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  M i a s t o / G m i n a  D e l e g a c i

 1. Cedry Wielkie Bartłomiej Zięba – radny

 2. Darłowo Zbigniew Grosz – przewodniczący rady

 3. Dziwnów Grzegorz Jóźwiak – burmistrz 
   Zbigniew Jeszka – radny

 4. Elbląg Janusz Hajdukowski – wiceprezydent miasta

 5. Gdańsk Andrzej Bojanowski – wiceprezydent miasta

 6. Gdynia Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski – radny

 7. Gniewino Zbigniew Walczak – wójt

 8. Hel Arnold Antkowski

 9. Jastarnia Wojciech Kohnke – przewodniczący rady

 10. Kołobrzeg gmina Julian Nowicki – przewodniczący rady

 11. Kołobrzeg miasto Lech Pieczyński – radny

 12. Krynica Morska Adam Ostrowski – burmistrz

 13. Kosakowo Jerzy Włudzik – wójt

 14. Krokowa Ludwika Cierocka

 15. Lębork Witold Namyślak – burmistrz 
   Alicja Zajączkowska – zastępca burmistrza

 16. Łeba Andrzej Strzechmiński – burmistrz

 17. Mielno Olga Roszak-Pezała – wójt

 18. Międzyzdroje Leszek Tomasz Dorosz – burmistrz 
   Katarzyna Kutereba-Gnitecka – zastępca burmistrza

 19. Puck Zenon Dettlaff – wiceburmistrz 
   Amadeusz Walke – radny

 20. Pruszcz Gdański gmina Krzysztof Włodarczyk

 21. Pruszcz Gdański miasto Janusz Wróbel – burmistrz

 22. Rewal Andrzej Brzeziński – radny

 23. Sopot Bartosz Piotrusiewicz – wiceprezydent miasta

 24. Stegna Jolanta Kwiatkowska – wójt

 25. Szczecin Piotr Jania – radny 
   Bazyli Baran – radny

 26. Sztutowo Stanisław Kochanowski – wójt

 27. Świnoujście Janusz Żmurkiewicz – prezydent miasta 
   Barbara Michalska – wiceprezydent miasta

 28. Trzebiatów Zdzisław Matusewicz – burmistrz

 29. Ustka Maciej Karaś – prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce

 30. Ustronie Morskie Tomasz Grobla – sekretarz gminy

 31. Władysławowo Lech Kranc – wiceprzewodniczący rady

 32. Urząd Marszałkowski  członek wspierający 
  Województwa Pomorskiego
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Konkurencyjność transportu morskiego4-5 września br. w Rønne, 
największym mieście na 

duńskiej wyspie Bornholm, 
odbyła się międzynarodowa 

konferencja zatytułowana 
„Competiveness of the 

maritime transport – from 
global to Baltic scale” 

poświęcona szeroko pojętej 
kwestii konkurencyjności 

transportu morskiego 
w ujęciu zarówno 

globalnym, jak i z punktu 
widzenia regionu Morza 

Bałtyckiego, zorganizowana 
przez Organizację Portów 

Bałtyckich (the Baltic Ports 
Organization). Gospodarzem 

konferencji był Port Rønne, 
największy port morski 

Bornholmu.

Po oficjalnym otwarciu, temat  
przewodni konferencji omó-
wiony został w ramach 

sześciu sesji tematycznych i panelu 
dyskusyjnego, skupiających się przede 
wszystkim na polityce portowej Unii Eu-
ropejskiej, geopolityce i makroekonomii 
jako sił napędowych względem handlu 
i przemysłu portowego, zagrożeniach 
i wynikach działalności portów, trans-
porcie morskim w Europie i w regionie 
Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem 

obszarów kontroli emisji tlenków siarki 
(SECAs – Sulphur Emission Control Are-
as), konkurencyjności sektora transportu 
morskiego po 2015 roku, roli portów 
w multimodalnych korytarzach trans-
portowych, czy szansach dla portów 
bałtyckich w odniesieniu do programu 
transeuropejskich sieci transportowych 
(Trans-European Transport Networks 
– TEN-T) i instrumentu finansowego 
„Łącząc Europę” (Connecting Europe Fa-
cility) na lata 2014-2020.

W ramach konferencji, 3 września br. 
w Rønne odbyły się również dwa rów-
noległe seminaria, czyli panel pt. „Se-
minar on Tourist/leisure and fishery 
ports in the Baltic – stimulating the 
cooperation” dotyczący wyzwań i po-
jawiających się możliwości w kontek-
ście przyszłości portów rybackich 
regionu Morza Bałtyckiego, a także 
stworzenia platformy do konstruktyw-
nej współpracy pomiędzy mniejszymi 
portami i przystaniami jachtowymi, 
oraz seminarium pt. „Comprehensive 
and semi-sized ports in the Baltic – 
facing future challenges” skupiające 
się na konieczności stworzenia forum 
wzajemnej współpracy pomiędzy ta-
kimi portami, które dałoby możliwość 
efektywnego rozwiązywania specy-
ficznych kwestii oraz problemów tych-
że portów. Inicjatywa ta jest wyrazem 
nowego podejścia i strategii Organiza-
cji Portów Bałtyckich w stosunku do 
portów tego typu.

Z uwagi na przedmiot pierwszego 
z dwóch wyżej wspomnianych pa-
neli, Związek Miast i Gmin Morskich, 
jako partner projektu „MARRIAGE –  
better marina management, harbour  
network consolidation and water 

4
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tourism marketing in the southern 
Baltic rim”, projektu w ramach, które-
go nawiązywana jest między innymi 
współpraca transgraniczna i między-
narodowa mająca na celu efektywne 
wykorzystanie potencjału południo-
wego Bałtyku w ujęciu żeglarstwa 
i turystyki wodnej, transfer wiedzy 
dla lepszego zarządzania przystania-
mi jachtowymi oraz rozwój i konso-
lidację sieci marin poprzez podejście 
zdecydowanie bardziej innowacyjne, 
został zaproszony do uczestnicze-
nia w tymże panelu. Przedstawiciel 
Związku Miast i Gmin Morskich Rafał 
Galiński wygłosił prezentację mul-
timedialną pt. „SouthCoastBaltic.eu 
– promotion of yachting” dotyczącą 
stworzenia serwisu internetowego 
„SouthCoastBaltic”, zorganizowane-

go w ramach wyżej wymienionego 
projektu, a mającego na celu rozwój 
morskiego żeglarstwa turystycznego 
w obszarze południowego Bałtyku 
poprzez promowanie idei tego rodza-
ju aktywności, promowanie podmio-
tów świadczących szeroko rozumiane 
usługi w tymże zakresie, dostarczanie 
użytkownikom precyzyjnej informacji 
żeglarskiej oraz stymulowanie wza-
jemnych interakcji.

Wszystkie materiały konferencyjne dostępne 
są na stronie internetowej organizatora 
(www.bpoports.com) pod następującymi 
adresami: 

www.bpoports.com/baltic-ports-conference

www.bpoports.com/article-1.html

www.bpoports.com/article-2.html

5
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Pomorski  
Szlak  

Żeglarski
Związek Miast i Gmin 

Morskich jako partner 
projektu „MARRIAGE – better 

marina management, harbour 
network consolidation and 

water tourism marketing 
in the southern Baltic rim”, 

podejmuje wiele działań 
skoncentrowanych na 

promowaniu ogromnego 
potencjału południowego 

obszaru Morza Bałtyckiego, 
rozpatrywanego w kontekście 

uprawiania żeglarstwa  
oraz turystyki wodnej. 

Po opublikowaniu w poprzed-
nim numerze kwartalnika 
sukcesu, jakim niewątpliwie 

okazał się projekt stworzenia Zachodnio- 
pomorskiego Szlaku Żeglarskiego, przy-

szedł najwyższy czas na zaprezentowa-
nie wyjątkowości drogi wodnej z Gdyni 
i Gdańska do Iławy i Ostródy przez Za-
tokę Gdańską, Rzeki Delty Wisły, Zalew 
Wiślany, Kanał Elbląski i Pojezierze Iław-

skie, nazywanej Pomorskim Szlakiem 
Żeglarskim.

Pomorski Szlak Żeglarski to:
• Zatoka Gdańska
• Szlak po Wodach Gdańska
• Pętla Żuławska (Rzeki Delty Wisły)
• Zalew Wiślany
• Elbląski Węzeł Wodny
• Kanał Elbląski
• Pojezierze Iławskie

Pomorski  Sz lak Żeglarski
Pomorski Szlak Żeglarski to dro-

ga wodna z Gdyni i Gdańska do Iławy 
i Ostródy – przez Zatokę Gdańską, Rzeki 
Delty Wisły, Zalew Wiślany, Kanał El-
bląski, Pojezierze Iławskie. To kilkaset 
kilometrów szlaków połączonych ze 
sobą rzekami i kanałami. Szlak ten jest 
wciąż mało znany, a wielu wodniaków 
nie zdaje sobie sprawy z różnorodności 
i bogactwa tras żeglugowych oraz wy-
jątkowych budowli hydrotechnicznych 
łączących wymienione wyżej akweny.
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Główną przyczyną owej niewiedzy 
jest brak wspólnej promocji i koncep-
cji całego szlaku. Oddzielnie reklamuje 
się więc Pojezierze Iławskie, oddzielnie 
wybrane miasta czy regiony – np. Kry-
nica Morska i Mierzeja Wiślana, Malbork, 
Kanał Elbląski i Gdańsk. Podział między 
dwa województwa, z których jedno ma 
na swoim terenie atrakcyjne Wielkie Je-
ziora Mazurskie, dodatkowo wspólne 
działania utrudnia.

Istnieją różnego rodzaju stowarzysze-
nia i programy rozwoju szlaków wod-
nych – jak na przykład Pętla Żuławska, 
Łączy nas Kanał Elbląski, Stowarzyszenie 
Gmin Zalewu Wiślanego. Z oczywistych 
powodów te instytucje i programy pro-
mują tylko pewne wycinki szlaku, bo do 
tego zostały powołane.

Brak jednak perspektywicznego 
spojrzenia na całą drogę wodną, brak 
wspólnych wydawnictw informacyj-
nych i map, brak jednolitego oznako-
wania, niespójność w godzinach otwarć 
mostów zwodzonych i śluz utrudniająca 
realizację rejsów.

Tylko koncepcja komplementar-
nej promocji całego szlaku ma szansę 
sprawić, że będzie on postrzegany jako 
konkurencyjny wobec Wielkich Jezior 
Mazurskich, a z czasem być może na-
wet bardziej atrakcyjny. Temu ma słu-
żyć inicjatywa pod nazwą Pomorski 
Szlak Żeglarski, promowana przeze 
mnie – autora wielu publikacji opisu-

jących szlaki wodne i autora strony po-
morskiszlakzeglarski.info.pl.

Geneza nazwy i  logo
Nazwa Pomorski Szlak Żeglarski 

została zaproponowana przeze mnie 
w 2009 roku. Zdaję sobie oczywiście 
sprawę z tego, że znaczna część akwe-
nów przynależnych do szlaku leży na 
Warmii, jednak rozciąganie i tak już dłu-
giej nazwy wydało mi się zbędne. Pro-
ponowanym logotypem Pomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego jest barkas – łódź 
rybacka typowa dla akwenu Zalewu 
Wiślanego, położonego mniej więcej 
pośrodku całego szlaku. Akwenu łączą-
cego w sobie cechy wód śródlądowych 
i morskich.

Akweny na Pomorskim 
Sz laku Żeglarskim

Na wstępie należy się wyjaśnienie,  
że zaproponowany podział nie zawsze 
jest w pełni zgodny z regionami geogra-
ficznymi i służy przede wszystkim moż-
liwości praktycznej, łatwej orientacji. 
Dlatego też niektóre z owych regionów 
zachodzą na siebie, niejako w sposób 
naturalny.

• Zatoka Gdańska. To morskie wody 
osłonięte, z intensywnym ruchem stat-
ków do portów w Gdańsku i Gdyni. 
Wewnętrzna część, Zatoka Pucka, jest 
akwenem płytszym i o wiele bardziej 
osłoniętym od fal. W ciągu ostatnich 

kilku lat zrealizowano tu wiele inwesty-
cji dla wodniaków: wybudowano port 
w Sopocie przy molo, port w Kuźnicy 
z miejscami dla żeglarzy, do 2015 trwa 
remont i budowa nowych falochronów 
przekopu Wisły, a także rozbudowa Na-
rodowego Centrum Żeglarstwa w Gór-
kach Zachodnich.

• Szlak po Wodach Gdańska. To szlaki 
wodne wokół Gdańska: Motława, Stara 
Motława, Kanał Kaszubski, wody por-
towe, Martwa Wisła, rozlewisko Wisły 
Śmiałej, szlaki kajakowe: Radunia, 
Opływ Motławy. Układ dróg wodnych 
pozwala na zamknięcie większej lub 
mniejszej pętli przy wypłynięciu na 
wody Zatoki Gdańskiej w trzech miej-
scach – przez Kanał Portowy przy 
Westerplatte, w Górkach Zachodnich 
bądź w Świbnie przez przekop Wisły. 
Główną drogę wodną stanowi Martwa 
Wisła. Na wielu odcinkach rozlewa się 
szeroko, umożliwiając swobodne pły-
wanie pod żaglami i halsowanie. Dzięki 
takiemu okrężnemu układowi dróg 
wodnych, przy złej pogodzie wodniacy 
i jednostki typowo śródlądowe mogą 
płynąć z Gdańska do Elbląga, Malborka 
czy Iławy bez wychodzenia na wody 
zatokowe (ale wtedy trzeba położyć 
maszt). Ostatnie inwestycje: wyremon-
towano nabrzeża Wyspy Spichrzów na 
Starym Mieście w Gdańsku, w ramach 
Programu Ożywienia Dróg Wodnych 
w Gdańsku wybudowano przysta-
nie wodniackie i przystanki tramwaju 
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Pomorski Szlak Żeglarski
wodnego, w ramach programu Pętla 
Żuławska zbudowano most zwodzony 
przy śluzie Przegalina i przystań żeglar-
ską w Błotniku.

