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Olimpiada organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii
informacyjno-edukacyjnej „PPMŚ – Polski Patrol Monitoringu Środowiska”.

6-7 Smart Metropolia
Na kongresie zastanawiano się, w jaki sposób gdańska metropolia
mogłaby przyciągnąć najzdolniejszych młodych ludzi.

8-9 Nowe źródło informacji o żeglarstwie morskim
		 w basenie południowego Bałtyku
Siłą serwisu ma być nie tylko wysokiej jakości informacja w formie tekstu,
ale także aktualności przekazywane w postaci zdjęć i filmów wideo.

10 Polski Patrol Monitoringu Środowiska
Zainteresowanie warsztatami przerosło oczekiwania organizatorów.

11-12 Doświadczenia międzynarodowe w zarządzaniu marinami
Warsztat skierowany był do operatorów, menadżerów
oraz pracowników marin Pętli Żuławskiej.

13-17 Żegnamy Profesora Witolda Andruszkiewicza
		 – entuzjastę Polski morskiej, wiernego Przyjaciela
		 Związku Miast i Gmin Morskich
Pożegnanie

18-19 „Generał Zaruski” bogatszy dzięki publicznej zbiórce
Związek Miast i Gmin Morskich, wspierający odbudowę STS „Generał Zaruski”,
wielkim sukcesem zakończył kolejną zbiórkę publiczną na rzecz ratowania
historycznej jednostki.

20-21 Wspólna prezentacja transnarodowej marki
		 South Coast Baltic
W Berlinie odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Łodzi
i Sportów Wodnych (Boot & Fun).

22-23 II Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego
Wciąż potrzeba konkretnych, usystematyzowanych rozwiązań na rzecz
świadomego i efektywnego wykorzystania potencjału infrastruktury sportowej.

24-25 Przyjazna żegluga szlakiem pięciu regionów
Postanowiliśmy zaprezentować MDW E70, najdłuższy
i najbardziej urozmaicony szlak wodny w Polsce.

26-27 Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy
Od 5 grudnia Targ Węglowy na trzy tygodnie stał się
najbardziej świątecznym miejscem w Gdańsku!
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O G Ó L N O P O L S KA O L I M P I A D A W I E D Z Y
Olimpiada organizowana
jest w ramach
ogólnopolskiej kampanii
informacyjno-edukacyjnej
„PPMŚ – Polski Patrol
Monitoringu Środowiska”
dofinansowanej
ze środków NFOŚiGW.

Celem Olimpiady jest:
• zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń
powietrza w Polsce,
• przybliżenie zagadnień dotyczących
niskich emisji,
• zwrócenie uwagi uczestników na rolę,
jaką odgrywa czyste powietrze w życiu każdego człowieka,
• kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska,
• inspiracja młodego pokolenia do podejmowania inicjatyw i praktycznych
działań na rzecz ochrony i poprawy
stanu środowiska,
• przygotowanie uczestników do zagadnień, z którymi będą mieli kontakt
w trakcie przyszłej pracy zawodowej
lub kariery naukowej.

Olimpiada składać się
będzie z dwóch etapów:
• etapu eliminacji,
• etapu finałowego.

Niskie emisje
Organizator Olimpiady:
Związek Miast i Gmin Morskich
ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 GDAŃSK
tel. 58 323 70 08, e-mail: zmigm@zmigm.org.pl

Uczestnikiem Olimpiady
może być każdy uczeń
szkoły ponadgimnazjalnej
uczący się w Polsce,
który:
• przejawia zainteresowanie tematyką
ochrony środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony powietrza,
• prześle na adres Związku wypełnione zgłoszenie do Olimpiady (ankieta
olimpijczyka), w ramach którego
przedstawi swoje propozycje dotyczące rozwiązania problemu niskich emisji, jak również wykaże się
doświadczeniem w pracy na rzecz
szkolnego koła związanego z ochroną
środowiska. Zgłoszenie powinno być
przygotowane pod kierunkiem opiekuna – nauczyciela bądź edukatora.

Ankieta olimpijczyka wraz
z regulaminem olimpiady
– dostępne na stronie:
www.zmigm.org.pl
Zgłoszenie powinno być przesłane
do siedziby organizatora w terminie
do 31 stycznia 2015 r.
Spośród nadesłanych prac jury Olimpiady wybierze 2 najlepsze prace z każdego województwa, ich autorzy trafią
do etapu finałowego.
Finał Olimpiady zaplanowany jest
na 6 marca 2015 r. w Gdańsku (Wydział
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego).
Nagrodą główną dla 5 najlepszych
olimpijczyków będą INDEKSY na I rok
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego! Laureaci i ich opiekunowie otrzymają także nagrody rzeczowe, pozostali
uczestnicy otrzymają nagrody książkowe.
CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!
ŻYCZYMY POWODZENIA!
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UCZESTNICY ZAJĘĆ W RAMACH KLUBU MŁODEGO NAUKOWCA

Związek Miast i Gmin Morskich

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu,
aby ten wspaniały czas
upływał w rodzinnej atmosferze
i przyniósł wiele radości
oraz optymizmu
w Nowym 2015 Roku.
Zarząd i pracownicy
Związku Miast
i Gmin Morskich

PO RAZ TRZECI W AMBEREXPO

E

uropejskie miasta, a wśród nich
Gdańsk, stoją dziś przed szeregiem
nowych wyzwań spowodowanych
zmianami w strukturze demograficznej.
Żyjemy coraz dłużej, młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą, dzieci rodzi się zbyt mało,
powstaje problem zastępowalności pokoleń. Coraz częściej pomiędzy miastami
zauważalna staje się konkurencja w budowaniu atrakcyjnej oferty skierowanej
dla ludzi przedsiębiorczych. W tym pościgu wygrywają tylko wielkie, sprawnie
zarządzane metropolie. Smart metropolię
mogą stworzyć tylko smart mieszkańcy.
Ale jak ich skutecznie zarówno przyciągnąć i zatrzymać w Gdańsku? Na to i podobne pytania próbowano odpowiedzieć
podczas dwudniowego kongresu.
Wśród ponad 80 prelegentów znaleźli
się wybitni przedstawiciele wielu dziedzin nauki, profesorowie, socjologowie,
prawnicy, politycy, dziennikarze, badacze obszarów metropolitalnych, biznesmeni, prezesi stowarzyszeń organizacji
pozarządowych zarówno z Polski, jak
i zagranicy.
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Smart Metropolia
W dniach 23-24 października 2014 r. odbył się po raz trzeci
Kongres Smart Metropolia. Organizatorami byli: prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz, Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A., Gdański Obszar Metropolitarny,
Gdańska Organizacja Turystyczna i Fundacja Gdańska.
Problemy współczesnych metropolii
omówiono w kilku panelach tematycznych. Myślą przewodnią kongresu była
„Metropolia Solidarności”. Poszukiwano odpowiedzi na pytania, jak angażować skutecznie mieszkańców w życie
miasta, w którym mieszkają, by nie
było ono tylko jednym z przystanków
w ich podróży życia.
Metropolię tworzą jej mieszkańcy i to
ich problemy są problemami metropolii. Poruszono więc problem emigracji
i imigracji, jako efekt otwartości granic
UE, emigracji zarobkowej młodych ludzi,

których zaczynają zastępować imigranci
lub repatrianci z byłego ZSRR oraz naszego stosunku do nich. W tym obszarze
poruszono kwestię różnorodności, zarówno tej kulturowej, jak i etnicznej,
W skali samego miasta problemem
omawianym na kongresie były zamknięte osiedla zamieszkane przez osoby młode i enklawy tylko osób w podeszłym
wieku. Jak zadbać o słabsze grupy społeczne, starszych, niepełnosprawnych,
bezrobotnych. Jak walczyć z wykluczeniem społecznym tych grup. Smart Metropolia powinna włączyć się aktywnie

Związek Miast i Gmin Morskich

w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, z którym boryka się współczesny świat, budując tożsamość lokalną,
zachęcając do tworzenia i wzmacniania
więzi lokalnych. Sprytne miasto doceni
oddolną inicjatywę społeczną i wspomoże mieszkańców w budowaniu poczucia
społecznej odpowiedzialności.
Ponadto omówiono kryzys współczesnej rodziny – podstawowej komórki
społecznej. Podjęto inicjatywę wsparcia
rodziny, dbania o nią, zaangażowania się
w jej rozwoju i promowanie jako siły dla
kolejnych pokoleń. Poruszono kwestię
problemów, jakie napotykają rodzinne
biznesy, które to budują dochód miasta
i kraju.
Podkreślono również wartość zdrowia i aktywności fizycznej, efektywnej
opieki nad osobami starszymi, edukacji
wczesnoszkolnej i kreatywnych metod
nauczania.
Na kongresie zastanawiano się, w jaki
sposób gdańska metropolia mogłaby
przyciągnąć najzdolniejszych młodych
ludzi, czym ich skusić i jak związać ich
z Gdańskiem na stałe, a także jak pomóc
tym mniej zdolnym, w jaki sposób ich
wesprzeć, wskazać drogę zawodową.
Jednocześnie omówiono politykę
wielkich miast, zastanawiając się nad
wyzwaniami oraz korzyściami płynącymi z sojuszów i związków. Współpraca
pomiędzy metropoliami przyniosłoby
obopólną korzyść miastom, ale przede
wszystkim ich mieszkańcom.

