczkach,
lub przerzucaj¹c przez ogrodzenia, a na-
wet kajakiem pod os³on¹ nocy dostarczano
nam niezbêdne produkty, w tym ¿ywno�æ
i witaminy. Ludzie z Che³mna wykazali
siê niezwyk³ym hartem ducha i wielkim
sercem. Byli�my im wdziêczni. Ju¿ pod
koniec naszego pobytu zebrali�my w�ród
siebie pieni¹dze i ufundowali�my im w po-
dziêkowaniu tablicê pami¹tkow¹. Wisi do
dzisiaj w che³miñskim ko�ciele Wniebo-
wziêcia NMP przy ul. Franciszkañskiej 8.

Wszystko to, co dzia³o siê na naszych
poligonach w tych zimowych miesi¹cach,
nie stwarza³o nawet znamion æwiczeñ re-
zerwy wojskowej, a by³o jedynie form¹
internowania. Jedynym pozytywnym zda-
rzeniem dla mnie z tamtego okresu by³o
udzielenie mi na mój �lub przepustki (30
grudnia 1982 r.). Otrzyma³em j¹ po d³ugim
okresie niepewno�ci. Wiêkszo�æ z nas zwol-

niono do domu 2 lutego 1983 r. W asy�cie
oficerów rozwieziono nas grupami na
dworce kolejowe i dopiero tam oddano
nam nasze ksi¹¿eczki wojskowe.

Podziêkowanie za wsparcie i pomoc
Przetrwa³a te¿ pamiêæ o pomocy miesz-

kañców Che³mna. Trzy lata temu � 11 li-
stopada 2007 r. ods³oniêto dziêki stara-
niom by³ych internowanych na Kêpie
Panieñskiej pomnik. Jest naszym podziê-
kowaniem za wsparcie i pomoc, jak¹ uzy-
skali�my w tym trudnym dla nas okresie
od mieszkañców Che³mna. Ryzykowali
dla nas wiele. Mieli odwagê i wyszli przed
szereg. Pokazali oblicze ludzi niez³om-
nych.

Staraniem internowanych powsta³o rów-
nie¿ Stowarzyszenie Osób Internowanych
,,Che³miniacy 1982�. Zosta³o zarejestrowane
w 2008 r. i dzieli siê na 10 okrêgów, z jakich
pochodzili internowani. Okrêg gdañski re-
prezentuje w zarz¹dzie Stowarzyszenia ni-
¿ej podpisany. Zainteresowanych bli¿szymi
informacjami na temat wojskowego obozu
internowania w Che³mnie odsy³am na stro-
nê http://www.che³miniacy.toya.net/pl. In-
formacje o innych obozach mo¿na znale�æ
równie¿ na stronie http://www.darpoint.pl/
pages/wos/htm.

ZBIGNIEW STYKUÆ



wego pt. �Polityka energetyczna Polski
do 2030 roku�.
Aktualnie obowi¹zuj¹ca �Regionalna stra-

tegia energetyki ze szczególnym uwzglêd-
nieniem �róde³ odnawialnych� do 2025 r.
przewiduje m.in. zdecydowane dzia³ania
termomodernizacyjne i prooszczêdno�cio-
we oraz max wykorzystywanie potencja³u
województwa w zakresie OZE.

Ba³tycki Klaster Ekoenergetyczny
G³ówn¹ inspiracj¹ inicjatywy utworzenia

BKEE by³y podstawowe dokumenty doty-
cz¹ce rozwoju OZE w Regionach: Pomor-
skim i Warmiñsko-Mazurskim, tj.:
· �Regionalna strategia energetyki ze szcze-

gólnym uwzglêdnieniem �róde³ odnawial-
nych�, przyjêta uchwa³¹ nr 1098/LII/06
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 23 pa�dziernika 2006 r.

· �Program Ekoenergetyczny Wojewódz-
twa Warmiñsko-Mazurskiego na lata
2995�2010�, opracowany w wyniku re-
alizacji uchwa³y nr XVI/202/222/04
z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie przy-
jêcia zasad, trybu i harmonogramu opra-
cowania tego programu.
Inicjatorami utworzenia BKEE by³y:

IMP PAN w Gdañsku, Uniwersytet War-
miñsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika
Gdañska, Politechnika Koszaliñska, Marsza-
³ek Województwa Pomorskiego, Marsza-
³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
oraz kilka innych podmiotów gospodar-
czych i stowarzyszeñ.

Jako formê organizacyjno-prawn¹ BKEE
przyjêto konsorcjum. Umowê o utworzeniu
konsorcjum pod nazw¹ �Ba³tycki Klaster
Ekoenergetyczny� podmioty � za³o¿yciele3

w liczbie 31 podpisa³y w dniu 11 czerwca
2007 r. w Gdañsku. Umowa ta stanowi Za-
³¹cznik 1 do strategii.

G³ównym celem BKEE jest wdro¿enie
idei szeroko rozumianej kogeneracji roz-
proszonej, tj. jednoczesnego wytwarzania
energii cieplnej i elektrycznej w ma³ej i �red-
niej skali, w oparciu o odnawialne �ród³a
energii, zw³aszcza biomasê, a tak¿e energiê
wodn¹, s³oneczn¹ i wiatrow¹.

