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O Kościele Św. Katarzyny prawie wszystko (3)

O czym mówi¹ ksiêgi?
Dzieje gdañskiej „Katarzynki”, jak pieszczotliwie ten koœció³ nazywano, nie s¹ do koñca wyjaœnione.
Wed³ug tradycji ma to byæ najstarszy historycznie koœció³ gdañski. W odró¿nieniu od pierwszego
koœcio³a œw. Miko³aja, którego fundamenty z koñca XI w. ods³oniêto pod Hal¹ Targow¹, pewnych
œwiadectw tutaj nie mamy. Poprzedni odcinek „serialu” o œwi¹tyni zakoñczyliœmy w roku 1452.
Zachêcamy do zapoznania siê z dalszym ci¹giem dziejów wyj¹tkowego gdañskiego koœcio³a.

Po 1459 Fresk ze œwiêtym Stanis³awem
w przejœciu z nawy po³udniowej do kaplicy
przy wie¿y.
Fresk odkryto po wojnie. Datuje siê go
4 grzywny „za pokrycie wie¿y”
na drug¹ po³owê XV w. Móg³ powstaæ
1454 Pocz¹tek wojny trzynastoletniej –
dopiero po ukoñczeniu kaplicy przy wie¿y
Gdañsk wraca do Polski.
i przebiciu przejœcia.
1456 Nowy podzia³ na parafie. Koœcio³owi
1460 Fundacja o³tarza ³awników Starego
Œw. Katarzyny podlega zachodnia i po³uMiasta.
dniowa czêœæ Starego Miasta oraz Nowe
Dokument zachowany w odpisie
Ogrody, Siedlce, Zaroœlak i Chmielnik.
wymienia proboszcza, którym by³ ju¿
W dalszym ci¹gu nale¿¹ do parafii okoprawdopodobnie Jan Hagen, altarystê
liczne wsie. Istnieje altaria (bractwo o³taBart³omieja, fundatora kaplicy stolarzy
rzowe) krawców, wymieniona w statucie
Gremelina (p. r. 1452) i 12 ³awników.
po³¹czonych cechów Starego i Prawego
1461 Proboszcz Jan Hagen. Koœció³
(G³ównego) Miasta.
uzyskuje pierwszy dom przy ul. PodNajstarszy statut krawców z 1399 r.
m³yñskiej – nr 6.
nie zawiera³ wzmianki o bractwie o³taJe¿eli zapis w ksiêgach staromiejrzowym. O³tarz krawców z posesj¹ (byæ
skiej Kamlarii: „5 grzywien – proboszmo¿e przy ul. Wapiennej) by³ zapisany
czowi na pierwsz¹ mszê” odnosi siê do
w ksiêdze gruntowej Starego Miasta
Hagena, to obj¹³ on urz¹d w 1459 r.
z XV w. W 1525 r. krawcy posiadali
Przed 1463 Mo¿liwe zakoñczenie rozo³tarz œw. Andrzeja. Sta³ przy trzecim od
budowy prezbiterium.
zachodu pó³nocnym filarze nawy g³ówZak³adam tu, ¿e odczytuj¹c datê na
nej. Po raz ostatni widzia³ go tam Prastoj¹cym jeszcze w XVIII w. w po³uetorius w 1707 r. Jeszcze przez pewien
dniowej nawie prezbiterium o³tarzu ryczas po ostatniej wojnie wisia³o na filarze
baków jako 1363 (p. wy¿ej), Meissner
malowane god³o cechu – no¿yczki.
móg³ siê pomyliæ o 100 lat (brak jednego rzymskiego C). W takim razie o³tarz
1459 Zakoñczenie pierwszego etapu
pochodzi³by z 1463 r. Fundacja mog³a
Pierwotne zwieñczenie wie¿y (H. Krieg, ok. 1610)
budowy wie¿y.
Rada wyp³aci³a majstrowi Tzeskemu 4
grzywny „za pokrycie wie¿y”. Mo¿liwe,
¿e wobec trwaj¹cej wojny przerwano budowê i przykryto wie¿ê prowizorycznym
dachem, którego œladów mo¿na siê dopatrywaæ w naro¿nych wspornikach kamiennych frontowej œciany na wysokoœci 29 m.
W tym samym roku zakupiono sznur do
dzwonu.
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nast¹piæ po reorganizacji cechu,
który ok. 1460 r. otrzyma³ nowy
statut. Je¿eli w czasach Meissnera o³tarz sta³ na swoim pierwotnym miejscu, to w momencie
fundacji nowe trójnawowe prezbiterium musia³o byæ gotowe.
Dodatkowym potwierdzeniem
jest wisz¹ca wie¿yczka schodowa na po³udniowo wschodnim
naro¿niku prezbiterium – bardzo podobna do pochodz¹cych
z tego okresu wie¿yczek fasady
Ratusza G³ównego Miasta.

szczyty prezbiterium Œw. Trójcy (1495) i Œw. Józefa (1496).
Ten ostatni jest formalnie prawie identyczny z pó³nocnym
szczytem prezbiterium Œw. Katarzyny, a œcianê pod nim zdobi
charakterystyczny fryz terakotowy, którego odcinki wystêpuj¹ w koœciele Œw. Katarzyny
w górnej kondygnacji wie¿y
i w po³udniowym szczycie prezbiterium. Poza Gdañskiem znamy go m.in. z tzw. Domu Perkuna czyli faktorii gdañskiej
w Kownie (przed 1504) i z koBrygidki wystêpuj¹ z nowymi
œcio³a bernardynów w Wilnie
roszczeniami
(ok. 1504–1518). Przy tym druOk. 1470–1482 Proboszcz Szygim dzia³a³ Micha³ Enkinger,
Fot. A. Januszajtis
mon Sculteti, w latach 1477–
czynny w Gdañsku w latach
Szczyty wschodnie, pod œrodkowym widoczne przypory pierwszego
1482 oficja³ gdañski.
1484 – ok. 1498 i 1507–1518,
prezbiterium
uwa¿any przez niektórych au1470 Brygidki wystêpuj¹ z no1494 „W poniedzia³ek przed Dominikiem torów za twórcê ukoñczonego w 1500 r.
wymi roszczeniami.
1472 Biskup ostatecznie uwalnia probosz- ulano wielki dzwon u Œw. Katarzyny”. wileñskiego koœcio³a Œw. Anny. Wszystcza Scultetiego od wszelkich zobowi¹zañ Koœció³ uzyskuje domy przy ul. Podm³yñ- kie trzy budowle charakteryzuj¹ siê u¿yciem tzw. oœlego grzbietu, który w Gdañwobec brygidek. Koœció³ utrzymuje daw- skiej 7–9.
Dzwon
nazywano
póŸniej
Zuzann¹
(zniesku pojawi³ siê po raz pierwszy w koœciele
ne dziesiêciny z Jasienia, Szadó³ek, Piekszta³cenie
od
Osanna).
Mariackim w o³tarzu Œw. Barbary (1480)
cek, Rudek (czêœæ Suchanina) i Kie³pina.
Stan posiadania przy ul. Podm³yñskiej 1495 Wymienione bractwa kap³añskie z nie- i w portalach po³udniowej œciany korpusu,
powiêksza siê o dom nr 5, zwany póŸniej ruchomoœciami przy ul. Garncarskiej 27 i 28. zbudowanej w latach 1496–1498 przez HenKoœció³ p³aci czynsz z 19 posesji na Starym ryka Hetzla. Ten sam budowniczy u¿y³ go
Ma³¹ Ksiê¿ówk¹.
Mieœcie przy ulicach: Bielañskiej (2 posesje), tak¿e w latach 1506–1507 przy podwy¿1476 Nowa lina do dzwonu.
Nie jest pewne czy zapis dotyczy ko- Kowalskiej (1), Podwalu Staromiejskim (4), szaniu Wie¿y Wiêziennej, a po nim stosoœcio³a Œw. Katarzyny. Je¿eli tak, to mo¿e Podm³yñskiej (5), M³yñskiej (2), £agiew- wa³ go na niej w latach 1508–1509 w³aœnie
oznaczaæ powiêkszenie liczby dzwonów. nikach (2), Bednarskiej (2) i Heweliusza Enkinger. W najdojrzalszej formie oœli
grzbiet wystêpuje w koœciele Œw. Trójcy:
1478 Biskup Oleœnicki upomina probosz- (1) oraz jednej na Nowych Ogrodach.
1496–1529 Proboszcz Albert Bischof, ka- w stallach (1507–1511), portalu kaplicy Œw.
cza za zbytni¹ surowoœæ.
Anny i koronkowych szczytach zachodnich
1482–1496 Proboszcz Grzegorz Greve, nonik fromborski i lubuski. Rzadko prze- (1514). W bardziej prymitywnej postaci
absolwent uniwersytetów w Gryfii i Kra- bywa³ w Gdañsku, ma³o interesowa³ siê spotykamy go w œrodkowym szczycie kokowie, notariusz kapitu³y w³oc³awskiej, koœcio³em.
œcio³a Œw. Katarzyny, zreszt¹ bardzo pooficja³ gdañski.
Wydatki na „naprawienie kaplicy”
dobnym kompozycyjnie do wspomniane1482 Wymieniony ksi¹dz Jan Plastwigk,
Ok. 1497 Prawdopodobne ukoñczenie go uprzednio szczytu prezbiterium Œw.
zmar³y w 1484 r.
Trójcy. Uwa¿am autorstwo Enkingera za
szczytów prezbiterium.
1484–1486 Podwy¿szenie i zakoñczenie
Wobec braku informacji Ÿród³owych bardzo prawdopodobne, ale raczej przed
budowy wie¿y, która otrzymuje siod³owy trzeba siê oprzeæ na analogiach formal- jego wyjazdem na Litwê, w³aœnie w roku
dach, znany z ikonografii.
nych. W grê wchodz¹ dobrze datowane 1497. Dodatkowym argumentem jest fakt,
¿e jest to jedyny rok nie objêty
1486 Ksi¹dz Jerzy Kupperbart
zakoñczon¹ na roku 1496 kronik¹
funduje wikariê dla o³tarza Rady.
Weinreicha ani rozpoczynaj¹cymi
1487 O³tarz rzeŸników otrzymuje
siê w 1498 r. ci¹g³ymi zapiskami
w darze 200 grzywien.
Kamlarii, w których tak powa¿ne
Jest to pierwsza wzmianka o o³prace powinny byæ uwzglêdnione.
tarzu, który mia³ byæ poœwiêcony
Kolejnoœæ powstania szczytów pre10 Tysi¹com Rycerzy i œwiêtemu
zbiterium wynika z uskoku gzymErazmowi. Zachowany do dziœ póŸsu miêdzy szczytem pó³nocnym
niejszy o³tarz ma inne wezwanie,
i œrodkowym, wyt³umaczalnego
ale przedstawia m. in. œw. Eraprzy za³o¿eniu, ¿e szczyt pó³noczma. Cech rzeŸników istnia³ ju¿
ny powsta³ najpierw, po nim (lub
w 1376 r.
równoczeœnie) po³udniowy, a na
1493 Wymieniony ksi¹dz Wawkoñcu œrodkowy, o najbogatszych
rzyniec Parszkowski. W szkole
formach.
parafialnej czynni s¹ co najmniej
dwaj nauczyciele: rektor i suk1499 Budowa pozosta³ych kaplic
Sklepienia œw. Katarzyny (E. Gaehn)
centor (zastêpca).
przy po³udniowej nawie.
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W ksiêgach Kamlarii Starego Miasta
zanotowano wydatki na „naprawienie kaplicy” i „murowanie kaplicy”. Interpretujê
je jako przebudowê kruchty obok kaplicy

Rady (dodanie piêtra?) oraz budowê kaplicy Kramarzy (pierwszej od zachodu przy
po³udniowej nawie), któr¹ w tym samym
roku po raz pierwszy wymieniono.

