
Sopocianie jako 
pierwsi w Polsce bêd¹ 
decydowaæ o tym, 
w jaki sposób miejscy 
urzêdnicy maj¹ wydawaæ 
publiczne pieni¹dze.
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Radni przyjêli rezolucjê w sprawie wpro-

wadzenia bud¿etu obywatelskiego. Na ra-

zie dotyczyæ on bêdzie jednego procenta 

wydatków miasta, czyli oko³o 3 mln. z³o-

tych. Decyzja Rady Miasta odbiera jednak 

ratuszowi dotychczasow¹ wszechw³adzê. 

Nic dziwnego, ¿e taka forma bezpoœred-

niego zarz¹dzania bud¿etem Sopotu przez 

GROZI KATASTROF¥
Zbigniew KozakZbigniew Kozak
gratuluje sopocianom

1:01:0
dla mieszkañcówdla mieszkañców

Idea bud¿etu obywatelskiego, zwanego tak¿e partycypacyjnym, jest stosunkowo nowa. Po raz pierwszy zastoso-

wano go w roku 1989 w brazylijskim mieœcie Porto Alegre. Bezpoœredni wp³yw na wydatki lokalne maj¹ równie¿ 

mieszkañcy stanu Kalifornia. Sopot bêdzie pierwszym miastem w Polsce, w którym radni zdecydowali siê na wpro-

wadzenie podobnych rozwi¹zañ. W œlad za kurortem chce pójœæ szereg innych polskich miast m.in. Bia³ystok.

mieszkañców nie spodoba³a siê prezyden-

towi Jackowi Karnowskiemu. Przeciwni 

rezolucji byli równie¿ radni Platformy Oby-

watelskiej i Samorz¹dnoœci Sopot. Za jej 

przyjêciem g³osowali cz³onkowie klubów 

Kocham Sopot i Prawa i Sprawiedliwoœci. 

Obecnie trwaj¹ prace na okreœleniem za-

sad konstruowania bud¿etu. 

bezplatna gazeta pomorska
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Ekolodzy boj¹ siê wie¿owców

Skyline jak w Rio?
Wci¹¿ nie wiadomo, jak w przysz³oœci ma wygl¹daæ brzeg 

morski w Gdañsku. Ekolodzy od dawna ostrzegaj¹ w³adze 

miasta, aby nie stawiaæ tam wie¿owców.

Urzêdnicy twierdz¹, ¿e nic takiego 

nam nie grozi, przynajmniej na 

odcinku od mola w BrzeŸnie do 

Jelitkowa. Ewentualnie wysoka 

zabudowa mog³aby powstaæ po-

miêdzy wylotem alei Genera³a 

Hallera do mola. I to te¿ nic 

pewnego, jednak ekolodzy z Pol-

skiego Klubu Ekologicznego na 

wszelki wypadek doradzaj¹, aby 

budynki te nie przekracza³y 

wysokoœci¹ drzew. Na stronie 

internetowej Biura Rozwoju 

Ju¿ dziœ linia brzegowa trójmiejskiego wybrze¿a nie nale¿y do najefektowniejszych, 

trudno sobie wyobraziæ jak bêdzie wygl¹da³a, jeœli zostanie zabudowana wie¿owcami.
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Gdañska brak jest konkretnych 

informacji. W nieoficjalnych roz-

mowach mówi siê, ¿e tereny 

wzd³u¿ pasa nadmorskiego 

docelowo maj¹ pe³niæ funkcje re-

kreacyjno-sportowe. Niepokój 

ekologów budzi  równie¿ stan 

finansów miasta. Sprzeda¿ najbar-

dziej atrakcyjnych dzia³ek przy 

pla¿y prywatnym developerom 

mo¿e stanowiæ pokusê dla w³o-

darzy zad³u¿aj¹cego siê coraz 

bardziej Gdañska.                      (kf)

Wroc³aw 
Wyrok zapad³ 21 czerwca br. Tego dnia trzynastoosobowa 

komisja (7 osób by³o wyznaczonych przez instytucje Unii 

Europejskiej, a 6 reprezentowa³o Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego) obraduj¹ca w warszawskich £azien-

kach og³osi³a, ¿e Europejsk¹ Stolic¹ Kultury w roku 2016 zo-

stanie Wroc³aw. W ten sposób skoñczy³y siê marzenia w³adz 

Gdañska wypromowania grodu nad Mot³aw¹ wœród miesz-

kañców naszego kontynentu i œci¹gniêcia nad Ba³tyk setek 

tysiêcy turystów. Przepad³a tak¿e nagroda im. Meliny Mer-

couri wynosz¹cej 1,5 mln euro. 

Gdañsk by³ jednym z piê-

ciu finalistów wyœcigu do 

miana ESK 2016. Obok niego 

kandydowa³y: Katowice, Lu-

blin, Warszawa i Wroc³aw. 

Werdykt jury wzbudzi³ sporo 

emocji wœród pozosta³ych 

miast-finalistów. Nikt nie ne-

gowa³ wspania³ego rozwoju 

kulturalnego stolicy Dolnego 

Œl¹ska, jednak ministra Bog-

dana Zdrojewskieego oskar-

¿ano o stronniczoœæ (przez 

wiele lat by³ prezydentem 

Wroc³awia). Efektem emocji 

by³ list otwarty dzia³aczy z Lu-

blina, którzy zarzucili mini-

strowi, i¿ na tydzieñ przed 

werdyktem jury przyzna³ Wro-

c³awiowi 100 milionów z³otych 

z funduszy europejskich na 

Operê Wroc³awsk¹ i remont Pa-

wilonu Czterech Kopu³. Prze-

grani mieli te¿ pretensjê, ¿e jury 

nie uzasadni³o swojej decyzji. 

Zdaniem oponentów fakt, i¿ 

Wroc³aw, jak ¿adne inne miasto 

w Polsce, jest nasycony kultur¹, 

stanowi argument przeciwko 

jego nominacji do miana Euro-

pejskiej Stolicy. Uwa¿aj¹ oni, ¿e 

ESK 2016 powinna stanowiæ bo-

dziec rozwijaj¹cy kulturê mia-

sta-laureata, a nie nagradzaæ 

miasto ju¿ rozwiniête. Minister 

Zdrojewski okreœli³ list lubli-

nian, jako „smutne nieporozu-

mienie”, natomiast przewodni-

cz¹cy komisji selekcyjnej Au-

striak Manfred Gaulhofer za-

Gdañsk. Koniec marzeñ o Europejskiej Stolicy Kultury 

Gdañsk, chocia¿ bardzo siê stara³, uleg³ ostatecznie Wroc³awiowi, który 

w roku 2016 mieniæ siê bêdzie Europejsk¹ Stolic¹ Kultury. 

pewni³, ¿e prace jury przebie-

ga³y w sposób ca³kowicie czy-

sty, bez jakichkolwiek prób 

nacisku.

Dla miasta wa¿niejszym od 
meczu, choæ nie tak widowis-
kowym, jest problem, gdzie 
dru¿yny bior¹ce udzia³ w mi-
strzostwach zamieszkaj¹ na 
czas ich trwania. Na mecz dru-
¿yna przylatuje samolotem i 
zaraz po nim wraca do miejsca 
swego zakwaterowania. Wraz z 
ni¹ przyje¿d¿aj¹ i przewa¿nie 
wyje¿d¿aj¹ kibice. Najchêtniej 
jad¹ do miejsca gdzie przebywa 
i trenuje ich dru¿yna.  A to prze-
cie¿ od iloœci kibiców i d³ugoœci 
ich pobytu zale¿y ile zarobi¹ 
hotele, gastronomia, taksówka-
rze, sklepy z pami¹tkami i ca³e 
miasto. 

Województwo pomorskie 
ma szansê goœciæ kilka dru¿yn: 
Francuzów, Greków, Hiszpa-
nów, Holendrów, Niemców, 
Szwedów i Turków. Przedsta-
wiciele tych federacji pi³kar-

Pi³karze wybieraj¹ hotele i stadiony treningowe

Kto i gdzie Kto i gdzie 
zamieszka na Euro
Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej – Euro 2012 coraz bli¿ej. 

Wiemy ju¿, ¿e w Gdañsku bêdziemy mogli ogl¹daæ najlepsze 

dru¿yny naszego kontynentu, choæ nie wiemy jeszcze kto z kim 

i kiedy zagra na stadionie PGE Arena. 

skich odwiedzili Wybrze¿e 
Gdañskie i wydaje siê, ¿e byli 
zadowoleni z tego co zobaczyli. 
Najbli¿ej podpisania stosow-
nych umów s¹ Niemcy, Hisz-
panie i Szwedzi. Przedstawi-
cielom Federacji Niemieckiej 
najbardziej podoba³ siê piêcio-
gwiazdkowy hotel Dwór Oliw-
ski. Ich treningi odbywa³yby siê 
na stadionie Lechii przy ulicy 
Traugutta. Szwedzi z kolei maj¹ 
chêtkê na hotel Haffner w So-
pocie i na treningi w Oœrodku 
Sportu i Rekreacji w Gdyni. Na-
tomiast Hiszpanie zachwycili 
siê kompleksem sportowym w 
Gniewinie w pobli¿u ¯arnow-
ca. Jak na razie s¹ to dopiero 
przymiarki. Kto i gdzie zamie-
szka dowiemy siê wkrótce, do 
pierwszego gwizdka sêdziego 
pozosta³o ju¿ tylko kilkanaœcie 
miesiêcy.            (kf)
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Jak wygl¹da Dolne Miasto 

w Gdañsku wie ka¿dy. To od 

czasów II wojny œwiatowej 

jedna z najbardziej zaniedba-

nych dzielnic w mieœcie. Ostat-

nio g³oœno by³o o rewitalizacji 

tej czêœci Gdañska, jednak 

ostatnio nad dzielnic¹ pojawi³y 

siê znowu ciemne chmury. Pre-

zydent Gdañska Paw³a Ada-

mowicza powiedzia³, ¿e 240 

milionów przeznaczonych na 

inwestycje miejskie mog¹ zo-

staæ przesuniête na budowê 

tunelu pod Martw¹ Wis³¹. Po tej 

Plany rewitalizacji Dolnego Miasta zagro¿one

Tunel czy dzielnica? Tunel czy dzielnica? 
Oto jest pytanieOto jest pytanie
Niektórzy nazywaj¹ je 

gettem, inni wylêgarni¹ 

patologii. Wiêkszoœæ mie-

szkañców innych dzielnic 

Gdañska, jeœli nie musi, 

woli siê tam nie zapusz-

czaæ, zw³aszcza po zmro-

ku. Mia³o siê to zmieniæ, 

ale czy rewitalizacja tej 

zapomnianej, a mimo to 

piêknej dzielnicy Gdañska 

dojdzie do skutku, nadal 

nie wiadomo.

wypowiedzi na Dolnym Mie-

œcie zawrza³o. Dzia³acze spo-

³eczni z dzielnicy za¿¹dali 

spotkania z prezydentem. W Ra-

tuszu uspokajaj¹, ¿e prowa-

dzone s¹ ju¿ rozmowy z Mini-

sterstwem Rozwoju Regional-

nego, maj¹ce na celu otrzy-

manie dodatkowych funduszy z 

Unii Europejskiej zarówno na 

tunel, jak i na inne inwestycje 

miejskie. No có¿, gdañskim 

w³odarzom pozostaje ¿yczyæ 

owocnych rozmów.  

           (kf)

Gdañskie Dolne Miasto, piêkne i straszne, kiedy to siê zmieni?                                                                     fot. archiwum 

Znany ju¿ jest terminarz ligowy Ekstraklasy. Pi³karze gdañskiej 
Lechii pierwszy mecz sezonu 2011/2012  rozegraj¹ u siebie. Na 
prze³omie lipca i sierpnia goœciæ bêd¹ w Gdañsku Poloniê War-
szawa. Bêdzie to zarazem ich inauguracyjny wystêp na PGE Arena 
w Letnicy. Tym samym Lechiœci opuszczaj¹ dotychczasowy sta-
dion przy ulicy Traugutta we Wrzeszczu, na którym grali nieprzer-
wanie od roku 1945. Kolejnymi przeciwnikami gdañszczan jeszcze 
w sierpniu bêd¹ Cracovia i £KS £ódŸ. Natomiast 6 wrzeœnia 
kibiców pi³karskich czeka nie lada smaczek. W tym dniu na boisko 
PGE Areny wybiegn¹ pierwsze reprezentacje Polski oraz trzykrot-
nego pi³karskiego mistrza œwiata, czyli Niemiec.                 (as)

Inauguracja PGE Areny

Przeprowadzka Lechii 
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Od wybuchu afery sopockiej 
minê³y dok³adnie trzy lata. Œledz-
two prowadzone przeciwko urzê-
duj¹cemu prezydentowi Sopotu 
wci¹¿ trwa. Mimo ci¹¿¹cych na 
nim szeœciu zarzutów prokura-
torskich nadal sprawuje swoj¹ 
funkcjê, choæ w Radzie Miasta 
utraci³ wiêkszoœæ. 

Polowanie na myœliwych
W po³owie czerwca br. Pro-

kuratura Apelacyjna w Gdañsku 
wyst¹pi³a do Prokuratury Gene-
ralnej w Warszawie z wnioskiem 
o przed³u¿enie do koñca wrzeœnia 
œledztwa w sprawie korupcji Kar-
nowskiego. Prokuratorzy chc¹ 
przes³uchaæ dodatkowych œwiad-
ków i uzupe³niæ opinie z zakresu 
ksiêgowoœci i fonoskopii. Kar-
nowski z kolei z³o¿y³ doniesienie 
na gdañskich œledczych. W piœmie 
wys³anym na rêce Prokuratora 
Generalnego, Andrzeja Seremeta, 
zarzuca im „przekroczenie upra-
wnieñ wzglêdnie niedope³nienie 
obowi¹zków”, co mia³o doprowa-
dziæ do „zmiany istotnych para-
metrów dowodów rzeczowych”. 
Zdaniem Karnowskiego nagrania 
dostarczone przez S³awomira Jul-
kego zosta³y zmanipulowane. 
Dokonaæ tego mieli gdañscy 

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski pozywa dziennikarzy i donosi na œledczych.

PodejrzanyPodejrzany chce byæ ofiar¹?

Krzysztof M. Za³uski

Andrzej Stanis³awski

Podejrzany o korupcjê i ok³amywanie wymiaru sprawiedliwoœci 

Jacek Karnowski pozwa³ dziennikarzy „Rzeczpospolitej” za to, 

¿e ujawnili fakty, które doprowadzi³y do postawienia mu 

zarzutów. Kilka dni wczeœniej zarzuci³ manipulacjê dowodami 

prokuratorom oraz funkcjonariuszom CBA. Za¿¹da³ pó³ miliona 

z³otych zadoœæuczynienia. 

œledczy z Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego lub gdañskiej 
Prokuratury Apelacyjnej. Za-
równo CBA jak Prokuratura nie 
ustosunkowa³y siê do doniesie-
nia Karnowskiego. Zawiadomie-
nie rozpatrywane jest obecnie 
przez Prokuraturê Apelacyjn¹ w 
Szczecinie. 

Móg³ domagaæ siê wiêcej
Karnowski nie pozosta³ 

d³u¿ny równie¿ wobec dziennika, 
który aferê ujawni³. 11 lipca br. w 
trzeci¹ rocznicê publikacji i 
ostatnim dniu z³o¿y³ pozew prze-
ciwko „Rzeczpospolitej”. Dopo-
mina siê pó³ miliona z³otych, choæ 
- jak stwierdzi³ – powinien „do-
magaæ siê odszkodowania rzêdu 

kilku milionów z³otych, nie dla 
siebie, ale dla moich bliskich i 
wspó³pracowników. Jednak, 
poniewa¿ nie staæ mnie na 
wysok¹ op³atê s¹dow¹, wystê-
pujê tylko o 500 tys. z³otych 
zadoœæuczynienia”. 

Oprócz pieniêdzy od Paw³a 
Lisickiego, redaktora naczelnego 
„Rzeczpospolitej” i jej by³ego 
dziennikarza, Piotra Kubiaka, Kar-
nowski ¿¹da piêciokrotnej pub-
likacji stosownego oœwiadczenia i 
przeprosin na pierwszej stronie 
gazety. Chce równie¿, by podo-
bne oœwiadczenie zamieszczone 
zosta³o na g³ównej stronie por-
talu „Rz” i na Onecie.pl. 

Pawe³ Lisicki komentuje po-
zew prezydenta Sopotu nastêpu-

j¹co:  - Pan Jacek Karnowski ma 
do tego prawo i, jak chce, to niech 
z niego korzysta. 

Z kolei Piotr Kubiak, wspó³-
autor tekstów opisuj¹cych aferê 
sopock¹ odpowiada krótko: - Nie 
polemizujê z podejrzanymi o ko-
rupcjê, a zw³aszcza z poli-
tykami podejrzanymi o korup-
cjê. 

Podobnie Prokuratura Apela-
cyjna w Gdañsku, której rzecznik, 
Krzysztof Trynka zaznacza je-
dynie: „Nie bêdziemy z podej-
rzanym dyskutowaæ za poœred-
nictwem mediów”. 

Rozmowniejszy jest nato-
miast Jacek Karnowski, który na 
pytanie reportera PAP, dlaczego 
zdecydowa³ siê zaskar¿yæ gazetê 
jeszcze przed zakoñczeniem 
œledztwa, odpowiedzia³, ¿e podj¹³ 
tak¹ decyzjê, poniewa¿ jest pe-
wien swojej niewinnoœci. 

Szeœæ prezydenckich

 grzechów 

Innego zdania jest prokura-
tura. Na liœcie przestêpstw, któ-
rych wed³ug œledczych mia³ siê 
dopuœciæ Jacek Karnowski, 
znalaz³y siê m.in.: próba wymu-
szenia w marcu 2008 r. dwóch 
mieszkañ od S³awomira Julkego, 
przyjêcie korzyœci maj¹tkowych 
o wysokoœci ok. 60 tys. z³ od 
dilera samochodowego W³o-
dzimierza G, który mia³ zdaniem 
prokuratury sprzedaæ Karnow-
skiemu trzy auta po zani¿onej 
cenie i za darmo je serwisowaæ, 
oraz przyjêcie od miejscowego 
przedsiêbiorcy Mariana D. ko-
rzyœci maj¹tkowej w postaci bez-
p³atnie wykonanych na posesji 
prezydenta us³ug budowlanych o 
wartoœci 2 tys. z³. Kolejny zarzut 
pod adresem Karnowskiego, do-

tyczy z³o¿enia w 2007 roku, 
przed przetargiem na samocho-
dy dla magistratu, fa³szywego 
oœwiadczenia, jakoby z firm¹ 
prowadzon¹ przez W³odzimie-
rza G. nie ³¹czy³y go stosunki, 
które mog³yby budziæ w¹tpli-
woœci, co do jego bezstronnoœci 
wobec tej firmy. 

Prócz Karnowskiego zarzuty 
prokuratorskie us³yszeli równie¿: 
diler samochodowy W³odzimierz 
G., przedsiêbiorca budowlany 
Marian D. oraz dwóch urzêd-
ników sopockiego magistratu: se-
kretarz Miasta Sopotu Wojciech 
Z. i kierowca Karnowskiego Ja-
ros³aw S., którzy mieli u³atwiæ di-
lerowi wygranie przetargu na za-
kup samochodów dla Urzêdu 
Miejskiego. Jeœli prokuraturze 
uda siê do swoich racji przekonaæ 
s¹d, prezydentowi Sopotu groziæ 
bêdzie do10 lat wiêzienia. 

Prokuratura podejrzewa Karnowskiego go o pope³nienie szeregu przestêpstw o charakterze korupcyjnym i ok³a-
mywanie wymiaru sprawiedliwoœci, za co grozi do 10 lat wiêzienia.

Komentarz redakcyjny

Banda z³ego na jednego
Po ujawnieniu nagrania, w którym Jacek Karnowski domaga³ 

siê mieszkania „na mamê”, manipulantem mia³ byæ (zdaniem 
prezydenta Sopotu) S³awomir Julke. Gdy donosy sk³adane na 
przedsiêbiorcê nie poskutkowa³y (bo ¿adna prokuratura nie 
potwierdzi³a wersji Karnowskiego), do grona manipulantów 
do³¹czyli prokuratorzy z Gdañskiej Apelacji i funkcjonariusze 
CBA. Teraz okazuje siê, ¿e nieszczêœciu Karnowskiego (jak 
wynika z pozwu, który postanowi³ on po trzech latach z³o¿yæ do 
s¹du) winni s¹ dziennikarze, którzy ujawnili kompromituj¹ce go 
taœmy. Nie za du¿o tych manipulantów, jak na jednego 
niewinnego…?

Dawny plac by³ na pewno 
przaœny, peerelowski, ale przy-
jazny przeciêtnemu wczasowi-
czowi. Ten nowy mo¿na porów-
naæ z placem Józefa Pi³sud-
skiego w Warszawie. Urzêdnicy 
z sopockiego Ratusza dumni s¹ 
z dzie³a spinaj¹cego jakby kla-
mr¹ wylot ulicy Monte Cassino 
i odbudowany Dom Zdrojowy, 
natomiast grupa sopockich 
architektów dowodzi, ¿e pro-
jekt jest nadêty, cukierkowaty, a 
nadba³tycki kurort nigdy nie 
stanie siê tym, czym dla wy-
brze¿y Morza Œródziemnego 
jest Monte Carlo. 

Plac Przyjació³ Sopotu oddany

Przestrzeñ przyjaŸni, Przestrzeñ przyjaŸni, 
przestrzeñ niezgody

Przebudowa placu Przyjació³ Sopotu dobieg³a koñca. Jest to jedna z najbardziej kon-

trowersyjnych inwestycji, jaka powsta³a w kurorcie w ci¹gu ostatnich lat. Od pó³ roku trwa dys-

kusja, co ³adniejsze: obecny plac, wy³o¿ony p³ytami z importowanego kamienia i obsadzony 

m³odymi platanami, czy te¿ tamten zlikwidowany w ubieg³ym roku, z roz³o¿ystymi lipami 

i œwierkami, fontann¹ Jasia Rybaka i budkami, w których za parê z³otych mo¿na by³o zjeœæ 

kebab, pizzê, lub sma¿on¹ rybê. 

„Za ma³o zieleni” – mówi¹ 
architekci. – „Nie nale¿a³o li-
kwidowaæ trawników przed pa-
wilonem Alga”. 

Z Ratusza odpowiadaj¹, ¿e 
„trawniki bêd¹, tyle, ¿e nie 
sta³e, a ruchome” (w mobilnych 
skrzyniach). 

Architektów argumenty Ra-
tusza nie przekona³y i swój 
protest przekazali Radzie Mia-
sta, zaœ jej przewodnicz¹cy Woj-
ciech Fu³ek wyst¹pi³ do Urzêdu 
Wojewódzkiego z wnioskiem o 
zbadanie, czy realizowany pro-
jekt placu jest zgodny z planem 
jego zagospodarowania. Po 
zbadaniu sprawy Urz¹d Woje-
wódzki orzek³, ¿e plan zago-

spodarowania przestrzennego 
by³ nieprecyzyjny, a zatem po-
zwala na dowolne manipulo-
wanie kszta³tem i form¹ zieleni. 

Taki wyrok z pewnoœci¹ 
nikogo w pe³ni nie zadowoli. 
Nowy plac Przyjació³ Sopotu 
bêdzie mia³ swoich zwolenni-
ków i przeciwników. Najwiêcej 
¿alu mo¿e budziæ likwidacja 
fontanny Jasia Rybaka. By³a 
sympatyczna i wcale nie brzy-
dka. 

Na jej miejsce ma powstaæ 
nowa multimedialna, podœwie-
tlona w nocy fontanna zaprojek-
towana przez zagranicznych ar-
chitektów. Zapewne po jakimœ 
czasie oczy sopocian przywy-

kn¹ do tworzonego aktualnie 
wygl¹du tej czêœci miasta i dy-
skusje na ten temat zgasn¹. Po-
zostanie tylko pytanie – czy za 

Ten plac ¿yje ju¿ tylko we wspomnieniach, do nowego d³ugo jeszcze trzeba 
siê bêdzie przyzwyczajaæ… Plac Przyjació³ Sopotu we wrzeœniu 2008 roku.

Konferencjê pod tym tytu³em orga-
nizuje prezydent PKPP Lewiatan – Hen-
ryka Bochniarz. Odbêdzie siê ona w 
Sopocie, w dniach 28 – 30 wrzeœnia br. i 
mo¿e stanowiæ gratkê dla miasta. Dla 
w³adz bêdzie to presti¿ z okazji gosz-
czenia wielu œwiatowych znakomitoœci 
z dziedziny ekonomii, dla w³aœcicieli ho-
teli i zak³adów gastronomicznych jakby 
przed³u¿enie sezonu letniego. Do So-
potu przybêdzie oko³o tysi¹ca osób z 
pe³nymi portfelami, które bêd¹ musia³y 
gdzieœ spaæ, coœ jeœæ, a mo¿e tak¿e 
zechc¹ siê zabawiæ po wyczerpuj¹cych 
sesjach konferencyjnych. Sesji tych 
bêdzie piêæ. Ich tematy to m.in.: „Kapita-
lizm po kryzysie” i „Nowe wymiary kon-
kurencyjnoœci”. Na konferencjo odbê-
dzie siê te¿ 14 posiedzeñ panelowych: 
„Demokracja w mediach, media w de-
mokracji”, „Przywództwo w nowej glo-
balnej rzeczywistoœci”, czy te¿ „Koniec 
œwiata mê¿czyzn”. Patronami konferen-
cji s¹ prezydent Bronis³aw Komorowski 
i przewodnicz¹cy Parlamentu Europej-
skiego Jerzy Buzek.                        (kf)

Europejskie Forum 
Nowych Idei

Œwiatowe znakomitoœci ekonomii 
przyjad¹ do Sopotu

tak ogromne pieni¹dze, nie mo-
¿na by³o zrobiæ tego lepiej, nie 
niszcz¹c przy okazji wszystkie-
go, co istnia³o? 
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W roku 1991 Komisja Maj¹tkowa 

Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Ad-

ministracji przyjê³a wniosek Parafii 

Wniebowst¹pienia NMP w Redzie w 

sprawie odszkodowania za 55,5 hekta-

rów ziemi, skonfiskowanej parafii przez 

w³adze PRL w roku 1951. W lutym 1997 

roku Parafia, Agencja W³asnoœci Rolnej 

Skarbu Pañstwa, oraz Urz¹d Miasta 

Sopotu podpisa³y odpowiedni¹ ugodê. 

Na jej mocy Parafia otrzyma³a jako 

w³asnoœæ zamienn¹ 52,6 hektarów zie-

mi w Kokoszkach i tê ziemiê odst¹pi³a 

natychmiast Miastu Sopot w zamian za 

„Willê Krystyna” przy ulicy Haffnera 88, 

wraz z dzia³k¹ o powierzchni 3200 

metrów kwadratowych, oraz 1,5 mln 

dop³aty z kasy Miasta. 

Obecnie Centralne Biuro Antyko-

rupcyjne zasygnalizowa³o prokuraturze 

mo¿liwoœæ pope³nienia przestêpstwa 

przez urzêdników, którzy pe³nili wów-

czas funkcje prezydenta i wiceprezy-

denta Sopotu. CBA wysz³o z za³o¿enia, 

¿e taka trójstronna transakcja pomiê-

dzy trzema partnerami jest niezgodna z 

trybem dzia³ania Komisji Maj¹tkowej 

zajmuj¹cej siê zwrotem mienia zabra-

nego Koœcio³owi w czasach istnienia 

Jan Koz³owski i Jacek Karnowski pod lup¹ CBA

S³u¿by kontra urzêdnicy
Centralne Biuro Antykorupcyjne znowu namierza Jacka Kar-

nowskiego. Jego funkcjonariusze zasygnalizowali prokura-

turze mo¿liwoœæ pope³nienia przestêpstwa w zwi¹zku ze zwro-

tem mienia zabranego Koœcio³owi za czasów Polski Ludowej. 

Prezydent Sopotu odpiera zarzuty, twierdz¹c, ¿e to kolejna 

nagonka CBA na jego osobê. Wed³ug CBA w sprawê zamie-

szany jest równie¿ europose³ Jan Koz³owski.

PRL. Ówczesnym prezydentem So-

potu by³ obecny europose³ Jan Koz-

³owski, zaœ wiceprezydentem aktualny 

prezydent kurortu Jacek Karnowski. 

Jacek Karnowski stanowczo odrzuca 

zarzuty s³u¿b. Ziemiê nale¿¹c¹ przed 

rokiem 1951 do parafii w Redzie rze-

czoznawca wyceni³ w roku 1997 na 3 

miliony z³otych. W tym czasie ziemia w 

Kokoszkach by³a warta 3,2 milionów 

z³otych. Zaœ dzia³ka przy ulicy Haffnera 

w Sopocie 1,462 miliona, co po do-

p³acie 1,5 mln daje kwotê 2,962 milio-

nów. Tak wiêc wszystkie trzy nieru-

chomoœci przedstawia³y przybli¿on¹ 

wartoœæ. W jakim wiêc celu przepro-

wadzano tak skomplikowan¹ operacjê, 

w³¹czaj¹c w to Kokoszki? Jak wyjaœni³ 

Jacek Karnowski, ziemia AWRSP w 

Kokoszkach by³a samorz¹dowym w³a-

dzom Sopotu potrzebna dla przejêcia 

Hipodromu, który wówczas nale¿a³ 

równie¿ do AWRSP. Otrzymuj¹c od 

parafii w Redzie grunty w Kokoszkach 

sopocki Ratusz móg³ je wymieniæ z 

Agencj¹ na 60 % akcji Hipodromu. 

Akcjê CBA w tej sprawie prezydent So-

potu ocenia jako kolejne, bezzasadne 

czepianie siê jego osoby.               (bs)

Œledczy CBA podejrzewaj¹, ¿e w aferê obok Jacka Karnowskiego zamie-
szany jest równie¿ eurodeputowany Jan Koz³owski.
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ok³adnie 7 kwietnia br. 
minê³o 30 lat od tra-Dgicznej œmierci jed-

nego z najwybitniejszych pol-
skich kompozytorów i muzyków 
rockowych, Krzysztofa Klen-
czona. Autor takich przebojów 
jak „10 w skali Beauforta”, „Hi-
storia jednej znajomoœci”, 
„Kwiaty we w³osach”, „Ma-
tura”,  czy „Wróæmy na jeziora” 
by³ bardzo blisko zwi¹zany z 
Sopotem i Gdañskiem. Tutaj stu-
diowa³ na Politechnice i Studium 
Wychowania Fizycznego, tu 
równie¿ gra³ z grupami Niebie-
sko-Czarni, Piêciolinie i Czer-
wone Gitary. W 1970 roku za-
³o¿y³ w³asny zespó³ o nazwie 
Trzy Korony, a dwa lata póŸniej 
wyjecha³ do USA, gdzie w 1981 
roku zmar³ w wyniku ran odnie-

Ulica i mural na trzydziest¹ rocznicê œmierci artysty

Krzysztof M. Za³uski

Sopot uhonorowa³ Krzysztofa Klenczona

 
sionych w wypadku samocho-
dowym.

Inicjatywa upamiêtnienia 
twórczoœci Krzysztofa Klenczo-
na wysz³a z krêgu Fundacji 
Sopockie Korzenie. Pomys³ 
spodoba³ siê sopockim radnym, 
którzy jednog³oœnie postanowili 
nadaæ imiê artysty uliczce gra-
nicz¹cej z dawn¹ siedzib¹ tzw. III 
Non Stopu (obecnie mieœci siê 
tutaj Targowisko Miejskie). Na 
uroczystoœæ przyby³a najbli¿sza 
rodzina oraz przyjaciele muzyka, 
w tym cz³onkowie grup, z któ-
rymi wystêpowa³. Zjawili siê te¿ 
t³umnie mieszkañcy kurortu i 
mi³oœnicy Czerwonych Gitar. 

Tego samego dnia, na budyn-
ku przy ulicy Drzyma³y, w któ-
rym od 1963 r. dzia³a³ tzw. II Non 
Stop, ods³oniêty zosta³ równie¿ 
fragment muralu, przedstawia-
j¹cego postaæ Klenczona. Jego 
autorzy, Tuse i Myzeria, zapo-

wiedzieli, ¿e malowid³o zostanie 
ukoñczone do lipca br., to znaczy 
na 50. rocznicê powstania klubu 
Non-Stop. Znajd¹ siê na nim 
m.in. Czes³aw Niemen, Karin 
Stanek, Kasia Sobczyk i Tadeusz 
Nalepa. 

Podczas ods³aniania muralu 
dosz³o do niespodziewanego 
incydentu. Na plac wtargn¹³ od-
dzia³ ZOMO, którego funkcjona-
riusze przeprowadzili regularn¹ 
³apankê bikiniarzy, d³ugow³o-
sych fanów rock’n’roll’a i in-
nych niebieskich ptaszków. Na 
szczêœcie nie u¿yto œrodków 
przymusu bezpoœredniego i ga-
zu. Oddzia³ dowodzony by³ 
bowiem przez… Krzysztofa Ski-
bê, komendanta-przebierañca. 

Seriê sopockich imprez po-
œwiêconych Krzysztofowi Klen-
czonowi zamknê³a przedpremie-
rowa projekcja filmu dokumen-
talnego „10 w skali Beauforta” w 

Od 28 kwietnia br. jedna z sopockich ulic nosi imiê Krzysztofa Klenczona. Decyzjê o jego 
nadaniu z okazji 30. rocznicy œmierci muzyka jednog³oœnie podjêli sopoccy radni. Tego 
samego dnia ods³oniête zosta³o tak¿e malowid³o œcienne przedstawiaj¹ce postaæ 
kompozytora. W uroczystoœciach wziêli udzia³ przyjaciele artysty, jego najbli¿sza rodzina oraz 
przedstawiciele lokalnych w³adz i biznesu. Podczas ods³aniania muralu dosz³o do potyczki 
pomiêdzy fanami rock’n’roll’a, a Zmotoryzowanym Odzia³em Milicji Obywatelskiej. 

Komendant MO, Krzysztof Skiba zor-
ganizowa³ ³apankê bikiniarzy, d³u-
gow³osych fanów rock’n’roll’a i in-
nych niebieskich ptaków, po pou-
czeniu uczestnicy zbiegowiska uda-
li siê na projekcjê filmu dokumen-
talnego o Krzysztofie Klenczonie.
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re¿yserii Heleny Giersz. Pokaz 
odby³ siê w Krzywym Domku. 
W tym samym miejscu wyst¹pi³ 
tak¿e wieloletni wspó³pracownik 
Klenczona, Bernard Dornowski 
z zespo³em. Zaprezentowana 
zosta³a te¿ nowa p³yta, zawiera-
j¹ca kompilacjê najwiêkszych 
przebojów lidera Czerwonych 
Gitar.

Dworzec kolejowy w Sopocie 
do urodziwych nie nale¿y. Firma 
Dulux postanowi³a to zmieniæ. Za 
zgod¹ w³aœciciela, czyli PKP, za-
anga¿owa³a artystów, którzy 
pomalowali brudne i odrapane 
œciany budynku na kolorowo. Dwo-
rzec wygl¹da teraz weselej, ale 
chyba nie bardziej reprezenta-
cyjnie. Na szczêœcie jego ¿ywot 
dobiega ju¿ koñca. Do 10 sierpnia 
br. dwie firmy zainteresowane w 

Dworzec PKP pomalowany

Lifting Lifting 
sopockiej 

„wizytówki”

Brzydki jak dawniej, ale przynajmniej kolorowy…  
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przebudowie tej czêœci miasta ma-
j¹ z³o¿yæ swoje ostateczne oferty. 

W roku 2012 rozpocznie siê bu-
dowa. Powstanie nowy dworzec 
PKP z tunelem prowadz¹cym do 
Alei Niepodleg³oœci, nowy hotel, 
centrum handlowe, podziemny par-
king. Inwestycja bêdzie prowa-
dzona na wzór Centrum Haffnera – 
jako publiczno-prywatne przedsiê-
wziêcie. 

               (kf)

Porozumienie pomiêdzy magistratem a Komend¹ Miejsk¹

W weekendy ma byæ bezpieczniej
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, oraz zastêpca Komendanta 

Miejskiego Policji, podinspektor Waldemar Sopek uzgodnili, ¿e 
w weekendy na ulice kurortu wyjdzie wiêcej patroli policji i Stra¿y 
Miejskiej. Decyzja obowi¹zuje ju¿ od 25 czerwca. Policjanci i stra¿-
nicy maj¹ sprawdzaæ godziny, o których winny byæ zamykane kluby 
i inne placówki gastronomiczno-rozrywkowe. Bêd¹ pilnowali, aby 
w sklepach i restauracjach nie sprzedawano alkoholu osobom 
nietrzeŸwym i m³odzie¿y poni¿ej 18 roku ¿ycia. Bêd¹ te¿ inter-
weniowaæ w przypadku awantur, zak³ócania ciszy nocnej, oraz 
zaœmiecania ulic przez przechodniów.    (kf)    

Wystawa „Metamorfozy” Ge-
orgeasa Braque’a otwarta zosta³a 
17 czerwca br. Sk³ada siê na ni¹ 
259 artystycznych obiektów w 
tym dwa wyj¹tkowo cenne dzie-
³a. Pierwszym jest obraz „Le 
parc Monceau” z 1900 roku, 
dzie³o zupe³nie ró¿ne od tego, 
co póŸniej stanowi³o o stylu ar-
tysty. Drugie to „B³êkitne Pta-
ki” z 1963 roku - artystyczny 

„Metamorfozy” Georgesa Braque’a 
w Sopocie

Ekspozycja dzie³ Georgesa Braque’a w sopockiej PGS to bezw¹tpienia jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ artystycznych 

tego roku w naszym kraju. 259 obiektów, jednego z najwiêkszych twórców francuskiego malarstwa i rzeŸby, mo¿na 

ogl¹daæ tylko w Sopocie do po³owy wrzeœnia. Do PGS trafi³o m.in. 12 oryginalnych gwaszy, 20 litografii, 28 obiektów 

ceramicznych, 24 rzeŸby, 10 dywanów oraz bi¿uteria – wszystkie pochodz¹ z paryskiej kolekcji Armanda Israela. Dzie³a 

Braque’a do Sopotu przyjecha³y dziêki staraniom dyrektora Pañstwowej Galerii Sztuki, Zbigniewa Buskiego.

ho³d z³o¿ony Pablowi Picasso. 
W sopockiej galerii mo¿na zo-
baczyæ równie¿ rzeŸby artysty: 
„Delos”, „Helios”, „Hecate” 
oraz unikatow¹ kubistyczn¹ in-
stalacjê „Hermes”, stanowi¹c¹ 
syntezê wczeœniejszych prac Bra-
que’a. Ogromne wra¿enie robi 
tak¿e kolekcja bi¿uterii, która 
uwa¿ana jest za jedn¹ z naj-
piêkniejszych na œwiecie. 

Sopocka wystawa potrwa do 18 wrzeœnia. Galeria jest czynna codziennie 
od godziny 11 do 21. Ceny biletów: 20 z³ (normalny) i 13 z³ (ulgowy).

Mistrz kubizmu tylko w Pañstwowej Galerii Sztuki

George Braque urodzi³ siê 13 
maja 1882 r. w Argenteuil-sur-
Seine, zmar³ 31 sierpnia 1963 r. w 
Pary¿u. Mia³ zostaæ malarzem po-
kojowym. Zosta³ jednym z najwy-
bitniejszych artystów ubieg³ego 
wieku. By³ wszechstronnie uta-
lentowany, prócz malarstwa na 
p³ótnie, tworzy³ witra¿e, rzeŸbi³, 
projektowa³ bi¿uteriê, oraz sce-
nografie teatralne. Wraz z Pablem 

Picassem opracowa³ teoriê ku-
bizmu. Kierunek ten, wylan-
sowany z pocz¹tkiem XX wie-
ku, zrewolucjonizowa³ malar-
stwo, stanowi¹c przejœcie od 
tradycyjnego obrazu do abstra-
kcji. Tu¿ przed œmierci¹, 
Braque, jako pierwszy w historii 
sztuki malarz, doczeka³ siê wy-
stawy swych dzie³ w paryskim 
Luwrze.       (kmz)
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Zdaniem ekspertów mo¿e dojœæ do zawalenia siê budynków

S¹siedzi boj¹ siê  S¹siedzi boj¹ siê  
przebudowy przebudowy 
KINA POLONIAKINA POLONIA

Bartek Sasper

ajprawdopodobniej 

z tego powodu war-

szawska spó³ka Ca-N
pital Park zdecydowa³a siê 

wycofaæ z inwestycji i zby³a 

udzia³y w spó³ce, do której 

nale¿a³o kino Polonia. Od 

ponad dwóch lat firma stara³a 

siê o uzyskanie pozwolenia na 

budowê jednak skuteczne 

odwo³ania s¹siadów wstrzy-

ma³y rozpoczêcie prac. W³a-

œciciele kina do dziœ nie mog¹ 

nawet wyburzyæ obiektu. 

Wszystko to wskutek eksper-

tyzy budowlanej, z której 

wynika, ¿e planowana inwes-

tycja zagra¿a bezpieczeñstwu 

s¹siednich budynków do tego 

stopnia, ¿e mog¹ siê zawaliæ. 

Sprawa zosta³a nag³oœniona 

przed kilkoma miesi¹cami, 

gdy Wojewoda Pomorski 

uchyli³ decyzjê sopockich 

urzêdników, którzy mimo i¿ 

Dawne kino Polonia na razie nie bêdzie przebudowane. 

Dotarliœmy do ekspertyz, z których wynika, ¿e planowana 

inwestycja mo¿e doprowadziæ do zawalenia siê s¹siednich 

budynków. 

posiadali komplet dokumen-

tów, w tym informacjê o mo-

¿liwym zagro¿eniu, jakie 

niesie ze sob¹ ta inwestycja, 

wydali w³aœcicielowi kina po-

zwolenie na budowê. Okaza³o 

siê wówczas, ¿e na etapie 

projektu dosz³o do zamiany 

ekspertyz. Usuniêto t¹, która 

wskazywa³a na zagro¿enia i 

zast¹piono j¹ inn¹ – pomija-

j¹c¹ tê kwestiê.

Przedstawiciele Capital 

Park nie chc¹ oficjalnie ujaw-

niaæ, jakie by³y powody po-

zbycia siê dawnego kina.

- Grupa Capital Park, 

reprezentuj¹ca miêdzynarodo-

wy fundusz inwestycyjny Pa-

tron Capital Partners, sprze-

da³a spó³kê celow¹ Capital 

Park Sopot, do której nale¿y 

nieruchomoœæ dawnego kina 

Polonia przy ul. Boh. Monte 

Cassino 55/57 - informuje 

jedynie Joanna Cybulska z 

biura prasowego Capital Park. 

Co ciekawe, firma nie chce te¿ 

zdradziæ, kto jest nowym 

w³aœcicielem obiektu. - Nie 

jesteœmy upowa¿nieni do in-

formowania kto jest nabywc¹ 

nieruchomoœci bez jego zgody, 

a obecnie uzyskanie takiej 

akceptacji jest niemo¿liwe - 

t³umaczy Cybulska.

Jak wynika z medialnych 

wypowiedzi pracowników Wo-

jewódzkiego Inspektoratu Nad-

zoru Budowlanego obawy 

s¹siadów kina nie s¹ bezpod-

stawne. Podczas budowy tune-

lu pod Monciakiem popêka³ i 

osiad³ budynek Szpitala Reu-

matologicznego. Konieczny 

by³ jego remont generalny. 

Podobnie wygl¹da³a sytuacja 

w trakcie budowy Centrum 

Haffnera. 

Popêka³y budynki, które nie 

znajdowa³y siê nawet w 

bezpoœrednim s¹siedztwie tej 

inwestycji. Szczeliny pojawi³y 

siê m.in. budynkach przy 

Królowej Jadwigi i Powstania 

Warszawskiego. 
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Kino Polonia od kilku lat stoi puste, teraz okaza³o siê, ¿e taki stan mo¿e jeszcze trochê potrwaæ, bo jego 
przebudowa grozi katastrof¹ budowlan¹ s¹siednich domów.

Krzysztof M. Za³uski

Przystañ jachtowa na g³owicy mola jest najm³odsz¹ i trzeba przyznaæ bardzo udan¹ sopock¹ inwestycj¹. 
Kilkaset metrów dalej, za kilkanaœcie milionów z³otych zbudowano plac, który jest ewidentnym niewypa³em 
architektonicznym. Byæ mo¿e w przysz³oœci realizacji tego rodzaju wpadek zapobiegn¹ prawdziwe 
obywatelskie konsultacje.

 pomys³em umo¿liwienia sopocianom 

bezpoœredniego decydowania o tym, Zna co maj¹ byæ przeznaczane 

pieni¹dze pochodz¹ce z lokalnych podatków 

wyst¹pi³a Sopocka Inicjatywa Rozwojowa. Jej 

dzia³acze zaproponowali, aby równolegle z 

pracami nad konstruowaniem miejskiego 

bud¿etu odbywa³y siê konsultacje z miesz-

kañcami. W ich trakcie podejmowane mia³yby 

byæ decyzje, na jaki cel przeznaczyæ kwotê 

równ¹ jednej setnej bud¿etu miasta. Oznacza 

to, ¿e dotyczy³yby jedynie drobnych inwes-

tycji, ale – co niezwykle istotne - by³yby 

wi¹¿¹ce dla urzêdników ratusza. 

Za i przeciw 

Taka forma zarz¹dzania pieniêdzmi miej-

skimi nie spodoba³a siê prezydentowi Karnow-

skiemu. Jego zdaniem bud¿et miasta powinien 

byæ dyskutowany w ca³oœci, a nie ograniczaæ 

siê do 1 procenta. Zaproponowa³, aby radni 

spotykali siê z mieszkañcami, a ci zg³aszaliby 

im wnioski odnoœnie konkretnych inwestycji. 

Po skatalogowaniu wszystkich pomys³ów 

zosta³yby one w formie ankiety rozes³ane do 

sopocian. Inwestycje, które zdoby³yby 

najwiêcej g³osów by³yby wprowadzone do 

projektu bud¿etu. Jak podaje na swojej stronie 

internetowej SIR, Jacek Karnowski zaznaczy³ 

jednak na sesji Rady Miasta, ¿e „je¿eli nie 

bêdzie siê zgadza³ z opini¹ mieszkañców, to 

nie zamierza jej respektowaæ”. Jego zastêpca, 

Bartosz Piotrusiewicz dorzuci³ jeszcze, ¿e 
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pomys³ wprowadzenia bud¿etu obywatel-

skiego jest „niepowa¿ny”.

Wiêkszoœæ miejskich radnych skrytykowa³a 

wypowiedzi obydwu urzêdników. - Propozycje 

pana prezydenta tak naprawdê sprowadzaj¹ siê 

do utrzymania obecnego stanu rzeczy – 

powiedzia³ nam przewodnicz¹cy Rady Miasta, 

Wojciech Fu³ek. - Gdyby radni je przyjêli, nadal 

o wszystkim, co dzieje siê w mieœcie, 

decydowaliby urzêdnicy, a nie obywatele. 

A przecie¿ w tworzeniu bud¿etu obywa-

telskiego chodzi o coœ dok³adnie odwrotnego. 

Rada zdecydowa³a
Ostatecznie 6 maja br. Rada Miasta Sopotu 

przyjê³a rezolucjê w sprawie wprowadzenia 

bud¿etu obywatelskiego. Za jej przyjêciem 

g³osowa³o dziesiêciu radnych, piêciu  by³o 

przeciw, czterech wstrzyma³o siê od g³osu, 

dwóch by³o nieobecnych. Zdaniem szefa SIR, 

Marcina Gerwina, by³o to prze³omowe g³oso-

wanie, które otworzy³o nowy rozdzia³ w 

historii polskiej demokracji. Mimo to pomy-

s³odawcy zmian zdaj¹ sobie sprawê z ogromu 

trudnoœci, które przed nimi stoj¹. Obecnie w 

komisji ds. bud¿etu obywatelskiego, której 

przewodniczy Gra¿yna Czajkowska, trwaj¹ 

prace nad szczegó³ami i harmonogramem 

wprowadzania bud¿etu. 

Omawiane s¹ m.in. kwestie dotycz¹ce 

tego, jak i kiedy maj¹ siê odbywaæ spotkania 

mieszkañców, jak ma zostaæ przeprowadzona 

kampania edukacyjna, i wreszcie jak zorgani-

zowaæ samo g³osowanie koñcowe. Najbli¿sze 

spotkanie komisji zosta³o zaplanowane na 

27 lipca.

Sopoccy radni przyjêli rezolucjê w sprawie wprowadzenia bud¿etu 
obywatelskiego. Na razie dotyczyæ on bêdzie jednego procenta wy-
datków miasta, czyli oko³o 3 mln. z³otych. 

1:01:0
dla mieszkañcówdla mieszkañców

Od przysz³ego roku sopocianie 

sami bêd¹ decydowaæ o tym, na 

co wydaæ pieni¹dze z miejskiego 

bud¿etu. Gdy radni przeg³oso-

wali uchwa³ê zezwalaj¹c¹ na ta-

kie rozwi¹zanie, prezydent Kar-

nowski opuœci³ salê obrad trza-

skaj¹c drzwiami.
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ie wiem ilu ziemian, 
przemys³owców, w³aœci-Ncieli kamienic, aptek, czy 

tzw. „ku³aków” znalaz³o azyl na 
Zachodzie po „uprawomoc-
nieniu” siê uk³adów z Teheranu, 
Ja³ty i Poczdamu. Przypuszczam, 
¿e by³o ich wiêcej ni¿ rojalistów 
opuszczaj¹cych ogarniêty 
rewolucj¹ Pary¿. Na pewno byli 
wœród nich ludzie wykszta³ceni, 
dobrze znaj¹cy arkana gospo-
darki wolnorynkowej; dla wy-
chodz¹cej z cienia PRL III Rze-
czpospolitej mogli staæ siê bez-
cennym skarbem, gdyby rz¹d 
polski potrafi³ powtórzyæ gest 
napoleoñski. 

Od upadku PRL mijaj¹ 22 lat. 
Tak¿e prawie 22 temu rozpoczê³y 
siê starania obywateli polskich, 
zarówno tych zamieszka³ych w 
kraju jak zagranic¹, o odzyskanie 
ojcowizny - s³owo „ojcowizna” 
umieszczam w cudzys³owie. My, 
pokolenie zrodzone przed drug¹ 
wojn¹ œwiatow¹, nie mamy ju¿ 
szansy odzyskania tego, co zra-
bowano naszym ojcom. Najazd 
Niemiec hitlerowskich i sowie-
ckiej Rosji na Polskê mia³ miej-
sce 72 lat temu. Manifest 
PKWN, gwa³c¹cy wszelkie nor-
my praworz¹dnoœci i ludzi 
majêtnych zamieniaj¹cy w 
nêdzarzy, zosta³ og³oszony 67 
lat temu. Dziœ ludzie pamiêta-
j¹cy z autopsji dwór polski prze-
kroczyli osiemdziesi¹ty rok 
¿ycia. Wkrótce nie bêdzie ju¿ 
ich wœród ¿yj¹cych.

  Opuszczanie poprzeczki

BEZPRAWIEBEZPRAWIE
Ju¿ 22 lata polscy obywatele prowadz¹ bataliê o zwrot zagrabionego 
przez komunistów mienia. Walki tej nie widaæ koñca.

Stanis³aw Za³uski

Krystian Zakrzewski

w majestacie prawaw majestacie prawa
By³oby niesprawiedliwe twie-

rdzenie, ¿e w kwestii reprywaty-
zacji nic siê przez ten czas nie 
dzia³o. Kwestia ta by³a rozpatry-
wana przez wszystkie rz¹dy, 
nawet w kadencjach, kiedy wiê-
kszoœæ sejmow¹ zdobywali post-
komuniœci. Z tym, ¿e ka¿da ko-
lejna ekipa obni¿a³a wysokoœæ 
odszkodowañ. 

Za czasów Jana Olszewskie-
go i Hanny Suchockiej mowa 
by³a o pe³nym zwrocie maj¹t-
ków wszêdzie tam gdzie by³o to 
mo¿liwe, oraz stuprocentowych 
rekompensatach za ziemiê roz-
parcelowan¹ pomiêdzy ch³o-
pów. Ustawa zaproponowana 
przez rz¹d Jerzego Buska i 
przyjêta g³osami pos³ów „Soli-
darnoœci” i Unii Wolnoœci, a na-
stêpnie zawetowana przez pre-
zydenta Kwaœniewskiego, za-
k³ada³a 50-procentowe odszko-
dowania. Za rz¹dów PiS (Kazi-
mierz Marcinkiewicz, a nastê-
pnie Jaros³aw Kaczyñski) by³a 
mowa ju¿ tylko o 20 %. Dziœ 
rz¹d premiera Donalda Tuska 
po trzech latach wahañ og³osi³, 
¿e ze wzglêdu na kryzys eko-
nomiczny nie bêdzie siê zaj-
mowa³ tym problemem. Gro-
madzony od czasów Hanny Su-
chockiej fundusz reprywatyza-
cyjny (5 % kwot uzyskanych ze 
sprzeda¿y maj¹tku pañstwowe-
go) rz¹d „po¿yczy³” sobie na 
zatkanie dziury bud¿etowej.

Powiedzmy otwarcie: od 22 lat 
dawni w³aœciciele s¹ perma-
nentnie mamieni i oszukiwani. 

  K³amstwa 
  i niespe³nione obietnice

Oszukuj¹ parlamentarzyœci, pre-
mierzy, ministrowie. Przed ko-
lejnymi wyborami przedsta-
wiciele ka¿dej partii obiecuj¹, ¿e 
gdy tylko zasi¹d¹ w ³awach 
poselskich i gabinetach Urzêdu 
Rady Ministrów, natychmiast 
doprowadz¹ do uchwalenia 
sprawiedliwej ustawy reprywa-
tyzacyjnej. I na tym siê koñczy. 
W najlepszym przypadku go-
tow¹ ustawê wetuje wywodz¹cy 
siê z establishmentu peerelow-
skiego prezydent III RP. Powo-
³ywanie siê na kryzys, jaki 
dotkn¹³ œwiat, w tym tak¿e 
Polskê, wydaje siê trudny do 
obalenia. Mo¿e rzeczywiœcie 
nie staæ nas na odszkodowania, 
przynajmniej w wysokoœci sa-
tysfakcjonuj¹cej poszkodowa-
nych?  

Czy rzeczywiœcie nie staæ? 
Ano, rozejrzyjmy siê. Tylko w 
gestii Agencji Rolnej Skarbu Pañ-
stwa znajduje siê ponad 1,5 mln. 
hektarów ziemi. Starczy³oby jej 
na zadoœæuczynienie roszczeñ i 
tych zg³aszanych z kraju i tych z 
emigracji. Ale – jak rozumuj¹ 
rz¹dz¹cy, jak¿e dalecy w tym 
rozumowaniu od m¹droœci 
cesarza Francuzów – po co ma-
my wyrównywaæ ludziom stare 
krzywdy, skoro ziemiê tê mo-
¿emy zagarn¹æ dla siebie. W 
sposób mo¿e niezbyt uczciwy, 
ale zaklepany odpowiednimi 
ustawami. Osobiœcie nie wierzê, 
aby jakakolwiek partia w Polsce 
myœla³a powa¿nie o reprywaty-
zacji. Bolszewicka mentalnoœæ 
pokutuje od lewicy po prawicê. 
Sprawa bêdzie odwlekana z 
roku na rok, z kadencji sej-
mowej na kadencjê, tak d³ugo, 

a¿ wymrze pokolenie dzieci da-
wnych w³aœcicieli, zaœ ich po-
tomkom nie bêdzie siê chcia³o 
walczyæ z wiatrakami. 

A jednak niektórzy walcz¹ i 
wygrywaj¹. Otrzymuj¹ wielomi-
lionowe odszkodowania. Pod 
jednym wszak¿e warunkiem. Tym 
warunkiem jest niezgodnoœæ 
konfiskaty z prawem PRL. Tak 
wiêc s¹dy przyznaj¹ potomkom 
w³aœcicieli placów, po³o¿onych 
przed wojn¹ gdzieœ na obrze¿u 
miasta, a obecnie stanowi¹cych 
centrum dzielnicy, równowar-
toœæ ich aktualnej wartoœci. 
Dzieje siê tak dlatego, i¿ kon-
fiskuj¹c owe place w³adze PRL 
z³ama³y ustanowione przez sie-
bie prawa. Natomiast roszczenia 
w³aœcicieli gruntów rolnych 
przekraczaj¹cych 50 hektarów 
(w województwach zachodnich 
100 hektarów) s¹ odrzucane, 
poniewa¿ ziemiê tê zabrano na 
mocy dekretu o reformie rolnej 
z 12 wrzeœnia 1944 roku, 
uchwalonego na rozkaz Józefa 
Stalina przez podleg³y mu tzw. 
Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego. A oczywistej nie-
legalnoœci tego dekretu i nie-
legalnoœci samego PKWN, 
stanowi¹cego w gruncie rzeczy 
obc¹ agenturê w podbitym przez 
ZSRR kraju, nikt nie chce 
uznaæ. Jest to œwiêta krowa, 
przed któr¹ klêkaj¹ nasi par-
lamentarzyœci, sêdziowie S¹du 
Najwy¿szego i cz³onkowie 
Trybuna³u Konstytucyjnego. 
Dlaczego rz¹dz¹cy tak despe-
racko trzymaj¹ siê litery prawa 
uchwalonego nielegalnie, przez 
nikogo (prócz Stalina) nie uzna-
wan¹ w³adzê? Jedynym chyba 
wyt³umaczeniem jest ich bol-
szewicka mentalnoœæ. 

Stoj¹c na gruncie wa¿noœci 
peerelowskich dekretów wyw³a-
szczeniowych partie rz¹dz¹ce, w 
tym wypadku PO i PSL podwa-
¿aj¹ prawne podwaliny III Rze-
czpospolitej. W tej chwili w Polsce 
s¹ ju¿ dziesi¹tki czy nawet setki 
maj¹tków ziemskich o po-
wierzchni ponad 50 hektarów, 
stanowi¹cych przewa¿nie w³as-
noœæ dawnej nomenklatury pe-
zetpeerowskiej. Ciekawe jak 
czuliby siê ci nowobogaccy, gdy-
by za 10 lub 20 lat jakaœ kolejna 
w³adza przypomnia³a sobie o 
dekrecie PKWN i skonfisko-
wa³a im te maj¹tki? Któ¿ mo¿e 
zarêczyæ, ¿e wspó³czeœni wielcy 
przedsiêbiorcy nie podziel¹ losu 
przedwojennych fabrykantów? 
Wystarczy³by dekret o konfis-
kacie zak³adów pracy zatrudnia-
j¹cych powy¿ej 50 robotników, 

  Bolszewicka mentalnoœæ elity

  Kij ma dwa koñce 

a powód zawsze siê znajdzie… 
Dla nikogo nie jest tajemnic¹, 

¿e co bardziej przewiduj¹cy 
biznesmeni wyprowadzaj¹ swój 
maj¹tek zagranicê. Czemu w za-
sadzie niepodobna siê nie dziwiæ, 
bo czy¿ mo¿na mieæ zaufanie do 
w³adzy podpieraj¹cej siê stalinow-
skimi „ukazami”? Ani Donald 
Tusk, ani Waldemar Pawlak nie 
zdaj¹ sobie chyba sprawy jak 
wielk¹ szkodê mentaln¹ wyrz¹-
dzaj¹ swoj¹ postaw¹ nie tylko 
potomkom by³ych w³aœcicieli, 
ale i Polsce, jako krajowi chc¹-
cemu równaæ do najlepszych w 
Europie. 

Ogromna wiêkszoœæ tych daw-
nych posiadaczy, œwiadomych tru-
dnoœci ekonomicznych kraju, za-

dowoli³aby siê czêœciowym od-
szkodowaniem (np. 50% warto-
œci, przy roz³o¿eniu wyp³at na 10 
lat, jak w przypadku ustawy 
uchwalonej za rz¹dów Jerzego 
Buska). Jednak pod jednym wa-
runkiem: uznania konfiskat 
dokonanych w latach czterdzie-
stych ubieg³ego wieku za bez-
prawie, za zwyk³y rabunek. 

Czy Donald Tusk jest zdolny 
do wyartyku³owania takiego 
stwierdzenia? Czy zdolny jest do 
tego polski Parlament? Niestety, 
mam co do tego powa¿ne w¹t-
pliwoœci.      

Autor jest Prezesem Hono-
rowym Polskiego Towarzystwa 
Ziemiañskiego, pisarzem i pu-
blicyst¹.

Kiedy 18 brumaire’a (9 listopada 1799 roku) Napoleon 

Bonaparte przej¹³ w³adzê we Francji, jedn¹ 

z pierwszych jego decyzji by³o wystosowanie apelu do 

przebywaj¹cych poza granicami kraju uciekinierów 

przed terrorem o powrót do ojczyzny. Wszystkim 

emigrantom, a by³o ich oko³o 145 tysiêcy, 

zagwarantowa³ zwrot ich posiad³oœci skonfiskowanych 

wczeœniej przez rewolucyjne rz¹dy. W ten sposób 

cesarz d¹¿y³ do wygaszenia konfliktów i naprawienia 

krzywd. W kontekœcie odezwy Napoleona sprzed 

dwóch wieków trudno nie doszukaæ siê analogii z tym 

co uczyniono, a raczej nie uczyniono w Polsce, w ci¹gu 

ostatnich 20 lat. Po roku 1989 politycy zwi¹zani 

z „Solidarnoœci¹” nie wykonali najmniejszego gestu pod 

adresem emigracji z czasów II wojny œwiatowej. Ostatni 

urzêduj¹cy w Londynie prezydent II RP przekaza³ do 

kraju insygnia w³adzy, ale nikt nie zaproponowa³ mu 

udzia³u w tej w³adzy. Ani jemu, ani nikomu z Rz¹du RP 

na UchodŸctwie. Nikt nie wystosowa³ do emigracji 

apelu w stylu Bonapartego, nikt nie przyobieca³ zwrotu 

pozostawionego w kraju maj¹tku.

Ruiny zabytkowych dworów szlacheckich, m³ynów, manufaktur i gorzelni nie s¹ niczym niezwyk³ym w wiejskim 
krajobrazie III RP. Jeœli rz¹d nadal bêdzie uchyla³ siê przed przyjêciem ustawy reprywatyzacyjnej, za parê lat nie 
pozostan¹ po nich nawet ceg³y.
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Ktoœ, kto nie by³ w Sopocie przez 
ostatnie dwadzieœcia lat, z pewnoœci¹ 
nie pozna³by miasta zwanego niegdyœ 
„Per³¹ Ba³tyku”. Tym wiêksze k³opoty 
z rozpoznaniem dolnej czêœci dzisiej-
szej ulicy Bohaterów Monte Cassino i 
okolic mola mieliby przedwojenni ku-
racjusze (gdyby oczywiœcie mogli po-
wstaæ z grobów). Sam zastanawiam 
siê czêsto, czy wspó³czesny Sopot, 
(porównuj¹c go choæby z malowni-
czymi kurortami Prowansji lub Ligurii), 
to nowoczesne uzdrowisko, czy ra-
czej kiczowata imprezowania? Miasto 
artystów, czy wiocha podtatusia³ych 
lanserów? I nie potrafiê znaleŸæ 
jednoznacznej odpowiedzi. W koñcu 
to, co podoba siê jednym, mo¿e wzbu-
dziæ wstrêt drugich. I odwrotnie… 

Dzisiejszy Sopot i Sopot sprzed 
osiemdziesiêciu, czy nawet dwudzie-
stu lat, to na pewno nie to samo mia-
sto. Na pytanie, czy to, co zbudowano 
w ci¹gu ostatniej dekady, jest ³ad-
niejsze, funkcjonalniejsze i bardziej 
przyjazne, zarówno mieszkañcom jak 
letnikom, te¿ nie sposób jednozna-
cznie odpowiedzieæ. Urzêdnicy so-
pockiego ratusza, z pewnoœci¹ odpo-
wiedz¹, ¿e tak. M³odzi sopoccy archi-
tekci maj¹ diametralnie inne zdanie. 
Uwa¿aj¹, ¿e bombastyczna bry³a 
Centrum Haffnera bezpowrotnie ode-
bra³a „Perle Ba³tyku” nie tylko jej da-

Opinia czytelnika. 

Kurort na miarê XXI wieku, czy wiocha lanserów?

Mieszane uczucia
wny blask, lecz tak¿e charakter ka-
meralnego uzdrowiska. Wyznawcy 
postêpu szczyc¹ siê betonowo-
metalow¹ nowoczesnoœci¹, ich prze-
ciwnicy krytykuj¹ monumentalne in-
westycje, nazywaj¹c je pustyni¹ bez-
guœcia. Jako najnowszy przyk³ad po-
daj¹ pozbawion¹ zieleni przestrzeñ, 
oddanego w³aœnie do u¿ytku placu 
Przyjació³ Sopotu. Strasz¹ kosz-
marem kolejnych wielkich inwestycji. 
Jedn¹ z nich ma byæ przebudowa 
dworca kolejowego i jego okolic. Pla-
nowane s¹ tu nowe hotele, centra han-
dlowe i podziemne parkingi. Wizjo-
nerzy z ratusza myœl¹ te¿ o drugiej 
(po tej przy molo) marinie, tym razem 
na sztucznej wyspie, usypanej po-
œrodku Zatoki Gdañskiej. Tradycjo-
naliœci z uporem powtarzaj¹, ¿e Sopot 
to nie Abu Dhabi, i ¿e nieoszlifowany 
bursztyn jest piêkniejszy od sztucz-
nych pere³ z kolekcji Chanel Coco… 

No có¿, dyskusja o gustach nie 
ma wielkiego sensu. Podobnie jak de-
bata o wy¿szoœci œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia nad œwiêtami Wielkiej Nocy. 
Przysz³oœæ poka¿e, czy Jacek Kar-
nowski, ojciec nowego image’u So-
potu, bêdzie wspominany, jako bu-
downiczy najbardziej reprezentacyj-
nego kurortu nad Ba³tykiem, czy te¿ 
pozostanie w pamiêci potomnych ja-
ko burzyciel legendarnego uzdrowi-
ska, którego walorów nie potrafi³ oce-
niæ i uznaæ za swoje. 
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Riviera: Platforma Obywatelska 
i jej zwolennicy po wyborach sa-
morz¹dowych utracili absolutn¹ 
w³adzê w swoim bastionie - So-
pocie. Dzisiaj Jacek Karnowski 
jest kontrolowany przez Radê 
Miasta. Jak pan to ocenia?

Zbigniew Kozak: Tak. To nie-
kwestionowana wartoœæ, ¿e Kar-
nowski wraz z Platform¹ utracili 
w Sopocie pe³niê w³adzy. Efekty 
s¹ widoczne go³ym okiem. Skoñ-
czy³y siê i miejmy nadziejê nie 
wróc¹ czasy, gdy jeden cz³owiek 
zwany „so³tysem” trz¹s³ ca³ym 
Sopotem, a Rada Miasta czêsto 
zachowywa³a siê jak pozbaw-
iona w³asnej woli maszynka do 
g³osowania. Najbardziej cieszy 
mnie fakt, ¿e mieszkañcy ode-
brali w³adzê Platformie dziêki 
w³asnej, oddolnej inicjatywie. 
Tego sopocianom szczególnie na-
le¿y pogratulowaæ!

Czyli Donald Tusk ma racjê - So-
pocianom „¿yje siê lepiej”!

O tak! Najlepiej tym, którzy maj¹ 
kredyty we frankach…

Minister Jacek Rostowski twier-
dzi, ¿e to wina œwiatowego kry-
zysu.

Tak, tak… Stonkê te¿ nam zrzu-
cali imperialiœci. Ju¿ pan zapom-
nia³, jak minister Rostowski z 
premierem Tuskiem zapewniali 
nas, ¿e dziêki ich œwietnej poli-
tyce kryzys Polskê omin¹³? Mam 
przypomnieæ mapê z zielon¹, 
dobrze zarz¹dzan¹ Polsk¹, na tle 
czerwonej, pogr¹¿onej w kryzy-
sie Europy?

Nie ma potrzeby. 

No w³aœnie. Przypomnê zatem, 
¿e PiS ju¿ dwa lata temu wska-
zywa³ na koniecznoœæ zabezp-
ieczenia Polaków zad³u¿onych w 
obcych walutach przed ryzykiem 
kursowym, ale w zwi¹zku z tym, 
¿e ekipa PO lansowa³a tezê o 
zielonej wyspie dobrobytu nad 
Wis³¹, nie zrobiono nic, co mo-
g³oby zapobiec katastrofalnej 
sytuacji, w jakiej znaleŸli siê dziœ 
Polacy zad³u¿eni we frankach.

Dajmy spokój frankom. Chyba 
pan nie w¹tpi, ¿e Polak da radê? 
Ja chcia³em porozmawiaæ o So-
pocie...

Myœlê, ¿e sopocianie odczuwaj¹ 
podobnie, jak mieszkañcy in-
nych regionów Polski, i ¿e has³o 
„¿yje siê lepiej” dotyczy bardziej 
prominentów zwi¹zanych z Plat-
form¹ ni¿ tzw. normalnego cz³o-
wieka. Sopot chce uchodziæ za 
presti¿owe, nowoczesne miasto, 

O Sopocie, jego prezydencie, o wymiarze sprawiedliwoœci, ekologii i o w³asnych planach 
jako parlamentarzysty, rozmawiamy z Pos³em na Sejm, Zbigniewem Kozakiem.

Sopocianom Sopocianom 
nale¿y pogratulowaæ
Bartek Sasper

a zapomniano w tym wszystkim o 
potrzebach mieszkañców. Proszê 
sobie odpowiedzieæ na pytanie: 
Jakie bezpoœrednie korzyœci z 
zabetonowania centrum miasta 
maj¹ ludzie, którzy ¿yli tu od po-
koleñ i kochali Sopot takim, ja-
kim by³ przed laty nim nasta³a era 
architektonicznego bezguœcia?

Czepia siê pan. Turyœci s¹ zado-
woleni….

Najbardziej ci „upaleni” i „upi-
ci”, których zgarniaj¹ codziennie 
o szóstej rano z pla¿y stra¿nicy 
miejscy utrzymywani za pieni¹-
dze sopocian. Proszê pamiêtaæ, 
¿e w Sopocie ¿yj¹ tacy sami lu-
dzie, z mniejszymi czy wiêkszy-
mi problemami, jak w Gdyni, S³u-
psku czy Warszawie. Dla wiêk-
szoœci mieszkañców to nie jest 
¿adna oaza dobrobytu. Tygod-
niowe wczasy w Sopocie ze 
wzglêdu na niebotyczne ceny s¹ 
niedostêpne dla przeciêtnego Ko-
walskiego. Wiêc nie wydaje mi 
siê, ¿eby wiêkszoœæ sopocian po-
dziela³a zadowolenie z polityki 
dogadzania turystom kosztem 
mieszkañców.

Czyli jednak „¿yje siê gorzej”?

Zapewne panu prezydentowi 
(œmiech) i… przyk³ad pierwszy z 
brzegu: radnemu Orskiemu, któ-
ry dotychczas nie widzia³ nic 
zdro¿nego w tym, ¿e stowarzysz-
enie jego imienia i z jego córk¹ w 
zarz¹dzie zwraca siê do miasta o 
bezprzetargowe wydzier¿aw-
ienie nieruchomoœci na swoj¹ 
siedzibê. 

No to jednak jest lepiej?

Zale¿y jak le¿y (œmiech)… A tak 
serio – najwa¿niejsze, ¿e w koñcu 
w Sopocie zadzia³a³ montes-
kiuszowski trójpodzia³ w³adzy, to 
znaczy w³adza wykonawcza jest 
realnie, a nie pozornie oddzielona 
od uchwa³odawczej. Dobrze by 
by³o, gdyby jeszcze w³adza 
s¹downicza uniezale¿ni³a siê od 
w³adzy wykonawczej… Ale z 
tym mo¿e byæ problem dopóki w 
Polsce rz¹dzi PO.

PiS wspó³pracuje w sopockiej 
Radzie Miasta z komitetem „Ko-
cham Sopot”. Rozumiem, ¿e so-
pocianom i Pomorzanom chcecie 
pokazaæ, ¿e jesteœcie cywilizo-
wan¹ parti¹ dbaj¹c¹ o dobro 
wszystkich wyborców?

Tak. Prawo i Sprawiedliwoœæ jest 
otwarte na wspó³pracê, jednak 
musi siê ona mieœciæ w idea³ach 
partii, a przede wszystkim gwa-
rantowaæ dobro i zrównowa¿ony 
rozwój spo³eczeñstwa. Dlatego, 
je¿eli jest okazja uczciwej i 
solidnej wspó³pracy, to myœlê, ¿e 
nale¿y j¹ podejmowaæ by popra-

wiæ warunki bytowe Polaków. 
Przyk³ad Sopotu jest kolejnym, 
który pokaza³, ¿e straszenie „pi-
siorami” to bujda. Choæ nie ma-
my tu ¿adnej koalicji po prostu 
dzia³amy w interesie sopocian. 

9 paŸdziernika wybory parla-
mentarne. Czy pañskim zdaniem 
pora¿ka Platformy w Sopocie w 
ostatnich wyborach samorz-
¹dowych, jest sygna³em utraty 
zaufania Polaków do tej partii? 

Tak w³aœnie myœlê. Zw³aszcza, 
¿e w zdobyciu ca³kowitej w³adzy 
w Sopocie nie pomog³y wizyty 
takich postaci jak sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta, S³awo-
mir Nowak, czy szef Parlamentu 
Europejskiego, Jerzy Buzek. To 
zreszt¹ pokazuje, jak w soczew-
ce, jak¹ parti¹ jest PO i jakimi 
standardami ta organizacja kie-
ruje siê w ¿yciu publicznym. 
Wspieranie Karnowskiego – pa-
miêtajmy,  polityka obci¹¿onego 
powa¿nymi zarzutami - przez 
panów Buzka i Nowaka by³o 
szokuj¹ce. Przy tym wszystkim 
premier Tusk w przededniu dru-
giej tury udziela wywiadu z pea-
nami na czeœæ podejrzanego o 
korupcjê kumpla, choæ kilka 
tygodni wczeœniej zapewnia³, ¿e 
nikt z zarzutami prokuratorskimi 
nie powinien aspirowaæ do funk-
cji publicznych. I to samo pre-
zydent RP Bronis³aw Komoro-
wski, który ca³kiem niedawno 
przecina³ wraz z Karnowskim 
wstêgê na molo… Ach te 
podwójne standardy moralne… 

I co z tego? PO i tak cieszy siê 
poparciem spo³ecznym.

Tu siê pan myli. W³aœnie sopocki 
przyk³ad pokaza³, ¿e wiêkszoœci 
mieszkañców takie gierki s¹ nie 
w smak – wyniki wyborów do Ra-
dy Miasta œwiadcz¹ same za sie-
bie. Karnowski uchodzi³ za nie-
zwyciê¿onego. I co? Raptem oka-
za³o siê, ¿e ma w Sopocie tyle 
samo przeciwników, co i zwo-
lenników, a niezwyciê¿ona PO 
straci³a w³adzê w Radzie Miasta. 
Przy okazji szeregi tej partii 
opuœcili wartoœciowi ludzie. 
Miêdzy innymi wieloletni radni  
- Jerzy Hall i ciesz¹cy siê 
najwiêkszym poparciem wœród 
mieszkañców Jaros³aw Kempa. 
To, ¿e Karnowskiemu uda³o siê 
jeszcze utrzymaæ na stanowisku 
w tej kadencji wynika przede 
wszystkim z b³êdów pope³n-
ionych przed drug¹ tur¹ przez 
Wojciecha Fu³ka, a nie z si³y Kar-
nowskiego i poparcia, jakiego 
udzielili mu prominenci PO. So-
pocianie maj¹ kolejne ciekawe 
lata przed sob¹. Wszyscy nabie-
raj¹ doœwiadczenia i walka o 
wizjê Sopotu na pewno siê za-
ostrzy.

Jest pan pos³em z okrêgu gdyñ-
sko-s³upskiego i nie musi zabie-
gaæ o g³osy sopocian. Dlaczego 
wiêc tak bardzo interesuje siê 
pan tym, co dzieje siê w naszym 
mieœcie?

Sopotem interesowa³em siê od 
dawna. I nadal to robiê. W 
ostatnich latach podjêto tutaj wie-
le nowych inwestycji zmieni-
aj¹cych wygl¹d i funkcjonowa-
nie miasta, miêdzy innymi pas-
kudnie zabetonowano centrum. 
Dochodzi³y do mnie g³osy, ¿e 
przetargi s¹ ustawiane i przygo-
towane z korzyœci¹ dla wczeœniej 
ustalonych firm. Sk³ada³em 
wnioski do CBA o spowodowa-
nie kontroli inwestycji pod 
k¹tem korupcji. Pisa³em te¿ do 
Ministra Sprawiedliwoœci. Pro-
kuratury jednak wszystkie postê-
powania umarza³y.

Dla Karnowskiego to dowód, ¿e 
wszystko by³o w porz¹dku.

A moim zdaniem to dowód, ¿e 
polski wymiar sprawiedliwoœci 
nie zawsze dzia³a na korzyœæ 
ofiar, lecz czasem na korzyœæ 
przestêpców. 

Uwa¿a pan Karnowskiego za 
przestêpcê?

Prokuratorzy, zreszt¹ jedni z 
najlepszych w Polsce, uznali, ¿e 
za swoje czyny Karnowski po-
winien odpowiadaæ karnie. To 
œledczy, a nie dziennikarze, czy 
politycy, postawili mu zarzuty. 
Przestêpc¹ jednak bêdzie mo¿na 
go nazwaæ dopiero po prawom-
ocnym, skazuj¹cym wyroku. Na 
razie jest podejrzanym, ale 
¿¹danie „mieszkania na mamê” 
np. w Skandynawii oznacza³oby 
definitywny koniec jego kariery 
– nie tylko politycznej. Przytom-
nym ludziom, którzy samod-
zielnie wyci¹gaj¹ wnioski, ujaw-
nione przez sopockiego przed-
siêbiorcê nagranie w zupe³noœci 
wystarczy³o, by wyrobiæ sobie 
zdanie na temat uczciwoœci, 
poziomu mentalnego i jakoœci 
tego polityka. 

Mo¿emy ju¿ nie rozmawiaæ o Kar-
nowskim?

Jasne. To zdecydowanie nieape-
tyczny w¹tek. WeŸmy w takim 
razie inny przyk³ad. W waszym 
mieœcie wspó³pracujê z Obywa-
telskim Biurem Interwencji - 
dodaæ trzeba œwietn¹ organizacj¹ 
wspieraj¹c¹ ludzi skrzywdzon-
ych przez urzêdników i insty-
tucje pañstwowe. Wraz z nimi 
zainteresowa³em siê spraw¹ pani 
wiceprezes S¹du Rejonowego w 
Sopocie, która spowodowa³a wy-
padek ze skutkiem œmiertelnym. 
Nawet nie zdjêto jej immunitetu, 
aby sprawê wyjaœniæ i odpowie-

dzieæ na zarzuty rodziny. Tra-
dycyjnie wymiar sprawiedli-
woœci schowa³ siê za immunite-
tem… Co by by³o gdyby ta 
sprawa dotyczy³o pos³a? 

Pewnie to samo, co z senatorem 
Piesiewiczem, który nosem 
wci¹ga³ „lekarstwo” i nadal cie-
szy siê immunitetem, bo jego ko-
ledzy z Senatu nie pozwolili go 
tkn¹æ.

Nale¿y dodaæ, ¿e to g³ównie ko-
ledzy z PO. Ten przypadek do-
bitnie pokazuje, ¿e tylko nor-
malni obywatele s¹ dzisiaj bez-
bronni, a kasta polityczna dba 
g³ównie o siebie. G³oœny w  ca³ej 
Polsce, a zwi¹zany z Sopotem, 
przyk³ad zaginiêcia Iwony Wie-
czorek te¿ to pokaza³. Zaanga-
¿owa³em siê w tê sprawê i do-
piero wskutek interwencji posel-
skich i presji mediów podjêto 
dzia³ania usprawniaj¹ce proce-
dury zwi¹zane z rejestracj¹ i po-
dejmowaniem szybkich dzia³añ 
w pierwszych godzinach po 
zg³oszeniu zaginiêcia cz³owieka. 

A co robi pan dla Sopotu jako 
pose³?

Czujê siê pos³em z Pomorza, 
Trójmiasta ale te¿ z ca³ej Polski, 
pomagam wiêc wszystkim oby-
watelom. Mam setki skuteczn-
ych interwencji na swoim kon-
cie, mnóstwo interpelacji, za-
pytañ. Broni³em miêdzy innymi 
dzia³kowiczów  w sprawie likwi-
dacji ich ogródków przy ul. Reja  
i Smolnej,  œledzi³em i interpe-
lowa³em na temat wyjaœnienia 
nieprawid³owoœci zwi¹zanych 
z kamienic¹ przy ul. Haffnera 38. 
Wspieram, tych którzy zg³aszaj¹ 
siê do mnie o pomoc i staram siê 
reprezentowaæ interesy ca³ego 
regionu. 

Konkretniej?

Jeœli chodzi o nasz region, aglo-
meracjê trójmiejsk¹, to przede 
wszystkim chcê doprowadziæ do 
porozumienia samorz¹dowców z 
firm¹ ZKM Gdynia oraz ZKM 
Gdañsk, które obs³uguj¹ komu-
nikacjê miejsk¹ tak¿e w Sopocie. 
Fatalnie siê dzieje, ¿e animozje 
prezydentów zasiedzia³ych na 
sto³kach od wielu lat przewa¿aj¹ 
nad interesem mieszkañców 
Trójmiasta. Chcê doprowadziæ 
do tego by mieszkañcy Sopotu, 
Gdañska i Gdyni, a tak¿e innych 
oœciennych gmin, mogli swo-
bodnie podró¿owaæ komunika-
cj¹ miejsk¹, kupuj¹c jeden bilet. 

Wszyscy tego chcemy, ale jakoœ 
od lat nic z tego nie wychodzi… 
Mija kadencja sejmu, wiêc mo¿e 
siê pan pochwaliæ swoimi real-
nymi dokonaniami.

Skoro pan nalega (œmiech). 

Mo¿emy sobie na to pozwoliæ, bo 
startuje pan z innego okrêgu, nikt 
wiêc nie powinien pos¹dzaæ nas 
o wyborcz¹ propagandê.

No tak. Nie ma nic gorszego ni¿ 
zostaæ uznanym za tubê PiS-u 
(œmiech)… Mam kilka sukcesów 
i to znacz¹cych. Najwa¿niejszy 
to powstrzymanie bezprawnych 
reaktywacji spó³ek przedwojen-
nych na podstawie kolekcjoner-
skich dokumentów. To giganty-
czna afera, na której Skarb 
Pañstwa straci³by – to nie ¿art - 

urodzi³ siê 3 kwietnia 1961 roku w Gdy-
ni, z wykszta³cenia in¿ynier elektryk 
i politolog, pose³ na Sejm RP V i VI 
kadencji. Nale¿y do stowarzyszenia 
KoLiber oraz Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzêtami w Gdyni

Zbigniew Kozak
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oko³o 100 miliardów z³otych. 
Nied³ugo opublikujê w tej spra-
wie raport, co oczywiœcie budzi 
pop³och w okreœlonych gre-
miach, które chc¹ mnie wyeli-
minowaæ z polityki.

Mo¿e im siê to udaæ?

 Mam nadziejê, ¿e nie… A mogê 
siê jeszcze pochwaliæ?

Skoro pan nalega…

Za niezwykle istotn¹ uwa¿am 
kwestiê nag³oœnienia sprawy 
Eko Doliny i zwiêkszanie œwia-
domoœci ludzi na temat zagro¿eñ 
zwi¹zanych z powa¿nymi za-
niedbaniami, które wystêpuj¹ na 
wysypisku œmieci w £ê¿ycach. 
Ma³o kto mówi o tym, ¿e smród z 
tego wysypiska za parê lat mo¿e 
dotrzeæ do Sopotu…

Panie Poœle! Kto dziœ myœli o 
tym, co bêdzie za 5 lat? 

Kilku by siê znalaz³o. To wa¿ny 
temat. Eko Dolina wprowadza w 
b³¹d mieszkañców, silnie za-
truwa œrodowisko, a najwiêksze 
pieni¹dze trwonione s¹ na PR, 
zamiast na nowoczesne techno-
logie zagospodarowania odpa-
dów. Eko Dolina powinna przede 
wszystkim dok³adaæ siê do badañ 
profilaktycznych okolicznych 
mieszkañców, zw³aszcza pod 
k¹tem chorób nowotworowych, i 
o to miêdzy innymi walczê.

Ja kojarzy³em pana z energetyk¹, 
ale mo¿e by³em w b³êdzie?

Nie, nie. Jak najbardziej. Sprawy 
gospodarcze zwi¹zane g³ównie z 
energetyk¹ i instytucjami finan-
sowymi to tak¿e mój konik. Mo-
je interpelacje spowodowa³y 
zlikwidowanie podatku VAT na 
us³ugi portowe, czy te¿ u³atwie-
nie uzyskania Europejskiej Kar-
ty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
Bliskie s¹ mi te¿ sprawy spo³ecz-
ne, zwi¹zane z losem zagubione-
go w tej skomplikowanej rzeczy-
wistoœci cz³owieka.

Oj, to chyba siê do pana zg³o-
szê…

Nie ma potrzeby. Jest pan w 
œwietnej kondycji.

Pora koñczyæ. Dziêkujê za roz-
mowê.

Dziêki. 
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R E K L A M A

Tegoroczny Open’er Festi-
val stanowi³ pewnego rodzaju ju-
bileusz – odby³ siê bowiem po 
raz dziesi¹ty. W ci¹gu czterech 
dni, od czwartku 30 czerwca do 
niedzieli 3 lipca, wyst¹pi³a ca³a 
plejada artystów muzyki roz-
rywkowej. Na scenie g³ównej i 

Open’er ma ju¿ 10 lat

Gdyñski festiwal Open'er to wydarzenie muzyczne, które ju¿ na sta³e wpisa³o 
siê w europejski kalendarz najwa¿niejszych letnich imprez muzycznych. W tym 
roku odbywa³ siê po raz dziesi¹ty.

scenach bocznych gdyñskiego 
lotniska wojskowego w Babich 
Do³ach pojawili siê m.in. Ra-
diohead, White Lies, Coldplay i 
legenda rocka Prince. Muzyka 
na gdyñskim festiwalu brzmia³a 
niemal przez ca³¹ dobê. Koncer-
ty rozpoczyna³y siê wczesnym 

popo³udniem, koñczy³y nastêp-
nego dnia nad ranem. Bilety 
wstêpu by³y niestety doœæ 
drogie. Jednodniowy kosztowa³ 
165 z³otych, karnety trzydnio-
we – od 310 do 366 z³otych, a 
czterodniowe od 370 do 426 z³o-
tych.            (kf) 

Gdyñscy radni wpadli na cie-

kawy pomys³. Chcieliby urucho-

miæ morsk¹ liniê pasa¿ersk¹ po-

miêdzy Oksywiem, a przystani¹ 

przy Skwerze Koœciuszki w cen-

trum miasta. Podró¿ autobusem z 

Oksywia do Œródmieœcia, nawet 

gdy na ulicach Janka Wiœniew-

skiego i Admira³a Unruga nie ma 

korków, trwa oko³o 20 minut. Stat-

kiem mo¿na by pokonaæ tê trasê 

w czasie trzykrotnie krótszym.  

Z Oksywia do centrum statkiem?

Kiedyœ wojskowe motorówki kur-

sowa³y pomiêdzy Skwerem Ko-

œciuszki, a Portem Wojennym i taki 

rejs trwa³ oko³o 6 minut. Warunkiem 

uruchomienia linii by³aby koniecz-

noœæ zbudowania przystani na 

Oksywiu. Tereny przywodne nale¿¹ 

tam do Stoczni Marynarki Wojen-

nej, która w³aœnie przygotowuje siê 

do czêœciowej ich wyprzeda¿y. 

Zdaniem radnych koszt przedsiê-

wziêcia wcale nie by³by wysoki, a 

dla osób mieszkaj¹cych na 

Oksywiu i pracuj¹cych w Œród-

mieœciu (i odwrotnie) stanowi³by 

du¿e udogodnienie. Pomys³ nie 

spodoba³ siê jedynie dyrekcji 

gdyñskich ZKM. Zdaniem dyrek-

tora Olgierda Wyszomirskiego 

Oksywie i Ob³u¿e obs³ugiwane s¹ 

przez znaczn¹ liczbê autobusów i 

komunikacja morska mia³aby 

walory jedynie turystyczne, a nie 

ekonomiczne.                         (kf)

W szeœæ minutW szeœæ minut

Tramwaje wodne w wielu aglomeracjach europejskich s¹ znakomitym sposobem na roz³adowanie 
problemów komunikacyjnych, byæ mo¿e takie rozwi¹zania siê sprawdz¹ równie¿ w Gdyni.
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W sezonie letnim Gdynia dysponuje czterema 
strze¿onymi k¹pieliskami. Na pla¿ach w Œród-
mieœciu i w Red³owie ratownicy strzeg¹ odcinki 
brzegu o d³ugoœci po 200 metrów. W Babich 
Do³ach i w Or³owie – po 100 metrów. Miasto 
zatrudni³o na ten sezon 35 ratowników. Maj¹ oni 
sporo pracy, bo prócz ewentualnego ratowania 
ton¹cych i zawracania ku brzegowi tych, którzy 

Czterech k¹pielisk strze¿e w tym roku 35 ratowników GOPR

zbyt daleko wyp³ynêli w morze, musz¹ trzy razy 
dziennie kontrolowaæ czystoœæ wody i o ewen-
tualnym zanieczyszczeniu powiadamiaæ 
natychmiast Sanepid. Na ka¿dej z czterech pla¿ 
jest równie¿ punkt medyczny, gdzie k¹pi¹cy siê 
i opalaj¹cy mog¹ szybko uzyskaæ pierwsz¹ 
pomoc medyczn¹, nawet niezwi¹zan¹ bezpoœre-
dnio z k¹piel¹ morsk¹ – na przyk³ad w wypadku 
u¿¹dlenia przez osê czy drobnego skaleczenia. 
W ubieg³ym sezonie takich przypadków by³o 
oko³o 350. Do zadañ ratowników nale¿y równie¿ 
zabezpieczenie imprez odbywaj¹cych siê na pla-
¿ach.       (kf)

Gdyñskie pla¿e 
piêkne i bezpieczne

na miejscuna miejscu
Granie na okr¹g³o Granie na okr¹g³o 
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Zanim przyst¹pimy do jakiejkolwiek 
pracy powinniœmy sprawdziæ w jakim 
dok³adnie stanie znajduje siê nasza 
elewacja. Czy jej powierzchnia jest 
czysta, noœna, sucha czy te¿ pod 
wp³ywem warunków atmosferycznych 
nast¹pi³y w niej trwa³e uszkodzenia. Na 
pocz¹tek przetrzyjmy j¹ ciemn¹ szmatk¹ i 
sprawdŸmy czy pozosta³y œlady spo-
wodowane kredowaniem starej pow³oki. 
Przy okazji zobaczymy tak¿e iloœæ 
zanieczyszczeñ nagromadzonych przez 
lata. Nie zawsze nasza elewacja wymaga 
gruntownej renowacji czasem wystarczy 
porz¹dnie j¹ wyczyœciæ i przemalowaæ. 
Teraz zbadajmy czy stara pow³oka na 
elewacji jest przyczepna i zwarta.  Naci-
namy j¹ w tym celu no¿em wzd³u¿ i 
prostopadle do wczeœniejszych linii. Tak, 
aby uzyskaæ kwadraty o bokach 2 mm i 
przyklejamy w to miejsce taœmê z moc-
nym klejem, jednym ruchem odrywamy 

Na pytania odpowiada ekspert firmy Flügger 

Jak odnowiæ   elewacjê budynku?

Micha³ Martuzalski

Kupi³em dom z rynku wtórnego i chcia³bym odnowiæ elewacjê budynku. Nie wiem jednak, 
jaka farba by³a po³o¿ona wczeœniej, ani nawet jaki mia³a kolor. Ten, który jest, wyblak³ od 
s³oñca. Co powinienem zrobiæ i jakiej farby u¿yæ do przemalowania?

taœmê od œciany. Odklejona taœma wraz z 
fragmentami starej pow³oki stanowi dla 
nas odpowiedŸ .

Zakurzona i poroœniêta 
Zakurzona, brudna i poroœniêta 

elewacja to nie problem. ¯eby usun¹æ 
kurz wystarczy zwyk³a zmiotka, nato-
miast Fluren 37 dostêpny w sieci skle-
pów Flügger farby poradzi sobie z ka¿-
dym brudem, zat³uszczeniem wystê-
puj¹cym na elewacji. W przypadku zaa-
takowania pod³o¿a pleœni¹ lub glonami 
konieczne jest zastosowanie œrodka 
Flügger Facade  Anti - green. Ten œro-
dek czyszcz¹cy doskonale usuwa i za-
pobiega ponownemu rozwojowi widocz-
nych i niewidocznych zarodników pleœni, 
glonów i grzybów. Co wiêcej, praca pój-
dzie szybciej, jeœli skorzystamy z ciœ-
nieniowego spryskiwacza ogrodowego 
do aplikacji tego œrodka. 

Spêkania 
Naszej elewacji mog¹ towarzyszyæ 

widoczne drobne spêkania. Jeœli s¹ one 
wiêksze, warto je uzupe³niæ  mas¹ do 
zastosowania zewnêtrznego na bazie 
cementu. Na mniejsze spêkania œmia³o 
mo¿na u¿yæ Flügger Facade wzmoc-
nienie, która dziêki zawartoœci w³ókien 
pokrywa niewielkie pêkniêcia pod³o¿a.  
Jej w³aœciwoœci wzmacniaj¹ce wzrastaj¹ 
wraz z iloœci¹ na³o¿onych warstw. 

Gruntowanie 
Nie zapominajmy o zagruntowaniu 

elewacji, oczywiœcie po wczeœniejszym 
sprawdzeniu ch³onnoœci pod³o¿a, czyli 
potrzeby gruntowania.  Warto to zrobiæ, 
bo zastosowany grunt zmniejsza ch³on-
noœæ pod³o¿a, zwiêksza wydajnoœæ 
farby, a tym samym obni¿a nam koszty 
malowania i umo¿liwia uzyskanie rów-
nomiernej kolorystyki elewacji.  

Malowanie 
Przed malowaniem musimy odcze-

kaæ a¿ powierzchnia fasady  bêdzie  w 
pe³ni utwardzona i wysuszona. Do po-
malowania elewacji, na której wczeœniej 
po³o¿ona by³a inna farba niewiadomego 
pochodzenia u¿yjmy farby Flügger 
Fasade Universal. To farba olejna dy-
spersyjna, która toleruje mniej noœne, 
stare pod³o¿e. Mo¿e byæ stosowana na 
wszystkie rodzaje fasad, zarówno nowe 
jak i te starsze, gdzie wymagane s¹ 
farby tolerancyjne wobec pod³o¿a, gdy 
ciê¿ko jest oszacowaæ jego stabilnoœæ. 
Tworzy jednolit¹ powierzchniê o piêk-
nym wygl¹dzie i to w dowolnym kolorze 
wybranym spoœród wielu barw ze 
wzornika kolorów zewnêtrznych. 

Po poradê mo¿ecie Pañstwo zwróciæ 
siê tak¿e do handlowców z sieci 
Flügger farby:

w Sopot, ul. Al. Niepodleg³oœci 
692/694, tel. 058 550 75 79

 Gdañsk, ul. Kartuska 218A, 
tel. 058 322 38 77

 Gdañsk, ul. Przywidzka 7, 
tel. 058 302 01 44

 Gdañsk Zaspa, ul. ¯wirki I Wigury 8, 
tel. 058 340 98 13

 Gdañsk Matarnia, ul. Z³ota Karczma 
26, tel. 058 522 34 32

w

w

w

w

w

w

w

w

w

 Gdañsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 
18, tel. 551 32 91

 Gdynia Karwiny, ul.  Chwaszczyñska 
21, tel. 058 629 47 47

 Gdynia, ul. Morska 123/125, 
tel. 058 667 01 33

 Gdynia, ul. W³adys³awa IV 53, 
tel. 058 551 23 72

 Rumia, ul. Grunwaldzka 18, 
tel. 058 679 32 23
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„Riviera”: 1 maja 2011 roku Re-
publika Federalna Niemiec 
otworzy³a obywatelom polskim 
swój rynek pracy. Poci¹gnê³o to 
za sob¹ powa¿ne zmiany w pra-
wie pracy, prawie karnym, han-
dlowym i cywilnym. Proszê po-
wiedzieæ, na czym polegaj¹ te 
nowe europejskie regulacje 
prawne?

Dariusz Odyniec: Zmiany w pra-
wie, jakie nast¹pi³y w ostatnich 
latach s¹ generalnie bardzo 
istotne. Po 1. maja mamy jedynie 
do czynienia ze zmian¹ stanu 
prawnego, polegaj¹c¹ na otwar-
ciu niemieckiego rynku pracy dla 
polskich obywateli. To z kolei 
wymusza stosowanie ró¿nych re-
gulacji prawych (polskich, nie-
mieckich lub europejskich ) w 
niemal¿e wszystkich dzie-
dzinach prawnych. Ta nowa sytu-
acja jest tak znacz¹ca, ¿e 
postanowiliœmy poœwiêciæ temu 
tematowi specjalne miêdzynaro-
dowe seminarium. Do spotka-
nia kilkudziesiêciu prawników 
z Polski i z Niemiec dosz³o w 
po³owie maja w Sopocie z ini-
cjatywy Zrzeszenia Polskojê-
zycznych Prawników w Niem-
czech (VPJ). W seminarium 
wziê³o udzia³ szereg renomo-
wanych referentów, miedzy 
innymi prof. dr hab. Fryderyk 
Zoll i sêdzia S¹du Najwy¿-

Z mecenasem Dariuszem Odyñcem, prezesem Zrzeszenia Polskojêzycznych Prawników w Niemczech, rozmawiamy o zniesieniu 
ostatnich ograniczeñ w dostêpie do niemieckiego rynku pracy i zwi¹zanych z tym zmianach w prawie europejskim. 

NIEMCY NIEMCY NIEMCY 
s¹ przereklamowane
Krzysztof M. Za³uski

szego Andrzej Siuchniñski. 
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ 
nas równie¿ Prezes Naczelnej 
Rady Adwokackiej mec. An-
drzej Zwara. Seminarium prze-
biega³o w myœl idei: „prawnicy 
bez granic” i dotyczy³o wspo-
mnianych przez pana zmian w 
prawie europejskim. 

Co w praktyce oznaczaj¹ te zmia-
ny dla potencjalnego polskiego 
pracownika poszukuj¹cego 
pracy za Odr¹? 

W pierwszej kolejnoœci konfron-
tacjê z czêsto kompletnie no-
wymi zasadami wspó³¿ycia spo-
³ecznego, lokalnymi zwycza-
jami, a nierzadko równie¿ zupe³-
nie innymi, ni¿ te dotychczas 
znane, przepisami prawnymi. No 
niestety tak jest: inny kraj – inny 
porz¹dek prawny. Unia Euro-
pejska jeszcze d³ugo nie bêdzie 
monolitem… Na szczêœcie wiele 
obszarów prawnych zosta³o ju¿ 
w UE ujednolicone lub przy-
najmniej zharmonizowane. 

Czy zatem status prawny Polaka 
pracuj¹cego w Niemczech nie 
ró¿ni siê ju¿ niczym od statusu 
Niemca? Czy mo¿emy bez ogra-
niczeñ meldowaæ siê na terenie 
RFN, otwieraæ w³asne firmy i 
zatrudniaæ pracowników, w tym 
równie¿ cudzoziemców?

Obywatele polscy mogli bez 
przeszkód zak³adaæ firmy ju¿ od 

momentu przyst¹pieniu Polski 
do Unii Europejskiej. Mogli te¿ 
zatrudniaæ polskich pracowni-
ków, pod warunkiem jednak, ¿e 
osoby te posiada³y niemieckie 
zezwolenia na pracê lub takich 
zezwoleñ nie potrzebowa³y. Od 1 
maja br. ka¿dy polski obywatel, 
mo¿e ju¿ podejmowaæ zatrud-
nienie u ka¿dego niemieckiego 
(lub polskiego) pracodawcy bez 
potrzeby wczeœniejszego 
uzyskania zezwolenia na pracê.

Czy w ci¹gu pierwszych dwóch 
miesiêcy po otwarciu niemiec-
kiego rynku zaobserwowa³ pan 
wzmo¿ony ruch w kancelarii?

Swoj¹ kancelariê prowadzê w 
Niemczech ju¿ od 15 lat i ruch 
mieliœmy zawsze spory. Pod tym 
wzglêdem nic siê nie zmieni³o po 
1 maja. Jakiegoœ szczególnego 
nasilenia problemów prawnych 
równie¿ nie odnotowujemy. 
Jednak¿e problemy takie, je¿eli 
mia³yby nadejœæ, pojawi¹ siê z 
pewnym poœlizgiem czasowym. 
Obecnie mamy wielu klientów, 
zwracaj¹cych siê z pytaniami 
dotycz¹cymi sfery zatrudnienia. 
I to cieszy, ¿e ludzie i firmy, 
zanim wykonaj¹ jakieœ nie do 
koñca przemyœlane ruchy 
prawne, zbieraj¹ informacje u 
prawników, a nie na przyk³ad 
od osób przygodnych. Na razie 
jednak s¹ to tylko takie 
„uprzejmoœci prawne”. Na 
dobre adwokata szuka siê 

dopiero wtedy, gdy robi siê 
„goraco” lub wtedy, gdy 
konflikt prawny siê zaostrza, 
np. kiedy pracodawca nie 
wyp³aci wynagrodzenia, wy-
powie stosunek pracy lub 
pojawiaj¹ siê nieprawid³owo-
œci z punktu widzenia urzêdów 
kontroluj¹cych rynek pracy.

Co pañska kancelaria oferuje 
Polakom, którzy zdecyduj¹ siê na 
emigracjê lub na podjêcie sta³ej 
pracy w Niemczech? 

Mamy przygotowane w przy-
stêpnej formie, równie¿ w jêzyku 
polskim, zasady i porady doty-
cz¹ce najistotniejszych spraw, o 
których przyje¿d¿aj¹c do Nie-
miec w ¿adnym wypadku nie 
wolno zapomnieæ. Do tego na-
le¿¹ na przyk³ad terminy docho-
dzenia roszczeñ wynikaj¹cych ze 
stosunku pracy, które po up³ywie 
takiego terminu zwyczajnie 
przepadaj¹. Czêsto zdarza siê, ¿e 
osoby przyje¿d¿aj¹ce z Polski 
przekonane s¹, i¿ rozwi¹zania 
prawne znane z polskiego po-
rz¹dku prawnego obowi¹zuj¹ 
równie¿ w Niemczech. Nic bar-
dziej mylnego. Przyk³adowo 
pokutuje przekonanie, ¿e pra-
codawca w trakcie trwania 
zwolnienia lekarskiego nie mo-
¿e wypowiedzieæ stosunku pra-
cy. Niestety wed³ug niemiec-
kich regulacji prawnych jest to 
jak najbardziej mo¿liwe… 
Oczywiœcie nasza kancelaria 

nie zajmuje siê wy³¹cznie spra-
wami prawa pracy, zakres na-
szych us³ug jest znacznie 
szerszy.

Obecnie w Republice Federalnej 
Niemiec mieszka 2 mln osób pol-
skiego pochodzenia. Wed³ug prof. 
Krystyny Iglickiej, demograf z 
Centrum Stosunków Miêdzyna-
rodowych, do grudnia 2012 z Pol-
ski do Niemiec wyjedzie na sta³e 
kolejny milion osób. Czy wed³ug 
pana jest to korzystne zjawisko? 

Mam wra¿enie, ¿e exodusu na 
tak¹ skalê nie ma i nie bêdzie. 
Niemcy spóŸnili siê z otwarciem 
swojego rynku pracy. Kto zamie-
rza³ szukaæ „szczêœcia” poza Pol-
sk¹, ju¿ dawno to zrobi³, korzy-
staj¹c z ofert angielskich hiszpañ-
skich czy holenderskich praco-
dawców. Niemcy strzegli swo-
jego rynku pracy do samego koñ-
ca i teraz na tym strac¹. Ju¿ bra-
kuje kwalifikowanych pracowni-
ków, a mo¿e byæ jeszcze gorzej, 
bo niemiecka gospodarka wysz³a 
z zapaœci i zaczyna siê rozkrêcaæ. 
Osobiœcie nie nale¿ê do zwolen-
ników emigracji. Do wyjazdu z 
Polski nikogo nie bêdê zachêca³. 
Zw³aszcza, ¿e Niemcy s¹ „prze-
reklamowane”. Wyje¿d¿aj¹c za 
granicê trzeba mieæ na wzglêdzie 
fakt, ¿e nak³ady pracy i wysi³ek 
w³o¿ony w pokonanie trudnoœci 
prawnych, logistycznych (czêsto 

towarzyszy im roz³¹ka z rodzi-
n¹), wreszcie jêzykowych i kultu-
rowych, bêdzie ogromny. Ten 
sam wysi³ek, poczyniony w 
Polsce, zapewne równie¿ przy-
niós³by efekty w postaci intrat-
nego miejsca pracy. W tej chwili 
mo¿liwoœci w Polsce s¹ nie-
porównywalnie wiêksze ni¿ 
przed 20 czy 30 laty. 
W Niemczech spotka³em wiele 
osób z Polski, które chcia³y 
uczciwie prowadziæ firmê lub 
pracowaæ, ale by³y tak „perfek-
cyjnie” kontrolowane przez 
tutejsze urzêdy lub zwyczajnie 
oszukane, ¿e pozostawa³ im je-
dynie powrót do kraju z ogrom-
nymi d³ugami i czêsto nadszar-
pniêtym zdrowiem. Z drugiej 
jednak strony nie chce uprawiaæ 
czarnowidztwa. ZnaleŸæ prze-
cie¿ mo¿na równie wiele przy-
k³adów na sukces, awans lub 
chocia¿by poprawê sytuacji ma-
terialnej. Ponadto wiadomo - 
podró¿e kszta³c¹.

Wiêcej informacji:
Rechtsanwälte Odyniec & Kol-
legen, Ostenallee 11, D-59063 
Hamm, tel: +49-2381-306474, 
www.odyniec.de
Verband Polnischsprachiger 
Juristen e.V., Zrzeszenie Polsko-
jêzycznych Prawników, Post-
fach 20 93, D-59010 Hamm, 
vpj@vpj.info, fax +49 (0) 2381 
30 64 75.

?415 000 obywateli polskich mieszka na sta³e w Niemczech. 
?1.200.000 do 1.600.000 osób przyjecha³o z Polski do Niemiec, jako 

przesiedleñcy w latach 80 i 90. ubieg³ego stulecia. 
?1.000.000 polskich imigrantów osiedli siê w RFN do koñca 2012 r.
?2.000.000 Polaków mieszka³o w Niemczech w okresie Republiki 

Weimarskiej. 
?2.500.000 polskich robotników przymusowych zosta³o 

wywiezionych do Rzeszy w okresie II wojny œwiatowej.
?13,1 proc wynosi stopa bezrobocia w Polsce. 
?7,3 proc wynosi stopa bezrobocia w Niemczech.
?2600 z³ to przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w Polsce (netto).
?6000 z³ to przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w Niemczech 

(netto).
?Koszty utrzymania w Polsce i w Niemczech s¹ niemal identyczne.

Polska i Niemcy w liczbach:

Dyskusja dotyczy³a roz-
woju miast polskich, który nie 
powinien dokonywaæ siê bez 
udzia³u mieszkañców, a czêsto 
nawet wbrew ich woli. Uczes-
nicy kongresu zwracali uwagê 
na anachronizm aktualnego pla-
nowania miejskiej przestrzeni. 
Wed³ug nich powstaj¹ osiedla, 
do których nie doje¿d¿a ¿aden 
pojazd komunikacji publicz-
nej, osiedla bez sklepów i 
punktów us³ugowych, gdzie 
mieszkañcy pozostawieni s¹ 
w³asnemu losowi. Tzw. rewi-
talizacja zaniedbanych dziel-
nic polega przewa¿nie na 

11 czerwca br. w hali Ergo Arena na granicy Gdañska i 
Sopotu odby³a siê konwencja Platformy Obywatelskiej. 
Uczestniczy³o w niej kilkanaœcie tysiêcy cz³onków partii i 
zaproszonych goœci. Obecni byli secesjoniœci z innych 
partii: Joanna Kluzik-Rostowska, która od PiS, poprzez 
Polska Jest Najwa¿niejsza, dobi³a do przystani PO, oraz 
Bartosz Ar³ukowicz, niegdyœ czo³owy dzia³acz SLD, 
obecnie „nawrócony” na liberalizm. 

W jesiennych wyborach parlamentarnych z listy PO 
wystartuje tak¿e inny dzia³acz lewicy, Dariusz Rosati. 
Obecny by³ równie¿ Marsza³ek Senatu Bogdan Boru-
sewicz, który oznajmi³, ¿e zdecydowa³ siê wst¹piæ w sze-
regi rz¹dz¹cej partii. Zwracaj¹c siê do secesjonistów 
premier Donald Tusk stwierdzi³, ¿e w PO jest miejsce dla 
ka¿dego kto chce s³u¿yæ Polsce. Konwencja przebiega³a 
w optymistycznym tonie, zabrak³o natomiast meryto-
rycznej dyskusji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej 
kraju.                                    (as) 

Przybyli spadochroniarze, 
ale nie by³o merytorycznej dyskusji.

Konwencja Platformy 

w Ergo Areniew Ergo Arenie

Inicjatywa obywatelska

Nic o nas, bez nas
W dniach od 18 do 19 czerwca br. w Poznaniu odby³ siê Kongres Ru-
chów Miejskich. Jego organizatorem by³o stowarzyszenie: „My Poz-
naniacy”. Do grodu nad Wart¹ przyby³o ponad sto osób, repre-
zentuj¹cych niemal 50 organizacji obywatelskich, zrzeszaj¹cych eko-
logów, in¿ynierów, socjologów, a tak¿e przedstawicieli rad osied-
lowych z miast ca³ego kraju. Pomorze reprezentowali miêdzy innymi 
dzia³acze spo³eczni z Gdañska, Sopotu i Rumi.

odmalowaniu fasad domów i w-
ymianie stolarki drzwiowej i 
okiennej, bez wnikania w 
socjologiczne stosunki panu-
j¹ce w tych domach. Dysku-
tanci mocno podkreœlali, ¿e 
chc¹ mieæ udzia³ w decyzjach 
podejmowanych przez w³adze 
miast. Przygotowali dziewiêæ 
„tez o mieœcie”. 29 czerwca te-
zy te zosta³y wywieszone na 
drzwiach ratuszowych w mia-
stach, których dzia³acze brali 
udzia³ w konferencji. Micha³ 
Szymañski, prezes Stowarzy-
szenia Forum Rozwoju Aglo-
meracji Gdañskiej uwa¿a, ¿e 

og³oszenie tez stanowi nowe 
zjawisko, œwiadcz¹ce o odro-
dzeniu siê polskiego miesz-
czañstwa i trosce obywateli o 
przestrzeñ, w jakiej przysz³o im 
¿yæ. Zupe³nie inne zdanie na 
ten temat maj¹ samorz¹dowi 
urzêdnicy. Maciej Lisicki, wi-
ceprezydent Gdañska do spraw 
polityki komunalnej zwierzy³ 
siê jednej z gazet, ¿e nie bardzo 

wierzy w skutecznoœæ tego ty-
pu dzia³añ. Uwa¿a, ¿e „tezy o 
mieœcie” s¹ jedynie akcjê me-
dialn¹. Zdaniem wiceprezy-
denta dzia³acze spo³eczni ³a-
twiej mogliby zrealizowaæ swo-
je postulaty startuj¹c na przy-
k³ad w wyborach samorz¹do-
wych i wchodz¹c tym samym 
do w³adz miasta. 

        (kmz)

Dziewiêæ tez o mieœcie
1.  Mieszkañcy maj¹ niezbywalne prawo do miasta. 
2. Bud¿et partycypacyjny to tworzenie przez mieszkañców ca³ego bud¿etu 

miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch spo³eczny. 
3. Zagwarantowanie sprawiedliwoœci spo³ecznej i przeciwdzia³anie ubóstwu 

i wykluczeniu jest obowi¹zkiem wspólnoty miejskiej. 
4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje to¿samoœæ miast i jest 

warunkiem ich rozwoju. Nie mo¿e ograniczaæ siê do remontów, musi byæ 
zintegrowanym dzia³aniem wypracowanym wraz z mieszkañcami. 

5. Doœæ chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana ³adem prawnym pozwoli 
na podniesienie jakoœci ¿ycia w mieœcie. 

6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkañcy maj¹ prawo do realnego, opar-
tego na wzajemnym szacunku, udzia³u w podejmowaniu decyzji o mieœcie. 

7. Miasta i obszary metropolitalne powinny byæ zarz¹dzane zgodnie z zasadami 
zrównowa¿onego rozwoju i przeciwdzia³ania procesom suburbanizacji. 

8. Lokalizowanie instytucji krajowych w ró¿nych miastach sprzyja rozwojowi 
ca³ego kraju. 

9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebuj¹ wsparcia w integracji syste-
mów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowe-
go, rowerowego i pieszego dla osi¹gniêcia celów Bia³ej Ksiêgi o transporcie i 
Karty Lipskiej.
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„Riviera”: Panie Poœle, sk¹d po-
mys³ powo³ania partii Polska 
Jest Najwa¿niejsza? 

Pawe³ Poncyliusz: W Polsce od 
paru lat toczy siê wojna polsko-
polska. Wojna, z punktu widze-
nia przeciêtnego Polaka, zupe³nie 
niezrozumia³a. To, co robi¹ po-
litycy Platformy Obywatelskiej i 
PiS-u jest nie tylko nieefektywne, 
lecz równie¿ nie spe³nia kon-
kretnych oczekiwañ coraz wiê-
kszej rzeszy Polaków. Nie wspo-
minaj¹c o tym, ¿e ¿adna z tych 
partii nie jest w stanie rozwi¹zaæ 
podstawowych problemów, z ja-
kimi wszyscy na co dzieñ siê 
borykamy. Naszym zdaniem, 
g³ówni gracze polityczni zajmuj¹ 
siê sami sob¹, a nie tym czym 
powinni siê zajmowaæ, czyli 
reformowaniem i modernizowa-
niem pañstwa. Postawa liderów 
PO i PiS prowadzi Polskê do 
nik¹d. Dlatego zdecydowaliœmy 
powo³aæ ugrupowanie o nazwie 
Polska Jest Najwa¿niejsza.

Jak w paru zdaniach scharak-
teryzowa³by pan za³o¿enia pro-
gramowe tej partii?

Program PJN osadzony jest na 
trzech filarach. Z jednej strony je-
steœmy konserwatywni œwiato-
pogl¹dowo, z drugiej wolnoryn-
kowi gospodarczo, a z trzeciej 
uwra¿liwieni spo³ecznie. Szcze-
gólnie zale¿y nam na promo-
waniu idei solidarnoœci z ro-
dzinami wielodzietnymi i popie-
raniu dzietnoœci wœród ma³-
¿eñstw. Dostrzegamy równie¿ ro-
lê wolnego rynku. Przedsiêbiorcê 
bowiem traktujemy, jako dobro 
narodowe, które generuje pro-

Z Paw³em Poncyliuszem, pos³em na Sejm, przewodnicz¹cym klubu parlamentarnego 
Polska Jest Najwa¿niejsza, rozmawiamy o programie nowopowsta³ego ugrupowania.

Konserwatywni, Konserwatywni, 
prorodzinni, prorynkowi
Krzysztof M. Za³uski
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Panorama Development chce wybudowaæ na Brodzinie jeszcze jeden wie¿owiec. 
Pomys³ ten nie spodoba³ siê urzêdnikom magistratu i prezydentowi miasta. Sprawa 
trafi³a do s¹du, który uzna³ zesz³oroczn¹ uchwa³ê Rady Miasta za bezprawn¹.

dukt krajowy brutto. Nasz¹ 
powinnoœci¹ jako polityków, jest 
stworzenie takich warunków 
prawnych, by przedsiêbiorca 
móg³ swobodnie rozwijaæ swój 
biznes, ¿eby wiêcej czasu móg³ 
poœwiêciæ przedsiêbiorstwu, a 
mniej formalnoœciom i pokony-
waniu barier biurokratycznych. 

Powiedzia³ pan, ¿e PJN to partia 
prorodzinna. Co konkretnie chce-
cie pañstwo zrobiæ w tej dzie-
dzinie? 

Naszym zdaniem pieni¹dze 
przeznaczane obecnie na 
wspieranie rodzin s¹ mocno 
rozproszone i czêsto kierowane 
s¹ do osób, które tych pieniêdzy 
tak naprawdê nie potrzebuj¹. Na 
przyk³ad „becikowe” - jeœli 
otrzymuje je rodzina, której ³¹cz-
ny dochód miesiêczny wynosi 1 
do 2 tysiêcy z³otych, to pieni¹dze 
te s¹ dla niej istotn¹ kwot¹. Lecz 
jeœli dostaj¹ je osoby z bud¿etem 
miesiêcznym rzêdu 30 tysiêcy, to 
w tym wypadku taka suma staje 
siê niemal niezauwa¿alna. Tego 
rodzaju nieprzemyœlane rozdaw-
nictwo w skali roku kosztuje pañ-
stwo ponad 400 milionów z³o-
tych. Jesteœmy wiêc za skaso-
waniem „becikowego” w obec-
nej formie i zast¹pieniem go in-
nymi formami wsparcia. Z prze-
prowadzonych na nasze zlecenie 
badañ wynika, ¿e kobiety 
niechêtnie decyduj¹ siê na 
kolejne dziecko z obawy o utratê 
pracy, o znalezienie miejsca w 
przedszkolu, czy w ¿³obku. I to 
w³aœnie ta niepewnoœæ finansowa 
jest, naszym zdaniem, g³ównym 
powodem niskiej dzietnoœci 
Polek. Dlatego proponujemy bez-
poœrednie wsparcie finansowe 
ka¿dej rodziny sum¹ wysokoœci 
400 z³otych na dziecko. Propo-

nujemy tak¿e wprowadzenie bo-
nu edukacyjnego wysokoœci 200 
z³otych.

Rozumiem, ¿e ma to byæ coœ w ro-
dzaju niemieckiego „Kinder-
geld”?

Przygl¹damy siê ró¿nym roz-
wi¹zaniom. Zw³aszcza francus-
kiemu i niemieckiemu. Oba maj¹ 
swoje zalety i wady. Model 
francuski, zak³adaj¹cy odliczenia 
od podatku uwzglêdniaj¹ce ko-
lejne osoby fiskalnie, czyli dzieci, 
ma zasadnicz¹ wadê. Miano-
wicie w Polsce czêœæ rodzin ma 
dochód na tyle niski, i¿ tak na-
prawdê nie mia³by czego od-
liczaæ. Model niemiecki zak³ada 
natomiast wyp³acanie co miesi¹c 
wspomnianego przez pana „Kin-
dergeld”, czyli pieniêdzy na 

Przed trzema laty firma Panorama 
Development przymierza³a siê do 
budowy wie¿owca na sopockim 
osiedlu Brodwino. Mia³y znaleŸæ siê 
w nim m.in. mieszkania komunalne. 
Przeciwko kolejnemu wysokoœciow-
cowi protestowa³a czêœæ mieszkañ-
ców okolicznych domów. 26 czerw-
ca 2010 r. ówczesna Rada Miasta 
Sopotu orzek³a, ¿e inwestycja by-
³aby niezgodna z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego osiedla. Prawie rok póŸ-
niej, 21 kwietnia 2011 r., Woje-
wódzki S¹d Administracyjny w 
Gdañsku uchyli³ ten plan, jako 
bezprawny. Werdykt WSA otwo-

Sopot. Wojewódzki S¹d Administracyjny: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest niezgodny z prawem. 

Bêd¹ mieszkania komunalneBêd¹ mieszkania komunalne na Brodwinie? 
Andrzej Stanis³awski

ka¿de kolejne dziecko. I to jest 
naszym zdaniem lepsze roz-
wi¹zanie, bo podkreœla suwe-
rennoœæ decyzji rodziny. W koñ-
cu to rodzice najlepiej bêd¹ wie-
dzieæ, na co przeznaczyæ otrzy-
mane od pañstwa pieni¹dze, czy 
na prywatne przedszkole, czy na 
prywatn¹ szko³ê… Zreszt¹ 
obecnie nauka nie koñczy siê na 
zajêciach szkolnych. Istnieje ca³a 
gama zajêæ dodatkowych - arty-
stycznych, sportowych, jêzyko-
wych. I w³aœnie finansowaniu te-
go rodzaju zajêæ pozaszkolnych 
s³u¿yæ by mia³y proponowane 
przez PJN bony edukacyjne.  

W Niemczech „Kindergeld”, wy-
p³acane jest do uzyskania przez 
dziecko pe³noletnioœci, a w przy-
padku m³odzie¿y ucz¹cej siê do 
27. roku ¿ycia. Poza t¹ form¹ 

rzy³ inwestorowi mo¿liwoœæ po-
nownego starania siê o wzniesienie 
wielokondygnacyjnego budynku. 

Sprawa zdawa³a siê byæ ostate-
cznie rozstrzygniêta. Mimo to firma 
Panorama Development zaskar¿y³a 
uchwa³ê ówczesnej Rady Miasta do 
Wojewódzkiego S¹du Administra-
cyjnego w Gdañsku. Kilka tygodni 
temu WSA wyda³ wyrok, w którym 
uzasadnia, i¿ tryb uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Brodwina zosta³ dokonany niezgo-
dnie z prawem. Plan ten zosta³ bo-
wiem uchwalony na tej samej sesji 
Rady Miasta, 25 czerwca ubie-
g³ego roku, na której zatwierdzone 
zosta³o Studium Uwarunkowañ i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Sopotu. S¹d zwró-

wsparcia istnieje równie¿ zasi³ek 
wychowawczy, zasi³ek macie-
rzyñski oraz zasi³ek dla samot-
nych rodziców. Rodzinom wielo-
dzietnym pañstwo zmniejsza rów-
nie¿ podatki, a rodziny z czwórk¹ i 
wiêksz¹ iloœci¹ dzieci nie p³ac¹ 
ich w ogóle. Ze skarbu pañstwa 
dofinansowywany jest tak¿e 
zakup pierwszego domu lub 
mieszkania. Sk¹d w Polsce braæ 
na to wszystko fundusze?

Pieni¹dze te mog³yby pochodziæ 
z reformy finansów publicznych, 
a taka reforma, powiedzmy to 
sobie otwarcie, jest bardziej ni¿ 
konieczna… Z naszych badañ 
wynika, ¿e ponad 65 procent 
ankietowanych by³aby w stanie 
zaakceptowaæ g³êbok¹ reformê 
finansów publicznych, nawet 
jeœli mia³aby ona osobiœcie ich 
dotkn¹æ, pod warunkiem, ¿e 
s³u¿y³aby w³aœnie polityce pro-
rodzinnej.

Wspomnia³ pan, ¿e jednym z fila-
rów programu PJN jest gospo-
darka. W czym przejawia siê pro-
rynkowoœæ pañskiego ugrupo-
wania? 
   
PJN proponuje p³askie podatki. 
Docelowo tak VAT jak i podatek 
dochodowy od osób fizycznych 
PIT wynosiæ powinny 19 pro-
cent, oczywiœcie z kwot¹ woln¹ 
od podatku. Postulujemy rów-
nie¿ zlikwidowanie wszelkiego 
rodzaju koncesji i zast¹pienie ich 
jedynie zg³oszeniami. Uwa¿amy 
tak¿e, ¿e zniesione powinny 
zostaæ wszystkie ulgi, z wy³¹-
czeniem prorodzinnych. Na obo-
wi¹zuj¹ce obecnie ulgi nas, jako 
pañstwa, po prostu nie staæ. 
Pieni¹dze z bud¿etu pañstwa po-
winny byæ kierowane tam, gdzie 
s¹ rzeczywiœcie potrzebne. A 
obecnie ulgi nale¿¹ siê wszy-
stkim, i tym bogatym i tym mniej 
zamo¿nym. 
Kolejna rzecz to reforma s¹dow-
nictwa. S¹dy powinny rozstrzy-
gaæ wszelkie spory miêdzy kon-
trahentami w czasie nie d³u¿szym 
ni¿ 90 dni. Jeœli tego nie zrobi¹, 
strona pokrzywdzona mog³aby 
dochodziæ roszczenia od Skarbu 
Pañstwa. Przyspieszy³oby to za-
sadniczo czas orzekania w spra-
wach gospodarczych - dziœ takie 
procesy trwaj¹ œrednio 560 dni, 
co oznacza, ¿e firma, nawet jeœli 
wygra sprawê, czêsto jest ju¿ 
bankrutem. 
Akcentujemy tak¿e wprowa-
dzenie odpowiedzialnoœci finan-
sowej czo³owych polityków. 
W naszym programie gospodar-
czym proponujemy, aby czêœæ ich 

zarobków zale¿a³a od postêpu 
realizacji obietnic zawartych w 
exposé premiera. W tej chwili, 
poza okresem wyborów, nikt 
przecie¿ nikogo z obietnic 
wyborczych nie rozlicza. 

Przedsiêbiorcy skar¿¹ siê na ba-
riery biurokratyczne, które jeœli 
nie uniemo¿liwiaj¹, to na pewno 
utrudniaj¹ im dzia³anie. WeŸmy 
choæby sprawê „samochodów z 
kratk¹”, albo niechlubny artyku³ 
585 Kodeksu Spó³ek Handlo-
wych…

PJN zarejestrowana zosta³a 
zaledwie kilka miesiêcy temu, 
jesteœmy wiêc bardzo m³od¹ par-
ti¹. Mimo tego zd¹¿yliœmy ju¿ 
z³o¿yæ w Sejmie kilka projektów 
nowelizacji ustaw m.in. projekt 
w sprawie wspomnianego przez 
pana artyku³u 585 k.s.h. Nasz 
projekt zak³ada odebranie proku-
ratorom mo¿liwoœci oceniania, 
czy przedsiêbiorca rzeczywiœcie 
dzia³a na szkodê spó³ki. Zapis w 
obecnym kszta³cie umo¿liwia 
zastosowanie aresztu wobec 
przedsiêbiorcy, bo prokurator 
uzna³, ¿e inwestycja, któr¹ dany 
biznesmen poczyni³ we w³asnej 
firmie jest chybiona i jest to 
traktowane jako dzia³anie na 
szkodê spó³ki. Podobny zamêt 
prawny powoduj¹ niejasne i 
czêsto zmieniane przepisy, do-
tycz¹ce samochodów firmo-
wych. 
Uwa¿am, ¿e warto skorzystaæ z 
rozwi¹zañ niemieckich, polega-
j¹cych na rycza³towym okreœ-
laniu kosztów u¿ywania samo-
chodu osobowego (ok. 60%), za-
liczanych do kosztów uzyskania 
przychodów. Dziêki temu przed-
siêbiorca nie musia³by prowadziæ 
wielu skomplikowanych operacji 
prawnych i finansowych po to, 
aby koszty samochodu obni¿a³y 
przychody firmy. W tej chwili 
pracujemy nad bardzo wieloma 
projektami zmian przepisów 
legislacyjnych. Myœlê, ¿e ju¿ 
wkrótce zaproponujemy Pola-
kom konkretne rozwi¹zania, 
które u³atwi¹ nam wszystkim 
¿ycie. 

Przed nami wybory parlamen-
tarne, na jaki odsetek g³osów 
oddanych na PJN pan liczy?

Liczê na wynik powy¿ej 5%. 
Czy bêdzie on wiele wy¿szy 
od tego poziomu zale¿y od 
naszej ciê¿kiej pracy i poziomu 
rozczarowania Polaków ci¹g³¹ 
wojn¹ prowadzon¹ przez PiS 
i PO.

ci³ uwagê, i¿ w czasie, gdy trwa³y 
prace nad Planem Zagospodaro-
wania Brodwina obowi¹zywa³o 
Studium pochodz¹ce z roku 2002. 
Tak wiêc Plan ten by³ zgodny z 
pierwotnym Studium, a nie z tym, 
uchwalonym 25 czerwca 2010 
roku.
Na pocz¹tku zesz³ego roku przed-
stawiciele zarz¹du spó³ki Panorama 
Development z³o¿yli na rêce prezy-
denta Karnowskiego propozycjê 
przekazania miastu 10 mieszkañ 
komunalnych, maj¹cych znaleŸæ siê 
w budynku, który firma zamierza³a 
wybudowaæ na Brodwinie. Propo-
zycja pozosta³a bez odpowiedzi. 
Jacek Karnowski zarz¹dzi³ nato-
miast konsultacje spo³eczne, które 
zdaniem dewelopera „zosta³y 

zmanipulowane przez prezyden-
ta, który nie tylko nie przestrzega 
obowi¹zuj¹cych przepisów pra-
wa, ale i nie liczy siê z opini¹ i po-
trzebami mieszkañców miasta. 
Chodzi mu wy³¹cznie o interes 
wyborczy, czego wyrazem jest 
umizgiwanie siê do starszej, za-
chowawczej czêœci mieszkañców 
Sopotu”. 
Obecne orzeczenie Wojewódzkie-
go S¹du Administracyjnego w 
Gdañsku otwiera Panoramie drogê 
do ponownego starania siê o wy-
budowanie 12-kondygnacyjnego 
wie¿owca. Jest wiêc szansa, ¿e 10 
sopockich rodzin uzyska wkrótce 
klucze do mieszkañ komunalnych. 
Czytaj równie¿:
 www.panorama.pl

Pawe³ Poncyliusz
Urodzi³ siê 18 maja 1969 r. w Warszawie, od 2001 jest pos³em na Sejm 
IV, V i VI kadencji; w latach 2006 – 2007 by³ wiceministrem gospodarki, 
7 czerwca 2011 zosta³ przewodnicz¹cym klubu parlamentarnego 
Polska Jest Najwa¿niejsza.
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luor to gaz o ¿ó³tawo-

zielonym kolorze i silnym 

zapachu. Jest aktywny F
chemicznie, wchodzi w zwi¹zki z 

wiêkszoœci¹ pierwiastków z wyj¹t-

kiem tlenu. W po³¹czeniu z wo-

dorem tworzy mieszankê wybu-

chow¹ o nazwie fluowodór. W 

przemyœle u¿ywany jest do ch³o-

dzenia lodówek i zamra¿arek. Je-

go cieniutka warstwa na patel-

niach (teflon) sprawia, ¿e kotlety 

siê nie przypalaj¹. Dodany do ole-

jów silnikowych tworzy na me-

talowej powierzchni œlisk¹ po-

w³okê, u³atwiaj¹c¹ pracê silnika i 

zmniejszaj¹c¹ zu¿ycie paliwa. 

Na uspokojenie 

i do manipulacji
Fluor jest tak¿e stosowany w 

medycynie jako jeden z g³ównych 

sk³adników leków psychotropo-

wych. Dodany do œrodka uspoka-

jaj¹cego valium, tworzy znacznie 

silniejszy lek o nazwie rohypnol, 

który znajduje zastosowanie w 

szpitalach psychiatrycznych i 

domach opieki spo³ecznej; ale nie 

tylko - z jego mieszanki z alko-

holem otrzymywana jest równie¿ 

tzw. „tabletka gwa³tu”. 

Substancje zawieraj¹ce zwi¹z-

ki fluoru, zwalniaj¹c reakcje umy-

s³owe, sprawiaj¹, i¿ osoby je za-

¿ywaj¹ce staj¹ siê uleg³e i s¹ po-

datne na manipulacje. Preparatami 

takimi faszerowano oponentów 

politycznych w krajach totalitar-

nych: Niemczech hitlerowskich i 

Zwi¹zku Radzieckim, stosowano 

Krzysztof M. Za³uski

Trucizna w paœcie do zêbów

cichy zabójcaFluorFluor
Przez lata dodatki fluorowe w pastach do zêbów by³y promowane przez stomatologów, jako 

niezbêdny suplement. Okazuje siê jednak, ¿e fluor jest zwi¹zkiem truj¹cym i stanowi powa¿ne 

zagro¿enie dla zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi. W œwietle raportów naukowców, 

szczególnie nara¿eni na dzia³anie fluoru s¹ mieszkañcy du¿ych aglomeracji, w tym Trójmiasta. 

go równie¿ w USA. Do dziœ fluor 

dodaje siê do wody i do prepara-

tów stomatologicznych, co ma 

rzekomo zapobiegaæ próchnicy – 

„rzekomo”, bo okazuje siê, ¿e 

choæ szkliwo zêba bombar-

dowanego fluorem staje siê 

bardziej odporne na rozpuszcze-

nie w kwasach, to wewn¹trz z¹b 

kruszeje. 

Na szkodliwe dzia³anie fluoru 

najbardziej nara¿one s¹ dzieci. 

Wiele z nich, podczas mycia zê-

bów ma zwyczaj po³ykania znacz-

nych iloœci pasty. Takie dzieci 

wykazuj¹ potem chroniczne zmê-

czenie, maj¹ obni¿ony system od-

pornoœciowy organizmu oraz 

poziom IQ. Przedawkowanie flu-

oru grozi nie tylko wieloma cho-

robami m.in. deformacj¹ stawów i 

krêgos³upa, osteoporoz¹, nowo-

tworem koœci, lecz równie¿ 

œmierci¹. Najdrastyczniejszym 

chyba przyk³adem przedawkowa-

nia fluoru jest sprawa trzyletniego 

ch³opca, opisana w roku 1979 r. 

przez New York Times. Wed³ug 

dziennika, dziecko zmar³o na 

fotelu dentystycznym w trakcie 

fluorowania dzi¹se³ specjalnym 

¿elem. Rodzina ofiary dosta³a 

wówczas odszkodowanie wy-

sokoœci 750 tys. dolarów.

Wo³anie na puszczy
Œrodowiska naukowe, zw³a-

szcza te niezale¿ne od stomatolo-

gicznego lobby, od lat kwestio-

nowa³y celowoœæ stosowania flu-

oru. Nawet UNICEF, w raporcie z 

1999 roku alarmowa³ rz¹dy 

pañstw ca³ego œwiata, ¿e jest to 

pierwiastek o wyj¹tkowo toksycz-

nych w³aœciwoœciach. Równie¿ 

badania prowadzone przez 

naukowców ze Œl¹skiej Akademii 

Medycznej dowiod³y, ¿e nadmiar 

fluoru dzia³a szkodliwie nie tylko 

na zêby, lecz równie¿ na ogólny 

stan ludzkiego zdrowia. Jak wy-

nika z tych badañ, na niepo¿¹dane 

w³aœciwoœci pierwiastka nara¿eni 

s¹ zw³aszcza mieszkañcy wiel-

kich aglomeracjach miejskich, w 

których dzia³aj¹ m.in. huty stali i 

aluminium, fabryki nawozów fos-

forowych, mieszanek paszowych, 

cegielnie i wytwórnie materia³ów 

ceramicznych. Niestety, oprócz 

œl¹skich naukowców, nikt w 

Polsce powa¿nie nie zaj¹³ siê tym 

tematem, a podawanie fluoru w 

pastach, ¿elach, oraz p³ynach do 

zêbów, a nawet w tabletkach, 

pozosta³o praktyk¹ powszechn¹ – 

podobnie jak w ca³ej niemal Euro-

pie. W wielu krajach dodatkowo 

stosuje siê jeszcze fluorowanie 

wody dostarczanej do domów 

wodoci¹gami. Wyj¹tek stanowi 

Belgia, która - jako pierwszy kraj 

na œwiecie, ju¿ w po³owie po-

przedniej dekady - zakaza³a 

stosowania jakichkolwiek prepa-

ratów zawieraj¹cych fluor. Jej 

rz¹d w roku 2005 zaproponowa³ 

nawet, aby zabroniæ rozprowa-

dzania takich substancji w ca³ej 

Unii Europejskiej. Komisja Eu-

ropejska dosz³a jednak do wnio-

sku, ¿e na tak radykalne po-

suniêcia jest jeszcze za wczeœnie. 

Pomorskie Kilimand¿aro
Ka¿dy cz³owiek przyjmuje flu-

or w sposób naturalny. Pierwiastek 

ten znajduje siê w herbacie, rybach, 

fasoli, szpinaku, marchwi, ziem-

niakach, mleku i w wielu innych 

potrawach, tak zwierzêcego jak roœ-

linnego pochodzenia. Naukowcy 

przestrzegaj¹, ¿e nagromadzenie 

fluoru w atmosferze jest obecnie 

tak du¿e, ¿e jego dodatkowe 

przyjmowanie (w jakiejkolwiek 

formie), mo¿e stanowiæ powa¿ne 

zagro¿enie dla zdrowia.

Niestety szczególn¹ ostro¿noœæ 

powinni zachowaæ równie¿ mie-

szkañcy Trójmiasta. Wed³ug ra-

portów Greenpeace’u, Pomorze 

jest bowiem jednym z najbardziej 

zanieczyszczonych tym pierwiast-

kiem rejonów w Polsce. Zdaniem 

ekologów, g³ównym powodem 

tego zanieczyszczenia jest „góra” 

usytuowana w pobli¿u wsi 

Wiœlinka. Piêædziesiêciometrowe 

wzniesienie, przewrotnie zwane 

„Kilimand¿aro”, zawiera w sobie 

oko³o 16 milionów ton fosfogi-

psu, pochodz¹cego z Gdañskich 

Zak³adów Nawozów Fosforo-

wych. Aktywiœci Greenpeace’u 

twierdz¹, ¿e odpady te nadal - po-

mimo uspakajaj¹cych raportów 

lokalnych w³adz – truj¹ nie tylko 

atmosferê, lecz tak¿e przenikaj¹ 

do wód gruntowych, a wraz z nimi 

przedostaj¹ siê do Martwej Wis³y 

i Ba³tyku, co sprawia, i¿ zachoro-

walnoœæ na nowotwory jest w 

Województwie Pomorskim dwu-

krotnie, a w okolicy Wiœlinki na-

wet trzykrotnie wy¿sza ni¿ 

przeciêtna krajowa. 

W tym kontekœcie trudno zro-

zumieæ biernoœæ nie tylko urzêd-

ników, bezpoœrednio odpowie-

dzialnych za zdrowie obywateli, 

lecz równie¿ mediów, które prze-

cie¿ nie s¹ na garnuszku stomatolo-

gicznego lobby. 

Wróæ do natury
Dlatego te¿ kupuj¹c pastê do 

zêbów dla siebie, czy dla naszych 

dzieci, powinniœmy szukaæ pre-

paratów opartych na recepturach 

naturalnych, pozbawionych nie 

tylko fluoru, lecz równie¿ mentolu, 

miêtowych olejków eterycznych, 

syntetycznych barwników, aro-

matów czy œrodków konserwu-

j¹cych. Pasty naturalne, zawie-

raj¹ce wyci¹gi z rumianku, mirry, 

sza³wii, a tak¿e minera³y pozys-

kiwane z soli morskiej, zapew-

niaj¹ nie tylko kompleksow¹ 

higienê jamy ustnej, lecz równie¿ 

pomagaj¹ przywróciæ normalny 

odczyn pH, a tym samym zapo-

biegaj¹ powstawaniu kamienia 

nazêbnego i próchnicy, poch³ania-

j¹ tak¿e nieprzyjemny zapach i 

remineralizuj¹ dzi¹s³a.

Takich preparatów jest na 

polskim rynku sporo. Jeden z nich 

to pasta Ziaja Sza³wiowa. Produkt 

ten jest nie tylko skuteczny, usuwa 

bowiem kamieñ nazêbny, ³agodzi 

podra¿nienie b³ony œluzowej i 

zapobiega zapaleniu dzi¹se³, lecz 

tak¿e - w porównaniu z innymi 

preparatami naturalnymi - nie-

drogi. