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O portach morskich
w Polsce i UE
Honorowy Patronat Konferencji

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

Partnerzy Konferencji
Projekt jest dofinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

„Model zarządzania portami morskimi w Polsce i Europie” – to temat międzynarodowej
konferencji zorganizowanej przez Związek Miast i Gmin Morskich, która odbyła się
13 i 14 września br. w gdańskim Nowym Ratuszu. Honorowy patronat nad spotkaniem
objęli m.in. Ministerstwo Infrastruktury, marszałkowie województw pomorskiego
i zachodniopomorskiego, prezydenci Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia.
W obradach udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących samorządy nadmorskie
oraz przedstawiciele portów Hawr, Hamburg, Brema oraz Antwerpia.

P

owracało często w trakcie obrad
stwierdzenie, że „jeśli coś funkcjonuje poprawnie, to nie należy tego
zmieniać. Co najwyżej dotychczasową
Ustawę o portach morskich można wzbogacić o rozwiązania, które się sprawdziły
w innych krajach”. Wiązało się to niewątpliwie z dotychczasowymi złymi doświadczeniami wskazującymi, że nowa władza
wszystko, często niepotrzebnie, zmienia.
Zabierając głos prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podkreślił m.in., że od
czasu wejścia w życie w 1996 r. ustawy

portowej odbyło się wiele konferencji, zaś
Polska stała się w tym czasie członkiem
Unii Europejskiej. Samorządy terytorialne
mają już ponad 20 lat i dobrze się rozwijają. W Gdańsku powstało wiele inwestycji: łatwiej jest dojechać do portów,
powstają nowe drogi i obwodnice oraz
połączenia kolejowe. Port osiąga coraz
lepsze wyniki ekonomiczne. – Dzisiejsza
konferencja powinna stanowić przegląd
modeli zarządzania portami, w tym także w Unii. Niewątpliwie warto skorzystać
z doświadczeń krajów unijnych, a także

Sala obrad, Nowy Ratusz – wiceminister A. Wypych-Namiotko
z uwagą przysłuchiwała się dyskusji
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przygotować materiał dla przyszłego parlamentu, zajmującego się tym zagadnieniem – powiedział. Podkreślił, że tematyka portowa powinna stać się priorytetem
dla województw nadmorskich. Niestety,
zagadnienia te znajdują się w trzeciej
dziesiątce tematów parlamentarnych.
Nieco inne spojrzenie na to zagadnienie miała Anna Wypych-Namiotko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zauważyła m.in., że obejmując
konferencję patronatem, instytucja ta
niejako wzięła na siebie odpowiedzialność za przyszłe losy portów. Strategia
rozwoju portów wpisuje się w inne strategie rozwoju kraju. – Zrobiono krok,
który poprzez poprawę dostępu do portów od strony lądu i morza stwarza im
nowe perspektywy, daje miejsce w sieci
transeuropejskich korytarzy transportowych. Politykę morską państwa uczymy
się prowadzić wzorując się na polityce
europejskiej – stwierdziła.
Z kolei Wiesław Kamiński, członek
zarządu województwa pomorskiego
podkreślił, że gospodarze województwa
pomorskiego popierają decentralizację
zarządzania portami. Tak jest w Gdańsku
i przynosi to wiele pozytywnych efektów.
Związek Miast i Gmin Morskich

prezydent P. Adamowicz: komunalizacja portów jest szansą dla miasta i portu

Przykładem może tu być uruchomienie
serwisu kontenerowego łączącego Gdańsk
z Szanghajem. Dodał, że samorządy zarządzają portami w sposób bardziej efektywny niż władze centralne.
Przedstawiając wykład rozpoczynający konferencję, dr Andrzej Montwiłł
z Akademii Morskiej w Szczecinie przy-

coś dobrze funkcjonuje, to nie należy
tego zmieniać, lecz najwyżej uzupełniać
o rozwiązanie sprawdzające się w innych
krajach.
O niektórych portach Belgii, Holandii,
Estonii i Łotwy oraz o systemach zarządzania nimi mówił z kolei sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej kpt. ż.w. Jerzy Uziębło. Podkreślił,
że porty w różnych krajach przekształciły
się często z przedsiębiorstw publicznych
w prywatną własność. Równolegle
istnieją kartele portowe, są porty auto-

prezesów, którzy wprowadzają w życie
własne pomysły na zarządzanie.
Port gdyński, jak podkreślił wiceprezes Zarządu Portu Morskiego Gdynia SA
Walery Tankiewicz, jest zadowolony
z obecnego modelu zarządzania, ponieważ się sprawdza i posiada więcej zalet
niż wad. Ale to się zaczęło wcześniej, gdy
zarząd w latach 90. zrezygnował z prywatyzacji pracowniczej. Dzięki temu ok.
2000 r. z prywatyzacji spółek portowych
osiągnięto ok. 200 mln zł., które można
było przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę. Perłą w koronie gdyńskiego
portu był i jest terminal kontenerowy,
który wypracował środki na dalsze inwestycje. W przypadku innych portów,
które wybrały (pod naciskiem związków
zawodowych) inną drogę prywatyzacji, tych środków zabrakło. Pozostałe
elementy sukcesu odnotowano już pod
działaniem ustawy portowej.

Walery Tankiewicz

Andrzej Montwiłł

bliżył rys historyczny funkcjonowania
portów europejskich oraz transformację
zarządzania nimi. W krajach tych – jak
dodał – nie ma jednolitego systemu
zarządzania tymi organizmami, z tego
też powodu istnieją tam porty miejskie,
autonomiczne, prywatne i miejscami
państwowe. W naszym kraju uznano,
że porty mają istotne znaczenie głównie
dla kraju, a mniejsze dla społeczności
lokalnych. Dlatego też trudno było wypracować sensowną ustawę portową,
uznającą za gospodarzy portów samorządy lokalne. Nic więc dziwnego, że
często słyszy się stwierdzenie, że jeśli
CZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010

kpt. ż.w. Jerzy Uziębło

nomiczne, miejskie i prywatne. Raczej
regułą jest, że tamtejsze porty współpracują z władzami lokalnymi, zaś agencje
rządowe odpowiadają za bezpieczeństwo portów. Odnosząc się do systemu
zarządzania polskimi portami stwierdził, że niezbędne jest wyeliminowanie
z nich wpływów politycznych. Nie może
bowiem być tak, że każda nowa władza
państwowa przysyła do portów swoich

Port gdański jest dużym portem
i będzie zwiększał dystans do innych
dużych portów – stwierdził prezes Ryszard Strzyżewicz. Prezes zgodził się,
że ówczesna prywatyzacja pracownicza
w gdańskim porcie nie przyniosła takich
efektów jak w Gdyni, w zakresie możliwości finansowych. Nas nie stać – powiedział – na takie środki, jakie w ciągu
10 lat zdobył gdyński port, my wypracowaliśmy jedną dziesiątą, czyli 30 mln zł.
Portowi gdańskiemu udało się odzyskać
60 ha gruntów dotychczas zablokowanych, co umożliwi budowę terminalu
kontenerowego poprawiającego konkurencyjność portu na Bałtyku. Prezes Ryszard Strzyżewicz, mówiąc o inwestycjach
w gdańskim porcie zaznaczył, że spółka
Eksploatacja do niedawna balansowała na
krawędzi upadłości, a teraz osiąga zyski. >
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Ciekawe jest również stanowisko
Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście. Podobnie jak porty w Gdańsku
i w Gdyni funkcjonuje on dobrze w oparciu o obecną Ustawę o portach morskich.
Prezes Jarosław Siergiej jest zdania, że
nie należy psuć tego, co funkcjonuje dobrze. Obecna „hybryda”, czyli współpraca
właściciela państwowego i samorządu,
układa się pomyślnie.
W trakcie konferencji o zarządzaniu
portami unijnymi mówili ich przedstawiciele. I tak reprezentant francuskiego
portu Hawr stwierdził, że przeładowuje
on ponad 60 proc. ładunków, przechodzących przez wszystkie francuskie
porty. Jeśli zaś idzie o zarządzanie tym
organizmem portowym, to zauważa się
w nim bardzo silną pozycję państwa. Od
2008 r. w porcie ma miejsce reorganizacja
w kierunku zdecentralizowanego modelu
zarządzania. W wyniku przeprowadzanej
reformy port przyjął formułę „landlord
port”, gdzie wszystkie działania operacyjne zostały przeniesione do sektora prywatnego, a operatorzy otrzymali gwarancje na długoterminowe inwestycje.
Port Hamburg przeładował przed rokiem 110 mln ton ładunków, czyli mniej
niż rok wcześniej. Niewątpliwie wiąże się
to z kryzysem, który dotknął także gospodarkę morską. Zarząd Portu w Hamburgu
jest publiczną korporacją, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarządza on
infrastrukturą portową. Najwięcej towarów dociera do Hamburga z Azji.
Belgijski port Antwerpia w 100 proc.
należy do miasta. Co ciekawe może on
zawierać spółki joint venture z dowolnymi partnerami. W porcie funkcjonuje też
sektor prywatny, z którym zarząd podejmuje wspólne decyzje. W porcie działa
największy w Europie klaster chemiczny,
jest też największym portem w Europie,
przeładowującym ładunki suche.
Właścicielem terenów portowych
w porcie Brema jest miasto, które dzierżawi tereny spółkom operatorskim. Do
właściwego portu dołączono pobliskie
Neustadt, dzięki czemu powstał port
wielofunkcyjny, gdzie znajdują się największe w Europie centra przeładunkowe. W 2009 r. port przeładował 63 mln

ton ładunków (rok wcześniej 75 mln ton).
Kręgosłupem portu jest terminal kontenerowy, przeładowujący 8 mln TEU.
Po zakończeniu pierwszego dnia konferencji, jej uczestnicy popłynęli statkiem
do gdańskiego portu na wizytę studyjną,
związaną z omawianą podczas obrad
tematyką.
Drugi dzień obrad wiązał się z omawianiem optymalnego modelu zarzą-

wiceprezydent A. Bojanowski

przedstawiciele europejskich portów biorący udział w konferencji

dzania dużymi portami w Polsce wraz
z prezentacją możliwych rozwiązań
prawnych i ekonomicznych. Zabierając
głos w debacie Andrzej Bojanowski,
zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki
gospodarczej i prezes ZMiGM, podkreślił
m.in., że przed trzema laty pod egidą ZMiGM rozpoczęto prace dotyczące