Cele szczegó³owe BKEE
· Zmniejszenie udzia³u paliw kopalnych

jako �róde³ energii pierwotnej, przy zna-
cz¹cym wzro�cie wykorzystania biopaliw
oraz innych �róde³ energii odnawialnej.

· Stymulowanie rozwoju nowych techno-
logii w obszarze zielonej energii i kszta³-
cenie specjalistów.

· Wspieranie podejmowania produkcji
urz¹dzeñ dla bioenergetyki.

· Popularyzowanie i wspieranie techno-
logii energooszczêdnych

· Rozwój �wiadomo�ci ekologicznej oraz
aktywizacja zawodowa ludno�ci z tere-
nów wiejskich.

Beneficjenci BKEE
· mikrosi³ownie kogeneracyjne i inne,
· producenci urz¹dzeñ i instalacji, stano-

wi¹cych wyposa¿enie technologiczne
kompleksów agroenergetycznych i mi-
krosi³owni,

· plantatorzy ro�lin energetycznych, pro-
ducenci biopaliw jako �ród³a energii
do zasilania kompleksów agroenerge-
tycznych,

· jednostki samorz¹du terytorialnego (gmi-
ny, miasta, powiaty),

· ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa zaintere-
sowane redukcj¹ kosztów prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej oraz mo¿li-
wo�ci¹ rozwijania nowych sfer przed-
siêbiorczo�ci na rynku energii odna-
wialnej,

· spo³eczno�ci lokalne zainteresowane
ochron¹ �rodowiska naturalnego po-
przez redukcjê emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery,

· gremia naukowe poprzez zwiêkszenie
�rodków finansowych na badania na-
ukowe.
Strategia Rozwoju BKEE4 uwzglêdnia

strategiczne kierunki dzia³añ w sferze
ekoenergetyki i jest spójna ze strategiami
i programami rozwoju odnawialnych �róde³
energii na poziomie \UE, krajowym i re-
gionalnym.

Nowym elementem w elektroenergetyce
s¹ tzw. �inteligentne sieci� (Smart Grids),
pozwalaj¹ce integrowaæ ró¿norodne �ró-
d³a energii i zapewniaj¹ce zwiêkszenie
bezpieczeñstwa dostaw wysokiej jako�ci
energii elektrycznej.

Projekty wiod¹ce (Flagship Projects) s¹
jednym z istotnym czynników rozwoju da-
nej dziedziny � sektora (klastra), co doku-
mentuje np. rozwój Klastra Telekomunika-
cyjnego Helsinki z liderem Noki¹. W ramach
tego klastra zrealizowano projekty w po-
staci Centrów Badawczo-Rozwojowych
i Wdro¿eniowych (Research & Develop-
ment & Implementation Centers).

Nale¿a³oby rozwa¿yæ mo¿liwo�æ reali-
zacji projektów wiod¹cych:
· Centrum Badawczo-Rozwojowego i Wdro-

¿eniowego Energetyki i �rodowiska.
· Wirtualnej Elektrowni � Inteligentnej Sie-

ci Elektroenergetycznej.
Centrum Badawczo-Rozwojowe i Wdro-

¿eniowe Energetyki i �rodowiska dla re-
gionu Polski Pó³nocnej � obszaru dzia³a-
nia BKEE pozwoli³oby pozyskaæ �rodki
w ramach partnerstwa publiczno-prywat-
nego i na realizacjê znacznie szerszego
zakresu projektów B+R i wdro¿eniowych.

Wirtualna Elektrownia (vide Kombi-
kraftwerk Kassel) ³¹cz¹ca w sieæ inteli-
gentn¹ zró¿nicowane OZE pozwala roz-
wi¹zaæ problemy niestabilno�ci produkcji

1 B. Sedler, Cz³onek Zespo³u Redakcyjnego
Rady Naukowo-Eksperckiej przy Wojewodzie
Pomorskim: Uwagi i propozycje do Wstêpne-
go Projektu Zaktualizowanej Strategii Rozwo-
ju Województwa Pomorskiego, 2005 r.

2 Regionalna strategia energetyki ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem �róde³ odnawialnych.
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomor-
skiego, 2006.

3 W sk³ad grupy cz³onków � za³o¿ycieli we-
sz³y: 2 samorz¹dy wojewódzkie, 3 uczelnie
wy¿sze, 3 du¿e instytuty B+R, 3 inne jednostki
B+R, 3 spó³ki energetyczne, 4 przedsiêbiorstwa
obs³ugi energetyki, 3 samorz¹dy powiatowe,
1 stowarzyszenie gmin, 5 gmin wiejskich i miej-
skich, 2 agencje poszanowania energii i 1 spó³-
dzielnia mieszkaniowa.

4 E. Sul¿ycki, Strategia rozwoju Ba³tyckiego
Klastra Ekoenergetycznego, Gdañsk, pa�dzier-
nik 2009.

i odbioru energii.
Przedstawiona problematyka Innowacyj-

nej energetyki ukazuje, jak wa¿ne i funda-
mentalne wyzwania stoj¹ przed nami w naj-
bli¿szej przysz³o�ci. Dzia³ania trzeba podj¹æ
natychmiast bazuj¹c na rzetelnych anali-
zach i raportach, badaj¹c trendy i strategie
dzia³ania na �wiecie i w Europie. Nale¿y
przy tym uznaæ, ¿e dotychczasowe dzia³ania
Rz¹du w tym wzglêdzie, s¹ dalece niewy-
starczaj¹ce. Przyk³adem mog¹ byæ perypetie
zwi¹zane z zapewnieniem Polsce stabil-
nych �róde³ gazu, katastrofalny stan sieci
elektroenergetycznych, opó�nienia w rozwo-
ju energetyki ze �róde³ odnawialnych, etc.