Grzegorzowi Walczukiewiczowi





K ATA R Z Y N A P I E K A R E K

Dyrektorowi Biura Związku Miast i Gmin Morskich
wyrazy serdecznego wsparcia
w trudnych chwilach naznaczonych śmiercią brata
składają
członkowie Związku Miast i Gmin Morskich
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S O U T H C O A S T B A LT I C . E U

Nowe źródło i
o żeglarstwie morskim w
południoweg

M

amy nadzieję, że dzięki współpracy z członkami Związku
Miast i Gmin Morskich, naszymi partnerami zarówno z projektu (Organizacja Turystyczna z Rugii,
gmina Heringsdorf, Organizacja Turystyczna Stralsund, województwo
zachodniopomorskie, miasto Szczecin,
Port Morski w Kołobrzegu, Politechnika Gdańska, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Kłajpedzie,
Port Morski w Kłajpedzie), jak i spoza,
będziemy w stanie regularnie przekazywać zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych mających miejsce
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Miło nam poinformować, że wspólnie z partnerami z projektu
„Marriage – better marina management, harbour network
consolidation and water tourism marketing in the southern Baltic rim”
uruchomiliśmy właśnie stronę internetową southcoastbaltic.eu,
za pośrednictwem której będziemy publikować informacje istotne
dla osób zainteresowanych żeglarstwem morskim w basenie
południowego Bałtyku – od Rugii do Mierzei Kurońskiej.
w tym fragmencie wybrzeża Bałtyku
oraz wszelkie informacje istotne dla
żeglarzy.
Naczelną ideą serwisu jest promocja
żeglarstwa morskiego na tym terenie.
Szczególnie istotne w tym kontekście

jest zapewnienie komfortu dostępu
do ważnych informacji na temat możliwości korzystania z infrastruktury
żeglarskiej oraz zachęt do korzystania
z oferty turystycznej naszego regionu. Nasze doświadczenia pokazują,
Związek Miast i Gmin Morskich

informacji
w basenie
o Bałtyku
że zwłaszcza dla żeglarzy z Niemiec
konieczne jest zapewnienie komfortowego dostępu do pełnej informacji
umożliwiającej dokładne zaplanowanie
rejsu. Jesteśmy przekonani, że nasz serwis przyczyni się do zwiększenia liczby
niemieckich żeglarzy pojawiających się
na polskim wybrzeżu. Z drugiej strony
mamy nadzieję także przyczynić się do
popularyzacji Bałtyku wśród naszych
„mazurskich” żeglarzy.
Kluczowym elementem serwisu
southcoastbaltic.eu są opisy marin
i portów na polskim wybrzeżu, które
udostępniamy w internecie w ślad za
papierowym wydaniem drugiej edycji naszego „Przewodnika po portach
i przystaniach morskich polskiego Wybrzeża” opracowanego przez Romana
Kolickiego. W 2015 roku uzupełnimy
serwis o opisy marin z pozostałych
krajów południowego Bałtyku – przede wszystkim Niemiec, ale także Litwy
i Rosji.
Chcemy, aby żeglarz korzystający
z naszego serwisu mógł łatwo pozyskać informacje umożliwiające wstępne zaplanowanie rejsu – czy to krótkiego na przykład z Gdańska do Łeby, czy
też kilkunastodniowego na przykład ze
Straslundu do Kłajpedy. Ułatwimy mu
skalkulowanie czasu niezbędnego na
przejście między kolejnymi marinami,
pozyskanie informacji na temat warunków podejścia do portów, infrastruktury dostępnej w konkretnej marinie, jak
i atrakcji turystycznych dostępnych na
miejscu i w pobliżu.
Siłą serwisu ma być nie tylko wysokiej
jakości informacja w formie tekstu (dostępnego w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim oraz polskim), ale także
aktualności przekazywane w postaci
zdjęć i filmów wideo. Mamy nadzieję, że
wraz ze wzrostem liczby użytkowników
CZAS MORZA 4(61) grudzień 2014

serwisu wykreujemy kolejny jego atut,
tj. forum wymiany informacji pomiędzy
nimi – także w formie stałych blogów,
gdzie będą oni umieszczać relacje ze
swoich rejsów.
Oczywiście, w 2015 roku serwis
internetowy musi być dostępny nie
tylko pod adresem www, ale także
w serwisach społecznościowych oraz
mieć wersję dla urządzeń mobilnych:

smartfonów i tabletów. Dlatego też
profil southcoastbaltic.eu znajdziecie
w serwisach: Facebook, Google+,
Twitter, Youtube. Z kolei w sklepach
z aplikacjami dla systemów iOS, Android oraz Windows Phone znajdziecie aplikację SouthCoastBaltic, która
udostępnia informacje z serwisu oraz
ułatwia nawigowanie do opisanych
miejsc.

„South Coast Batlic” to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję turystyki
wodnej tworzona przez instytucje pochodzące z Pomorza Przedniego / Niemcy,
woj. zachodniopomorskiego / Polska, woj. pomorskiego / Polska, obwodu kaliningradzkiego / Rosja i okręgu kłajpedzkiego / Litwa. Stanowi część projektu INTERREG IVA „MARRIAGE” (www.project-marriage.net)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
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WE WSPÓŁPRACY UG I ZMIGM
W dniach 4-5 października
2014 r. Klub Młodego
Naukowca w ramach projektu
„Polski Patrol Monitoringu
Środowiska” zawitał po raz
trzeci na Wydział Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego.
Członkowie Koła Naukowego
Ochrony Środowiska
(KNOŚ) Wydziału Chemii
UG wspólnie ze Związkiem
Miast i Gmin Morskich mieli
zaszczyt gościć uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z całej
Polski. Zainteresowanie
warsztatami przerosło
oczekiwania organizatorów.

Polski Patrol
Monitoringu
Środowiska

P

odczas pierwszego dnia spotkania
młodzież miała okazję dowiedzieć
się więcej na temat niskich emisji,
stanowiących istotny aspekt środowiskowy oraz społeczny. W trakcie warsztatów młodzi naukowcy badali stopień zapylenia w wybranych miejscach
Gdańska. Wykład wprowadzający do tematu przewodniego III edycji, pt. „Pyły-źródła, rodzaje i ocena zanieczyszczenia
powietrza”, poprowadziła dr Aleksandra
Bielicka-Giełdoń. Uczestnicy zapoznali
się z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń atmosferycznych (zawieszonych pyłów).
Po części teoretycznej uczniowie
udali się do laboratorium. Tam zostali
podzieleni na grupy badawcze. Każda
z grup, pod okiem opiekuna, wyposażona w sprzęt badawczy, udała się w wyznaczone miejsce na terenie Gdańska.
Uczestnicy mierzyli stopień zapylenia
za pomocą pomp oraz analizatora spalin. Miejsca, w których prowadzono
pomiary, były zróżnicowane: tereny
zabudowane obok ruchliwych dróg,
tereny zielone oraz okolice domów
jednorodzinnych. Wspólnym punktem
pomiarowym dla wszystkich grup był
Pachołek – słynny punkt widokowy
w Gdańsku-Oliwie, gdzie uczniowie
mogli nie tylko przeprowadzić badania, ale również podziwiać imponującą
panoramę miasta. Wyjście terenowe
okazało się także doskonałą okazją do
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zweryfikowania wiedzy uczestników,
którą nabyli po pierwszym wykładzie.
Opiekunowie grup usystematyzowali
poruszone zagadnienia.
Po zakończeniu pomiarów wszystkie
grupy udały się na Wydział Chemii UG,
gdzie w pracowni laboratoryjnej przygotowały próbki do analizy. Po przerwie dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
poprowadziła ostatni wykład tego dnia
pt. „Oddziaływanie zanieczyszczeń pyłowych na środowisko i zdrowie człowieka”. Wykład okazał się bardzo interesujący, a co najważniejsze – trafił do
wyobraźni młodzieży. Poruszane zagadnienia skłoniły młodzież do przemyśleń
na temat niskich emisji, a także szeroko
pojętej ochrony środowiska. Uczniowie
zrozumieli, jak bardzo ważne jest dbanie o środowisko w jakim żyjemy oraz
przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń.
Wśród uczestników zdecydowanie
wzrosła świadomość oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie i życie ludzi.
Drugiego dnia uczestnicy spotkania przeprowadzili doświadczenia
w ramach zajęć laboratoryjnych. Analiza otrzymanych wyników oraz przed-

stawienie raportów z przeprowadzonych badań zostały przeprowadzone
nad morzem. Uczestnicy mieli ze sobą
notatki oraz mapy, które wypełniali
podczas zajęć terenowych. Uczniowie
zwrócili uwagę, iż w okolicy terenów
zielonych stopień zapylenia jest zdecydowanie mniejszy aniżeli w okolicy
ruchliwej drogi. Nauczyciele towarzyszący uczestnikom oraz młodzież wyrazili chęć do dalszej współpracy. Podczas zajęć uczniowie przekonali się, że
chemia okazuję się być przyjazna i zrozumiała, natomiast problem niskich
emisji będzie dalej poruszany przez
uczestników w szkołach. Najważniejszym osiągniętym efektem był wzrost
świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia, bo to właśnie u młodych ludzi, którzy niebawem rozpoczną
pełnoprawne życie w społeczeństwie
i będą odpowiadać za własne gospodarstwa domowe, należy budować
świadomość na temat zanieczyszczeń
środowiska i sposobie ich ograniczania.
J O A N N A P O J AWA
WSPÓŁPRACA:
M A G D A S Z U M , A G ATA M I O T K
ORAZ EWELINA DULJAS
Związek Miast i Gmin Morskich

WA R S Z TAT Y P R O J E K T U M A R R I A G E

Doświadczenia
międzynarodowe
w zarządzaniu
marinami
W ramach realizacji projektu „MARRIAGE – better marina
management, harbour network consolidation and
water tourism marketing in the southern Baltic rim”,
współfinansowanego ze środków Programu Współpracy
Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, Związek Miast
i Gmin Morskich zorganizował, przy współpracy z gminą
Cedry Wielkie, Pętlą Żuławską sp. z o. o. oraz Gdańskim
Klubem Morskim CEDRUS – operatorem przystani żeglarskiej
w Błotniku, warsztat szkoleniowy pt. „Doświadczenia
międzynarodowe w zarządzaniu marinami”.

