W œrodê 23 kwietnia 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim

Prof. Andrzej Januszajtis
– „Zegary i dzwony”
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” i Nadba³tyckie Centrum Kultury
serdecznie zapraszaj¹ w dniu 23 kwietnia o godz. 17.30 do
Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego przy ulicy Korzennej
33/35 na wyk³ad prof. Andrzeja Januszajtisa z cyklu „Cuda techniki
dawnego Gdañska”. Tematem kwietniowego spotkania bêd¹
„Zegary i dzwony”. Wstêp wolny.
Kolejne spotkania w ka¿d¹ trzeci¹ œrodê miesi¹ca o godz. 17.30.

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik
w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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W 1308 roku Krzyżacy doprowadzili do miasta wody Raduni
13 km kanałem

Z dziejów gdañskich
wodoci¹gów
W pierwszych wiekach swego istnienia Gdañsk wodoci¹gów nie mia³. Mieszkañcy czerpali wodê z Mot³awy i potoków
sp³ywaj¹cych z wysoczyzny. Kopano te¿ p³ytkie studnie. Skok techniczny nast¹pi³ po zajêciu miasta przez Krzy¿aków
w 1308 roku. Powsta³a inwestycja, która i dziœ budzi podziw: d³ugim na 13 km kana³em doprowadzono do miasta wody Raduni.
Cele by³y trzy: 1) napêd m³ynów, 2) zasilenie wod¹ fos budowanego Zamku i 3)
zapewnienie wiêkszej iloœci wody pitnej,
lepszej ni¿ z Mot³awy.
W 1338 r. (…) „a¿ do
M³ynówki” (…)
Najstarsz¹ wiadomoœæ o kanale Raduni znajdujemy w 1338 r.
w przywileju dla Oruni: „Pierwsza granica zaczyna siê na Mot³awie, gdzie znajduje siê usypany znak graniczny i idzie …
obok maj¹tku Arnow, a¿ do
M³ynówki (molgraben, w literackiej niemczyŸnie by³oby to
Mühlgraben) przy drodze krajowej…” Maj¹tek Arnow zagin¹³
w mrokach historii, droga krajowa bieg³a tak, jak dzisiejszy
Trakt Œw. Wojciecha, a owa M³ynówka mog³a byæ tylko Kana³em
Raduni – jak widaæ ju¿ wtedy
ukoñczonym. W samym Gdañsku
wymienia go po raz pierwszy
przywilej z roku 1342. Przyznaj¹c miejskiej gminie grunty, Krzy-

¿acy zastrzegli sobie parcelê pod m³yn
„…wzd³u¿ kana³u m³yñskiego”. W innym
miejscu, dotycz¹cym terenu miêdzy miastem a zboczem Wysoczyzny (Biskupi¹
Górk¹), czytamy: „Kana³ m³yñski id¹cy

przez ten¿e teren zachowujemy sobie wolny, wy³¹czony i bez utrudnieñ.” Kana³,
podobnie jak wczeœniej na Oruni okreœlony jako M³ynówka, przebiega³ nieco bli¿ej
centrum miasta ni¿ dziœ. Na owe czasy by³o
to wielkie osi¹gniêcie hydrotechniczne. Brzegi chroniono przed
osuwaniem wbijaj¹c drewniane
pale i przeplataj¹c je faszyn¹
(wierzbowe witki). Kana³ przeci¹³ bieg potoków sp³ywaj¹cych
z Wysoczyzny, przez co poni¿ej
niego znik³y ich odcinki ujœciowe. Szczególnych trudnoœci nastrêczy³ Potok Siedlecki, którego
dolny odcinek przebiega³ przez
teren klasztoru dominikanów.
Wpuszczenie potoku do kana³u
Raduni odciê³o dominikanom
dop³yw wody.
W 1348 r. – akwedukt nad
fos¹ miejsk¹

Kunszt wodny na Targu Rakowym w 1617 r. (E. Dickman)

W 1348 r. wielki mistrz Henryk Dusemer rozwi¹za³ problem,
zezwalaj¹c „braciom kaznodziejskim” na przeprowadzenie poto-
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ku akweduktem nad fos¹ miejsk¹, podaj¹c
przy tym szczegó³y techniczne: „…ów ma
byæ z drewna grubego na pó³torej stopy
i u góry zamkniêty ostrym i spiczastym
przykryciem. Ten sam potok maj¹ wyprowadziæ z klasztoru bez szkody dla miasta
pod ziemi¹ a¿ do muru i dalej do fosy,
albo do M³ynówki do Raduni albo odprowadziæ pod ziemi¹ przy murze do Mot³awy.” Wybrano trzecie rozwi¹zanie. Od
ujœcia potoku o bystrym pr¹dzie wziê³a
nazwê ulica Wartka (po 1650 r.: Am Brausenden Wasser – dos³ownie Przy Szumi¹cej
Wodzie). W 1356 r. istnia³y ju¿ dwa kana³y: Stary, zwany Raduni¹ albo Swobodn¹
Wod¹ (Freiwasser) i Nowy, na który przesz³a nazwa M³ynówki.
Wa¿n¹ funkcj¹ Kana³u Raduni by³o
zasilanie wod¹ studzien na terenie miasta.
W 1379 r. po raz pierwszy zapisano wydatki na wodoci¹gi. W wydatkach systematycznie pojawiaj¹ siê pozycje: „1 na zbudowanie studni na ulicy Szerokiej i po³o¿enia
kana³ów, œciœle rur”, „na wykonanie odp³ywu wody”, „za wykonanie studni na
wprost ratusza”, „na zrobienie studni ko³o
Targu Rybnego” itd. Rury by³y drewniane, ³¹czone o³owianymi tulejkami. Studnie
i doprowadzenia wody szalowano drewnem. Dojœcia do doprowadzeñ wody chroniono kratami. Pojawiaj¹ siê wydatki „na
oczyszczanie Mot³awy, studni, domostw,
szamb” itp. W 1443 r. na M³odym Mieœcie
wydano ustawê o ochronie studni publicznych przed zanieczyszczeniem.

W 1536 r. – kunszt wodny przy œwiêtej
Gertrudzie

W 1869 r. – pierwsze nowoczesne
ujêcie wody w Prêgowie

Rozwój miasta i wzrost liczby mieszkañców po powrocie do Polski przyczyni³y siê
do pogorszenia stanu wody. Przyszed³ czas
na nowe rozwi¹zania techniczne. W 1536 r.
powsta³ „kunszt wodny przy œwiêtej Gertrudzie”, czyli pierwsza wie¿a ciœnieñ przed
Bram¹ Wy¿ynn¹. Przy baszcie Nowej (w rejonie dzisiejszej ulicy Okopowej) zbudowano ko³o wodne dla czerpania wody z fosy
dla Starego Przedmieœcia. W 1538 r. na
proœbê gdañszczan król Zygmunt I wyda³
przywilej na wodoci¹g z jeziora Jasieñ.
W 1539 r.: „u³o¿ono rury przez Siedlce
z miasta do Krzy¿owników, do stawu, który
w tym samym roku wykopano … oraz poprowadzono wody strumienia, który od Krzy¿owników p³ynie, pod ziemi¹ do kunsztów
wodnych (fontann) Prawego Miasta.” Od
1584 r. nowa wie¿a ciœnieñ na Targu Rakowym, napêdzana wodami Raduni, zasila³a
564 miejskie studnie. Nape³nienie wysokiego na 8 m zbiornika o pojemnoœci ponad 50
metrów szeœciennych trwa³o 15 minut. Jak
pisano w 1717 r. „za pomoc¹ tej pompy
podnosi siê wodê Raduni i przez rury le¿¹ce
pod Bram¹ Wy¿ynn¹ doprowadza do publicznych i prywatnych studni w mieœcie”.
Oprócz niej by³y jeszcze dwie pompy, za
pomoc¹ których mo¿na by³o „czerpaæ wodê
z fosy miejskiej i prowadziæ j¹ do miasta.
Jedna jest po prawej stronie przy moœcie
Bramy Wy¿ynnej, na dole przy fosie, druga
zaœ przy tzw. Hucisku u do³u przy wale.

Pomp tych u¿ywa siê, gdy Raduniê na
œw. Jana siê zamyka, dla oczyszczenia dna.
Tak od czasu do czasu zaopatruje siê miasto w wodê za pomoc¹ tych pomp, do których poruszania potrzeba dwudziestu koni
w dzieñ i w nocy.”
Na koniec autor tego opisu dodaje:
„Oprócz wody z Raduni doprowadza siê
jeszcze do kunsztu wodnego wodê z Krzy¿owników przez Siedlce i Nowe Ogrody;
t¹ wod¹ zasila siê trzy studnie publiczne,
jedn¹ studniê czerpaln¹ i czterdzieœci ujêæ
bie¿¹cej wody w mieœcie.” Z 1717 r. pochodz¹ mapy sieci wodoci¹gowej M. Wittwercka. W 1869 r. powsta³o pierwsze nowoczesne ujêcie wody w Prêgowie o wydajnoœci
10 tys. m3 na dobê, wykonane przez angielsk¹ firmê Aird, a w 1871 dosz³a do tego
pierwsza na kontynencie europejskim kanalizacja z polami irygacyjnymi, projektu
E. Wiebego z Berlina. Dodajmy jeszcze
dwie daty: w 1946 r. powsta³o polskie
przedsiêbiorstwo „Wodoci¹gi i kanalizacja
miasta Gdañska”, a w 1992 decyzj¹ Rady
Miasta Gdañska utworzono pierwsz¹ w Polsce spó³kê joint-venture, œwiadcz¹c¹ us³ugi wodnokanalizacyjne pod nazw¹ Saur
Neptun Gdañsk S.A. z udzia³ami: Saur International 51%, miasto Gdañsk 49%. Gdañska woda spe³nia dziœ wszystkie normy
czystoœci.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Z okazji Wielkanocy ¿yczymy wszystkim cz³onkom
i sympatykom naszego Stowarzyszenia, jak równie¿
wszystkim mieszkañcom naszego umi³owanego Gdañska
radosnych, prawdziwie wiosennych Œwi¹t,
odpoczynku od codziennych trosk, smacznych potraw œwi¹tecznych,
du¿o s³oñca, pachn¹cych kwiatów i nie nazbyt mokrego dyngusu.
Weso³ego Alleluja!
Zarz¹d Stowarzyszenia
i Redakcja czasopisma
„Nasz Gdañsk”
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Piąte spotkanie „Zasłużeni w Historii Miasta Gdańska”

„Szczêœcie chwytane
w locie...!”
W dniu 25 marca 2014 r. o godz. 12.50 jako organizatorzy uroczystego spotkania z Pani¹ Halin¹ Winiarsk¹ – mieliœmy
wielkie szczêœcie, ¿e uda³o nam siê zaprogramowane spotkanie przeprowadziæ planowo i sprawnie. Nasz niepokój pojawi³
siê od samego rana, gdy stwierdzono, ¿e niebo nad Gdañskiem zaci¹ga siê chmurami coraz bardziej i pada deszcz.
Powiewa³ zmienny, porywisty
wiatr, wilgotne powietrze nastraja³o
– nie do radoœci.
Na przedpro¿u Dworu Artusa
Zaniepokojenie dotyczy³o szczególnie pierwszej czêœci uroczystoœci
zaplanowanego w scenerii przepiêknego przedpro¿a Dworu Artusa. W³aœnie w tym miejscu, o godzinie 12.50,
zaprogramowano pierwsze spotkanie
Haliny Winiarskiej z zaproszonymi
Goœæmi i wys³uchanie jej ulubionej
melodii „Chóru niewolników” z opery Giuseppe Verdiego „Nabucco”
granej na karylionie (godz. 13.00),
a na koniec – wspólne pami¹tkowe zdjêcie
do „Dziennika Ba³tyckiego”.
Realizacja tego programu przebiega³a
nastêpuj¹co: oko³o godz. 12.40 zaczê³y
zbieraæ siê na przedpro¿u Dworu Artusa
grupy szkolne, oficjalnie zaproszone: z IV
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marynarzy
WOP z Nowego Portu z opiekunk¹ Jolant¹ Pietreniuk, klasa I „i” z Gimnazjum
Nr 3 z Che³mu z wychowawczyni¹ Izabel¹
Graszewsk¹ oraz liczni uczniowie z Gimnazjum Nr 11 im. Obroñców Westerplatte
ze Stogów. W tym samym czasie dochodzili, równie¿ zaproszeni, przewodnicy turystyczni z Gdañskiego Oddzia³u PTTK, na
czele z prezesem – Stanis³awem Sikor¹.