Równie¿ program rozwoju energetyki
j¹drowej, bazuj¹cy na du¿ych i kosztow-
nych, wymagaj¹cych wysokokwalifikowa-
nych kadr do si³owni j¹drowych, powinien
byæ zweryfikowany, bior¹c pod uwagê
pojawienie siê w najbli¿szych latach elek-
trowni j¹drowych o ma³ej mocy (vide HY-
PERION, Toshiba, etc.\) umo¿liwiaj¹cych
realizacjê tzw. energetyki j¹drowej rozpro-
szonej, w zasadzie bezobs³ugowej i nie
wymagaj¹cej kosztownych budowli i sieci
przesy³owych.

BOGDAN SEDLER
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Czas zwrotu inwestycji w systemy fo-
towoltaiczne siêga kilkudziesiêciu lat, co
ogranicza ich powszechne zastosowanie.
Sytuacja ta mo¿e siê zmieniæ w przysz³o�ci:
taniej¹ce ogniwa, wzrost cen energii elek-
trycznej oraz perspektywa dop³at mo¿e
w przeci¹gu paru lat doprowadziæ do ca³-
kowitej zmiany rynkowej na tym polu.

Rozwija siê technika solarna
Obserwacje rynku kolektorów s³onecz-

nych wskazuj¹ na rozwój techniki solarnej,
w tym g³ównie samych kolektorów. Niemal
codziennie pojawiaj¹ siê nowe absorbery,
lepsze szyby, malej¹ straty konwekcyjne
kolektorów p³askich, oraz proponowane s¹
zupe³nie nowe konstrukcje kolektorów pró¿-
niowych. Rzadziej s³ychaæ o innowacjach
w sferze sterowania instalacj¹ solarn¹. Po-
rz¹dnie skonstruowany i zaprogramowany
kontroler oraz pompa obiegowa markowego
producenta �wietnie zdaj¹ egzamin w ró¿ne-
go typu instalacjach, niezale¿nie od pozio-
mu zaawansowania technicznego samego
kolektora.

System, który reguluje wielko�ci¹ prze-
p³ywu czynnika roboczego w instalacji w za-
le¿no�ci od ró¿nicy temperatur czynnika
w kolektorze oraz wody w zasobniku ma
te¿ swoje s³abe strony. Zarówno pompa obie-
gowa jak i uk³ad elektroniczny wymagaj¹ do
swojej pracy zmiennego pr¹du elektryczne-
go. Zu¿ycie energii, mimo i¿ niewielkie
(ok. 100 kWh rocznie) wp³ywa na koszty
eksploatacji systemu solarnego. Inn¹ nie-
dogodno�ci¹ zwi¹zan¹ z pod³¹czeniem
systemu do sieci elektroenergetycznej s¹
nag³e skoki napiêcia oraz zaniki w dosta-
wach pr¹du. Problemy te maj¹ szczególne
znaczenie w mniejszych miejscowo�ciach,
znajduj¹cych siê na krañcach systemu ener-
getycznego. Mog¹ powodowaæ one awariê
uk³adów elektronicznych kontrolera solar-
nego. Przerwy w pracy uk³adu solarnego
mog¹ prowadziæ za� do wzrostu ci�nienia
czynnika roboczego w instalacji, co w kon-
sekwencji mo¿e objawiæ siê otwarciem za-
woru bezpieczeñstwa i zwi¹zanych z tym
nieprzyjemno�ci dla u¿ytkownika.

Baterie s³oneczne � niedaleka przysz³o�æ
By³em �wiadkiem budowania i testowa-

nia uk³adów hybrydowych wykorzystuj¹-
cych ogniwa fotowoltaiczne jako niezale¿-
ne �ród³o energii elektrycznej. Owe uk³ady
sk³ada³y siê z baterii s³onecznych podpiêtych
do akumulatora, a ten nastêpnie do prze-
twornicy pr¹du sta³ego na pr¹d przemienny.
Taki system nie móg³ przyj¹æ siê z uwagi na
wysokie koszty oraz dodatkowe utrudnienia
eksploatacyjne, jakich wymaga akumulator.

Kolejne podej�cie do po³¹czenia ogniw
PV z kolektorami s³onecznymi urzeka swo-
j¹ prostot¹. Strumieñ przep³ywu mo¿e byæ
zdefiniowany wspomnian¹ ju¿ wcze�niej
ró¿nic¹ temperatury miêdzy czynnikiem
wychodz¹cym z kolektora, a wod¹ w zasob-
niku. Ale ró¿nica ta zale¿y tak¿e od chwilo-
wej warto�ci nas³onecznienia. Ilo�æ docie-
raj¹cej energii s³onecznej przek³ada siê na
moc chwilow¹ moc ogniwa fotowoltaiczne-
go, które jest pod³¹czone bezpo�rednio do
pompy obiegowej pracuj¹cej na pr¹d sta³y.
Widaæ, ¿e wytworzona ilo�æ energii elek-
trycznej mo¿e z powodzeniem sterowaæ pra-
c¹ pompy, która dzia³a w zakresie mocy od
1 W do 25 W. Ponadto pompa solarna pr¹du
sta³ego jest wyposa¿ona w kontroler tempe-
ratury pracy, który spowalnia jej obroty przy
wysokich temperaturach, a¿ do temperatury
granicznej wynosz¹cej 95°C przy której pom-
pa przestaje pracowaæ. Takie rozwi¹zanie za-
pewnia bezpieczne warunki pracy samej
pompy, jak i ca³ej instalacji solarnej kontro-
luj¹c temperaturê w zasobniku ciep³ej wody.

Zainwestowaæ w now¹ technologiê
Do zalet takiego rozwi¹zania nale¿y za-

liczyæ du¿e uproszczenie systemu kolekto-
rów s³onecznych poprzez wyeliminowanie
regulatora solarnego oraz czujników tem-
peratury. Upraszcza to zatem monta¿ oraz
wyd³u¿a czas ¿ycia systemu jako ca³o�ci.
Niepodwa¿alnym argumentem jest pe³na
niezale¿no�æ od systemu elektroenergetycz-
nego, która uwalnia u¿ytkownika od pro-
blemów z sieci¹ elektroenergetyczn¹ oraz
zmniejsza koszty eksploatacji. Idea dzia³a-
nia systemu kwalifikuje go do prostych za-

stosowañ nie wymagaj¹cych skomplikowa-
nego systemu regulacji. Ci¹gle wysoki koszt
baterii s³onecznych oraz pompy pr¹du sta³e-
go sprawia, ¿e taki system jest o ok. 1,5 tys.
PLN wy¿szy od rozwi¹zania standardowego.
Mimo to bior¹c pod uwagê ca³y okres
u¿ytkowania instalacji solarnej jest to inwe-
stycja, która na pewno siê zwróci uwzglêd-
niaj¹c ni¿sze koszty eksploatacji oraz serwisu.
Klienci, którzy zdecydowali siê zainwesto-
waæ w now¹ technologiê s¹ szczególnie za-
dowoleni z jej samodzielno�ci i bez obs³ugo-
wo�ci. Instalatorzy za� uraczeni s¹ prostot¹
monta¿u i regulacji systemu solarnego pra-
cuj¹cego z ogniwem fotowoltaicznym.

IMP PAN realizuje projekt PEA
Instytut Maszyn Przep³ywowych Polskiej

Akademii Nauk (IMP PAN) uczestniczy
w realizacji projektu Alternatywna Energia
dla Sektora Publicznego � Zrównowa¿one
Strategie Energetyczne Szans¹ Rozwoju
Regionalnego (akronim PEA). Projekt
PEA realizowany jest w ramach Programu
Regionu Morza Ba³tyckiego 2007�2013,
finansowanego w 85% ze �rodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i w 15% ze �rodków w³asnych partnerów.
21 Partnerów z pañstw le¿¹cych nad Morzem
Ba³tyckim stworzy pakiet rozwi¹zañ ma-
j¹cych na celu zwiêkszenie wykorzystania
istniej¹cego potencja³u oszczêdno�ci energii
w obszarze publicznym. W ramach projektu
powstan¹ strategie, które pomog¹ obni¿yæ
zu¿ycie energii i zwi¹zane z nim koszty fi-
nansowe jak i �rodowiskowe. Ponadto, pla-
nowane s¹ pilota¿owe instalacje urz¹dzeñ
mikro-generacyjnych (np. w Niepo³omicach
powstanie instalacja PVT czyli instalacja
�s³onecznej ko-generacji, produkuj¹cej za-
równo pr¹d jak i energiê ciepln¹ ze s³oñca�).

MICHA£ GÓRSKI, ADAM CENIAN

W Instytucie Maszyn Przep³ywowych PAN Gdañsk

Symbioza kolektorów s³onecznych
i ogniw fotowoltaicznych

W ostatnim czasie wszyscy odczuwamy dynamiczny wzrost zainteresowania kolektorami s³onecznymi w naszym kraju.
Trend ten jest zwi¹zany z rosn¹cymi cenami no�ników energii, mo¿liwo�ci¹ uzyskania preferencyjnego kredytu, czy
lokalnymi dotacjami do tego typu przedsiêwziêæ. Ogniwa fotowoltaiczne, popularnie zwane bateriami s³onecznymi ca³y
czas pozostaj¹ drog¹ alternatyw¹ dla zapaleñców zielonej energii.

Wiêcej o projekcie: www.pea-baltic.eu
www.imp.gda.pl/pea

Projekt wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
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Nagrodzona praca prezentuje �Now¹
metodê pomiaru parametrów sieci elektro-
energetycznych przy wykorzystaniu impe-
dancyjnego obci¹¿enia pomiarowego z re-
gulowanym argumentem�. Praca, której
celem by³o m.in. zwiêkszenie dok³adno�ci
oceny ochrony przeciwpora¿eniowej, po-
wsta³a pod dydaktyczn¹ opiek¹ dr hab.
in¿. Dariusza �wisulskiego, prodziekana
ds. dydaktyki i organizacji studiów WEiA.

W swojej rozprawie dr Zió³ko wyzna-
cza parametry potrzebne do oceny sku-
teczno�ci ochrony przeciwpora¿eniowej,
a co za tym idzie do zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa u¿ytkowania urz¹dzeñ elek-
trycznych przez spo³eczeñstwo.