• Pętla Żuławska. Region znany także 
pod nazwą Rzeki Delty Wisły. To szlak 
rzeczny łączący Zatokę Gdańską i Szlak 
po Wodach Gdańska z Zalewem Wiśla-
nym i Elbląskim Węzłem Wodnym. Rze-
czywiście, główne rzeki tworzą tytułową 
pętlę. Można ją opłynąć Wisłą, Szkarpa-
wą i Nogatem. Pozostałe ważniejsze 
drogi wodne to Wisła Królewiecka, Tuga, 
oraz zarośnięta Cieplicówka oraz szlaki 
kajakowe Linawa (odcięta stacją pomp) 
i Liwa. Ważniejsze inwestycje ostatnich 
lat: budowa przystani Osłonka, Rybina, 
Sztutowo, Malbork, Biała Góra, Tczew, 
budowa pomostów cumowniczych: 
Drewnica, Rybina, Tczew. Remont śluzy 
Gdańska Głowa i śluz na Nogacie z bu-
dową w wybranych śluzach elektrowni 
wodnych.

• Zalew Wiślany. To akwen leżący 
niejako pośrodku Pomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego. Zaliczany jest do morskich 
wód wewnętrznych, dzięki czemu porty 
mają tu dzienne i nocne oznakowanie 
a żeglarze znakomity akwen do treno-
wania, doskonały w pierwszych krokach 
po większej wodzie. Tu zaczynamy stop-
niowanie trudności i nabieramy nawy-
ków odpowiednich w żegludze morskiej. 
Jednocześnie bliskość brzegów i sporo 
dostępnych portów i miejsc schro-
nienia daje poczucie bezpieczeństwa.  

Od wschodniej strony przylega Zalew 
Kaliningradzki. Od wschodu Pętla Żu-
ławska, a od południa Elbląski Węzeł 
Wodny. Ważniejsze inwestycje ostat-
nich lat: remont i modernizacja portu 
w Krynicy Morskiej (niezakończony), 
budowa przystani jachtowych w por-
tach w Tolkmicku i Kątach Rybackich, 
budowa przystani jachtowej w Nad-
brzeżu i Kątach Rybackich, remont ka-
nału Pasłęki i portu w Ujściu, remont 
i modernizacja ujścia Pasłęki z budową 
nowego mostu zwodzonego, budowa 
przystani w Starej Pasłęce i Braniewie, 
remont portu w Piaskach.

• Szlak Pasłęki. To rzeczny szlak na 
uboczu Zalewu Wiślanego wiodący 
z Braniewa do Nowej Pasłęki. Obecnie 
dostępny tylko dla jachtów z położonym 
masztem. W ramach projektu rozwoju 
dróg wodnych wybudowana została 
przystań w Braniewie i poprowadzone 
pod dnem linie energetyczne. Do pełnej 
dostępności konieczne jest uruchomienie 
mostu zwodzonego w Nowej Pasłęce.

• Elbląski Węzeł Wodny. To przyle-
głe do Elbląga szlaki rzeczne, kanałowe 
i portowe. Rzeka Elbląg (zwana także 
Elblążką), Kanał Jagielloński, rzeki Tina, 
Dzierzgoń, Balewka, Fiszewka, Kowa-
lewka, Wąska. Jedyny rodzynek – jezioro 
Druzno (często mylnie nazywane Druż-
no) jest, z racji postępującego procesu 
zarastania, spłycenia i funkcjonowania 
rezerwatu, również w istocie szlakiem 
kanałowym. Z Elbląga możemy dostać 

się na szlak Kanału Elbląskiego i dalej na 
Pojezierze Iławskie, na Zalew Wiślany lub 
na szlak Pętli Żuławskiej a dalej na Wi-
słę i Szlak po Wodach Gdańska i Zatokę 
Gdańską. Ostatnie inwestycje: remont 
i modernizacja przystani Jacht Klubu El-
bląg, przebudowa dwóch kładek dla pie-
szych na mosty zwodzone, przebudowa 
bulwaru Zygmunta Augusta na nabrzeże 
dostępne dla statków i jachtów.

• Kanał Elbląski. To wyjątkowa droga 
wodna z pięcioma zabytkowymi po-
chylniami, po których zamiast w ślu-
zach pokonujemy różnice poziomów 
wodny. Często błędnie nazywany 
Ostródzko-Elbląskim lub Elbląsko-
-Ostródzkim. Kanał Elbląski łączy 
Elbląski Węzeł Wodny z Pojezierzem 
Iławskim. Ważniejsze przystanie i ma-
riny: na Kanale praktycznie ich nie ma. 
Ostatnie inwestycje: remont generalny 
pochylni kanałowych, śluz i odcinków 
Kanału, który wyłączył szlak z eksploa-
tacji. Planowane uruchomienie żeglugi 
ma nastąpić w maju 2015 roku.

• Pojezierze Iławskie. To drugie co 
do wielkości pojezierze w Polsce. Naj-
bardziej znanym i największym jezio-
rem Pojezierza Iławskiego jest Jeziorak, 
będący także najdłuższym jeziorem 
w Polsce. Pozostałe najważniejsze je-
ziora Pojezierza połączone kanałami lub 
przesmykami to Płaskie, Ewingi, Dauby, 
Ruda Woda, Bartążek, Drwęckie, Szeląg. 
Część zwłaszcza mniejszych jezior i za-
tok objętych jest strefą ciszy. Ważniejsze 
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inwestycje: sieć kilkunastu pływających 
pomostów (z zapleczem sanitarnym na 
brzegu) w różnych atrakcyjnych miej-
scach na szlaku, w tym wyspach wraz 
z kursującym pomiędzy nimi statkiem 
asenizacyjnym (czyli po prostu śmie-
ciarką) odbierającym śmieci i nieczy-
stości. Budowa ekomarin w Siemianach 
i Iławie.

• Kanał Ostródzki, Kanał Iławski, Ka-
nał Dobrzycki, Kanał Bartnicki (Ducki). 
Kanały te są częścią systemu Kanału El-
bląskiego i Pojezierza Iławskiego i łączą 
poszczególne jeziora ze sobą. Wyróżni-
łem je tutaj, gdyż są mało znane, a często 
uznawane za odcinek Kanału Elbląskiego.

O wyjątkowości 
Pomorskiego Sz laku 
Żeglarskiego świadczy 
między  innymi:

• Różnorodność dróg wodnych – je-
ziora, rzeki, kanały, wody portowe, zalew, 
zatoka, w tym część szlaków pozwalająca 
na wybranie alternatywnych tras i uni-
kalnych dróg okrężnych (Pętla Żuławska, 
Szlak po Wodach Gdańska). Istniejące 
połączenia umożliwiają pokonanie prawie 
całego szlaku wodami śródlądowymi, bez 
wychodzenia na Zalew Wiślany czy Zatokę 
Gdańską, możemy też to zrobić na krót-
szych lub dłuższych odcinkach.

• Dostępność zarówno od strony 
Morza Bałtyckiego, jak i wód śródlądo-
wych – Wisły, Noteci, Warty (Pętla Wiel-
kopolska), Odry, a dalej śródlądowych 

szlaków Niemiec i pozostałych państw 
na zachodzie Europy. Od wschodu połą-
czenie przez Zalew Kaliningradzki z wo-
dami Zalewu Kurońskiego, teoretycznie 
otwarte dla żeglugi przez Rosję.

• Położenie na trasie międzynarodo-
wej drogi wodnej E-70 – z Berlina do 
Kaliningradu i Kłajpedy.

• Unikalne zabytki sztuki hydrotech-
nicznej, w tym wiele wciąż działają-
cych. Najsłynniejsze z nich to oczywiście 
pochylnie na Kanale Elbląskim, a także 
śluzy i zespoły śluz, węzły wodne, ka-
nały, mosty zwodzone, pontonowe, 
obrotowe, stacje pomp, przepusty, jazy, 
zastawki, akwedukty, wrota przeciw-
powodziowe, latarnie morskie, promy 
i wiele innych.

• Występujące na obszarze całego 
szlaku walory przyrodniczo-kulturowo-

-krajobrazowe, co 
sprawia, że możli-
we jest połączenie 
turystyki wodnej 
z lądową. Zabytki 
architektury i tech-
niki (na przykład 
działająca Żuław-
ska Kolej Wąskoto-
rowa, domy pod-
cieniowe, wiatraki), 
zabytki sakralne, 
zabytki kultury 
menonickiej, wy-
jątkowe w skali 
Polski i Europy re-
zerwaty przyrody 
– flory i fauny, jak 
chociażby zarasta-
jące jezioro Druzno, 

Zatoka Elbląska, czy Święty Kamień koło 
Tolkmicka.

• Miejsca wyjątkowe ze względu 
na ich znaczenie historyczne lub geo-
graficzne, np. prawdopodobny rejon 
posadowienia osady Truso, Święty Gaj 
– miejsce śmierci św. Wojciecha, zamek 
krzyżacki w Malborku, zamek w Gnie-
wie, fromborska katedra – miejsce wie-
loletniego pobytu Mikołaja Kopernika, 
Sztutowo – były niemiecki obóz kon-
centracyjny, Stare Miasto w Gdańsku, 
Twierdza Wisłoujście, Westerplatte, 
Latarnia w Nowym Porcie z kulą czasu, 
statek-muzeum „Sołdek”, Żuraw, żaglo-
wiec „Dar Pomorza”, okręt „Błyskawica”, 
charakterystyczna, depresyjna kraina 
Żuław z najniższym punktem w Polsce... 
Można by wymieniać jeszcze długo...

Wszystkie wymienione szlaki do-
stępne są dla śródlądowych jachtów 
żaglowych, a niektóre, ze względu na 
ograniczenia głębokości lub wysokości 
(niskie mosty), dla jachtów z położony-
mi masztami, motorówek bądź tylko ka-
jaków. Różnorodność szlaków wodnych 
stwarza wyjątkowe możliwości w orga-
nizacji wypoczynku na wodzie.

P I O T R  S A L E C K I

AU T O R  J E S T  P U B L I C YS TĄ 
Ż E G L A R S K I M ,  O D  P O N A D 
1 0  L AT  P R O WA D Z I  S T R O N Ę 
P O M O R S K I S Z L A K Z E G L A R S K I .
I N F O. P L
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Południowy Bałtyk  
– magiczne miejsce  

dla wytrawnych żeglarzy
Żeglarstwo staje się coraz bardziej popularnym i atrakcyjnym  

ogniwem turystyki wśród młodzieży i dorosłych.  
Jest też świetną formą wypoczynku dla całych rodzin.

Ci, którzy zakochali się w że-
glarstwie, poszukują czegoś 
więcej, większych wyzwań, 

a do takich niewątpliwie należy że-
glowanie po Bałtyku. Południowa linia 
brzegowa Morza Bałtyckiego, do której 
należą Polska, Niemcy, Rosja i Litwa, 
ma olbrzymi potencjał względem roz-
woju żeglarstwa i turystyki wodnej. 
Obszar ten posiada niezwykłe walory 
naturalne, wzdłuż całego wybrzeża 
rozciągają się piaszczyste plaże niespo-
tykane w innych częściach Europy, ze 
względnie nienaruszonymi obszarami 
i zasobami naturalnymi, malowniczy-
mi krajobrazami i bogatym dziedzi-
ctwem kulturowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zwią-
zek Miast i Gmin Morskich, współpra-
cując z partnerami z Polski, Niemiec, 
Rosji oraz Litwy w ramach projektu 
„MARRIAGE – better marina mana-
gement, harbour network consolida-
tion and water tourism marketing in 
the southern Baltic rim”, zorganizował 
w dniach 6-12 lipca br. wspólny rejs 
morski pn. „Boating Rally” na trasie 
Gdańsk-Kaliningrad-Kłajpeda dla że-
glarzy i dziennikarzy z Niemiec, Pol-
ski, Rosji i Litwy. Ideę przyświecającą 
przedsięwzięciu stanowiło zaprezen-
towanie żeglarskiej mozaiki intere-
sujących miejsc położonych wzdłuż 
południowej linii brzegowej Morza 

Bałtyckiego oraz jego promocja jako 
atrakcyjnego miejsca dla wszystkich 
pasjonatów żagli, ale i nie tylko. Dzię-
ki urozmaiconemu programowi rejsu 
uczestnicy mieli doskonałą okazję do 
zapoznania się z urokami tamtejszych 
portów i miast. Ponadto, elemen-
tem poprzedzającym wydarzenie był 
udział uczestników rejsu w międzyna-
rodowym zlocie żaglowców Baltic Sail 
Gdańsk 2014 w dniach 3-6 lipca br.

Po otrzymaniu wiz rosyjskich, z zało-
gami polskimi, niemieckimi i litewskimi 
wyruszyliśmy z Gdańska, aby na własne 
oczy przekonać się, co zaproponuje nam 
Bałtyk, jak przyjmą nas inne mariny oraz 
podczas wieczornych spotkań wymienić 
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doświadczenia żeglarskie z żeglarza-
mi z zaprzyjaźnionych krajów. Kotwica 
w górę, odpływamy!