Przejœcie do Wielkiej Sali Wety

Przybyli: pracownicy Urzêdu Miejskiego
z Dyrektorem Kancelarii Prezydenta Miasta Gdañska, Helen¹ Chmielowiec, Cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, na
czele z prezesem doc. dr in¿. Andrzejem
Januszajtisem, redaktorzy „Dziennika Ba³tyckiego”, g³ówny laudator – prof. dr hab.
Jan Ciechowicz wraz z grup¹ studentów
z UG. Obecni byli równie¿ pracownicy
Muzeum Historycznego Miasta Gdañska,
delegacja Spo³ecznego Komitetu Budowy
Pomnika „Poleg³ych Stoczniowców 1970”
z Henrykiem Knapiñskim na czele i przedstawiciele ró¿nych firm w tym DART.
Halina Winiarska – g³ówna Bohaterka

Halinê Winiarsk¹ i zgromadzonych goœci przywita³
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

Mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ
trzy osoby, które wczeœniej otrzyma³y tytu³: „Zas³u¿ony w Historii
Miasta Gdañska”: prof. zw. dr
hab. Jerzego M³ynarczyka, Krystynê Stankiewicz i prof. zw. dr
s.p.n.b. Witolda Andruszkiewicza.
Nieobecnego Tadeusza Matusiaka reprezentowa³a jego siostra –
El¿bieta Or³owska z Gdañska.
Oko³o godziny 12.50 od strony Z³otej Bramy zbli¿aæ siê zaczê³a w kierunku przedpro¿a Dworu
Artusa, pod parasolem, Halina
Winiarska, z mê¿em, Jerzym Kiszkisem. Niespodziewanie pogoda

zaczê³a siê poprawiaæ i „las parasoli” znikn¹³ znad g³ów zaproszonych
uczestników. Tak wiêc mogliœmy
program pierwszej czêœci uroczystego
spotkania bez komplikacji zrealizowaæ i przejœæ na g³ówn¹ uroczystoœæ
do Wielkiej Sali Wety w Ratuszu.
Halina Winiarska – w asyœcie
dwóch piêknych dam w historycznych strojach gdañszczanek – wesz³a
i zajê³a miejsce honorowe w rzeŸbionym gdañskim fotelu w Wielkiej
Sali Wety.
Zebranych powita³ – w imieniu
Organizatorów i Patronów (Prezydenta Miasta Gdañska i Redakcji
„Dziennika Ba³tyckiego”) – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis w sposób szczególny,
co wywo³a³o gor¹cy aplauz.
– Od dwóch lat organizujemy wspólnie
z Muzeum Historycznym Miasta Gdañska
spotkania z LudŸmi Zas³u¿onymi w Historii Gdañska. – powiedzia³ Andrzej Januszajtis. – Dotychczas wyraziliœmy w ten
sposób uznanie i szacunek: Tadeuszowi
Matusiakowi, prof. Jerzemu M³ynarczykowi, Krystynie Stankiewicz i prof. Witoldowi Andruszkiewiczowi. Dziœ odbywa siê
uroczyste spotkanie z pani¹ Halin¹ Winiarsk¹ – nasz¹ wybitn¹ aktork¹, szczególnie zas³u¿on¹ w czasie Solidarnoœci.

Laudacjê wyg³osi³ prof. dr hab. Jan Ciechowicz
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Medal Prezydenta Miasta Gdañska Halinie Winiarskiej wrêczy³a Dyrektor Kancelarii Prezydenta Helena Chmielowiec

Medal im. Jana Heweliusza Halinie Winiarskiej wrêczy³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis w imieniu nieobecnego dyrektora
MHMG, Adama Koperkiewicza

Medal Prezydenta Miasta Gdañska,
recytacje przyjête owacjami
Bardzo ciekaw¹ laudacjê wyg³osi³ na
temat Haliny Winiarskiej prof. dr hab. Jan
Ciechowicz – Kierownik Katedry Kultury
i Sztuki Uniwersytetu. Medal Prezydenta
Miasta Gdañska, nadany w dowód uznania i szacunku, podziêkowania za „d³ugoletni¹ pracê” – wrêczy³a Halinie Winiarskiej
– w imieniu Prezydenta – Dyrektor Kan-

celarii Prezydenta Miasta Gdañska Helena
Chmielowiec.
Kolejn¹ pami¹tkê – medal wybity przez
Mennicê Polsk¹ z okazji 400-lecia urodzin
Jana Heweliusza, w zastêpstwie Adama
Koperkiewicza, Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdañska, wrêczy³ Halinie
Winiarskiej doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis.
Dyplom uznania od Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, znaczek i legitymacjê Cz³onka

Piêkny wystêp Haliny Winiarskiej

Halina Winiarska i Krystyna Stankiewicz, stoj¹ od lewej:
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, prof. dr hab. Jerzy M³ynarczyk
i prof. Witold Andruszkiewicz
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Wybitn¹ aktorkê uhonorowa³o Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”

Zwyczajnego Stowarzyszenia oraz kwiaty
wrêczy³ Halinie Winiarskiej Prezes Zarz¹du Andrzej Januszajtis w asyœcie: prof.
Witolda Andruszkiewicza, prof. Jerzego
M³ynarczyka, Anny Kuziemskiej i autora
artyku³u.
Po czêœci oficjalnej wyst¹pi³a Halina
Winiarska recytowa³a poezjê: Czes³awa
Mi³osza – „Walc”, Wis³awy Szymborskiej –
„Smutki i radoœci staroœci”. Aktorka otrzy-

Halina Winiarska wpisa³a siê do Ksiêgi Pami¹tkowej

Halina Winiarska w otoczeniu organizatorów i aktywnych dzia³aczy
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ma³a uczestników owacyjne podziêkowania
za przepiêkny wystêp.
Nastêpnie Halina Winiarska wpisa³a siê
do Ksiêgi Pami¹tkowej „Zas³u¿eni w Historii Miasta Gdañska”. Z uwagi na piêkn¹

treœæ prezentujemy ten wpis w formie oryginalnej.
Na koniec tej uroczystoœci delegacje
poszczególnych grup wyrazi³y podziêkowania i wrêczy³y Pani Halinie Winiarskiej

kwiaty oraz wpisywa³y siê do Ksiêgi Pami¹tkowej. Wszystkie wydarzenia by³y
fotografowane na pami¹tkê dla przysz³ych
pokoleñ Gdañska.
RUFIN GODLEWSKI

Prof. dr hab. JAN CIECHOWICZ – Kierownik Katedry Kultury i Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

Laudacja
Laudacja, czyli pochwa³a (od ³aæ. laudo
– chwaliæ, s³awiæ, wielbiæ; laudatus znaczy
tyle, co wyborny, piêkny; a laudator, –
oris – to chwalca, wielbiciel). Halina Winiarska (pseudonim: Winiara) urodzi³a siê
w Chrzanowie, niedu¿ym miasteczku ma³opolskim, w roku prapremiery: M¹twy Witkacego w Teatrze Cricot 1 w Krakowie,
Rodziny S³onimskiego w warszawskim Teatrze Nowa Komedia i Kleopatry Norwida
w lwowskim Teatrze Wielkim, w opracowaniu Wilma Horzycy.
Studiowa³a polonistykê na Uniwersytecie
Jagielloñskim, by zadebiutowaæ jako Nadzieja w Kalinowym gaju Korniejczuka na scenie
krakowskiego Teatru Nurt (1953). Trzy lata
póŸniej by³a ju¿ m.in. Kam¹ w Faraonie
wed³ug powieœci Prusa na scenie bia³ostockiego Teatru im. Aleksandra Wêgierki.
Eksternistyczny egzamin aktorski zda³a celuj¹co w roku 1957. W latach 1956–1958
by³a zwi¹zana etatowo ze scen¹ dramatyczn¹
w Bia³ymstoku; w latach 1958–1964 z Lubuskiem Teatrem w Zielonej Górze (dziœ im.
Leona Kruczkowskiego). Gra³a – zwykle
olœniewaj¹co – tylko g³ówne role: m.in.
Róziê w Do¿ywociu Fredry (1959), Diannê
w Fantazym S³owackiego (1959) oraz Anielê
w Œlubach panieñskich Fredry (1960). Ju¿
wtedy rozpoczê³a sta³¹ wspó³pracê z re¿yserem Markiem Okopiñskim, u którego zagra³a
m.in. Królow¹ w Ryszardzie II Szekspira
i tytu³ow¹ Ifigeniê w Taurydzie Goethego
(w obu wypadkach jest to rok 1962). Z Zielonej Góry – za Okopiñskim i Hebanowskim – posz³a do Poznania (1963–1966),
ostatecznie do Teatru Polskiego, którego
g³ównym budowniczym by³ przecie¿ Stanis³aw Hebanowski – dziad (z napisem na
fasadzie: Naród sobie). W Poznaniu „Winara” zagra³a m.in. Lizê w Iluzji Corneille’a
w przek³adzie i wspó³-re¿yserii „Stulka” Hebanowskiego (1964), wtedy jeszcze zaledwie kierownika literackiego teatru (najlepszego w tej profesji w kraju nad Wis³¹).
Do Gdañska, do Teatru Wybrze¿e, Pañstwo Kiszkisowie (Halina i Jerzy) przyjechali ostatecznie w roku 1966; poci¹gaj¹c
za sob¹ ju¿ niebawem niedoœcig³y duet
artystów: Okopiñski–Hebanowski. Kiszkisowie – nazywani te¿ czasem, co znamienne,
Winarskimi – pozostali na etacie w gdañskim Teatrze Wybrze¿e do roku 2003, a wiêc