� Podstawowe kryterium oceny sku-
teczno�ci ochrony przeciwpora¿eniowej
stanowi zmierzona warto�æ impedancji
obwodu zwarciowego czy te¿ impedancji
jego elementów sk³adowych � t³umaczy
dr Micha³ Zió³ko.

� W ocenie stanu ochrony przeciwpo-
ra¿eniowej szczególne znaczenie ma do-
k³adno�æ pomiaru impedancji. W prak-
tycznych uk³adach do wymuszenia pr¹du
pomiarowego wykorzystuje siê napiêcie
sieci. Obecnie krzywa napiêcia sieci mo¿e
byæ wyra�nie odkszta³cona, a odkszta³ce-
nie napiêcia jest �ród³em b³êdu pomiaru
impedancji, który niekiedy mo¿e przekra-
czaæ dopuszczalne przepisami warto�ci.
Szczególnie niebezpieczne s¹ ujemne b³ê-
dy, bo w ich nastêpstwie mog¹ byæ dopusz-
czone do eksploatacji urz¹dzenia o nie-
sprawnej ochronie � dodaje.

Proponowana przez dra Micha³a Zió³ko
metoda pomiaru impedancji obwodu zwar-
ciowego i jego elementów sk³adowych
umo¿liwia wielokrotne zmniejszenie b³ê-
dów w stosunku do metod klasycznych.

� Badania wykaza³y, ¿e b³¹d pomiaru
impedancji nie przekracza w praktyce war-
to�ci -5 proc., nawet przy silnie odkszta³-
conej krzywej napiêcia, dla której w me-

Politechnika Gdañska dba, aby�my bezpiecznie
korzystali z urz¹dzeñ elektrycznych

Dr Micha³ Zió³ko, adiunkt na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG, zdoby³ g³ówn¹ nagrodê w konkursie ENEI na
najlepsz¹ pracê doktorsk¹. Firma doceni³a aspekt wytwarzania i zarz¹dzania konsumpcj¹ energii elektrycznej w sposób
przyjazny dla �rodowiska naturalnego. Warto�æ nagrody to 35 tys. z³otych.

todach klasycznych b³êdy osi¹gaj¹ rz¹d
nawet kilkudziesiêciu procent. Opatento-
wana metoda polega na kolejnym wyzna-
czeniu dwóch warto�ci napiêæ przy wy³¹-
czonej i w³¹czonej impedancji obci¹¿enia
pomiarowego o sta³ej warto�ci modu³u
i zmienianym argumencie. Najwiêksza ró¿-
nica b¹d� najwiêkszy stosunek mierzonych
napiêæ jest miar¹ modu³u impedancji ba-
danej � kontynuuje dr Zió³ko.

Konkurs ENEI na najlepsze prace dy-
plomowe i doktorskie z zakresu wytwa-
rzania i zarz¹dzania konsumpcj¹ energii
elektrycznej w sposób przyjazny dla �ro-
dowiska naturalnego, odby³ siê po raz
pierwszy.

To nie pierwsze laury, które dr Micha³
Zió³ko otrzyma³ za swój doktorat. W stycz-
niu 2010 zdoby³ pierwsz¹ nagrodê w kon-
kursie firmy ENERGA promuj¹cym prace

Wrêczenie nagrody firmy ENEA S.A. Od lewej: Maciej Owczarek, prezes zarz¹du ENEA S.A.,
cz³onek kapitu³y konkursowej prof. dr hab. in¿. Antoni Szumanowski oraz dr Micha³ Zió³ko

dotycz¹ce technicznych i ekonomicznych
problemów wytwarzania, przesy³u, dystry-
bucji i obrotu energi¹ elektryczn¹, miesz-
cz¹cych siê w obszarze dzia³ania firmy.
Rozprawy mog³y te¿ byæ dedykowane pro-
blemom zaawansowanej technologii in¿y-
nierii �rodowiska, budowy maszyn i in¿y-
nierii materia³owej, maj¹cych zastosowanie
w procesach wytwarzania, przesy³u i ob-
rotu energi¹ elektryczn¹ albo wspomaga-
j¹cych te procesy.

Warto podkre�liæ, ¿e praca doktorska
dr. Micha³a Zió³ko oparta jest na rozwi¹-
zaniu zg³oszonym do opatentowania. Au-
torzy patentu, w tym dr Zió³ko, podczas
tegorocznych Targów Techniki Przemys³o-
wej, Nauki i Innowacji Technicon Inno-
wacje zdobyli Z³oty Medal w konkursie
INNOWACJE 2010.

EWA KUCZKOWSKA

Fot. Materia³y Promocyjne Politechniki Gdañskiej

Dr Micha³ Zió³ko
� laureatem w konkursie ENEI



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�
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Tak ju¿ jest, ¿e Jubileusze, oprócz tego,
¿e wywo³uj¹ wspomnienia, s¹ czasem re-
fleksji i podsumowañ.