Bałtyk powitał nas bardzo piękną 
pogodą. Po przejściu procedur celnych 
i granicznych w Bałtijsku oraz długich 
godzinach żeglowania dotarliśmy do 
portu w Kaliningradzie. Od rana ruszyli-
śmy podziwiać nadmorskie perły, pierw-
sza z nich to Jantarny. Złoża bursztynu 
znajdujące się w okolicach Jantarnego 
są największe na świecie. Stąd pochodzi 
90 procent tego surowca. Odwiedzamy 
kopalnię. Z tarasu widokowego widać 
ogromne koparki i taśmociągi, praca 
wre. Idąc bursztynową promenadą z ory-
ginalną bursztynową piramidą, ruszamy 
dalej do Muzeum Bursztynu, jedyne-
go w Rosji, gdzie udało się zgromadzić 
piękną, urozmaiconą kolekcję przyrod-
niczo-naukową tylko tego kamienia 
z inkluzjami zwierzęcymi i roślinnymi, 
przedmiotami użytkowymi oraz ozdo-
bami pochodzącymi jeszcze z czasów 
carskiej Rosji. Muzeum Wszechoceanu 
to kolejny interesujący punkt programu. 
Zwiedziliśmy statek badawczy „Witiaź” 
z jego ciekawymi eksponatami, a wśród 

nich wyjątkową kolekcję korali i muszli, 
związanymi z historią ekspedycji ba-
dawczych, w których uczestniczył statek 
oraz akwarium muzealne. Wieczorne 
zwiedzanie Kaliningradu skupiło się na 
wyspie Immanuela Kanta i obowiązko-
wym punkcie programu, czyli wizycie 
przy grobie filozofa, a zakończyło wysłu-
chaniem koncertu organowego w pięk-
nej gotyckiej katedrze na wyspie. Dosyć 
już lądowego życia, wyruszamy dalej, 
wybierając kurs na Kłajpedę. Tym razem 
Bałtyk pokazał, że jest potężny, a Neptun 
– że nie wszystkim łaskawy.

Podczas ponad 24 godzin żeglugi wia-
ło, padało, bujało tak, że część załogi do-
padła choroba morska. Jednak wszystkie 
te niedogodności rekompensowały 
przepiękne widoki oraz niezapomniany 
zachód i po całonocnej żegludze wschód 
słońca, który mogliśmy podziwiać. Kłaj-
peda powitała nas bardzo przyjaźnie. 
Jest to duży port z dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą, a więc szybkie odświe-
żenie i w drogę. Piwną trasą dotarliśmy 
do najstarszego na Litwie browaru Svy-
turys, gdzie po zwiedzeniu mogliśmy 
degustować te oryginalne piwa. Kolej-

nym interesującym przystankiem było 
Muzeum Morskie i Delfinarium z bardzo 
widowiskowym pokazem tresury del-
finów. Następnie z portu zamkowego 
promem w kilka minut przemieściliśmy 
się na Mierzeję Kurońską. Park Narodowy 
Mierzei Kurońskiej jest wpisany na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. Połączenie wydm, wody, wiatru 
zapiera dech w piersi każdemu zwiedza-
jącemu. Spacer po piaskach ruchomych 
wydm, połączony z podziwianiem tej 
unikalnej oazy przyrody, której wybrzeża 
omywane są z obu stron wodami Za-
toki Kurońskiej i Morza Bałtyckiego, na 
długo zostanie w pamięci. Wracamy do 
Polski. I chociaż rejs był ciężki, a Bałtyk 
wymagający, to warto było ponieść ten 
trud. Zmęczeni, ale z bagażem niezapo-
mnianych wrażeń i przeżyć estetycznych, 
wszyscy uczestnicy rejsu postanowili 
wrócić do tych miejsc jeszcze raz, tym 
razem na dłużej.
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Dzieci  
kochają  
 Bałtyk

Po sukcesie ubiegłorocznego 
konkursu fotograficznego 
„Kocham Bałtyk”, Związek 

Miast i Gmin Morskich 
wraz z Polską Organizacją 

Turystyczną, objął 
patronatem tegoroczną 

edycję konkursu 
zatytułowaną „Dzieci 

kochają Bałtyk”. Założeniem 
przedsięwzięcia było 

stworzenie wirtualnej mapy 
rodzinnych wspomnień 

z wakacji dającej możliwość 
idealnego zaplanowania 

wakacyjnego wypoczynku 
z dzieckiem, podpowiedzenia 

co warto odwiedzić, czy 
też jak spędzić rodzinnie 

i aktywnie czas nad Morzem 
Bałtyckim.

L iczba nadesłanych zgłoszeń prze-
kroczyła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów, wzbudzając tym 

samym poczucie głębokiej satysfak-
cji z faktu, że konkurs spotkał się z tak 
szerokim zainteresowaniem. Wszystkie 
nadesłane wspomnienia, pomysły oraz 
rekomendacje na udany rodzinny wy-
poczynek nad Morzem Bałtyckim stwo-
rzyły doskonałą okazję do podzielenia 
się z innymi własnymi wakacyjnymi 
doświadczeniami, a ponadto przyczyniły 
się do promocji polskich miejscowości 
nadmorskich.

Z uwagi na oryginalność oraz różno-
rodność treści i formy nadesłanych zgło-
szeń, wybór zwycięzców nie był sprawą 
łatwą. Zdecydowano ostatecznie nagro-
dzić 25 zgłoszeń.

Dla zwycięzców przewidziano atrak-
cyjne nagrody w postaci markowych 
tabletów, weekendu na morzu, rodzin-
nych pobytów nad morzem, voucherów 
na zdjęcia i fotopamiątki z wakacji oraz 
gier „LEGO Przygoda”.

Fundatorem nagrody specjalnej oraz 
nagrody publiczności był Związek Miast 
i Gmin Morskich. Sponsorami pozosta-
łych nagród w konkursie byli: Stena Line, 
portal Czasnadmorze.pl, hotel Astor 
Jastrzębia Góra, Cyfrowe Laboratorium 
Obrazu Dimlab.pl oraz dystrybutor gier 
Cenega.

Lista  nagrodzonych 
zgłoszeń:
• Nagrodę Specjalną – tablet Samsung 

GalaxyTab 3 10.1 ufundowany przez 
Związek Miast i Gmin Morskich otrzy-
mało zgłoszenie Santiago de Łeba

• Nagrodę Publiczności – tablet Sam-
sung GalaxyTab 3 Lite 7.0 ufundowany 
przez Związek Miast i Gmin Morskich 
otrzymało zgłoszenie Niezapomniane 
wakacje

• Nagrodę – Rodzinny weekend na mo-
rzu na pokładzie promu „Stena Line” 
otrzymało zgłoszenie Podróżnik Tomek

• Nagrodę – Rodzinny pobyt weeken-
dowy z wyżywieniem w trzygwiazd-
kowym hotelu Astor w Jastrzębiej Gó-
rze otrzymało zgłoszenie 365 dni nad 
Bałtykiem

• Nagrodę – Rodzinny pobyt weeken-
dowy ze śniadaniami w pensjonacie 

Wojciech we Władysławowie otrzy-
mało zgłoszenie Plaża bez tłumów i to 
w sezonie

• Nagrodę – voucher o wartości 100 zł 
do wykorzystania na usługi świadczo-
ne przez Cyfrowe Laboratorium Obrazu 
Dimlab.pl otrzymały: Kochamy Morze 
i polskie wybrzeże – mąż do Włady-
sławowa rodzinkę bierze, Wyprawa na 
drugi, morski koniec świata, Bałtyk po 
męsku, Wspomnienia małej syrenki, 
Wakacje z „chorobździlkiem”, Polskie 
morze = Wspaniałe wakacje, Zako-
chani w Morzu Bałtyckim, Poszerza-
my horyzonty, zdobywając szturmem 
Kąty, Miejsce jak ze snu, Krzywa linia 
brzegu

• Nagrodę – Gra „LEGO Przygoda” 
otrzymały: Ja oto Ksawery Kocham 
Bałtyk, Romantyczny klif, piękne wi-
doki i odpoczynek od miasta, Wspo-
mnienia Alanka z Półwyspu Helskiego 
i Trójmiasta, Nasze wakacje w Kuźnicy, 
Szczęśliwa rodzinka nad morzem, 
Łebska rodzinka, Nie tylko latem, Mo-
rze o każdej porze, Cudowny pobyt 
we Władysławowie z niemowlakiem 
i 6-latkiem, Mój dom Mielno. 
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P odróż nad polskie morze zaplanowaliśmy już w marcu. Z obawą wybraliśmy lipcowy termin, drżąc o to, 
by pogoda była słoneczna. Nieprzypadkowo wybraliśmy ośrodek wypoczynkowy o znaczącej nazwie 
Arena Słońca, by choć w nazwie było trochę ciepła. Już na wiele dni przed wyjazdem sprawdzaliśmy 

prognozę pogody: długoterminową, 16-dniową, numeryczną i jakie tylko oferował internet, ale o zgrozo, 
pokazywały one najwyżej 19° C i opady.

Na przekór pogodowym niespodziankom postanowiłam wspólnie z mężem i naszym synem, że wyjazd 
nad Bałtyk będzie wspaniały i już. Nasze planowanie i ostrożne podejście zamieniliśmy na całkowity luz 
i spontaniczność.

Samo pakowanie było już przyjemnością, a nie koniecznym obowiązkiem. Odrzuciliśmy wszelkie listy 
i spisy potrzebnych rzeczy. Wzięliśmy dużą walizkę i wrzuciliśmy do niej: różowe okulary, kapelusz, duże 
pudełko optymizmu, sporą kosmetyczkę szaleństwa, worek fantazji, torebkę ciekawości, garść uśmiechów 
i oczywiście krem do opalania oraz wygodne buty. Synek dorzucił jeszcze siatkę na motyle i lornetkę.

Do Łeby wyruszyliśmy pociągiem, co dla mojego męża i syna – miłośników kolejnictwa – było nie lada 
gratką. Stukot żelaznych kół ma w sobie coś magicznego i każdy, zwłaszcza gdy jedzie w nieznane, ma w so-
bie coś z dziecka. Podróż minęła szybko, a czas urozmaicaliśmy sobie m.in. grą w „Statki – bitwa morska”.

Łeba przywitała nas, ku naszemu zaskoczeniu, słońcem i pogodnym niebem. Dotarliśmy do naszej „bazy” 
i już byliśmy szczęśliwi. Kompleks wypoczynkowy oferował wiele, szczególnie dla dzieci. Nasza pociecha 
była wniebowzięta, gdy mogła do woli jeździć pojazdami typu wóz strażacki, policyjny, czy też szaleć w sali 
zabaw. Ponadto przepyszne jedzonko serwowano na wiele sposobów.

Pierwszy dzień pobytu w Łebie spędziliśmy, oczywiście, spacerując po plaży. Drugi dzień był pełen wra-
żeń, ponieważ wybraliśmy się na ruchome wydmy do Rąbek. Trasa liczyła ok. 6 km. Nasz maluch spisywał się 
dzielnie. Po drodze zwiedziliśmy wyrzutnię rakiet, co bardzo zaciekawiło naszego synka.

Potem już tylko ruchome piaski. Gdy weszliśmy na teren wydm, zostaliśmy porażeni widokiem wszech-
ogarniających piasków. Błękitne niebo przepięknie kontrastowało z kolorem piasku. Pomyślałam „ A to Polska 
właśnie” – piękna i nieprzewidywalna, niby tak znana, a tak zaskakująca. Byliśmy naprawdę urzeczeni wi-
dokiem, smagani przyjemnym, ciepłym wiatrem, szaleliśmy na piasku, pstrykaliśmy fotki, skakaliśmy, kład-
liśmy się, turlaliśmy, zjeżdżaliśmy z wydm. „Pustynia wciąga nas od głowy do pięt...” – nasuwały się na myśl 
słowa piosenki Bajmu. Upojeni wydmowym widokiem wróciliśmy do naszego nadmorskiego miasteczka, 
spacerując wzdłuż plaży.

Zupełnie innego rodzaju wrażenia mieliśmy z wypadu na... koniec świata. Taki właśnie napis widniał na 
tablicy z nawą miejscowości Stilo. STILO-KONIEC ŚWIATA. Bardzo przypadła nam do gustu ta humorystyczna 
interpretacja. Wybraliśmy się na zwiedzanie okolicy.

Po 20-minutowym spacerze w lesie sosnowym, dotarliśmy do ciekawej latarni morskiej. Wdrapaliśmy się 
czym prędzej na nią, by podziwiać widoki. Przydała nam się lornetka, którą syn dorzucił do walizki. Latarnia 
Stilo prezentowała się bardzo ładnie, za sprawą trafnie dobranej kolorystyki – czarny, biały, czerwony. Fak-
tycznie, okolica była spokojna i jakby zapomniana, jak przekonywał napis początkowy.

Polskie morze ugościło nas w tym roku piękną pogodą. Na szczęście nie sprawdziły się żadne wcześniejsze 
złe prognozy. Z każdym dniem było cieplej i mogliśmy korzystać w pełni z plażowego szaleństwa. Opalanie, 
kąpanie, pływanie, zamki z piasku – te atrakcje szczelnie wypełniły nasze wakacyjne dni. Relaks w rozgrza-
nym piasku był balsamem dla duszy i ciała.

A zachody słońca nad Bałtykiem – bajka! Niezwykłe, ulotne chwile uwieczniliśmy na fotografiach, ale 
pamięć na długo zachowa cudowne widoki żaglowca na tle zachodzącego słońca, a także piękne, mieniące 
się różnymi barwami chmury, niebo, piasek. Przewspaniałe estetyczne doznania!

Wakacyjna podróż do Santiago de Łeba (jak widnieje na kościele św. Jakuba w Łebie) sprawiła, że umoc-
niliśmy się w przekonaniu, iż podróżowanie po Polsce jest ciekawe i udane. Polska pełna jest wspaniałych 
miejsc, bo świat jest piękny! Ważne jest to, jakie podejście ma podróżujący i jakie uczucia nim powodują. 
Jednym słowem – ważne jest POZYTYWNE nastawienie.

Laureat  Nagrody Specja lnej  Andżel ika Lecie jewska

Santiago de Łeba
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Po rejsie wszyscy prześcigają się 
w zachwytach i wzajemnych 
komplementach. Można by 

w to nie wierzyć i potraktować jako kurtu-
azję czy dyplomację, ale jeśli sam kapitan, 
który na morzu spędził niemal całe swoje 
życie, mówi, że załoga była wspaniała, 
a relacje z rejsu to literacki majstersztyk 
oddający atmosferę tamtych dni, trzeba 
dać temu wiarę.