Przed 1500 Zachowany do 1945 r. srebrny kielich.
Ok. 1500 Sklepienia – 11 rodzajów.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Apel w obronie Motławy

K³adka – nie! Prom – tak!
Najnowsze za³o¿enia do kolejnego konkursu na zagospodarowanie pó³nocnego cypla Wyspy Spichrzów narzucaj¹ po³¹czenie go k³adk¹ z D³ugim Pobrze¿em. Wykazywaliœmy wiele razy, ¿e znacznie lepszym rozwi¹zaniem, tañszym, nie
utrudniaj¹cym ruchu na wodzie i nie zak³ócaj¹cym piêkna historycznego krajobrazu Starego Portu, jest prom.
Chodzi o prom nowoczesny,
przeszklony, o niewielkim zu¿yciu paliwa. Przy pojemnoœci 100
czy 120 pasa¿erów mo¿e przewoziæ miêdzy brzegami nawet tysi¹c
osób na godzinê! Jest charakterystyczne, ¿e przez tyle lat naszych
starañ o takie w³aœnie rozwi¹zanie
przeprawy na O³owiankê (teraz
tak¿e na Spichlerze) nikt, powtarzam: nikt nie wysun¹³ argumentu przeciwko promowi. Typowa
odpowiedŸ brzmia³a: decyzja zapad³a, nie ma dyskusji! Raz tylko
stwierdzono, jakoby k³adka by³a
„bardziej przyjazna” dla osób nieStary
pe³nosprawnych i kobiet w ci¹¿y(!), poczym pad³o zdanie: zreszt¹ sponsor ¿yczy sobie tylko k³adki! Tak samo
jest teraz: zamiast w warunkach konkursu
uj¹æ jako jeden z punktów przeprawê na
cypel Spichlerzy, z góry zak³ada siê k³adkê, która zablokuje ¿eglugê i nieodwracalnie przekreœli widok Starego Portu na Mot³awie – jeden z najpiêkniejszych, jakie

jest zamkniêta, uniemo¿liwia
przep³ywanie wiêkszych jednostek, gdy jest otwarta – przechodzenie pieszych. Prom p³ynie, kiedy trzeba – jedyne, co go
ogranicza, to prawa ruchu po
wodzie. Gdy wzroœnie zapotrzebowanie, mo¿na bez trudu
zwiêkszyæ czêstotliwoœæ kursowania, a nawet dodaæ drugi
prom. Przepustowoœci raz zbudowanej k³adki nie da siê powiêkszyæ bez kosztownej przebudowy. Apelujemy do radnych,
których wybraliœmy: nie pozwólcie na realizacjê pomys³ów, które
Port – skarb œwiatowego dziedzictwa (B. Hellingrath)
nieuchronnie przekreœl¹ program
o¿ywienia
dróg wodnych, w tym Mot³aznamy! Uczestnikom konkursu nie daje
wy!
Apelujemy
do w³adz konserwatorsiê wyboru. W tej sytuacji my, „poddani”,
skich:
miejcie
odwagê
nie zgodziæ siê na
mo¿emy najwy¿ej protestowaæ. „Decyrozwi¹zania
jaskrawo
sprzeczne
z wymodenci” i tak zrobi¹, co zechc¹.
giem
ochrony
krajobrazu!
Apelujemy
do
Apelujemy wiêc do inwestorów, ¿eby
mieszkañców
Gdañska:
nie
dajmy
uœmierwybrali po³¹czenie promowe – o wiele
tañsze, nie kontrowersyjne i bardziej ela- ciæ Mot³awy!
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
styczne. K³adka zawsze coœ blokuje: gdy

Odszed³ œp. Tadeusz M³ynik
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie
odszed³ nasz serdeczny Kolega, œp. Tadeusz M³ynik, wieloletni cz³onek
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, Radny Dzielnicy Œródmieœcie, przewodnik turystyczny. By³ oddanym spo³ecznikiem, swój czas i wiedzê
ofiarowywa³ potrzebuj¹cym. Szczególnie wiele si³ i serca poœwiêca³
dzieciom i m³odzie¿y z rodzin gorzej sytuowanych, organizuj¹c dla
nich wycieczki po Gdañsku, wyjazdy do ZOO, konkursy o mieœcie
z nagrodami. Wspó³uczestniczy³ w akcjach charytatywnych dla najm³odszych, miêdzy innymi gromadz¹c i wrêczaj¹c paczki na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Kocha³ miasto, by³ gor¹cym lokalnym patriot¹.
Czeœæ Jego Pamiêci!
Rodzinie i Bliskim sk³adamy g³êbokie wyrazy wspó³czucia.
Zarz¹d, cz³onkowie i sympatycy
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
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Szanowni Cz³onkowie i Sympatycy Stowarzyszenia
Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
darowizny w wysokoœci 1% od podatku dochodowego. W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979,
który nale¿y podaæ w zeznaniu podatkowym za rok 2014, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat)
celem ewentualnego wyra¿enia zgody na przekazanie nam przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych
darczyñcy.
Jednoczeœnie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na
nasze konto darowiznê w wysokoœci 1% od podatku dochodowego za rok 2013.
Stowarzyszenie nasze dzia³alnoœæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków
i sympatyków. Pozyskane w ten sposób wszystkie œrodki przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹ i podjêcie
odpowiednich dzia³añ na rzecz mieszkañców naszego Miasta.
Zarz¹d Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”

1%

Prezydent Paweł Adamowicz wręczył Nagrody im. Lecha Bądkowskiego

Helena Turk – Gdañskim
Spo³ecznikiem Roku 2014
21 lutego 2015 roku cz³onkinie i cz³onkowie Klubu Seniora „Mot³awa” uczestniczyli w gali rozdania Nagród Prezydenta
Miasta Gdañska im. Lecha B¹dkowskiego. Sekundowaliœmy swojej Kole¿ance, Helenie Turk, przewodnicz¹cej Klubu,
która uhonorowana zosta³a zaszczytnym tytu³em Gdañski Spo³ecznik Roku 2014.
Nagrodê wrêczy³ Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz.
Wychodz¹ z domu, ucz¹ siê, dzia³aj¹
– Helena Turk to dzisiaj osoba – instytucja, jest niezwykle aktywna, wszêdzie obecna, wspiera seniorów w wielu instytucjach,
w³aœciwie strach lodówkê otworzyæ, bo mo¿e
pojawiæ siê i tam – ¿artowa³ prezydent Pawe³
Adamowicz, wrêczaj¹c wyró¿nienie.
Helena Turk ponad 5 lat temu rozpoczê³a pracê z seniorami ze Œródmieœcia.
Na starcie nie mia³a niczego oprócz pomys³ów i dobrych chêci. Dziœ, dziêki jej
uporowi i nie³atwym, zakoñczonym sukcesem negocjacjom, cz³onkowie Klubu
Seniora „Mot³awa” maj¹ swój lokal na
ulicy Ogarnej 117, w którym siê spotykaj¹
i realizuj¹ niespe³nione dot¹d marzenia.
Potrafi³a zaktywizowaæ do dzia³ania ludzi

Nagrodê im. Lecha B¹dkowskiego ustanowi³ Prezydent Miasta Gdañska w 2001 roku dla
podkreœlenia roli i wk³adu organizacji pozarz¹dowych w budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego i rozwi¹zywanie lokalnych problemów. Od roku 2013 presti¿owa nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej organizacji pozarz¹dowej, dla gdañskiego
Darczyñcy Roku i dla Gdañskiego Spo³ecznika Roku Jest form¹ docenienia spo³ecznych
dzia³añ Gdañszczan zarówno w organizacjach pozarz¹dowych, jak i indywidualnie oraz ich
zaanga¿owania finansowego we wspieranie wa¿nych spo³ecznie inicjatyw.

do niedawna spêdzaj¹cych wiêkszoœæ czasu przed telewizorem.
Znalaz³a instruktorów oraz fundusze
na przeprowadzenie warsztatów:
· komputerowych,
· z wiedzy ekonomicznej – „Pomorska Akademia Bankowoœci dla Seniorów” organizowanych przez Zarz¹d Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdañsku,
· z recyklingu organizowanych przez pracowniê pod B³êkitnym Drzewem,

Lech B¹dkowski urodzi³ siê w 1920 roku w Toruniu. Przed wojn¹ zd¹¿y³ ukoñczyæ gimnazjum.
W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szko³y Podchor¹¿ych wzi¹³ czynny udzia³ w walkach
nad Bzur¹. W 1945 roku ukaza³a siê w Londynie broszura „Pomorska myœl polityczna”,
która zawiera wiele przemyœleñ programowych aktualnych do dziœ. Po wojnie B¹dkowski
rozpocz¹³ pracê jako dziennikarz w „Dzienniku Ba³tyckim”. Lech B¹dkowski by³ nie tylko
publicyst¹, ale te¿ aktywnym organizatorem ¿ycia spo³ecznego. W 1956 roku wspó³tworzy³
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym by³ aktywny do koñca ¿ycia. By³ za³o¿ycielem
i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku jako pierwszy intelektualista
znalaz³ siê w Stoczni Gdañskiej, gdzie aktywnie uczestniczy³ w obradach. B¹dkowski by³
negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdañskiego. By³ pierwszym rzecznikiem prasowym
NSZZ „Solidarnoœæ.”
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· wokalne zakoñczone udzia³em zespo³u
wokalnego „Mot³awa” w Przegl¹dzie
Twórczoœci Artystycznej Seniorów Gdynia 2014 w kategorii piosenka.
Zaanga¿owanie, poœwiêcenie,
wyrozumia³oœæ
Helena jest równie¿ niestrudzon¹ inicjatork¹ ró¿nego rodzaju atrakcji dla cz³onków
Klubu, którzy maj¹ mo¿liwoœæ podniesienia
swojej sprawnoœci fizycznej i intelektualnej, poprzez ró¿ne dzia³ania, jak np.:
· gimnastyka korekcyjna;
· wycieczki krajoznawczo-edukacyjne (piesze i autokarowe);
· wyjœcia na koncerty, filmy, sztuki teatralne i do muzeum;
· wytwarzanie nowych form u¿ytkowych
z „recyklingu” pod okiem instruktorów;
· ciekawe prelekcje z udzia³em policjanta,
dietetyka, lekarzy, ratowników medycznych;
· treningi Pamiêci i Koncentracji Uwagi,
prowadzone przez fachowców.
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ZHP Chor¹giew Gdañska, Andrzej Stelmasiewicz oraz
Helena Turk – to tegoroczni laureaci Nagrody Prezydenta Gdañska im. Lecha B¹dkowskiego. Nagrody dla najlepszych spo³eczników wrêczano po raz 15. I podobnie
jak w ubieg³ym roku zwyciêzców wy³oniono w trzech
kategoriach: Gdañska Organizacja Pozarz¹dowa Roku,
Gdañski Darczyñca Roku oraz Gdañski Spo³ecznik Roku.
Gala wrêczenia nagród odby³a siê w Europejskim Centrum Solidarnoœci.
– Lech B¹dkowski swoim ¿yciem da³ dowód na to, ¿e
dzia³alnoœæ spo³eczna jest niezwykle istotna i mo¿e byæ
niezwykle po¿yteczna. Bardzo was proszê, ¿ebyœcie nadal
przyk³adali siê do prowadzonych dzia³añ i ustrzegli siê od
bylejakoœci – podkreœla³a prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz. – Bardzo wam dziêkujê, ¿e nie czekacie na dzia³ania innych, tylko bierzecie sprawy w swoje rêce.
Nagroda dla Gdañskiej Organizacji Pozarz¹dowej Roku ma
charakter pieniê¿ny. To 20 tys. z³.

Prezydent Pawe³ Adamowicz wrêcza nagrodê Helenie Turk

Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Gdañska im. Lecha B¹dkowskiego za rok 2014 w komplecie

Klub Seniora „Mot³awa” zosta³ laureatem
w programie „Aktywni 2014 roku”.
– Dziêkujê za nagrodê, traktujê j¹ jako
uhonorowanie aktywnej pracy wszystkich
moich Seniorów – powiedzia³a miêdzy innymi Helena Turk, odbieraj¹c laur. – Jestem wam, drogie kole¿anki i koledzy,
wdziêczna za zaanga¿owanie i poœwiêcenie w realizowaniu zadañ oraz za zaufanie,
wyrozumia³oœci i serdecznoœæ, jakimi mnie
obdarzyliœcie.
To nieoczekiwane mi³e wyró¿nienie bardzo wzruszy³o Helenê, nie oby³o siê bez
³ez. Seniorzy uhonorowali swoj¹ przewodnicz¹c¹ bukietem ró¿.
MA£GORZATA LEWANDOWSKA
FOT. JERZY PINKAS / WWW.GDANSK.PL