Wpisani w dzieje miasta
Ponad 25 lat temu takie zadanie wykona³

bardzo starannie Zarz¹d MKS£ �KON-
RADIA� Gdañsk wspierany patronatem
przez Ministerstwo £¹czno�ci z Warszawy
i Dyrekcjê Okrêgu Poczty i Telekomunika-
cji w Gdañsku. Wydano cenne opracowanie
� �ZARYS HISTORII � 50 lat Miêdzyza-
k³adowego Klubu Sportowego £¹czno�ci
�KONRADIA� w Gdañsku�. Przysz³orocz-
ny Jubileusz 75-lecia Klubu powinien byæ
znacz¹cym wydarzeniem w skali miasta,
województwa i resortu, poniewa¿ od sa-
mego pocz¹tku istnienia klubu by³ on za-
wsze zwi¹zany ze �rodowiskiem pracow-
ników ³¹czno�ci i otwarty na dzia³alno�æ
z m³odzie¿¹ osi¹gaj¹c wiele znacz¹cych
sukcesów sportowych i organizacyjnych,
które wpisa³y siê w historiê sportu gdañ-
skiego i polskiego. Dum¹ dla Gdañska jest

pielêgnacja pamiêci przez Klub �KONRA-
DIA� o bohaterskiej obronie Poczty Polskiej
w Gdañsku i czynny udzia³ w obronie Oj-
czyzny sportowców, cz³onków �Poczto-
wego Klubu Sportowego�. Warto�ci¹ nie
do przecenienia s¹ organizowanie co roku
miêdzynarodowe zawody o �Puchar Obroñ-
ców Poczty Polskiej w Gdañsku�. W tym
roku by³y to ju¿ 46. zawody. Wielka szko-
da , ¿e z tej okazji nikt � z w³adz admini-
stracyjnych i sportowych miejskich i wo-
jewódzkich � nie zaszczyci³ obecno�ci¹
otwarcia zawodów w historycznym miej-
scu przed Pomnikiem Obrony Poczty Pol-
skiej. W miejscu tym zebra³o siê przesz³o
250 osób, w tym 5 ekip zagranicznych i 32
kluby krajowe. Mimo niesprzyjaj¹cej pogo-
dy na uroczyste otwarcie i zawody przy-
byli równie¿ sympatycy klubu i sportu.

Wegetacja i zapomnienie?
Od dwóch lat nad dzia³alno�ci¹ Miê-

dzyzak³adowego Klubu Sportowego �KON-
RADIA� Gdañsk wisz¹ czarne chmury.

Któ¿ stara siê zepchn¹æ na wegetacjê i za-
pomnienie ten wielce zas³u¿ony dla Gdañ-
ska i Polski Klub Sportowy kontynuuj¹cy
patriotyczne tradycje? Najpierw w oparciu
o decyzjê Wydzia³u Skarbu Urzêdu Miej-
skiego w Gdañsku usuniêto w maju 2009
roku Klub �KONRADIA� z baraku biuro-
wego przy ul. Targ Rakowy 7/8 w Gdañ-
sku � nie daj¹c ¿adnego lokalu w zamian.
By³a tu siedziba klubu, prowadzono dzia-
³alno�æ statutow¹ i znajdowa³ siê maga-
zyn sprzêtu sportowego.

Nikt z dzia³aczy klubu, trenerów, za-
wodników, cz³onków klubu nie rozumia³
tej szokuj¹cej decyzji uwa¿aj¹c j¹ za nie-
sprawiedliw¹ i krzywdz¹c¹. Jak mog³y
dopu�ciæ do tego miejskie i wojewódzkie
w³adze sportowe? Dlaczego milcza³a Ko-
misja Sportu Rady Miasta Gdañska?

Barak nale¿a³ do Gdañskiego Przedsiê-
biorstwa Robót Telekomunikacyjnych w la-
tach 1950�1985, które podlega³o resortowi
£¹czno�ci. Po wybudowaniu w³asnej sie-
dziby przy ul. Nowolipie GPRT przekaza-
³o barak Dyrekcji Poczty i Telekomunika-
cji w Gdañsku. Barak by³ stale na stanie
GPRT i takie s¹ zapisy w ksiêgach wieczy-
stych. Do baraku wprowadzono MKS£
�KONRADIA� Gdañsk aby uzyska³ lepsze
warunki do dzia³alno�ci statutowej.

Przedsiêbiorstwo GPRT zlikwidowano
w 1990 roku, a przez 15 lat Urz¹d Miejski
w Gdañsku nie zainteresowa³ siê tym ba-
rakiem i dzia³k¹. Równie¿ likwidator przed-
siêbiorstwa zapomnia³ o statusie prawnym
baraku. S¹d zatwierdzi³ likwidacjê przedsiê-
biorstwa, a Urz¹d Miejski skomunalizowa³
barak i dzia³kê. Dyrekcja Poczty wyst¹pi³a
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjne-
go, ale sprawê przegra³a w 2008 roku.

Bezlitosna komercja
Poczta Polska zaproponowa³a klubowi

siedzibê w Tczewie lub Gdyni, a wynajem
po cenach rynkowych. By³oby to katastro-
falne rozwi¹zanie, na które dzia³acze Klu-
bu nie wyrazili zgody.

MKS£ �KONRADIA� Gdañsk nie jest
instytucj¹ zarobkow¹ � utrzymuje siê ze
sk³adek cz³onkowskich, dotacji celowych,
wp³at sponsorskich na konkretn¹ dzia³al-
no�æ statutow¹ i �wiadczeñ.