Zapraszamy Was zatem do lektury bar-
dzo barwnej relacji z tego rejsu, spisanej 
przez członków jednej z wacht.

Dzień 1.
Siedzę w busie, myśląc co mnie czeka... 

Czy to będzie duży jacht? Jacy będą moi 
współtowarzysze? Czy dam sobie radę? 
Tyle pytań, a zero odpowiedzi. Pozostaje 
tylko czekać... Przyjeżdżam spóźniona, 
wysiadam z taksówki, rozglądam się wo-
kół i nagle... dostrzegam go. Stoi przy kei, 
dwa piękne, potężne maszty, odbijające 
się w wodach Motławy. To on, to „Gene-
rał Zaruski” w pełnej krasie oczekujący 
na wyjście w morze. Zaczynają buzować 
emocje, czuję szczęście i radość.

Wchodzę na pokład, witając załogę, 
oficerów i kapitana. Zajmuję miejsce 
i słucham rad oficerów, którzy przygoto-

wują nas do żeglugi. Pierwszy oficer Piotr 
wyjaśnia, na czym polega przynależność 
do załogi, zapoznaje nas z obsługą jachtu 
i zasadami bezpieczeństwa na wodzie. 
Wszystko gotowe – zaczynamy! Stawia-
my żagle, co dla mnie (i nie tylko) jest 
wielką tajemnicą. Słyszę tylko komendy: 
trzymaj, ciągnij, zbieraj... Wszyscy tro-
chę przestraszeni rozglądają się i próbu-
ją ogarnąć nowe zadania. Gdy żagle są 
już postawione, emocje lekko opadają, 
czuję tylko lekki chłodny wiatr, który 
owiewa mi twarz i plącze włosy. Wachta 
4., która ma dzisiaj kambuz, ugotowała 
pyszny żurek. Wszyscy zasiedli przy stole, 
zrobiła się ciepła, przyjemna atmosfera, 
zaczęliśmy rozmawiać, przedstawiać się 
każdy po kolei. Chwilę później dotarli-
śmy do Sopotu. Wpływając do pięknej 
mariny, przeżyliśmy akcję zrzucania ża-
gli, przy której znów było trochę stresu, 
ale jak powtarzała Mary, druga oficer 
załogi – „z czasem będzie coraz lepiej”. 
Klarujemy cumy, przygotowujemy odbi-
jacze i cumujemy. Podczas zbiórki załogi 
oficerowie mówią nam o przygotowanej 
dla uczestników regat imprezie, która ma 
się odbyć w Sopockim Klubie Żeglarskim. 
Po zmroku udajemy się na imprezę. Do 
lokalu było 30 minut drogi, ale nasza 

wspaniała wachta świetnie wykorzysta-
ła ten spacer: krótkie zwiedzanie Sopo-
tu zaliczone! W klubie była już większa 
część załogi, tak więc razem delektowa-
liśmy się kiełbaskami z grilla. Po imprezie 
zmęczeni wróciliśmy do portu. Jutro roz-
poczęcie regat.

Dzień 2.
Dzisiaj nas czekał kambuz, więc po-

budkę mieliśmy pół godziny szybciej niż 
inni załoganci. Na śniadanie postanowili-
śmy przygotować jajecznicę, która wyszła 
naprawdę nieźle. O 8 apel na rufie, bicie 
szklanek i wciąganie bandery wprowadzi-
ły nas w prawdziwie żeglarski nastrój. Po 
krótkich ogłoszeniach udaliśmy się na uro-
czystość rozpoczęcia regat na molo. Była 
orkiestra, dostaliśmy koszulki od Sailbook 
Cup, a przy okazji udało mi się wygrać su-
perśmieszne różowe okulary z Tauronu. Po 
powrocie na jacht były przygotowania do 
postawienia żagli i o godzinie 12 zaczy-
namy regaty! Pozytywny stres i adrenalina 
wypełniały mnie od środka, ale ledwo zdą-
żyłam nacieszyć się chwilą – już pogonili 
mnie do garów, bo nadchodziła pora obia-
dowa. Na obiad przygotowaliśmy soczy-
stego kurczaka z ryżem i warzywami. Po 
zjedzeniu czekała na mnie ogromna góra 

Przygoda życia

Dzielna załoga „Zaruskiego” wróciła z regat  
SailBook Cup 2014. Atmosfera i zabawa  

na pokładzie żaglowca niosła ich jeszcze lepiej niż wiatr...
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garów do umycia, ale z pomocą kolegów 
z wachty dałam radę. Chwila odpoczynku, 
relaks i znów gotowanie – czas kolacji. Na 
szczęście to już ostatni posiłek tego dnia, 
bo wyczerpana i bez sił zasnęłam w mojej 
koi jak małe dziecko.

Dzień 3.
Ten dzień zaczął się dobrze – śniadanie 

było pyszne, pogoda słoneczna. Tylko ta 
pogoda... Bezwietrzna, a dla takich jak my 
żeglarzy wiatr jest po prostu niezbędny. 
My bez niego to jak ryba bez wody. Jednak 
wspaniały kapitan czuwał nad sytuacją 
i pomyślnie udało się nam opuścić wody 
Zatoki Gdańskiej. Wachta od godziny 8 
do 12 minęła całkiem przyjemnie, potem 
spanie i znów wachta, od 16 do 20. Dni na 
jachcie tak szybko mijają.

Dzień 4.
Ranne z nas ptaszki: na wachtę wsta-

liśmy, nawet bezboleśnie, o godzinie 4. 
Towarzystwo Michała bardzo dobrze na 
nas wpłynęło, a wschód słońca stworzył 
romantyczny nastrój. Godzina na oku, go-
dzina przy sterze, godzina jako nawigator 
i godzina... robienia kawy?! Największa 
frajda to wybijanie szklanek i budzenie 
reszty załogi. O tak, zaczynamy się czuć 
pewnie na naszym żaglowcu. Dzielnie 
robimy zwroty i słuchamy wszystkich 
komend. To był dzień, w którym zaczy-
nały się budzić fale. Moim zdaniem to był 
najbardziej wietrzny dzień rejsu. Niektó-
rych zaczynała męczyć choroba morska 
i bardzo źle się czuli, ale nasza wachta nie 
odleciała. Przyspieszyliśmy do 8 węzłów 
i zanim się obejrzeliśmy, dotarliśmy do 
portu w Visby. Niestety, nie wszyscy sta-
nęli do manewrów w porcie, ponieważ ich 
koje były bardziej przekonujące niż jeden 
z oficerów.

Po zacumowaniu i zjedzeniu obiadu – 
czas wolny. Zejście na ląd. Była szansa na 
spacer po miasteczku. Nietypowa, bardzo 
słoneczna pogoda panująca w Szwecji 
pozytywnie wszystkich zaskoczyła, a mia-
steczko w tych promieniach słonecznych 
wyglądało jak z bajki. Z górki i pod górkę, 
a dzięki temu, że Kleks, nasz wspaniały ko-
lega z załogi, podjął się roli przewodnika, 
spacerujemy po urokliwym miasteczku, 
odkrywając najbardziej nawet skryte za-
kątki Visby. Potężne mury obronne, ruiny 
kościołów, barwne ogrody i chłodne fon-
tanny zapewniły nam atrakcji do końca 
dnia. Posiedzenie w McDonaldzie na dar-

mowym wi-fi, prawdziwa młodzież XXI w. 
Na kolacje grill z wszystkimi uczestnikami 
regat, wspaniali ludzie, żeglarska atmosfe-
ra, kiełbaski z grilla przygotowane przez 
najmłodszego uczestnika załogi. Wspania-
ły dzień dobiegł końca, po zmroku zmę-
czona zwiedzaniem załoga zasnęła.

Dzień 5.
Po śniadaniu obdarowani zostaliśmy, 

oprócz wachty kambuzowej oczywiście, 
czasem wolnym. Oficerowie zapoznali nas 
z zasadami gry terenowej, która jak się 
okazało – przed nami, wyjaśnili reguły gry 
i radzili dokładnie poznać miasto, ponie-
waż gra bezlitośnie sprawdzi naszą wiedzę 
na jego temat. Nagrodę stanowić będzie 
obiad podany przez oficerów w mesie ka-
pitańskiej.

Na okrzyk Piotra: czas start! – wszy-
scy ruszyli szukać odpowiedzi na pytania 
przygotowane przez jury. Jakież emocje, 
adrenalina, rywalizacja, po prostu szał 
ciał! Każda wachta chciała wygrać. Naj-
lepsza zabawa była przy robieniu „selfie” 
ze Szwedami z blond włosami, szukanie 
literek schowanych pod baranami i licze-
nie 74 stopni schodów. Po upływie 2 go-
dzin i 30 minut biegliśmy z całych sił z po-
wrotem na jacht. Ostatnim zadaniem była 
wspinaczka na maszt w poszukiwaniu 
karteczki z podpowiedzią do słowa, które 
miało powstać z literek spod baranów. 
Nasza wachta zajmowała drugie miej-
sce, lecz nadal mieliśmy szanse wygrać. 
Jury trzymało nas w niepewności aż do 
kolacji. Po zliczeniu wszystkich punktów 
okazało się że nasza pozycja nie uległa 
zmianie i byliśmy drudzy, czyli nie wy-
graliśmy głównej nagrody, lecz dostali-
śmy chustki i czapki sponsorowane przez 
projekt M.A.S.T. Główną nagrodę zdobyła 
wachta 3. Liczy się dobra zabawa. Na 
koniec tego pełnego wrażeń dnia była 
kolacja, a tuż po niej kto na wachtę, ten 
na pokład, a reszta do koi spać.

Dzień 6.
Znów dzień, w którym jesteśmy kam-

buzem. Pobudka i przygotowanie śnia-
dania. Po apelu o godzinie 8 jak co dzień 
oczywiście „happy hour”, czyli wspólne 
sprzątanie jachtu. Resztki wolnego czasu 
związanego z pobytem na wyspie wyko-
rzystaliśmy na ostatnie zakupy i darmowe 
wi-fi w McDonaldzie. No i przygotowania 
do kontynuacji regat. Bezstresowe już po-
stawienie żagli – i lecimy. Jako kambuz 

przygotowaliśmy przepyszny obiad. Wia-
tru brak, ale fale bujają nas na wszystkie 
strony. Kucharz wpadł na świetny pomysł, 
że zrobi szarlotkę. Marzenia marzeniami 
– ale szarlotka nie wyszła tak jak miała 
wyjść, jednak jak się nie ma, co się lubi, to 
się lubi, co się ma i liczą się dobre chęci. Po 
ogarnięciu naczyń nadszedł czas na relaks. 
Znajdujemy się na środku Bałtyku, a upał 
jak nigdy. Bezwietrznie, od 4 godzin stoi-
my w miejscu. Oficerowie wymyślili „zma-
gania wacht” czyli różnorodne konkursy. 
Konkurencje intelektualne i fizyczne. Była 
świetna zabawa i superzwalczanie nudy. 
Wszyscy się śmiali i walczyli o wygraną. 
Niektórym bardziej do gustu przypadły te-
sty wiedzy o żeglarstwie, innym takie kon-
kurencje jak skakanie na odbijaczach, prze-
ciąganie liny czy przenoszenie gąbką wody 
z jednego wiadra do drugiego. Na koniec 
nasz kochany Bosman pozwolił na kąpiel 
w morzu. To dopiero przeżycie! Skoki do 
lodowatej wody o głębokości 130 m – nie 
każdy ma taką okazję. Zrzuciliśmy ponton 
do wody, wywiesiliśmy drabinkę i każdy 
wskakiwał do wody. Wszyscy pływali, ska-
kali, śmiali się – świetna zabawa. Niestety, 
wszystko co dobre, szybko się kończy i po 
chwili musieliśmy wyjść z wody i osuszyć 
się. Po takiej kąpieli pozostało już tylko 
zjedzenie kolacji i położenie się w koi. Brak 
wiatru zmusił nas do rezygnacji z regat 
i włączenia silnika. Na koniec dnia ofice-
rowie zaprezentowali nam francuski film 
pt. „Tarbarly”, ale większość z nas była tak 
zmęczona, że zasnęła podczas filmu.

Dzień 7.
 O godz. 4 rano pobudka na wachtę 

o świcie. Wspaniałe doznanie: z herbatą 
w ręku stać przy sterze i patrzeć jak piękna 
czerwona tarcza słońca wznosi się nad ho-
ryzont. Chilloutowa muzyka, dobre towa-
rzystwo i pierwsza połowa wachty zlecia-
ła. Pyszne śniadanko, a po nim „smażing” 
na rufie. Dziś jest ten dzień, kiedy to wach-
cie 3. oficerowie gotują i podają posiłki. Ta-
kiego obiadu tu jeszcze nie było. Wachta 3. 
wykąpała się, wystroiła i zasiadła w mesie 
oficerskiej wraz z kapitanem i bosmanem. 
A my – reszta załogi – delektowaliśmy się 
pysznym obiadem wraz z resztą oficerów. 
Dzień mija bardzo szybko, słońce świeci, 
a wiatru wciąż nie ma, słychać tylko szum 
silnika i muzykę Michała. Cała załoga się 
relaksuje. Przed nami Gdańsk.
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Współpraca muzeów 
na polsko-niemieckim 

Pomorzu
Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach, Muzeum Techniki i Komunikacji – 

Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz OZEANEUM i MEERESMUSEUM w Stralsundzie są w trakcie 
realizacji projektu europejskiego. Wspólnymi siłami do końca roku wszystkie cztery placówki 

wprowadzą nowoczesne, multimedialne przewodniki.

W ramach Programu Opera-
cyjnego INTERREG IVA i przy 
finansowym wsparciu Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego placówki partnerskie pracu-
ją nad stworzeniem przyjaznej oferty 
turystycznej dla gości z kraju sąsiada.

- Stworzenie ekspozycji w kilku 
językach narodowych równocześnie 
graniczy z niemożliwością – wyjaś-
nia kuratorka w OZEANEUM dr Sabi-
ne Brasse i dodaje: - Teraz, za pomo-
cą nowych technologii zmierzymy 
się z tym problemem i rozbudujemy 

naszą ofertę turystyczną w językach 
sąsiadów.