Problemy odbudowy śródmieścia Gdańska – stan wyjściowy i stan postulowany

Zachowaæ i odbudowywaæ
piêkno
Gdañsk siê rozwija szybciej ni¿ kiedykolwiek. Obserwujemy sukcesy w wielu dziedzinach. Tym bardziej ra¿¹ b³êdy
i zaniedbania w podstawowej dla naszego miasta sprawie, jak¹ jest ochrona historycznego dziedzictwa, o wyj¹tkowej
wartoœci w skali œwiatowej.
Nale¿¹ do nich:
Stan wyjœciowy
Nieprzestrzeganie ustaw o ochronie dziedzictwa i dóbr kultury. S³aboœæ struktur
konserwatorskich. Wady w planach zagospodarowania przestrzennego. Rozbieranie
autentycznych obiektów (ostatni tor powroŸniczy, budynek przy Targu Siennym 10,
spichlerz „Woli £eb” i in.). Zmiany histo-

rycznego uk³adu urbanistycznego (k³adka na
O³owiankê zamiast promu, tramwajów wodnych czy autobusu). Likwidowanie historycznych ulic (Za murami, Masoñska, Œw.
Katarzyny). Naruszanie krajobrazu nieodpowiedni¹ skal¹ zabudowy (Teatr Szekspirowski, hotel przy ulicy St¹giewnej, nadmierne
wysokoœci zabudowy w miejscu dawnych
spichlerzy). Odst¹pienie od rekonstrukcji
cennych budynków i zespo³ów (kamie-

niczki przy ul. Szerokiej, Œwiêtojañskiej,
spichlerze na Wyspie Spichrzów, hotel Danziger Hof). Zaniedbanie przedpro¿y, figur
na szczytach kamienic itp. (Lwi Zamek,
Z³ota Kamieniczka, Chlebnicka 36, Œw.
Ducha 43 i in.). Fatalna jakoœæ przestrzeni
publicznej – zaœmiecanie miasta reklamami, ceratowymi przybudówkami, markizami
przekreœlaj¹cymi portale itp. (np. Piwna 60).
Nagminne odrzucanie uwag do planów miej-
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nym rejonie. Realizacja funkcji hotelowej
napotka na du¿e trudnoœci zwi¹zane z dojazdem do posesji.
Stan postulowany

Teatr Szekspirowski – przyk³ad zeszpecenia sylwety G³ównego Miasta

scowych (np. pó³nocny cypel Wyspy Spichrzów). Naruszanie demokracji przez dyscyplinê partyjn¹ w g³osowaniach w sprawach kszta³tu Gdañska. B³êdne rozwi¹zania
komunikacyjne (rezygnacja z tramwaju na
Dolnym Mieœcie, sta³e mosty zamiast zwodzonych w newralgicznych miejscach,
w tym nieprzywracanie zwodzenia mostów przez Mot³awê, zbyt ma³o tramwajów wodnych itp.). OpóŸnienia w dokoñczeniu odbudowy koœcio³ów – wie¿yczki,
szczyty, wnêtrza (koœcio³y: Mariacki, œw.
Katarzyny i in.).
Konieczne jest po³o¿enie kresu z³ym
praktykom i konfliktom oraz naprawienie
b³êdów. Cenny zabytkowy teren œródmieœcia Gdañska zosta³ wystawiony na przetarg na zasadzie „kto da wiêcej”. Zaowocowa³o to pojawieniem siê oœmiu „dziur”
wykopanych przez niew³aœciwie wybranych
inwestorów, którym obojêtne jest piêkno
Gdañska, a liczy siê jedynie biznes. W obawie, ¿e w wypadku przed³u¿ania siê terminu

Bezokienne, blaszane elewacje kamienic
na G³ównym Mieœcie
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Postulaty prawid³owej odbudowy œródmieœcia Gdañska:
a) Nale¿y kontynuowaæ odbudowê œródmieœcia Gdañska w oparciu o ustalon¹ pierwotnie koncepcjê zachowania i odbudowy
piêkna oraz zabytków naszego miasta;
b) Nie wolno dopuœciæ, aby indywidualne
koncepcje zabudowy, zak³ócaj¹ce najczêœciej pierwotny program odbudowy œródmieœcia, realizowane by³y bez szerokiej
opinii œrodowisk kultury i wiedzy fachowej;
c) Nale¿y utworzyæ Radê prezentuj¹c¹ takie
wartoœci i tradycje zaanga¿owania w proces odbudowy œródmieœcia, jakie podjêli
polscy pionierzy kultury i wiedzy po odzyskaniu polskiego Gdañska;

przewidywanej realizacji budowy miasto
odbierze im teren, zaczêli pozorowaæ prace
archeologiczne. Zabytkowe tereny Gdañska nie powinny byæ przejmowane przez
inwestorów, dla których nie jest wa¿ne piêkno i ranga naszego Miasta, a jedynie w³asny, czêsto obcy interes. Pope³niono wielki
b³¹d w skali krajowej. Nie wolno naszych polskich miast
sprzedawaæ na zasadzie „kto da wiêcej”.
Wartoœæ terenów miejskich i pañstwowych
winien oceniaæ specjalista bieg³y i doœwiadczony w tym temacie
– najlepiej z uprawnieniami pañstwowymi,
który ustali najw³aœciwsz¹ maksymaln¹
cenê za dany teren.
Hotel przy ul. St¹giewnej – przeskalowana, zeszpecona zabudowa
Je¿eli w przetargu nie
Wyspy Spichrzów
bêdzie zgody na tê
cenê w³adze miasta lub pañstwa mog¹ j¹ d) Sk³ad Rady reprezentuj¹cej œrodowiska
obni¿yæ. W wypadku kiedy kilku inwestokultury, zabytków i organizacji zajmuj¹rów zaakceptuje cenê dzia³ki, wówczas kocych siê tematami odbudowy œródmieœcia:
misja przetargowa wybierze inwestora, któ· Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
ry wed³ug jej rozeznania wykazuje w swojej
· Rada Dzielnicy Œródmieœcie
dotychczasowej dzia³alnoœci najwiêksz¹ gwa· Towarzystwo Przyjació³ Gdañska
rancjê w³aœciwej realizacji przedsiêwziê· Spo³eczna Rada Ochrony Wartoœci
cia, najkorzystniejszej dla danego miasta.
Kultury i Zabytków Miasta
W stosunku do zabytkowego œródmieœcia
· SARP
Gdañska wa¿ne s¹ przyk³ady zrealizowa· Naczelna Organizacja Techniczna;
nych przez tego¿ inwestora obiektów na e) Nale¿y rozwa¿yæ uniewa¿nienie obecnych
terenach historycznych zabytkowych miast
fragmentarycznych planów miejscowych
europejskich.
i wykonanie ca³oœciowego planu dla œródPonadto nale¿y rozwa¿yæ kwestiê zamieœcia Gdañska, konsultowanego przez
gêszczenia zabudowy kwarta³u na ty³ach
ww. Radê.
posesji Mariacka 1 oraz odpowiedniego doPRZEWODNICZ¥CY KOMISJI £ADU
boru parametrów bry³ i wysokoœci planoPRZESTRZENNEGO RADY DZIELNICY
wanej zabudowy. W moim rozumieniu naŒRÓDMIEŒCIE W MINIONEJ KADENCJI
le¿y tu nadaæ priorytet zabudowie wzd³u¿
MGR IN¯ . ARCH. STANIS£AW MICHEL
ul. Kleszej. Nale¿a³oby tak¿e zastanowiæ siê
nad sposobem u¿ytkowania terenu w rzeczo- FOT. MGR IN¯. ARCH. TOMASZ MIATKOWSKI
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22 marca 2015 roku – wybory do Rad Dzielnic w Gdańsku

Kandydaci
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
– na drug¹ kadencjê
22 marca 2015 roku bêdziemy mogli znów wprowadziæ dobre zmiany w Gdañsku. Za parê dni dostaniemy mo¿liwoœæ
g³osowania w wyborach do Rad Dzielnic – Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Gdañska. Radni Rad Dzielnic reprezentuj¹ interesy mieszkañców i s¹ najbli¿ej nich.
Kiedyœ ma³o znane i nie wybierane wcale, z coraz wiêkszym impetem wkraczaj¹
w nasz¹ codziennoœæ. W dzielnicy Œródmieœcie, dziêki dzia³aniom Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, Rada zosta³a wybrana
po raz pierwszy od ponad 30 lat w roku
2011, czyli w zesz³ej kadencji. Efekty jej
dzia³ania s¹ dobrze znane cz³onkom Stowarzyszenia i mieszkañcom Œródmieœcia.
W tym roku Zarz¹d „Naszego Gdañska”
zdecydowa³ siê na poszerzenie wspó³pracy
z dzia³aczami dzielnic Wrzeszcz i Orunia,
których to kandydatów równie¿ pañstwu
przedstawimy na ³amach marcowego miesiêcznika.
Co musi siê staæ ¿eby Rada Dzielnicy
zosta³a wybrana? Jeœli w Gdañsku Jednostka Pomocnicza nie istnia³a wczeœniej, to
mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ sami j¹ utworzyæ. Wracaj¹c do roku 2011, ¿eby tego
dokonaæ, nale¿a³o zebraæ minimum 10 proc.
podpisów w stosunku do liczby zameldo-

wanych. Podpisy s¹ akcesem poparcia dla
utworzenia nowej Rady. I w³aœnie to zrobiliœmy! Po³owa sukcesu za stowarzyszeniem. Wiele pracy by³o przed kandydatami na Radnych. Tak samo w 2011 roku,
jak i dziœ, w 2015 roku, przy drugiej kadencji, aby Rada zosta³a wybrana, do urn
wyborczych w marcu musi siê udaæ nie
mniej ni¿ 5 proc. mieszkañców. Jeœli to siê
powiedzie, bud¿et Rady wyniesie 4 z³ na
mieszkañca. Mówimy tu o absolutnym
minimum. W przypadku wiêkszej liczby
g³osuj¹cych wysokoœæ bud¿etu adekwatnie wzroœnie. Im wiêcej ludzi g³osuje, tym
wiêcej œrodków w kasie Rady!
Po wybraniu i œlubowaniu na Radnych
21 spo³eczników ma du¿¹ swobodê w wydatkowania zasobów bêd¹cych w ich dyspozycji. Dzieje siê to podczas g³osowania
wiêkszoœciowego. Na sesje wstêp wolny
maj¹ mieszkañcy. Mog¹ te¿ oni przychodziæ na dy¿ury, które przyk³adowo Rada

Dzielnicy Œródmieœcie ustanowi³a dwa razy
w tygodniu. Podczas takich spotkañ to mieszkañcy zg³aszaj¹ swoje problemy, a Radni
przedstawiaj¹ ich wnioski na sesji. Dzia³o
siê tak przez blisko dwa lata, a¿ znaczna
czêœæ bud¿etu zosta³a oddana mieszkañcom
w postaci Bud¿etu Obywatelskiego. Podczas g³osowania mieszkañcy wybrali projekty, które najbardziej ich interesowa³y.
Tak wiêc przedstawiaj¹ siê najbardziej widoczne obszary dzia³ania Jednostki. Zapraszam te¿ Czytelników do lektury wczeœniejszych wydañ miesiêcznika z tego roku. S¹
tam opisane przyk³ady wydatkowania zasobów finansowych. W imieniu kandydatów
na radnych kandyduj¹cych z listy popieranej przez Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
bardzo dziêkujê za zaufanie i zapraszam
wszystkich do g³osowania w lokalach wyborczych 22 marca 2015 roku.
LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI

KANDYDACI Z DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
Mateusz LITWIŃSKI
Urodzony w 1989 roku, w Gdañsku.
Absolwent Uniwersytetu Gdañskiego
oraz Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni. Z wykszta³cenia magister
politologii. Aktywny dzia³acz spo³eczny oraz Radny dzielnicy Œródmieœcie w pierwszej kadencji. Od lat
zwi¹zany z Bazylik¹ Mariack¹.
Popiera³ dzia³ania maj¹ce na celu
aktywizacjê seniorów, zwiêkszenie bezpieczeñstwa i estetyki dzielnicy oraz rozpowszechnienie aktywnoœci fizycznej u m³odzie¿y.
Uwa¿a, ¿e nale¿y kontynuowaæ powy¿sze idee i dzia³ania
w nadchodz¹cej kadencji jak równie¿ nie dopuœciæ do zamkniêcia Pa³acu M³odzie¿y, który od lat jest centrum wychowania
tysiêcy mieszkañców Gdañska.
W Œródmieœciu drzemie ogromny kapita³ spo³eczny, który
dziêki przemyœlanym inicjatywom Rady Dzielnicy, jest w stanie
o¿ywiæ nasze piêkne miasto.

