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Zastrzegamy sobie prawo
skracania i adiustacji
tekstów oraz zmiany
ich tytułów.

3

Z E B R A N I E D E L E GAT Ó W Z M I G M

Jaka ustawa
ochroni brzeg morski?
Andrzej Bojanowski
prezesem ZMiGM
Tym razem w Gdańsku, 16 kwietnia br., odbyło się Nadzwyczajne XLV Walne Zebranie
Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. Obrady otworzył Andrzej Bojanowski,
prezes Związku Miast i Gmin Morskich, który powitał uczestników oraz zaproszonych gości,
m.in. Małgorzatę Gładysz – przedstawicielkę marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
posła Konstantego Oświęcimskiego oraz Wiesława Byczkowskiego, wicemarszałka
województwa pomorskiego.

SALA OBRAD W GDAŃSKIM ECS

W

imieniu marszałka B. Borusewicza głos zabrała Małgorzata
Gładysz, dziękując przedstawicielom ZMiGM za zaproszenie. Z kolei
poseł Konstanty Oświęcimski, podkreślając wartość działań podejmowanych
przez Związek, zapowiedział nowelizację
Ustawy o ochronie brzegów morskich,
do której obecnie trwają konsultacje.
Jako kolejny głos zabierał wicemarszałek
Wiesław Byczkowski, deklarując wsparcie działań Związku.
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Krzysztof Włodarczyk będący współzałożycielem ZMiGM jest jedną z tych
postaci, która wiele lat swojego życia
związała z naszym Stowarzyszeniem.
Teraz, podejmując decyzję o rezygnacji
z aktywnego uczestnictwa w pracach
Związku, podzielił się wspomnieniami
z wieloletniej pracy jako prezes, dyrektor biura Związku, a także delegat, wyrażając wdzięczność wszystkim, dzięki
którym współpraca ta przyniosła tak
wiele satysfakcji. Prezes Związku Andrzej Bojanowski podziękował Krzysz-

tofowi Włodarczykowi za jego zaangażowanie i pracę na rzecz Związku oraz
społeczności jego członków, w dowód
uznania wręczając wraz z wiceprezesem Piotrem Janią obraz z pamiątkową
dedykacją.
Następnie rozpoczęła się część obrad
poświęcona nowelizacji Ustawy o ochronie brzegów morskich. Dyrektor Grzegorz
Walczukiewicz przypomniał, że w pierwszych dniach kwietnia w Senacie RP
odbyło się spotkanie „przyjaciół morza”
dotyczące ochrony brzegu morskiego.
Związek Miast i Gmin Morskich

PREZYDIUM ZEBRANIA DELEGATÓW

– Ważnym etapem tej dyskusji – powiedział G. Walczukiewicz – jest kontynuacja
debaty dotyczącej ustawy umożliwiająca
sformułowanie naszego wspólnego stanowiska dotyczącego nowelizacji Ustawy
o ochronie brzegów morskich.
Wprowadzenia do dyskusji – za pomocą prezentacji poświęconej dekadzie
ochrony brzegów morskich – dokonał
Adam Meller-Kubica z Urzędu Morskiego w Słupsku.
Następnie głos zabrał Andrzej Cieślak, przedstawiciel Urzędu Morskiego w Gdyni, który powiedział m.in.,
że w trosce o poziom bezpieczeństwa
brzegów morskich przygotowywane
jest rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju określające minimalne
wymagania dotyczące bezpieczeństwa
w obszarze pasa technicznego oraz położenia granicznej linii brzegu morskiego. W intencji ustawodawcy ma to być

rozporządzenie wykonawcze do Ustawy
o ochronie brzegów morskich, ponieważ
ustawa o brzegu morskim jest swego
rodzaju konstytucją morską państwa i jej
ranga oraz trwałość przeniesie się również na rozporządzenie wykonawcze do
tej ustawy.
Podczas dyskusji odniesiono się do
problemu granicznej linii brzegu morskiego. Zwrócono uwagę na fakt, że jest
ona definiowana w taki sposób, że jeżeli
linia cofnie się w stronę lądu, to system
nie będzie mógł spełnić swoich wymagań. Ochrona brzegu – podkreślano –
powinna mieć cały czas monitorowane
dwa parametry: czy system ochrony
brzegów zapewnia bezpieczeństwo
i jak szybki jest wskaźnik granicznej linii
ochrony. Administracja polska będzie
zobowiązana do pilnowania realizacji
obu tych wskaźników. Będzie to ustawowy obowiązek państwa.

POŻEGNANIE I PODZIĘKOWANIA DLA KRZYSZTOFA WŁODARCZYKA
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Na pytanie Krzysztofa Włodarczyka,
czy w ustawie mają być zawarte treści
zapisów sformułowanych w programie
o wieloletniej ochronie brzegu morskiego, Anna Stelmaszyk-Świerczyńska
z Urzędu Morskiego w Gdyni odpowiedziała, że ze względu na trwałość ustawy intencją jest uwzględnienie w niej
poziomów bezpieczeństwa, o których
mowa jest w rozporządzeniu. Ustawa
o ochronie brzegów ma być przedłużona
do 2027 roku, być może jej działanie rozciągnie się na dalsze lata, ale będzie to
efekt kolejnej procedury. Adam Meller-Kubica dodał, że ministerstwo będzie
się starać, aby kolejna ustawa zachowała
ciągłość, ponieważ obecna gwarantuje
posiadanie środków na ochronę brzegu
morskiego.
Joanna Konkel-Marchwińska, przewodnicząca Rady Miasta Jastarnia
podkreśliła, że to spotkanie i debata
zainspirowała do próby wypracowania wspólnego stanowiska, co może
przeciwstawić się niebezpieczeństwom
kryjącym się w aktach prawnych,
których treść nie jest jeszcze znana.
J. Konkel-Marchwińska zwróciła również także uwagę na fakt, ze skoro linia brzegowa będąca pod jurysdykcją
Urzędu Morskiego w Słupsku, a także
jej kolejny odcinek pozostający w gestii
Urzędu Morskiego w Gdyni, została tak
drobiazgowo zinwentaryzowana, to
czy nie należałoby włączyć tej dokumentacji do treści ustawy.
Adam Meller-Kubica odpowiedział,
że wszystkie urzędy morskie mają dokumentację całego polskiego odcinka linii
brzegowej, natomiast przez cały czas
obowiązuje zapis gwarantujący samorządom prawo opiniowania wszystkich
działań podejmowanych w ramach ustawy na obszarze brzegu morskiego, a opinia samorządów musi być uwzględniona w programie inwestycyjnym.
Na zakończenie tej części dyskusji
Konstanty Oświęcimski wyraził zadowolenie, że w 2003 roku, dzięki staraniom
ZMiGM, urzędy morskie zostały doposażone w środki na ochronę brzegu. Na
ten cel zostało przeznaczone wraz ze
środkami unijnymi już ponad miliard
złotych. – Do zakończenia kadencji Sejmu pozostało już niewiele czasu – dodał
K. Oświęcimski – ale pani minister jest »
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DEBATA NAD OCHRONĄ BRZEGÓW MORSKICH

» zdeterminowana,

aby tę nowelizacje
uchwalić. Mam nadzieję, że dzięki determinacji posłów z Pomorskiego i Zachodniopomorskiego cel ten zostanie
zrealizowany.
Głos w dyskusji zabrał również Janusz
Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.
- Dyskutujemy o ustawie, która dotyczy
urzędów morskich, bo to one odpowiadają za stan brzegów. Każdy z urzędów
morskich przyjął odmienną technologię
ochrony brzegu, a o skuteczności stosowanych metod przekonamy się w przyszłości. Ja chciałbym zwrócić natomiast
uwagę na inny aspekt dotyczący brzegu
morskiego, mianowicie ochronę brzegu
pod kątem powodzi. Jestem przekonany,
że ta ustawa – Prawo wodne – która
jest równolegle procedowana w Sejmie
ma zdecydowanie większe znaczenie dla

nas samorządowców. Prace nad ustawą
są już w końcowej fazie i za chwilę otrzymamy mapy zagrożeń powodziowych.
Apeluję o skorzystanie z obecności pana
posła, chociaż wydaje się, że rozmowa
na ten temat powinna być przeprowadzona znacznie wcześniej. Nierozstrzygnięta jest bowiem do dziś kwestia m.in.
ponoszenia kosztów związanych z odszkodowaniami dla właścicieli nieruchomości z tytułu wyłączenia z planu zagospodarowania terenów zagrożonych
powodzią, a wcześniej przeznaczonych
na budowę np. pensjonatów czy domów
wczasowych. A każdy właściciel nieruchomości, który kupił od miasta lub innej osoby prywatnej, będzie miał prawo
rościć sobie odszkodowanie. Ta ustawa
nie rozstrzyga odpowiedzi na to pytanie.
Ja o tym dyskutuję jako przedstawiciel

WYBORY WŁADZ ZWIĄZKU
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Świnoujścia już od 1,5 roku i dzięki temu
dokonano korzystnych korekt.
W odpowiedzi na poruszone kwestie
Konstanty Oświęcimski powiedział, że
wszystkie te problemy uregulowane są
w Prawie wodnym. Podniesione podczas
obrad Walnego Zjazdu Delegatów tematy wymagają uwzględnienia w przyszłości i to już kwestia przyszłego Sejmu.
Dyrektor Grzegorz Walczukiewicz
zwrócił się do delegatów z prośbą o przesłanie uwag do biura Związku, które następnie zostaną przesłane do Sejmu.
W kolejnej części obrad przystąpiono
do części statutowej zebrania.
W skład prezydium zebrania weszli:
prezes Związku Andrzej Bojanowski, wiceprezes Piotr Jania oraz dyrektor Biura
Grzegorz Walczukiewicz. Przewodniczącym obrad został prezes Andrzej Bojanowski. Dokonano także wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Komisja stwierdziła, iż w Nadzwyczajnym XLV Walnym Zebraniu Delegatów
Związku bierze udział 20 delegatów,
co daje 26 głosów. Komisja stwierdziła
możliwość podejmowania prawomocnych uchwał. Przyjęty został porządek
obrad Nadzwyczajnego XLV Walnego
Zebrania Delegatów Związku Miast
i Gmin Morskich oraz wybrano członków
komisji uchwał i wniosków. Członkini
komisji rewizyjnej Ludwika Cierocka,
przedstawiła sprawozdanie i zwróciła się
o udzielenie absolutorium Zarządowi za
rok 2014.
Głos zabrał dyrektor Biura Grzegorz
Walczukiewicz, przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności Związku
w minionej kadencji 2010-2014 w formie prezentacji. Następnie dyrektor Biura
przedstawił sprawozdanie z wykonania
planu dochodów i wydatków Związku
za rok 2014.
W kolejnych głosowaniach delegaci
przyjęli następujące uchwały: w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności ZMiGM za rok
2014, w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu
dochodów i wydatków ZMiGM za rok
2014, w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ZMiGM za rok 2014,
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2014. W tajnym głosowaniu dokonano także wyboru prezesa
Związek Miast i Gmin Morskich

POSEŁ KONSTANTY OŚWIĘCIMSKI - GŁOS W DEBACIE

Związku Miast i Gmin Morskich. Został
nim Andrzej Bojanowski.
Kolejna uchwala dotyczyła wyboru
członków Zarządu Związku Miast i Gmin
Morskich, którymi zostali: Piotr Jania –
Szczecin, Zbigniew Walczak – Gniewino
i Waldemar Śmigielski – Darłowo oraz
wyboru Komisji Rewizyjnej Związku
Miast i Gmin Morskich, w skład której
weszli: Katarzyna Kutereba – Międzyzdroje, Ludwika Cierocka – Krokowa,
Grzegorz Jóźwiak – Dziwnów.
W dalszych głosowaniach podjęto
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności Związku na rok 2015
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i w sprawie przyjęcia planu dochodów
i wydatków na rok 2015.
W ramach punktu obejmującego
zgłaszanie wolnych wniosków delegat Krzysztof Swat z Krynicy Morskiej
zwrócił się w sprawie podjęcia uchwały
„Apel do Sejmu, Senatu i Rządu RP”
– dotyczącego zakazu zabudowy terenów zagrożonych według map powodziowych. Dotyczy to zarówno już
istniejących obiektów na tych terenach
(braku możliwości odbudowy zniszczonych obiektów już istniejących) oraz
odszkodowania za szkody wyrządzone
przez morze.