Już od wiosny 2015 roku mu-
zea będzie można zwiedzać inter- 
aktywnie za pomocą ogólno- 
dostępnych przewodników audio 
w językach polskim, niemieckim 
i angielskim. Posiadacze smartfo-
nów będą mogli pobrać pliki jesz-
cze w domu. Dla zwiedzających bez 
własnych odbiorników przygoto-
wane będą na miejscu odpowied-
nio wyposażone i skonfigurowane 
urządzenia.

- Z nowymi multimedialnymi 
przewodnikami będzie można po-
słuchać, co mówią żubry, wieloryby 
i stare fiaty – komentuje z przy-
mrużeniem oka Jacek Ogrodniczak, 
kierownik Działu Marketingu w Mu-
zeum Techniki i Komunikacji.

„Transgraniczne osieciowa-
nie muzeów – wdrożenie wielo- 
-języcznych systemów oprowadza-
nia i cross marketing” – to pełna 
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nazwa projektu podsumowanego 
graficznie przez sympatyczny lo-
gotyp z jedną polską i jedną nie-
miecką słuchawką. - Dla uczest-
ników projektu logotyp reflektuje 
jego nadrzędny cel, czyli myślenie 
i działanie ponad granicami, które 
zaczyna się w głowie, a jego kon-
tynuacją jest wymiana idei przez 
mowę i zdolność nauki przez słuch 
- tak podsumowuje edukacyjny 
cel projektu dr Götz-Bodo Reinicke 
z MEERESMUSEUM.

Oko w oko  
z  królem puszczy

Woliński Park Narodowy utwo-
rzono w 1960 roku w celu ochrony 
najpiękniejszej i najbardziej zróżni-
cowanej części wyspy Wolin. Park to 
prawie 11 tys. ha, na których priory-
tetem jest ochrona przyrody. Istotną 
sprawą jest również propagowanie 
i przedstawianie bogactwa przyrody 
mieszkańcom okolicznych miejsco-
wości i turystom.

W centrum Międzyzdrojów znaj-
duje się Muzeum Przyrodnicze WPN 
z ekspozycją prezentującą przyrodę 
parku.

Wędrując po Parku, warto od-
wiedzić zagrodę pokazową żubrów. 
Obok króla puszczy mieszkają tam 
również inne zwierzęta, które zostały 
wychowane przez ludzi lub na skutek 
wypadku czy choroby znajdowały się 
długo pod ich opieką.

Zagroda pokazowa żubrów otwar-
ta jest od wtorku do soboty w godzi-
nach 8 - 16. 

www.wolinpn.pl

Giganci  mórz  
na wyciągnięcie  ręki

Ponad pół miliona gości rocznie 
przyjeżdża do OZEANEUM na spot-
kanie z gigantami mórz, rekinami, 
rybami ławicowymi, meduzami, 
ośmiornicą i pingwinami. Tu można 
wejść do środka batyskafu i dotknąć 
oryginalnej aparatury do badań oce-
anograficznych. Podróż w tajemniczy 
świat głębin zaczyna się w basenie 
portowym i prowadzi przez Bałtyk aż 
po otwarty Atlantyk.

Otwarte codziennie od godziny 9. 
Więcej informacji w sieci:

www.ozeaneum.de

Morze za  murami 
klasztoru

Egzotyczni mieszkańcy akwariów 
na parterze MEERESMUSEUM są 
żywym dowodem na to, że morze 
i mury klasztoru to niezwykłe połą-
czenie.

Tematem akwariów są przeróżne 
siedliska, w tym wybrzeże skali-
ste, rafa koralowa i lasy mangrowe. 
Większa cześć zbiorników środo-
wiskowych znajduje się piwnicach 
muzeum – dzięki temu akwarium 
poświęcone Morzu Śródziemnemu 
podziwiamy na tle średniowiecznego 
sklepienia.

www.meeresmuseum.de

Pomorskie  dz iedz ictwo 
techniczne,  kulturowe 
i  przyrodnicze

Obszar przybrzeżny oraz Morze 
Bałtyckie są tematami prioryteto-
wymi w pracy edukacyjnej, biorą-
cych udział w projekcie placówek 
przyrodniczych. Przy wsparciu 
szczecińskiego Muzeum Techniki 
i Komunikacji partnerzy angażują 
się również na rzecz upowszechnia-
nia dziedzictwa technicznego i kul-
turowego na Pomorzu. Placówki od 
wielu lat łączy regularna wymiana 
naukowa również w dziedzinie mo-
nitorowania bałtyckich ssaków oraz 
na obszarze szeroko pojętych dzia-
łań kuratorskich.

Szczecin sto i  
pod znakiem techniki

W Muzeum Techniki i Komunika-
cji z siedzibą w historycznej zajezdni 
tramwajowej serce miłośników mo-
toryzacji zabije szybciej.  W niepo-
wtarzalnej atmosferze i pięknie odre-
staurowanym, przestronnym wnętrzu 
ożywają wspomnienia pierwszego 
własnego pojazdu. Dla najmłodszych 
przygotowane są interaktywne za-
bawy, pozwalające nawet maluchom 
naprawić samochód, zaprojektować 
własny pojazd lub przejechać się 
tramwajem sprzed 100 lub 50 lat.
www.muzeumtechniki.eu
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Bałtyk – Adriatyk:  
korytarz bez wąskich gardeł

Niezbędna jest szybka 
i definitywna likwidacja 

wąskich gardeł w polskim 
przebiegu korytarza Bałtyk 

- Adriatyk, jednego 
z najważniejszych europejskich 

elementów tworzonej właśnie 
unijnej transportowej sieci 

bazowej TEN-T. To chyba 
najważniejszy wniosek przyjęty 

przez uczestników Forum 
Korytarza Bałtyk - Adriatyk, 

które 22 września  
odbyło się w Łodzi.

U czestnicy Forum, w tym samo-
rządowcy polskich miast leżą-
cych na przebiegu korytarza, byli 

zgodni, że potrzeba szybkich ustaleń na 
szczeblu rządowym, a także modyfikacji 
polskiego prawa, by interesariusze in-
westycji na polskim przebiegu korytarza 
mogli zdążyć z przygotowaniem i reali-
zacją aplikacji o unijne dofinansowanie 
przedsięwzięć budujących zintegrowaną 
i multimodalną sieć bazową, łączącą 
węzły miejskie, porty morskie i lotnicze, 
a także inne terminale transportowe 
poprzez kluczowe połączenia kolejowe, 
drogowe, wodne śródlądowe i morskie 
a także powietrzne.

Tym bardziej że do zdobycia na ten cel 
są miliardy euro (w sumie na całą Euro-
pę przypadnie do podziału 26 mld euro) 

i nieprzygotowani do ich implementacji 
mogą odejść z kwitkiem. Mimo to do dziś 
w Polsce nie ma centralnego, na szczeblu 
rządowym, koordynatora przedsięwzięć 
i inwestycji w ramach polskich korytarzy 
TEN-T, co w istotny sposób już utrudnia 
skuteczną ich realizację. Tymczasem 
inwestowanie w projekty wpisujące 
się w korytarze TEN-T w naszym kraju 
ma podstawowe znaczenie dla zapew-
nienia ekonomicznej, społecznej i te-
rytorialnej spójności a także poprawy 
dostępności na obszarze całej Unii Eu-
ropejskiej. Stąd sprawne inwestowanie 
w projekty także na obszarze korytarza 
Bałtyk - Adriatyk, jednego z dziewięciu 
ustanowionych korytarzy europejskiej 
sieci TEN-T, obejmującego sześć państw 
członkowskich Unii – od Polski po Sło-
wenię i Włochy, jest dziś kluczowe dla 
inteligentnego, całkowitego i zrówno-
ważonego rozwoju Europy, a z pewnoś-
cią przyniesie skokowy wzrost liczby 
miejsc pracy w wielu sektorach polskiej 
i europejskiej gospodarki.

Paneliści łódzkiego dwudniowego 
Forum, pierwszego tak kompleksowego 
w Polsce spotkania integrującego przed-
siębiorców, samorządowców, urzędni-
ków, reprezentantów specjalnych stref 
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ekonomicznych i ekspertów, przedstawili 
większość problemów związanych z bu-
dową infrastruktury korytarza Bałtyk - 
- Adriatyk w naszym kraju. Od koniecz-
ności rozbudowy portowej infrastruktu-
ry transportowej tzw. ostatniej mili, po 
udrożnienie i rewitalizację konkretnych 
ciągów kolejowych (np. magistrali wę-
glowej Śląsk - Porty, budowę łączników 
transportowych do europejskiej sieci 
transportowej w miastach leżących na 
przebiegu korytarza, aż po projekty towa-
rzyszące, związane np. z transportowym 
wykorzystaniem Wisły w jej dolnym 
i środkowym biegu. Na przykładzie Łodzi 
– aglomeracji leżącej na skrzyżowaniu 
dwóch europejskich korytarzy transpor-
towych sieci TEN-T – pokazano, jak nie-
zbędne inwestycje, w tym podłączenia 
miasta do sieci autostrad i tras szybkiego 
ruchu, a zwłaszcza niezbędna do rozwo-
ju gospodarczego całego województwa 
(w tym obszaru duopolitalnego Łódź -  
- Warszawa) budowa kolejowego tunelu 
średnicowego, otwierają zupełnie nowe 
możliwości nie tylko dla samego kory-
tarza Bałtyk - Adriatyk, ale i dla systemu 
transportowego i gospodarki w Polsce 
i Europie. W tym kontekście omówiono 
zarówno uwarunkowania prawne, jak 
i planistyczne i finansowe takich projek-
tów i przedsięwzięć.

Forum, podczas którego odbyło się 
siedem sesji, w tym pięć problemowych, 
gościło ponad stu panelistów i prakty-
ków. Szczególne znaczenie miały dysku-
sje i prezentacje na temat roli jednostek 
samorządu terytorialnego w rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej 
w Polsce, potencjałów zielonego ko-
rytarza Bałtyk - Adriatyk, perspektyw 
jego realizacji w okresie programowania 
2014-2020, a także szczególnej roli ko-
rytarza dla centrów logistycznych i spe-
cjalnych stref ekonomicznych leżących 
w jego przebiegu. Wielokrotnie pod-

kreślano podczas prezentacji i dyskusji 
konieczność intermodalności inwestycji 
i projektów związanych z tworzeniem 
bazowej sieci TEN-T w Polsce, co będzie 
mieć ogromne znaczenie dla aktywizacji 
gospodarczej całych regionów leżących 
na przebiegu korytarza Bałtyk - Ad-
riatyk. Na przykładzie Łodzi, Zduńskiej 
Woli-Karsznic, województwa śląskie-
go i Gdyni przedstawiono wyzwania 
i szanse rysujące się przed nimi dzięki 

takiemu właśnie kompleksowemu po-
dejściu do budowy sieci transportowej, 
ale i konkretne zagrożenia. W tym rów-
nież zagrożenia odnoszące się także do 
potencjalnej gospodarczej marginalizacji 
w skali nie tylko lokalnej czy regionalnej, 
ale i ogólnokrajowej – w razie ewentu-
alnych opóźnień przy realizacji inwesty-
cji korytarza Bałtyk - Adriatyk.

Podczas łódzkiego Forum uczest-
nicy mieli możliwość zapoznania się 
z łódzkimi potencjałami i inwestycjami 
budującymi korytarz: w tym z nowym 
centrum Łodzi, projektami rewitalizacyj-
nymi i transportowymi na jego obszarze 
oraz z węzłem kontenerowym Łódź - 
- Olechów – jednym z najważniejszych 
kolejowych suchych portów w Polsce, 
wymagającymi już dziś nowoczesnych 
rozwiązań i dodatkowych nakładów.

Jedno jest pewne – Forum Koryta-
rza Bałtyk - Adriatyk w zrealizowanej 
w Łodzi formie okazało się spotkaniem, 
na którym po raz pierwszy doszło do 
budowy synergicznego, szerokiego 
porozumienia wszystkich jego intere-
sariuszy. Dlatego już dziś jego uczestni-
cy z dużym zainteresowaniem przyjęli 
zapowiedź kolejnych łódzkich wyda-
rzeń z tego cyklu, w znacznie szerszej 
formule i obejmujących kwestie nie 
tylko porządkujące i organizacyjne, ale 
także planistyczno-realizacyjne. Tak by 
o korytarzu można było nie tylko dys-
kutować, ale i go efektywnie tworzyć, 
a co szczególnie w kontekście unijnego 
finansowania ważne – zgodnie z zasa-
dą Just In Time, co zgodnie podkreślili 
uczestnicy.
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V Kongres 
Mobilności 

Aktywnej  
za nami...

11-12 września br., 
w Centrum Wystawienniczo– 

-Konferencyjnym 
AmberExpo w Gdańsku, 
miała miejsce piąta już 

edycja Kongresu Mobilności 
Aktywnej. Ta największa 

w Europie Środkowej 
impreza poświęcona 

promocji przekształceń 
miast w miasta przyjazne 

aktywnym uczestnikom 
ruchu drogowego 

zgromadziła ponad  
350 osób. 

J ak co roku, wzięli w nim udział sa-
morządowcy, urbaniści, drogowcy, 
operatorzy transportu miejskiego 

i kolei lokalnych, przedstawiciele świa-
ta nauki i biznesu, oficerowie rowerowi 
polskich miast, adwokaci korzystania 
z rowerów i promotorzy ruchu pieszego, 
dziennikarze, a także mieszkańcy zainte-
resowani poruszaną tematyką. 

Piąta edycja Kongresu, podobnie jak 
poprzednie, pokazywała korzyści ze sku-
piania uwagi na rozwiązaniach sprzyja-
jących aktywnym formom mobilności, 
z promowania osiągnięć samorządów 
osiągających na tej drodze sukcesy, 
a także pokazywała efekty braku działań 
przeciwdziałającym procesowi zwięk-
szania odległości codziennych dojazdów 
z monofunkcyjnych osiedli i domostw 
budowanych na obszarach nieobjętych 
siecią sprawnie działającego transportu 
szynowego.