Marta MĘŻYK
Jestem mieszkank¹ Dzielnicy Œródmieœcie – rejon D³ugich Ogrodów.
Tutaj toczy³o siê ca³e moje dotychczasowe ¿ycie. Kandydujê na drug¹
kadencjê Rady Dzielnicy Œródmieœcie.
Moim osi¹gniêciem s¹ zmiany, jakie zasz³y w zapomnianym przez lata
Parku przy Œw. Barbary. Zamontowano
lampy, które wieczorem oœwietlaj¹ park,
ustawiono 12 ³aweczek i koszy na œmiecie. Park wzbogaci³ siê w nowe krzewy i kwiaty na klombie.
Jestem autork¹ realizowanego projektu spo³ecznego „Parku
Œw. Barbary”.
W nowej kadencji bêdê k³ad³a nacisk na bezpieczeñstwo i porz¹dek w dzielnicy. Nie jest mi obojêtny los osób niepe³nosprawnych i seniorów, to dla nich bêdê zabiegaæ o dalsze tworzenie bazy
rekreacyjnej w parku. Popieram projekty Œwiêta Ulicy i Gdañskich
Dni S¹siada.
Wierzê, ¿e wspólnie mo¿emy wiele zmieniæ wykazuj¹c chêæ
i zaanga¿owanie.
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Stanisław MICHEL
Architekt, wspó³twórca odbudowy zabytkowego G³ównego Miasta, autor planu szczegó³owego Œródmieœcia Gdañska. Za zas³ugi po³o¿one w okresie
pionierskim lat 1945–1950 wznoszenia miasta z gruzów i zgliszcz oraz
organizacji pierwszych urz¹dzeñ komunalnych, przedsiêbiorstw, instytucji, stoczni i portów wyró¿niony
przez Miejsk¹ Radê Narodow¹, Prezydenta Miasta Gdañska i Towarzystwo Przyjació³ Gdañska dyplomem honorowym „Pioniera Odbudowy Gdañska”.
Mój Program:
· Poprawa bezpieczeñstwa dzielnicy.
· Zapobieganie demoralizacji m³odzie¿y przez œrodowiska przestêpcze i walka z narkomani¹.
· Ochrona zieleni, walka z brudem i ha³asem.
· Troska o zdrowie mieszkañców.
· Zwiêkszenie liczby remontów, zw³aszcza na terenach zaniedbanych.
· Budowa ogólnodostêpnej krytej p³ywalni i upowszechnianie
kultury fizycznej.
· Rozwijanie aktywnoœci spo³ecznej mieszkañców i jej wspieranie przez w³adze miasta.
· Popieranie inicjatyw dotycz¹cych kultury i rzemios³a.
· Tworzenie i rozwijanie „Klubów Seniorów”.
· Odbudowa pó³nocnego cypla Wyspy Spichrzów i ulic nadwodnych.

Łukasz PELLOWSKI
Lat 33. Przedsiêbiorca. Szczêœliwy
m¹¿ i ojciec 2 wspania³ych dziewczynek. Od najm³odszych lat pracowa³em w rodzinnej firmie: Piekarnia–
Cukiernia „Pellowski”. Uzyska³em
tytu³ mistrza w zawodzie piekarz.
Obecnie jestem cz³onkiem komisji
egzaminacyjnej w tym zawodzie.
Po ukoñczeniu studiów otworzy³em w³asne przedsiêbiorstwo funkcjonuj¹ce w ramach firmy rodzinnej:
Piekarnia–Cukiernia „Pellowski” £ukasz Pellowski.
Dzia³am aktywnie w Cechu Rzemios³, a tak¿e nale¿ê do Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Jestem bezpartyjny. W czasie wolnym zajmujê siê sportami motorowodnymi i ¿eglarstwem.
Z dzielnic¹ Œródmieœcie jestem zwi¹zany od urodzenia. Tu
mieszkam i pracujê. Dostrzegam wyraŸnie, co nale¿y zmieniæ,
poprawiæ, ulepszyæ, by mieszkañcom ¿y³o siê dostatniej, wygodniej i bezpieczniej. Zale¿y mi tak¿e na tym, by odwiedzaj¹cy
Gdañsk turyœci mogli ciekawie spêdziæ czas, odpocz¹æ i podziwiaæ piêkno naszej dzielnicy.
Jako radny dzielnicy zamierzam:
· podejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do promowania Gdañska;
· wspó³organizowaæ i wspieraæ inicjatywy d¹¿¹ce do poprawy
¿ycia mieszkañców dzielnicy;
· opiniowaæ funkcjonowanie komunikacji na terenie dzielnicy i
miasta;
· zg³aszaæ uwagi i wnioski do projektu zagospodarowania przestrzennego;
· podejmowaæ dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska, przyrody,
zieleni oraz czystoœci kana³ów wodnych.

10

Leszek POCHROŃ-FRANKOWSKI
Radny Dzielnicy Œródmieœcie minionej
kadencji, pracownik administracji rz¹dowej, cz³onek Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, Cz³onek Zarz¹du Forum
M³odych Dyplomatów.
Z Gdañskiem jestem zwi¹zany od
urodzenia. Wychowa³em siê pod okiem
dziadków przy ulicy D³ugiej. Miejsce
to jest mi szczególnie bliskie. To tu chodzi³em do szko³y podstawowej w Pa³acu
M³odzie¿y i liceum o profilu Architektonicznym przy ul. Powstañców Warszawskich. Studia koñczy³em w Szkole Wy¿szej Prawa
i Dyplomacji. Moje doœwiadczenie zawodowe zebra³em podczas
licznych podró¿y. Jeszcze w trakcie nauki wzi¹³em udzia³ w kursach na Uniwersytecie w niemieckim Passau, ukraiñskiej Odessie
i amerykañskim Harvardzie. Uda³o mi siê odbyæ praktyki i sta¿e;
lokalnie w Urzêdzie Miasta Gdañska i Biurze Pos³a Jaros³awa
Wa³êsy oraz miêdzynarodowe w siedzibie ONZ w Nowym Jorku
oraz Ambasadzie RP w Kenii. Ca³e to doœwiadczenie z powodzeniem wykorzystywa³em w Radzie naszej dzielnicy, gdzie przez
pierwsze dwa lata by³em jej wiceprzewodnicz¹cym.
Podczas minionej kadencji dzia³a³em w Komisji £adu Przestrzennego. G³osowa³em za rewitalizacj¹ parku Œw. Barbary, który
dziœ jest naj³adniejszym terenem zielonym dzielnicy. Od pocz¹tku
wspieram klub Seniora „Mot³awa” w jego dzia³aniach i rozwoju.
Wspólnie z grup¹ radnych doprowadzi³em do budowy wielu ³awek,
lamp i miejsc wypoczynku. Przyk³adem mo¿e byæ Plac im. Ks.
Zator-Przytockiego przed wie¿¹ naszej gdañskiej dumy – Bazyliki
Mariackiej. Wspó³organizowa³em turnieje sportowe dla uczniów
wszystkich œródmiejskich gimnazjów, a wraz z biurem Jaros³awa
Wa³êsy, zorganizowa³em „Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej”,
którego laureaci w nagrodê pojechali z wizyt¹ studyjn¹ do Pos³a
w Brukseli. Muszê dodaæ, ¿e jest to ju¿ wydarzenie cykliczne i dowód
na organizowanie inicjatyw oddolnych bez u¿ycia bud¿etu rady.
W nadchodz¹cej kadencji bêdê kontynuowa³ projekty ju¿ rozpoczête. Z now¹ grup¹ radnych zamierzam utworzyæ „Czteroletni¹
Strategiê Rozwoju Dzielnicy” – takiej wizji z pewnoœci¹ zabrak³o
w minionych latach dzia³ania rady. Strategia pozwoli nam w sposób
zrównowa¿ony i kontrolowany wydatkowaæ zasoby rady. Dziêki
zdobytym doœwiadczeniu pragnê rozwijaæ stosunki rady z Prezydentem Miasta Gdañska i inicjowaæ wspólne projekty na rzecz rozwoju.
Jest to ogromny wci¹¿ niewykorzystany potencja³. Dziêkujê za
zaufanie cztery lata temu i pragnê zwróciæ siê o Pañstwa g³osy.

Anna STAWSKA
Z ludŸmi i dla ludzi oto jest moje
motto ¿yciowe, którym kierujê siê
w spo³ecznym dzia³aniu.
Bezinteresowna pomoc ludziom sprawia mi ogromn¹ satysfakcjê. Jestem
by³¹ radn¹ Dzielnicy Œródmieœcie.
Nale¿ê do Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”. Dziêki mojej dzia³alnoœci
spo³ecznej promowano mnie do Rady
Miasta Gdañsk. By³am te¿ nominowana
do nagrody Prezydenta Miasta Gdañska im. Lecha B¹dkowskiego
w kategorii „Spo³ecznik Roku”. Jestem jedn¹ z osób walcz¹cych
o Pa³ac M³odzie¿y, miêdzy innymi, dziêki moim dzia³aniom (zebra³am ponad 700 podpisów) obiekt pozosta³ do dyspozycji m³odzie¿y.
Zag³osowanie na mnie jako kandydata do Rady Dzielnicy zagwarantuje dalsz¹ walkê na rzecz naszej wspólnoty.
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Paweł ZIENKIEWICZ
ur. w 1977 roku. Doktor Nauk Ekonomicznych. Wyk³adowca akademicki i nauczyciel na wszystkich poziomach edukacji w gdañskich szko³ach.
¯o³nierz Narodowych Si³ Rezerwowych – obecnie oficer wychowawczy
w jednej z wroc³awskich jednostek
wojskowych. Trener kajakarstwa sportowego w Morskim Robotniczym
Klubie Sportowym w Gdañsku.
Jako Radny Dzielnicy Œródmieœcie pierwszej kadencji zosta³
przewodnicz¹cym Komisji Edukacji i Sportu i aktywnie dzia³a³
na rzecz szkó³ z rejonu Œródmieœcia.
Organizator wielu konkursów, turniejów i festynów dla m³odzie¿y w swojej dzielnicy. Podczas drugiej kadencji zamierza
kontynuowaæ zapocz¹tkowane dzia³ania oraz zaanga¿owaæ siê
w dzia³ania Komisji ds. Bezpieczeñstwa.

Jarosław Feliks ŻURAWIŃSKI
Mam 49 lat i jestem mieszkañcem
G³ównego Miasta od urodzenia.
W ubieg³ej kadencji Rady Dzielnicy
Œródmieœcie by³em przewodnicz¹cym
Komisji Bezpieczeñstwa.
Pamiêtam Gdañsk podnosz¹cy siê
z ruin, które stanowi³y dla nas, wówczas dzieci, bardzo atrakcyjny teren
niebezpiecznych zabaw i dlatego temat bezpieczeñstwa w naszej dzielnicy jest moim priorytetem.
Od kilkunastu lat jestem przewodnikiem turystycznym i dziêki
temu dobrze pozna³em topografiê, historiê, i tradycjê naszego
miasta. Jestem równie¿ autorem kilku publikacji i kilkudziesiêciu
artyku³ów historycznych o Gdañsku i Pomorzu.
Obecnie aktywnie dzia³am na dawnym terenie Stoczni Gdañskiej, gdzie staram siê uchroniæ od zniszczenia i zapomnienia
tradycje tego wspania³ego niegdyœ miejsca.
Moje zainteresowania to filatelistyka, numizmatyka i zbieranie
wszelkich pami¹tek zwi¹zanych z Gdañskiem.
Dla mnie Œródmieœcie nie jest tylko miejscem zamieszkania,
to moja pasja.

Bohdan GAJKOWSKI
67 lat, emeryt wojskowy. Ukonczy³em szko³ê chor¹¿nych. Mieszkam w
Gdañsku przy ul. Dlugie Ogrody.
Moje g³owne cele w Radzie Dzielnicy Œródmieœcie to przede wszystkim:
dba³oœæ o naprawê nawierzchni ulic i
chodnikow z dostosowaniem do potrzeb osob niepelnosprawnych, poprawa stanu terenów zielonych oraz
zwiêkszenie ich powierzchni. Chcê
anga¿owaæ siê w dzia³ania na rzecz seniorow poprzez realizacjê
wspólnych inicjatyw, organizowanie funduszy na te cele i zapewnienie dla seniorow domu dziennego pobytu. Chê utrzymywaæ
sta³y kontakt z mieszkancami dzielnicy, podejmowaæ nicjatywy
na rzecz ochrony srodowiska przyrody oraz czystosci kana³ow
wodnych. Potrzeby widzê na ka¿dym kroku, chcê byc pomocny
w ich rozwi¹zywaniu.

Mikołaj GÓRSKI
21 lat, mieszkaniec ulicy Lawendowej.
Urodzi³em siê w Gdañsku – tutaj
mieszkam, pracujê i kontynuujê swoj¹
edukacjê jako student zarz¹dzania in¿ynierskiego na Politechnice Gdañskiej.
Chcê przede wszystkim dbaæ o przemyœlane gospodarowanie przestrzeni
w naszej dzielnicy – bacz¹c na jej bogat¹
historiê i dziedzictwo – i promowaæ j¹
w taki sposób, aby by³a przyjazna zarówno dla odwiedzaj¹cych, jak i samych mieszkañców Œródmieœcia.