Wojciech Mańkiewicz (Cedry Wielkie)
podkreślił, że całe Żuławy to teren zalewowy i można by tam zabronić budowy
obiektów. Janusz Żmurkiewicz (Świnoujście) wyraził pogląd, że mapy powodziowe z całą pewnością powstaną, rodzi się
tylko pytanie, czy muszą obejmować tak
wielki obszar? Warto także podjąć wysiłek
interwencyjny, jak to zrobiono, z dobrym
skutkiem, w Świnoujściu.
W efekcie dyskusji delegaci podjęli
Uchwałę nr 10/180/2015 Nadzwyczajnego XLV Walnego Zebrania Delegatów
Związku Miast i Gmin Morskich w sprawie
apelu do Sejmu, Senatu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej mającego na celu zmianę
uwarunkowań prawnych związanych
planowanym wprowadzeniem map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i zmian pasa technicznego.
Zamykając obrady, przewodniczący
Związku Andrzej Bojanowski podziękował
wszystkim delegatom za udział w zebraniu. W imieniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zaprosił wszystkich na
uroczystą kolację, w której uczestnictwo
zapowiedział minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Na tym obrady
zakończono.
RK
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P O S I E D Z E N I E Ś W I AT O W E J R A DY B U R S Z T Y N U
22 maja br. w Gdańsku
odbyło się otwarte dla
publiczności seminarium
pt. „Metody identyfikacji
bursztynów”, podczas
którego poruszono
między innymi kwestie
instrumentalnych metod
identyfikacji bursztynów,
sposoby rozpoznawania
autentycznych wyrobów
bursztynowych, czy też
znaczenia inkluzji owadów
w identyfikacji kredowych
i trzeciorzędowych
bursztynów.

Seminarium
i parada
bursztynowa

S

eminarium zorganizowane zostało
w ramach X Posiedzenia Światowej
Rady Bursztynu, podmiotu zajmującego się zagadnieniami związanymi
z szeroko pojętym obrotem surowca
bursztynowego i wyrobów jubilerskich
z tymże kamieniem, podczas którego
spotkali się członkowie organizacji między innymi z Europy i Ameryki Północnej. Cele spotkania odnosiły się przede
wszystkim do omówienia ogólnych
i regionalnych aktualności oraz podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi

PARADA ULICĄ DŁUGI TARG

bursztynu, jednego z najbardziej rozpoznawalnych w świecie skarbów, czy też
wybrania przewodniczącego Rady na
kadencję 2015-2017.

UCZESTNICZKI PARADY
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Podsumowanie wydarzeń stanowiła VI Parada Bursztynowa, która
przemaszerowała 23 maja br. ulicą
Długą, Długim Targiem oraz Targiem
Rybnym, skupiając uwagę i spotykając się z wielkim zainteresowaniem
mieszkańców Gdańska oraz turystów.
W paradzie wzięli udział między innymi członkowie Światowej Rady
Bursztynu oraz przedstawiciele środowisk bursztynniczych. Parada uświetniona została przez minipokaz kolekcji
Postulaty „Są słowa mądre, perły zrodzone z myśli...” (cyt. Seneka), projektu Atelier Słoma & Trymbulak oraz
Danki Czapnik (biżuteria), ukazującej
nowoczesne spojrzenie na bursztyn.
Zgodnie z tradycją Parady Bursztynowej, symboliczny, bursztynowy klucz
do bram Gdańska prezentowała Dobrochna Walkiewicz, modelka i pasjonatka piękna bursztynu.
Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu oraz Paradę Bursztynową zorganizowało Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Gdańska we współpracy ze
Związkiem Miast i Gmin Morskich.
Związek Miast i Gmin Morskich

MOSIR GDAŃSK

Gdański sezon
żeglarski otwarty

Gdański sezon żeglarski
wystartował 23 maja
2015 r. W ramach Święta
Miasta wodniacy już
po raz 12. spotkali się
przy Targu Rybnym, by
wspólnie z mieszkańcami
Gdańska kultywować
morskie tradycje grodu
nad Motławą. Obecność
niemal stu różnej wielkości
jednostek była okazją do
zetknięcia się z żeglarstwem
i turystyką wodną, zarówno
w formie tradycyjnej, jak też
nowoczesnej. Oficjalnego
otwarcia sezonu dokonał
prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz.
– Gdańsk rozbudowuje swoje nabrzeża. Niedawno zakończyła się rozbudowa Narodowego Centrum Żeglarstwa
w Górkach Zachodnich. Szereg innych
inwestycji powoduje, że jesteśmy jeszcze
CZAS MORZA 2(63) czerwiec 2015

bardziej powiązani z morzem. Gdańsk
za niespełna kilka lat stanie się największym portem morskim na Bałtyku.
Wrócimy do swojej wypróbowanej roli
sprzed wieków. Dziś, w czasie otwarcia
sezonu żeglarskiego życzę żeglarzom,
żeby zawsze szczęśliwie wracali do portu – powiedział prezydent Adamowicz.
Po części oficjalnej gdańszczanie mieli
okazję zwiedzić niektóre jednostki, porozmawiać z ich załogami. Miłośników
pięknych żaglowców na swój pokład
przyjmował także STS „Generał Zaruski”,
flagowa jednostka Gdańska. Nie lada
gratką okazał się zacumowany przy Targu Rybnym oceaniczny jacht Zbigniewa
Gutkowskiego, który nie bez trudu wpłynął na dość płytką Motławę.
– Dziś rozpoczął się gdański sezon
żeglarski, ale moje przygotowania w żeglarstwie oceanicznym na najwyższym
poziomie tak naprawdę trwają cały rok.
Kończą się w zasadzie w dniu startu,
chociaż i tak ciągle będzie coś do poprawienia i ulepszenia. Moje najbliższe
plany to rejs do Goeteborga w połowie
czerwca na metę Volvo Ocean Race. Potem wracam do Gdańska i tutaj przez
całe wakacje będziemy trenować oraz

FOT. MOSIR W GDAŃSKU

FOT. MOSIR W GDAŃSKU

testować łódkę. Na jesieni chcemy wystartować w regatach Transat Jacques
Vabre. A za rok to już przed nami Vendée
Globe – zdradził swoje najbliższe plany
popularny Gutek.
Żeglarskie święto miasta zakończyła
tradycyjna parada jednostek na Motławie, którą zebrani widzowie mogli
podziwiać na całym odcinku nabrzeża
od Zielonego Mostu aż do ul. Wartkiej.
Przepływające jachty prezentowały się
w pełnej gali banderowej, pozdrawiając
wszystkich uczestników wydarzenia.
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ZMIGM W MEDIOLANIE

Tydzień Turystyki
Polskiej na EXPO 2015
„Wyżywienie planety, energia dla życia” to temat tegorocznej Wystawy Światowej EXPO
2015, która rozgościła się w Mediolanie. Do tematyki tej nawiązuje konstrukcja polskiego
pawilonu, do budowy której wykorzystano m.in. skrzynki na jabłka, natomiast na dachu
został usytuowany piękny ogród. Działania promocyjne podczas Tygodnia Turystyki
Polskiej obejmowały aktywności zarówno w pawilonie polskim, Sali Regionów,
jak i przestrzeni przed pawilonem oraz w centrum Mediolanu.
Miasto stołeczne Warszawa przedstawiło ofertę kulturalną prezentującą
dorobek twórczości Fryderyka Chopina, a także wykorzystując technologię
mappingu 3D, podkreślało przyrodnicze
atrakcje miasta, a przede wszystkim
Wisły, ostatniej nieuregulowanej rzeki
w Unii Europejskiej. Do wizyty w Krakowie i Małopolsce zachęcał lajkonik
i koralowy„Camper Małopolski”, mobilny
punkt informacji turystycznej o regionie,
promując m.in. Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016
roku. Wrocław i Dolny Śląsk przedstawiły
szeroką ofertę kulturalną, zachęcając do
uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy
Kultury w 2016 roku. Gościom pawilonu
polskiego zaprezentowano uroki Doliny
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz Szlaku Cysterskiego.

NA ULICACH MEDIOLANU

P

rzygotowana prezentacja przedstawiła Polskę jako kraj bogaty kulturowo i turystycznie, gdzie każdy
może odkryć zaskakujące miejsca, nieznane historie. W tym celu wykorzystano
ławeczki multimedialne oraz mobilny
punkt informacji turystycznej. Odbyły się
też występy artystyczne, zaprezentowana została piękna i nowoczesna biżuteria
z bursztynu. Nietypowym elementem
polskiej ekspozycji był symulator rowerowy 5D. Wszystkie aktywności, które miały
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miejsce między 18 a 24 maja br., odbyły
się pod hasłem: „Poland. Come and find
all colours of life”.
Organizatorem Tygodnia Turystyki
Polskiej podczas Wystawy Światowej
była Polska Organizacja Turystyczna, zaś
jej partnerami – polskie regiony i miasta, dla których udział w EXPO 2015
stanowi okazję do szerokiego przedstawienia oferty turystycznej zagranicznym
odbiorcom, w tym Związek Miast i Gmin
Morskich.

MIĘDZYNARODOWE WIĘZI
Związek Miast i Gmin Morskich

NA SYMULATORZE ROWEROWYM

BURSZTYN W PIĘKNEJ OPRAWIE

Z kolei ziemia lubelska zachęcała do
wizyty w regionie podczas międzynarodowego festiwalu nowego cyrku i teatru,
Carnaval Sztuk-Mistrzów, a województwo podlaskie postawiło przede wszystkim na promocję turystyki rowerowej
oraz przyrodniczych walorów regionów,
w tym m.in. Podlaskiego Szlaku Bocianiego oraz artystyczny przekaz, dzięki
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występom podlaskiego zespołu tanecznego Fair Play Crew. Interesującym
elementem ekspozycji była prezentacja
najdłuższej, liczącej niemal 2000 km,
trasy rowerowej w Polsce, Greenvelo,
którą zwiedzający mogli zobaczyć dzięki
kapsule 5D.
Polskę Północną zaprezentował Związek Miast i Gmin Morskich. Jak wiadomo,
symbolem atrakcyjności turystycznej
tego regionu jest między innymi bursztyn, nic więc dziwnego, że to właśnie
bursztynowi została wyznaczona rola
ambasadora tej części Polski i w artystycznej aranżacji pojawił się nie tylko

w kreacjach hostess, które zapraszały
do zwiedzania polskiego pawilonu. Ponadto goście mogli zapoznać się z ofertą
miast nadmorskich w materiałach promocyjnych dostarczonych przez kilkanaście naszych gmin. Wielkoformatowe
zdjęcia i film promocyjny, przygotowany
specjalnie na EXPO, były dodatkowym
elementem pokazującym najciekawsze
miejsca polskiego wybrzeża.
Wystawa Światowa w Mediolanie potrwa do końca października. W EXPO 2015
uczestniczy 147 państw.
S Y LW I A L A M E N T
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UROCZYSTOŚCI W GDYNI
26 czerwca br. na obchody
95-lecia Urzędu Morskiego
w Gdyni zaprosił dyrektor
tego urzędu kpt. ż. w. Andrzej
Królikowski. Na pokładzie
promu „Stena Spirit”
zgromadzonych powitał jego
kapitan Adam Kędziora.