Autorami wystąpień na Kongresie byli 
delegaci samorządów i eksperci o mię-
dzynarodowej renomie z Austrii, Grecji, 
Holandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwe-
cji i USA. Nie zabrało również przedsta-
wicieli polskich miast i gmin. Organi-
zatorem Kongresu, tak jak poprzednich 
jego edycji było miasto Gdańsk oraz 
Polska Unia Mobilności Aktywnej. Orga-
nizację tegorocznego kongresu ułatwiło 
zaangażowanie środków Unii Europej-
skiej projektów „Elmos” oraz „Cycle Cities”

- W ciągu ostatnich lat w wielu pol- 
skich miastach dokonaliśmy wspólnie  
rzeczy niebywałej: daliśmy pierwszeństwo  

PREZYDENT GDAŃSKA PAWEŁ ADAMOWICZ – FOT: MOBILNOŚĆ.ORG

SMART MOBILITY FESTIWAL – FOT: MOBILNOŚĆ.ORG
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transportowi zbiorowemu, rowerom, 
zatrzymując jednocześnie inwazję sa-
mochodów. To rewolucyjne zmiany – 
mówił, otwierając Kongres, prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. Korzysta-
jąc z okazji, poinformował uczestni-
ków o planach wdrożenia w Gdańsku 
(Trójmieście) sieci bezobsługowych 
wypożyczalni rowerów, stanowiących 
potencjalnie znakomite uzupełnienie 
funkcjonującego i rozbudowywanego 
intensywnie w naszej aglomeracji ukła-
du komunikacji szynowej.

projektów promujących rozmaite 
formy aktywnej mobilności – korzy-
stania z roweru i chodzenia piechotą. 
Promocja tych form transportu była 
przez autorów prelekcji pokazywa-
na nie jako cel sam w sobie, ale jako 
narzędzie poprawiania jakości życia 
oraz przeciwdziałania zagrożeniom 
chorobami cywilizacyjnymi, na któ-
re cierpią w coraz większym stopniu 
mieszkańcy najbogatszych miast 
świata w wyniku bezrefleksyjnego 
stosowania rozwiązań promujących 

miejskich. Nieodłącznym, bezpośred-
nio aktywnym elementem Kongresu, 
stanowiącym element jego tradycji, 
był przejazd rowerowy, dzięki któremu 
uczestnicy mogli poznać bezpośrednio 
stosowane w Gdańsku rozwiązania za-
równo widzialnej, jak i niewidzialnej 
infrastruktury rowerowej, w tym strefy 
skrzyżowań równorzędnych na obsza-
rach uspokojonego ruchu.

Drugi dzień Kongresu, otwarty 
przez wiceprezydenta Gdańska An-
drzeja Bojanowskiego, obejmował 
między innymi możliwość poznania 
doświadczeń Wiednia i holender-
skiego Leeuwarden we wdrażaniu 
wspólnie użytkowanych przestrzeni 
miejskich (tzw. shared spaces), a tak-
że seminaria eksperckie i warsztaty 
dla uczestników. Prawdziwym hitem 
Kongresu była obszerna prezentacja 
przedstawiona przez amerykańskiego 
architekta i urbanistę Guya Perry’ego, 
który przeciwstawił przykłady dwóch 
wybranych osiedli wchodzących 
w skład aglomeracji warszawskiej oraz 
wpływ ich kształtu na jakość życia 
w ramach ciekawie zakrojonej, wielo-
kryterialnej analizy. Dr hab. Katarzyna 
Kajdanek, pracująca na Uniwersytecie 
Wrocławskim, pokazała skutki procesu 
suburbanizacji i uzależnienia od samo-
chodu zachodzącego w wielu polskich 
miastach, obniżających jakość życia 
mieszkańców i generujących coraz 
wyższe koszty społeczne.

W czasie trwania Kongresu, podob-
nie jak i w czasie poprzednich dwóch 
jego edycji, uczestnicy mogli skorzystać 
z oferty Festiwalu Inteligentnej Mobil-
ności (Smart Mobility Festival): obej-
rzeć wystawę i osobiście przetestować 
pokazane na nim rowery wspomagane 
elektrycznie oraz samochody o napę-
dzie elektrycznym różnych producen-
tów. Dodatkowo prezentowane były 
rozwiązania w zakresie udogodnień 
do parkowania rowerów, systemy zli-
czające natężenie ruchu czy specjalna 
kładka pieszo-rowerowa „Velo-pont”, 
konstrukcyjnie przystosowana do in-
stalowania na istniejących już mostach 
czy wiaduktach.
Więcej na www.kongresmobilnosci.pl.

R A FA Ł  G L A Z I K ,  
D R  P I O T R  K U R O PAT W I Ń S K I

UCZESTNICY GRY PLANSZOWEJ „URBANIŚCI” – FOT: MOBILNOŚĆ.ORG

UCZESTNICY DEBATY „MIASTA PRZYJAZNE ŻYCIU” OD LEWEJ: URSULA ZAPPE, 
DIEN WIERSMA, GUY PERRY, KATARZYNA KAJDANEK – FOT: MOBILNOŚĆ.ORG

Program pierwszego dnia kon-
gresu zakładał udział w sesjach ple-
narnych i panelach dyskusyjnych 
poświęconych zrównoważonej mo-
bilności, intermodalności, transpor-
towi zeroemisyjnemu oraz między-
narodowej współpracy w ramach 

lub wymuszających korzystanie 
z dwuśladowych pojazdów mecha-
nicznych o coraz większej mocy.

Gra planszowa „Urbaniści” stwo-
rzyła możliwość przetestowania przez 
uczestników swoich pomysłów na za-
rządzanie mobilnością w warunkach 
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III Kołobrzeski 
Festiwal Filmowy

W dniach 7-10 sierpnia 2014 r. Kołobrzeg zamienił się 
ponownie w polską stolicę filmów sensacyjnych. Idea programu 

III Kołobrzeskiego Festiwalu Filmowego, organizowanego pod 
hasłem „Sensacyjne Lato Filmów”, skupiała się wokół najlepszych 

i najnowszych sensacyjnych produkcji z całego świata. 
Seansom filmowym towarzyszyły spotkania z twórcami, panele 

dyskusyjne, recital Anny Dereszowskiej, spektakl poetycko-
jazzowy z udziałem Jana Nowickiego, Nocny Maraton Filmowy na 

kołobrzeskiej Plaży Centralnej i wiele emocjonujących atrakcji.

Sensacyjne  
absolutne premiery

III Kołobrzeski Festiwal Filmowy obfi-
tował w najlepsze i najnowsze sensacyj-
ne produkcje z Polski, Europy i ze świata. 
W programie znalazły się takie filmy jak 
„Konfident” w reżyserii Juraja Nvoty – pol-
sko-czesko-słowacka koprodukcja z Ma-
ciejem Stuhrem, „Anioł śmierci”, 2013, reż. 
Lucia Puenzo, „Borgman”, 2013, reż. Alex 
van Warmerdam, „Duże złe wilki”, 2013, 
reż. Aharon Keshales i Navot Papushado, 
„Obywatel roku”, 2014, reż. Hans Petter 
Moland oraz premierowo pokazany został 
„Gang Rosenthala”, 2013, reż. Nae Caran-
fil. Podczas Festiwalu odbył się specjalny 
pokaz filmu Agnieszki Holland „Gorejący 
krzew”, 2013, a reżyserka otrzymała Ko-
łobrzeska Nagrodę „Latarnik”. Ponadto 
zobaczyć można było polskie produkcje, 
m.in. „Jack Strong”, 2014, w reż. Władysła-
wa Pasikowskego, „Kamienie na szaniec”, 
2014, w reż. Roberta Glińskiego, „Zabić 
bobra”, 2012, w reż. Jana Jakuba Kolskiego 
i „Ostatnie piętro”, 2013, w reż. Tadeusza 
Króla. Dzięki kontynuacji współpracy z te-
lewizją AXN, na Festiwalu zaprezentowa-
ny został także w całości pierwszy sezon 
serialu „Crossing Lines” w reżyserii Daniela 
Percivala i Erica Valette’a – oryginalnej pro-
dukcji Sony Pictures Televison Networks, 
z Donaldem Sutherlandem i Williamem 
Fichtnerem w rolach głównych.

Podczas tegorocznej edycji odbyło 
się również wydarzenie specjalne, czyli 
prezentacja – nagrodzonych Oscarami – 
krótkich filmów fabularnych, wyprodu-
kowanych przez firmę M&M Productions 
z Danii. Co więcej, na Kołobrzeskim Fe-
stiwalu zagościło z projekcją specjalną 
Kino Konesera, czyli projekt cyklicznych 
pokazów filmowych sieci kin Helios. To-
masz Raczek w ramach Kina Konesera 
w Kołobrzegu zaprosił widzów na duń-
ską produkcję pt. „Polowanie” w reżyserii 
Thomasa Vinterberga, nominowaną do 
Oscara za najlepszy film nieanglojęzycz-
ny, ze znakomitą rolą Madsa Mikkelsena.

Na Festiwalu nie zabrakło również 
stałego punku programu – Nocnego 
Maratonu Filmowego na kołobrze-
skiej Plaży Centralnej, organizowanego 
wspólnie z gospodarzem Festiwalu To-
maszem Raczkiem. W tym roku na Noc-
nym Maratonie Filmowym pokazane zo-
stały filmy, które okazały się sensacjami 

Festiwalu Filmowego w Wiedniu Let’s 
CEE, prowokując tamtejszych widzów do 
gwałtownych reakcji, dreszczy i łez.

Morze wydarzeń
Nocny Maraton Filmowy to niejedyny 

stały punkt programu. Wśród tradycyjnych 
już wydarzeń Festiwalu nie mogło zabrak-
nąć kołobrzeskich nagród. Nagrodę Aktor-
ską „Ikona Polskiego Kina”, przyznawaną za 
całokształt wybitnej pracy, odebrał pod-
czas uroczystej gali Festiwalu Jan Nowicki. 
Widzowie mogli zobaczyć przy tej okazji 
film z jego udziałem pt. „Fundacja” w reż. 
Filipa Bajona. Na Festiwalu pojawił się 
także akcent muzyczny – recital Anny De-
reszowskiej, na którym usłyszeliśmy m.in. 
piosenki z przedwojennych filmów „Miłość 
ci wszystko wybaczy”, „Umówiłem się z nią 
na dziewiątą”, „Już nie zapomnisz mnie”. 
Na tegorocznej edycji Festiwalu gościli-
śmy Magdalenę Łazarkiewicz, Grażynę 
Pieczuro, Annę Dereszowską, Magdalenę 

Boczarską, Barbarę Kurzaj, Zofię Wichłacz, 
Jana Nowickiego, Grega Zglińskiego, Ja-
nusza Chabiora, Eryka Lubosa, Alessandra 
Leone, Jana Pelczara oraz laureata Oscara 
– producenta z Danii – Tivi Magnussona. 
Mecenasem Festiwalu został ponownie 
luksusowy, pięciogwiazdkowy Marine Ho-
tel, należący do holdingu Zdrojowa Invest.

Kołobrzeski Festiwal Filmowy to wy-
darzenie, które na stałe wpisało się już 
w kulturalną mapę Polski, na którym 
można obejrzeć interesujące propozycje 
filmowe, a także wziąć udział w emo-
cjonujących wydarzeniach i ciekawych 
spotkaniach z osobami, które współtwo-
rzą sensacyjne kino.

Przypomnijmy, że gospodarzem Ko-
łobrzeskiego Festiwalu Filmowego było 
miasto Kołobrzeg, partnerami – Regio-
nalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, 
Marine Hotel, Helios/ Kino Konesera, 
AXN, a producentem festiwalu – V-Film 
Sp. z o.o.
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Cztery 
dekady Portu 

Północnego

P owołany na stanowisko profesora 
miałem pierwszeństwo w przyję-
ciu na studia doktoranckie w Szkole 

Głównej Planowania i Statystyki w War-
szawie. Obowiązująca wówczas prakty-
ka stanowiła, że przyjeżdżający na studia 
przywoził z sobą gotową pracę doktor-
ską. Dzięki wydatnej pomocy mojego 
promotora zastępczego prof. Bolesława 
Kasprowicza – w latach 1947-1949 na-
pisałem pracę doktorską i od październi-
ka 1949 mogłem rozpocząć studia dok-
toranckie w SGPiS w Warszawie.

Tematem tej pracy było określenie 
możliwości zbudowania w Gdańsku naj-
głębszego nad Morzem Bałtyckim portu 
i uzasadnienie tej inwestycji. Projektowa-
ny port z głębokością na wejściu 17,5 me-
tra umożliwiał zawijanie statków o noś-
ności 150000 ton, co pozwalało obniżyć, 
w porównaniu ze statkiem o nośności 
15000 ton, czyli największym, jaki ów-
cześnie mógł zawijać do portu Szczecin, 
jednostkowy koszt przewozu aż o 50 proc.

O tym, że w Gdańsku jest największa 
zlokalizowana najbliżej polskiego brze-
gu naturalna głębokość wody morskiej, 
informowała mnie większość kapitanów 
statków, obsługiwanych przez spółdziel-
cze, portowe przedsiębiorstwo spedycji 
międzynarodowej „Społem” w Gdańsku 
- Nowym Porcie, którym w tych latach 
kierowałem. Jednak mój promotor wy-
magał ode mnie, abym samodzielnie 
przeprowadził badania batymetryczne, 
które wykonałem, korzystając z życzli-
wości kapitanów statków zawijających 
do Gdańska. Badania zajęły mi prawie 
dwa lata, a kapitanowie okazali się bardzo 
pomocni także w odniesieniu do innych 
problemów, które z nimi konsultowałem.