Wacław JANOCKI
Mam lat 69, mieszkam w Gdañsku
przy ulicy Ch³odnej. Z zawodu jestem
elektrykiem o d³ugim sta¿u pracy, posiadam wykszta³cenie œrednie. Przez
dwie kadencje pracowa³em w Radzie
Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej
„D³ugie Ogrody”. By³em przewodnicz¹cym Komisji Technicznej i zastêpc¹
przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej.
Poprzez zdobyte doœwiadczenie
chcia³bym pomóc mieszkañcom dzielnicy Œródmieœcie w realizacji ich wniosków i postulatów. Jestem mocno zwi¹zany z dzielnic¹, zainteresowany jej rozwojem, zagospodarowaniem przestrzennym, rewitalizacj¹, piêknem, czystoœci¹ i porz¹dkiem.
Dlatego mój akces kandydowania do rady Dzielnicy Œródmieœcie
jest tego powodem. Liczê na wsparcie ze strony mieszkañców
dzielnicy dla osi¹gniêcia wspólnego celu.

Igor LEWANDOWSKI
Mam 21 lat, mieszkam przy ulicy
Mariackiej. Jestem absolwentem II
LO w Gdañsku, studiujê na I roku
Uniwersytetu Gdañskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Od urodzenia
mieszkam i uczê siê w Gdañsku. Codziennie przechodzê ulicami G³ównego
Miasta i nabieram pewnoœci, ¿e jest
to moje miejsce na ziemi.
Bardzo chcia³bym, aby nasza dzielnica stawa³a siê coraz piêkniejsza, ale przede wszystkim ¿eby by³a
nale¿ycie zagospodarowana, czysta i bezpieczna. Dostrzegam potrzeby m³odych ludzi ze Œródmieœcia. Brakuje nam obiektów do uprawiania sportu. Potrzebne s¹ miejsca, gdzie moglibyœmy siê spotykaæ
i rozwijaæ nasze zainteresowania. Chcia³bym równie¿ zaktywizowaæ
do dzia³ania wiêksz¹ liczbê ludzi m³odych, w³¹czaj¹c ich do organizowania dni s¹siadów czy festynów okolicznoœciowych.
Znaczn¹ czêœæ mieszkañców naszej dzielnicy stanowi¹ seniorzy.
W Œródmieœciu mieszka ponad 10 000 osób w podesz³ym wieku.
Seniorom brakuje terenów zielonych, a przede wszystkim ³awek, na
których mogliby przysi¹œæ i spêdziæ czas na œwie¿ym powietrzu.
Brakuje równie¿ dostatecznie du¿ego pomieszczenia, gdzie wszyscy
chêtni seniorzy mogliby siê spotykaæ. Bêdê siê stara³, aby rozwi¹zaæ
ten problem. W³¹czê siê do prac zwi¹zanych z powo³aniem na terenie Œródmieœcia Rady Seniorów. Jako radny dzielnicy bêdê swoim
czasem i wiedz¹ s³u¿yæ mieszkañcom. Postaram siê doprowadziæ do
uporz¹dkowania zielonych skwerów. Bêdê próbowa³ zmniejszyæ
lub ograniczyæ do minimum natê¿enie ruchu samochodowego oraz
zwiêkszyæ liczbê czynnych toalet zw³aszcza w okresie letnim.
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Maciej MULTANIAK
Urodzi³em siê w Gdañsku w 1946
roku. Z wykszta³cenia jestem in¿ynierem budowy okrêtów po studiach na
Politechnice Gdañskiej. Jestem absolwentem Studium Administracji Europejskiej. 20 lat pracowa³em w Stoczni
Gdañskiej. Po likwidacji zak³adu podj¹³em prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej w £ebie. Równoczeœnie
poznawa³em mechanizmy funkcjonowania samorz¹du, aktywnie bra³em udzia³ w wielu inicjatywach
spo³ecznych zawsze zgodnych z oczekiwaniami miejscowego œrodowiska. By³em radnym Rady Miejskiej w £ebie w jednej kadencji i przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w kolejnej kadencji.
Jako radny Dzielnicy Œródmieœcie chcia³bym skupiæ siê na
szeroko rozumianej komunikacji pomiêdzy Rad¹ Dzielnicy Œródmieœcie i Rad¹ Miasta Gdañska. Zamierzam d¹¿yæ do tego, aby
potrzeby mieszkañców Œródmieœcia i samej dzielnicy, z infrastruktur¹ w³¹cznie, znajdowa³y miejsce w bud¿ecie miasta Gdañska
zdecydowanie czêœciej ni¿ dotychczas. Chcia³bym tak¿e doprowadziæ do nawi¹zania kontaktów pomiêdzy seniorami Œródmieœcia a seniorami zagranicznych miast bliŸniaczych, z którymi
nasze miasto ma zawarte porozumienia o wspó³pracy.

Jadwiga WOJCIECHOWSKA
Jestem mieszkank¹ dzielnicy Œródmieœcie od urodzenia, a zamieszkujê przy
Angielskiej Grobli.
Od lat obserwujê, jak ta czêœæ dzielnicy odbiega od pozosta³ych terenów
miasta. Kandyduj¹c do rady dzielnicy
chcia³abym mieæ mo¿liwoœæ wp³ywu na
zaprowadzenie zmian, aby ta dzielnica
sta³a siê bardziej zielon¹, czyst¹ i przyjazn¹ dla wszystkich mieszkañców. Marzê, aby w koñcu teren po by³ych Zak³adach Miêsnych zosta³ zagospodarowany tak, jak to by³o w planach firmy, która go kupi³a.
Moim priorytetem jest zagospodarowanie podwórek, aby sta³y
siê miejscem zieleni, placem zabaw dla dzieci i odpoczynku na
³aweczkach dla ludzi tu zamieszka³ych, a nie, jak to ma miejsce,
parkingu dla samochodów.

Wojciech Arkadiusz RUDNICKI
Mam 43 lata. Jestem rodowitym gdañszczaninem mieszkaj¹cym od urodzenia
na Gdañskim Œródmieœciu.
Kocham to miejsce i chcê uczestniczyæ w jego prê¿nym rozwoju. Wa¿ne dla mnie jest, aby Nasze miasto
têtni³o ¿yciem i dawa³o mo¿liwoœci
mi³ego i bezpiecznego spêdzania czasu dla wszystkich grup wiekowych,
od rekreacji i sportu po kulturê i rozrywkê. Myœlê, ¿e dok³adnie rozumiem potrzeby i problemy Naszego miasta i bêdê móg³ pracowaæ dla jego rozwoju.

Edmund Szymański
Jestem emerytem, mam 75 lat. Mieszkam w Gdañsku przy ul. Kamienna
Grobla 5/36.
Moje g³ówne cele w Radzie Dzielnicy Œrodmiescie to przede wszystkim: poprawa porz¹dku na skwerach,
podwórkach oraz naprawa jezdni
i chodnikow. Chcia³bym pomagaæ seniorom w organizacji czasu wolnego
oraz w jego zagospodarowaniu. Chcê
zajmowaæ siê ochron¹ œrodowiska i przyrody oraz dbaæ o czystoœæ kana³ów wodnych. Potrzeb widzê bardzo wiele, do³o¿ê
wszelkich starañ w celu ich rozwi¹zania.

Barbara WYSOCKA
Mam 66 lat. Jestem absolwentk¹ Uniwersytetu Gdañskiego – Wydzia³ Ekonomii. Wiêkszoœæ mojego ¿ycia zawodowego przepracowa³am w kwiaciarni
w naszej dzielnicy. Moj¹ pasj¹ jest
medycyna niekonwencjonalna – posiadam tytu³ dyplomowanego bioenergoterapeuty.
Obecnie jestem na emeryturze i z
wielk¹ przyjemnoœci¹ poœwiecê swój
czas aby nam wszystkim w dzielnicy ¿y³o siê lepiej i przyjemniej
– oczywiœcie przy Pañstwa pomocy.
Razem twórzmy swoj¹ dzielnicê.

KANDYDACI Z DZIELNICY WRZESZCZ GÓRNY
Jesteœmy mieszkañcami Wrzeszcza od
kilkudziesiêciu lat, którym nieobojêtny
jest stan i jakoœæ ¿ycia w naszej dzielnicy,
wygl¹d jej ulic i podwórek oraz plany rozwoju nie zawsze sprzyjaj¹ce zachowaniu
jej 200-letniego dziedzictwa kulturowego,
jako jednej z najwa¿niejszych dzielnic miasta Gdañska. Choæ mieszkamy w ró¿nych
czêœciach Wrzeszcza, jesteœmy w ró¿nym
wieku, wykonujemy b¹dŸ wykonywaliœmy
ró¿ne zawody, po³¹czy³a nas wspólna praca
dla naszej Dzielnicy jako radnych Dzielnicy
Wrzeszcz Górny kadencji 2011–2015. Pozwoli³a nam ona w zupe³nie nowy sposób
spojrzeæ na otoczenie w którym codziennie
przebywamy i poznaæ rzeczywiste problemy
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funkcjonowania miasta, zw³aszcza te, które
umykaj¹ w³adzom i urzêdnikom. Nie by³oby
tego bez zaanga¿owania siê naszych mieszkañców, którzy zwracali siê do nas ze swoimi
problemami i propozycjami w czasie cotygodniowych dy¿urów b¹dŸ te¿ ich aktywnoœci
w tworzeniu i poparciu propozycji ró¿nych
dzia³añ w ramach bud¿etu obywatelskiego.
Dziêki temu powstaje Jaœkowy Zak¹tek
– romantyczny niewielki park ze stawem
w ci¹gu Jaœkowego Potoku, odtwarzanego
na bazie dawnych dworskich za³o¿eñ ogrodowych. Mamy nadziejê zaprosiæ mieszkañców nie tylko naszej dzielnicy na jego
otwarcie w czasie dorocznego œwiêta Jaœkowej Doliny w czerwcu. Zagospodarowane s¹

równie¿ i inne miejsca zwi¹zane z Jaœkowym
Lasem: Teatr Leœny i Podleœna Polana. Od
kilku lat odbywaj¹ siê wydarzenia kulturowe
i sportowe spoœród, których Œwiêto Jaœkowej
Doliny gromadzi nawet do tysi¹ca osób.
W nawi¹zaniu do historycznej to¿samoœci
Jaœkowej Doliny organizujemy tzw. „Sobótki” w wigiliê dnia Œwiêtego Jana. W ramach
cyklu odbywaj¹ siê: parada z orkiestrami
dentymi, wspólny przemarsz mieszkañców Gdañska, przejazdy zabytkowych pojazdów, biegi sportowe, wystêpy Carillonu
oraz artystów Klubu Winda i wiele inn.
Zorganizowaliœmy wspólnie z partnerami
z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdañsku i British Council Projekt
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p.n. „Aktywnoœæ ³¹czy pokolenia”. W ramach projektu odby³y siê wyk³ady dla Seniorów – „Znaczenie rekreacji ruchowej
w ¿yciu osób starszych”, „W zdrowym ciele
zdrowy duch”, warsztaty nt. zasad zdrowego od¿ywiania siê, spacery kulturoznawcze
z przewodnikami po urokliwych zak¹tkach
Dolnego Miasta i Wrzeszcza Górnego oraz
zajêcia sportowe na krêgielni. Utworzony
zosta³ Klub seniora póŸniej „Klub mieszkañców Wysepka”.
Nasza aktywnoœæ w prowadzeniu ró¿nych
dzia³añ na rzecz Wrzeszcza wykracza³a poza
ramy wyznaczone pe³nieniem funkcji radnego dzielnicowego. W ramach Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” od marca 2014 roku tworzymy Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów „Nasz
Wrzeszcz” maj¹ce skupiaæ ludzi autentyczne
zaanga¿owanych w sprawy Wrzeszcza – propagowaniu znajomoœci jego historii, architektury, walorów przyrodniczych i krajobra-

zowych. I wiele innych. Naszym celem jest
stworzenie spo³ecznej grupy eksperckiej, na
bie¿¹co recenzuj¹cej plany rozwojowe i zamierzenia w³adz Gdañska wzglêdem Wrzeszcza. Jak wszyscy widzimy rozwój inwestycji
we Wrzeszczu nabra³ tempa niewidzianego
tu od wielu lat. St¹d te¿ tak wa¿nym jest
obecnoœæ merytorycznego g³osu spo³eczeñstwa, aby w planowaniu i zarz¹dzaniu
uwzglêdniaæ nie tylko bie¿¹ce aspekty ekonomiczne i inwestycyjne, ale te¿ dba³oœæ
o zachowanie ³adu architektonicznego, walorów przyrodniczych i kulturowych oraz
bezpieczeñstwa i komfortu ¿ycia mieszkañców naszej Dzielnicy. Chcielibyœmy, aby nie
sta³a siê ona jedynie tras¹ dojazdow¹ do wielkich galerii handlowych, czy te¿ tras¹ tranzytow¹ port–lotnisko, ale miejscem w którym
siê ¿yje i do którego chêtnie siê przyje¿d¿a.
Anga¿ujemy siê w mediacje z deweloperem, który zamierza rozbudowaæ Galeriê

Maciej KAŁAS
Mam 59 lat. Jestem absolwentem Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Gdañskiego. Obecnie
pracujê w Instytucie Morskim w Gdañsku w Zak³adzie Oceanografii Operacyjnej. Mieszkam przy ulicy Leœny
Stok, w czêœci Wrzeszcza le¿¹cej
w pobli¿u cmentarza Srebrzysko. Jestem ¿onaty, mam dwie córki. Uwa¿am, ¿e Rada Dzielnicy reprezentuj¹c
interesy mieszkañców powinna promowaæ oddolne inicjatywy.
W minionej kadencji Rady zajmowa³em siê m.in. sprawami bezpieczeñstwa (monitoring wizyjny), komunikacji (parkowanie),
czystoœci¹ (œmieci). Interesujê siê problemami zagospodarowania
przestrzennego, histori¹ Wrzeszcza ochron¹ jego dziedzictwa
kulturowego.