95 lat morskiej
administracji

N

astępnie dyrektor A. Królikowski
przytoczył krótki rys historyczny
polskiej administracji morskiej. Jak
powiedział: „95 lat w historii państwa czy
narodu to niewiele, to czas jednego długiego ludzkiego życia. W minionych 95.
latach zawiera się praktycznie cała historia
polskiej administracji morskiej, szerzej Polski morskiej.” A. Królikowski mówił o twórcach tej morskości, wykształconych pod
zaborami, ale zawsze noszących w sercach
Polskę. Pierwszym zalążkiem administracji
był powstały w Wejherowie Urząd Marynarki Handlowej, w Pucku odbyły się dokonane przez generała Józefa Hallera zaślubiny Polski z morzem, w Tczewie stworzono
pierwszą szkołę morską, a w Gdyni inżynier Tadeusz Wenda wskazał miejsce,
w którym powinien powstać polski port –
nasze „okno na świat.” I jak dopowiedział
dyrektor Andrzej Królikowski – „wszystko
to działo się w tym jednym, 1920 roku...
Tę inicjatywę i działania obok tworzenia
materialnego i społecznego kapitału na
rzecz morza wymuszały tworzone ustawodawstwo morskie, formułowane zasady i procedury pozwalające opisywać
i regulować aktywność państwa w tej specyficznej strefie styku lądu i morza.” Dzisiaj, w dobie zwiększenia geograficznego
zasięgu oddziaływania urzędów morskich,
zachodzi konieczność funkcjonowania
w międzynarodowym środowisku gospodarczym, społecznym i prawnym, rosną
żądania i odpowiedzialność organów ad-

kpt. ż. w. A. KRÓLIKOWSKI, kpt. ż. w. P. LENARD,
A. STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA, T. BOBIN

ministracji morskiej – podkreślał dyr. A.
Królikowski. – Wszystko to tworzy obecnie sieć powiązań między instytucjami,
organizacjami, ludźmi i ich środowiskiem.
„To gospodarowanie i administrowanie
morzem wymaga wiedzy, doświadczenia
i wyobraźni – dlatego tak ważne jest obok
edukacji prowadzenie wychowania morskiego, prowadzącego do właściwego postrzegania naszej morskiej rzeczywistości”.
Następnie dyrektor Andrzej Królikowski przywitał przybyłych gości. Głos
zabrali także: Tomasz Bobin (dyrektor
Urzędu Morskiego w Słupsku), dyrektor
Anna Stelmaszyk-Świerczyńska (zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
ds. technicznych), Wojciech Żurawski
(dyrektor elbląskiej delegatury Urzędu
Morskiego), kpt. ż. w. Przemysław Lenard
(zastępca dyrektora ds. inspekcji morskiej Urzędu Morskiego w Szczecinie)
oraz Jan Młotkowski (zastępca dyrektora

do spraw oznakowania nawigacyjnego
Urzędu Morskiego w Gdyni).
W imieniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prof.
Doroty Pyć list do przybyłych odczytała
dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Katarzyna Krzywda.
Prowadzący uroczystość redaktor
Marek Kański odczytał też przesłanie
od posłanki na Sejm RP Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk. Obecny wśród
gości, świeżo mianowany minister sportu
i turystyki Adam Korol, składając życzenia przypomniał też zasługi dyrektora
Andrzeja Królikowskiego jako pomysłodawcy i inicjatora bodaj najtrudniejszego maratonu w Polsce między Jastarnią
a Władysławowem i z powrotem – odbywającego się wzdłuż plaży, będącego
ogromnym wyzwaniem dla uczestników.
Następnie minister wręczył odznaczenia
„Zasłużony Pracownik Morza.”
Chwilę swojej prezentacji i chrztu
miała też publikacja wydana pod redakcją Lechosława Stefaniaka zatytułowana:
„Wykorzystanie środków UE w latach
2007 – 2013 w 95-letniej historii Urzędu
Morskiego w Gdyni”.
Na zakończenie uroczystości dyr. Andrzej Królikowski przyjął wiele życzeń
od licznie przybyłych gości.
T E K S T I F O T. :
C EZ A RY SPIGA R S K I
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Związek Miast i Gmin Morskich

X V F I N A Ł K O N K U R S U „ M O R Z E A M O J A D U Ż A I M A Ł A O J C Z Y Z N A”
Już po raz piętnasty, tym
razem w Świnoujściu,
18-19 czerwca br. odbył się
finał konkursu plastycznoliterackiego „Morze a moja
duża i mała Ojczyzna”
organizowanego dla
młodzieży szkolnej przez
Związek Miast i Gmin
Morskich. W tym roku
konkurs przebiegał pod
hasłem „Pamiętajmy
o latarniach”.

P

obyt w gościnnym Świnoujściu
laureaci konkursu wraz ze swoimi
szkolnymi opiekunami rozpoczęli
od zwiedzenia najciekawszych miejsc
miasta, a także, korzystając z okazji, odwiedzili Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin
– dawne uzdrowiska cesarskie, z eklektyczną zabudową, zwaną architekturą
uzdrowiskową bądź kajzerowską.
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„Pamiętajmy
o latarniach”
Drugiego dnia odbyła się uroczysta
gala konkursowa wraz z wystawą nagrodzonych prac plastycznych. Paweł
Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia,
zaprosił finalistów wraz z opiekunami do
Galerii Art w Miejskim Domu Kultury.
Oficjalnemu ogłoszeniu listy laureatów
towarzyszyło wręczenie pamiątkowych
dyplomów i cennych nagród, ufundowanych przez Urząd Morski w Szczecinie. Wręczyli je prezydent Świnoujścia
Paweł Sujka oraz Piotr Jania, wiceprezes
Związku Miast i Gmin Morskich.
Dziękujemy Dorocie Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Andrzejowi Borowcowi, dyrektorowi Urzędu Morskiego

w Szczecinie, oraz Januszowi Żmurkiewiczowi, prezydentowi Świnoujścia, za
pomoc i wsparcie w realizacji XV edycji
konkursu.
Podziękowania za pomoc w organizacji finału imprezy składamy także Janinie
Śmiałkowskiej, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świnoujściu
i Piotrowi Jesionowi z Urzędu Morskiego
w Szczecinie.
Zgodnie z niepisaną tradycją konkursu – miejscem kolejnego spotkania
finalistów jest miejscowość, z której pochodzi laureat w kategorii opowiadanie.
Zatem już teraz zapraszamy do następnej edycji konkursu z finałem w Pruszczu
Gdańskim!
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X V F I N A Ł K O N K U R S U „ M O R Z E A M O J A D U Ż A I M A Ł A O J C Z Y Z N A”

Laureaci XV edycji konkursu plastyczno-literackiego
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
pn. „Pamiętajmy o latarniach”

K on ku rs lit er ac ki

K on ku rs pl as ty cz ny :

I miejsce
Marcjanna Krakowska
Gdańskim
Gimnazjum nr 4 w Pruszczu
II miejsce
Olga Rybak
Gdańskim
Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu
III miejsce
Alicja Bartczak
rskim
Zespół Szkół w Ustroniu Mo

I miejsce
Sandra Freihofer
gu
Gimnazjum nr 1 w Kołobrze
II miejsce
Natalia Prętka
Gimnazjum w Kosakowie
III miejsce
Magdalena Kowal
ego w Darłowie
Zespół Szkół im. S. Żeromski

NI E
Ka te go ria O PO W IA DA

Ka te go ria RY SU NE K

Ka te go ria ES EJ
I miejsce
Daria Krużewska
w Sopocie
II Liceum Ogólnokształcące
II miejsce
Marta Kamyszek
Gimnazjum nr 4 w Gdyni
III miejsce
w Ustroniu Morskim
Milena Okuń, Zespół Szkół

Wyr óż ni en ia

IA
Ka te go ria FO TO GR AF
I miejsce
Paulina Strojek
gu
Gimnazjum nr 1 w Kołobrze
II miejsce
Mateusz Brzeziński
gu
Gimnazjum nr 1 w Kołobrze
III miejsce
Magda Gruszczyńska
Pucku
Niepubliczne Gimnazjum w

inoujściu
nazjum Publiczne nr 3 w Św
Wiktoria Chrzanowska, Gim
sku
Ogólnokształcące w Gdań
Dominika Trzcińska, I Liceum
Kosakowie
Paweł Prętki, Gimnazjum w
m w Kosakowie
zju
Zuzanna Kowalczyk, Gimna
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Związek Miast i Gmin Morskich

Kategoria

opowiadanie

I miejsce – Marcjanna Krakowska
Gimnazjum nr 4
w Pruszczu Gdańskim

„Pamiętajmy o latarniach”

O

budziłem się jak zwykle w środku nocy, usłyszałem ojca ubierającego się w ciepłe i wygodne
rzeczy, swój ulubiony granatowy sweter
i luźne brązowe spodnie oraz czapkę,
która była na niego troszkę przymała.
Wstałem zaspany, zarzuciłem na siebie
kurtkę oraz włożyłem buty i podążyłem
za ojcem. Nie do końca obudzony, tracąc
momentami równowagę, dogoniłem go
na schodach i towarzyszyłem mu przy
włączaniu latarni. Już od dzieciństwa
byłem przekonany, że mój ojciec wykonuje bardzo ważną i odpowiedzialną
pracę, ponieważ wstawał co noc o wyznaczonej godzinie i dzięki światłu tej
pięknej latarni wskazywał ludziom drogę. Nie do pomyślenia, co by się stało,
gdyby mój tata zaspał lub w ogóle się nie
obudził. Ile ludzi by mogło nie dotrzeć
do domu i swoich rodzin lub zabłądzić
na oceanie. Po moich długich przemyśleniach spojrzałem na ojca, który usiadł
na ławce i podziwiał fale oceanu oraz
światło księżyca i gwiazd odbijające się
w toni oceanu. Przysiadłem się do niego i powoli przysunąłem, próbując nie
zakłócić tak pięknej chwilii i całkowitej
harmonii między człowiekiem a naturą.
W tym momencie siedziałem obok ojca
i nasłuchiwałem szumu rozbijających się
fal o skały. Podziwianie krajobrazu tak
mnie wchłonęło, że po pewnym czasie
zapadłem w objęcia Morfeusza wtulony
w tatę.
Obudziłem się nad ranem, czując zapach porannej herbaty i pieczonego chleba z miodem i dżemem truskawkowym.
Dopiero gdy wstałem z łóżka, usłyszałem,
iż mój żołądek domaga się jedzenia. Zbiegłem po schodach, śmiejąc się w myślach,
jaka z nas nietypowa rodzina, ponieważ
mieszkamy w latarni, co może wydawać
się dla niektórych niebywałe lub też i niezwykłe, a dla mnie jest to codziennością.
Wchodząc do kuchni, usłyszałem śmiech
mamy i mojego taty. Zawsze, gdy słyszałem jak się śmiali, czułem się bezpieczny.
CZAS MORZA 2(63) czerwiec 2015

Usiadłem szybko do stołu, po czym mama
oznajmiła mi, że tak długo spałem, że zdążyli już zjeść śniadanie. Rodzice poczekali,
aż zjem i zaproponowali wspólny spacer
wzdłuż brzegu oceanu. Kochałem wychodzić z rodzicami na spacery, ponieważ
z każdego przynosiłem do domu jeden
skarb, króry miał mi przypominać o tym
jednym szczególnym dniu spędzonym
z rodziną. Wyszliśmy z domu, ja, zostawiając tatę i mamę w tyle, pobiegłem do
przodu, rozglądając się za skarbami, którymi tym razem wody oceaniczne raczyły
mnie obdarzyć. W pewnym momencie
dostrzegłem ogromną muszlę, która
odbijała promienie słoneczne, świeciła
światłem prosto w moje oczy. Pochwyciłem ją i ujrzałem jej piękno, tego dnia
wiedziałem już, że znalazłem swój skarb.
Pochwaliłem się mamie moją zdobyczą
i udaliśmy się do domu, ponieważ słońce już zachodziło za horyzont. Tego dnia
zjedliśmy kolację dosyć późno, po czym
mama poszła spać. Tata powiedział, że
nie kładzie się dzisiaj spać, bo to już nie
ma najmniejszego sensu, wpatrując się
w niego złożyłem mu obietnicę, iż zostanę
z nim i będę mu towarzyszyć jak co noc.
Tata zaśmiał się i siedzieliśmy tak opowiadajac sobie różne śmieszne historie.
Leżałem na krześle, gdy promienie próbowały się przebić przez zasłony i raziły
mnie w oczy. Wnioskując po chłodzie i rosie na oknach, stwierdziłem, że jest jeszcze bardzo wcześnie. Jeszcze nie do końca
rozbudzony, wstałem i przeczułem, że coś
jest nie tak. Mama i tata powinni być już
dawno na nogach w kuchni, a po drugie
światło latarni było nadal zapalone. Lekko
zaniepokojony, popędziłem na samą górę.
Zdyszany, zobaczyłem jak moja mama
przytula ojca, który się nie rusza ani nie
mówi. Nie rozumiałem całej sytuacji,
więc wyłączyłem latarnię i podszedłem
do mamy, która szlochała nad ojcem. Zobaczyłem tatę i wtedy wszystko do mnie
dotarło. Stałem jak wryty i nie mogłem nic
powiedzieć, padłem na kolana i zacząłem

szlochać razem z mamą. Mój tata odszedł
w śnie, tej jednej nocy, gdy zasnąłem
i z nim nie poszedłem do góry, on odszedł
i już nigdy nie wróci. To była najgorsza noc
w moim życiu, nie mogłem sobie wyobrazić tego, że już nigdy nie pójdę z moim
tatą na górę, aby zapalić latarnię. Poczułem przeszywający ból w piersiach i zacząłem łapczywie wdychać powietrze. Po
dłuższej chwili, spojrzałem na matkę, ponieważ nie czuła się lepiej niż ja i również
nie mogła się pogodzić z obecną sytuacją.
Przez całą najdłuższą noc w moim życiu
targały mną emocje, gdy się uspokajałem,
po chwili znowu zaczynałem szlochać. Nie
mogłem tego pojąć, przyzwyczaić się, że
go już nie ma i nigdy nie będzie.
Obudziłem się bardzo późno, usiadłem na łóżko i wspomnienia wróciły.
Wpatrzony w ramę okna, zobaczyłem
swoje odbicie. Poczułem obrzydzenie,
oczy miałem spuchnięte i sine, twarz mi
zbrzydła i posmutniała w stawach odczuwałem okropy ból, a czoło bardziej
nie mogło pulsować. Nagle dostrzegłem,
że moja mama jeszcze śpi, a nie chcąc jej
obudzić, wymknąłem się bezszelestnie
na dół. Zaparzyłem herbatę sobie i mojej mamie oraz przyszykowałem dla niej
śniadanie, ponieważ ja nie mogłem nic
zjeść, dlatego że od rana męczyły mnie
mdłości i odruchy wymiotne. Stwierdziłem, że nic innnego nie pozostaje mi
poza nędzną filiżanką zwykłej, gorzkiej
herbaty. Po jej wypiciu zaniosłem mamie śniadanie i położyłem przy łóżku,
mając nadzieję, że jak się obudzi, chociaż
w jakimś najmniejszym stopniu ją to rozweseli, chociażby na chwilę. Schodząc
na dół, czułem, że moje nogi buntują się
przeciwko mnie, ale dla zabicia czasu,
który tak naprawdę nie miał dla mnie
najmniejszego znaczenia, chodziło o to,
by ten dzień się po prostu już skończył,
wyszedłem na spacer. Przypomniałem
sobie, że zawsze przynosiłem sobie
skarby z każdego spaceru. Można by powiedzieć, iż to była moja mała tradycja »
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» od zawsze, którą dziecko wymyśla, aby

poczuć się chociaż trochę dorosłym. Od
dzisiaj to wszystko nie miało dla mnie
sensu, na co komuś te wszystkie skarby,
gdy nie można już poczuć silnego uścisku taty lub nie usłyszeć jego śmiechu,
przy którym odczuwa się bezpieczeństwo i miłość jaką ktoś ciebie bezwarunkowo darzy. Nic nie jest i nie będzie
już takie same, już nigdy. Wracając do
domu, kopiąc ziarnka piasku odbijające
promnienie zachodzącego słońca, coś mi
się przypomniało. Czułem wewnętrz, że
mam coś do zrobienia, jakąś ważną misję. Z niewiadomej przyczyny, zacząłem
biec, aż nogi uginały się pode mną. Gdy
już dobiegłem do domu, zacząłem przeskakiwać schody co dwa stopnie, czując,
że za chwilę może być już za późno, że
nie podołam zadaniu. Przez chwilę moje
ciało wypełniło tyle energii i radości, iż
nie byłem w stanie tego opanować. Cały
zdyszany dobiegłem do włącznika latarni i zapaliłem ją. Zdążyłem! W tym momencie odczułem dumę i zrozumiałem,
iż wraz ze śmiercią mojego taty stałem
się odpowiedzialnym człowiekiem za
latarnię, rodzinę i ludzi, których kieruje
ona w nocy. Wtedy spojrzałem na ławkę,
na której zmarł mój ojciec. Nie mogłem
tam zostać, jeszcze nie dzisiaj. Oczy napełniły mi się łzami, zostawiłem latarnię
włączoną, po czym poszedłem do łóżka
i wtuliłem się w matczyną pierś.
Ze snu wyrwało mnie gwałtowne pukanie do drzwi. Wystraszony dotknąłem
miejsca, w którym jeszcze przed chwilą
leżała mama, ponieważ było jeszcze nagrzane. Wstałem powoli i wychyliłem się
zza schodów, aby chociaż trochę dosłyszeć
o co chodzi. Przetarłem oczy i usłyszałem
męski głos, który był szorstki i oschły. Był
to człowiek w średnim wieku, postawny i wysoki, a w zaciśniętej ręce trzymał
ogromną torbę. Obcy oznajmił, że z powodu śmierci taty, latarnia zostaje przekazana
w jego ręce, co wiąże się z tym, że mamy
się jak najszybciej stąd wyprowadzić. Złapałem tak mocno barierki na schodach,
że moje palce i paznokcie zrobiły się sine.
Obcy pokazał mamie dokument, a ona
jakby wiedziała i była na to przygotowana, kiwnęła głową bez najmniejszych
uczuć. Zerwałem się i zbiegłem tak szybko
po schodach, że na samym dole ledwie
co złapałem równowagę. Rzuciłem się na
intruza i zacząłem go szarpać i wyzywać.
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Gdyby nie moja matka, rozszarpałbym go.
Wszystko w środku się we mnie gotowało,
a on tylko zrobił kwaśną minę i powiedział, jaki to jestem niewychowany. Mama
przytuliła mnie i zabrała do góry, choć nie
było to łatwo, ponieważ wciąż stawiałem
opór. Na samej górze zgasiła latarnię i powiedziała ciepłym i opiekuńczym głosem:
„Wiem, ile to miejsce dla ciebie znaczy,
ponieważ dla mnie też jest tak samo
ważne. Musisz być silny i pogodzić się
z tym, co właśnie się dzieje. Nie możemy
się poddawać i płakać po kątach, musimy
się w tych trudnych chwilach wspierać,
ponieważ potrzebujemy siebie nazwajem
teraz bardziej, niż kiedykolwiek. Latarnia
pozostanie w twoim sercu do końca życiu, będziesz ją miał we wspomnieniach,
w snach, nawet w skarbach, które gromadziłeś. Mnie też jest ciężko, ale wiem że ta
latarnia pozostanie w moim sercu na zawsze, tak jak wspomnienia o tacie i miłość,
którą go darzyłam, darzę i będę darzyć”.
Po tych słowach podeszła do mnie i przytuliła najmocniej i najbardziej szczerze dotychczas. Uspokoiłem się i poszedłem się
pakować w zupełnej ciszy.
Wychodząc z naszej ukochanej latarni,
odwróciłem się, aby ujrzeć ją możliwie
ostatni raz w życiu, ponieważ mama
podjęła decyzję o przeprowadzce do
miasta. Czułem pustkę w środku, a łzy
spływały mi po policzkach, gdy myślałem, że ktoś inny wprowadza się na
nasze miejsce. Mojego całego siebie zostawiam w tej latarni, aby kiedyś do niej
wrocić nie tylko myślami, ale też ciałem
i duszą. W tamtej chwili złożyłem sobie
taką właśnie obietnicę.

20 lat później...
Moja mama zmarła dwa lata temu,
więc nie pozostało mi nic innego, jak
wrócić do miejsca, gdzie byłem najszczęśliwszy. Wyznaczyłem sobie cel
jako jeszcze młody człowiek. Teraz stoję
tu – wpatrzony w jej piękno. Pomyślałem sobie, jak to jest, iż ma ona więcej
lat ode mnie, a jest jeszcze piękniejsza
niż wcześniej. Przygotowywałem się do
tego przez ostatnie dwadzieścia lat. Podszedłem do niej i moja stopa po raz kolejny przekroczyła jej próg. Poczułem się
tak szczęśliwy i spełniony, że nie mogłem
opanować moich emocji, zaczałęm pła-

kać tak samo jak wtedy, gdy opuszczałem moją piekną LATARNIĘ. Facynujące,
że jako dziecko przekraczałem ten próg
dzień w dzień, nie zwracając w sumie
uwagi na to, gdzie się znajduję. To właśnie mój dom, do którego wracam i będe
wracać za każdym razem. Moje najważniejsze chwile z życia właśnie w niej się
rozegrały. Odwróciłem się, a żona z dzieckiem bawili się na plaży. Mając jeszcze
chwilę dla siebie, powoli wszedłem do
środka i udałem się na samą górę, zauważyłem, że wszystko jest pokryte
centymetrową warstwą kurzu. Przetarłem przycisk do włączania latarni i po
chwili została przeze mnie uruchomiona.
Przejechałem rękawem po twarzy, aby
otrzeć łzy i usiadłem na ławce, gdzie mój
ojciec zmarł i pomyślałem, że piękniejszą
śmiercią mój tata nie mógł zostać obdarzony. Czułem, że to ten moment, iż muszę się z tym pogodzić i nabrałem tyle
odwagi, że w końcu po tylu latach mi się
to udało. Jako małe dziecko nie mogłem
wtedy usiąść na tej ławce, nie byłem
przygotowany. Tak jak dawniej, podziwjając krajobraz, nasłuchując fal rozbijających się o ostre krawędzie skał, czułem
wilgotną bryzę wiejącą znad morza ku
lądowi. Wtedy odzyskałem swoją duszę,
wszystkie wspomnienia wróciły, ale już
nie były kojarzone z czymś przerażającym i strasznym, wręcz przeciwnie,
wyzwoliły mnie, dały mi wolność. Jakbym na nowo otrzymał skrzydła, które
przez te wszystkie lata były związane
liną. Zacząłem się uśmiechać sam do siebie, wstałem i usłyszałem za sobą głos,
w którym już lata temu zakochałem się.
Moja żona stała tam z moim dzieckiem
i powiedziała tylko, jaka ona piękna, a ja
pokazałem, że mają usiąść obok mnie
na ławce. Zapewne macie wiele pytań
w głowie. Chociażby jak przetrwałem
te wszystkie lata bez mojej latarni? Myślę, że odpowiedź jest prosta, ponieważ
to moja żona i dziecko dali mi powód,
abym mógł znowu czuć, że żyję, dali mi
poczucie, że „moją wewnętrzną latarnią
jest teraz rodzina”. Moim zdaniem każdy
powinien posiadać taką latarnię, która
jak kompas wskazuje ci dokąd zmierzać
i do której można wracać w każdej chwili, która jest i będzie dla ciebie oparciem
na przykład w dążeniu do celu oraz będzie postrzegana jak coś bezcennego
i najcenniejszego w życiu.
Związek Miast i Gmin Morskich

Kategoria

esej

Ja, latar nia jak g wiazda
na niebie… (T. Kubiak)
Zapomnienie jest nieodłączną częścią naszego świata. Choćbyśmy pragnęli całym sercem zostać w pamięci innych, z upływem lat z niej znikniemy, wszelkie ślady naszego istnienia zostaną
przykryte świeżym piaskiem, zniszczą je chłodne, bezduszne fale,
robiąc miejsce nowym, niepoznanym rzeczom. Zapomnienie, niby
piąty żywioł, atakuje nas, wymazuje z naszego umysłu wartościowe wspomnienia oraz wiele istnień. I choć walka z dodatkowym
żywiołem może okazać się żmudna, a nawet i bezcelowa, sądzę,
że (poza ludźmi), są rzeczy, o których po prostu nie wolno zapomnieć. Należy opowiadać kolejnym pokoleniom historie, które
wypowiedziane na głos, poniesie wiatr, cicho ścierając osadzony
kurz i odświeżając to, co zniknęło, ale nie umarło.
Ze wstydem muszę się przyznać, iż jako mieszkanka Pomorza
nigdy nie przykładałam wielkiej wagi do historii, jakie chowają
się w morskiej bryzie. Nie miałam pojęcia, jak wiele tajemnic
ukrywa Bałtyk, ani jak ważną rolę odgrywa element architektury naszego Wybrzeża – latarnie morskie. Latarnie, które w swej
symbolice odwołują się do poszukiwania prawdy, do mijającej
chwili oraz nieśmiertelności.

Za to, że jest...
Latarnia i człowiek od wieków byli połączeni niezwykłą, trwałą
więzią. Jak istotny może być związek między latarnią a człowiekiem, świadczy mnogość tekstów kultury. [...] Postanawiamy pójść
do niego (działa lotniczego) i wyrazić swe uznanie, podobnie jak
się je wyraża znajomej latarni morskiej, jeśli kiedy zdarzy się okazja
znaleźć się u jej podstawy. Klepie się ją lewą dłonią z wdzięcznością
i wybacza wszystkie troski i niepokoje, jakie kiedyś sprawiła, zanim
się ukazała, przypominając swym zachowaniem umiłowaną, która się nie zjawiła na umówioną godzinę. Zapomina się od razu, że
bolały oczy od jej wypatrywania, że gnębił niepokój przy szukaniu
w myślach urojonych błędów w zliczonej pozycji. Następuje błogosławiony spokój, który mnoży wyłącznie uczucie wdzięczności dla
niej, za to, że się „odkryła” i że jest [...]
Nie chodzi tylko o to, że jest ona ratunkiem, bezpieczną przystanią, istotą, która swymi silnymi dłońmi ściąga ciężar niepokoju
oraz przestrachu z duszy, ale również – przyjacielem, z którym
człowiek czuje się swobodnie, który wysłucha zmartwień i ukoi
swym milczeniem. Jej spokój to oznaka nieśmiertelności. Zauważył to Stefan Żeromski, który wątek emocjonalnej więzi z latarnią
morską poruszył w swej powieści „Dzieje grzechu”... W pokoiku
wąskim i ciasnym stało wygodne krzesło na biegunach. Wysuwała
je [Ewa] na środek pokoju i wpół leżąc, zatopiwszy oczy w morzu,
rozmyślała w ciągu nieskończonych godzin. Kochała dzienny błęCZAS MORZA 2(63) czerwiec 2015

I miejsce – Daria Krużewska
II Liceum Ogólnokształcące
w Sopocie
kit morza, albowiem owijał się około ran jej duszy jak gdyby pas
błogosławiony, jak gdyby chusta gojąca. Kochała głęboką, bardzo
ciemną noc nad wodami. Na wprost jej okna, w dalekim bezmiarze
głębin zatopionych w mroku, gdy mistral wzdymał wały morskie
i walił nimi w skały wybrzeża, błyskała morska latarnia. Kochała
błysk latarni i zżyła się z nim duszą tak dalece jak z niczym teraz
na ziemi. Zdawało się, że to chmury lecące krzeszą ogień z morza.
Czekała zawsze z utęsknieniem nocami na światło nocne. Oto i tej
nocy... Nareszcie! Przeleciał elektryczny, milczący znak – raz-raz!
Nastawał poprzedni mrok. I znowu – światło – raz-raz! Otchłań
ciemności wylewała z odległych samotni, z tajnych okręgów pustyni
ryk i wzdychanie na ludzki brzeg...
Czyż to nie jest więcej jak ratunek? Latarnie oświetlają każdą
noc, bez chwil wahania walczą z ciemnością nocy, są czymś stałym, niezachwianym. Choć wszystko na świecie się zmienia, niszczy, umiera, one nieprzerwanie świecą i stanowią twardą ostoję,
zapewniają, że została na tej planecie jedna, niezmienna rzecz.
A my, wpatrzeni w jej zawsze punktualne światło odzyskujemy
dawno utracony spokój i nadzieję. Latarnie morskie swą jasnością
doprowadzają statki do portu, a ludzkie dusze do ukojenia, którego od zawsze na tym świecie było zdecydowanie za mało.

Magia...
Na obrazie współczesnego
artysty w samym jego centrum
znajduje się wielka konstrukcja stworzona z części okrętów,
na której szczycie postawiono
piękną latarnię morską. Wokół
niej jasne niebo przerodziło się
w granatową noc – niby wroga
jej jasności. W oddali spokojnie
czuwa kilka innych latarni. Unoszące się w powietrzu abstrakcyjnie zbudowane statki, kierują swoje dzioby w przeciwne kierunki: do brzegu i od brzegu, kierowane tym, co jest na samym
szczycie centralnej części obrazu. Obraz Z. Hinca w magiczny
sposób ujawnia zadania latarni i ich moce. Oddaje wielozadaniowość obrońców morza i człowieka. Nieważne są sztorm czy
najspokojniejsza tafla, ilość statków, ich położenie oraz wielkość
– latarnie zawsze przyciągają, sterują, prowadzą, chronią... jak
dobre wróżki.

Zanim powstały latar nie...
Ludzie palili zwykłe ogniska nad brzegiem morza. Ogień,
jego blask miał wskazywać zagubionym drogę .Potem palono
je na wysokich wieżach, aby ich światło docierało jeszcze dalej »
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» w morze. Od zawsze nocny blask miał być mapą, niby gwiaz-

dami na niebie, kompasem, który doprowadzi do domu. A dom
to nie tylko miejsce – to uczucie, niematerialne ogniki w naszej
duszy, które skaczą tylko wtedy, kiedy czujemy się szczęśliwi. Od
zawsze potrzebowaliśmy przewodników, kogoś, kto jak dziecku,
wskaże palcem drogę. Jako ludzie jesteśmy wyjątkowo nieokiełznani, gotowi wyruszyć przed siebie w każdej chwili – wystarczy nam jedno słowo, mały impuls, a my efektem domina,
zburzymy dotychczasową rzeczywistość i zaczniemy budować
nową. To właśnie jest w nas piękne a zarazem przerażające. Tak
wiele możemy zrobić, tak daleko dotrzeć, tyle zmienić. Ośmielę
się założyć, iż już w starożytności odkryto w nas tę moc. I z myślą o nas, autodestrukcyjnych, szalonych, niepowstrzymanych
istotach, zaczęto palić ogniska, a później budować latarnie morskie. Na wypadek, gdybyśmy w połowie nowej ścieżki życiowej
odkryli, że to nie ona jest nam pisana. Abyśmy mogli wrócić do
tego, co znane i jak z czasem niektórzy zrozumieją – lepsze.
Nieważne, jak bardzo zboczymy z kursu naszego życia, zawsze
możemy wrócić, a gładkie światło, pieszczące nocne niebo, doprowadzi nas dokładnie tam, gdzie powinniśmy się znaleźć.

Pamiętajmy o latar niach...
Chciałabym (paradoksalnie) zatrzymać się na przemijaniu
oraz odświeżyć pamięć o istnieniu pewnej latarni.

Największą i najsłynniejszą latarnią w starożytności była latarnia morska na wyspie Faros w Egipcie. Egipcjanie zbudowali sobie
tak wspaniałą latarnię, że została ona uznana za jeden z siedmiu
cudów świata. Zbudowana z kamienia, miała 120 metrów wysokości, a jej światło sięgało w morze aż 56 kilometrów! Niestety –
choć zbudowana z solidnych głazów – uległa trzęsieniom ziemi...
Latarnie. Prowadzą bezpiecznie do celu, oświetlają noc, pozwalając na dalsze życie. Jak mało wiemy o tych cichych bohaterach! Troskliwie oraz z czułością biorą pieczę nad ludźmi, dbając o ich powrót do domu, a gdy już to nastanie, niewzruszone
przeczekują dzień, by móc dokonywać cudów nocą, kiedy nikt
nie patrzy. I my mamy swoją latarnię, której już nie ma...
o której zapewne już niewielu pamięta.
To latarnia morska w Jastarni Borze – powstała, by chronić.
Wiele statków wychodzących z zasięgu latarni w Rozewiu, nie
dostrzegało ochroniarza w Helu i wpadało na mielizny. Obrońca
w Borze wybudowany w 1872 roku ocalił wiele istnień i swym
jaskrawym światłem szczęśliwie naprowadzał wszystkich zagubionych. Bohaterskich rzeczy dokonywał i niemniej bohatersko zginął. W 1939 roku latarnia w Jastarni Borze została wysadzona przez polskich saperów, aby utrudnić naprowadzanie
niemieckiej artylerii (była punktem nawigacyjnym dla wroga).
Istniała dla ludzi i również za nich zginęła.
Czy dzisiaj ktoś jeszcze tęskni za ogniem latarni...?
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W POMORSKIEM
O rozwoju oferty turystyki
wodnej w obszarze Pętli
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
dyskutowali uczestnicy
konferencji, która odbyła
się 15 maja w Urzędzie
Marszałkowskim w Gdańsku.

Pętla Żuławska
i Zatoka Gdańska

S

potkanie z władzami województwa, z przedstawicielami pomorskich gmin oraz żeglarzami
posłużyło dyskusji nad kontynuacją programu, który dotychczas przyczynił się
do odrodzenia żeglugi w rejonie Żuław.
Przedsięwzięcie „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej
i Zatoki Gdańskiej” będzie realizowane
w województwie pomorskim na obszarze delty Wisły, Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej, stanowiąc kontynuację
zakończonego niedawno projektu „Pętla
Żuławska – rozwój turystyki wodnej.
Etap I”, współfinansowanego ze środków
POIG 2007-2013. Realizacja przedsięwzięcia będzie stanowić nową jakość,
która rozszerzy sieć szlaków wodnych
delty Wisły i Zalewu Wiślanego o nową
infrastrukturę turystyki wodnej i obejmie
obszarem inwestowania wybrzeże Zatoki Gdańskiej.

Przedsięwzięcie ma charakter projektu sieciowego i jest inspirowane przez
województwo pomorskie. Docelowo
realizatorem przedsięwzięcia będą samorządy lokalne, które spośród siebie
wyłonią lidera (liderów) projektów.
Przedmiotem realizacji projektu jest
stworzenie ponadregionalnego produktu turystycznego, poprzez budowę
i modernizację infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu
delty Wisły i Zalewu Wiślanego oraz na
wybrzeżu Zatoki Gdańskiej.

Konferencja umożliwiła przedstawienie założeń przedsięwzięcia strategicznego, omówienie działań związanych
z przygotowaniem projektów do realizacji (faza projektowa, inwestycyjna)
oraz zaprezentowanie zakresu analizy
wykonalności przedsięwzięcia i strategii
kreacji marki Pętli Żuławskiej i Zatoki
Gdańskiej. Ponadto, podczas konferencji
przedstawione zostały bieżące zadania
realizowane w ramach przygotowania
do wdrożenia przedsięwzięcia oraz określono ramy dalszej współpracy.

„Kajakiem przez Pomorze”
14 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się
konferencja dla partnerów przedsięwzięcia strategicznego „Kajakiem przez Pomorze”–
zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki
kajakowej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. Program ten stanowi jeden
z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Województwa Pomorskiego 2020.

P

rzedsięwzięcie „Kajakiem przez
Pomorze” przewiduje powstanie
infrastruktury turystyki kajakowej
(przystanie i stanice kajakowe, przenoski, miejsca wodowania i wyjmowania
kajaków), działania promocyjne, system
informacji kajakowej oraz oznakowanie
szlaków wodnych. Efektem realizacji
projektu ma być powstanie i zagospodarowanie minimum 15 pomorskich
szlaków kajakowych, stanowiących roz-
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poznawalny, spójny i zintegrowany produkt turystyczny.
Partnerami przedsięwzięcia są gminy
i powiaty województwa pomorskiego,
podmioty prywatne działające w branży
kajakowej, przedstawiciele parków krajobrazowych, regionalnych dyrekcji lasów
państwowych, urzędów morskich oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Celem konferencji było omówienie
dotychczasowych działań związanych

z przygotowaniem przedsięwzięcia
do realizacji oraz określenie ram dalszej współpracy, w tym wybór Liderów i ich partnerstwa. Ponadto podczas konferencji przedstawione zostały
bieżące zadania realizowane w ramach
przygotowania do wdrożenia przedsięwzięcia.
U R Z Ą D M A R S Z A Ł K OW S K I
WO J E WÓ D Z T WA P O M O R S K I E G O
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Kalendarz wybranych imprez miast i gmin nadmorskich
– członków Związku Miast i Gmin Morskich
CEDRY WIELKIE

11 lipca
Impreza żeglarska „Złap wiatr w Żuławski
Kliwer”, Przystań Żeglarska w Błotniku
25 lipca
Żuławski Rajd Rowerowy
5 września
Dożynki gminne

DARŁOWO

lipiec – sierpień
Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej
1 – 3 lipca
Bakista Cup – Regaty po Zachodniopomorskim
Szlaku Żeglarskim
8 lipca
Kino na leżakach
9-12 lipca
Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie
11 lipca
Konkurs Bursztynowy Mikrofon
Drugie śniadanie mistrzów TVN24
18 lipca
LATO Z RADIEM
19 lipca
Bieg Króla Eryka
20 – 26 lipca
Festiwal Filmów Skandynawskich
31 lipca – 2 sierpnia
Projekt Plaża TVN
2 sierpnia
„Morze Miłości“ – festyn charytatywny
na rzecz Hospicjum w Darłowie
4 sierpnia
Kino na leżakach
8 sierpnia
Powrót Króla Eryka – widowisko historyczne
14 – 15 sierpnia
REGGAENWALDE FESTIWAL

DZIWNÓW

4 lipca
Festyn „Ster na Dziwnów”
7 lipca
Kino na leżakach, Łukęcin
Zjednoczone Słoneczniki – Multimedialne
Roadshow
10 – 12 lipca
Regaty Pucharu Europy w klasie Laser
12 lipca
Plażowe Mistrzostwa Budowniczych
w Międzywodziu
17 lipca
Summer Disco Festival
18 lipca
Dzień Grecki
20 lipca
51. Etapowe Regaty Turystyczne
21 lipca
Kino na leżakach, Dziwnówek
28 lipca
Kino na leżakach, Dziwnów
30 lipca – 2 sierpnia
Mantra Cup, Port Jachtowy
CZAS MORZA 2(63) czerwiec 2015

11 lipca
Kino na leżakach, Międzywodzie
13 – 15 sierpnia
XIV Festiwal Gwiazd Sportu
15 sierpnia
XVI Międzynarodowy Bieg „Cztery Mile Jarka”
21-23 sierpnia
Festyn Komandosa
25 sierpnia – 5 lipca
Mistrzostwa Świata w klasie Optimist

ELBLĄG

10 – 11 lipca
Festiwal Jazzbląg
17 – 22 lipca
II edycja Festiwalu „Muzyka polska na
Żuławach”
12, 19, 26 lipca oraz 2, 9 sierpnia
XVIII Letni Salon Muzyczny „Bażantarnia
2015”
18-25 lipca
Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej
22 – 23 lipca
50-lecie Biennale Form Przestrzennych
26 lipca
Festyn Policji
15 – 16 sierpnia
Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie
z Truso w Elblągu”
21 sierpnia
Festiwal Elbląg Rocks Europa
21 – 23 sierpnia
Zawody sportowe Enduroman
Turniej Piłki Ręcznej Kobiet EKS Start Elbląg
22 – 23 sierpnia
Wakacyjne poranki z muzyką dla
najmłodszych
XIX Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki
Wartościowej
Wakacyjne spotkanie z kwartetem Elbląskiej
Orkiestry Kameralnej
31 sierpnia
Koncert organowy z Romanem Peruckim
i Elbląską Orkiestrą Kameralną

GDAŃSK

30 czerwca – 25 sierpnia
58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej w Oliwie
2 – 5 lipca
Baltic Sail Gdańsk
9 – 12 lipca
Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
17 – 19 lipca
Festiwal Kultur Świata „Okno na Świat”
19 lipca
Triathlon Gdańsk
25 lipca – 16 sierpnia
Jarmark św. Dominika
1 – 9 sierpnia
Festiwal Szekspirowski
15 sierpnia
XXI Maraton Solidarności
16 – 22 sierpnia
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski
Mozartiana

22 sierpnia
Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

GDYNIA

26 czerwca – 9 sierpnia
Kino letnie na scenie Teatru Miejskiego
1 – 4 lipca
Open’er Festiwal
3 – 12 lipca
8. Gdynia Design Days
9 – 26 lipca
Volvo Gdynia Sailing Days
22 – 26 lipca
Globaltica World Cultures Festival
30 lipca – 2 sierpnia
Targi Sportów Wodnych i Festiwal
Żeglarstwa Wiatr i Woda
31 lipca – 2 sierpnia
Nadmorski Plener Czytelniczy
3x3 Gdynia 2015 – turniej koszykówki FIBA
7 – 9 sierpnia
Herbalife Ironman
16 sierpnia
Konkurs Lotów Red Bull
30 sierpnia
Mistrzostwa Polski w Aquathlonie

GNIEWINO

11 – 12 lipca
Dni Gminy Gniewino, Kaszubski Przegląd
Orkiestr Dętych, Czymanowo
25 – 26 lipca
Regaty św. Anny w klasie Optymist, Przystań
w Nadolu
25 lipca
Pielgrzymka Wodno-Piesza z Nadola
do Żarnowca
26 lipca
Krancbal, festyn folklorystyczny, Skansen
w Nadolu
7 – 9 sierpnia
Piknik Militarny w Lisewie
16 sierpnia
King Oscar MTB Maraton
23 sierpnia
Dzień Chleba i Miodu i Odpust
św. Augustyna w Nadolu
Konkurs wieńców dożynkowych

HEL

10 lipca
Poławianie bursztynu
12 lipca-15 sierpnia
Międzynarodowy Letni Festiwal Kultury
i Sztuki w Helu
13 lipca – 12 sierpnia
Teatr w Remizie
18 lipca
Ultramaraton, Bulwar Nadmorski
Grand Prix Ziemi Puckiej
25 lipiec
Dzień Ryby, Bulwar Nadmorski
1 sierpnia
Ultratriathlon Hel-Rysy
14 – 23 sierpnia
D-DAY HEL
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» 21 – 23 sierpnia

BTC Maraton Pływacki

JASTARNIA

10, 31 lipca, 7, 18 sierpnia
Biesiada w Kuźnicy
11 lipca
Zatoka Reggae
12 lipca
Targi Designu w Juracie
18 lipca
Disco Polo
1 – 2 sierpnia
Dni Węgorza
12 sierpnia
Festiwal rockowo-bluesowy
14 – 15 sierpnia
Lato Muzyczne w Juracie

KOŁOBRZEG

3 – 5 lipca
Festiwal Opery i Operetki, RCK
Puchar Kitesurfingu
6 lipca
Gala Piosenki Biesiadnej – 20 lat
9 lipca – 27 sierpnia (czwartki)
XV Międzynarodowy Festiwal Muzyka
w Katedrze
10 – 12 lipca
Teatralne Wieczory z Bałtyckim Teatrem
Dramatycznym w Koszalinie, RCK
12 lipca, 16 sierpnia
Kino na leżakach
17 – 19 lipca
Projekt Plaża TVN
17 – 29 lipca
Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie
Warsztaty Orkiestrowe
18 lipca
VI Kołobrzeska Noc Kabaretowa
24-26 lipca
SUNRISE Festiwal
31 lipca – 2 sierpnia
VI RCK PRO JAZZ Festiwal
31 lipca – 1 sierpnia
Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka
Kaczmarskiego „Nadzieja”
1 sierpnia
Wielkie Głosy w Hołdzie Powstańcom
Warszawy
6 – 9 sierpnia
III Kołobrzeski Festiwal Filmowy „Sensacyjne
Lato Filmów”
15 sierpnia
Gra miejska interaktywna – Folklor Kołobrzeg
11 – 15 sierpnia
XXIV Międzynarodowe Spotkania
z Folklorem Interfolk 2015
22 sierpnia
V RoCK Festiwal
30 sierpnia
RESUME MOLO

KOSAKOWO

1 – 4 lipca
Open’er Festival 2015, teren lotniska
Gdynia-Kosakowo
25 lipca
Muzyczne plażowanie oraz Wybory
Małej Miss Lata 2015, Scena Plenerowa
w Mechelinkach.
1 sierpnia
Turniej Siatkówki Plażowej – Rewa 2015
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8 sierpnia
Urodziny Gminy Kosakowo
15 sierpnia
XIX Festyn Kaszubski

KROKOWA

4 lipca
Skandia Maraton Lang Team
5 lipca
Tauron Lang Team Race
XVIII Przegląd Zespołów Regionalnych,
Wierzchucino
5, 12, 19, 26 lipca oraz 2, 9, 16
sierpnia
IX Cysterskie Lato Muzyczne, Żarnowiec
9 lipca
Plażowe Mistrzostwa Budowniczych, Dębki
11 lipca
Regaty otwarte – łodzie klasy Optymist
Pokaz Strongman, Dębki
18 – 19 lipca
Dni Krokowej
19 lipca
Festyn Kaszubski, Dębki
Puchar Bałtyku Nordic Walking, Białogóra
21 lipca
Plażowe Mistrzostwa Budowniczych,
Białogóra
25 lipca
Odpust Św. Anny, Regaty dla szkółki
żeglarskiej – łodzie klasy Puck
Festyn „Wiatr od morza” – Karwieńskie Błoto I
26 lipca
Turniej Krokowa Open w siatkówce plażowej
1 sierpnia
Festyn historyczny – inscenizacja bitwy
pod Świecinem
Festyn „Wiatr od morza” – Karwieńskie Błoto II
2 sierpnia
XIX Jarmark Cysterski, Żarnowiec
8 sierpnia
Regaty otwarte – łodzie klasy Puck
30 sierpnia
Regaty – Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych, Lubkowo
30 sierpnia
Dożynki gminy Krokowa oraz powiatu
puckiego, Kłanino

KRYNICA MORSKA

4 lipca
Poławianie bursztynu
11, 25 lipca oraz 8, 22 sierpnia
Koncert organowy
18 lipca
Krynicki kabaret show
26 lipca
Disco polo z Polo TV
1 sierpnia
Teatr dla dzieci
8 sierpnia
Bursztynowa Miss Polski
16 sierpnia
Lato z Radiem
20 – 23 sierpnia
Regaty żeglarskie 505

LĘB ORK

24 – 26 lipca
Lęborskie Dni Jakubowe
Jarmark św. Jakuba
VII Międzynarodowy Zlot Jakubów
Bieg św. Jakuba

30 sierpnia
Pożegnanie lata
Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych

ŁEBA

9 lipca
Event „Kinder Joy”
10 – 12 lipca
Event „Zjednoczone słoneczniki”,
Multimedialne RoadShow
Festiwal kulinarny „Zapomniane smaki”
11 lipca
Święto Łeby
15 – 19 lipca
Active Summer z Radiem ZET
15 – 28 lipca
Cyrk Mendrano
17 – 19 lipca
Lato z książką
24 – 26 lipca
FORD KiteCup
1 – 2 sierpnia
Festiwal Łebski
7 – 9 sierpnia
Festiwal Piwa Prawdziwego
Festiwal Kolorów i Teatrów Ulicznych
14 – 16 sierpnia
American CarShow II Zlot Amerykańskich
Samochodów
17 – 21 sierpnia
Bike Week Motozloty
22 – 23 sierpnia
Kaszubskie Camino 2015
28 – 30 sierpnia
Festiwal Latawców
29 – 30 sierpnia
Festiwal Żagli ISSA

MIELNO

1 lipca
Kino na leżakach, Chłopy
10 – 12 lipca
Denis Cup z Gwiazdami 2
15 lipca
Kino na leżakach, Gąski
22 lipca
Dzień Ryby, Chłopy
23 lipca
Kino na leżakach, Mielenko
24 – 26 lipca
Projekt Plaża TVN, Sarbinowo
25 lipca
ZUMBA SUMMER PARTY
29 lipca
Kino na leżakach, Sarbinowo
1 sierpnia
Festyn Pieczonej Gęsi, Gąski
7 – 9 sierpnia
Puchar Polski w Kiteboardingu
13 sierpnia
Kino na leżakach, Łazy
18 sierpnia
Kino na leżakach, Unieście
22 sierpnia
Finał Festiwalu Super Star

MIĘDZYZDROJE

1 – 4 lipca
20 Jubileuszowy Festiwal Gwiazd
w Międzyzdrojach
24 – 26 lipca
XI Festiwal Siły Sprawności i Urody – Fashion
Promenade – Międzyzdroje 2014
Związek Miast i Gmin Morskich
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XVI Mityng Lekkoatletyczny im. W.Komara
i T. Ślusarskiego
6,13, 20, 27 sierpnia
Międzynarodowe Czwartki Organowe
22 sierpnia
VI Gala Boksu Zawodowego – Międzyzdroje
Seaside Boxing Show

PRUSZCZ GDAŃSKI

5 lipca
II Jarmark Rzemieślników
FAKTORIA KULTURY:
4 lipca – 22 sierpnia (soboty)
Sobotnie wieczory z Letnią Sceną Teatru
Wybrzeża
5 lipca – 30 sierpnia (niedziele)
Scena muzyczna – koncerty
5 lipca – 16 sierpnia (niedziele)
Lekcje Niegrzeczności – Dziecięca Scena
Teatru Wybrzeża
10, 24 lipca oraz 7, 21 sierpnia
Piątki z muzyką klasyczną
29 sierpnia
Kabareton

PUCK

30 czerwca – 2 lipca
Mistrzostwa wojsk rakietowych w siatkówce
plażowej
2, 9, 16, 23 i 30 lipca
Otwarta Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej
3 – 4 lipca
Regaty o Puchar Komandora KS Zatoka
4 lipca
Zawody o Puchar Burmistrza na skateparku
i minigolfie
10 – 12 lipca
Mistrzostwa Polski w klasie Omega
Półfinały Mistrzostw Polski w kat. kadet
w siatkówce plażowej
11 lipca
Talenty 2015 – śpiewająco, tanecznie,
naukowo
18v19 lipca
Lotniczy Puck
18 lipca
XXII Otwarte Mistrzostwa Pucka kat.
mężczyzn w siatkówce plażowej
18-19 lipca
Regaty w klasie Korsarz
19 lipca
XXII Otwarte Mistrzostwa Pucka kat. kobiet
w siatkówce plażowej
24 lipca-1 sierpnia
Mistrzostwa Świata w klasie OKDinghi
Jarmark kuchni międzynarodowej
25 lipca
VII Półmaraton Ziemi Puckiej
25 – 26 lipca
Wakacyjny Weekend w Pucku z Gwiazdą
1 sierpnia
Discopolowanie
8 sierpnia
Pucki Dzień Kapra – koncert Gwiazdy
Kaszubska Baśka i Skat na plaży
15 sierpnia
Puck na rockowo
14 – 23 sierpnia
XXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
22 sierpnia
Kabaretowy Puck
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REWAL

3 – 5 lipca oraz 7 – 9 sierpnia
Festiwal Indii
5 lipca
Święto Śledzia Bałtyckiego, Niechorze
7 – 8 lipca oraz 18 – 19 sierpnia
Festiwal Indii, Niechorze
9 – 10 lipca oraz 11 – 13 sierpnia
Festiwal Indii, Pobierowo
14 lipca
Letnie Kino Plenerowe na Leżakach
17 lipca
Zawody Ratownictwa Wodnego Królowie
Plaż
24 lipca
Mistrzostwa w Przeciąganiu Liny Nocą,
Pobierowo
12 sierpnia
Letnie Kino plenerowe na leżakach,
Pobierowo

SOPOT

1 lipca – 16 sierpnia
Ogólnodostępne turnieje siatkówki i piłki
nożnej plażowej dla dzieci i młodzieży
4 – 5 lipca
Sopot Optimist Cup 2015
Polska Ekstraklasa Żeglarska
11 – 19 lipca
Sopot Film Festival
12 lipca
Ogólnopolskie Wybory Miss Lata Sopot’2015
18 – 19, 25 – 26 lipca
Wyścigi konne
20 – 26 lipca
Kiermasz Sztuki Ludowej CEPELIADA
7 – 9 sierpnia
Mistrzostwa Polski Katamaranów A-class
i Open, Sopot Finn Cup
Sopot Molo Jazz Festival
Międzynarodowe i Krajowe Zawody WKKW
16 sierpnia
Koncert Muzyki Filmowej
22 – 23 sierpnia
Polsat Sopot Festival 2015

SZCZECIN

4 – 5 lipca
Triathlon Szczecin Tri-tour 2015
5 lipca
Urodziny Miasta, Ogród Różany
9 – 12 lipca
6 Festiwal Artelier
10 – 26 lipca
Dni Odry, Wały Chrobrego
23 – 26 lipca
VII Jarmark Jakubowy
7 – 8 sierpnia
Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni
PYROMAGIC
8 – 15 sierpnia
XVI Baltic Polonez Cup Race 2015
15 – 19 sierpnia
VI Letni Festiwal Wędrowny Na Gotyckim
Szlaku Muzyka w Zabytkach Pomorza
Zachodniego 2015
22 sierpnia
V Bieg Szlakiem Dzika
22 – 23 sierpnia
VII Festiwal Spotkanie Kultur, Zamek Książąt
Pomorskich

27 – 30 sierpnia
Puchar Świata FIA w Rajdach Terenowych
Baja Poland 2015, Szczecin – Dobra
Szczecińska – Drawsko Pomorskie

ŚWINOUJŚCIE

4-5 lipca
12. Morski Turniej Tenisowy Gwiazd
5 lipca
Gala Piosenki Kabaretowej
18-19 lipca
AIR SHOW
18-20 lipca
51. Etapowe Regaty Turystyczne
3-10 sierpnia
Grechuta Festival
11-15 sierpnia
XVI Regaty Polonez Cup
13-16 sierpnia
Regaty Świnoujście Match Race
14-16 sierpnia
Sail Świnoujście i XXXI Festiwal Piosenki
Morskiej „Wiatrak 2015”
15-31 sierpnia
45. FAMA – Międzynarodowy Kampus
Artystyczny
15 sierpnia
Świta Neptuna w ramach
Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich
16 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich
22 sierpnia
Piknik z okazji 135. rocznicy powstania
wyspy Karsibór
28 sierpnia
Pokaz sprzętu i uzbrojenia w ramach
centralnych obchodów Święta Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej

TRZEBIATÓW

lipiec – sierpień
Mrzeżyńskie Lato Kabaretowe
4 lipca
Letni Festyn „Bezpieczna Woda”
Festiwal „Reggae nad Regą”
5 lipca
Spływ Kajakowy Trzema Rzekami
11 lipca
XVII Festiwal Muzyki Morskiej „Słona Woda”
14 – 16 lipca, 20 – 21 sierpnia
Festiwal Indii
17 lipca
Festiwal Kolorów
1 sierpnia
Trzebiatowskie Święto Kaszy
1 – 2 sierpnia
Spływ Kajakowy „Po Misę Kaszy”
2 sierpnia
Inscenizacja wybuchu Powstania
Warszawskiego
14 sierpnia
VIII Pałacowa Noc w Muzeum
15 sierpnia
Mrzeżyński Festyn Rybny na Pomorskiej
Drodze Św. Jakuba
22 sierpnia
Festiwal Muzyki Dawnej „Na gotyckim szlaku”
21 – 23 sierpnia
Festiwal Muzyczny „Nagle nad Morzem”
w Rogowie
29 sierpnia
Amatorski Turniej w Boules na Plaży
Mrzeżyno 2015

»
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» USTKA

4 lipca
Uśmiechnięta Ustka
8 lipca oraz 4 sierpnia
Kino na leżakach
9 lipca
XIII Plażowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Miasta Ustka
10-11 lipca
Lech Fire Festiwal Ustka 2015
16 lipca
Wakacyjna Promenada – impreza rodzinna
18-19 lipca
Bielsko Biała i Beskidy w Ustce – prezentacja
partnerskiego miasta
19 lipca
XXI Święto Latarni
23 lipca oraz 13 sierpnia
W rytmie ognia – animacje i warsztaty
25-26 lipca
Festiwal Żagli ISSA
29 lipca
Ustecka Muszelka – impreza cykliczna
30 lipca-2 sierpnia
Beach Soccer
31 lipca
Wakacje z Duchami
2 sierpnia
XXI Wielki Ogólnopolski Rajd Rowerowy
5 sierpnia
Koncert Orkiestry Dętej

7-9 sierpnia
TVN Plaża
12 sierpnia
Piaskowe Budowle
15 sierpnia
Święto Ustki – Szprotowe Dożynki
19 sierpnia
Świat Dźwięków
20 sierpnia
Otwarta Scena Muzyczna
22 sierpnia
XV Mistrzostwa Polski w Wypłukiwaniu
Bursztynu
Finał wyborów „Bursztynowej Miss Polski –
Ustka 2015”
26 sierpnia
Sierpniowa Potańcówka – impreza
muzyczno-taneczna
27-30 sierpnia
XXXVII Ogólnopolski Spływ Kajakowy
„LUBIANA 2015”

USTRONIE MORSKIE

1-7 lipca
Warsztaty Satyry i Karykatury MORKA
1 i 18 lipca oraz 15 sierpnia
Festiwal kulinarny z Sokołowem
2 i 16 lipca
Jarmark Collins Beach
4 lipca
Otwarcie Lata z Radiem ZŁOTE PRZEBOJE

5 lipca
Jazz i wernisaż MORKA
11 lipca
Siatkówka plażowa i animacje dla dzieci
7-9 sierpnia
Rodzinna strefa zabaw z RMF FM
19 sierpnia
Rajd do dębów i otwarcie ścieżki
przyrodniczo – edukacyjnej

WŁADYSŁAWOWO

5 lipca
Letni Puchar Polski Strongman
11 lipca
IX Nadmorska Noc Kabaretowa
17 lipca
Seatunes 2015: Rebeka, Makowiecki
19 lipca
„Kaszubskie Łodzie Pod Żaglami”, Chałupy
25 lipca
Letnia Scena Muzyczna: Akurat, Happysad
1 sierpnia
Letnia Scena Muzyczna: Quebonafide, Kękę,
Paluch
6 sierpnia
Festyn Rodzinny, Chłapowo
8 sierpnia
Letnia Scena Muzyczna: Luxtorpeda, Hey
14 sierpnia
Seatunes 2015: Agyness B. Mary, Natalia
Przybysz, Mela Koteluk
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STS „Generał Zaruski”
regatowym mistrzem
10 czerwca br. STS „Generał
Zaruski” jako pierwszy w swej
klasie przekroczył linię
mety regat „Baltic Tall Ships
Regatta 2015”!

Załoga „Zaruskiego” powróci do
Gdańska w rejsie o charakterze szkoleniowo-turystycznym przez Szwecję
i Danię z kadrą naukową i studentami

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z Olsztyna oraz załogantami z Gdańska,
zamustrowanymi w ramach wolnego
naboru.

D

la Gdańska, dla którego „Zaruski”
pełni rolę jednostki flagowej,
jest to olbrzymia satysfakcja. To
pierwszy takiej rangi sukces żeglarski
„Zaruskiego” pod gdańską banderą.
Jako drugi przez znaczną część trasy
regat gonił „Zaruskiego” dobry znajomy
z projektu MAST, litewski „Brabander”,
jednak przewaga gdańskiej jednostki
rosła z godziny na godzinę. Ostatecznie
litewski jacht uplasował się na trzeciej
pozycji, a drugie miejsce zajął holenderski szkuner gaflowy „Eldorado”.
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ZMIGM W HAMBURGU

Altonale 2015
z udziałem
Gdańska
Od 19 czerwca do 5 lipca w hamburskiej dzielnicy Altona już
po raz siedemnasty odbył się festiwal Altonale. Partnerem
tegorocznej edycji było miasto Gdańsk, które podczas kilku
festiwalowych dni zyskało możliwość zaprezentowania swojej
bogatej oferty kulturalnej i turystycznej.

W

dniu otwarcia festiwalu Robert Sochacki zaprezentował
w miejskim ratuszu projekt
multimedialny „Twoja planeta”. Na fasadzie budynku natomiast wyświetlona została przygotowana przez artystę
projekcja zatytułowana „W drodze do
domu”.
Dzięki otwartej formule festiwalu
w gdańskiej strefie odbyły się spotkania artystów reprezentujących różne
dziedziny sztuki i różne pokolenia.
Widzowie obejrzeli między innymi wystawę zatytułowaną „Tücken”
(Przewrotność) powstałą z inicjatywy
Gdańskiej Galerii Miejskiej. Jest to zaskakujący artystyczny dialog piętnastu
artystów z Gdańska, Warszawy, Krakowa, Hamburga, Berlina i Bremy prowadzony z eksponatami Muzeum Altony.
Dialog ten dotyczył różnego rodzaju
„przewrotności” w historii i w życiu
codziennym obu miast, Hamburga
i Gdańska.
Uczestnicy Altonale zaznali także
sporej dawki dobrej muzyki rodem
z Gdańska. Wystąpili tam między innymi: kwartet smyczkowy Cappelli
Gedanensis, Sławek Jaskułke, Krystyna
CZAS MORZA 2(63) czerwiec 2015

Stańko, IRCHA Clarinet Quartet, Trupa
Trupa oraz Hamburg-Sopot Quintet.
W części filmowej pokazane zostały między innymi takie filmy jak
„Wałęsa. Człowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy, „Gdańsk. Koniec i początek”
Pawła Zbierskiego, „Balet żurawi” Jacka Niegody, „Młyniska” Alicji Karskiej
i Aleksandry Went oraz „Miłość” Filipa
Dzierżawskiego. Natomiast w debacie
poświęconej gdańskiej tożsamości i literaturze udział wzięli Thomas Schulz,
Paweł Huelle i Paweł Zbierski.
W weekend wieńczący festiwal Altonale zaprezentowane zostały dwa
spektakle teatralne. Dla najmłodszych
widzów Miejski Teatr Miniatura przygotował „Afrykańską przygodę”. Dorośli widzowie zobaczyli natomiast
„Mackbeth – Horror Puppet Show”
w reż. Michała Derlatki, przygotowany
przez Teatr w Oknie w ramach 18. Festiwalu Szekspirowskiego.
Przez cały czas trwania festiwalu
oglądać było można także wystawę
fotograficzną „Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu” i stąd udział w Altonale
Związku Miast i Gmin Morskich, a także
wirtualną wystawę promującą Euro-

pejskie Centrum Solidarności. Na Placu
Republiki w dzielnicy Altona funkcjonowało gdańskie stoisko promujące
atrakcje turystyczne miasta.
W gdańskiej fotobudce goście festiwalu mogli zrobić sobie zdjęcia na
tle pięknych gdańskich plenerów. Po
zakończeniu festiwalu wszystkie zdjęcia zostały umieszczone w fotogalerii
w miejskich mediach społecznościowych.
Udział Gdańska w święcie dzielnicy
Altona nie jest przypadkowy. Od lat
bowiem mieszkańcy Hamburga plasują
się w czołówce turystów odwiedzających Gdańsk.
G R A Ż Y N A A DA M S KA
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Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego” SatBałtyk POIG.01.01.02-22-011/09-00

Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego
Głównym celem projektu SatBałtyk jest przygotowanie i uruchomienie bazy
technicznej oraz praktycznych procedur operacyjnych, umożliwiających sprawne, rutynowe
określanie stanów środowiska Bałtyku tj. tworzenie map jego charakterystyk strukturalnych
i funkcjonalnych, w tym dopływu i charakterystyk energii (PAR1, UV2), rozkładów
temperatury, stanu dynamicznego powierzchni morza, stężenia chloroﬁlu i innych pigmentów
ﬁtoplanktonu, zakwitów trujących alg, występowania upwellingów, pojawiania się plam
zanieczyszczeń w tym rozlewów ropy i in. oraz charakterystyk produkcji pierwotnej materii
organicznej.
Ponadto przewiduje się rozwijanie i w miarę możliwości praktyczne wykorzystywanie
satelitarnych metod oceny stanu zlodzenia powierzchni morza. Efektem końcowym projektu
ma być uruchomienie operacyjnego system szybkiego, efektywnego wyznaczania wyżej
wymienionych charakterystyk Bałtyku w formie map ich rozkładów na obszarze tego morza.
Uruchomiona baza i procedury wykorzystywać będą strumienie informacji
docierających z dostępnych systemów teledetekcji satelitarnej obejmujących swym
zasięgiem rejon Bałtyku, w szczególności obszar polskiej strefy ekonomicznej
(np. TRIOSN/NOAA, Meteosat 9, EOS, AQUA, ENVISAT i inne) oraz informacji płynących
z opracowanych wcześniej modeli matematycznych morza i atmosfery.

Projekt realizowany przez:
Instytut Oceanologii PAN, Sopot (koordynator)
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk

Zasolenie Morza Bałtyckiego 22.02.2015

www.satbaltyk.pl

Temperatura powierzchniowa Morza Bałtyckiego 25.05.2015

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

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

KOŁOBRZEG
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

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

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
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
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

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

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

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