 Zapewne w wyniku braku doświad-
czenia politycznego napisałem w mojej 
pracy doktorskiej, że budowa w tym 
najgłębszym porcie na polskim Wy-
brzeżu bazy przeładunkowo-składowej 
ropy naftowej umożliwiłoby dywersy-
fikację dostaw ropy naftowej do PRL. 
Prof. Bolesław Kasprowicz chciał tę tezę 
wykreślić, ale ja go uprosiłem, aby de-
cyzję pozostawić promotorowi SGPiS, 
którym był profesor dr Leon Koźmiński 
i on zdecydowanie polecił przed pisa-
niem czystopisu wykreślenie kontro-
wersyjnego zapisu. Po 3 latach, w 1952 
roku, na miesiąc przed terminem obro-
ny mojej pracy doktorskiej, do SGPiS 
w Warszawie przybył zespół komisji 
partyjnej personalno-naukowej dla 
przeglądu kadr naukowych uczelni. Jak 
się dowiedzieliśmy – jej zadaniem było 
usunięcie z uczelni osób, które nie po-
winny wykładać w uczelniach socjali-
stycznych. I tak dyscyplinarnie usunięty 
został z uczelni nasz promotor prof. dr 
Leon Koźmiński i jego siedmiu dokto-
rantów. Jak się okazało, prof. dr Leon 
Koźmiński został wydalony z uczelni za 
to, że uczył nas przez 3 lata zabronio-
nego w PRL przedmiotu – marketingu, 
oraz że tolerował treści prac doktor-
skich wrogich socjalizmowi. Ja, będący 
jednym z tych usuniętych doktorantów 
usłyszałem, że koncepcja budowy głę-
bokowodnego portu w Gdańsku jest 
słuszna, w odróżnieniu od budowy 
bazy przeładunkowo-składowej paliw 
płynnych i analogicznej w postulowa-
nym przeze mnie porcie w Świnoujściu 
dla statków o nośności 65 tys. ton. 
Usłyszałem, że byłyby to pieniądze 
wyrzucone w błoto, gdyż PRL ma ruro-
ciągi, którymi ZSRR dostarcza Polakom 
tyle paliw płynnych, ile potrzeba. Ceną 
za ten szkodliwy i błędny pomysł było 
wydalenie z uczelni.

 Prof. zw. dr Bolesław Kasprowicz, 
gdy dowiedział się, że jestem wydalo-
ny bez dyplomu doktora, przewidywał 
dalsze przykre konsekwencje. I nie mylił 
się. Dwa lata później ze stanowiska dy-
rektora w przedsiębiorstwie C. Hartwig 
zostałem zdegradowany na najniższe 
stanowisko pracownika umysłowego 
i przeniesiony do Zarządu Portu Gdynia. 
Dopiero w 1957 roku mój kolega z Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, 
też powołany na stanowisko profesora, 
dr Stanisław Darski, został awansowany 
na stanowisko ministra żeglugi. Zaprosił 
mnie do Ministerstwa Żeglugi i wręczył 
nominację na dyrektora eksploatacyj-
nego Zarządu Portu Gdynia, w którym 
przeprowadziłem m.in. reorganizację 
wraz z decentralizacją, zmechanizowa-
łem przeładunki, usprawniając obsługę 
dużych statków ze zbożem. Minister 
żeglugi dr Stanisław Darski był zwolen-
nikiem budowy głębokowodnego por-
tu w Gdańsku, a także w Świnoujściu. 
– Port Północny Gdańska – powiedział 
– będziemy budować jawnie, za zgodą 
RWPG w Moskwie, ale nie będziemy 
eksponować tego, że ma być najgłębszy 
i w ogóle nazwiemy go skromnie – Re-
jon Przeładunku Towarów Masowych 
w Gdańsku, używając skrótu RPTM 
w Gdańsku z dopiskiem „poufne”, aby jak 
najmniejsza liczba osób znała szczegóły 
tego portu.

 Minister żeglugi dr Stanisław Darski 
powiedział też, że nie wie, czy wszyst-
ko zdąży załatwić przed przejściem 
na emeryturę i dlatego we wszystko 
wprowadził swojego zastępcę wicemi-
nistra Jerzego Szopę, który też chce coś 
zrobić dla przyszłej Polski. Mnie prosił, 
abym z tym planem działania zapoznał 
dyrektora naczelnego Zjednoczenia 
Portów Morskich w Gdyni Zbigniewa 
Teplickiego, który będzie budował tę 

W 1947 roku zostałem 
powołany na stanowisko 

profesora w Katedrze 
Portów Wyższej Szkoły 

Handlu Morskiego 
w Sopocie, której 
kierownikiem był 

prof. zw. dr Bolesław 
Kasprowicz, przy czym 

uzgodniono, że postaram 
się jak najszybciej uzyskać 

dyplom doktora. 



Z w i ą z e k  M i a s t  i  G m i n  M o r s k i c h24

N A J G Ł Ę B S Z Y  P O R T  N A  B A Ł T Y K U

bazę paliw płynnych w RPTM w Gdań-
sku. Rzeczywiście stanowisko ministra 
żeglugi przejął Jerzy Szopa i to on do-
kończył dzieło budowy RPTM w Gdań-
sku i dyskretnej budowy bazy ropy 
naftowej bez zgody RWPG w Moskwie. 
W końcu lat 60., jako członek Komite-
tu Transportu Polskiej Akademii Nauk 
oraz członek Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN wygło-
siłem referat w siedzibie PAN na temat 
przyszłego rozwoju polskich portów 
morskich, w tym budowy według mo-
jego pomysłu Portu Północnego Gdań-
ska (z pominięciem tematu bazy paliw 
płynnych).W czasie przerwy podszedł 
do mnie członek rzeczywisty PAN prof. 
zw. dr hab. Stanisław Leszczycki, z któ-
rym wiedzieliśmy o sobie i wtajemni-
czeniu przez ministra żeglugi Stani-
sława Darskiego i który poprosił mnie 
o rozwinięcia treści tego referatu na 
około 100 stron, które będzie potrzeb-
ne do dalszych działań. Po doręczeniu 
mu tego opracowania poprosił mnie 
o padanie nazwiska profesora mieszka-
jącego w Szczecinie, który w swojej re-
cenzji skrytykowałby moje opracowa-
nie, dzięki czemu poznamy argumenty 
przeciwnej strony. Podałem nazwisko 
prof. zw. Piotra Zaręby, b. prezydenta 
Szczecina, członka korespondenta PAN.

 Nadesłana recenzja była druzgocąca. 
Odważam się krytykować uchwałę Biura 
Politycznego partii oraz uchwałę rządu 
PRL gwarantującą Szczecinowi, że jego 
port będzie miał planowo największe 
przeładunki roczne z wszystkich polskich 
portów morskich, podczas gdy ja piszę, 
że największe przeładunki będzie miał 
przyszły, najgłębszy na Bałtyku – Port 
Północny w Gdańsku. Prof. Piotr Zaręba 
w końcu swojej opinii napisał, że moja 
koncepcja stosowania wielkich stat-
ków jest nawet interesująca, ale nie ma 
związku ze Szczecinem, który musi mieć 
największe przeładunki roczne.

Stanisław Leszczycki był zadowolony 
z tej recenzji, twierdząc, że argumenty 
przeciwnika są polityczne, a nie meryto-
ryczne. Nie przewidział jednak dalszych 
konsekwencji, jakie wywołał prof. Piotr 
Zaręba, który doprowadził do natych-
miastowego zwołania posiedzenia Ko-
misji Morskiej KW PZPR w Szczecinie. 
Ta wysłała do KC partii w Warszawie 

wniosek, aby mnie zwolnić z pracy 
w Instytucie Morskim w Gdańsku oraz 
zwolnić ze stanowiska dyrektora Insty-
tutu Morskiego w Gdańsku prof. dr. inż. 
Tadeusza Jednorała, za brak nadzoru 
nade mną. Ministrowi żeglugi Jerzemu 
Szopie miała zostać udzielona nagana 
za brak nadzoru nad jego resortowym 
Instytutem Morskim w Gdańsku.

Zostałem wezwany do sekretarza 
ekonomicznego KW partii w Szczecinie  
dr. Rychlika, który po długiej rozmowie 
powiedział odważnie i uczciwie: - jed-
nak wy, doktorze Andruszkiewicz, macie 
rację, pomyliliśmy się wczoraj na tej Ko-
misji Morskiej, zapominając o waszym 
pomyśle nowoczesnego portu Świno-
ujście dla dużych statków. Postaramy 
się wycofać w KC PZPR w Warszawie 
nasze wczorajsze wnioski, w tym i was 
dotyczący. Następnego dnia zostałem 
wezwany na posiedzenie kolegium 
w ministerstwie, na którym wicemini-
ster Pietraszek zreferował moją pracę 
i kończąc stwierdził, że te porty, których 
budowę rekomenduję, jego zdaniem na-
leży zbudować.

W lecie 1974 roku został uroczyście 
otwarty przez I sekretarza KC PZPR 
Edwarda Gierka Port Północny w Gdań-
sku. Od wydalenia mnie ze Studium 
Doktorskiego SGPiS w Warszawie za 
pomysł budowy bazy przeładunku 
ropy naftowej minęło już 22 lata, a jed-
nak warszawskie władze bezpieczeń-
stwa publicznego działały precyzyjnie 
i pamiętliwie. Przed uroczystym otwar-
ciem portu otrzymałem ze Zjednocze-
nia Portów Morskich zawiadomienie, 
że jako jeden z czterech zostałem od-
znaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Po odbiór wszyst-
kich 200 przyznanych odznaczeń do 
Warszawy pojechał dyrektor naczelny 
Zjednoczenia Portów Morskich w Gdyni 
SA. Gdy wrócił, po południu zadzwonił 
do mnie i powiedział, że w Warszawie 
leżało 200 odznaczeń, z czego 199 
wręczono mu, a jedno zatrzymano. Na 
pytanie co ma powiedzieć profesorowi 
Andruszkiewiczowi, gdyż on na piśmie 
został powiadomiony o otrzymanym 
odznaczeniu – odpowiedź brzmiała: 
nic nie musicie mu mówić – on sam 
będzie wiedział.

 W wielkiej dyskrecji, prawie kon-
spiracji, jako drugą z kolei w tym naj-
głębszym na Bałtyku Porcie Północnym 
udało się zbudować, bez zezwolenia 
RWPG w Moskwie, bazę przeładunku 
ropy naftowej. Zapowiedź nadchodzą-
cego nieszczęścia miała miejsce miesiąc 
przed uroczystym otwarciem tej bazy. 
Jak gdyby nigdy nic zjawiła się w porcie 
grupa czterech „specjalistów” z Moskwy. 
Pytali: co tam zbudowaliście – bazę 
bunkrowania statków? Odpowiedziano, 
że nie, że jest to baza przeładunku ropy 
naftowej dla zbiornikowców o nośności 
150000 ton. – To są pieniądze wyrzuco-
ne w błoto, takiej bazy dla tak wielkich 
statków nie ma nawet Związek Radzie-
cki! Wam taka baza nie jest potrzebna, 
gdyż macie rurociągi i ZSRR dostarcza 
wam tyle paliw, ile potrzebujecie!

 Pierwsza z sankcji karnych, które 
dotknęły PRL i jej nowiutki port, po-
legała na tym, że gdy do tej bazy ropy 
naftowej nadeszły zbiorniki mieszczące 
450000 ton ropy naftowej (dla trzech 
zbiornikowców po 150000 ton każdy – 
jak pisałem w swojej pracy doktorskiej), 
władze RWPG w Moskwie zadecydowa-
ły, żeby zbiorników tych nie instalować 
w bazie przeładunku ropy. Chodziło 
o to, żeby baza przeładunku paliw była 
niesprawna (i do dziś jest niesprawna). 
Wspomniane zbiorniki zakupione dla 
bazy przeładunku ropy naftowej RWPG 
w Moskwie przydzieliła państwowej 
wtedy Rafinerii Gdańskiej oraz PERN 
w Gdańsku.

 Drugą karą wymierzoną przez RWPG 
w Moskwie było nagłe zlikwidowanie 
bardzo potrzebnego do rozbudowy 54 
polskich portów i przystani morskich 
Zjednoczenia Portów Morskich w Gdyni, 
odpowiedzialnego za zbudowanie bazy 
ropy naftowej bez zezwolenia RWPG. 
Wielu wybitnych fachowców portowych 
zgromadzonych w tym zjednoczeniu 
straciło pracę.

 Kolejną bardzo groźną dla Polaków 
w skutkach była decyzja o przerwaniu 
dalszej rozbudowy Portu Północnego 
w Gdańsku. Straty poniesione przez 
Polaków z tego tytułu są ogromne, po-
nosi je polski handel zagraniczny, który 
zamiast korzystać ze statków o nośności 
150000 ton wozi miliony ton ładunków 
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mniejszymi statkami, w tym do Szczeci-
na statkami o nośności 15000 ton.

 Gdy w 1975 roku RWPG w Moskwie 
przerwała dopiero rozpoczętą budowę 
baz przeładunkowo-składowych Portu 
Północnego Gdańska, już prawie goto-
wa była trzecia baza przeładunkowo-
-składowa – rudy. Zbudowany był fa-
lochron rudowy, przygotowany basen 
rudowy o głębokości 16,5 metra i beto-
nowy pirs rudowy. Brakowało jedynie 
na pirsie urządzeń przeładunkowych 
i placu składowego. Na budowę tej 
bazy rudowej wydatkowano 1,5 mi-
liarda złotych, które leżą zamrożone 
39 lat, gdyż mimo że od tylu lat jest tak 
bardzo potrzebna – do dziś ta baza stoi 
jak zaklęta w letargu, niedokończona. 
Tak nam „za karę” sparaliżowano bu-
dowę tego tak potrzebnego portu, że 
niczego z budżetu państwa tam się nie 
buduje. Rozrasta się jedynie baza kon-
tenerowa zagranicznego właściciela, 
doceniając walory tego najgłębszego 
portu na Bałtyku i pomaga jej w tym 
armator MAERSK, eksploatujący naj-
większe statki kontenerowe na świecie. 
Największy z nich ma 397 metrów dłu-
gości i gości już przy nabrzeżu DCT.