Jorg Lattner, Brema

zmian w przepisach Ustawy o portach
morskich. – Zasugerowałem wówczas,
abyśmy się pochylili nad sprawą organi-

zacji procesów zarządzania i funkcjonowania portów i ich znaczeniu dla gospodarki – stwierdził prezes A. Bojanowski.
Uczestnicy spotkania powiedzieli jednak,
że ustawa jest jasna, zdefiniowała rolę
portów, oddzieliła działalność operacyjną od obszarów aktywności na terenach
portowych, od zarządzania. Ile razy
w latach 1996-2006 zabierano się za tę
ustawę, aby coś zmienić i poprawić, za
każdym razem wychodziło to gorzej lub
nie wchodziło w ogóle w życie. Mówiono
więc, że przy ustawie nie należy nic robić,
gdyż można ją tylko popsuć. Czy jednak
ta ustawa rozwiewa wszystkie wątpliwości, zwłaszcza w świetle tego, co przybliżali przedstawiciele portów unijnych?
Zdecydowanie nie, stąd potrzeba merytorycznej dyskusji na ten temat.
Problematykę gdańskiego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy przybliżył Tomasz Kloskowski, prezes zarządu lotniska. Jeszcze kilkanaście lat temu Polskie
Porty Lotnicze były właścicielem wszystkich polskich lotnisk. W miarę jednak
Związek Miast i Gmin Morskich

postępowania zmian ustrojowych i narodzin samorządów lokalnych, coraz częściej stawały się one znaczącymi graczami
na lokalnych rynkach lotniczych. Gdański port lotniczy stał się spółką, w której
skarb państwa miał 62 proc. udziałów,
przedsiębiorstwo PPL 31 proc., zaś reszta
należała do trzech gmin: Gdańska, Gdyni
i Sopotu. Dziś właścicielami portu są: PPL
posiadające 37 proc. udziałów w spółce,
trzy trójmiejskie gminy mają 31 proc.
i województwo pomorskie – 31 proc.
udziałów. Dzięki takiemu parytetowi
właścicielskiemu decyzje zapadają bez
zbędnych komplikacji, a port lotniczy
buduje kolejny terminal, płytę postojową
dla samolotów oraz drogę kołowania.
Przez ostatnie lata ruch lotniczy wzrósł
z 200 tys. do 2 mln pasażerów rocznie.
Podczas dyskusji panelowej z udziałem autorytetów naukowych głos zabrał
prof. Henryk Ćwikliński. Podkreślił on
m.in., że port jest elementem łańcucha transportowego. Żeby mogły one
zarabiać, ładunki muszą dostarczać ich

podczas debaty

większe potraktowała w sposób bardziej
kompleksowy, zaś małe właściwie pominęła. Jednak posiada ona również pewne
walory, a najważniejszym jest to, że w ogóle ustawa ta istnieje. Jej autorzy stanęli
wobec próby powiązania takich zagadnień
jak: własność, zarządzanie i eksploatacja.
Jest w Polsce wiele konstrukcji prawnych, bezbłędnych pod względem me-

Prof. Zdzisław Brodecki zastanawiał się nad zgodnością polskiego prawa
z prawem unijnym. Czy zatem Ustawa
o portach morskich jest zsynchronizowana z prawem unijnym? Okazuje się, że nie.
Prawo powinno gwarantować decentralizację, uwzględniać zasadę konkurencyjności, oddzielenie zarządzania od eksploatacji. Polskie prawo jest traktowane

od lewej: Paweł Adamowicz, Wiesław Kamiński, prof. Zdzisław Brodecki, prof. Henryk Ćwikliński

gestorzy. A ci bez wątpienia wybiorą
wariant najtańszy. Dlatego też system
zarządzania portem musi gwarantować, że porty będą miały przewagę
konkurencyjną nad innymi. Odnosząc
się następnie do systemów zarządzania
portami podkreślił, że obecnie istotna
jest korporatyzacja zarządów portów,
która jest osobnym bytem prawnym,
zobowiązującym zarządy portów do
wypracowywania zysów, przeznaczonych na inwestycje. Obecna ustawa portowa umożliwia samorządom składanie
wniosków o komunalizację portów.
Z kolei prof. Jerzy Młynarczyk zaznaczył m.in., że Ustawa o portach z 1996 r.
rozstrzygnęła pewien dylemat – porty
CZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010

todologicznym i prawnym, ale zupełnie
odbiegających od rzeczywistości – powiedział J. Młynarczyk. Takie ustawy przeszkadzają i dlatego nikt ich nie stosuje.
Prof. J. Młynarczyk podkreślił też, że
inicjatywa m.in. ZMiGM, aby przyjrzeć
się ustawie jest cenna i konieczna.
Problemem, przed którym stanęli
twórcy ustawy, to odpowiedź na pytanie: czy w portach mamy do czynienia
z decydującą rolą skarbu państwa czy
państwa? Te dwa pojęcia są synonimami:
terminu skarb państwa używa się jednak
wtedy, gdy państwo wchodzi w stosunki
gospodarcze z portem. Natomiast drugi
termin państwo stosuje się wówczas,
gdy realizuje ono uprawnienia władcze.

tak – podkreślił – jakby nie było częścią
prawa unijnego. Można zatem dojść do
wniosku, że ustawa, która nie uwzględnia
wielu zagadnień, jest wadliwa.
Prezes A. Bojanowski, podsumowując
konferencję, zapewnił o kontynuacji dyskusji na temat struktury zarządzania portami i kształtu Ustawy o portach w przyszłości. Przebieg obecnej konferencji
potwierdził potrzebę zmian w Ustawie,
a jej kształt powinien zostać wypracowany podczas publicznej dyskusji z udziałem profesjonalistów, teoretyków i praktyków zarówno w zakresie zarządzania,
jak i funkcjonowania samorządów oraz
portów – powiedział zamykając obrady.
les
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Związek Miast i Gmin Morskich

S ztuczne siedliska – za i przeciw
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czerwca br., w Juracie odbyła się zorganizowana przez
Związek Miast i Gmin Morskich konferencja nt. „Zastosowania modułów siedliskowych (Reef Ball) do stabilizacji brzegu morskiego oraz ochrony
i odbudowy plaż”. Wzięło w niej udział
około 70 osób, reprezentantów naukowców, decydentów i członków społeczności nadmorskich. Uczestników konferencji powitali burmistrz Jastarni Tyberiusz
Narkowicz oraz członek zarządu Związku
Miast i Gmin Morskich Jacek Świdziński.
Konferencję prowadził dr Eugeniusz Andrulewicz z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
Dr E. Andrulewicz podkreślił, że tematyka sztucznych siedlisk jest od wielu
lat obecna w literaturze specjalistycznej
oraz jest wykorzystywana w praktyce
do aktywizacji rejonów przybrzeżnych,
w tym głównie promowania turystyki
podwodnej, rybołówstwa sportowego
i komercyjnego, edukacji przyrodniczej
oraz wspomagania różnorodności biologicznej strefy brzegowej morza. W Polsce tematyka ta jest prawie nieznana,
i poza programami naukowymi (eksperymentalnymi) nie mamy przykładów
jej praktycznego wykorzystania.
Dr E. Andrulewicz podziękował Krzysztofowi Włodarczykowi – ekspertowi
Związku, za zorganizowanie konferencji,
następnie przeszedł do wygłoszenia referatu pt. „Wprowadzenie w problematykę
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zastosowania modułów siedliskowych
w ochronie brzegu morskiego”.
Stanisław Zieliński, wójt gminy
Ustronie Morskie, wypowiedział się na
temat znaczenia plaż dla wielkości przychodów gmin nadmorskich, prof. Marcin
Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN
w Sopocie wygłosił referat pt. „Plaża i dno
piaszczyste w morskiej biocenozie”, prof.
Kazimierz Furmańczyk, Uniwersytet
Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu – pt.
„Skala zjawisk abrazyjnych w minionym
20-leciu”, doc. dr Marek Szmytkiewicz,
IBW PAN w Gdańsku: „Stosowane metody
stabilizacji brzegu morskiego w aspekcie
zachowania i odtwarzania plaż oraz trwałość stosowanych rozwiązań”, Grzegorz
Grządko, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury: „Efekt ekonomiczny dotychczas stosowanych metod stabilizacji brzegów – refulacje, opaski, gabiony”, Marek
Strzelichowski, Fundacja Sztuczne Rafy
z siedzibą w Krakowie:„Zastosowanie modułów siedliskowych do stabilizacji brzegu
morskiego, w tym: odbudowy i utrzymania plaż”, Paweł Łazarski, przedstawiciel
Ministerstwia Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
„Program Operacyjny Ryby 2007-2013
a stabilizacja brzegu morskiego”.
W dyskusji głos zabierali zarówno
przedstawiciele środowisk naukowych,
jak i decyzyjnych. Wiele pytań dotyczyło
właściwości i wykonania samych modułów siedliskowych, które wyjaśniał
Marek Strzelichowski. Dyskusja koncen-

Ochrona
brzegu
i plaż
Konferencja
nt. „Zastosowania modułów
siedliskowych (Reef Ball)
do stabilizacji brzegu
morskiego oraz ochrony
i odbudowy plaż”.
trowała się głównie na zastosowaniu
modułów siedliskowych do ochrony
brzegów przed erozją. Omawiano koncepcję połączenia kamiennych progów
podwodnych i modułów siedliskowych.
Część zebranych była za przyjęciem takiej
koncepcji do ochrony brzegów w Polsce,
jednakże były też głosy za kontynuowaniem dotychczasowych metod ochrony
brzegów, zarówno poprzez stosownie
refulacji piasku, jak i stosowanie „twardych” opasek.
Eugeniusz Andrulewicz
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Deklaracja organizacji
cyklicznych
międzynarodowych regat
żeglarskich i zacieśnienie
współpracy w zakresie
wykorzystania walorów
dróg wodnych łączących
Litwę, Rosję i Polskę –
to najważniejsze efekty
IV Międzynarodowego Zlotu
Żeglarskiego.
Padły też zapowiedzi
wprowadzenia bezwizowego
ruchu granicznego, ale
przede wszystkim żeglarze
ścigali się
po Zalewie, jakby nie było na
nim żadnej granicy.

Z

araz po tym, jak 1 września 2009
roku premierzy Polski i Rosji podpisali porozumienie o przywróceniu
– od czterech lat zamkniętej – żeglugi
po Zalewie Wiślanym, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek
Protas w imieniu własnym i marszałka
województwa pomorskiego zaproponował gubernatorowi Obwodu Kaliningradzkiego organizację wspólnych regat
żeglarskich. Propozycja została przyjęta
i po raz pierwszy przywódcy tych trzech
regionów, wspólnie zorganizowali regaty, w których żeglarze ścigali się przez
cały Zalew Wiślany – tak, jakby nie był
on przedzielony granicą państwową.

Zalew

– międzynarodowy
Fromborka z wyspy Uznam. Kapitanem
jachtu był Klaus Kottwittenborg, burmistrz niemieckich gmin Heringsdorf,
Ahlbeck i Bansin. – Bardzo chcieliśmy
wziąć udział w tych regatach. Wraz
z moją załogą rokrocznie pływam po
Bałtyku. W tym roku obraliśmy kurs na
Zalew Wiślany i nie żałujemy – podkreślał Klaus Kottwittenborg.
Około godz. 10 motorówka „Baccarat”
z sędzią zawodów Markiem Kacpurą (komandorem jachtklubu w Krynicy Morskiej) na pokładzie przekroczyła granicę
polsko-rosyjską. Trasa zawodów usytuowana na Zalewie Wiślanym prowadziła
wzdłuż pław nawigacyjnych, a od pławy
granicznej B-10 na Zalewie Kaliningradzkim. Na końcowym etapie, przed linią
mety, jednostki płynęły na długim halsie
i dosłownie ścigały się o sekundy. To było
pasjonujące widowisko.

Bałtijskie deklaracje
Do deszczowego Bałtijska wpływaliśmy w otoczeniu ogromnych morskich
transportowców płynących z portu

w Kaliningradzie. Z brzegów zerkały na
nas srożące się dawną potęgą okręty
wojenne. Odprawa na granicy trwała
kilka godzin, bo zepsuł się sprzęt skanujący dokumenty i celnicy dane do komputerów wprowadzali ręcznie.
Na jachcie marszałka Jacka Protasa
zrobiło się nieco nerwowo. – Do punktu
celnego dopłynęliśmy na kwadrans przed
planowanym spotkaniem z polskim ministrem spraw zagranicznych – mówi J.
Wcisła. Wiktor Koszelew, przedstawiciel
Bałtijska, szybko przetransportował polską delegację na plac Piotra Wielkiego,
gdzie odbywały się uroczystości otwarcia I Międzynarodowych Regat o Puchar
Trzech Marszałków (Gubernatorów).
Minister spraw zagranicznych RP
Radosław Sikorski mówił w strugach
deszczu: – To symboliczne, że właśnie
tutaj w Bałtijsku, który kiedyś był przeznaczony do celów obronnych, dzisiaj
nawiązujemy współpracę. Nie tylko gości tutaj polski okręt, ale mamy początek
regat, które odbywają się dzięki umowie
o żegludze po Zalewie Wiślanym. Zamierzam podpisać z Rosją umowę

Z Fromborka
do Bałtijska
23 lipca, przy sprzyjającym wietrze,
dwadzieścia sześć jachtów i dwie motorówki wystartowało w 20-milową podróż drogą wodną do Bałtijska. Na jachcie
„Szafir” płynął marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Jacek Protas
wraz z małżonką Eleonorą. Marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław
Struk (także z małżonką) popłynęli do
Bałtijska łodzią motorową „Kahlberg”.
W regatach wzięła udział niemiecka
załoga na pełnomorskim jachcie „Flying Circus”. Ta jednostka przypłynęła do
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Z w i ą z Protas,
e k M i a s tminister
i G m i n Sikorski
Morskich
Od lewej – ambasador Bahr, marszałek

o ruchu granicznym, która da przywileje małego ruchu granicznego –
mieszkańcom okręgu królewieckiego
oraz mieszkańcom województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ten przywilej jest istotny dla pogłębiania dobrych wzajemnych stosunków
sąsiedzkich. Przykładem tego, że takie
relacje są potrzebne, są choćby dzisiejsze
regaty. W tej chwili do wynegocjowania pozostały nam zaledwie szczegóły.
Liczę, że do podpisania umowy o ruchu
bezwizowym dojdzie niebawem. – deklarował minister. O taki kształt umowy
od długiego czasu zabiega m.in. marsz.
J. Protas.
Dla żeglarzy bardzo ważnym
aktem było podpisanie przez marszałków województw warmińskomazurskiego i pomorskiego: Jacka
Protasa, Mieczysława Struka i gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego
Gieorgija Boosa deklaracji w sprawie
corocznej organizacji Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków. Akt podpisania tego dokumentu
jest bardzo istotny. – To znak, że granice
nie są już przeszkodą i że Zalew Wiślany
jest otwarty dla żeglugi – podkreśla marszałek Jacek Protas. W uroczystościach
otwarcia wziął także udział marszałek
województwa zachodniopomorskiego
Władysław Husejko oraz ambasador RP
w Rosji Jerzy Bahr.
W czasie swojego pobytu Radosław
Sikorski złożył wizytę na pokładzie ORP
„Gopło”, trałowcu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej RP, który
w piątek 23 lipca w godzinach popołudniowych zawinął do portu w Bałtijsku. Polski okręt wziął udział w obchodach Dni Marynarki Wojennej Federacji
Rosyjskiej 25 lipca.
Piątkowy wieczór upłynął polskim,
rosyjskim i niemieckim żeglarzom
w Bałtijsku pod znakiem biesiadowania
w deszczowej aurze.

I Regaty o Puchar
Trzech Marszałków
Tym razem z 28-załogową ekipą
z Polski i Niemiec z Bałtijska wypływała 14-załogowa ekipa z Kaliningradu.
24 lipca o godz. 9.00 nastąpił start do
głównego wyścigu I Międzynarodowych
Regat o Puchar Trzech Marszałków (GuCZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010

Regaty Formbork – Bałtijsk. marszałek J. Protas przy sterze jachtu Szafir

bernatorów). Część żeglarzy przestraszyła pogarszająca się pogoda.
Na wodach Zalewu okazało się, że
rzeczywiście panowała tu aura dla
prawdziwych wilków morskich. Startowano przy padającym deszczu i dość
ostrym wietrze. Później wiatr osłabł
i trzeba było mocno pracować, by
utrzymać wysokie tempo żeglowania.
Gdy jachty zbliżyły do granicy polsko-rosyjskiej z nieba polały się strugi
rzęsistego deszczu, a chwilę potem
wiatr wzmógł się do 7 stopni w skali
Beuforta. Wzburzone fale na Zalewie
są nie mniej niebezpieczne niż na otwartym morzu, przy czym są one krótkie, przez co jeszcze bardziej uciążliwe.
Przy szybkości wiatru ok. 30 mil (lub 50
km) na godzinę piana na falach układa
się w pasma. Następny stopień w skali
Beauforta to już sztorm.
Właśnie ta zmienność warunków
żeglowania po Zalewie Wiślanym tak
ekscytuje wielu żeglarzy. Jerzy Kuliński,
jeden z najgorętszych propagatorów
walorów tego akwenu, nazywa go morskim przedszkolem. Zafascynowania nie
kryje nikt, kto choć raz tu żeglował. Nic
dziwnego, że gdy w Polskę poszła wieść,
że w tym roku odbędą się pierwsze regaty między portami Polski i Rosji, chętni zgłaszali się nawet z południa Polski.

– Niestety, mimo że imprezę przygotowywaliśmy od 10 miesięcy, dopiero kilka tygodni przed terminem mogliśmy
zagwarantować, że się odbędzie. Było
już za późno, by dopełnić skomplikowanych formalności ze zgłaszaniem udziału załóg z różnych stron Polski. Tu ciągle
obowiązuje wymóg uzyskiwania wiz,
chociaż trzeba powiedzieć, że Rosjanie
znacznie uprościli wszelkie formalności, dzięki czemu regaty w ogóle mogły
dojść do skutku – informuje J. Wcisła.
W tych – dość ekstremalnych – warunkach zdecydowanie lepiej poradzili sobie żeglarze z Rosji, zwyciężając w dwóch
z trzech klas. Rosyjska załoga wylosowała
też nagrodę główną – silnik motorowy
ufundowany przez marszałków naszych
województw. Jednak bez przesady można powiedzieć, że tegoroczne regaty były
wygrane przez wszystkich żeglarzy, którzy chcą żeglować po Zalewie Wiślanym
i Kaliningradzkim.

Wspólna droga wodna
Jak każdego roku regatom towarzyszyła konferencja poświęcona walorom
dróg wodnych. Tegoroczna była przygotowywana od wielu miesięcy i jeszcze przez kilka lat będziemy zbierali jej
owoce. Jej celem było przygotowanie
projektu, który ma być zrealizowany >
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Zalew – międzynarodowy
> w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska-Rosja”.
Tak się bowiem składa, że te trzy kraje łączy Międzynarodowa Droga Wodna
E 70, której częścią są: Zalew Wiślany/
Kaliningradzki, Pregoła, Dajma, kanał
Dajma-Gilia i Zalew Kuroński. Stąd tytuł
Konferencji: Forum E 70. Połączyła nas
wspólna droga wodna.
– Ideą projektu jest stworzenie jednolitej koncepcji wykorzystania walorów tej
drogi wodnej, nie tylko dla wspomnianego fragmentu, ale dla całego odcinka od
Odry po Zalew Kuroński. Poza koncepcją,
zostaną opracowane studia wykonalności wraz z dokumentacją środowiskową
dla wybranych zadań inwestycyjnych
na tej drodze wodnej – mówił, otwierając konferencję marszałek Jacek Protas.
– Udział wielu żeglarzy w regatach udowodnił, że Zalew jest pięknym akwenem
do rekreacji i sportów wodnych. Jednak,
by na Zalewie było zawsze tak wiele
jachtów jak dzisiaj, trzeba zainwestować
w infrastrukturę. Żeglarze potrzebują
marin, bazy sanitarnej, hoteli, kempingów – dodał J. Protas.
W konferencji udział wzięli: marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz,
podsekretarz stanu w Ministerstwie

Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko,
ambasador RP w Rosji Jerzy Bahr, sekretarz generalny Polskiego Związku
Żeglarskiego Zbigniew Stosio, przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych i administracji Mateusz Reszczyk
oraz marszałkowie Jacek Protas – jako
gospodarz konferencji – i Mieczysław
Struk oraz członek Zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Grzegorz
Nowaczyk. Wśród gości widzieliśmy
m.in. senatora i przewodniczącego
Związku Gmin Kanału Elbląskiego Stanisława Gorczycę, posła Witolda GintowtDziewałtowskiego, wiceprzewodniczącego Dumy Obwodu Kaliningradzkiego
Konstantina Polakowa, konsula Rosji
w Gdańsku Siergieja Puczkowa, dyrektorów Urzędu Morskiego Annę Stelmaszczyk-Świerczyńską i Wojciecha
Żurawskiego.
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zapewnił, że w parlamencie RP
jest głęboka świadomość znaczenia
dróg wodnych i tego, co samorządy regionalne robią dla rozwoju MDW E 70,
a marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przypomniał
o wcześniejszych działaniach na rzecz
dróg wodnych, w tym o Pętli Żuław-

Bałtijsk – podpisanie umowy przez trzech marszałków
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skiej, w ramach której nad Zalewem
Wiślanym powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska.
Część merytoryczną konferencji poprowadził Grzegorz Nowaczyk. Konsul
RP w Kaliningradzie Marek Gołkowski
wskazał na sens budowania wspólnej
strategii dla Zalewu Wiślanego (Zalew
Wiślany/Kaliningradzki – akwen wielu
możliwości). Jerzy Wcisła (dyrektor
Biura Regionalnego w Elblągu) przedstawił ideę i uwarunkowania tworzenia sieci międzynarodowych dróg
wodnych w Europie. Przedstawił też
pomysły na przyciąganie turystów nad
Zalew Wiślany: – W Polsce takim magnesem mógłby być tramwaj wodny
łączący porty na obu brzegach Zalewu
Wiślanego, wyciągi dla narciarzy wodnych, kolejka linowa między brzegami
Zalewu oraz wykreowanie dużego wydarzenia w strefie Zalewu Wiślanego,
np. inscenizacja bitwy morskiej na Zalewie na podstawie bitwy z 1463 roku
– mówił Jerzy Wcisła, wskazując, że te
pomysły staną się przedmiotem analiz
w przygotowywanym projekcie. Swoje
oczekiwania wobec projektu przedstawili też przedstawiciele Obwodu Kaliningradzkiego (Galina Maksimczuk)
oraz Kłajpedy (Sarunas Rutkauskas).
W Obwodzie Kaliningradzkim myśli
się m.in. o budowie mariny z punktem
odpraw celnych w Mamonowie, a na
Litwie o rozbudowie mariny w Kłajpedzie i przebudowie mostu utrudniającego korzystanie z niej. Zbigniew
Ptak (kierownik Biura Rozwoju Dróg
Wodnych w Gdańsku) przedstawił
doświadczenia z prac nad drogami
wodnymi (Budowanie koncepcji dla
międzynarodowych dróg wodnych na
przykładzie doświadczeń z polskim odcinkiem MDW E 70).
Dwa dni prac zespołu pracującego
we Fromborku nad koncepcją podsumował Przemysław Szreder (Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Koncepcja ma nosic
tytuł „Droga Wodna E 70: drogą dobrej
współpracy transgranicznej”, co da się
ująć w akronimie PEARL, czyli Perła.
Założeniem projektu jest takie podejście
do MDW E 70, by stała się ona źródłem
rozwoju regionów nad nią położonych.
D o r o ta W c i s ł a
Związek Miast i Gmin Morskich

J U B I L E U S Z O WA E D YC J A KO N K U R S U Z M i G M

„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”

Natura 2000 – turystycznym
wyzwaniem dla mojego
nadmorskiego regionu
Jak współcześnie kreować
świadomość wspólnego
dziedzictwa narodowego,
jak ją chronić i wytworzyć
poczucie potrzeby własnego
udziału w tym procesie?
Dziesięć lat temu Związek
Miast i Gmin Morskich podjął
taką próbę – i dzisiaj
wiadomo, że z powodzeniem –
organizując konkurs pn. „Morze
a moja duża i mała Ojczyzna”.
CZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010

C

elem tego konkursu skierowanego do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkół
całego polskiego Wybrzeża jest także
poznawanie przez młodzież tradycji
społeczności nadmorskich i różnych
form działalności społecznej, kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej opartej na kulturze, zwyczajach
i tradycji. To zarazem znakomita forma
popularyzacji działalności i dokonań
artystycznych młodzieży.
9 i 10 września 2010 r. w Ustroniu
Morskim odbył się finał X edycji konkursu „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”,

>
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Natura 2000...
> tym razem z przewodnim tematem „Natura 2000 – turystycznym wyzwaniem
dla mojego nadmorskiego regionu”. Patronat nad konkursem przyjęli minister
edukacji narodowej, minister sportu i turystyki, sekretarz stanu w Ministerstwie
Środowiska, marszałkowie województw
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
oraz zachodniopomorskiego. Finał X edy-

stępujących kategoriach: wiersz, proza,
malarstwo, rysunek/grafika i fotografia.
Spośród setek prac komisja konkursowa w składzie: Piotr Jania, wiceprezes
ZMiGM – przewodniczący komisji konkursowej, Jacek Świdziński, członek
Zarządu ZMiGM oraz Sylwia Lament,
Magdalena Woźniak, przedstawiciele
ZMiGM, a także Dariusz Laddach, de-

okazała się być dla niektórych nie lada
wyprawą. Zmęczonych uczestników podróży Ustronie Morskie powitało bardziej
jesienną niż letnią pogodą, co skutecznie
nadrobili organizatorzy, przygotowując
atrakcyjny program pobytu. Zabytkową
ciuchcią młodzież wraz z opiekunami,
przejeżdżając całe Ustronie Morskie,
udała się do Skansenu Chleba. Stylizowany budynek, położony w ogrodzie
z ziołami, mieścił zarówno pokaźny piec
chlebowy, jak i przestronną muzealną

W deszczu – do Skansenu Chleba

cji konkursu dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konkurs miał charakter literacko-plastyczny. Został przeprowadzony w na-
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legat gminy Krokowa, Tomasz Bobin,
delegat miasta Darłowo, Marcin Kubera, dziennikarz, Andrzej Szkocki, fotoreporter, dokonała wyboru
prac finałowych i autorzy
tych prac zaproszeni zostali
na uroczystą, jubileuszową
X galę do Ustronia Morskiego.
Uczestnicy finału reprezentowali szkoły od
wschodniego po zachodnią część polskiego Wybrzeża, w związku
z tym podróż
do Ustronia

Taką ciuchcią zwiedzaliśmy Ustronie Morskie

salę wyposażoną w wiele interesujących
eksponatów, dotyczących nie tylko bezpośredniego wypieku chleba, ale także
kultury wsi polskiej związanej z uprawą
oraz przetwarzaniem zbóż i innych płodów rolnych.
Na początek na stołach pojawiły się
małe... pizze. – Te pizze przypominają
historyczne podpłomyki – powiedział,
witając gości, Piotr Praski, piekarz ze
skansenu tradycyjnego wypieku chleba. Przypomniał historię chleba, tę
najdawniejszą od czasów Egiptu, przez
chleb sprowadzony w czasach panowania królowej Jadwigi, po współczesny,
często niewiele mający już wspólnego
z prawdziwym chlebem. Zapoznał takZwiązek Miast i Gmin Morskich

że młodzież z wieloma ciekawostkami
dotyczącymi procesu przygotowania
mąki czy wypieku chleba. A że niełatwa to sztuka, udowodnił przynosząc
wcześniej przygotowane ciasto, z którego każdy z uczestników spotkania ulepił
bułkę. Zabawy było co niemiara, a jeszcze więcej radości wzbudziły efekty tej
pracy, bowiem bułki zostały upieczone
w prawdziwym piecu chlebowym i każdy młody piekarz mógł zapoznać się
(a potem zjeść) ze swoim pierwszym,
być może, wypiekiem pieczywa. Na stoły wniesiono także grillowane kiełbaski,
domowe ciasta, nic więc dziwnego, że
ucztowaniu nie było końca ...
Ustronie Morskie nie rozpieszczało
swoich gości dobrą pogodą również drugiego dnia. Nie zrażeni jednak deszczem,
znaną już ciuchcią uczestnicy konkursu
wyruszyli na warsztaty przyrodnicze.
Urokliwa choć nieczynna stacja PKP Bagicz stanowiła początek drogi do Lasu
Kołobrzeskiego. O jego tajnikach i bogactwie opowiadał pasjonat przyrody,
przewodnik Tadeusz Twardy.
Las Kołobrzeski to niezwykle bogaty
pod względem przyrodniczym kompleks
leśny kryjący dużą ilość zróżnicowanych
i ciekawych gatunków fauny i flory. Nic
więc dziwnego, że zyskał sobie miano perełki wśród naszych lasów, a hobbyści i pasjonaci przyrody właśnie tu często przyjeżdżają by poznać jej tajniki. Pan Tadeusz
przypomniał, że w ramach programu
Natura 2000 w minionych sześciu latach
naukowcy spenetrowali i zidentyfikowali
polskie zasoby przyrody oraz wytypowali
określone obszary do ich prawnej ochrony. Ta ochrona ma dać szansę zachowania
obszarów i ich zasobów na kolejne dziesiątki lat. Do tych obszarów chronionych
programem Natura 2000 należy między
innymi Las Kołobrzeski.
Podczas wędrówki leśnymi ścieżkami pan Tadeusz odnajdywał przykłady
tego bogactwa, a o każdym z nich mógł
w nieskończoność snuć opowieści. Starał się także angażować młodych ludzi
w proces poznawania leśnych tajemnic,
sprawdzając między innymi ich wiedzę
dotyczącą roślin, drzew czy zwierząt. To,
czego nie mógł pokazać „na żywo”, zrekompensował zdjęciami wykonanymi
przez siebie. Ta barwna galeria rzadko
spotykanych gatunków roślin uzupełniła >
CZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010

Przy pizzy o podpłomyku

Pierwsze własne bułki

Bułki przed piecem

Już upieczone
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Natura 2000...
> „żywy” obraz lasu. Las Kołobrzeski
znany jest z jeszcze jednego powodu:
rośnie w nim najstarszy dąb w Polsce.
Nie największy, ale najstarszy. To dąb
szypułkowy Bolesław. Obwód jego pnia
wynosi 1,3 m do 6,9 m, ma wysokość
32 m, a średnica korony wynosi 20 m.
Najbardziej jednak imponujący jest
jego wiek – liczy sobie bowiem 800 lat,
i biegną mu już kolejne. Podziwiany, obfotografowany dąb Bolesław pozostał na
polanie w Lesie Kołobrzeskim, a młodzi
uczestnicy wyprawy powrócili do Ustronia Morskiego, obdarowani przez pana
Tadeusza folderami poświęconymi chronionej naturze. Świadectwem odbycia
warsztatów przyrodniczych w Lesie
Kołobrzeskim były specjalne certyfikaty,
które otrzymał każdy z uczestników leśnej wyprawy.
Uczestników uroczystej gali X edycji
konkursu „Morze a moja duża i mała Ojczyzna” – „Natura 2000 – turystycznym
wyzwaniem dla mojego nadmorskiego
regionu” powitał Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor biura Związku Miast
i Gmin Morskich. Podsumował przebieg konkursu, jego zasięg, podkreślając
duże zainteresowanie młodzieży i ich
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opiekunów ze szkół na całym polskim
Wybrzeżu. – Popularność tego konkursu w ubiegłych latach oraz ilość prac,
które napłynęły na jego jubileuszową,
X edycję, upewnia nas w trafności tego
pomysłu i potrzebie jego kontynuacji
w przyszłości – powiedział m.in. G.
Walczukiewicz. Powitał również przybyłych na uroczystość gości, w tym Sylwię
Jurzyk-Nordlöw, dyrektor Departamentu
Ochrony Przyrody z Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz Adama Budkę,
sekretarza gminy Ustronie Morskie.
Galę uroczyście otworzył Piotr Jania,
wiceprezes Związku Miast i Gmin Morskich. Pogratulował laureatom konkursu
i ich opiekunom, podkreślając wysoki
poziom prac. – Cieszę się z zaangażowania młodzieży i chęci uczestniczenia
we współczesnych procesach charakte-

ryzujących nasze życie społeczne i gospodarcze, a takim jest przecież nasz
wspólny europejski program Natura
2000. Zainteresowanie młodych ludzi
tymi sprawami dzisiaj daje gwarancję
realizacji takich projektów w przyszłości,
a tak specyficzna forma wyrażania tego
zainteresowania – w płaszczyźnie artystycznej – dostarcza dodatkowej satysfakcji, tym razem estetycznej. Serdecznie
gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie jego laureatom i ich
opiekunom – powiedział P. Jania.
O znaczeniu konkursu świadczy również fakt zainteresowania nim ze strony
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Sylwia Jurzyk-Nordlöw, dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody odczytała

Z w i ą z e k 800-letni
M i a s t i Gdąb
m i nBolesław
Morskich

Dariusz Laddach,

Wiceprezes ZMiGM Piotr Jania podczas rozmowy
z dziennikarką Polskiego Radia Koszalin

Adam Budka, sekretarz gminy Ustronie Morskie, wita gości

Przedstawicielki GDOŚ i NFOŚiGW z Warszawy
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pomysłodawca konkursu „Morze
a moja duża i mała Ojczyzna”
– Ponad dziesięć lat temu, na jednym ze zjazdów Związku Miast i Gmin
Morskich, zastanawialiśmy się w jakim kierunku poszerzyć działalność
Związku. Jako nauczyciel zaproponowałem zaakcentowanie w naszym
programie działań związanych z edukacją młodzieży. Pomysł spodobał się
naszym członkom, a jego realizacja
spotkała się z dużym odzewem ze
strony szkół, bowiem w sposób naturalny wpisywał się w morskie wychowanie młodzieży. Nie mieliśmy
wtedy zbyt wielu narzędzi do realizacji takiego programu wychowania,
a propozycja Związku łącząca aspekty
tradycji, kultury wyrażane przy pomocy różnego rodzaju środków artystycznych, pozwalały na wywołanie
zainteresowania młodzieży. Efekty
zaskoczyły nawet nas samych, bowiem na kolejne konkursy spływały
setki prac, a ich poziom mógł rzeczywiście satysfakcjonować.
Przyjęliśmy zasadę, że finał konkursu organizować będziemy w miejscowości z której pochodzi laureat poprzedniej edycji konkursu (w kategorii
proza). Udało nam się zainteresować
włodarzy tych gmin naszą inicjatywą
i ci starają się połączyć galę z prezentacją miejscowości, w której się ona
odbywa, jej walorów, czy z ciekawymi propozycjami. W efekcie młodzież
ma okazję bliżej poznać różne zakątki
naszego Wybrzeża.
Najlepszy dowód trafności propozycji jest zainteresowanie naszym
konkursem przez dziesięć lat. Mam
nadzieję, że uda się nam go kontynuować przynajmniej przez następną
dekadę.

>
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Natura 2000...
> list, który wystosował Michał Kiełsznia,
generalny dyrektor ochrony środowiska,
do Związku Miast i Gmin Morskich oraz
uczestników X edycji konkursu „Morze
a moja duża i mała Ojczyzna”:

Podkreślając jednocześnie, że doceniam
trud włożony w przygotowanie prac konkursowych.
Wysoka świadomość otaczającej nas
przyrody, jej wartości – nie tylko este-

Grzegorz Walczukiewicz

deszcz nie przeszkodził w wędrówce leśnymi drogami

Bardzo dziękuję za zaproszenie na Galę
Finałową X edycji konkursu „Natura 2000
turystycznym wyzwaniem dla mojego
nadmorskiego regionu”, nad którą objął
patronat Pan Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za
wzięcie udziału w konkursie, kierując
serdeczne gratulacje jego laureatom.
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tycznej, ale i finansowej powinna towarzyszyć mieszkańcom nadmorskich gmin
od dzieciństwa. Dlatego wyrażamy dumę
z postawy młodzieży, która przez wzięcie
udziału w konkursie podkreśla świadomość i wiedzę ekologiczną, oraz szacunek
dla środowiska naturalnego – swojego
miejsca zamieszkania, a w przyszłości
miejsca pracy.

dyrektor biura Związku Miast i Gmin
Morskich
– Dziesiąta edycja konkursu „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
– „Natura 2000 – turystycznym wyzwaniem dla mojego nadmorskiego
regionu” była nie tylko jubileuszowa,
ale i rekordowa. Komisja konkursowa
musiała wykonać niezłą pracę, żeby
wyłonić najpierw grono finalistów,
a następnie laureatów w poszczególnych kategoriach. Zadanie tym trudniejsze, że autorzy, pomimo młodego
wieku, prezentują wysoki poziom
artystyczny. Nic więc dziwnego, że
komisja wyłoniła nie tylko „miejsca
na podium”, ale również prace zostały uhonorowane wyróżnieniami.
Mam nadzieję, że wysoki poziom
uda się utrzymać także w przyszłości,
gdyż Związek zamierza kontynuować
konkurs również w nadchodzących
latach. Cieszę się, że mogliśmy laureatów uhonorować ciekawymi nagrodami, bo te stanowią zawsze dodatkową motywację dla uczestników
konkursu.

JeszczeZ w
przed
i ą z e kogłoszeniem
M i a s t i G m i werdyktu
n Morskich

Pas pobrzeża oraz wody morskie stanowią szczególny typ ekosystemów wyróżniających się unikalną w Polsce oraz
Europie florą i fauną. Z tego względu
siedliska tu występujące zostały objęte
europejską Siecią obszarów chronionych
Natura 2000. To wspólne dobro wszystkich Polaków tak samo, jak szczególne
dla nas „polskie góry”. Zauważa to wielu turystów, wielokrotnie powracając do
pięknych nadmorskich miejsc. Wykorzystujemy walory i zasoby przyrodnicze zachęcając mieszkańców Polski i sąsiednich
krajów do spędzania urlopu nad morzem,
dlatego musimy zdawać sobie sprawę
z ich niepowtarzalności i wartości przyrodniczej.
Natura 2000 to europejska Sieć ekologiczna budowana w oparciu o te same
zasady we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jej celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na
naszym kontynencie. Polska wnosi w tym
zakresie bardzo istotny wkład do Sieci.
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych
winno być jednak dopasowane do możliwości ich regeneracji oraz do zachowania
równowagi między zaspokajaniem naszych potrzeb a wymogami ekologicznymi, tak by cieszyły się tymi dobrami także
przyszłe pokolenia.
Każda z Waszych prac niesie w sobie
bardzo ważny przekaz – wszyscy musimy bardzo się starać, korzystając z dobrodziejstw Natury (nie tylko 2000!).
Bardzo dziękuję, że zechcieliście
przekazać tę ogromnie ważną wiadomość, dodatkowo w tak pięknej formie,
ujawniającej Wasze liczne, godne podziwu talenty artystyczne. Wszystkim
tu zebranym oraz sobie życzyłbym,
aby coraz więcej Waszych rówieśników
stawiało sobie za wzór i naśladowało Wasze działania, które w znaczący
sposób przyczyniają się do poznawania
lokalnych tradycji i kultury promowania
pełnego uroku obszaru nadmorskiego,
małej Ojczyzny w której żyjecie, a tym
samym kształtowania tożsamości narodowej i dumy z polskości
Mam nadzieję, że będziecie niestrudzenie kontynuowali swoje działania
w przyszłości.
Z wyrazami szacunku
Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska
dr Michał Kiełsznia
CZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010

Maria Kwiecińska otrzymuje statuetkę

W imieniu gospodarzy gali jej uczestników powitał oraz gratulacje złożył
Adam Budka, sekretarza gminy Ustronie
Morskie. Wyraził także nadzieję, że miłe
przeżycia związane z konkursową galą
zaowocują chęcią odwiedzenia Ustronia
Morskiego również w przyszłości.
Po oficjalnej części uroczystości nastąpił najbardziej chyba oczekiwany moment – ogłoszenie wyników konkursu.
Wszyscy uczestnicy finału: wyróżnieni
oraz ci, którzy zajęli pierwsze, drugie
i trzecie miejsca, otrzymali nie tylko
gratulacje, ale również wiele cennych
nagród. Było wiele emocji, radości i zapewnień, że w następnym roku udział
w konkursie jest obowiązkowy...
Warto dodać, że wszystkie nagrodzone prace w kategoriach malarstwo, rysunek/grafika i fotografia opublikowane
zostaną w oficjalnym kalendarzu ściennym Związku Miast i Gmin Morskich na
2011 rok.
Z okazji jubileuszowej edycji konkursu Związek Miast i Gmin Morskich
uhonorował tych, którzy wnieśli naj-

większy wkład w organizację konkursu,
jego przygotowanie i przeprowadzenie
w minionych dziesięciu latach. Osobom
tym przyznane zostały specjalne statuetki upamiętniające ich wkład. Wśród
uhonorowanych znaleźli się: Tomasz
Bobin (dyrektor Urzędu Morskiego
w Słupsku), Adam Budka (sekretarz
gminy Ustronie Morskie), Marta Chełkowska (prezes PROT), Wanda Zofia
Daczkowska (Wydział Oświaty Urzędu
Miejskiego w Słupsku), Maria Kwiecińska (wieloletni pracownik ZMiGM), Dariusz Laddach (delegat gminy Krokowa), Sławomir Ruszkowski (burmistrz
Trzebiatowa), Andrzej Szczodry (wiceprezydent Świnoujścia) oraz Krzysztof
Włodarczyk (ekspert ZMiGM).
Jak każe tradycja, miasto, w którym
odbędzie się następne spotkanie, wyznacza laureat konkursu w kategorii proza. W tym roku laureatką została Marta
Garska z Sopotu, a zatem w przyszłym
roku – do zobaczenia w Sopocie.
RK

Związek Miast i Gmin Morskich, organizator konkursu „Morze a moja duża i mała
Ojczyzna” – „Natura 2000 – turystycznym wyzwaniem dla mojego nadmorskiego regionu”, wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania finału X edycji konkursu, w tym między innymi przedstawicielom
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gospodarzom gminy Ustronie Morskie.
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Laureaci X edycji konkursu plastycznego-literac

„ N AT U R A 2 0 0 0 – t u r
dla mojego nadm
Konkurs literacki
Kategoria

wiersz

I miejsce
„Ptasi Raj” Aleksandra Budny

Zespół Szkół nr 4 im. I.J. Paderewskiego
w Pruszczu Gdańskim,
opiekun – Karina Hennig

II miejsce
„Moje Darłowo” Paulina Borowicz
Zespół Szkół Morskich w Darłowie,
opiekun – Anna Motyl

III miejsce
„Przemijanie” Paweł Solarz
Zespół Szkół w Cedrach Małych, Gimnazjum,
opiekun – Anna Solarz

I wyróżnienie
„Piosenka Kosa…” Julia Kajdasz
Gimnazjum Publiczne nr 3 w Świnoujściu,
opiekun – Lidia Gawrońska

Kategoria

proza

I miejsce
„Tu nawet powietrze pachnie inaczej…”
Marta Garska
II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie,
opiekun – Lidia Dysarz

II miejsce
„Ptakoluby, ptasiarze, birdwatcherzy”
Ewa Bielak i Maja Rymaszewska
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim,
opiekun – Ewa Bielec

III miejsce
„Wagabunda” Monika Kloc
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Maksymiliana Marii
Kolbego w Szczecinie, opiekun – Agnieszka Pietryka

I wyróżnienie
„I dlatego muszą państwo opuścić ten dom…”
Paulina Hnatkowska

II wyróżnienie
„Początek końca” Maria Magdalena Krawczyk

Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum nr 2 im. Józefa Wybickiego
w Kołobrzegu, opiekun – Joanna Szydłowska

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie,
opiekun – Agnieszka Pietryka

II wyróżnienie
„Miałam naprawdę cudowny sen!...”
Natalia Skrobania
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Maksymiliana Marii
Kolbego w Szczecinie, opiekun – Agnieszka Pietryka
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Związek Miast i Gmin Morskich

ckiego „Morze a moja duża i mała Ojczyzna” pn.

ystycznym wyzwaniem
o r s k i e g o r e g i o n u”
Konkurs plastyczny
Kategoria

malarstwo

I miejsce – Małgorzata Kanik

II wyróżnienie – Adam Brzozowski

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
w Słupsku, opiekun – Wanda Kowalik

Gimnazjum im. Ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie,
opiekun – Alina Brzozowska

II miejsce – Teresa Beczyczko
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łebie, opiekun – Piotr Fugiel

III miejsce – Klaudia Bielińska
Zespół Szkół w Cedrach Małych, opiekun – Anna Szmidt

I wyróżnienie – Adrianna Thiel
Niepubliczne Gimnazjum w Pucku, opiekun – Luiza Ludwig

Kategoria

rysunek/grafika

I miejsce – Alicja Stokłosińska

V Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Elblągu,
opiekun – Tomasz Żandarski

II miejsce – Paulina Damrath

Kategoria

fotografia

I miejsce
Paulina Kotkowska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku,
opiekun – Marta Spoczyńska

II miejsce
Krzysztof Koda
Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim,
opiekun – Karina Hennig

III miejsce
Piotr Kraiński

Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim,
opiekun – Karina Hennig

V Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Elblągu,
opiekun – Tomasz Żandarski

III miejsce – Dariusz Dziwisz

I wyróżnienie
Marta Kanafa

Gimnazjum w Ustce, opiekun – Beata Siudek

I wyróżnienie – Konrad Halendy
Gimnazjum Publiczne nr 3 w Świnoujściu,
opiekun – Magdalena Sowa

II wyróżnienie – Michalina Czuba
Niepubliczne Gimnazjum w Pucku, opiekun – Luiza Ludwig
CZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010

Gimnazjum w Jastarni,
opiekun – Gabriel Rzeźnicki

II wyróżnienie
Sonia Pąk
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim,
opiekun – Ewa Bielec
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rysunek/grafika
Kategoria

I miejsce
– Alicja Stokłosińska
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malarstwo

Kategoria
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I miejsce
– M ałgorzata Kanik
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fotografia
Kategoria
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I miejsce
– Paulina Kotkowska

Związek Miast i Gmin Morskich

rackiego „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”

wiersz

Kategoria

I miejsce
– Aleksandra Budny

PTASI RAJ
Jest takie miejsce na północy kraju,
Gdzie rzeka łączy się z morzem,
Gdzie chętnie powracam.
Tu w gęstych trzcinach, ptaki wiją gniazda,
Tu rosną, nabierają sił,
By wkrótce wyruszyć w dalekie podróże na krańce świata.
A pośród szerokich fal, morskich wiatrów,
Biali królowie czekają na widownię,
By zauroczyć ich swym wdziękiem,
By pokazać im swą potęgę.
Och, jak by to było wspaniale
Wzbić się ku słońcu, spoglądać na świat,
Na zieleń traw, złocistość piasku.
A w gwieździstą noc, pośród szumu fal,
Wysłuchać ostatnich dźwięków ptasiego koncertu...
CZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010
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proza
Kategoria

I miejsce
– M arta Garska

Tu nawet powietrze
pachnie inaczej...
Trudności? – Natura.
Zalety? – Natura!
Początek
„Orłowo – nadmorska, południowa dzielnica Gdyni.
Znajduje się w niej molo orłowskie, a także charakterystyczny dla krajobrazu dzielnicy klif”.
Większość z nas kojarzy Orłowo z miejscowością wypoczynkową, jednak historia tego miejsca jest głębsza,
a jej początek sięga 1829 roku, kiedy to pewien rybak
imieniem Jan Adler wykupuje część ziemi od miejscowego gospodarza. W tym miejscu buduje gospodę, wokół
której zaczyna toczyć się życie, powstaje małe kąpielisko.
Istnieją dwie legendy o powstaniu nazwy Orłowa.
Jedna mówi o zaciętej powietrznej walce dwóch orłów, które robiąc mnóstwo hałasu, zwróciły uwagę
wszystkich rybaków, druga, bardziej prawdopodobna
– tłumaczy niemieckie nazwisko Adler na język polski
(orzeł). Nazwa Orłowo funkcjonuje od roku 1857. Rok
1870 jest datą ukończenia budowy linii kolejowej Szczecin-Gdańsk. To ważny moment dla tego miejsca, liczba
mieszkańców rośnie w zaskakującym tempie. Na okres
międzywojenny przypisuje się złote lata wspomnianego
wcześniej kąpieliska. Bogaci i możni ludzie wybierają się

28

„do wód”, co staje się szybko modą przyciągającą tłumy.
Powstaje nadmorska Promenada Królowej Marysieńki
(dziś ul. Plażowa), wiele pensjonatów i willi. Szybki rozwój tego miejsca jest zadziwiający i aż trudno wyobrazić
sobie, jak wyglądałoby ono, gdyby nie wybuch II wojny
światowej.
Lata mijają, a do Orłowa każdego roku ściągają tłumy.
Teraz znając historię tego miejsca, wybieram się tam po
raz kolejny.
Kwietniowe popołudnie, 10 stopni Celsjusza, powietrze jest chłodne i czuć zapach morza. Spaceruję
ulicą Przebendowskich, przyglądam się ludziom, każdy
z nich pędzi w innym kierunku, zajęci swoimi sprawami
nie dostrzegają uroku tego miejsca. Dochodzę do molo
i właśnie tu obserwuję zmianę. Jest to moja ulubiona
część: plaża, molo, klif i każdego sezonu, od lat – Scena
Letnia. W tym miejscu ludzie spacerują powoli, rozmawiają ze sobą lub w ciszy cieszą się naturą.

„Nie bez powabów jest ten straszny świat,
nie bez poranków, dla których warto się budzić.”
(Wisława Szymborska)
Związek Miast i Gmin Morskich

rackiego „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
Uśmiecham się i bohatersko próbuję nawiązać rozmowę z przypadkowym ,spacerowiczem. Zwracam się
do sympatycznie wyglądającego mężczyzny. Pokrótce
przedstawiam mu powód, dla którego pozwalam sobie
zakłócić jego spokój.
Czy jest pan mieszkańcem Orłowa?
- Owszem. Podobno każdy ma swoje miejsce na ziemi,
do którego należy, tak też jest chyba ze mną, mieszkam
tu od 30 lat i nie wyobrażam sobie, żebym mógł nazwać
inne miejsce domem – mówi pan Stanisław, starszy
wiekiem mężczyzna, pracownik portu w Gdyni.
A co by było, gdyby los rzucił pana w inne miejsce?
- Myślę, że nadal bym tu wracał tak często jak to możliwe, widzisz, ja mam tu rodzinę, pracę, no i też ten sentyment, który każe mi tu zostać. Mógłbym wyjechać za
granicę, ale to nie byłoby to samo. Tu nawet powietrze
pachnie inaczej... Można powiedzieć, że jestem lokalnym
patriotą! Uśmiecha się i obejmuje wzrokiem wspaniały widok, który nas otacza, morze, biały piasek i niebo.
Pan Stanisław jest jednym z tych ludzi, którzy czują się
tu dosłownie jak ryba w wodzie. Rozumiem go, jest to
miejsce piękne o każdej porze roku czy dnia. Można
znaleźć tu coś dla siebie, latem – opalanie, kawę i lody
w zacisznych restauracyjkach, ale też zabawę. Całoroczną rozrywką dla tych bardziej stonowanych osobników
są spacery po klifie.
- Z góry wszystko, wygląda inaczej, nabieram perspektywy do otaczających mnie spraw. Chodzę samotnie, bo to
dla mnie okazja, żeby poukładać sobie wszystko w głowie.
Kiedy wracam do domu, czuję się spokojna. Z uśmiechem
tłumaczy mi pani Hania, na co dzień księgowa.
Kolejna wyprawa do Orłowa ma miejsce piątkowego
wieczoru. Udaję się tam, ponieważ jestem umówiona
na spotkanie z dr. Dariuszem Jakubasem, wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Zoologii
Kręgowców. Punktualnie o godzinie 19 rozpoczynamy
rozmowę, spacerując po molo i plaży. Wyjątkowo interesująco słucha się znawcy i pasjonata przyrody. Pokazuje mi ptaki, opowiada o historii tego miejsca, potrafi
CZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010

KLIF W SWOJEJ OKAZAŁOŚCI

nazwać każdą muszelkę i przytoczyć ciekawą historię na
jej temat.
A więc jakie gatunki ptaków można tu spotkać?
- Orłowo to miejsce szczególnie atrakcyjne zimą. Przylatują tu wtedy niezwykle interesujące gatunki ptaków
z Europy północnej. Są to między innymi kaczki takie jak
lodówki, markaczki, tracze, gągoły oraz przedstawiciele
innych grup systematycznych – nury, perkozy, kormorany,
no i oczywiście najczęściej spotykane: mewy i łabędzie.
Co je przyciąga do tego miejsca?
- Przede wszystkim pokarm. Lodówka, na przykład,
żywi się małżami, łabędzie są dokarmiane przez ludzi,
a mewy liczą na resztki od rybaków.
Jakie zagrożenia czekają na ptaki w okolicy klifu?
– W przypadku ptaków morskich śmiertelnym niebezpieczeństwem są plamy substancji ropopochod- >
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> nych. Zabrudzone ptaki tracą wtedy naturalną warstwę

wodoodporną i gwałtownie się wychładzają. Próbując
oczyścić pióra, połykają bezwiednie te zanieczyszczenia.
No i oczywiście negatywny aspekt dokarmiania łabędzi
– stają się one tak uzależnione od ludzi, że nie potrafią
potem radzić sobie o własnych siłach w poszukiwaniu
pożywienia.
Co według pana, znawcy, jest najciekawszego
w tym miejscu?
- Jest tutaj rezerwat Kępa Redłowska, w którym można obserwować piękne widoki, no i las bukowy! Jarząb
szwedzki jest wyjątkowym gatunkiem.
Dla mnie, jako biologa, interesujące są również pojawiające się tu gatunki małży, jak małgiew piaskołaz, sercówka, rogowiec bałtycki czy omułek jadalny.
Dla turystów atrakcją może być też bursztyn. Jest go
co prawda mniej niż kilkanaście lat temu, ale wytrwali
nadal mają szansę go znaleźć.
Jak działalność człowieka wpływa na tę okolicę?
- Człowiek zawsze wpływa na swoje otoczenie. Czasami ma to plusy, czasami minusy. Według mnie nie powinno się ingerować w naturę i pozwolić, żeby wszystko
toczyło się swoim biegiem. Ludzie usuwają kidzinę (wał
plażowy utworzony przez organiczne szczątki wyrzucone
przez fale na brzeg morza), która osadza się wzdłuż plaży.
Jest to zabieg, którego celem jest upiększenie tego miejsca,
dla mnie jednak kidzina jest zjawiskiem niezwykle ciekawym i ulotnym, ze względu na krótki okres zalegania.
Co jeszcze? Prowadzone są próby zatrzymania procesu
niszczenia i cofania się klifu. Zbudowano pale, które mają
ograniczyć pracę fal. Zawsze powtarzam, że trzeba pójść
na kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a turystyką
i tak właśnie dzieje się tutaj. No i kolejny wpływ ingerencji człowieka – to zabudowa, która wyróżnia Orłowo
spośród innych miejscowości. Piękne wille po części tworzą klimat tego miejsca.
Negatywnym aspektem działalności człowieka jest
refulacja, czyli innymi słowy wydobywanie piasku z dna
morskiego w celu powiększenia plaży. Proces ten często
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niszczy życie podwodne. Kiedyś były tu przepiękne łąki
podwodne, duże glony, jak na przykład morszczyn –
wszystko to uległo poważnemu zniszczeniu. Przestały
istnieć siedliska ryb takich jak iglicznia czy wężynka (pochodzą one z rodziny koników morskich). W okolicach
Kępy Redłowskiej do dziś zachowały się takie łąki. Obecnie czynione są starania o utworzenie tam pierwszego
podwodnego rezerwatu w Polsce.
Jaką porę roku uważa pan za najciekawszą pod
względem obserwacji?
- Dla przyrodnika każda pora jest atrakcyjna. Zimą
przylatuje tu mnóstwo gatunków. Wiosna to okres
migracji ptaków, wybrzeże staje się wtedy szlakiem
wędrówkowym dla drobniejszych gatunków. Latem
obserwuję rybitwy czubate, zakwit sinic i przeróżne organizmy wodne, a jesień to znowu czas migracji. Krótko
mówiąc – dzieje się tu!
Patrzę na zegarek i nie mogę uwierzyć, że nasza rozmowa trwa już półtorej godziny. Była to jedyna w swoim rodzaju i nietradycyjna lekcja biologii.

„Uczynię z tej garści piasku świat nowych zjawisk”
(Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”)
Ktoś może powiedzieć „no dobrze, pospacerowałem,
poopalałem się i co teraz?”, bo faktycznie, kiedyś wczasowicze spędzający swój urlop w Orłowie mieli do wyboru kąpiel w morzu, opalanie, spacery po klifie. Jednak
niektórym czegoś w tym brakowało... Może duchowej
strawy? I oto w roku 1996 pojawia się Scena Letnia! Alternatywa na spędzanie w innym wymiarze niż dotychczas wolnych dni...
Beata Buczek-Żarnecka jest aktorką Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni od 1994
roku. Stworzyła wiele niezapomnianych ról, jak między
innymi Los w „Zorbie”, Maria Magdalena w „Casanovie”,
Antonina w „Związku otwartym” czy Blanche w „Tramwaju zwanym pożądaniem”. Na Scenie Letniej wystęZwiązek Miast i Gmin Morskich

rackiego „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
powała od samego początku jej istnienia. Zgodziła się
odpowiedzieć na kilka moich pytań.

Wspomnień jest tak wiele, że trudno mi wyłowić to
najważniejsze lub najciekawsze. Jest to zadanie na osob-

Jakie ma pani najwcześniejsze wspomnienia
związane ze Sceną Letnią?

ny rozdział!

- Najwcześniejsze wspomnienia związane ze Sceną
Letnią w Orłowie wiążą się z pierwsza jej edycją w 1996 r.
Wtedy plaża trwała dwa tygodnie i graliśmy dwa tytuły:
„Awanturę w Chioggi” w reż. Waldka Śmigasiewicza oraz
przeniesiony z teatru na Bema spektakl muzyczny „Nie
przerywajcie zabawy” z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza.

przy pracy w naturalnych warunkach, a co jest za-

Był to czas ogromnego entuzjazmu i radości tworzenia
czegoś niezwykłego. Pogoda była okropna – przez dwa
tygodnie było zimno i wilgotno. Nas to jednak nie zrażało, od samego początku granie na plaży było strzałem
w dziesiątkę – pomimo zimna i niepogody mieliśmy widownię; pamiętam starszą panią, która wraz z wnukiem
(lub wnuczką) przychodziła kilkakrotnie w czasie tych
dwóch tygodni, zawsze owinięta w kraciasty koc – po
tym ją poznawaliśmy.

urzekające swym pięknem widoki – każdy wieczór inny;

Z jakiego rodzaju trudnościami należy liczyć się
letą?
- Trudności? – Natura. Zalety? – Natura!
Kaprysy pogody, zimne wieczory, mokry piach, czasem sztorm na Bałtyku lub dla odmiany palący upał;
garderoby dalekie od komfortowych, a z drugiej strony –
bywały tęczowe, granatowe, szare, z wielkim księżycem
wschodzącym nad Gdańskiem; przez te wszystkie lata
nie widziałam dwóch takich samych krajobrazów.
Specyfika grania? Na pewno inne granie – szersze, bo
i przestrzeń inna, z mikrofonami wpiętymi pod kostium;
jedno jest niezmienne – publiczność, która przez lata nas
rozpieszczała, tłumnie przychodząc na spektakle.

>

Scena Letnia, spektakl „Zorba”, Orłowo
CZAS MORZA 4(44) wrzesień 2010
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Przenieśmy się zatem do teatru na plaży i spójrzmy na
tę rzeczywistość oczami widza. Przypominam sobie, co
widziałam w roku 2008, kiedy odkryłam to wyjątkowe
miejsce...
Godzina 18.00 typowego letniego wieczoru. Kolejka
przed wysoką bramą powiększa się z minuty na minutę. Wakacyjna publiczność jest w świetnych nastrojach,
słońce jeszcze świeci nad horyzontem. Słychać gwar
i podekscytowanie.
O godzinie 18.45 teatr otwiera swoje podwoje. Wesoły tłum rozchodzi się na miejsca. Piasek pod stopami
i zapach morza pozwalają poczuć letni klimat.
O 19.00 zaczyna się spektakl. Natura staje się częścią
scenerii. Niepotrzebny jest tu żaden wystrój, aura tego
miejsca jest magiczna. Teatr na dworze to nietypowy
pomysł, szansa na spotkanie z przyrodą. Warunki czasem są trudne, ale aktorzy wywiązują się ze swojego
zadania doskonale.
Godzina 21.00. Słońce nad gdyńską plażą zaczyna
zachodzić. Płoną pochodnie wbite w piasek. Na scenie
toczy się gra. Nawet najbardziej oporni dawno poddali
się nastrojowi. Pani Wiesława, która na co dzień pracuje
w sklepie kosmetycznym, mówi: – wszystko było bardzo
imponujące, spektakl idealny na tę okazję. A wiesz, co było
najlepsze? Odnieśliśmy wrażenie jakby to aktorzy dbali
o nasz komfort i zadowolenie. Czuliśmy się ugoszczeni. Trudno się z tym nie zgodzić. Natura współgra z kulturą. Cóż za
wyjątkowy obrazek. Gdy główny bohater sztuki udaje się
w podróż, ku zaskoczeniu wszystkich na linii horyzontu
pojawia się statek. Gdy w tekście jest mowa o księżycu
i jego magicznych właściwościach – świeci nad naszymi
głowami! Fale rozbijają się o brzeg, słychać pisk mew.
Godzina 22.00. Spektakl dobiega końca. Jak to możliwe? Tak szybko? Każdy, kto to zobaczył, musi się poczuć
poruszony. Jest w tym coś pięknego, a zarazem pierwotnego. Mimo że zgasły światła, a widzowie rozchodzą się,
nadal przed oczami pojawia się aktorka tańcząca boso
na piasku, oświetlona jedynie blaskiem ognia. Żywioły
łączą się ze sobą.
Ziemia, jasny piasek pod jej stopami.
Ogień odbijający się w jej oczach.
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Woda i jej szum, jedynie parę kroków od nas i wiatr,
ciepły powiew, rozwiewający jej włosy. A ponad tym
wszystkim, jakby w samym epicentrum żywiołów –
Ona – kobieta w tańcu. Wszystko to wygląda jak żywe
dzieło sztuki. Mistyczne doświadczenie... Wracając do
domu, późnym wieczorem, nie można oprzeć się wrażeniu, że jesteśmy częścią wszechświata. My, ludzie
mieszkający w Trójmieście jesteśmy ludźmi morza.

Koniec
Od lat zastanawiam się nad magnetyczną siłą Orłowa.
Stefan Żeromski mieszkał przez parę miesięcy w tym
miejscu, zaledwie kilkaset metrów od plaży, tworząc
szkic swojej genialnej książki „Wiatr od morza”. Bliskość
z naturą daje natchnienie i napawa refleksją. Pisząc ten
reportaż, rozmawiałam z ludźmi, mieszkańcami Gdyni,
wszyscy są dumni i szczęśliwi z tego, gdzie przyszło im
żyć. Ostatnimi czasy sztorm zniszczył łazienki, przy których funkcjonowała Scena Letnia, przez co w tym sezonie zostanie ona przeniesiona.
Co pani o tym sądzi?
- Masz na myśli tegoroczną plażę, która będzie przesunięta trochę w stronę Gdańska? Jest to konieczność,
bowiem po sztormach jesiennych łazienki nie nadają się
do użytku – grożą zawaleniem – mówi z wiarą w powrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, pani Beata
Buczek-Żarnecka.
I ja również mam nadzieję, że tak się stanie. Natura
jest potęgą tak silną, że my, ludzie, musimy podporządkować się jej. Powinniśmy jednak chronić nasze otoczenie przed zniszczeniem, aby nasze dzieci i wnuki mogły
cieszyć się tym, z czego tak wielu z nas jest dumnych.
Naukowcy znaleźli tu pole do obserwacji i badań, artyści
– inspirację, czyniąc to miejsce wyjątkowym, mieszkańcy, którzy postanowili się tutaj osiedlić – spokój i prawdziwy dom. Korzystanie z wszystkich dobrodziejstw
Orłowa jest możliwe dzięki temu, że nauczyliśmy się tu
żyć w zgodzie z naturą.
I to już koniec mojego reportażu, ale nie koniec
prawdziwy. Ten prawdziwy jeszcze długo będzie
się pisał. Jak długo powietrze będzie tu pachniało
inaczej...
Związek Miast i Gmin Morskich

W REWIE
3 lipca 2010 roku odbyła
się już siódma uroczystość
odsłonięcia gwiazd
na Ogólnopolskiej Alei
Zasłużonych Ludzi Morza
w Rewie. W tym roku
odsłonięto gwiazdy
admirała floty Andrzeja
Karwety, Antoniego
Garnuszewskiego i Tadeusza
Wendy. Dokonano również
odsłonięcia postumentu
statku (fregaty), który
przyniósł sławę polskiemu
wychowaniu morskiemu
m/s „Lwów” (pierwszy statek
Szkoły Morskiej w Tczewie).
Uroczystość uświetniła
Orkiestra Reprezentacyjna
MW RP i Kompania Honorowa
III Flotylli Okrętów MW
oraz chór Morzanie.

Gwiazdy

w Alei Zasłużonych
Wiersz, którego autorem jest Jerzy
Stanisław Fic, podczas uroczystości odczytała dyrektor GOKiS w Kosakowie.
Wcześniej w Wiosce Żeglarskiej w Rewie odbyła się sesja naukowa poświęcona postaci Antoniego Garnuszewskiego,
pierwszego dyrektora Szkoły Morskiej
z siedzibą w Tczewie. W trakcie sesji odbyło się wodowanie książki profesora Daniela Dudy „Światowy Zjazd Absolwentów Szkoły Morskiej (14-17 VI 1980)”,
matką chrzestną była żona wójta gminy
Kosakowo – Jadwiga Włudzik. Odbyło
się też wodowanie książki „Nautologia”,
matką chrzestną została dyrektor GOKiS

ADMIRALE! / Z czystym sumieniem
powiedzieć to mogę; / Ojczyznę wolną
i Bałtyku fale, / Ceniłeś nad życie, / Nasz
Admirale! / Okręt dla Ciebie, był drugim
domem, / A marynarze, Twoją rodziną,
/ Byłeś im ojcem, nauczycielem, / Czemu
żeś nagle nam z oczu zniknął? / Nie ma
Cię na lądzie, / Nie ma na okręcie, / We
mgle odpłynąłeś, / Smutno nam baz Ciebie… / CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

T

w Kosakowie Ewa Kowalewska. Głównym organizatorem sesji było Polskie
Towarzystwo Nautologiczne.
Tego samego dnia odbyły
się również II Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Do zawodów zgłosiło
się 14 załóg, a zwycięska
okazała się załoga Adama
Sierżęgi. Sędzią zawodów
był Janusz Frąckowiak. Regaty
współorganizowali:
Stowarzyszenie Klub Żeglarski Rewska Szkuta i GOKiS
w Kosakowie.

Do Darłowa samolotem?

aki krok umożliwiła nowelizacja ustawy o gospodarowaniu
niektórymi składnikami mienia
skarbu państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 24.12.2008 r.
m.in. właśnie Darłowo zostało ujęte
w wykazie lotnisk wojskowych, które
w części mogą być wykorzystywane
na potrzeby lotnictwa cywilnego. Na
podobnej procedurze planowane jest
lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo.
Różnica polega na tym, że w przy-
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Dlaczego nie. Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, złożył
wniosek do ministra infrastruktury o przekazanie w drodze
użyczenia na co najmniej 30 lat części nieruchomości
położonej na lotnisku wojskowym w Darłowie, celem założenia
i zarządzania lokalnym lotniskiem użytku publicznego.
padku Darłowa w rachubę wchodzi
wyłącznie tzw. General Aviation, czyli
dla samolotów turystycznych i ultralekkich z silnikami tłokowymi (ze
względu na parametry drogi startowej). Nadmorskie położenie lotniska

i coraz bardziej popularny transport
powietrzny mogą w przyszłości stanowić mocny atut w ofercie turystycznej i biznesowej miasta.
Tb
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N A P L A Ż Y W JA N TA R Z E

XII Mistrzostwa Świata
w Poławianiu Bursztynu

W

finale w Jantarze wzięło udział
404 zawodniczek i zawodników, w tym 118 seniorów i 256
juniorów oraz 30 zawodników w kategorii VIP. W tegorocznych mistrzostwach
uczestniczyli zawodnicy z Polski, Rosji,
Litwy, Hiszpanii i Czech. W czasie trwania eliminacji i finałów na plażach, gdzie
odbywały się eliminacje i finały, na stanowiska trafiło ponad 150 kg bursztynu.
Mistrzem świata w poławianiu bursztynu na rok 2010 została Alena Motyckova z Republiki Czeskiej, która w rundzie finałowej zebrała 183 g bursztynu.
Drugie miejsce zajęła Marta Pyra z Jantara, a trzecie Iwona Skowronek-Kozyra
z Warszawy.
W kategorii VIP najlepszy okazał się
Marcin Troński.
Zarówno uczestnicy finału, jak i kibice
bawili się znakomicie. Organizatorzy zadbali o bogaty program kulturalno-rozrywkowy, na który złozyły się koncerty
i konkursy, sportowo-muzyczna impreza
Amber Festival, a także międzynarodowa
konferencja pt. „Bursztynowy Artefakt
a kreowanie turystyki kulturowej”.

Na plaży w Jantarze 7-8 sierpnia br. odbył się finał
XII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu. Poprzedzony
został eliminacjami przeprowadzonymi na plażach w Jantarnyj,
Gdyni, Helu, Sztutowie, Dąbkach i Krynicy Morskiej.

fot. Romuald Drynko

fot. Romuald Drynko

fot. Romuald Drynko
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fot. Romuald Drynko
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W PUCKU

Dlaczego warto jeść ryby?
Co cennego zawierają i dlaczego są zalecane
przez lekarzy i dietetyków?
Na te i inne pytania odpowiada kampania promocyjna walorów
zdrowotnych spożywania ryb i produktów rybołówstwa

Ryby

mają głos
Główną ideą i potrzebą kampanii realizowanej w ramach PO
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 3.4. Rozwój
nowych rynków i kampanie promocyjne” jest popularyzacja
spożywania ryb i produktów rybołówstwa.

P

uck jako uczestnik oraz popularyzator tejże inicjatywy ma nadzieję,
że akcja przyczyni się znacząco do
wzrostu konsumpcji ryb i produktów rybołówstwa, zwłaszcza wśród najmłodszych, którzy najczęściej ulegają złym
nawykom żywieniowym i stołują się
w tzw. fastfoodach. Kwestia odpowiedniego doboru jadłospisu jest tym bardziej istotna, kiedy uświadomimy sobie

istotę wpływu diety na funkcjonowanie
organizmu. Dzieci i młodzież w okresie
rozwoju oraz podczas wzmożonego wysiłku umysłowego potrzebują cennych
witamin i minerałów, które usprawniają
pracę mózgu oraz koncentrację. Ponadto są źródłem wielu cennych witamin
i kwasów tłuszczowych koniecznych,
by cieszyć się dobrym samopoczuciem,
zdrowiem i urodą. Omega-3 wpływa na

jakość naszej skóry oraz ma właściwości
antynowotworowe, redukując działanie
komórek nowotworowych m.in. płuc,
jelita grubego i piersi. Jednocześnie ryby
wyraźnie wpływają na ogólną immunologię naszych organizmów, stanowią
ważną pozycję w diecie kobiet w ciąży,
wykazując dobroczynne działanie na
rozwój płodu i dziecka.
Intencją kampanii jest również zmiana świadomości ludzi na temat zdrowego żywienia i potrzeba selektywnego
i przemyślanego doboru produktów
spożywczych. Pragniemy, aby automatyczne, bezmyślne i bezzasadne sięganie po produkty zamienić na racjonalny,
świadomy system odżywiania i wybór
tych produktów, które są dla nas cenne,
wartościowe i konieczne dla prawidłowej kondycji organizmu.
Ryby to nie tylko zdrowie, kondycja
i uroda, ale i możliwość poznania nieznanych dotąd wyrafinowanych smaków
i form kulinarnych. Zdrowa, niezwykle
smaczna oraz urozmaicona kuchnia
rybna jest obecnie bardzo modna, popularna, jednak pragniemy, aby stała się
podstawą naszej codziennej diety.

Kampania promocyjna „Ryby mają głos” współfinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
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G D A Ń S KA A G E N C J A R O Z W O J U G O S P O D A R C Z E G O

Pomorskie Centrum
Logistyczne w Gdańsku

Pomorskie Centrum
Logistyczne (PCL)
zlokalizowane jest
w sąsiedztwie Portu
Północnego w Gdańsku
i terminalu kontenerowego
DCT Gdańsk. PCL obejmuje
teren ok. 110 ha, którego
część może być objęta
statusem specjalnej
strefy ekonomicznej oraz
wydzielona do wolnego
obszaru celnego.

R

ozwój centrum logistycznego
wspierają planowane projekty rozbudowy okolicznej infrastruktury
komunikacyjnej, w szczególności Trasa
Sucharskiego i tunel pod Martwą Wisłą,
Obwodnica Południowa Trójmiasta oraz
inwestycje kolejowe.
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Pomorskie Centrum Logistyczne jest
przeznaczone pod budowę obiektów
magazynowych, powiązanych z nimi
placów składowych, obiektów produkcyjnych, biurowych i innych obiektów
przemysłowych.
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego 16.07.2009 roku ogłosiła
przetarg na wybór inwestora w celu
zagospodarowania terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku. W odpowiedzi na zaproszenie do
uczestnictwa w przetargu wpłynęły
dwie oferty od spółki Goodman Poland
i konsorcjum Helios/DCT Logistics Hub
at Gdańsk. Oferty zakładają docelową
budowę około 450000 m2 powierzchni
magazynowej i produkcyjnej oraz ponad 54000 m2 powierzchni biurowej
niezbędnej do funkcjonowania centrum logistycznego. Oferenci zakładają,
że powyższe plany realizowane będą
w kilku etapach w czasie najbliższych
kilkunastu lat. Dokładny terminarz reali-

zacji budowy PCL będzie wypracowany
z wybranym oferentem do końca 2010
roku. W ramach rozwoju PCL planuje się
posadowienie na obszarach przyległych
projektów energetycznych (elektrowni
lub elektrociepłowni).
Poszukiwani są również dzierżawcy, którzy mogliby zagospodarować
pozostały obszar. Gdańska Agencja
Rozwoju Gospodarczego prowadzi
w tym zakresie działania zmierzające
do pozyskania partnerów np. z branży
obrotu paliwami.
Zakłada się, że w realizacji Pomorskiego Centrum Logistycznego wspólnie z InvestGDA/GARG aktywnie uczestniczyć
będą m.in. miasto Gdańsk, ZMPG S.A.,
inwestorzy oraz lokalni pomorscy przedsiębiorcy.
Rozwój PCL przyczyni się do aktywizacji gospodarczej portu w Gdańsku i do
wzrostu jego znaczenia, jako hubu przeładunkowego dla tej części Europy.
InvestGDA jest spółką miasta Gdańska działającą od 2009 roku. Działalność
naszej agencji polega na tworzeniu
odpowiednich warunków aktywizacji gospodarczej w celu przyciągania
nowych inwestycji do Gdańska. Dzięki
odpowiednio dobranemu zespołowi
specjalistów świadczymy ponadto
wysokiej jakości usługi konsultingowe
w wielu dziedzinach i sektorach gospodarczych.
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Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 058 683 61 65
fax 058 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.pl
DARŁOWO
Urząd Miejski, pl. T. Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 094 314 22 23
fax 094 314 23 33
www.darlowo.pl
poczta@darlowo.pl
DZIWNÓW
Urząd Miasta, ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. 091 327 51 63
fax 091 327 51 64
www.dziwnow.pl
um@dziwnow.pl
ELBLĄG
Urząd Miasta, ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 055 235 35 36
fax 055 235 35 55
www.umelblag.pl
umelblag@elblag.com.pl
GDAŃSK
Urząd Miejski,
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 058 323 60 00
fax 058 323 61 66
www.gdansk.gda.pl
prezydent@gdansk.gda.pl
GDYNIA
Urząd Miasta,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 058 668 80 00
fax 058 620 97 98
www.gdynia.pl
umgdynia@gdynia.pl

JASTARNIA
Urząd Miasta, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
tel. 058 675 20 72
www.jastarnia.pl
jas_bor@poczta.onet.pl
KOŁOBRZEG – miasto
Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
tel. 094 355 15 00
fax 094 352 37 69
www.kolobrzeg.pl
urzad@um.kolobrzeg.pl
KOŁOBRZEG – gmina
Urząd Gminy,
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel. 094 352 48 48
fax 094 352 48 49
www.gminakolobrzeg.com.pl
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
KOSAKOWO
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29
81-198 Kosakowo
tel. 058 660 43 00
fax 058 660 43 01
www.kosakowo.pl
sekretariat@kosakowo.pl
KROKOWA
Urząd Gminy, ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
tel. 058 675 41 00
fax 058 675 41 01
www.krokowa.pl
urzad@krokowa.pl
KRYNICA MORSKA
Urząd Miasta, ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 055 247 65 27
fax 055 247 65 66
www.krynicamorska.pl
um@krynicamorska.pl

GNIEWINO
Urząd Gminy, ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 058 676 76 77
fax 058 676 72 26
www.gniewino.pl
gniewino@gniewino.pl

LĘBORK
Urząd Miasta,
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 059 862 42 80
fax 059 862 24 27
www.lebork.pl
burmistrz@um.lebork.pl

HEL
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
84-150 Hel
tel. 058 677 72 40
fax 058 677 72 77
www.gohel.pl
ratusz@gohel.pl

ŁEBA
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
tel. 059 866 15 13
fax 059 866 13 37
www.leba.eu
sekretariat@leba.eu

MIĘDZYZDROJE
Urząd Miejski,
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. 091 327 56 31
fax 091 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
um@miedzyzdroje.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI – gmina
Urząd Gminy,
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 692 94 21
fax 058 682 27 14
www.pruszczg.ug.gov.pl
wojt@pruszczgdanski.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto
Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 775 99 21
fax 058 682 34 51
www.pruszcz-gdanski.pl
urzad@pruszcz-gdanski.pl
PSZCZÓŁKI
Urząd Gminy, ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
tel. 058 683 91 28
fax 058 682 91 95
www. pszczolki.pl
urzad@pszczolki.pl
PUCK
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13
84-100 Puck
tel. 058 673 05 00
fax 058 673 05 33
www.miasto.puck.pl
sekretariat@miasto.puck.pl
REWAL
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel. 091 386 26 24
fax 091 386 27 58
www.rewal.pl
ug@rewal.pl
SŁUPSK
Urząd Miejski, pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel. 059 842 32 36
www.slupsk.pl
urzad@um.slupsk.pl
SOPOT
Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 058 521 37 50
www.sopot.pl
ums@sopot.pl

STEGNA
Urząd Gminy, ul. Gdańska 34
82-103 Stegna
tel. 055 247 82 96
fax 055 247 83 95
www.stegna.ug.gov.pl
stegna_e@zgwrp.org.pl
SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 091 424 59 31
fax 091 424 53 22
www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl
SZTUTOWO
Urząd Gminy, ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
tel. 055 247 81 51
fax 055 247 81 52
www.sztutowo.ug.gov.pl
info@sztutowo.ug.gov.pl
ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta,
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 091 321 27 80
fax 091 321 59 95
www.swinoujscie.pl
sekretariat@um.swinoujscie.pl
TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 091 387 29 84
fax 091 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl
USTKA
Urząd Miasta,
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
tel. 059 815 43 00
fax 059 815 43 78
www.ustka.pl
um@um.ustka.pl
USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. 094 351 55 35
fax 094 351 55 97
www.ustronie-morskie.pl
ustronie-mor@post.pl
WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 058 674 54 00
fax 058 674 07 63
www.wladyslawowo.pl
um@wladyslawowo.pl