– bagatela – blisko czterdzieœci lat (dok³adnie trzydzieœci siedem). Ca³y czas w znakomitej formie artystycznej (aktorskiej). W³aœciwie trudno o lepsz¹ argumentacjê na rzecz
„zas³u¿onego w historii miasta Gdañska”.
D³ugie trwanie (przy jednych barwach „klubowych”) i znakomita, intensywna obecnoœæ poprzez kolejne kreacje. Tymczasem
Winiarska zagra³a: i Mewê w Czajce Czechowa (u Piotra Paradowskiego, sk¹din¹d
brata Janiny, 1968), i tytu³ow¹ Matkê Witkacego (u Tadeusza Minca, 1968 – Leona,
jej scenicznego syna, gra³ Pan Jerzy), i Alicjê w Maleñkiej Alicji Albeego (u Hebanowskiego, 1969). Gdybyœmy mieli zbudowaæ
tzw. wydarzeniow¹ historiê teatru – poprzez
kreacje Haliny Winiarskiej; a by³o ich w latach 1956–2011 ponad 100; co prawda Helena Modrzejewska zagra³a blisko 260 ról,
ale w wieku XIX premiery odbywa³y siê
nierzadko, co tydzieñ – to niew¹tpliwie najwiêksz¹ jej kreacj¹ by³a multirola Molly
Bloom w polskiej prapremierze Ulissesa
Joyce’a (u Zygmunta Hübnera, 1970). Kiedy wiêc wydawaliœmy na 50-lecie Teatru
Wybrze¿e tom Pó³ wieku Teatru Wybrze¿e
– przedstawienia (Gdañsk 1998), Winiarska
– a¿ dwukrotnie, co ma wymiar aksjologiczny – znalaz³a siê na ok³adce tego tomu. Na
stronie pierwszej „w okienku” w sekwencji z Ulissesa (o którym pisa³ „w œrodku”
anglista, prof. Andrzej Ceynowa, rektor UG)
i na rewersie ok³adki, gdzie „Winara” –
Molly jest posadzona centralnie w bardzo
dobrym towarzystwie: Zbigniewa Cybulskiego (jako Johnny Pope’a w Kapeluszu
pe³nym deszczu Gazzo w re¿yserii Wajdy,
1959) i Henryka Bisty (jako Gustawa-Konrada w Dziadach Mickiewicza re¿yserii
Macieja Prusa, 1979).
Po Ulissesie przysz³y wielkie role Haliny
Winiarskiej jako: Heleny w Odprawie pos³ów greckich Kochanowskiego (re¿yseria
Okopiñskiego, 1971), ale i Heleny w Helenie Eurypidesa (w t³umaczeniu i re¿yserii
Hebanowskiego, 1973); Gertrudy w Hamlecie Szekspira (w klasycznym przek³adzie
Paszkowskiego i re¿yserii Okopiñskiego,
1974) oraz Pani Laury w Cyganerii warszawskiej Nowaczyñskiego (znalezisko „Stulka”
Hebanowskiego, 1975), tudzie¿ rola Racheli
w jego Weselu Wyspiañskiego (ze scenografi¹ Mariana Ko³odzieja, 1976). Je¿eli w pew-

nej chwili Teatr Wybrze¿e sta³ siê rzeczywiœcie domem Tadeusza Miciñskiego (co
specjalnie cieszy prof. Tadeusza Linknera),
to za spraw¹ koneserskiej, odkrywczej roboty Hebanowskiego i kreacji aktorskich
Winiarskiej (chodzi o Termopile polskie,
1970 i Bazylissê Teofanu, 1978).
Halina Winiarska – aktorka potrafi zagraæ
wszystko, a wiec: Szekspira (w du¿ym pakiecie tytu³ów), Schillera, Fredrê, Czechowa,
Ibsena, ¯eromskiego, Becketta, Andrzejewskiego, a nawet i Grochowiaka (w Ch³opcach w re¿yserii Barbary Sass Pan Jerzy gra³
Kalmitê, a Pani Halina – Narcyzê Kalmitow¹, 1996). Oboje maj¹ s³aboœæ do „sacrum”
w teatrze (i w ¿yciu). Wystarczy przypomnieæ w tym miejscu wstrz¹saj¹ce przedstawienie Hioba w t³umaczeniu Mi³osza,
w re¿yserii debiutanta, Krzysztofa Babickiego (1982), gdzie Pan Jerzy gra³ rolê tytu³ow¹, a Pani Halina znów by³a jego ¿on¹
(tym razem biblijn¹). Albo Przed sklepem
jubilera Wojty³y w re¿yserii redutowca,
Tadeusza Byrskiego, gdzie „Winiara” gra³a
Annê, a Pan Jerzy – Adama (1982). W Woloœci dla Barabasza Krzysztofa Wójcickiego, nagle œwiêtej pamiêci, w re¿yserii Andrzeja Markowicza, zagra³a Claudiê (Pan
Jerzy – Pi³ata, a rolê tytu³ow¹ m³odziutki
wtedy – Miros³aw Baka, 1988).
Bez dwóch zadañ, „kameralny monumentalizm” – jak pisa³ onegdaj prof. Andrzej ¯urowski – si³ i œrodków, ról i kreacji
aktorskich Haliny Winiarskiej, zaprowadzi³
artystkê na teatralny Parnas. To najmocniejsze dziœ nazwisko w œwiecie aktorskim
swoich czasów (z gdañskim adresem). „Winiara” zdoby³a wszystkie mo¿liwe nagrody
w swojej „dyscyplinie” – i Order Stañczyka,
i Pomorsk¹ Nagrodê Arystyczn¹; nagrody
ministrów (Kultury i Sztuki), marsza³ków
(Województwa Pomorskiego) i prezesów
(Radia i Telewizji). Wygrywa³a swoimi
kreacjami festiwale teatralne w Kaliszu,
Toruniu i Szczecinie; b³yszcza³a na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych (poza
konkursem). Czas najwy¿szy, aby zosta³a
tak¿e uhonorowana specjalnym wyró¿nieniem „zas³u¿eni w historii miasta Gdañska”, w pierwszym salonie literackim miasta, czyli w Dworze Artusa; a jeszcze lepiej
w Ratuszu G³ównym (w Wielkiej Sali
Wety).
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„W obronie szacunku dla godności miejsca” – list do Redakcji

Reklama – tak, ale…
„W obronie szacunku dla godnoœci miejsca”. Takim to powa¿nym w brzmieniu tytu³em zosta³ opatrzony
anonimowy list, jaki zosta³ nades³any do Redakcji „Naszego Gdañska”. Z zasady nie przyjmujemy
do publikacji anonimowej korespondencji. Tym jednak razem, ze wzglêdu na poruszony problem,
odst¹piliœmy od tej zasady.
Przed wejœciem do Muzeum
– balony na linie
„W Gdañsku przy ul. D³ugi Targ 25/27
znajduje siê Muzeum Strefa Historyczna
Wolne Miasto Gdañsk. W ubieg³ym roku
2013 – latem, przed samym wejœciem do
Muzeum by³y rozprowadzane balony, okulary przeciws³oneczne, chusty, czapki, kapelusze itp. W tym celu w samym przejœciu umieszczono specjaln¹ linê, do której
by³y przyczepione balony. Jeœli przechodz¹cy têdy turyœci nie pochylali nale¿ycie
g³ów, to obrywali tymi balonami po g³owie. Natomiast umieszczona przed wejœciem do muzeum tablica „Strefa historyczna” by³a zastawiona sprzedawanymi
artyku³ami (…). Oby ju¿ w tym roku opisana sytuacja siê nie powtórzy³a.”
Podpisano: ,,Mieszkanka Gdañska”

Szybkimi krokami zbli¿a siê w Gdañsku
kolejny letni sezon turystyczny. Jak przys³owiowe grzyby po deszczu wyrosn¹ na ulicy
D³ugiej, D³ugim Targu i innych atrakcyjnych
ulicach G³ównego Miasta kawiarniane ogródki, stoiska handlowe i prawdziwa zmora przechodniów – stawiane w g³ównych ci¹gach
pieszych przenoœne reklamy okolicznych
punktów sprzeda¿y i œwiadczonych us³ug.
Potrzebne: rozs¹dek i bezpieczeñstwo
Dodajmy do tego jeszcze t³umy zwiedzaj¹cych miasto turystów. Niema³ego wysi³ku
wymaga przemieszczanie siê w tym wszystkim, a zawê¿one maksymalnie œwiat³o wielu
w¹skich przejœæ powoduje tworzenie siê zniechêcaj¹cych do dalszych spacerów „korków”.
Niejednokrotnie spacer w takich warunkach
zmienia siê w prawdziw¹ „szko³ê przetrwania”. Slalom, przepychanie siê, a nierzadko

Tak tu cicho i spokojnie, jeszcze nie nale¿y siê uchylaæ pod balonikami

i przekleñstwa mijanych zmêczonych i zniechêconych turystów, a tak¿e mieszkañców,
nie sprzyjaj¹ podziwianiu walorów Gdañska. Szkoda, by takie pozostawa³y g³ówne
wspomnienia turystyczne.
Na sezonie turystycznym wiele osób,
a tym samym miasto Gdañsk chce zarobiæ.
To zupe³nie naturalne, zrozumia³e i wskazane. Pozostaje jednak rozs¹dek, a nawet
zwi¹zane z zagadnieniem wymogi bezpieczeñstwa (sztucznie zat³oczone miejsca to
m.in. raj dla „kieszonkowców”). Mamy nadziejê, ¿e przytoczony fragment listu spowoduje choæ ma³¹ refleksjê wœród osób
wydaj¹cych zgody na stawianie przenoœnych reklam, sezonowych stoisk handlowych i ogródków kawiarniano-restauracyjnych, a odpowiednie s³u¿by porz¹dkowe
wyczuli do wiêkszej kontroli w tym zakresie.
TEKST I ZDJÊCIA W.K.

D³ugi Targ w marcowe po³udnie niemal pusty, ju¿ nied³ugo to siê zmieni

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 2013, 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 2012.
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.
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„Nasza Orunia” IKO (10).
Ku lepszym i tańszym rozwiązaniom
2 kwietnia 2014 roku na gdañskiej Oruni odby³o siê
spotkanie Prezydenta Miasta Gdañska z mieszkañcami
dzielnicy. Atmosfera spotkania by³a gor¹ca. Podjêto
dyskusjê na temat kluczowych inwestycji w dzielnicy,
które maj¹ wp³yw na jakoœæ ¿ycia i bezpieczeñstwo
mieszkañców. Kontynuacjê tej dyskusji stanowi pismo
Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”,
które kierujemy do p. Paw³a Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdañska. Jako specjaliœci z obszaru infra-

ikoorunia@gmail.com

struktury drogowej, urbanistyki i nowoczesnych technologii – zauwa¿amy problemy oraz proponujemy ich
rozwi¹zania. Jako mieszkañcy Oruni – mamy motywacjê do bycia uczestnikami projektowanych zmian.
Wierzymy, ¿e w Gdañsku, który ma byæ miastem obywatelskim, ten kapita³ spo³eczny zostanie uwzglêdniony.
Zapraszam do dyskusji.
MGR IN¯. PAWE£ PATYK, PREZES KO£A
IN¯YNIERÓW I PASJONATÓW IKO „NASZA ORUNIA”

Gdañsk Orunia, dn. 02.04.2014 r.
Szanowny Pan: Pawe³ Adamowicz
Prezydent Miasta Gdañsk
Szanowny Panie Prezydencie!
W nawi¹zaniu do Pana spotkania z mieszkañcami Oruni, Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”, po konsultacji
z przedstawicielami lokalnych pracodawców, wystêpuje z wnioskiem o powa¿niejsze potraktowanie problemów naszej dzielnicy,
ni¿ to dotychczas czyni³y w³adze Miasta Gdañska.
1. Pal¹ce jest podjêcie decyzji dot. budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe na odcinku
od Zaroœlaka do Obwodnicy Po³udniowej. Sprawa ta wymaga natychmiastowej reakcji w³adz Miasta ze wzglêdu na bezpieczeñstwo mieszkañców.
2. Konieczna jest zmiana Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
w obrêbie: od ulicy Sandomierskiej do Obwodnicy Po³udniowej i od Traktu Œwiêtego Wojciecha
do ul. ¯u³awskiej z ulic¹ Równ¹. Wi¹¿e siê to z potrzeb¹ sporz¹dzenia lokalnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (PZP). Nie nale¿y jednak projektowaæ w PZP zabudowy i infrastruktury
tego terenu „paskami œledziowymi”, jak to jest dotychczas praktykowane na Oruni, przy zaniedbaniu ca³oœciowego obrazu
potrzeb i uwarunkowañ.
3. Domagamy siê wypracowania wraz z Przedsiêbiorstwem Energa S.A. zmiany za³o¿eñ projektowanej linii energetycznej
2 x 110 kV relacji GPZ B³onie-GPZ Maæki. Na odcinkach przestrzeni zurbanizowanej linia powinna byæ skablowana lub
alternatywnie powinna przebiegaæ w pasie obwodnicy po³udniowej. Jest to zgodne ze stanowiskiem Pana Prezydenta z 2006
roku. Za³¹czamy kopie Ÿród³owych dokumentów w tej sprawie.
4. W celu poprawy jakoœci ruchu pieszych na obszarze ul. Rubinowa/Platynowa i stworzenia mieszkañcom realnego dostêpu do
transportu kolejowego, drogowego i infrastruktury us³ugowej dzielnicy, konieczne jest po³¹czenie dolnego (ul. Platynowa)
i górnego (ul. Rubinowa) tarasu, przy dostosowaniu do potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹ narz¹du ruchu i osób starszych.
W³adze Miasta Gdañska podjê³y pozytywn¹ decyzjê w tej sprawie ju¿ w 2002 r. Wykonano dokumentacjê projektow¹ oraz
wydano pozwolenia na budowê. Niestety na tym dzia³ania Miasta zakoñczy³y siê. Tymczasem obywatelski projekt po³¹czenia
tarasów poprzedzono zebraniem ponad 600 potwierdzonych danymi teleadresowymi podpisów mieszkañców dzielnicy, wyra¿aj¹cych swoje poparcie. Taka inicjatywa i zaanga¿owanie spo³eczne nie powinny byæ lekcewa¿one.
5. Z bólem serca patrzymy jak niszczeje zabytkowy ratusz na oruñskiej starówce. Obiekt ten mo¿na
przeznaczyæ np. na dzia³ania kulturalne, sportowo-rekreacyjne, szkoleniowo-oœwiatowe, czy us³ugowe. Tymczasem ratusz od lat stoi pusty. Oczekujemy, ¿e w³odarze miejscy znajd¹ narzêdzia oraz
rozwi¹zania zmierzaj¹ce do uratowania budynku i przeznaczenia go na cele, które bêd¹ z korzyœci¹
s³u¿y³y mieszkañcom Gdañska.
Panie Prezydencie, w niniejszym piœmie, wymieniono tylko niektóre sprawy, które wymagaj¹ zmiany
podejœcia w³adz miejskich.
Zwracamy siê do Pana, aby z racji sprawowanego urzêdu wyegzekwowa³ Pan u podleg³ych s³u¿b
traktowanie problemów i spraw zg³aszanych przez mieszkañców i przedsiêbiorców naszej dzielnicy
z nale¿n¹ trosk¹ i pomoc¹ w ich rozwi¹zywaniu.
Z wyrazami szacunku,
Prezes IKO

Za³o¿yciel IKO

mgr in¿. Pawe³ Patyk

in¿. Józef Kubicki

Do wiadomoœci:
1. Prof. Andrzej Januszajtis – Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
2. Dr in¿. Jan Bogus³awski – Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdañsku

9

Nr 04/2014

Koło Inżynierów i Pasjonatów „Nasz Wrzeszcz” zaczyna działać

Spotkanie
inauguracyjne
1. Przywitanie uczestników
In¿. Józef KUBICKI – „Dzieciê siê nam
narodzi³o w³aœnie odebraliœmy je ze szpitala”. Takim porównaniem przywita³ zebranych Józef KUBICKI za³o¿yciel i inicjator
KIiP. „Dbajmy o jego rozwój fizyczny i psychiczny aby siê ros³o w zdrowiu”.
Celem Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów
„Nasz Wrzeszcz” powinno byæ po³¹czenie
nauki i pracy. Wskazane jest wykorzystanie
m¹drej wiedzy w praktycznych zastosowaniach. W z³o¿onej teraŸniejszoœci niczego
nie mo¿na zrobiæ samotnie – potrzeba ³¹czenia si³. W realizacji wszelkich zamierzeñ
niezbêdna jest wiedza in¿ynierska, ale te¿
myœl pasjonatów i humanistyczne podejœcie.
W kole jest miejsce dla: lekarzy, prawników, ekonomistów, pisarzy etc. Wskazówk¹
mog¹ byæ ubieg³oroczne nagrody im. Jana
Heweliusza przyznane zarówno w kategorii nauk œcis³ych, jak te¿ humanistycznych
i spo³ecznych:

wiska samorz¹dowe. Nawet kilku radnych
bezpartyjnych mo¿e ³¹czyæ siê i popieraæ
wartoœciowe inicjatywy (dobre pomys³y)
niezale¿nie od opcji i pogl¹dów politycznych.
Bardziej œwiadomi obywatele na podobieñstwo pracy pszczó³ powinni wytwarzaæ
miód dla ca³ego spo³eczeñstwa, w którym
¿yj¹. Powiedzenie, ¿e „Do miodu ci¹gn¹ nie
tylko pszczo³y, ale równie¿ szerszenie”, jest
zawsze aktualne zw³aszcza, gdy organizacja
zdobywa znaczenie i przybywa jej cz³onków, staj¹c siê jêzykiem uwagi.
2. Przekazanie zebranym zatwierdzonego
przez SNG Regulaminu KIiP
Mgr in¿. Arkadiusz KOWALINA –
rekrutacja i pozyskiwanie nowych cz³onków
odbywaæ siê bêdzie zgodnie ze statutem
na zasadzie rekomendacji. Nowi cz³onkowie musz¹ znaleŸæ poparcie dwóch sta³ych
cz³onków np. poprzez zaproponowanie
udzia³u w realizacji konkretnego zadania.
Buduj¹c fundament pod now¹ budowlê,

Uczestnicy spotkania inauguracyjnego – ideowo-programowego, KIiP „Nasz Wrzeszcz”

Prof. dr hab. in¿. Jerzy MIZERACZYK za badania zjawiska elektrohydrodynamicznego w elektrofiltrach, reaktorach plazmy nietermicznej oraz pompach
i aktuatorach elektrohydrodynamicznych.
Prof. dr hab. Stefan CHWIN za wybitne
osi¹gniêcia w dziedzinie literaturoznawstwa
oraz badañ nad polsk¹ i europejsk¹ kultur¹ XIX i XX wieku.
Pod patronatem Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, którego dwudziestolecie bêdziemy obchodzili w tym roku, nale¿y promowaæ uczciwych œwiat³ych ludzi na stano-
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warto wykonaæ go z dobrze dopasowanych
kamieni i szlachetnego materia³u. Rekomendacjê, mo¿na wycofaæ. Kandydat, który nie przejawia aktywnoœci, lub jest niewiarygodny na skutek utraty poparcia obu
cz³onków wprowadzaj¹cych, jest skreœlany
z listy Ko³a. Osobami za³o¿ycielami s¹:
Witold ANDRUSZKIEWICZ, Marek
SZKODO, Józef KUBICKI, Bogdan SEDLER, Katarzyna KORCZAK, Wojciech
KULIÑSKI, Arkadiusz KOWALINA, Andrzej WITKIEWICZ, Roman MAKOWSKI, Piotr DWOJACKI, Patryk JASIK.

Mamy wspania³ych naukowców – w Politechnice Gdañskiej i w innych uczelniach
komputery i szuflady biurek s¹ pe³ne idei
i pomys³ów, dlatego jest wa¿ne, by by³y zrealizowane w praktyce. Jako specjaliœci z ró¿nych dziedzin mo¿emy wspieraæ samorz¹d
i siebie nawzajem dla dobra ogó³u. Realizacji
indywidualnych pomys³ów, przy wsparciu
Ko³a, ma s³u¿yæ powo³anie KIiP. W trudnych czasach nale¿y siê ³¹czyæ, tworzyæ
wiêzi i organizowaæ oddolne inicjatywy.
Propozycja rewitalizacji Jaœkowej Doliny
i parku. W celu o¿ywienia tego miejsca
bêdzie zorganizowane Sobótkowe Œwiêto
z parad¹. W programie znajdzie siê bogaty
wybór wydarzeñ sportowych, artystycznych
oraz mo¿liwoœæ zaprezentowania „Naszego
Gdañska” podczas przemarszu z parad¹.
Œwiêto sobótkowe jest nawi¹zaniem do
wczeœniejszej wielowiekowej tradycji. Inne
proponowane dzia³ania to odtworzenie stawów oraz odkrycie skanalizowanych czêœci
Potoku Jaœkowego zgodnie z opracowana
spo³eczn¹ koncepcj¹.
3. Inauguracja ko³a i dyskusja nad kierunkami dzia³añ KIiP
Dr in¿ Patryk JASIK – wa¿ne jest
kszta³towanie zainteresowañ i postaw obywatelskich wœród m³odzie¿y, pokazywanie
cz³owieka neorenesansowego zamiast bezideowoœci. Projekt „e-Doœwiadczenia w fizyce” (http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/),
w ramach którego stworzono zbiór programów komputerów dla szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. e-Doœwiadczenia to
bezp³atne narzêdzie do nauczania fizyki.
4 szko³y ponadgimnazjalne w Gdañsku
przyst¹pi³y do programu:
• VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Józefa
Wybickiego, Cha³ubiñskiego 13,
• Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 6,
G³êboka 11,
• IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Wilka
Krzy¿anowskiego 8,
• II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. W³adys³awa Pniewskiego, Pestalozziego 7/9.
Spoœród uczniów, uczestników projektu,
70 proc. zadeklarowa³o chêæ studiowania
kierunku zwi¹zanego z naukami œcis³ymi
lub kierunku technicznego na PG lub UG.
Realizowany jest te¿ inny projekt studencki.
Za pomoc¹ tworzonego narzêdzia m³o-
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dzie¿ i dzieci, przy u¿yciu dostêpnych urz¹dzeñ, np. telefonu komórkowego, mog¹
badaæ zjawiska przyrodnicze.
Trzeba wdra¿aæ nowe technologie w szko³ach, by zainteresowaæ dzieci i m³odzie¿, a do
tego potrzebna jest zgoda szko³y i wspó³praca z nauczycielem prowadz¹cym. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e nowoczesna technologia jest
tylko narzêdziem w nowej rzeczywistoœci
edukacyjnej, a nie treœci¹ sam¹ w sobie. Nale¿y spróbowaæ przekonaæ firmy z bran¿y
IT, by inwestowa³y w edukacjê w Gdañsku,
to pozwoli lepiej przygotowaæ m³odzie¿ do
studiowania na kierunkach œcis³ych, zwi¹zanych z nowoczesnymi technologiami.

www.nasz. gdansk.pl mo¿na utworzyæ zak³adkê z informacjami dotycz¹cymi dzielnic, w tym tak¿e o dzia³alnoœci Ko³a „Nasz
Wrzeszcz”. Bêdzie tam mo¿na publikowaæ
informacje i artyku³y na temat Wrzeszcza.
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” powinno
staæ siê platform¹ do zak³adania lokalnych,
dzielnicowych Kó³ w innych du¿ych dzielnicach, np. w Oliwie, na Przymorzu, w Nowym Porcie, BrzeŸnie, na Wyspie Sobieszewskiej itp. Nie chodzi o dublowanie dzia³alnoœci
samorz¹dowej w radach dzielnicy, ale o stworzenie obywatelskiego forum partnerskiego, które bêdzie w stanie walczyæ o sprawy

W latach 50. Miasto zorganizowa³o konferencjê na temat upiêkszenia Wrzeszcza
i stwierdzono, ¿e przed wojn¹ by³y tu piêkne
ogrody. W ramach odnawiania przedogródków ADM zlikwidowa³ wiele kutych ogrodzeñ i – zgodnie z mod¹ – zamieniono je na
p³oty z siatki drucianej. Dzisiaj trzeba zrêcznych rzemieœlników kowali, by przywróciæ
dawne piêkno oraz zachêcaæ do odtworzenia tego, co zosta³o zniszczone. Okna, zabytkowe drzwi, wystrój klatek schodowych,
to relikty dawnej œwietnoœci, które nale¿y
pieczo³owicie zachowaæ i odtwarzaæ.

Redaktor mgr Katarzyna KORCZAK – od 1998 r. realizuje autorski
Mgr in¿. arch. Tadeusz STAcykl reporta¿y i spotkañ „Œlad” – proSIÑSKI – wskaza³ na zaniedbania
jekt ci¹g³y. Ukazuje losy mieszkañw dziedzinie urbanistyki, które wyców Wrzeszcza po 1945 roku, którzy
magaj¹ interwencji. W Gdañsku sprzeprzybyli tutaj z ró¿nych stron Polski,
dawano za bezcen grunty, które by³y
a nawet œwiata i rozpoczêli nowy etap
potem wielokrotnie odsprzedawane
¿ycia. Chodzi o dokumentacjê wyz zyskiem, nic na nich nie buduj¹c.
darzeñ – zbieranie relacji oraz zdjêæ
S³ynne „dziury”, zamiast odbudowanej
i dokumentów – zwi¹zanych z ¿yciem
tkanki miejskiej, strasz¹ mieszkañrodzinnym i spo³ecznym, prac¹ zaców i turystów grodu nad Mot³aw¹.
wodow¹ bohaterów. Spotkania przyMiasto w wielu miejscach nie jest
ci¹gaj¹ mieszkañców, odbudowuj¹ siê
dokoñczone i architektura bez³adna.
wiêzi miêdzyludzkie. W planach jest
Budynki wydzielone geodezyjnie po
wydanie ksi¹¿ki. Od pocz¹tku pracy
obrysach, przez co podwórka ulice
nad cyklem postulujê stworzenie Mui chodniki nie maj¹ gospodarza. Mamy
zeum Wrzeszcza, w którym, w sposób
do czynienia z mocno zniekszta³con¹ In¿. Arkadiusz Kowalina – przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy profesjonalny, gromadzone by by³y
Wrzeszcz Górny oraz in¿. Józef Kubicki wspó³za³o¿yciel
estetyk¹ i funkcjonalnoœci¹ miasta.
wszelkie materia³y i dokumenty zwi¹Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów (KIiP) „Nasz Wrzeszcz”
Równie¿ we Wrzeszczu wystêpuj¹
zane z ¿yciem we Wrzeszczu. Jest to
tego typu zjawiska. Trzeba wywieraæ wp³yw mieszkañców. Przed wyborami samorz¹- jedyny sposób, aby to, co ludzie maj¹ w doi skoñczyæ z nieodpowiedzialn¹ polityk¹ dowymi niezwykle istotne jest zgromadze- mach, nie uleg³o rozproszeniu.
Wydzia³u Urbanistyki, Architektury i Ochro- nie pod skrzyd³ami „Naszego Gdañska”
Prof. dr in¿. arch. Jakub SZCZEny Zabytków, konieczna jest wymiana nie- bezpartyjnych œrodowisk lokalnych – ludzi
PAÑSKI – jak by³ jakikolwiek projekt
odpowiedzialnych urzêdników Miasta. Nie- aktywnych, zdeterminowanych do zmian.
architektoniczny, to od razu trzeba go by³o
zbêdne jest powstanie sekcji urbanistycznej
Prof. Witold ANDRUSZKIEWICZ – budowaæ we Wrzeszczu. Nasza Dzielnica
w ramach KIiP.
w Polsce Ludowej i dziœ, czyli przez 70 lat, to zlepek ró¿norodnej architektury, poDr in¿. Wojciech KULIÑSKI – nale- wszystko urz¹dza siê tymczasowo. W la- œród której znajduje siê wartoœciowa hi¿y równie¿ zadbaæ o porz¹dek na ulicach, tach s³usznie minionej epoki zaniedbano storyczna zabudowa. Spo³eczeñstwo poGdañsk jest najbrudniejszym miastem w Pol- nawet turystykê, gdy¿ obcokrajowców uwa- trzebuje odpowiedzialnych architektów.
sce wœród i tak najbrudniejszych miast ca³ej ¿ano za szpiegów. Stan ten trwa do dziœ. Za krytykê budowy Quatro Towers firma
Europy. Nawet za nasz¹ wschodni¹ granic¹ W najstarszej czêœci Portu Gdañskiego nad Hines wytoczy³a mieszkañcom proces.
nie ma gorszego ba³aganu i trzeba to jak naj- Mot³aw¹ zbudowano tymczasowe mosty Trzeba uœwiadamiaæ mieszkañcom, ¿e to,
szybciej zmieniæ. Wystarczy przejœæ siê po bez mo¿liwoœci ich otwierania, które oka- co ich otacza, ma wartoœæ i nie mo¿na tego
g³ównej arterii Gdañska Al. Grunwaldzkiej, za³y siê tak trwa³e, ¿e do dziœ uniemo¿li- bezmyœlnie niszczyæ. Warto propagowaæ
by zauwa¿yæ, ¿e ulice s¹ nie sprz¹tane od wiaj¹ dostêp od wody do piêknych atrak- „Wêdrówki po Wrzeszczu”, w 2011 r. wyzimy. Elewacje wielu budynków i budowli cyjnych terenów dla turystyki morskiej. sz³a ksi¹¿ka po tym samym tytu³em. Dziaszpec¹ grafitti. W lasach jest pe³no œmieci Obecnie zbudowano most Wantowy oraz ³ania edukacyjne s¹ podstaw¹ wszelkiej
i pot³uczonych butelek. Nie zmieni³a tego projektuje siê k³adkê przez Mot³awê, co pracy, maj¹cej przynieœæ efekt w przynawet ustawa i tzw. rewolucja œmieciowa. ca³kowicie uniemo¿liwi ruch wycieczkow- sz³oœci. Gdañsk bêdzie taki, jak œwiadomi
Zauwa¿a koniecznoœæ sponsorowania ców. Z danych œwiatowych wynika du¿y bêd¹ jego mieszkañcy. Wskaza³ miejsce
kampanii przed wyborami samorz¹dowymi potencja³ i mo¿liwoœæ rozwoju Gdañska lokalizacji Muzeum Wrzeszcza – na terez w³asnych œrodków kandydatów, co jest w tej dziedzinie oraz korzystania z profi- nie Politechniki Gdañskiej – w niewykodu¿ym wyzwaniem finansowym. Œrodowi- tów tego rozwoju. Mosty, jak przed wieka- rzystanym budynku hydrotechniki, który
ska bezpartyjne nie s¹ dotowane, w przemi, musz¹ byæ otwierane. Postuluje zajêcie czeka na pomys³y.
ciwieñstwie do partii politycznych.
PROTOKO£OWA£:
siê i wspieranie gospodarki morskiej, która
ARKADIUSZ KOWALINA
Mgr in¿. Janusz WIKOWSKI – za- by³a podstaw¹ rozwoju Gdañska przez
FOT. JANUSZ WIKOWSKI
proponowa³, ¿e w Portalu Stowarzyszenia 1000 lat.
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Koło Inżynierów i Pasjonatów IKO zaprasza

Szlakiem pomników przyrody
w Parku Oruñskim
Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia” uprzejmie zaprasza na cykl
trzech sobotnich wêdrówek szlakiem pomników przyrody w Parku Oruñskim.
Zbiórka uczestników przed kawiarni¹
„KuŸnia Oruñska” przy ulicy Goœcinnej 10
o godzinie 10.00.
I spacer (techniczny) organizujemy w sobotê 12 kwietnia.
II spacer w sobotê 26 kwietnia.
III spacer w sobotê 3 maja.

Spacery i przewodnictwo naukowo-praktyczne z wieloma ciekawostkami
przyrodniczymi poprowadzi profesjonalny
przewodnik, architekt krajobrazu – mieszkanka Oruni – pani Anna Wo³oszyn-Dopiera³a.
Czas spaceru oko³o 1,5 godziny.
Zapraszamy aktywnych uczestników od
lat 7 do 101 lat.
Rodziny wielopokoleniowe mile widziane.
Mo¿na przygotowaæ równie¿ aparaty

fotograficzne, szkicowniki i kieszenie na
materia³ do zielników. Udzia³ bezp³atny.
Przybycie na spacer w dniu 3 Maja
z symbolami narodowymi mile widziane.
Prosimy o potwierdzenie chêci uczestnictwa w spacerach mailem na adres
ikoorunia@gmail.com lub telefonicznie
pod nr tel. 501 317 543.
M³odzie¿ do lat 12 z opiekunem.
JÓZEF KUBICKI
Z IKO „NASZA ORUNIA”

Architekt krajobrazu mgr in¿. Anna Wo³oszyn-Dopiera³a

Jeden z najcenniejszych zachowanych dawnych parków gdañskich, po³o¿ony
nad Potokiem Oruñskim w dzielnicy administracyjnej Orunia–Œw. Wojciech–
Lipce, dok³adniej na Oruni, przy ul. Nowiny. Powierzchnia: 11 ha. Nale¿y do
3 najwiêkszych za³o¿eñ parkowych w Gdañsku, wiêkszy jest jedynie Park Oliwski.
Źród³o: J. Samp; Gdañskie dzielnice, Orunia, Stare Szkoty i Lipce, Wydawnictwo
Oskar, Gdañsk 2005
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Dlaczego nie można odzyskać publicznych pieniędzy?

Policja ujê³a grupê graficiarzy
9 listopada 2013 r. oko³o godziny 2 w nocy, grupa 6 graficiarzy (w tym dwie kobiety) zniszczy³a elewacje wielu budynków
w centrum Wrzeszcza. Wandale wyruszyli na tourne po dzielnicy pozostawiaj¹c kilkadziesi¹t tagów i podpisów.
Pochód zaczêli od dworca kolejowego
przy ul. Dmowskiego pozostawiaj¹c 6 podpisów na murze baru „Mandarynka”.

Aleksandra Siewert Rzecznik Prasowy KMP
w Gdañsku.

Na rêkach sprawców œlady farby

Niestety, tylko spó³dzielnia „Wybrze¿e”
odzyskuje powoli roz³o¿ony na raty (4 tys. z³)
koszt usuniêcia grafitti przez profesjonaln¹
firmê. Na œcianach dworca we Wrzeszczu

Czekamy na powstanie specjalnej grupy dochodzeniowo-œledczej, która zajmie
siê kompleksow¹ inwentaryzacj¹ grafitti,
poci¹gniêciem do odpowiedzialnoœci notorycznych sprawców, odzyskaniem wielomilionowych strat Miasta i wspólnot
mieszkaniowych. Podobna grupa powsta³a
2 lata temu w Gdyni, gdzie ju¿ widaæ efek-

Tak wygl¹da elewacja budynku przy ul. Konstantyna Cio³kowskiego 1 na Zaspie

Tak wygl¹da elewacja baru „Syrena” od strony
ulicy Marii Konopnickiej

Id¹c dalej „ozdabiali” co popadnie nie
oszczêdzaj¹c nawet budki piekarza Szyd³owskiego na rogu ul. Dmowskiego. Przy

Tak wygl¹da dworzec PKP we Wrzeszczu

al. Grunwaldzkiej nr 71-75 pomalowane
zosta³y fasady spó³dzielni mieszkaniowej
„Wybrze¿e”. Tylko na przestrzeni od ul.
Dmowskiego do ul. Konopnickiej oraz na
popularnym barze „Syrena” pozostawili
³¹cznie ok. 20 tagów. Sprawcy byli tak
zajêci pisaniem, ¿e wchodz¹c na teren podwórka, na którym stoi portiernia spó³dzielni, nie zauwa¿yli obecnoœci ochrony
i kamer monitoringu. Interweniowali funkcjonariusze ochrony z firmy „Heweliusz”
i podczas szamotaniny jednemu ze sprawców wypad³ portfel z dokumentami to¿samoœci. O sprawie zawiadomiono Policjê,
która ju¿ po pó³ godzinie ujê³a grupê w innym miejscu. Zabezpieczono puszki z farb¹
i nagrania z monitoringu. Na rêkach sprawców znajdowa³y siê œlady farby.
W trakcie konfrontacji w Zarz¹dzie Spó³dzielni „Wybrze¿e” przestêpcy próbowali
bagatelizowaæ swój postêpek jako niegroŸny wybryk pod wp³ywem alkoholu.
Jednak okaza³o siê, ¿e w przesz³oœci mieli
ju¿ na koncie podobne wykroczenia. Aby
unikn¹æ kary zaproponowali usuniêcie bazgro³ów. Dosz³o do ugody w obecnoœci
prawnika.
W grudniu 2013 r. Policja zapewnia³a,
¿e: „W trakcie czynnoœci, funkcjonariusze
przes³uchuj¹ wielu œwiadków i docieraj¹
do kolejnych pokrzywdzonych. Sprawa ta
jest rozwojowa” – odpowiada³a m³. asp.

A bohomazy zosta³y

nadal widniej¹ nies³awne autografy, wœród
których znajduj¹ siê oba zidentyfikowane
tagi. Pozosta³e fasady budynków do dzisiaj nie zosta³y odnowione. Oprócz tego
tagi „CARE” znajduj¹ siê w wielu miejscach
na terenie miasta. Wiele z nich znajduje siê
na obiektach miejskich i u¿ytecznoœci publicznej jak te w przejœciach podziemnych,
przy przystankach tramwajowych, przy
wyjœciu z tunelu SKM Dworca G³ównego
w stronê Pomnika Poleg³ych Stoczniowców
1970, przy ul. £¹kowej oraz na wielu domach
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych Wrzeszcza
Dolnego, Górnego i Zaspy M³yniec. Co na
to Przedstawiciele Stra¿y Miejskiej, Policja
i S¹dy? Dlaczego nie mo¿na odzyskaæ publicznych pieniêdzy, jakie wszyscy straciliœmy na skutek bezmyœlnego wandalizmu?
Konkretni przestêpcy znani z imienia i nazwiska s¹ sprawcami wielu innych dewastacji.

Te efekty dzia³añ wandali na elewacji cukierni
„Sowa” ju¿ zlikwidowano

ty, zidentyfikowano ponad 200 graficarzy,
od których dochodzone s¹ straty na drodze
s¹dowej.
TEKST I ZDJÊCIA ARKADIUSZ KOWALINA
PRZEWODNICZ¥CY RADY DZIELNICY
WRZESZCZ-GÓRNY
Zdjêcie malunku na fasadzie siedziby
Energii przy ul. Klonowej wykonano
w sobotê, 29 marca 2014 r. Sprawc¹
jest wci¹¿ ten sam wandal. Osoby,
które zauwa¿¹ ten tag na swoim, lub
innych budynkach w okolicy, proszone
s¹ o zg³aszanie siê do Komisariatu
Policji przy ul. Bia³ej i wystêpowanie
z powództwem wzglêdem sprawcy.
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Pracownicy Urzędu Skarbowego pomogli rozliczyć PIT

Seniorzy dziêkuj¹!
Seniorzy serdecznie dziêkuj¹ pracownikom Izby Skarbowej za bezinteresown¹ pomoc przy wype³nianiu PIT. Podczas
trzech spotkañ, które odby³y siê w marcu 2014 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Gdañsk-Œródmieœcie w Pa³acu M³odzie¿y
przy ul. Ogarnej 56 w Gdañsku, zainteresowani emeryci i renciœci spotkali siê z ¿yczliwoœci¹ i otrzymali fachow¹ pomoc.
– Sk³adam serdeczne podziêkowanie szczególnie wiceprezesowi Urzêdu Skarbowego
w Gdañsku p. Andrzejowi Nowakowi, który
oddelegowa³ do naszej siedziby szeœæ pañ –
powiedzia³a Anna Makilla, cz³onek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i radna Rady Dzielnicy Gdañsk Œródmieœcie.
Nieoceniona okaza³a siê pomoc zw³aszcza
w sytuacjach, gdy starsi ludzie mieli uwzglêdniæ odliczenia od podatku: dla niepe³nosprawnych, remontowe za prace zwi¹zane
z przystosowaniem przestrzeni dla osób w podesz³ym wieku itp.
K.K.

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (17)

Zwrot wyw³aszczonej
nieruchomoœci a op³ata
jednorazowa
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 4. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póŸn. zm., zwan¹ dalej: upzp): „Je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego
albo jego zmian¹ wartoœæ nieruchomoœci wzros³a, a w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty zbywa tê nieruchomoœæ, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê ustalon¹ w tym planie, okreœlon¹ w stosunku procentowym
do wzrostu wartoœci nieruchomoœci.
Op³ata ta jest dochodem w³asnym gminy.
Wysokoœæ op³aty nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci.”
W³aœciwy organ (wójt, burmistrz, prezydent) ma 5 lat na wszczêcie postêpowania
w tym zakresie, stosownie do art. 37 ust. 3
w zwi¹zku z art. 37 ust. 4. upup.
Sporny stan faktyczny zaistnia³ w nastêpuj¹cych okolicznoœciach.
Spadkobierczynie poprzedniej w³aœcicielki
odzyska³y prawo w³asnoœci czêœci wyw³aszczonej nieruchomoœci, jako zbêdnej na cel
wyw³aszczenia, stosowanie do art. 136 ust. 3
w zwi¹zku z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r.,
poz. 651 z póŸn. zm. zwan¹ dalej: uogn) na
cel wyw³aszczenia. Zwrot nieruchomoœci
nast¹pi³ w 2008 r. Nieruchomoœæ by³a objêta
zakresem obowi¹zywania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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Na skutek zmiany brzmienia art. 137 ust.
2 uogn w 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 335),
polegaj¹cej na uniezale¿nieniu mo¿liwoœci
domagania siê zwrotu czêœci wyw³aszczonej nieruchomoœci z zapisami mpzp albo
decyzj¹ o warunkach zabudowy, te same
osoby wyst¹pi³y o zwrot pozosta³ej czêœci
wyw³aszczonej nieruchomoœci, niewykorzystanej na cel wyw³aszczenia. Wczeœniej
jednak nast¹pi³a zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie decyzji Starosty Gdañskiego orzeczono zwrot tak¿e i tej czêœci wyw³aszczonej nieruchomoœci, zbêdnej na cel
wyw³aszczenia.
Nowe w³aœcicielki zby³y odzyskan¹ nieruchomoœæ przed up³ywem 5 lat od zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zwi¹zku z czym Prezydent
Miasta Gdañska wyda³ decyzjê ustalaj¹c¹
op³atê jednorazow¹ (znan¹ te¿ powszech-

nie jako op³ata planistyczna) w wysokoœci
30% wzrostu wartoœci jaka nast¹pi³a wed³ug
organu na skutek uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
W uzasadnieniu decyzji wskazano m.in.,
i¿ na skutek decyzji Starosty Gdañskiego
dosz³o do przywrócenia prawa w³asnoœci
oraz powo³ano siê uchwa³ê NSA z dnia
10.12.2009 r. II OPS 3/09 zapad³y wed³ug
organu administracji w sprawie o zbli¿onym stanie faktycznym.
W³aœcicielki nieruchomoœci skutecznie
odwo³a³y siê od decyzji organu I instancji,
gdy¿ Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze
w Gdañsku podzieli³o argumentacjê zawart¹
w œrodku zaskar¿enia i zgodnie z zawartym w odwo³aniu wnioskiem uchyli³o decyzjê Prezydenta Miasta Gdañska i umorzy³o postêpowanie pierwszej instancji (decyzja
SKO w Gdañsku z dnia 27.01.2014 r. sygn.
akt 3797/13).
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Op³ata jednorazowa ma charakter daniny publicznej uiszczanej na rzecz
w³aœciwej gminy i bezpoœrednio zwi¹zana jest ze wzrostem wartoœci nieruchomoœci. Z uwagi na swój charakter przepisy na podstawie których jest
ustalana, nie mog¹ byæ interpretowane w sposób rozszerzaj¹cy, a powinny
byæ interpretowane œciœle. Beneficjentem takiego wzrostu wartoœci jest
w³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci. Przy czym do ustalenia tej op³aty niezbêdne jest by w³aœcicielem (u¿ytkownikiem wieczystym) by³a ta samo osoba (albo podmiot) zarówno w chwili uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany
i w chwili zbywania nieruchomoœci. Tylko w takim przypadku mo¿na
mówiæ o uzyskaniu korzyœci maj¹tkowej w postaci wzrostu wartoœci nieruchomoœci przez w³aœciciela albo u¿ytkownika wieczystego, który to
wzrost uzasadnia ustalenia op³aty jednorazowej w przypadku spe³nienia
siê wszystkich niezbêdnych do tego przes³anek ustawowych.
W zaistnia³ej sprawie spadkobierczynie poprzednich w³aœcicieli nie by³y
w³aœcicielkami nieruchomoœci w chwili zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ta nast¹pi³a na podstawie Uchwa³y Rady
Miasta Gdañska z dnia 23.04.2009 r. która wesz³a w ¿ycie z up³ywem
30 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z 30.06.2009 r.), a prawo w³asnoœci nieruchomoœci naby³y na podstawie konstytutywnej decyzji Starosty Gdañskiego z dnia 12 maja 2010 r.
Decyzja ta sta³a siê ostateczna z dniem 31 maja 2010 r. i dopiero z dniem
1 czerwca 2010 r. zaczê³a wywo³ywaæ skutki prawne, w tym przenios³a
prawo w³asnoœci nieruchomoœci z Gminy Gdañsk na rzecz spadkobierczyñ
poprzednich w³aœcicieli. Zbycie nieruchomoœci przez nowe w³aœcicielki
z kolei nast¹pi³o w styczniu 2013 r.
Tym samym trudno by³o mówiæ o wzroœcie wartoœci nieruchomoœci na
skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
gdy¿ ewentualny wzrost nieruchomoœci móg³by mieæ miejsce w sytuacji
gdyby spadkobierczynie by³y w³aœcicielkami nieruchomoœci ju¿ w momencie wejœcia w ¿ycie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego. Tymczasem w³aœcicielk¹ nieruchomoœci w owym momencie
by³a Gmina Gdañsk. Niew¹tpliwie na postawie decyzji Starosty Gdañskiego
dosz³o do przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci i gdyby uznaæ to za zbycie w rozumieniu art. 36 ust. 4 upzp to wówczas datê 1 czerwca 2010 r.
nale¿a³oby uznaæ za miarodajn¹ dla ustalenia op³aty jednorazowej.
Dlatego te¿ nale¿y wskazaæ, i¿ je¿eli w powy¿ej opisanej sprawie nast¹pi³
od dnia 1 czerwca 2010 r. jakikolwiek wzrost wartoœci nieruchomoœci, to
by³ on konsekwencj¹ innych okolicznoœci nie zwi¹zanych z uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jak np. wzrost cen
na rynku nieruchomoœci).
Tymczasem na gruncie art. 36 ust. 4 upzp wzrost wartoœci musi byæ
bezpoœredni¹ konsekwencj¹ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzn. pomiêdzy uchwaleniem albo zmian¹ planu
miejscowego, a wzrostem wartoœci nieruchomoœci musi istnieæ bezpoœredni zwi¹zek.
W sprawie powsta³ej na skutek wydania decyzji przez Prezydenta Miasta
Gdañska brak by³o takiego zwi¹zku, zarówno bezpoœredniego jak i poœredniego. Dlatego te¿ brak by³o podstaw do ustalenia op³aty jednorazowej
zwi¹zku ze zbyciem nieruchomoœci przed up³ywem 5 lat od daty wejœcia
w ¿ycie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tak¿e przywo³ana przez Prezydenta Miasta Gdañska uchwa³a NSA nie
mog³a znaleŸæ zastosowania w sprawie, gdy¿ na gruncie tamtej innej
bêd¹cej przedmiotem rozstrzygniêcia przez NSA sprawy w¹tpliwoœci interpretacyjne powsta³y przy wyk³adni pojêcia „zbycie nieruchomoœci” w rozumieniu art. 36 ust. 3 upzp.
Dlatego te¿ na koniec nale¿y wskazaæ, i¿ podstaw¹ do ustalenia op³aty
planistycznej jest ³¹czne zaistnienie nastêpuj¹cych przes³anek:
1. Uchwalenie mpzp albo jego zmiana;
2. Wzrost wartoœci nieruchomoœci na skutek uchwalenia albo zmiany
mpzp.
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Wybory za pasem – czas na refleksje i podsumowania

Czy w³adze wys³uchuj¹
mieszkañców?
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” nied³ugo bêdzie obchodziæ 20-lecie istnienia. Czas na parê refleksji, zw³aszcza ¿e zbli¿aj¹
siê wybory samorz¹dowe i warto przypomnieæ naszym samorz¹dowcom, po co zostali wybrani. Powinni przede wszystkim
realizowaæ obietnice przedwyborcze, a z tym, jak wiadomo, nie najlepiej. Czasem jest to po prostu brak kompetencji.
Czasem – z³a wola, partykularne interesy
inwestorów i wszelkiego rodzaju grup nacisków tzw. lobbystów, innym razem po
prostu zanik pamiêci, popularnie mówi¹c
– skleroza.
Mijaj¹ lata, te same problemy
Z przykroœci¹ obserwujê, jak powszechnie szanowany i uznany jako autorytet
w sprawach Gdañska doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis, musi walczyæ przeciw sprzecznym ze zdrowym rozs¹dkiem decyzjom
dotycz¹cym czy to pseudonowoczesnej zabudowy, czy wielu innych naruszaj¹cych
charakter zabytkowych rejonów Gdañska.
Przypomnê wieloletni¹ walkê o Wyspê Spi-

chrzów, walkê o zaniechanie budowy k³adki
przez Mot³awê, wyburzanie zabytków etc.
Pamiêtam pocz¹tki tworzenia siê samorz¹dnoœci w ramach tzw. Komitetów Obywatelskich i wybór doc. Andrzeja Januszajtisa na pierwszego, demokratycznie
wybranego Przewodnicz¹cego Rady Miasta Gdañska. Zosta³em wówczas powo³any przez niego na Przewodnicz¹cego Zespo³u Ekspertów, który to Zespó³ liczy³ 60
osób i dzia³a³ w 11 grupach tematycznych.
Przygotowaliœmy przesz³o 400-stronicowy
elaborat, jako wytyczne do opracowania
jednej z pierwszych w Polsce Strategii
Rozwoju Miasta Gdañska. Prace nad Strategi¹ kontynuowa³a Rada Prezydencka, do

której delegowa³ mnie – w imieniu Rady
Miasta – jej Przewodnicz¹cy. Przypominam te „stare dzieje” celem uœwiadomienia
obecnym decydentom, ¿e warto siêgn¹æ
do przesz³oœci i do sprawdzonych metod
dzia³ania. Wówczas nie by³o mowy o tak,
jak obecnie powszechnym, lobbingu. Je¿eli podejmowane by³y próby sprzeczne
z ogólnym interesem, to skutecznie je hamowano. Do tego s³u¿y³y m.in. cotygodniowe spotkania Przewodnicz¹cego Rady
Miasta Gdañska z Prezydentem, równie¿
z moim udzia³em (w okresie póŸniejszym,
jak powszechnie wiadomo, ów Prezydent
wymkn¹³ siê spod kontroli spo³ecznej,
zosta³ oskar¿ony i skazany).
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Sprawa otwarta – zagospodarowanie
odpadów komunalnych
Na dzieñ dzisiejszy chcia³bym przypomnieæ jedn¹ z najbardziej aktualnych kwestii, jak¹ jest problem zwi¹zany z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Powszechna ocena dzia³alnoœci Zak³adu
Utylizacji w Szadó³kach jest negatywna.
Planowane dzia³ania, jak próba likwidacji
odoru (za kolejne dziesi¹tki milionów z³otych), czy budowa spalarni rusztowej (!)
za setki milionów z³otych, œwiadcz¹ moim
zdaniem o braku kompetencji. W Polsce,
niestety stawia siê na spalanie odpadów
komunalnych: planuje siê budowê kilkunastu instalacji o koszcie jednostkowym
ponad 1mld z³otych. W krajach UE i zaawansowanych technologiczne krajach, jak:
USA, Japonia, modernizuje siê du¿e spalarnie (ma³e likwiduje siê) du¿ym kosztem
przekraczaj¹cym 40 proc. kosztów inwestycji. Mimo tego, nie da siê unikn¹æ negatywnych skutków spalania: emisji dioksyn
i furanów, zwi¹zków 10 000 razy bardziej
szkodliwych od cyjanku potasu, gdy¿ pro-

cesy rekombinacji s¹ z natury stochastyczne. W dniu 20 sierpnia 2012 r. w Urzêdzie
Marsza³kowskim w Warszawie, na zaproszenie Pana dr. Adama Struzika, Marsza³ka,
ni¿ej podpisany referowa³ w imieniu Prof.
Jerzego Mizeraczyka z Instytutu Maszyn
Przep³ywowych PAN, Laureata tegorocznej Nagrody Naukowej Miasta Gdañska
im. Jana Heweliusza i w³asnym, zagadnienie pozbywania siê odpadów przy pomocy
metody tzw. „Zimnej Plazmy”.
Utylizacja plazmowa – priorytet
Proces utylizacji plazmowej ma szereg
zalet w porównaniu z procesem spalania, jako
¿e odbywa siê bez dostêpu tlenu (zaawansowana gazyfikacja), przez co unika siê emisji
szkodliwych zwi¹zków. W miêdzyczasie
odby³o siê szereg konferencji i seminariów
nt. temat jak np. w dniu 17 wrzeœnia 2013 r.
w siedzibie NOT w Gdañsku czy 28 lutego
w Urzêdzie Marsza³kowskim w Gdañsku.
Prezentowano przyk³ady realizacji nowoczesnych zak³adów przetwarzania odpadów
komunalnych metodami beztlenowymi (za-

awansowana gazyfikacja). Rezultatów w postaci konkretnych decyzji do dziœ brak!
Mia³em okazjê uczestniczyæ w dniu
20.03.2014 r. w spotkaniu maj¹cym na celu
prezentacjê projektów przewidzianych do
realizacji w ramach tzw. Gdañskiego Obszaru Metropolitalnego, wœród nich projektu przedstawionego przez Zak³ad Utylizacji w Szadó³kach. Projekt spotka³ siê
z krytyk¹ jako niedopracowany. Wed³ug
ni¿ej podpisanego, jest to kolejna próba
pozyskania œrodków publicznych, które,
jak to wykaza³a dotychczasowa praktyka,
mog¹ zostaæ po czêœci zmarnowane. Próbowa³em wnieœæ w imieniu Prof. Jerzego
Mizeraczyka i w³asnym g³os do dyskusji,
ale, po ripoœcie jednego z panów z Zak³adu
w Szdó³kach (Pan H. K.), ¿e siejê demagogiê,
stwierdzi³em, ¿e osoby te s¹ niereformowalne
i szkoda czasu na przekonywanie ich, skoro
decyzja co do budowy spalarni (rusztowej?)
w okolicach Gdañska zosta³a podjêta. Mam
tylko nadziejê, ¿e spo³ecznoœæ Gdañska
i okolic obudzi siê na czas i zaprotestuje.
DR IN¯. BOGDAN SEDLER

Uczniowie i rodzice otwarci na problemy współczesnego świata

Szkolna lekcja inna
ni¿ wszystkie
W zesz³ym roku, wraz z radnym dr. Paw³em Zienkiewiczem, realizowa³em w Gimnazjum nr 8 przy ul. ¯abi Kruk, Gdañski
Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej. Relacja z tego wydarzenia by³a opublikowana na ³amach miesiêcznika Nasz Gdañsk.
Ca³a organizacja wysz³a bardzo dobrze, dzieci i nauczyciele byli zadowoleni, a spotkani na ulicy rodzice dziêkowali.
Trochê czasu ju¿ minê³o i szukaliœmy
z koleg¹ radnym sposobu na kontynuacjê
tych przedsiêwziêæ.
Unia Europejska
– temat ci¹gle aktualny
Staramy siê dzia³aæ ponad
mo¿liwoœci bud¿etowe rady.
Czêsto w³asnym sumptem realizujemy zadania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Znów uda³o
nam siê wymyœliæ coœ ciekawego. Jak zwykle pomys³ów
by³o sporo, tylko co mo¿e byæ
równie interesuj¹ce jak wspomniany wy¿ej konkurs? Sami
postawiliœmy sobie wysok¹
poprzeczkê. Nie s¹dziliœmy bowiem, ¿e bêdziemy kontynuowaæ takie spotkania w przysz³oœci. Co siê uda³o raz, musi
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udaæ siê ponownie – pomyœla³em zabieraj¹c siê do pracy.
Pierwszym wyzwaniem by³ rodzaj spotkania i jego tematyka. Unia Europejska

jest ci¹gle aktualna i na topie, dobrze wiêc
bêdzie o niej pamiêtaæ. Jednak robiliœmy
to ju¿ i musimy wymyœliæ coœ innego. Coœ
ciekawszego. Wbrew pozorom nie jest
³atwo zaciekawiæ grupê uczniów
wyk³adem, który bêdzie interesuj¹cy i zarazem przydatny.
G³ównym filarem by³o kszta³towanie postaw obywatelskich
i patriotycznych. Wpisuje siê
to w dzia³alnoœæ Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, którego jesteœmy cz³onkami, naszej pracy w radzie dzielnicy oraz jest
zgodne z naszymi w³asnymi
zainteresowaniami. Chcemy robiæ rzeczy ciekawe i takie, w których czujemy siê dobrze. Tematem przewodnim zosta³a wiêc
szeroko rozumiana wiedza o spoZ lewej minister Bogdan Dombrowski, z prawej prof. zw. dr hab.
³eczeñstwie.
Andrzej Stêpniak

Nr 04/2014
prac¹ z jednostkami samorz¹du terytorialnego z zakresu budowy sieci Internetu
szerokopasmowego. Temat bardzo ciekawy, bo jak siê dowiedzieliœmy, jest to jeden z wiêkszych projektów realizowanych
w naszym kraju. Narodowy Plan Szerokopasmowy – bo tak siê to nazywa u¿ywaj¹c
oficjalnego jêzyka, obejmuje a¿ czterdzieœci tysiêcy kilometrów sieci œwiat³owodowej. Czytelnikom miesiêcznika chc¹cym
zg³êbiæ temat, polecam stronê internetow¹
ministerstwa, ale nie to jest g³ównym tematem tego artyku³u. Wa¿ne jest to, ¿e
prezentacja Pana Ministra doskonale wpasowa³a siê w organizowan¹ lekcjê wiedzy
o spo³eczeñstwie.
Siedz¹: od lewej: prof. zw. dr hab. Andrzej Stêpniak i Podsekretarz Stanu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Bogdan Dombrowski, z prawej – Miros³awa Kowal, dyrektor szko³y. Stoi
Leszek Pochroñ-Frankowski, radny dzielnicy, organizator spotkania

Goœcie – minister Bogdan Dombrowski
i prof. zw. dr hab. Andrzej Stêpniak
W ramach lekcji WOS organizowaliœmy spotkanie z ekspertem. Pocz¹tkowo
myœla³em o zaproszeniu któregoœ z pos³ów na Sejm RP z naszego województwa.
Napisaliœmy kilka listów, ale nie otrzymaliœmy konkretnych odpowiedzi. Mo¿e wiêc
zaprosiæ przedstawicieli œwiata nauki? –
pomyœla³ Zienkiewicz. Ja upiera³em siê
przy osobie publicznej ze œwiata polityki.
Wszystko dobrze siê skoñczy³o, bo zaproszenie do szko³y przyjêli: minister i profesor. Podwójny sukces! Tym sposobem
zaczêliœmy organizacjê nastêpnego spotkania ekspertów w gdañskiej szkole. Po
wszystkim mogê powiedzieæ, ¿e mamy
w planie organizacjê cyklicznych spotkañ
o podobnej tematyce.

Naszymi goœæmi by³ Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Minister Bogdan Dombrowski i prof.
zw. dr hab. Andrzej Stêpniak – kierownik
Oœrodka Badañ Integracji Europejskiej na
Uniwersytecie Gdañskim. Mieliœmy du¿o
szczêœcia, bo minister Dombrowski, który
na co dzieñ pracuje w Warszawie, pochodzi
z Gdañska i przebywa³ tego dnia w rodzinnych stronach. Zgodzi³ siê wzi¹æ udzia³
w – jak sam przyzna³ – niecodziennym
wydarzeniu. Pan profesor na miejscu pracuje z trochê starsz¹ m³odzie¿¹, studiuj¹c¹
na Uniwersytecie Gdañskim, ale dla naszych uczniów znalaz³ czas. Wybór goœci
nie by³ przypadkowy. Minister Dombrowski
jest samorz¹dowcem z d³ugoletnim sta¿em, by³ te¿ ministrem rolnictwa w 2012 r.
Obecnie w ministerstwie zajmuje siê wspó³-

Historia i dzieñ dzisiejszy
Uczniowie przypomnieli sobie wiadomoœci na temat trójpodzia³u w pañstwie
na: ludnoœæ, terytorium i w³adzê oraz zobaczyli na slajdach, jak kszta³towa³ siê
podzia³ administracyjny kraju od czasów
dwudziestolecia miêdzywojennego do dnia
dzisiejszego. Udzia³ uczniów by³ bardzo
aktywny. Podczas prezentacji zadawane
by³y pytania w formie quizu, a dobrze odpowiadaj¹cy uczniowie dostawali, ufundowane przez ministra, nagrody ksi¹¿kowe.
Po prezentacji ministra bardzo p³ynnie
w drug¹ czêœæ wyk³adu wszed³ profesor
Stêpniak. Ma on du¿e doœwiadczenie w prowadzeniu zajêæ, wiêc nie by³o to dla niego
problemem. Nawi¹za³ do roli Polski w Unii
Europejskiej i obecnej sytuacji na kontynencie. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ przypomnieæ sobie, jakie by³y pocz¹tki zjednoczonej Europy, mowa by³a tak¿e o obecnej
sytuacji na Ukrainie.
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Zainteresowanie uczniów wy¿ej wymienion¹ tematyk¹, niew¹tpliwie unaoczni³o potrzebê organizacji tego typu wydarzeñ w placówkach edukacyjnych. Pani
Dyrektor Miros³awa Kowal, która i tym
razem bardzo nam pomog³a, sama przyznaje, ¿e jest du¿e zainteresowanie wœród
uczniów i rodziców. Bez jej pomocy nie
uda³oby siê nam tego dokonaæ. Kolejnym
wyzwaniem jest to, aby takie spotkania

odbywa³y siê w ka¿dym pó³roczu. Miejmy nadziejê, ¿e wszystko nam siê uda
i ju¿ jesieni¹ w Gimnazjum nr 8 w Gdañsku pojawi¹ siê nowi eksperci na kolejnym tego typu wyk³adzie. Czekamy na
pomys³y od naszych Czytelników i zapraszamy do wspó³pracy. Jestem przekonany,
¿e podobne akcje mo¿na przeprowadzaæ
wspólnie z innymi szko³ami. Wa¿ne, ¿eby
wyk³ady by³y wci¹¿ ciekawe, a liczba od-

biorców coraz wiêksza. Jeœli spotkania mia³yby szansê odbywaæ siê cyklicznie, to mo¿e
w nowej kadencji rady dzielnicy znajd¹ siê
kontynuatorzy tego zadania. Miejmy nadziejê, ¿e tak!
TEKST I ZDJÊCIA
LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI,
RADNY DZIELNICY GDAÑSK-ŒRÓDMIEŒCIE,
CZ£ONEK KOMISJI £ADU PRZESTRZENNEGO

Powstaje sztandar na 20-lecie Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Kup cegie³kê!
Zbli¿a siê dwudziesta rocznica dzia³alnoœci Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Jedn¹ z form uczczenia œwiêta bêdzie
ufundowanie i poœwiêcenie sztandaru. Cegie³ki o nomina³ach 20, 50 i 100 z³ rozprowadzaj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia
na terenie województwa pomorskiego. Dzie³o wykonuje hafciarka, Krystyna Bargañska z Luzina.
Inicjatorka przedsiêwziêcia jest Jaros³awa Struga³owa.
Dwa z³ote lwy trzymaj¹ pó³okr¹g³¹
czerwon¹ tarczê z dwoma bia³ymi
krzy¿ami

"

Strona „stowarzyszeniowa” sztandaru
jest oczywista: ma nosiæ jego god³o i nazwê.
Dla drugiej strony zaproponowa³em wykorzystanie flagi Gdañska, namalowanej
na obrazie Izaaka van den Blocka „Apoteoza Gdañska” z 1608 roku w Wielkiej Izbie
Rady (tzw. Czerwonej Sali) gdañskiego
Ratusza. Propozycjê przyjêto. Na podstawie dostarczonych przeze mnie podk³adek
kolega in¿. arch. Tadeusz Stasiñski narysowa³ projekt. Wykonanie powierzono,
specjalizuj¹cej siê w tego rodzaju pracach
hafciarce, z Luzina. Sztandar bêdzie kosz-
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towa³ ok. 5 tysiêcy z³. Urz¹d Marsza³kowski wyrazi³ zgodê na rozprowadzanie cegie³ek o nomina³ach 20, 50 i 100 z³. Gor¹co
zapraszamy naszych Cz³onków i Sympatyków do wspólnego ufundowania sztandaru, który bêdzie nam towarzyszy³ w uroczystych chwilach.
A bêdzie naprawdê niezwyk³y. Flaga,
przyjêta za wzór, zdobi na obrazie nadbudówkê rufow¹ okaza³ego okrêtu, stoj¹cego przy moœcie na Mot³awie. Jest inna od
tej, któr¹ znamy i której u¿ywamy do dziœ
– czerwonej z bia³ymi krzy¿ami i z³ot¹
koron¹. W bia³ym polu, obrze¿onym u góry
i u do³u szlakiem z³o¿onym z podwójnych
pasów czerwonych i bia³ych kwadratów,
dwa z³ote lwy trzymaj¹ pó³okr¹g³¹ czerwon¹ tarczê z dwoma bia³ymi krzy¿ami.
Z³ota korona jest umieszczona nad tarcz¹,

niezgodnie z przywilejem Kazimierza Jagielloñczyka z 25 maja 1457 r., który dodaj¹c j¹ nad krzy¿ami stwierdza³, ¿e ma
byæ „w górnej czêœci tarczy.” Jest zadziwiaj¹ce, ¿e tolerowano takie odstêpstwo
od heraldycznej poprawnoœci w g³ównym
obrazie reprezentacyjnej sali Ratusza! ¯e
taka flaga, obok czerwonej, równie¿ by³a
w u¿yciu, œwiadczy egzemplarz z tego samego czasu, zachowany na Wawelu, z t¹
sam¹ kolorystyk¹ p³ata tkaniny i herbu.
Mam zdjêcie tylko fragmentu, wiêc nie wiem
czy tak¿e mia³a szachownicowe pasy u góry
i do³u, mogê jedynie stwierdziæ, ¿e wyhaftowany na niej herb jest prawid³owy: dodana przez króla korona jest nad krzy¿ami
w górnej czêœci tarczy i tak¹ wersjê przyjêliœmy w naszym sztandarze.
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