MKS �Konradia� kontynuuje patriotyczne tradycje

£zy z nieba (cz. 2)

W marcu 2011 roku przypada Jubileusz 75-lecia powo³ania do dzia³alno�ci Miêdzyzak³adowego Klubu
Sportowego £¹czno�ci �KONRADIA� w Gdañsku. Klub jest spadkobierc¹ chlubnej tradycji Pocztowego

Klubu Sportowego za³o¿onego na terenie miasta Gdañska w roku 1936 i Klubu Sportowego �Pocztowiec� dzia³aj¹cego
od 1945 r. w wyzwolonym Gdañsku.

Zmar³ Edmund PAZIEWSKI ur. w 1935 roku.
Legenda Polskiego Chodu Sportowego, zna-
komity zawodnik, pó�niej utalentowany trener
i wychowawca m³odzie¿y oraz aktywny Dzia³acz
Miêdzyzak³adowego Klubu Sportowego �Konra-
dia� w Gdañsku.

W latach sze�ædziesi¹tych przez wiele lat by³
w czo³ówce �wiatowej, wygrywaj¹c wiele miêdzy-
narodowych zawodów. Dwa razy zdoby³ tytu³
Mistrza Polski, 4 razy tytu³ wicemistrza, a na
50 km na bie¿ni by³ rekordzist¹ Polski.

W latach 1965�1969 wygra³ zawody o g³ówn¹
nagrodê � Puchar Obroñców Poczty Polskiej
w Gdañsku. Pó�niej jako zdolny trener wychowa³
wielu znakomitych zawodników, m.in.: Miros³awa
£aniewskiego, Miros³awa Stasiewicza oraz braci
Barbu¿yñskich.

Edmund Paziewski by³ oddanym i aktywnym
dzia³aczem Klubu �Konradia�. Wykona³ ostatnie
zadanie, które powierzy³ mu Klub. Przygotowa³ tra-
sê do 46. Miêdzynarodowych Zawodów w Cho-
dzie Sportowym i pó�niej by³ obecny w czasie
zawodów.

W dniu 24 XI 2010 r. o godz. 10.30 ¿egnali Go na cmentarzu £ostowickim w Gdañsku byli
i obecni zawodnicy, dzia³acze, trenerzy i sêdziowie lekkiej atletyki, dzia³acze wielu innych dyscyplin
sportowych, olimpijczycy, pracownicy i dzia³acze Klubu �Konradia�. Przybyli tak¿e pracownicy
Poczty Polskiej, wielu kibiców i sympatyków oraz reprezentanci instytucji i stowarzyszeñ, w tym
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�.

¯egnali�my Go z wielkim ¿alem i d³ugo o Nim nie zapomnimy.

Od prawej: Edmund Paziewski, obok Józef Bar-
bu¿yñski by³y zawodnik i reprezentant Polski.
Fot. Z archiwum Miêdzyzak³adowego Klubu Spor-
towego �Konradia�
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�Gdañsk Biega� to zorganizowana ju¿
po raz drugi z rzêdu plenerowa impreza,
w której móg³ wzi¹æ udzia³ ka¿dy. Frekwen-
cja, dziêki dobrej pogodzie, by³a w tym
roku wy¿sza, bieg³o oko³o 200 osób wiêcej,
ale magicznego tysi¹ca jeszcze nie przekro-
czono. Startowali zarówno amatorzy, jak
i zawodowi biegacze, m.in. reprezentanci
Polski w biegach �rednich, jak Tomasz Czu-
bak i Pawe³ Januszewski oraz zawodnicy
polskiej sztafety 4 x 400 m z letniej olim-
piady Pekin 2008, którzy przebywaj¹c na
zgrupowaniu kondycyjnym w Centralnym
O�rodku Sportu w Cetniewie, postanowili
pobiegaæ po pla¿y w Brze�nie.

Podczas imprezy w Brze�nie wygranym
by³ ka¿dy spo�ród blisko tysi¹ca uczestni-
ków, którzy ukoñczyli dystans 3 lub 6 ki-
lometrów. Nie by³o numerów startowych,
ani pomiaru czasu, bo nie taka jest idea.
Formu³a �run for fun�, to bieganie dla sie-
bie, dla dobrego samopoczucia, w towa-
rzystwie znajomych, rodziny, przyjació³.

� Chcieli�my pokazaæ, ¿e bieganie nie jest
zajêciem wy³¹cznie dla profesjonalistów �
podkre�lali zgodnie Anna Zbierska, dyrek-
tor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta
oraz Leszek Paszkowski, dyrektor MOSiR
w Gdañsku � g³ówni organizatorzy imprezy.

Zanim pad³ sygna³ do startu, rozgrzewkê
dla wszystkich uczestników poprowadzi³
aktualny mistrz Polski w maratonie Rado-
s³aw Dudycz.

Imprezie �Gdañsk Biega�, promuj¹cej
zdrowy styl ¿ycia towarzyszy³o logo �Jestem
z Gdañska�. By³a to kolejna akcja zorganizo-
wana pod tym has³em, a powsta³a z my�l¹
o aktywizacji mieszkañców. Uczestnicy bie-
gu mogli pokazaæ, ¿e s¹ osobami czynnymi
ruchowo, dla których Gdañsk jest miastem
wa¿nym, ich �ma³¹ Ojczyzn¹�.

Prawie tysi¹c osób na starcie!

Gdañsk Biega!
Znane postacie jak: maratoñczyk � Rados³aw Dudycz, gwiazda estrady � Maciej �Gleba� Florek, bokserka
� Iwona Guzowska, wio�larz � Adam Korol i 931 innych osób zamanifestowa³o w niedzielê 7 listopada 2010
roku na pla¿y w Brze�nie, ¿e s¹ z Gdañska oraz ¿e traktuj¹ bieganie jako dobr¹ zabawê i sposób na zdrowie.

� Bardzo lubiê biegaæ zw³aszcza w towa-
rzystwie. Aktualnie trenujê z rewelacyjn¹
ekip¹ �fanatyków� biegania � opowiada³ na
mecie z³oty olimpijczyk wio�larz Adam
Korol, któremu na trasie towarzyszy³a
ma³¿onka, Dagmara.

Wspania³¹ atmosferê podkre�la³a tak¿e
pos³anka Iwona Guzowska.

� Dopiero co odstawi³am antybiotyki,
wiêc uzna³am, ¿e chyba zdo³am siê upo-
raæ z trzykilometrow¹ tras¹. Ale gdy ju¿
bieg³am po pla¿y i parku Reagana z tak
du¿¹ grup¹ ludzi, postanowi³am sobie �
zapomnij o �trójce�, biegniesz na �szóst-
kê�! � tak mówi³a z u�miechem ze sceny
do zgromadzonych przy niej biegaczy
oczekuj¹cych na losowanie 26 nagród, na
³¹czn¹ sumê 20 tys. z³otych.

Zadowolenia po pokonaniu 6 kilometrów
nie kry³ równie¿ Maciej �Gleba� Florek.

� Uda³o siê! Plusem trasy by³o to, ¿e
wiod³a czê�ciowo po pla¿y oraz utwar-
dzonymi w parku alejkami. Dziêki temu
zaanga¿owane by³y ró¿ne partie miê�ni.

Wspólny start do biegu na 3 i 6 km

Na mecie dla wszystkich uczestników
czeka³a wielka loteria ze wspania³ymi nagro-
dami. Do szczê�liwców powêdrowa³o m.in:
sze�æ laptopów, trzy bony na zakupy w sieci
Intersport na kwotê 1000 PLN ka¿dy, piêæ
rejsów dla dwóch osób promem do Szwecji
od Stena Line, odzie¿ sportowa. By³y tak¿e
karnety do fitness klubu Gymnasion, wej-
�ciówki do parku rozrywki dla najm³od-
szych, zaproszenia do Pañstwowej Opery
Ba³tyckiej, gdañskiego zoo i Centrum He-
welianum. Nie zabrak³o te¿ mi³ych plusza-
ków, lwów-maskotek z logo akcji �Jestem
z Gdañska�. Oprócz nagród, organizato-
rzy rozdali mnóstwo gad¿etów i upomin-
ków.

Po biegu w Brze�nie wszyscy startuj¹cy
mogli posiliæ siê gor¹cymi zupami przy-
gotowanymi przez Avocado oraz aroma-
tyczn¹ kaw¹ Idee Kaffee.

Organizatorzy to: Biuro Prezydenta ds.
Promocji Miasta Gdañska oraz MOSiR
w Gdañsku.

TEKST I FOT. W£ODZIMIERZ AMERSKI

W miêdzyczasie zwolni³o siê ma³e po-
mieszczenie przy ul. Partyzantów 70 w Gdañ-
sku Wrzeszczu na poddaszu, a koszt wy-
najmu wynosiæ ma 600 z³ miesiêcznie. Klub,
nie maj¹c ¿adnego pomieszczenia, zmuszo-
ny by³ przyj¹æ tê propozycjê. Zwróci³ siê
do Zarz¹du Poczty Polskiej w Warszawie
o zwolnienie z op³at za wynajem pomiesz-
czenia w budynku Poczty Polskiej. Na ra-
zie jest decyzja negatywna.

Za to, co siê sta³o w Gdañsku z Miêdzy-
zak³adowym Klubem Sportowym �KON-

RADIA�, win¹ w opinii spo³ecznej obar-
cza siê Kierownictwo Biura Prezydenta
ds. Sportu Urzêdu Miejskiego w Gdañsku
i Komisjê Sportu Rady Miasta Gdañska.
Te instytucje bowiem s¹ powo³ane aby
rozwijaæ, upowszechniaæ kulturê fizyczn¹
i wykazywaæ inicjatywê udzielania pomocy
w trudnych sytuacjach. Tego typu dzia³a-
nia nie zosta³y podjête przez wy¿ej wymie-
nione instytucje. Jeszcze nie jest za pó�no,
b³êdy i zaniedbania mo¿na naprawiæ. Kie-
rownictwo Biura i wszyscy merytoryczni

pracownicy powinni do³o¿yæ wszelkich
starañ aby pomóc Miêdzyzak³adowemu
Klubowi Sportowemu £¹czno�ci �KON-
RADIA� Gdañsk. Tutaj chodzi o co� wiêcej
ni¿ dzia³alno�æ sportow¹. Klub powinien
wróciæ na teren G³ównego lub Starego Mia-
sta, gdy¿ tutaj s¹ jego korzenie. Tutaj ofiar-
nie walczyli sportowcy �Konradii� w obro-
nie Poczty Polskiej w Gdañsku i tutaj ginêli.
Teraz op³akuj¹ w niebie ciê¿ki los ukocha-
nego klubu sportowego.

RUFIN GODLEWSKI