Wojciech KULIŃSKI
Mieszkaniec ul. Sienkiewicza. Tu siê
urodzi³em 65 lat temu, wychowa³em
i wyedukowa³em. Z wykszta³cenia
jestem dr in¿. rybactwa i ochrony œrodowiska. 25 lat zajmowa³em siê prac¹
naukow¹ oraz prowadzi³em dzia³alnoœæ gospodarcz¹. By³em cz³onkiem
zwi¹zku NSZZ „Solidarnoœæ” od pocz¹tku jego powstania a w latach
90-tych jej przewodnicz¹cym w Instytucie PAN. Kandydujê na drug¹ kadencjê Rady Dzielnicy
Wrzeszcz Górny gdy¿ nie jest mi obojêtny wygl¹d mojej dzielnicy i miasta. Przebywaj¹c czêsto poza granicami Polski widzê
ró¿nice w wygl¹dzie w porównaniu do innych miast europejskich. Miasto powinno byæ zadbane i przyjazne zarówno dla
mieszkañców jak i przyjezdnych we wszystkich aspektach. Zdajê
sobie sprawê, ¿e dzia³alnoœæ spo³eczna wymaga wiele wysi³ku do
wprowadzenia rzeczy nawet tak oczywistych jak ³ad i porz¹dek.
Rada powinna anga¿owaæ siê w miarê swoich œrodków w dzia³alnoœæ pomocow¹ i charytatywn¹.

Ba³tyck¹ oraz prze³o¿yæ bieg naturalnego
koryta Potoku Strzy¿a ze szkod¹ dla ulicy
Lendziona i mieszkañców. Bacznie przygl¹damy siê planom przebudowy Nowej
Sobieskiego ze szczególna trosk¹ o zrównowa¿ony rozwój oraz poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Nieobcy jest nam los zwierz¹t aktywnie
w³¹czaj¹c siê w akcje dokarmiania zwierz¹t,
organizowanie budek dla kotów oraz ich
rozs¹dna sterylizacja. Nasze dzia³ania przyczyni³y siê do postania nieformalnych grup
mi³oœników zwierz¹t i wspó³praca ze stowarzyszeniem Kotangens.
Iinne dzia³ania podjête poprzez naszych
cz³onków to: walka z dzikim grafitti, nieporz¹dkiem oraz aktywnoœæ we wspó³pracy
z miejskimi agendami oraz Rad¹ Miasta
Gdañska.
Poni¿ej w kilku zdaniach przedstawiamy siê nieco bardziej szczegó³owo.

Arkadiusz KOWALINA
46 lat. In¿ynier geodeta, absolwent
studiów podyplomowych „Rewitalizacja
architektoniczno-urbanistyczna miast”
na Politechnice Gdañskiej. Mieszkaniec
Jaœkowej Doliny. Zadbam o ³ad przestrzenny i dziedzictwo historyczne
Wrzeszcza. Jestem autorem realizowanego obecnie spo³ecznego projektu
parku pn. „Jaœkowy Zak¹tek”. Moim
marzeniem jest odtworzenie stawów
i zbiorników wodnych na Potoku Jaœkowym i Królewskim. Popieram bezp³atne udostêpnianie obiektów sportowych dzieciom,
m³odzie¿y i mieszkañcom. Wyzwania dla mnie to: stworzenie
bazy rekreacyjnej wokó³ Parku Jaœkowej Doliny odtworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych; kontynuacja autorskiej imprezy
Œwiêto Jaœkowej Doliny oraz festynu sportowo-rekreacyjnego na
Zbiorniku Retencyjnym S³owackiego (smocze ³odzie, kajaki).
www.facebook.com/kowalinago

Gabriela ROSZKOWSKA
Lat 53. Technik-ekonomista, pedagog,
brygadzista. Przewodnicz¹ca Zarz¹du
Wspólnoty Mieszkaniowej. Jestem
mieszkank¹ ul. Lendziona od 2 lat
zajmujê siê negocjacjami pomiêdzy
deweloperem, Urzêdem Miasta i mieszkañcami w sprawie prze³o¿enia potoku
Strzy¿a pod rozbudowê galerii Ba³tyckiej. Nie jest mi obojêtny brak porz¹dku
i bezpieczeñstwa oraz los osób niepe³nosprawnych. Moim marzeniem to Wrzeszcz „Dzielnica Kwiatów”,
dostêpnych placów zabaw, skwerów do integracji mieszkañców.
Chcia³abym, aby dzieci z niezamo¿nych rodzin dosta³y darmowe
podrêczniki i posi³ek w szkole. Popieram projekt „Œwiêta Jaœkowej
Doliny”, imprezê sportow¹ „Smocze £odzie”, „Gdañskie Dni
S¹siada”. Wierzê ¿e wiele mo¿na zmieniæ na lepsze wykazuj¹c chêci
i zaanga¿owanie. Razem mo¿emy lepiej i wiêcej.
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KANDYDACI Z DZIELNICY ORUNIA – ŚW.WOJCIECH – LIPCE
Józef Kubicki
Zwracam siê do Szanownych Wyborców o oddanie na mnie g³osu w wyborach
do Rady Dzielnicy Orunia – Œw. Wojciech
– Lipce. W Oruni zamieszkujê z rodzin¹
od 1971 r. Jestem in¿ynierem, absolwentem
Wydzia³u Budowy Maszyn Politechniki
Gdañskiej. Obecnie na emeryturze. Jestem
cz³onkiem i rzeczoznawc¹ Stowarzyszenia
In¿ynierów i Mechaników Polskich (SIMP)
w specjalnoœci „Remont Maszyn i Urz¹dzeñ”. W dorobku in¿ynierskim opracowa³em cztery i wdro¿y³em dwa patenty
w Gdañskiej Stoczni Remontowej.
Mam wieloletnie doœwiadczenie zawodowe: 18 lat pracowa³em w Gdañskiej
Stoczni Remontowej i Stoczni Gdañskiej;
przez 10 lat by³em koordynatorem Oddzia³u ZORPOT-SIMP – interdyscyplinarnego Oœrodka Rzeczoznawstwa i Postêpu
Technologicznego w Gdañsku; przez blisko dekadê prowadzi³em w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w us³ugach technicznych. Pozna³em te¿ ciê¿k¹ pracê na
emigracji pracuj¹c przez 2 lata w budownictwie w USA.
Dlaczego kandydujê?
Posiadam du¿e doœwiadczenie zawodowe. Jestem za³o¿ycielem Ko³a In¿ynierów

i Pasjonatów Oruni – IKO, co umo¿liwi³o
mi zapocz¹tkowanie wizyt studyjnych
m³odzie¿y oruñskich szkó³ w zak³adach
produkcyjnych i us³ugowych oraz wspó³pracê w tym zakresie z Politechnik¹
Gdañsk¹. Maj¹c na celu ³atwiejsze ukierunkowanie m³odego cz³owieka w wyborze przysz³ego zawodu zorganizowa³em
cykl spotkañ konsultacyjnych mieszkañców, przedsiêbiorców, szkó³ i Rad Rodziców oraz reprezentantów w³adz w sprawach dzielnicy. Rzetelna i konstruktywna

Edmund SUMISŁAWSKI
Spo³ecznik, pasjonat bluesa i zdrowego
trybu ¿ycia. Organizator wielu imprez masowych, muzycznych i rekreacyjnych na
terenie dzielnicy Orunia. W jego dzia³aniach
od dawna chêtnie wspiera go Wy¿sza Szko³a Bankowa w Gdañsku. Wspólnie z uczelni¹ zorganizowane zosta³y takie inicjatywy
edukacyjno-muzyczne, jak „Blues nad Oruni¹” (2013), czy „Spotkanie z Bluesem”
(2014), które odby³o siê w Stacji Orunia
Gdañskiego Archipelagu Kultury w Gdañsku. W ramach tego wydarzenia mia³y miejsce dwa koncerty muzyczne z udzia³em
wykonawców polskich i zagranicznych,
co odbi³o siê szerokim echem w mediach
lokalnych i ogólnopolskich. Obie imprezy
mocno zintegrowa³y spo³ecznoœæ lokaln¹
i wzbudzi³y zainteresowanie mieszkañców
Górnej Oruni i Olszynki, co stanowi istotn¹
motywacjê dla wszelkich dzia³añ Edmunda
Sumis³awskiego.
W celu prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze edukacyjnym, oœwia-

towym, ekologicznym i charytatywnym na
rzecz promocji i rozwoju kultury powo³a³
Fundacjê Rolling Stone of Blues im. Marii
Jurkowskiej.

wymiana pogl¹dów powinna przybli¿aæ
rozwi¹zywanie nabrzmia³ych problemów.
Te dzia³ania trzeba kontynuowaæ. Bêdê
zabiega³ o rzeczywist¹ rewitalizacjê dzielnicy – mojej Oruni – w powi¹zaniu
z s¹siednimi dzielnicami. W tym celu
bêdê utrzymywa³ wspó³pracê ze Stowarzyszeniem „Nasz Gdañsk” oraz Naczeln¹
Organizacj¹ Techniczn¹ NOT, Oddzia³ w
Gdañsku, jak równie¿ z innymi dzielnicami i organizacjami pozarz¹dowymi. Nieustannie zabiegam, wraz z innymi, o
¿ywotn¹ sprawê przejazdów kolejowych
poprzez poszukiwanie rozwi¹zañ np. alternatywnej koncepcji budowy tunelu oraz
problemu linii energetycznej 2x110kV,
która mo¿e przeci¹æ czêœæ Dolnej Oruni.
Powinna byæ lini¹ podziemn¹. Nasza Orunia jest jedn¹ z najstarszych dzielnic
Gdañska. Tutaj jest tak¿e najstarszy i najpiêkniejszy park. To przez Oruniê prowadzi droga do Gdañska – mam tego pe³n¹
œwiadomoœæ. Bêd¹c radnym dzielnicy
bêdê mia³ dodatkowe prawne mo¿liwoœci
zabiegania o wa¿ne dla nas sprawy.
Oddany na mnie g³os
– nie bêdzie zmarnowany.

Podj¹³ równie¿ wyzwanie rewaloryzacji
Parku Schopenhauera. Projekt ten zdoby³
ponad 600 g³osów poparcia. Celem inicjatywy mia³o byæ stworzenie dla mieszkañców tej czêœci Gdañska atrakcyjnego terenu
s³u¿¹cego dzieciom i m³odzie¿y szkolnej
oraz umo¿liwienie organizacji imprez plenerowych w tym: koncertów, wystaw, festynów i innych. Zwiêkszenie atrakcyjnoœci i oferty programowej „o¿ywi³oby” ten
obiekt, daj¹c mieszkañcom Gdañska mo¿liwoœæ korzystania z ró¿nych form wypoczynku biernego i aktywnego, przywracaj¹c
jednoczeœnie i utrwalaj¹c wartoœæ historyczn¹ Parku.
W ramach swojej dzia³alnoœci ma zamiar kontynuowaæ pracê na rzecz dzielnicy,
a przede wszystkim wygraæ walkê o czyste powietrze na terenie Oruni poprzez eliminacjê Ÿróde³ zanieczyszczeñ oraz zwrócenie uwagi mieszkañców na wp³yw stanu
œrodowiska naturalnego i trybu ¿ycia na
zdrowie cz³owieka.