W

arsztat skierowany do operatorów, menadżerów oraz
pracowników marin Pętli
Żuławskiej odbył się 30 października
br. w przystani żeglarskiej w Błotniku
(gmina Cedry Wielkie) zlokalizowanej w starej odnodze ujściowej Wisły.
Miejsce spotkania nie zostało wybrane
przypadkowo, gdyż marina w Błotniku
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stanowi jedną z kluczowych inwestycji
projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”.
Wydarzenie stanowiło kolejną odsłonę cyklu praktycznych seminariów
przewidzianych dla podmiotów zarządzających obiektami żeglarskimi, ale
nie tylko, których celem było omówienie oraz przedstawienie na konkretnym

przykładzie, w jaki sposób sprostać potrzebom klientów, zwiększyć dochody
oraz zoptymalizować koszty funkcjonowania przystani żeglarskiej.
Program spotkania podzielony został
na dwa bloki tematyczne, prowadzone
jednocześnie w językach polskim i angielskim. Pierwszy z nich miał na celu
podsumowanie sezonu żeglarskiego
2014 na Pętli Żuławskiej, a prowadzony
był przez Michała Górskiego, prezesa
Zarządu Pętli Żuławskiej sp. z o.o., oraz
Bogdana Justyńskiego, wiceprezesa
Zarządu tejże spółki. Poruszono między innymi kwestie odwołujące się do
rozwoju portów i przystani, rozbudowy
i modernizacji ich infrastruktury, nadzoru nad działalnością operatorów, czy
też dalszych działań promocyjnych. Dla
zaproszonych gości z Niemiec część ta
stanowiła unikalną szansę na bliższe
zapoznanie się ze szczegółami funkcjonowania poszczególnych przystani
żeglarskich skupionych w ramach powyższej spółki.
»
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WA R S Z TAT Y P R O J E K T U M A R R I A G E

Doświadczenia międzynarodowe
w zarządzaniu marinami
»

W drugiej części, wzbogaconej o doświadczenia wyniesione z poprzednich
edycji wizyt studyjnych zorganizowanych miedzy innymi w Kołobrzegu,
Gdańsku, a także Kłajpedzie, ekspert
Till Jaich z firmy „im jaich”, zarządzający
dziewięcioma marinami w Niemczech,
zaprezentował wiele praktycznych rozwiązań wpływających na optymalizację i wzrost efektywności zarządzania
obiektami żeglarskimi, przechodząc
kolejno poprzez poszczególne etapy

świadczenia usług względem klienta.
W ramach części praktycznej warsztatu
przedstawiono również założenia i dobre
praktyki zawarte w podręczniku „Skuteczne i rentowne zarządzanie mariną.
Praktyczne porady optymalizacji świadczonych usług”, opracowanym przez firmę PLANCO Consulting GmbH, dostępnym już w polskiej wersji językowej.
Warsztaty szkoleniowe spotkały
się z ogromnym zainteresowaniem ze
strony operatorów przystani żeglar-

„South Coast Batlic” to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję turystyki
wodnej tworzona przez instytucje pochodzące z Pomorza Przedniego / Niemcy,
woj. zachodniopomorskiego / Polska, woj. pomorskiego / Polska, obwodu kaliningradzkiego / Rosja i okręgu kłajpedzkiego / Litwa. Stanowi część projektu INTERREG IVA „MARRIAGE” (www.project-marriage.net)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
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skich Pętli Żuławskiej. Zwrócono uwagę na szeroki wachlarz praktycznych
wskazówek oraz rekomendacji dotyczących optymalizacji świadczonych
usług. Uczestnictwo stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z praktycznymi aspektami efektywnego zarządzania marinami na sprawdzonych
przykładach niemieckich oraz stworzyło idealną przestrzeń do wymiany
doświadczeń i poglądów.
W ramach projektu w przyszłym roku
przewidziano organizację kolejnej wizyty studyjnej z udziałem polskich oraz
litewskich operatorów przystani żeglarskich, tym razem do jednej z dziewięciu
niemieckich marin zarządzanych przez
firmę „im jaich”, której celem będzie konstruktywna ocena jakości świadczonych
usług, a także potwierdzenie zasadności
rekomendacji przedstawianych podczas
warsztatów szkoleniowych w Polsce i na
Litwie. Tym samym operatorzy otrzymają możliwość zobaczenia, jak istota
wspomnianych rekomendacji funkcjonuje w praktyce.

Związek Miast i Gmin Morskich

Żegnamy Profesora

Witolda Andruszkiewicza
– entuzjastę Polski morskiej,
wiernego Przyjaciela Związku
Miast i Gmin Morskich

T

rzeba nie lada wyobraźni, by pogodzić się z obrazem obrad naszego kolejnego Zjazdu Delegatów
ZMiGM, podczas którego tym razem nie
zerwie się ze swojego krzesła nasz Profesor i z ekspresją godną największych
entuzjastów i orędowników jedynie
słusznej misji nie będzie nas przekonywał do jakiejś wizji, decyzji, do zajęcia
stanowiska – zawsze z myślą o nadrzędnym dobru morza, jego uprawy
i tych wszystkich, którzy pracując na nim
i z nim – czerpią z tego pożytki.
Profesor Witold Andruszkiewicz „od
zawsze” był ekspertem Związku Miast
i Gmin Morskich, towarzyszył bowiem
powstawaniu naszego Związku i pozostał z nami przez ponad dwadzieścia lat
CZAS MORZA 4(61) grudzień 2014

istnienia Związku, ale Jego osoba i postawa wykraczała daleko dalej poza rolę
ekspercką. Dla nas zawsze był – i takim
pozostanie – dobrym duchem naszego
Związku. Profesor Witold Andruszkiewicz nie raz i nie dwa zawstydzał nas
swoją niezniszczalną wiarą w możliwość
dokonania rzeczy wielkich i potrzebie
walki o sprawy pozornie mało znaczące, ale składające się na obraz naszej
codzienności. Równie często potrafił
nas zarazić wirusem wyobraźni i konsekwencji w przekuwaniu jej na rzeczywistość. Nierzadko dopiero obcując
z Profesorem, nabieraliśmy właściwego
dystansu do własnej postawy, uczyliśmy
się dostrzegać, jak wielki potencjał kryje
w sobie prawdziwe zaangażowanie.

Pragnąc poszerzyć krąg ludzi pozostających pod wpływem osobowości
Profesora Związek przygotował i wydał
biografię Profesora pt. „Apetyt na życie,
czyli z przełomu epok prof. Witolda Andruszkiewicza”, ale i tak nasz dług wobec
tej niezwykłej postaci będącej synonimem entuzjasty Polski morskiej trudny
jest do spłacenia.
Niełatwo o słowa opisujące stan
emocji nas wszystkich, którzy muszą
zmierzyć się z nieobecnością tak bliskiej
nam Osoby. Drogi Profesorze, w codziennej pracy Związku zrobimy wszystko,
żeby w naszym indeksie spraw morskich
zasłużyć na Pana Profesora dobrą ocenę.
Profesor Witold Andruszkiewicz zmarł
28 października 2014 roku w Gdańsku.
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Prof. zw. dr s.p.n.b.
Witold Andruszkiewicz
Po

zdaniu matury w 1937 r. rozpoczął studia w Akademii Handlowej w Poznaniu. Ukończył
Roczny Wyższy Kurs Pedagogiczny przy
AH, gdyż chciał być profesorem i dyrektorem w porcie Gdynia. W 1938 r. odbył
3-miesięczną praktykę studencką w Gdyni w Banku Polskim i w porcie Gdynia,
w którym poznał dyrektora Biura Rady
Interesantów i Użytkowników Portu Gdynia dr. Bolesława Kasprowicza, z którym
naukowe losy związały go na cale życie.
W czasie studiów przechodził oficerskie
szkolenie wojskowe w Legii Akademickiej
w Poznaniu.
Jeszcze tego samego dnia gdy wybuchła
wojna, udało mu się dostać na ochotnika do
Wojska Polskiego. 8 września 1939 r. został
dowódcą kompanii ochotników studentów, członków Legii Akademickiej Armii
Poznań, którą sam zorganizował. Dowodził
nią na ziemi lubelskiej do 13 października,
aż do rozwiązania w Lasach Janowskich
zgrupowania liczącego 30000 żołnierzy,
do którego należała dowodzona przez
niego kompania ochotników studentów.
Witold Andruszkiewicz schronił się jako robotnik w Przewłoce, w młynie należącym
do brata jego mamy – Ignacego Waszkiewicza, w północnej części Lubelszczyzny.
Tam z kuzynem Witoldem Waszkiewiczem
uczestniczył m.in. w zakładaniu oddziałów
Związku Walki Zbrojnej. W Parczewie pracował w spółdzielni „Rolnik” i za zgodą dowódców przeszedł z ZWZ do NOW (Narodowej Organizacji Wojskowej), gdzie został
mianowany dowódcą oddziału wywiadu
i informacji.
W Parczewie, 6 czerwca 1942 r., Witold Andruszkiewicz wziął ślub z Jadwigą
Praśniewską. Uniknął aresztowania przez
Gestapo i dzięki pomocy przyjaciela Zbigniewa Bobowskiego został ulokowany
w Sędziszowie, w placówce wywiadu
utworzonej przy wojskowej niemieckiej
kolejowej stacji rozrządowej, która formowała pociągi wojskowe do Leningradu,
Moskwy i Stalingradu.
Uciekając przed NKWD, trafił do Bydgoszczy, gdzie zaczął pracę w Związku
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Witold Andruszkiewicz urodził się 29 września 1917 roku
w Omsku na Syberii, z matki Adeli z domu Waszkiewicz i ojca
Antoniego – Andruszkiewiczów, którzy przybyli
tam w ramach łączenia rodzin z zesłańcem – powstańcem
z 1863 roku Antonim Busłowskim, dziadkiem mamy.
Rodzina wróciła do Polski w 1922 roku po zwycięstwie
nad sowiecką armią i osiedliła się w Bydgoszczy.
Tu Witold Andruszkiewicz uczęszczał do Miejskiego Gimnazjum
Matematyczno-Przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika,
należał do harcerstwa, zdobywając najwyższy stopień
Harcerza Rzeczypospolitej i podharcmistrza.
Spółdzielni „Społem”, ale doprowadził do
skierowania go do Gdańska. Dzięki temu już
po kilku dniach od wyparcia z miasta wojsk
niemieckich W. Andruszkiewicz pracował
w Gdańsku jako kierownik przedsiębiorstwa
przeładunków i spedycji morskiej „Społem”
w Gdańsku-Nowym Porcie. W Poznaniu
zapisał się w Akademii Handlowej, aby
dokończyć studia. Tam spotkał prof. Bolesława Kasprowicza, którego poznał przed
wojną, na praktyce studenckiej w porcie
Gdynia w 1938 r. jako dyrektora Biura Rady
Interesantów i Użytkowników Portu Gdynia.
Wówczas dyr. dr Bolesław Kasprowicz obiecał, że przyjmie do pracy Witolda Andruszkiewicza, gdy ten ukończy studia.
W 1945 r. zlikwidowano w Gdyni wspomnianą Radę, jako niepotrzebną w ustroju
socjalistycznym z centralnym zarządzaniem portami z Warszawy. Prof. dr Bolesław Kasprowicz będący kierownikiem
Katedry Portów w Wyższej Szkole Handlu
Morskiego w Sopocie zaproponował Witoldowi Andruszkiewiczowi, dyrektorowi
„Społem”, zatrudnienie w funkcji profesora, w swojej Katedrze Portów w WSHM
w Sopocie. Warunkiem było uzyskanie
dyplomu magistra.
Latem 1945 r. W. Andruszkiewicz uzyskał dyplom ukończenia Akademii Handlowej w Poznaniu. Studia magisterskie,
jako byłemu prymusowi, pozwolono odbyć
w trybie przyspieszonym, w ciągu jednego
roku. Dzięki temu już w 1946 roku prof.
dr Bolesław Kasprowicz, przyjął go jako

magistra do pracy (co oznaczało drugi po
„Społem” etat) w Katedrze Portów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie.
W. Andruszkiewicz był najpierw asystentem – wolontariuszem, asystentem, starszym asystentem, adiunktem i wreszcie
wykładowcą. Prof. dr. Bolesławowi Kasprowiczowi udało się przekonać ministra
Eugeniusza Kwiatkowskiego do objęcia
stanowiska profesora w Wyższej Szkole
Handlu Morskiego w Sopocie. Minister E.
Kwiatkowski często wyjeżdżał do miast
nadmorskich na przygotowywane z nim
konferencje oraz spotkania, na które zabierał ze sobą, jako doradcę portowego, prof.
dr. Bolesława Kasprowicza. Ten z kolei rekomendował ministrowi E. Kwiatkowskiemu
uczestnictwo w tych wyjazdach młodego
prof. Witolda Andruszkiewicza, który będąc
dyrektorem przedsiębiorstwa przeładunków portowych i spedycji międzynarodowej morskiej, miał orientację w bieżących
sprawach portowych oraz wiedzę, jak są
przyjmowane w portach zarządzenia ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, co z kolei
bardzo interesowało tego ostatniego. Dzięki temu kilka razy w latach 1947 i 1948
W. Andruszkiewicz występował w takich
spotkaniach jako ekspert portowy przy
ministrze Eugeniuszu Kwiatkowskim i jego
głównym doradcy ekonomiczno-morskim
prof. dr. Bolesławie Kasprowiczu.
Od początku 1947 r. prof. W. Andruszkiewicz został przyjęty do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.
Związek Miast i Gmin Morskich

W 1947 r. Witold Andruszkiewicz zaczął
pisać pracę doktorską w SGPiS w Warszawie. Pisał ją pod kierownictwem prof. dr.
Bolesława Kasprowicza, który ofiarował się
być zastępczym promotorem. Jej tematem
była idea i zasadność budowy w Gdańsku
najgłębszego portu na Bałtyku, z torem
wejściowym mającym 17 metrów głębokości umożliwiającym obsługę statków
o nośności 100000 - 150000 ton, a także
portu głębokowodnego w Świnoujściu
z torem wodnym o głębokości 14,5 metra dla statków o nośności od 60000 do
70000 ton. Ważną tezą pracy doktorskiej
CZAS MORZA 4(61) grudzień 2014

W. Andruszkiewicza była budowa baz
przeładunkowo-składowych paliw płynnych w tych portach dla dywersyfikacji
dostaw ropy naftowej do PRL.
Dzięki prof. dr. Bolesławowi Kasprowiczowi w 1949 roku Witold Andruszkiewicz
został przyjęty na studia doktoranckie
w Szkole Głównej Planowania i Statystyki
w Warszawie, obecnie noszącej przedwojenną nazwę Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie. Jednak jeszcze przed obroną, w 1952 r., W. Andruszkiewicz wraz
ze swoim promotorem prof. dr. Leonem
Koźmińskim i pozostałymi jego siedmio-

ma doktorantami został dyscyplinarnie
wydalony z SGPiS w Warszawie. Winą
W. Andruszkiewicza był „pomysł” dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do PRL.
Poza pracą dydaktyczną i naukową
prof. Witold Andruszkiewicz osiągał też
sukcesy w sferze związanej z pracą w porcie. W 1950 r. został naczelnym dyrektorem
Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej Morskiej C. Hartwig, które powstało
w wyniku połączenia 42 przedsiębiorstw
międzynarodowej spedycji morskiej działających w porcie Gdynia. W 1954 r., choć
udało mu się uniknąć pokazowego procesu i oskarżenia o działalność szpiegowską
(na rzecz Ameryki) i przemyt paczek do
Ameryki, to jednak został zdegradowany
ze stanowiska dyrektora PSMM C. Hartwig
i zatrudniony na najniższym stanowisku
pracownika umysłowego w Zarządzie Portu Gdynia.
W 1957 r. profesor z WSHM / WSE
w Sopocie Stanisław Darski został powołany na ministra żeglugi i rehabilitując
swojego kolegę prof. Witolda Andruszkiewicza, powołał go na stanowisko dyrektora eksploatacyjnego w Zarządzie
Portu Gdynia, któremu podlegało 6000
pracowników. W oparciu o własne badania
prowadzone w uczelni W. Andruszkiewicz
przeprowadził w Zarządzie Portu Gdynia
wielką reorganizację związaną z decentralizacją uprawnień oraz modernizacją
procesów przeładunkowych, połączoną
z kilkakrotnym zwiększeniem szybkości
przeładunków i tym samym skróceniem
czasu pobytu statków w porcie Gdynia
o około 70 %.
W 1956 r. Wydawnictwo Komunikacyjne w Warszawie wydało książkę autorstwa
W. Andruszkiewicza i B. Kubasa pt. „Brygadzista portowy”, a w 1957 r. Wydawnictwo
Morskie w Gdyni książkę „Służba dyspozytorska w polskich portach morskich”, której
autorami byli W. Andruszkiewicz i E. Śliwiński. Pierwsza autorska książka W. Andruszkiewicza, którą wydało Wydawnictwo
Morskie w Gdyni w 1960 roku, nosiła tytuł
„Polskie porty handlowe”. Z kolei Zarząd
Portu Gdynia wydał w 1961 roku pozycję
pod tytułem „Port Gdynia”, której autorami
byli Witold Andruszkiewicz, Czesław Kleban i Edward Obertyński.
Minister żeglugi Stanisław Darski, doceniając doświadczenie profesora i zarazem dyrektora Witolda Andruszkiewicza,
w 1961 r. zaoferował pracę w resortowym,
naukowo-badawczym Instytucie Morskim
w Gdańsku, podległym ministrowi żeglugi, »
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Prof. zw. dr s.p.n.b.
Witold Andruszkiewicz
» z zadaniem zorganizowania w tym insty-

tucie Zakładu Portów. W 1962 r. Witold Andruszkiewicz uzyskuje długo oczekiwany
dyplom doktora nauk ekonomicznych. To
efekt obrony tej samej, choć nieco przerobionej w WSE w Sopocie pracy, którą
przygotował w 1949 r. na SGPiS. Promotorem dysertacji doktorskiej – tym razem
oficjalnym – był prof. zw. dr Bolesław Kasprowicz.
Po uzyskaniu stopnia doktora, Rada
Naukowa Instytutu Morskiego w Gdańsku, której wiceprzewodniczącym był prof.
Bolesław Kasprowicz, rozpoczęła przewód
kwalifikacyjny dr. Witolda Andruszkiewicza na samodzielnego pracownika naukowo-badawczego (s.p.n.b.), co otwierało
drogę do uzyskania tytułu naukowego profesora. Tytuł dr. s.p.n.b. uzyskał w 1963 r.,
a w Instytucie Morskim w Gdańsku pracował łącznie 31 lat – do 1991 roku. W latach
60. XX wieku, jako kierownik Zakładu Portów Instytutu Morskiego w Gdańsku przecierał szlaki dla konteneryzacji, paletyzacji
i pakietyzacji ładunków oraz systemu ro-ro
w polskich portach morskich i żegludze
morskiej. Biegle władając językami rosyjskim, niemieckim i francuskim, nawiązał
i rozwijał współpracę naukowo-badawczą
w zakresie modernizacji portów morskich
z ośrodkami i z instytutami portowymi
w Leningradzie, Odessie, Warnie, Rostocku oraz Hawrze we Francji. Z tym ostatnim współpraca naukowo badawcza była
szczególnie owocna, gdyż Francuzi mieli
głębokowodne, przystosowane do obsługi wielkich statków porty, a marzeniem
Witolda Andruszkiewicza była budowa
w Polsce nowych, głębokowodnych portów morskich w Gdańsku i Świnoujściu.
Wspomniany instytut portowy w Hawrze
stanowił dla Witolda Andruszkiewicza autentyczny poligon doświadczalny związany z obsługą największych wówczas statków na świecie.
Prof. dr Witold Andruszkiewicz nie
zarzucał także pracy dydaktycznej. Opracował koncepcję utworzenia w Wyższej
Szkole Morskiej w Gdyni na Wydziale Nawigacji nowego kierunku studiów dla tych
nawigatorów, którym brak zdrowia uniemożliwiał pływanie, a zdobywając nowy
zawód mogli przejść do pracy na lądzie
w porcie morskim. Jednocześnie stwa-
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rzając warunki do studiowania dla pracowników portowych niemających wyższego wykształcenia. Studia umożliwiały
osiągnięcie stopnia inżyniera eksploatacji
portu. Minister żeglugi pomysł zaakceptował i studia zostały uruchomione nie tylko
w Gdyni, ale również w Wyższej Szkole
Morskiej w Szczecinie. W Gdyni kierownikiem tego kierunku został dr inż. Olgierd
Downarowicz. Prof. dr Witold Andruszkiewicz przez wiele lat wykładał w WSM
w Gdyni na kierunku eksploatacja portów,
a następnie długie lata w gmachu WSM
przy ul. Morskiej.

w Gdańsku z dopiskiem „poufne”, dlatego
mało ludzi wiedziało o rzeczywistej skali tej
inwestycji. Budowa RPTM w Gdańsku w zakresie bazy przeładunkowo-składowej węgla odbyła się za zgodą RWPG w Moskwie,
natomiast zbudowanie bazy przeładunku
ropy naftowej dla dywersyfikacji dostaw
ropy naftowej do PRL było wykonane bez
takiej zgody, w tajemnicy przed RWPG, co
wywołało groźne sankcje karne.
W 1970 roku prof. dr Witold Andruszkiewicz zakwalifikował się na eksperta
ONZ (UNCTAD) ds. portów i transportu
międzynarodowego.
W 1971 roku W. Andruszkiewicz otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.
Również w 1971 roku profesor nadzwyczajny dr s.p.n.b. Witold Andruszkiewicz wy-

W dużej mierze dzięki działaniu prof.
Bolesława Kasprowicza w Ministerstwie
Żeglugi w 1969 roku władze państwowe
zleciły (po raz pierwszy w historii) Instytutowi Morskiemu w Gdańsku opracowanie
kompleksowego studium przedprojektowego budowy najgłębszego na Bałtyku
portu – Portu Północnego. Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Gdańsku
dostało zlecenie na opracowanie projektu
technicznego, a około 30 polskich przedsiębiorstw zbudowało ten wielki port. Budowę
finansowało i prowadziło Zjednoczenie Portów Morskich w Gdyni w powiązaniu z Zarządem Portu Gdańsk. Na specjalną uwagę
zasługuje fakt, że Ministerstwo Żeglugi
nazwało ten wielki port bardzo skromnie
– Rejon Przeładunku Towarów Masowych
w Gdańsku i posługiwało się skrótem RPTM

grał konkurs na poziomie światowym organizowany przez ONZ w Nowym Jorku i został
z ramienia ONZ doradcą premiera i ministra
transportu Republiki Konga. Misję swoją pełnił przez 9 miesięcy w latach 1971 - 1972.
W jej wyniku obniżył o 800000000 dolarów
USA roczne koszty ubezpieczenia ładunków w transporcie od ryzyka morskiego na
statkach przywożących ładunki do portu
kongijskiego Pointe Noire i wywożących
ładunki z tego portu, co było głównym zadaniem jego misji. Opracował też koncepcję
modernizacji portu Pointe Noire, w tym jego
pogłębienie, co miało umożliwić obsługę
większych statków.
W drodze powrotnej do kraju, w Genewie, wysoki rangą dostojnik ONZ przekazał prof. Witoldowi Andruszkiewiczowi
informacje obarczone klauzulą „tajne”
Związek Miast i Gmin Morskich

dotyczące budowy autostrady. W 1972 r.
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ
ustaliła trasę Trzeciego Transeuropejskiego
Korytarza Transportowego wytyczonego z Helsinek w Finlandii, przez Gdańsk
w Polsce, Stambuł w Turcji, do portów
Zatoki Perskiej. Zatwierdziła też rurociąg
paliw płynnych z portu Gdańsk do portów
Zatoki Perskiej, który przez ponad 40 lat
w Polsce został zbudowany jedynie na odcinku z portu Gdańsk do Płocka. Głównym
problemem sporu ONZ oraz RWPG w Moskwie było zatwierdzenie w tym Trzecim
Korytarzu Transportowym Transeuropejskiej Autostrady Północ - Południe (Trans
European Motorway North South). Polski
jej odcinek nazwali Polacy w 1972 r. Autostradą A1. RWPG w Moskwie twierdziła, że
w jej strategicznych planach nie ma żadnej
autostrady z Gdańska i dlatego tej budowy
autostrady z Gdańska nie będzie.
Po latach wojewoda pomorski Jan
Ryszard Kurylczyk zdeklarował się doprowadzić do budowy tej wielkiej autostrady
w Polsce. Powołany na wiceministra ds. budowy dróg i autostrad w randze sekretarza
stanu oświadczył publicznie, że rozpoczyna
budowę autostrady. Odznaczył również prof.
W. Andruszkiewicza honorową odznaką Zasłużony dla Transportu RP i na legitymacji nr
ZT-180/1/04, wystawionej w Ministerstwie
Infrastruktury w Warszawie 12.10.2004 r.
dopisał: „Za walkę o rozpoczęcie budowy
autostrady A-1”.
W 1974 r. został otwarty najgłębszy na
Bałtyku Port Północny Gdańska i z tej okazji
władze przyznały 200 odznaczeń ludziom
związanym z tym portem. Jedynie Krzyż
Oficerski prof. Witolda Andruszkiewicza
został zatrzymany w Warszawie...
Dwa lata wcześniej został zbudowany,
zgodnie z koncepcją prof. Witolda Andruszkiewicza, głębokowodny port Świnoujście.
W dorobku naukowo-badawczym były to
wydarzenia najbardziej wartościowe. Badania dotyczące portu Świnoujście prof.
W. Andruszkiewicz prowadził w Pracowni
Portów w Oddziale Instytutu Morskiego
w Szczecinie, do którego jeździł przez długie lata.
W 1979 r. w wyniku przeprowadzonego przewodu kwalifikacyjnego w Radzie
Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku,
w którym uczestniczył prof. zw. dr Bolesław
Kasprowicz, jako wiceprzewodniczący Rady
Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku,
i drugiej fazie przewodu kwalifikacyjnego
w Centralnej Komisji Kwalifikacji Kadr Naukowych Polskiej Akademii Nauk w WarCZAS MORZA 4(61) grudzień 2014

szawie, Witold Andruszkiewicz uzyskał tytuł
naukowy profesora zwyczajnego.
W 1985 r. prof. Witold Andruszkiewicz
brał udział w konferencji ministrów transportu krajów budujących Transeuropejską
Autostradę Północ-Południe, na której –
na życzenie ministra komunikacji Janusza
Kamińskiego – referował własną koncepcję połączenia tej autostrady z portem
gdańskim, w jej przyszłym centralnym
terminalu portowym na Martwej Wiśle,
w przyszłym Porcie Wschodnim Gdańska
z wejściem statków z morza przez Wisłę
Śmiałą, do przyszłego wspomnianego
już centralnego terminalu tej autostrady,
w porcie gdańskim.
W latach 1986-1991 w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej wykonywane
były największe badania w historii tego
instytutu, zlecone przez Komitet Badań
Naukowych z budżetu państwa, w ramach
Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego 9.5. (CPBR 9.5.) pod tytułem „Rozwój technicznych i ekonomicznych systemów gospodarki morskiej”. Kierownikiem
tego programu był prof. Lech Kobyliński.
W ramach CPBR 9.5., w kooperacji z Instytutem Okrętowym, Zakład Portów Instytutu Morskiego w Gdańsku wykonał cel
realizacyjny nr 42, jako największe badania
w swojej historii, pod tytułem „Modernizacja i rozbudowa podstawowej portowej
infrastruktury technicznej oraz powiązanie
Transeuropejskiej Autostrady Północ-Południe z jej centralnym terminalem pasażersko – drobnicowym ro-ro w Porcie Gdańskim”. Kierownikiem tych 6-letnich badań
(„badań życia” – jak sam często mówił)
był prof. Witold Andruszkiewicz, kierownik Zakładu Portów Instytutu Morskiego
w Gdańsku.
Od 1990 r. zaczęły w Polsce powstawać
prywatne szkoły wyższe, w których pracował prof. zw. dr s.p.n.b. Witold Andruszkiewicz. 11 lat wykładał w Bałtyckiej Wyższej
Szkole Humanistycznej w Koszalinie jako
kierownik Katedry Marketingu, a następnie w jej gdańskim oddziale zwanym
Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną.
Pracował także w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, a następnie w jej
oddziale w Gdańsku. Ponad 20 lat pracował na Politechnice Gdańskiej, w tym kilka
lat równocześnie w jej oddziale w Elblągu,
wykładając międzynarodowy handel zagraniczny. Pracował też w Wyższej Szkole
Morskiej w Gdyni, również gdy została zamieniona na Akademię Morską.

Do ostatnich dni życia pracował w Wyższej Szkole Bankowej, w której wykładał
przedmioty z zakresu międzynarodowej
logistyki morskiej, oraz w Europejskiej
Szkole Wyższej w Sopocie, gdzie wykładał
przedmioty z zakresu międzynarodowej
turystyki morskiej.
W 1991 roku prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Lech Wałęsa, który
jako przewodniczący „Solidarności” obiecywał 10000000 członkom Solidarności,
że otrzymają pokaźny majątek. Będąc
prezydentem nie realizował tych zapowiedzi, czym budził rozgoryczenie u milionów
Polaków. Prof. Witold Andruszkiewicz, nawiązując do tej problematyki, opracował
ekspertyzę opisującą metodę pozwalającą
rozdać wszystkim Polakom mienie rodzin
niemieckich pozostawione na Ziemiach
Odzyskanych, zgodnie z decyzjami podjętymi w Jałcie.
Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold Andruszkiewicz za udział w działaniach wojennych po
wybuchu II wojny światowej otrzymał stopień porucznika Wojska Polskiego. Spośród
wielu odznaczeń, odznak, nagród i wyróżnień warto wskazać choćby kilka: Nagroda
Państwowa Pierwszego Stopnia Zespołowa
za opracowanie pomysłu i inicjatywę budowy najgłębszego na Bałtyku Portu Północnego Gdańska,„Zasłużony dla historii miasta
Gdańska”, za to, że dzięki Portowi Północnemu Gdańsk stał się morską stolicą Polski,
honorowa Odznaka Zasłużony dla Transportu RP, Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego
„Ludzie Morza” (medal nr 8), odznaka dla
wybitnie zasłużonych członków PTE – Odznaka z Wieńcem Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski za działalność dydaktyczną, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za opracowanie pomysłu najgłębszego
na Bałtyku Portu Północnego Gdańska i za
inicjatywę jego budowy, przyznany w 1974
roku, z okazji uruchomienia tego portu, ale
wstrzymany i niewręczony dotychczas,
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (noszony na szyi), przyznany głównie za
opracowanie z własnego pomysłu budowy
głębokowodnego portu Świnoujście oraz
inicjatywy jego budowy, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
(noszony na szyi) za wybitne osiągnięcia
naukowe wprowadzone do praktyki polskiej
w gospodarce morskiej, głównie w polskich
portach morskich, nadany z okazji tysiąclecia Polski i portu oraz miasta Gdańska.
R O M A N KO L I C K I
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ZMIGM WSPIERA ŻAGLOWIEC

„Generał Zaruski”
dzięki publicznej
Związek Miast i Gmin
Morskich, wspierający
odbudowę STS „Generał
Zaruski”, wielkim sukcesem
zakończył kolejną zbiórkę
publiczną na rzecz ratowania
historycznej jednostki.

P

rzypomnijmy, że celem eksploatacji
jachtu „Generał Zaruski” jest szkolenie żeglarskie i edukacja morska
młodzieży, a także promocja wolontariatu, współpraca w ramach lokalnych i ponadregionalnych programów żeglarskich
oraz międzynarodowej wymiany młodzieży, promowanie tradycji morskich.
STS „Generał Zaruski” pełni także rolę
morskiego ambasadora hanzeatyckiego
miasta Gdańska, promując jego związki
z morzem w kraju i za granicą.
W każdym sezonie żeglarskim na żaglowcu odbywają się rejsy edukacyjne
dla dzieci i młodzieży, które przy okazji
promują Gdańsk jako morski i żeglarski port na Bałtyku. Jednostka bierze
udział w imprezach żeglarskich takich
jak: Baltic Sail, Hanse Sail Rostock, Kieler Woche, Sail Bremerhaven czy The
Tall Ships’ Races.
Poza sezonem żeglarskim na „Zaruskim” odbywają stacjonarne zajęcia
edukacyjne i kursy żeglarskie, a także
warsztaty prac bosmańskich i szkutniczych dla chętnych. Jednostka służy także programom młodzieżowej wymiany
europejskiej oraz utrwalaniu pamięci
o wybitnych dokonaniach generała Mariusza Zaruskiego.
Od kilku lat Związek Miast i Gmin
Morskich prowadzi zbiórkę publiczną
na rzecz jednostki. Ten rok był rekordowy. Zgromadzone podczas zbiórki
środki w wysokości ponad 70 tys. zł
zostały przeznaczone przede wszystkim
na realizację programu wychowania
morskiego dzieci i młodzieży oraz utrzy-
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Związek Miast i Gmin Morskich

bogatszy
zbiórce

manie jednostki. Zakupiono również
nowy żagiel, tzw. balon-fok, pokrowce
na żagle i urządzenia pokładowe, materiały i preparaty do konserwacji i prac
bosmańskich. W tym sezonie po raz
kolejny „Zaruski” zawinął do Kalmaru,
gdzie załoga jachtu spotkała się Bertilem
Lundem, szwedzkim szkutnikiem, który
jako 17-latek pracował przy budowie
jachtu. Każde takie spotkanie jest zawsze
ogromnym przeżyciem dla obu stron.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy ze Związkiem Miast
i Gmin Morskich planuje już kolejną zbiórkę na rzecz gdańskiego żaglowca, z której dochód ma być przeznaczony m.in.
na techniczny rejs do Szwecji na początku
przyszłego sezonu.. Potrzeba organizacji
takiego rejsu wzięła się z konieczności
wykonania prac wokół części podwodnej
kadłuba. Chodzi m.in. o konserwację poszycia, wymianę zabezpieczenia antykorozyjnego, regulację wałów i śrub napędowych, mycie i płukanie zęzy.
Wszystkich miłośników STS „Generał
Zaruski” zapraszamy również do regularnego odwiedzania strony internetowej
www.zaruski.pl.
K ATA R Z Y N A P I E K A R E K
i K R Z YS Z T O F D Ę B S K I
CZAS MORZA 4(61) grudzień 2014
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M I Ę D Z Y N A R O D O W E TA R G I Ł O D Z I I S P O RT Ó W W O D N YC H W B E R L I N I E

Wspólna prezentacja
transnarodowej marki
South Coast Baltic
W dniach 26-30 listopada
2014 r. w Berlinie odbyła
się kolejna edycja
Międzynarodowych
Targów Łodzi i Sportów
Wodnych (Boot & Fun),
stanowiących jedno
z największych
wydarzeń tego typu
w Europie
przewidzianych
dla szeroko pojętej
branży żeglarskiej.
Zgodnie z tradycją
lat poprzednich targi
spotkały się z olbrzymim
zainteresowaniem
pasjonatów żeglarstwa,
turystyki i sportów
wodnych, ale i nie tylko.
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O

bok wielu łodzi oraz jachtów żaglowych i motorowych, a także
różnorodnego sprzętu i akcesoriów żeglarskich, odwiedzający mieli
również możliwość zapoznać się z ofertą turystyczną kilkunastu regionów

Polski i Europy. Pierwszy dzień targów
poprzedziła uroczysta gala Noc Łodzi
z udziałem wystawców oraz przedstawicieli świata polityki i biznesu.
Dla Związku Miast i Gmin Morskich oraz pozostałych partnerów,

Związek Miast i Gmin Morskich

„South Coast Batlic” to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję turystyki
wodnej tworzona przez instytucje pochodzące z Pomorza Przedniego / Niemcy,
woj. zachodniopomorskiego / Polska, woj. pomorskiego / Polska, obwodu kaliningradzkiego / Rosja i okręgu kłajpedzkiego / Litwa. Stanowi część projektu INTERREG IVA „MARRIAGE” (www.project-marriage.net)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
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współpracujących w ramach projektu „Marriage – better marina management, harbour network consolidation and water tourism marketing
in the southern Baltic rim”, była to
już czwarta z kolei, po tegorocznych
targach Wiatr i Woda zorganizowanych w Warszawie, a także ubiegłorocznych hamburskich targach Hanseboot oraz berlińskich targach Boot
& Fun, okazja do promowania idei
i piękna żeglarstwa morskiego oraz
walorów turystycznych reprezentowanych regionów w ramach wspólnego stoiska pod marką South Coast
Baltic. Projekt wspólnego stoiska
umożliwił odwiedzającym dogłębne zapoznanie się z ofertą Pomorza
Przedniego, województw zachodniopomorskiego i pomorskiego,
a także Obwodu Kaliningradzkiego
i Okręgu Kłajpedy oraz uzyskanie
najważniejszych informacji niezbędnych do zaplanowania udanej
podróży żeglarskiej wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku, od
Rugii do Kłajpedy. Ze szczególnym
zainteresowaniem odwiedzających
spotkały się materiały dotyczące
Pętli Żuławskiej oraz „Przewodnik
po portach i przystaniach morskich polskiego Wybrzeża” Związku
Miast i Gmin Morskich, opracowany
w ramach projektu w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz
rosyjskim.
Kolejna okazja do odwiedzenia
wspólnego stoiska South Coast
Baltic oraz zapoznania się z ofertą partnerów projektu nadarzy się
podczas jednych z największych
na świecie targów żeglarskich,
które odbędą się w terminie 17-25
stycznia 2015 roku w Düsseldorfie.
Będzie można zaznajomić się tam
z ofertą ponad 1600 wystawców
z ponad 60 krajów.
Więcej informacji na temat nadchodzących targów w Düsseldorfie
można uzyskać na oficjalnej stronie
internetowej organizatora – www.
boat-duesseldorf.com.
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W PGE ARENA GDAŃSK
Październik to miesiąc
wyjątkowy dla polskiego
sportu i to nie tylko
za sprawą wygranego
meczu polskiej
reprezentacji piłkarskiej
z Niemcami – mistrzami
świata z Mundialu
w Brazylii 2014.

II Bałtycki
Kongres
Marketingu
Sportowego

W

dniach 9-10 października odbyło się nie mniej ważne spotkanie ponad 150 specjalistów
ze świata sportu i biznesu. Byli to m.in.:
Robert Korzeniowski, mistrz olimpijski
w chodzie, Kajetan Kajetanowicz, mistrz
Polski w rajdach samochodowych, Artur
Siódmiak, sława polskiej piłki ręcznej,
Roman Paszke, żeglarz regatowy, Piotr
Robert Raczkowski, prezes zarządu
Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płock SA, Jan
Kozłowski, prezes zarządu Polskiego
Związku Rugby oraz prof. Kari Puronaho, pracownik Haaga-Helia University of
Applied Sciences i znana postać w międzynarodowym świecie sportu. Gośćmi
kongresu byli też m.in. Bartosz Chytła,
prezes zarządu Meritum Banku SA, Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR Lotos SA, Krzysztof Bielak,
wiceprezes zarządu NDI SA, Artur Olech,
prezes zarządu Pocztowe Życie Sp. z o.o.
II edycja Bałtyckiego Kongresu Marketingu Sportowego to wydarzenie mające
na celu wymianę wiedzy i doświadczeń
pomiędzy przedstawicielami biznesu,
samorządu a światem sportu i nauki.
Sport niezaprzeczalnie cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców, jednak
wciąż potrzeba konkretnych, usystematyzowanych rozwiązań na rzecz świadomego i efektywnego wykorzystania
potencjału infrastruktury sportowej oraz
wiedzy o skutecznej realizacji celów biznesowych. Z takim nastawieniem kontynuowana jest idea tworzenia miejsca
corocznego spotkania instytucji związanych ze sportem, opierając się także na
podpisanej w 2013 r. Gdańskiej Karcie
Marketingu Sportowego.
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DEBATA „MARKETING SPORTÓW MOTOROWYCH”, OD LEWEJ: RISTO RASKU
WYKŁADOWCA NA JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, TOMASZ MATJASZCZUK
PRZEDSTAWICIEL GDAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO,
KAJETAN KAJETANOWICZ KIEROWCA RAJDOWY, JOWITA TWARDOWSKA
DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI I CSR GRUPA LOTOS S.A., FOT. PUMA

ROBERT KORZENIOWSKI WITA UCZESTNIKÓW II BKMS, FOT. PUMA
Związek Miast i Gmin Morskich

UCZESTNICY II BKMS NA TRYBUNACH PGE ARENA GDAŃSK, FOT. PUMA

W ciągu dwóch dni Kongresu odbyły
się debaty i panele dyskusyjne dotyczące
głównie zagadnień tzw. Sport Business
Intelligence – badaniom i analizie danych w ramach organizacji wydarzeń
sportowych o różnej skali, które następnie wykorzystywane są do podejmowania skutecznych decyzji biznesowych.
Druga edycja Kongresu skupiała się
także na potrzebach biznesowych sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
Firmy z branży finansowej chętnie wiążą
się ze sportem, oczekując od tej współpracy pozytywnego wpływu na swój
wizerunek i wynik ekonomiczny. Ten
trend, na świecie widoczny od lat, w Polsce dopiero się świadomie rozpoczyna
i na pewno będzie się rozwijał. Prezentacje i dyskusje obejmowały wyzwania
i możliwości, jakie stoją przed sektorem
CZAS MORZA 4(61) grudzień 2014

bankowym i ubezpieczeniowym, wizerunkiem oraz motywacjami decydującymio nawiązaniu relacji ze sportem.
Poruszane podczas kongresu tematy
to także marketing sportów motorowych, halowych, plażowych oraz potencjału rozwoju golfa w Polsce. Uczestnicy
prelekcji i paneli dyskusyjnych mogli
dowiedzieć się, jak efektywnie zarządzać klubem sportowym, by przyciągać
sponsorów a na przykładzie rugby – na
czym budować markę sportów zespołowych, co ważne jest dla sponsorów sportu i jak przegonić konkurencję w wyścigu
po pieniądze sponsorów.
Dwa dni spotkania uświetnił bankiet
zorganizowany w nowym centrum rekreacji i sportu FUN ARENA, będącym częścią stadionu PGE ARENA. Była to świetna
okazja do nawiązania relacji biznesowych,

zwłaszcza że spotkanie sprzyjało nieformalnemu zacieśnianiu znajomości,
chociażby podczas wyścigów na gokartach elektrycznych czy podczas gry Escaperooms, podczas której należy w ciągu
60 minut wydostać się ze specjalnego
pokoju rozwiązując wiele zagadek. To tylko dwie z kilkunastu atrakcji na stadionie
w ramach Centrum FUN ARENA.
III BKMS, na który już teraz serdecznie zapraszamy, odbędzie się w dniach
8-9 października 2015 r. Wierzymy, że
nasz Kongres na stałe wpisze się w mapę
wydarzeń branżowych przemysłu sportowego.
Jednocześnie, jako partner Dni Marketingu Sportowego, zapraszamy do udziału
w XIII edycji tego wydarzenia, które odbędzie się 14-15 marca 2015 r. Uczestnicy
BKMS otrzymają 20-proc. zniżkę.

23

M I Ę D Z Y N A R O D O WA D R O G A W O D N A E 7 0
Związek Miast i Gmin Morskich,
jako partner projektu „Marriage
– better marina management,
harbour network consolidation
and water tourism
marketing in the southern
Baltic rim”, uczestnicząc
w Międzynarodowych Targach
Łodzi i Sportów Wodnych
(Boot & Fun), które odbyły
się w dniach 26-30 listopada
br. w Berlinie, spotkał się
z bardzo częstymi pytaniami,
zadawanymi przez żeglarzy
planujących wyprawy
w regionie południowego
Bałtyku, odnoszącymi się
do Międzynarodowej Drogi
Wodnej E70. Biorąc powyższe
pod uwagę oraz fakt, iż
aktywne spędzanie czasu
na wodzie staje się coraz
popularniejszą formą turystyki,
postanowiliśmy zaprezentować
MDW E70, najdłuższy
i najbardziej urozmaicony szlak
wodny w Polsce.

Przyjazna żegluga
szlakiem pięciu
regionów

PIŁA

TRZCIANKA
UJŚCIE

Note

CHODZ
KRZYŻ

GORZÓW WIELKOPOLSKI
województwo lubuskie

Od

ra

DREZDENKO
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WRZESZCZYNA

województwo wielkopolskie

Warta

ta
War

M

DRAWSKO

CZARNKÓW

SANTOK Noteć

KOSTRZYN NAD ODRĄ

DW E70 łączy Europę Zachodnią, od Antwerpii i Rotterdamu,
przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i północną Polskę,
z rejonem Kaliningradu i dalej systemem
drogi wodnej Niemna (Pregołą i Dejmą
do Kłajpedy). Polski odcinek to ponad
700 kilometrów rzek i kanałów, obejmujących Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat, Szkarpawę i Zalew Wiślany. Prowadzi przez Kostrzyn,

WIELEŃ

Gorzów Wielkopolski, Drezdenko, Czarnków, Ujście, Nakło nad Notecią, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Tczew i Elbląg
– aż po Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany.
Obecnie niemal na całej długości polskiego odcinka MDW E70 powstają nowoczesne porty i przystanie, co sprzyja
rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
i sprawia, że szlak ten staje się coraz
bardziej przyjazny wodniakom. Można
tu bezpiecznie zacumować, dokonać

nieodzownych napraw,
uzupełnić zapasy. Powstałe
miejsca postoju przyciągają pływających
rzekami turystów coraz atrakcyjniejszą
ofertą. Dla amatorów wodnej podróży
i przygody wydano przewodniki i mapy
z niezbędnymi i bardzo praktycznymi
informacjami o drogach wodnych polskiego odcinka MDW E70. Zawierają one
ciekawostki turystyczne, charakterystyki
rzek i kanałów, parametry śluz i mostów, informacje o przeszkodach nawigacyjnych oraz praktyczny informator
z danymi kontaktowymi i alarmowymi.
Na mapach natomiast, oprócz typowych
Związek Miast i Gmin Morskich
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ZIEŻ
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informacji żeglarskich, naniesiono szlaki
rowerowe, parki narodowe, parki krajobrazowe oraz rekomendowane zabytki,
które stanowią niewątpliwą atrakcję
podczas przerwy w podróży.
Polski odcinek MDW E70 jest szlakiem
bardzo malowniczym i zróżnicowanym.
Poczynając od Odry, gdzie spełnia ona
standardy międzynarodowych tras żeglugowych wysokich kategorii, poprzez
Noteć, gdzie meandruje ona leniwie
wśród łąkowych krajobrazów. Obecnie
MDW E70 można zaliczyć do II klasy,
poza odcinkiem Noteci od ujścia Drawy
do połączenia z Kanałem Bydgoskim,
gdzie spełnione są jedynie parametry
klasy Ib, oraz odcinkiem Odry gdzie
odpowiada ona parametrom III klasy
drogi żeglugowej. E70 jest skanalizowana za pomocą 28 stopni wodnych,
z których jeden – śluza Czersko Polskie
w Bydgoszczy – jest nowym stopniem,
oddanym do użytku w 1999 r. Pozostałe
śluzy to w większości niezelektryfikowane obiekty, zbudowane na przełomie
XIX i XX wieku, wyjątek stanowią Gdańska Głowa i Przegalina. Szerokość szlaku

El

eć

KĄTY RYBACKIE

województwo warmińsko-mazurskie

MALBORK

W
isł

a

Wisła

stanice.
Bydgoszcz
zaprasza wodniaków
BIAŁA GÓRA
do Przystani Gwiazda
SZTUM
oraz do położonej na
GNIEW
zrewitalizowanej
Wyspie Młyńskiej,
wyróżniającej się nowoczesną architekturą
KWIDZYN
Przystani Bydgoszcz.
NOWE
Na Wiśle, w Toruniu
województwo
pomorskie
i Grudziądzu, zostały
województwo
zmodernizowane nabrzekujawsko-pomorskie
ża miejskie oraz przystanie żeglarskie – w tym
GRUDZIĄDZ
m.in. przystań toruńskiego
AZS-u przy bulwarze FiladelfijŚWIECIE
CHEŁMNO
skim, w bliskim sąsiedztwie atrakcyjnego turystycznie Starego Miasta. Duże zmiany nastąpiły na tzw.
Pętli
Żuławskiej. Bezpieczną przystań
NAKŁO
NAD NOTECIĄ
WYRZYSK
BYDGOSZCZ
zapewniają
wodniakom zmodernizowaCHEŁMŻA
ne do europejskich standardów porty:
ć
Kanał Bydgoski
Brda
Note
w Elblągu, Krynicy Morskiej, Tolkmicku
TORUŃ
i Kątach Rybackich. Ponadto w ElbląSOLEC
KUJAWSKI
gu przebudowano dwa mosty – kładki
SZUBIN
piesze oraz bulwar Zygmunta Augusta,
który przystosowano do cumowania jedwojewództwo kujawsko-pomorskie
nostek żeglarskich. Przystanie w Białej
Górze, Braniewie, Nowej Pasłęce, Osłonce, Rybinie, Błotniku, Tczewie i Malborku
wodnego waha się od 16 m do 25 m,
westycji samorządowych i prywatnych,
oferują żeglarzom komfortowe warunki
minimalne promienie łuków wynoszą
które znacząco poprawiają infrastrukturę
pobytu z wygodnymi kejami, zapleczem
200-250 m, a minimalne prześwity pod
wodniacką. Najbardziej spektakularne
socjalnym i stanowiskami do cumowania.
mostami to 3,5-4 m. Gwarantowana
projekty zrealizowane w latach 2010Sieć przystani Pętli Żuławskiej uzupełgłębokość tej trasy wynosi 1,2-1,5 m,
2014: w Gorzowie Wielkopolskim odniono o bezpieczne i wygodne pomosty
a graniczna dozwolona prędkość statbudowano nabrzeże miejskiego bulwaru
cumownicze w Tczewie, Rybinie i Drewków 8 km/h.
ze stanowiskami oraz wybudowana
nicy. Udogodnieniem dla żeglarzy są też
Niemal na całej swej długości szlak
marina Gorzów. W Drawsku, Czarnkopowstałe dwa mosty zwodzone: w Gdańjest obecnie miejscem dynamicznych inwie i Nakle nad Notecią powstały nowe
sku-Przegalinie i w Nowej Pasłęce oraz
zelektryfikowana śluza Gdańska Głowa.
„South Coast Batlic” to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję turystyki
wodnej tworzona przez instytucje pochodzące z Pomorza Przedniego / Niemcy,
To tylko niektóre z projektów i licznych
woj. zachodniopomorskiego / Polska, woj. pomorskiego / Polska, obwodu kaliningradzkiego / Rosja i okręgu kłajpedzkiego / Litwa. Stanowi część projektu INTERinicjatyw, które zmienią na dobre warunki
REG IVA „MARRIAGE” (www.project-marriage.net)
żeglugi śródlądowej w Polsce.
Więcej informacji na temat Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 można
uzyskać na oficjalnej stronie internetoProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Powej – www.mdwe70.pl.
łudniowy Bałtyk 2007-2013.
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W Ś W I ĄT E C Z N Y M K L I M AC I E

Gdański Jarmark
Bożonarodzeniowy
Przedmioty z duszą, wigilijne smakołyki, lodowisko
dla najmłodszych, gdańskie anioły, Kraina Baśni bez Waśni
– to tylko niektóre atrakcje Gdańskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego jak zwykle przygotowanego
przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Dzieci cieszyły się
z przejażdżki Wenecką Karuzelą, Polarną Strzałą
i z wizyty Rudolfa i Kometka – pary prawdziwych reniferów.
Od 5 grudnia Targ Węglowy na trzy tygodnie stał się
najbardziej świątecznym miejscem w Gdańsku!

Na

jarmark wiodły dwie przepięknie iluminowane bramy
wejściowe i trzy świetliste,
3-metrowe bombki giganty! Ogromna
Choinka Małych Gdańszczan udekorowana była ozdobami wykonanymi przez
małe dzieci. Można było spotkać przy
niej św. Mikołaja, a kto miał szczęście,
ten otrzymał nie tylko słodki upominek,
ale i pamiątkową pocztówkę z dedykacją: Niech nie traci we mnie wiary ani
duży, ani mały!
Jarmark był pełen urokliwych zakątków i świątecznej muzyki. Między
kramami wędrowaliśmy świątecznymi uliczkami: Anielską, Wigilijną,
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Śnieżnym Zapieckiem, Czekoladową,
Cynamową, czy Pierwszej Gwiazdki.
O miano największej atrakcji konkurowały Wenecka Karuzela z rumakami, lodowisko i Zagroda Reniferów,
w której można było spotkać się
z prawdziwymi reniferami: Rudolfem
i Kometkiem. Dużym przeżyciem była
też podróż specjalną kolejką o nazwie
Polarna Strzała. Na spragnionych czekał aromatyczny, pachnący cynamonem i goździkami grzaniec gdański
– również w wersji dla kierowców –
podawany w ceramicznych kubkach,
wyprodukowanych specjalnie na tę
okazję. Baśniowej scenerii miejsca

Związek Miast i Gmin Morskich

dopełniały Kraina Baśni bez Waśni,
czyli bajkowe postaci przemawiające
ludzkim głosem oraz mikołajowe sanie
z reniferami. Jarmark odwiedzały też
bajeczne gdańskie anioły. A w piątki, soboty i niedziele rozbrzmiewały
ze sceny tradycyjne kolędy!
Na zakochanych czekał Zacałowany
Krąg, miejsce, w którym zgodnie z tradycją zakochani całowali się pod jemiołą, robili sobie fotki i wysyłając zdjęcia
do „Dziennika Bałtyckiego”, brali udział
w plebiscycie na najbardziej całuśną
parę Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Na blisko 60 stoiskach oferowano
świąteczne ozdoby, dekoracje i przedmioty z duszą: oryginalną biżuterię,
wyroby z filcu, ręcznie wykonane czapki,
maskotki, ceramikę artystyczną, galanterię skórzaną i zabawki. Nie zabrakło
wigilijnych pierogów, litewskich wędlin,
słodyczy, pierników, bakalii i przypraw,
a nawet tureckiej kawy i herbaty.
Wyróżnikiem gdańskiego jarmarku była akcja charytatywna na rzecz
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
w Gdańsku. Hospicjum mógł wspomóc
każdy – dowolną kwotą – jeśli tylko
skorzystał z karuzeli, lodowiska bądź
odwiedził stoisko „Fundacja Hospicyjna
i Przyjaciele”.
(RK)
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Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