Gdy mowa jest o konsekwencjach 
„samowolnej” budowy bazy przeładun-
ku paliw i zastosowanych karach, na 
uwagę zasługuje jeszcze jedna.

Za bezpośrednio odpowiedzialnego 
za nielegalne zbudowanie bez zezwo-
lenia RWPG w Moskwie bazy prze-
ładunku ropy naftowej RWPG uznała 
dyrektora naczelnego Zjednoczenia 
Portów Morskich Zbigniewa Teplickie-
go. Po rozwiązaniu Zjednoczenia bliski 
znajomy Zbigniewa Teplickiego, mini-
ster żeglugi Jerzy Szopa, „cudem ukrył” 
bezrobotnego dyrektora, delegując go 
do Nowego Jorku na stanowisko dyrek-
tora GAL-u. Dyrektor Teplicki spisywał 
się tam nadzwyczaj dobrze, rozwijając 
to przedsiębiorstwo armatorskie z oko-
ło 20 do 250 ludzi, przy czym osiąga-
ło ono poważne zyski. Byłem u niego 
w Nowym Jorku, gdzie swoje biuro GAL 
miał w jednej z dwóch wież na Man-
hattanie.

 Gdy dyrektor GAL-u Zbigniew Tepli-
cki żalił się w Nowym Jorku, że pomimo 
osiągania wysokich apanaży, nie dają 
mu one satysfakcji, gdyż chciałby pra-
cować w kraju, w Gdyni lub w Gdańsku, 
między swoimi, przypomniałem mu, 
jak trzykrotnie karano mnie za samo 

opisanie pomysłu budowy bazy prze-
ładunku ropy, a co dopiero jego, który 
umożliwił jej budowę. Widziałem jed-
nak, że moje słowa nie przekonują go. 
Gdy dowiedział się, że w Gdyni ogło-
szono konkurs na dyrektora Polskich 
Linii Oceanicznych, porzucił Nowy Jork 
i przyjechał do Gdyni. O dziwo wygrał 
konkurs na stanowisko naczelnego 
dyrektora PLO, ale członkowie komisji 
zapewne nie wiedzieli o nim wszyst-
kiego... Konkurs wygrał, ale nominacji 
nigdy od ministra żeglugi nie dostał. Po 
usilnych staraniach dowiedział się, że 
to wynik zastrzeżeń co do jego osoby. 
- Partia straciła do was zaufanie - usły-
szał, ale dlaczego, tego już nie dowie-
dział się. I to musiało mu wystarczyć. 
Dyrektor Zbigniew Teplicki miał wilczy 
bilet i nie mógł dostać żadnej posady 
w przedsiębiorstwach państwowej go-
spodarki morskiej, co go bardzo męczy-
ło aż do przedwczesnej śmierci, do któ-
rej go doprowadzono w kwiecie wieku. 
Pocieszałem go, że dzięki odważnej 
budowie bazy przeładunku ropy nafto-
wej przejdzie do historii budowy Portu 
Północnego Gdańska.

P R O F.  Z W.  D R  S . P. N. B .  
W I T O L D  A N D R U S Z K I E W I C Z

Fl i sacy z  Ulanowa  
na l i śc ie  dz iedz ictwa 
UNESCO

J est nam niezmiernie miło poinformo-
wać, że flisacy z Ulanowa odebrali na 
Zamku Królewskim w Warszawie wpis 

na niematerialną listę dziedzictwa kul-
turowego UNESCO. Dowodzi to niezbicie, 
że warto trwać w tradycji i ją pielęgnować.  

Jak wiadomo, Królewski Flis (uczeń 
Ulanowskiego Bractwa świętej Barbary) 
pływa na Wiśle na podstawie dwóch de-
kretów: „O wolności żeglugi” króla Jana 
Olbrachta z 1496 roku i „Dekretu o Tole-
rancji” z 1573 roku. Ten ostatni jest również 
umieszczony na liście światowego dziedzi-
ctwa UNESCO. 

Za Królewski Flis

JA R O S Ł AW  KA ŁU Ż A

D O C E N I O N A  T R A D Y C J A
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„ D A R Ł O W S K A  P L A Ż A”

Ogólnopolskie  
zawody wędkarskie

Zwycięzcą zawodów został aktu-
alny mistrz Polski Rafał Udziela 
z Warszawy, srebrny medal zdobył 

Andrzej Chrzanowski – reprezentant 
Amura Kielce, a brąz wywalczył Maciej 
Łączkowski z Torunia.

Organizatorem tych niezwykle wido-
wiskowych zawodów, które rozegrano 
na plaży w Darłówku Zachodnim, był 
PZW Koło nr 12 „Łosoś” z Darłowa, zaś 
wsparcia udzielili: starosta sławień-
ski, burmistrz Darłowa, DARLOT, Biuro 
Promocji Miasta Darłowa, ZMiGM oraz 
GRAUVELL POLSKA.

Podczas dekoracji zwycięzców na-
grodę specjalną ZMiGM wręczył delegat 
Zbigniew Grosz.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my na darłowskie łowiska i plaże.

B P M

23-24 sierpnia br.  
w stolicy wędkarstwa 

morskiego Darłowie 
rozegrane zostały 

ogólnopolskie zawody 
wędkarskie „Darłowska 

Plaża”. W surfcastingowych 
zmaganiach wzięło udział 

44 wędkarzy z całej 
Polski reprezentujących 

związki wędkarskie m.in. 
z Bydgoszczy, Torunia, 

Gliwic, Trójmiasta, Słupska, 
Elbląga, Poznania i Warszawy. 

Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęły 

„Wiadomości Wędkarskie” 
oraz program telewizyjny 

„Taaaka ryba” – Jerzego 
Biedrzyckiego.
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Bulwar, ścieżka 
rowerowa, relaks 

i odpoczynek

N abrzeże Parkowe o długości 
1040 m ciągnie się po wschod-
niej stronie Wieprzy od slipu 

przy byłym Przedsiębiorstwie Połowów 
i Usług Rybackich „Kuter”, wzdłuż par-
ku J. Conrada, do miejsca cumowania 
statku Zespołu Szkół Morskich „Fra-
nek Zubrzycki II”. Nabrzeże Skarpowe 
o długości 297 m ciągnie się od miejsca 
cumowania statku szkolnego „Franek 
Zubrzycki” do mostu łukowego prze-
rzuconego w czerwcu br. nad Wieprzą 
na wysokości ulic Sportowej i Porto-
wej. Prace przy przebudowie nabrzeży 
obejmowały m.in. wykonanie szczelnej 
ścianki z pali Larsena i nowych ocze-
pów wraz z szeroką nawierzchnią. Po-
nadto podniesiono poziom nabrzeży 
o 30 cm, co zabezpiecza przyległe tere-
ny przed powodzią w momencie spię-
trzenia sztormowego. Przy Nabrzeżu 
Skarpowym pływający pomost do cu-
mowania kutrów i łodzi oddzielony jest 
od nabrzeża pasem wody i połączony 
kładkami. Łącznie wybudowano pięć 

betonowych pomostów wraz z urzą-
dzeniami cumowniczymi do postoju 
oraz cumowania kutrów i łodzi ryba-
ckich. Obecnie oprócz jednostek ryba-
ckich przy Nabrzeżu Parkowym cumują 
jachty żaglowe, a przy Skarpowym – 
motorowe jednostki turystyczne. Zmo-
dernizowane nabrzeża umożliwiły po-
głębienie toru wodnego do 5 metrów, 
co umożliwia wchodzenie do portu 
handlowego statków o większym za-
nurzeniu. Oba nabrzeża przylegają do 
oświetlonego, odwodnionego nowego 
traktu dla pieszych, rowerzystów i sa-
mochodów dostawczych. Dwupozio-
mowe nabrzeża, służące nie tylko ry-
bakom, ale i turystom, przystosowane 
zostały do zejścia nad wodę i do łodzi 
dla osób niepełnosprawnych. 

Inwestycja prowadzona przez 
Urząd Morski w Słupsku o wartości 
30,1 miliona zł w 85 procentach zosta-
ła sfinansowana z unijnego Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. Resztę 
potrzebnej kwoty wyłożył Skarb Pań-
stwa. Wykonawcą robót hydrotechnicz-
nych i budowlanych był Energopol ze 
Szczecina, a inwestorem Urząd Morski 
w Słupsku. Jednocześnie darłowski 
samorząd na trakcie łączącym się z na-
brzeżami zamontował 37 ławek, koszy 
oraz tyle samo urządzeń do rekreacji, 
kosztem 160 tysięcy złotych. Zdaniem 
Arkadiusza Klimowicza, burmistrza Dar-
łowa, zrealizowana inwestycja dobrze 
wpisuje się w strategię rozwoju portu, 
który jest portem uniwersalnym, czyli 
handlowym, rybackim i turystycznym 
oraz służy mieszkańcom i turystom. 
W następnym etapie planuje się wyko-
nanie nabrzeża dla statku Zespołu Szkół 
Morskich w Darłowie, które jednocześnie 
połączy Nabrzeże Skarpowe i Parkowe, 
oraz wykonanie łączników między ulicą 
Morską i nabrzeżami. Już teraz jest to 
jedno z najbardziej użytkowych i naj-
piękniejszych miejsc w Darłowie.

L .  WA L K I E W I C Z

W Porcie Darłowo zakończono pierwszy etap generalnej 
przebudowy nabrzeży Parkowego i Skarpowego.



CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 65
fax 58 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.pl

DARŁOWO
Urząd Miejski, pl. T. Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 23
fax 94 314 23 33
www.darlowo.pl
poczta@darlowo.pl

DZIWNÓW
Urząd Miasta, ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. 91 327 51 63
fax 91 327 51 64
www.dziwnow.pl
um@dziwnow.pl

ELBLĄG
Urząd Miasta, ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 55 235 35 36
fax 55 235 35 55
www.umelblag.pl
umelblag@elblag.com.pl

GDAŃSK
Urząd Miejski, 
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 60 00
fax 58 323 61 66
www.gdansk.gda.pl
prezydent@gdansk.gda.pl

GDYNIA
Urząd Miasta, 
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 80 00
fax 58 620 97 98
www.gdynia.pl
umgdynia@gdynia.pl

GNIEWINO
Urząd Gminy, ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77
fax 58 676 72 26
www.gniewino.pl
gniewino@gniewino.pl

HEL
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
84-150 Hel
tel. 58 677 72 40
fax 58 677 72 77
www.gohel.pl
ratusz@gohel.pl

JASTARNIA
Urząd Miasta, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
tel. 58 675 20 72
www.jastarnia.pl
jas_bor@poczta.onet.pl

KOŁOBRZEG – miasto
Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 355 15 00
fax 94 352 37 69
www.kolobrzeg.pl
urzad@um.kolobrzeg.pl

KOŁOBRZEG – gmina
Urząd Gminy, 
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 48 48
fax 94 352 48 49
www.gminakolobrzeg.com.pl
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl

KOSAKOWO
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29
81-198 Kosakowo
tel. 58 660 43 00
fax 58 660 43 01
www.kosakowo.pl
sekretariat@kosakowo.pl

KROKOWA
Urząd Gminy, ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
tel. 58 675 41 00
fax 58 675 41 01
www.krokowa.pl
urzad@krokowa.pl

KRYNICA MORSKA
Urząd Miasta, ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27
fax 55 247 65 66
www.krynicamorska.tv
um@krynicamorska.tv

LĘBORK
Urząd Miasta, 
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 59 862 42 80
fax 59 862 24 27
www.lebork.pl
burmistrz@um.lebork.pl

ŁEBA
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
tel. 59 866 15 13
fax 59 866 13 37
www.leba.eu
sekretariat@leba.eu

MIELNO – gmina
Urząd Gminy,
ul. Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 30
fax 94 345 98 34
www.mielno.bip.net.pl
ug@gmina.mielno.pl

MIĘDZYZDROJE
Urząd Miejski, 
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. 91 327 56 31
fax 91 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
um@miedzyzdroje.pl

PRUSZCZ GDAŃSKI – gmina
Urząd Gminy, 
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 692 94 21
fax 58 682 27 14
www.pruszczg.ug.gov.pl
wojt@pruszczgdanski.pl

PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto
Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 21
fax 58 682 34 51
www.pruszcz-gdanski.pl
urzad@pruszcz-gdanski.pl

PUCK
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13
84-100 Puck
tel. 58 673 05 00
fax 58 673 05 33
www.miasto.puck.pl
sekretariat@miasto.puck.pl

REWAL
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel. 91 386 26 24
fax 91 386 27 58
www.rewal.pl
ug@rewal.pl

SOPOT
Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 58 521 37 50
www.sopot.pl
ums@sopot.pl

STEGNA
Urząd Gminy, ul. Gdańska 34
82-103 Stegna
tel. 55 247 81 71
fax 55 247 83 95
www.stegna.pl
gmina@stegna.pl

SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 424 59 31
fax 91 424 53 22
www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl

SZTUTOWO
Urząd Gminy, ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
tel. 55 247 81 51
fax 55 247 81 52
www.sztutowo.ug.gov.pl
info@sztutowo.ug.gov.pl

ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta, 
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 27 80
fax 91 321 59 95
www.swinoujscie.pl
sekretariat@um.swinoujscie.pl

TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 29 84
fax 91 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 
tel. 58 32 68 310 
fax 58 32 68 303 
www.pomorskie.eu 
www.urzad.pomorskie.eu 
info@pomorskie.eu

USTKA
Urząd Miasta, 
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
tel. 59 815 43 00
fax 59 815 43 78
www.ustka.pl
um@um.ustka.pl

USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 351 55 35
fax 94 351 55 97
www.ustronie-morskie.pl
ustronie-mor@post.pl

WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 674 54 00
fax 58 674 07 63
www.wladyslawowo.pl
um@wladyslawowo.pl

Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich