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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Piękna, rozpościerająca się na wzgórzach i dolinach, dzielnica Gdańska

£ostowice 13 lat póŸniej
Jeszcze kilkanaœcie lat temu £ostowice, znane wczeœniej jako Schönfeld, charakteryzowa³y siê – jak wskazuje niemiecka
nazwa – piêknymi po³aciami pól, które rozpoœciera³y siê u bram Gdañska. Dzisiaj czêœæ tych pól zajmuj¹ osiedla mieszkalne. Dzielnica posiada równie¿ ciekaw¹ kartê historii, której namacalne skrawki mo¿na wci¹¿ odnaleŸæ poœród zaroœniêtych krzakami ³ostowickich wzgórz.
Przegl¹daj¹c archiwalne numery miesiêcznika „Nasz Gdañsk”, natrafi³em na
artyku³ z 2002 roku prof. Andrzeja Januszajtisa pt. „Gdañskie ABC, £ – jak £ostowice” (Nr 13/2002).

nej, Maæków czy Kowali, nie ma ¿adnej
tablicy informuj¹cej o tym fakcie. Mog³oby
to podkreœliæ terytorialnoœæ tej dzielnicy
Gdañska i odci¹æ siê nieco od cmentarza,
który omy³kowo nazwano niegdyœ £ostowickim. Pewn¹ iskierk¹ nadziei na zmianê
wizerunku dzielnicy jest nazwanie, u bram
„Piêknych Pól”, wêz³a tramwajowo-autobusowego „Œwiêtokrzyska - £ostowice”.

B³¹d w nazwie i lawina konsekwencji
Autor, znawca historii Gdañska i Pomorza, Honorowy Obywatel Miasta Gdañska,
prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, z pieczo³owit¹ dok³adnoœci¹ opisuje historiê dzielnicy £ostowice oraz jej dawnych mieszkañców.
Tekst zosta³ napisany w 2002 roku,
a wiêc w czasie, gdy ta czêœæ Gdañska
by³a jeszcze stosunkowo wolna od nowych osiedli. Te dopiero zaczn¹ lawinowo
powstawaæ za dwa, trzy lata, choæ ju¿
wówczas, jak pisze autor, ul. Œwiêtokrzyska by³a trochê zanadto ruchliwa (co zatem powiedzieæ o natê¿eniu ruchu jaki
mamy na tej ulicy dzisiaj?)
Na wstêpie artyku³u sprzed 13 lat, prof.
Januszajtis pisze: „£ostowice? Có¿ to za
cmentarny temat? – zapytaj¹ Czytelnicy, bo
takie, niestety najczêœciej mamy skojarzenia.
Tymczasem dzisiejszy tzw. „Cmentarz £ostowicki” nie ma nic wspólnego z £ostowicami!
Jego absurdalna i myl¹ca nazwa powsta³a
przez nieporozumienie”.
Niestety, 13 lat póŸniej, £ostowice nadal kojarz¹ siê bardziej z cmentarzem ni¿
z piêkn¹, rozpoœcieraj¹c¹ siê na wzgórzach
i dolinach, dzielnic¹ Gdañska. Sk¹d ten
b³¹d? Ulica, przy której po³o¿ony jest
cmentarz, nazywa³a siê przed wojn¹ Wonneberger Weg (Drogu ku Ujeœcisku,
b¹dŸ Ujeœciska). Nazwa nawi¹zywa³a
do pobliskiej dzielnicy Ujeœcisko (niem.
Wonneberg), do której droga ta wiod³a.
Tu¿ po wojnie nazwê ulicy zamieniono
– nie wiedzieæ czemu – na W³ostowick¹,
która przyjê³a siê ostatecznie jako £ostowicka. Zawini³a urzêdnicza niefrasobliwoœæ, nieuctwo oraz zapewne brak znajomoœci historii miasta. Co gorsza, pobliski
rozrastaj¹cy siê cmentarz komunalny, którego zal¹¿kiem by³ cmentarz œw. Franciszka z Asy¿u w Emaus, zaczêto nazywaæ
cmentarzem £ostowickim! Na to, ¿e nazwa ta jest ca³kowicie b³êdna i wprowadza niema³e zamieszanie, zw³aszcza wœród
tych, którzy miasta nie znaj¹, nikt chyba

Na Wzgórzu Luizy sta³ krzy¿ ¿eliwny

Mapa dzielnicy £ostowice (Schönfeld)

ju¿ dzisiaj nie zwraca uwagi, ani mieszkañcy, ani tym bardziej w³adze miasta. Co
siê tyczy wspó³czesnych miejskich urzêdników to ci, niestety, nieœwiadomie powielaj¹
w kó³ko ten sam b³¹d (nawet w dwóch
wersjach!), który my, mieszkañcy, mo¿emy
zobaczyæ choæby na tablicach kierunkowych przy g³ównych drogowych arteriach
i na wiatach przystankowych, które informuj¹ jak dojechaæ na Cmentarz £ostowicki,
albo, ¿e wysiadamy na przystanku o nazwie Cmentarz £ostowice. Nazewnictwo
w jednym i drugim przypadku jest b³êdne,
niestety mocno zapad³o ju¿ w œwiadomoœæ
gdañszczan. Szkoda, ¿e wje¿d¿aj¹c do dzielnicy £ostowice, czy to od strony Oruni Gór-

Krzy¿ na Wzgórzu Luizy. Fot. arch

Tekst z 2002 roku nawi¹zuje tak¿e do
niezwyk³ego, choæ niepozornego dzisiaj
miejsca. Mowa o Wzgórzu Luizy (Luisenberg), które usytuowane jest pomiêdzy
dzisiejszymi ulicami Niepo³omick¹ i Kampinosk¹. Na nieco zaroœniêtym krzakami
i drzewami wzgórzu, na betonowej podstawie, sta³ niegdyœ wysoki ¿eliwny krzy¿,
ustawiony w 1817 roku na pami¹tkê ¿o³nierzy Landwehry (Ochotnicza Zbrojna
Milicja), którzy zginêli cztery lata wczeœniej w walce o Gdañsk. Miejsce postawienia monumentu nie jest przypadkowe.
1813 rok to okres schy³kowy panowania
Napoleona Bonaparte w Europie, czego
najjaœniejszym dowodem by³a klêska Wielkiej Armii w Bitwie Narodów pod Lipskiem w dniach 16–19 paŸdziernika. Nieco
wczeœniej, bo wiosn¹ i latem tego samego
roku, toczy³y siê walki o Gdañsk, który –
na mocy podpisanego 9 lipca 1807 roku
pokoju w Tyl¿y – mia³ status Wolnego
Miasta i znajdowa³ siê pod protektoratem
Prus i Saksonii. Faktyczny protektorat sprawowa³a jednak nad miastem Francja. Kolejna fala wojen napoleoñskich nie ominê³a zatem Gdañska. W czasie oblê¿enia
miasta przez Rosjan oraz przez wojska
Fryderyka Wilhelma III, w £ostowicach,
w tutejszym dworze, znajdowa³a siê kwatera dowódcy wschodnio-pruskiej Landwery, potomka znakomitej rodziny magnackiej osiad³ej w S³obitach – hrabiego
majora Ludwiga von Dohna-Schlobitten.
Oddzia³ dowodzony przez von Dohna
sk³ada³ siê z 9 batalionów piechoty, 2 pu³ków kawalerii i 1 batalionu artylerii polowej, w sumie 8 tysiêcy ¿o³nierzy z 8
dzia³ami. Prusacy pojawili siê pod Gdañskiem 1 czerwca 1813 roku. 10 czerwca
wesz³o w ¿ycie 75-dniowe zawieszenie
broni, st¹d dopiero pod koniec sierpnia,
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po wznowieniu dzia³añ wojennych, mogli wzi¹æ udzia³ w walkach o Gdañsk.
Z terenu £ostowic landwerzyœci atakowali Oruñskie Przedmieœcie i Zaroœlak,
co m.in. odnotowali kronikarze przy
dacie 10 paŸdziernika.
Pomnik na Wzgórzu Luizy powsta³
cztery lata po wspomnianych wy¿ej wydarzeniach i poœwiêcony jest ¿o³nierzom, którzy zginêli podczas oblê¿enia
Gdañska. Na samym krzy¿u, otoczonym metalowym ogrodzeniem o neogotyckich formach, wymienionych jest
dziewiêciu oficerów Landwehry, wœród
nich major Ludwig von Dohna, który
zmar³ ju¿ po zajêciu Gdañska, w wyniku odniesionych ran lub wycieñczenia
organizmu. Choæ, jak pisze prof. JanuKrzy¿ z 1817 roku, koœció³ œw. Judy Tadeusza Aposto³a
Granitowa podstawa krzy¿a z 1817
szajtis, mo¿liwe, ¿e przyczyn¹ œmierci
w Gdañsku-£ostowicach
roku na Wzgórzu Luizy
by³a „nerwowa gor¹czka”, do której
przyczyni³y siê ci¹g³e scysje z lekcewa¿¹- nika Mieczys³awa Pikora. Na wzgórzu wci¹¿
cym go g³ównodowodz¹cym o wiele licz- stoi jednak wspomniana granitowa podstaniejszym oddzia³em wojsk rosyjskich, wa, która obok krzy¿a jest ¿ywym œwiaksiêciem Aleksandrem Wirtemberskim.
dectwem niezwyk³ej historii £ostowic.
Prof. Andrzej Januszajtis w tekœcie z 2002
Œwiadectwo historii. Jest zbiornik
roku przywo³uje równie¿ jezioro, którego
retencyjny
œlad zachowa³ siê w postaci ³¹ki, rozci¹gaKrzy¿ przetrwa³ niemal 150 lat. Pod ko- j¹cej siê od mostku w ci¹gu ulicy Œwiêtoniec lat 60-tych lub w po³owie lat 70-tych krzyskiej (u zbiegu ulicy Karkonoskiej),
Tabliczka przy krzy¿u, koœció³ œw. Judy
XX wieku (zale¿nie od Ÿróde³) zosta³ znisz- a¿ po Szadó³ki i Rêbowo. Dawne jezioro
Tadeusza Aposto³a w Gdañsku-£ostowicach
czony przez wandali. Po³amane fragmenty „Gowidlino” (nazwa pochodzi z 1338 roku),
krzy¿a uda³o siê ocaliæ i dzisiaj mo¿na je d³ugie na prawie 800 metrów i szerokie na du¿ego zbiornika retencyjnego. Wprawdzie
zobaczyæ przy wejœciu do koœcio³a œw. Judy 250 metrów, zdaniem autora, mog³oby byæ „jezioro” nie jest tak du¿e, jak „Gowidlino”,
Tadeusza Aposto³a w Gdañsku-£ostowicach. doskona³ym zbiornikiem retencyjnym, tym to i tak ma imponuj¹ce rozmiary i, co wa¿Jeszcze kilka lat temu na Wzgórzu Luizy, piêkniejszym, ¿e naturalnym. NajwyraŸniej ne, oprócz swojej funkcji przeciwpowodziona granitowej podstawie znajdowa³a siê Czytelnikami „Naszego Gdañska” s¹ równie¿ wej, s³u¿y rekreacji okolicznych miesz¿eliwna podstawa krzy¿a, jednak, z obawy pracownicy gdañskiego magistratu, którzy, kañców.
S£AWOMIR LEWANDOWSKI
przed zniszczeniem, tak¿e i ona trafi³a pod kilka lat po publikacji artyku³u, zadecydoFOT. AUTOR, STYCZEÑ 2015 R.
skrzyd³a parafii zarz¹dzanej przez ks. Kano- wali o budowie we wspomnianym miejscu

Piekarnia – Cukiernia „Eskimos” Józef i Mirosław Balkowscy

Mieszkañcy siê do nas
przyzwyczaili
– Od 1950 roku mieszkamy we Wrzeszczu – mówi Józef Balkowski, najstarszy wiekiem i sta¿em cz³onek Cechu Piekarzy
i Cukierników w Gdañsku. – Ojciec, Ludwik, by³ karmelarzem i ciastkarzem, przed wojn¹ pracowa³ w Fabryce Cukrów
u Lukullusa w Bydgoszczy, a po wojnie w tym samym zak³adzie, przekszta³conym w PSS „Spo³em”.
Mama, Anna, pochodzi³a ze Starogardu
Gdañskiego i tam ma³¿onkowie zamieszkali, Józef urodzi³ siê w 1933 roku.
Pierniki z „Niezapominajki” do Torunia
Ludwik Balkowski doje¿d¿a³ do pracy
do Bydgoszczy, póŸniej prowadzi³ sklep
kolonialny na starogardzkim rynku.
Józef, po przyjeŸdzie do Gdañska, uczy³
siê w Œredniej Szkole Spo¿ywczej przy ul.
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Grodzkiej w Gdañsku. Zamieszka³ z ¿on¹,
Alin¹, przy ulicy Lilli Wenedy we Wrzeszczu. Praktykê zdobywa³ w zak³adzie cukierniczym „Mewa” przy ulicy Czarnej,
dziœ ks. Józefa Zator-Przytockiego, we
Wrzeszczu.
– W³aœciciel zajmowa³ siê karmelarstwem i produkcj¹ wyrobów czekoladowych, cukier tachaliœmy na w³asnych plecach na drugie piêtro – wspomina Józef.

Dyplom mistrzowski na cukiernika i na
piekarza otrzyma³ w 1964 roku. Praktykê
odby³ w, nie istniej¹cej od lat, cukierni
Edmunda Szyszki przy ulicy Wi¹zowej,
dziœ ulicy Gen. Charlesa de Gaulle’a.
Józef podj¹³ pracê w Spó³dzielni Cukierniczej „Niezapominajka” i po roku
zosta³ jej kierownikiem. Mia³ pod sob¹
blisko stuosobow¹ za³ogê, w wiêkszoœci
panie. Praca odbywa³a siê w: siedzibie

Nr 3/2015
g³ównej przy Al. Grunwaldzkiej 12,
– Pettke do 1939 roku dostarcza³
przy ulicy Jana Kochanowskiego
pieczywo do Wojskowej Sk³adnioraz w piwnicach baru „Ruczaj”,
cy Tranzytowej na Westerplatte. –
który znajdowa³ siê w przedwojenmówi Miros³aw Balkowski.
nej kamienicy naprzeciw Dworca
– W czasie wojny piekarniê mu
G³ównego w Gdañsku, w pobli¿u
odebrano i prowadzi³ j¹ Niemiec –
dawnej „Krewetki”, w tym miejscu
dodaje Józef.
stoj¹ nowe domy.
– Jak przej¹³em zak³ad, Pettke
– Piekliœmy pierniki w czekolamieszka³ jeszcze na pierwszym piêdzie i nadziewane, których najwiêtrze w tej kamienicy. – kontynuuje
cej sprzedawaliœmy na Targach PoJózef. – Jego córka, £ucja Wojtoznañskich do Torunia. – opowiada
wicz, pracowa³a jako farmaceutka, po
Józef. – Œmieliœmy siê, ¿e zaopaœmierci ojca wyjecha³a do Niemiec
trujemy stolicê pierników.
i dosta³a niemieckie obywatelstwo.
Du¿ym powodzeniem cieszy³y
Pani £ucja ma teraz ponad dziesiê te¿ ich: galaretki w czekoladzie,
wiêædziesi¹t
lat. Przyje¿d¿a do GdañFot. Marek Zarzecki
herbatniki w czekoladzie i in. Mieska dwa razy do roku i siê zatrzymuje
Józef (z prawej) i Miros³aw Balkowscy przed wejœciem
siêcznie wyrabiali kilka ton s³odyczy.
w kamienicy na górze, gdzie mieszdo cukierni przy. Al. Grunwaldzkiej 504 w Oliwie
W 1967 roku skoñczy³y siê przyka jej wnuk i za ka¿dym razem oddzia³y ziarna kakaowego z Ghany i „NiezaW 1984 roku lodziarniê „Eskimos” prze- wiedza Józefa Balkowskiego w cukierni.
pominajka” po³¹czy³a siê ze Spó³dzielni¹ jê³a córka Józefa i Aliny Balkowskich, Anna
Miros³aw ukoñczy³ wydzia³ Budowy MaPracy „Lutria” przy ul. Jana Sobieskiego Gawlik i nazwê zmieniono na „Eskimo”. szyn na Politechnice Gdañskiej, przez pewien
we Wrzeszczu, skutkiem maria¿u by³a… Firma prosperuje do dziœ, jej wygl¹d prawie czas wyk³ada³ w tej uczelni i pomaga³ w zaprodukcja damskich i mêskich futer.
siê nie zmieni³, pozosta³y nawet legendar- k³adzie. Od lat syn pracuje wy³¹cznie z ojcem, zajmuje siê pracami biurowymi.
ne ¿etony.
Ananasowe, malaga, cytrynowe…
– Mieszkañcy siê do nas przyzwyczaili,
Zak³ad przedwojenny
ci sami kupuj¹ od lat. – dodaje Józef. –
W 1973 roku Józef Balkowski wszed³
w spó³kê z Antonim £uckim, który w 1947
albo 1948 roku, za³o¿y³ i prowadzi³ przy
ulicy Wyspiañskiego 22, w pobli¿u targowiska we Wrzeszczu, lodziarniê „Eskimos”. Ulepszyli receptury. Po roku £ucki
wycofa³ siê z interesu z powodu choroby.
– Lodziarniê „Eskimos” przej¹³em i prowadzi³em z ¿on¹, Alin¹, przez dziesiêæ lat,
do 1983 roku – mówi Józef. – To by³a firma rodzinna.
Wyrabiali lody: ananasowe, malaga, bakaliowe, cytrynowe, bardzo du¿e wziêcie
mia³y truskawkowe. Kolejki siê wi³y po
chodniku a¿ do rynku, bywa³o, ¿e dwie
godziny siê sta³o. W kasie kupowa³o siê
¿etony, przy ladzie odbiera³o wybrane
smaki lodów. W niedziele do „Eskimosa”
jeŸdzi³o siê z termosem i lody zabiera³o do
domu. Pracowali sezonowo, od œwitu do
nocy, zim¹ zak³ad remontowali. W owym
czasie by³a to lodziarnia kultowa.
– To by³y czasy PRL, przydzia³ cukru
z cechu nie wystarcza³ i da³em napis, ¿e
skupujê kartki na cukier, starsze panie
przychodzi³y i kartki odstêpowa³y.
JeŸdzi³ potem po miasteczkach i wioskach, bo w Gdañsku pytali: „Sk¹d ma
pan tyle kartek?” i nie chcieli sprzedawaæ.
Przez ca³¹ zimê trochê siê cukru uzbiera³o.
Wszystkie sk³adniki i dodatki by³y oryginalne. Mieli kontakty ze sklepem firmowym
fabryki „Wawel” przy Al. Grunwaldzkiej,
kierowniczka, ile mog³a, tyle kakao sprzedawa³a. Wspó³pracowali ze sklepami spo³emowskimi, od nich dostawali pulê ananasów.

– Przydzia³ na lokal przy. Al. Grunwaldzkiej 504 w Oliwie otrzyma³em od
Urzêdu Miejskiego w 1983 roku – mówi
Józef Balkowski. – Wczeœniej dzia³a³a tu
piekarnia PSS „Spo³em”, przez pewien czas
urz¹dzono hurtowniê papieru. – W œrodku
nie by³o nic, piec piekarski rozebrany, kafelki ktoœ pomalowa³ ciemn¹ zielon¹ farb¹.
Zrobi³ gruntowny remont, kupi³ maszyny, urz¹dzi³ zak³ad od nowa. Zacz¹³ piec
ciasta, ciastka i wyrabiaæ wyborne lody.
W okresie Wolnego Miasta Gdañska by³a
tu piekarnia, któr¹ prowadzi³ Pettke – Polak.

Mamy i sta³ych klientów z Gdyni, z Wejherowa. Latem przychodz¹ na lody wczasowicze, którzy to miejsce dobrze znaj¹.
Sprzedaj¹ wyroby na miejscu i do sklepów oraz do kawiarni.
– Teraz najbardziej id¹ omlety z bit¹
œmietan¹ – mówi Józef.
P¹czkami, dro¿d¿ówkami, hojnie obdarowuj¹: wychowanków okolicznych przedszkoli, uczniów Zespo³u Szkó³ Sportowych na ¯abiance. Znaj¹ ich wypieki
bywalcy oliwskiego „Domu Zarazy”, który
prowadzi pe³na fantazji architekt Danuta
Poczman. Podziêkowañ, dyplomów panowie Balkowscy otrzymali stosy.
Józef Balkowski aktywnie dzia³a w Cechu Piekarzy i Cukierników, przez cztery
lata pracowa³ w Komisji Rewizyjnej, dwadzieœcia lat zasiada³ w Zarz¹dzie. Blisko
dwadzieœcia lat by³ przewodnicz¹cym komisji egzaminacyjnej w Pomorskiej Izbie
Rzemieœlniczej w Gdañsku.
KATARZYNA KORCZAK

Fot. Marek Zarzecki

Józef Balkowski przy nowoczesnej maszynie
do produkcji lodów

Cech Piekarzy i Cukierników w Gdañsku
w 2015 roku obchodzi jubileusz 70-lecia
dzia³alnoœci i z tej okazji przygotowuje do
wydania ksi¹¿kê. Czêœæ pierwsza, autorstwa Andrzeja Januszajtisa, mówiæ bêdzie
o piekarzach i cukiernikach dawnego Gdañska do 1945 r. Czêœæ druga jest zbiorem
reporta¿y Katarzyny Korczak (zamieszczony tekst jest jednym z nich) ukazuj¹cych pracê piekarzy i cukierników – skupionych w Cechu – od 1945 roku do dziœ.
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Pokazy zapaśnicze w Gdańsku – Osowej

Olimpijczycy dla m³odzie¿y
Przy ogromnym zainteresowaniu dzieci, m³odzie¿y, rodziców oraz dziennikarzy telewizyjnych w hali
Szko³y Podstawowej nr 81 im. prof. Micha³a Siedleckiego w Gdañsku - Osowej odby³y siê pokazy
zapaœnicze promuj¹ce tê dyscyplinê sportu wœród uczniów szkó³ podstawowych.
Licznie przybyli m³odzi reprezentanci:
Szko³y Podstawowej z £êgowa im. Ofiar
Grudnia, Szko³y Podstawowej z Wiœlinki
ko³o Pruszcza Gdañskiego oraz gospodarzy.
Dwukrotny mistrz olimpijski z Seulu
i Atlanty – Andrzej Wroñski (GLKS Morena
Wega ¯ukowo), mistrz œwiata z San Diego,
wicemistrz olimpijski z Moskwy – Andrzej
Supron (ZKS Elektrycznoœæ Warszawa)
oraz Artur Janiak (LKS ¯u³awy Nowy
Dwór Gdañski/KKS Gedania Gdañsk)
wyst¹pili w rolach g³ównych, co podoba³o
siê zebranym, wœród których by³o a¿ szeœæ
lokalnych stacji telewizyjnych.

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 81
im. prof. Micha³a Siedleckiego Mariola
Cyranek dziêkowa³a Andrzejowi Supronowi, Andrzejowi Wroñskiemu, Arturowi
Janiakowi oraz organizatorom – Miros³awowi Beggerowi i Norbertowi Serbie za
udane widowisko promuj¹ce tê wspania³¹
dyscyplinê sportu.
Pani dyrektor Mariola Cyranek oœwiadczy³a, ¿e rozwa¿a powo³anie w swojej szkole sekcji zapaœniczej w stylu klasycznym.
Patronat medialny nad imprez¹ sprawowa³
miesiêcznik „Nasz Gdañsk”.
MIROS£AW BEGGER

Rozgrzewkê na macie poprowadzi³ Andrzej Supron

Dyrektor Mariola Cyranek i Andrzej Wroñski

Uczestnicy turnieju zapaœniczego w towarzystwie organizatorów

„O Błękitną wstęgę Bałtyku”. W MOSG RP w Nowym Porcie

Roœnie kadra m³odych zapaœników
W hali sportowej Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej RP w Nowym Porcie odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Zapaœniczy
nadziei olimpijskich „O B³êkitn¹ wstêgê Ba³tyku”. W turnieju startowa³o 15 klubów z ca³ej Polski oraz reprezentacja Rosji.
Licznie zgromadzili siê mi³oœnicy tej
dziedziny sportu, przebieg turnieju filmowa³a ekipa TVP Gdañsk. Tryumfowa³a
ZKS „Granica” Gdañsk, prowadzona przez
Norberta Serbê, przed KS „Cartusi¹” Kartuzy oraz UKS „Ajas” z Gdañska Oruni.
G³ównym darczyñc¹ medali, pucharów
i upominków by³ euro deputowany Jaros³aw
Wa³êsa, który walczy³ przed laty w „Spójni”
Gdañsk. W dniach 18–19 lipca 2014 r.
w hali AWFiS odby³ siê Memoria³ W³a-
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dys³awa Pytlasiñskiego, podczas którego
by³y prezydent RP Lech Wa³êsa oœwiadczy³, ¿e jego syn Jaros³aw walczy³ w barwach KS „Spójnia” Gdañsk.
Wiceprezes MOSG RP „Granica” Gdañsk,
Zbigniew Grzegorowski, stwierdzi³ po turnieju, ¿e impreza w Nowym Porcie cieszy³a
siê du¿ym zainteresowaniem publicznoœci
oraz mediów. Powiedzia³ ponadto, ¿e planuje
w maju br. zorganizowaæ turniej nadziei olimpijskich o Puchar Komendanta MOSG RP.

Z tak udanej popularyzacji zapaœnictwa
cieszy³ siê prezes Pomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku Zapaœniczego, Andrzej Pryczkowski („Cartusia” Kartuzy), który stwierdzi³ na konferencji prasowej, ¿e z takich
w³aœnie turniejów wyrastaj¹ nastêpcy mistrzów olimpijskich: Kazimierza Lipienia,
Andrzeja Wroñskiego, Ryszarda Wolnego
czy W³odzimierza Zawadzkiego.
MIROS£AW BEGGER

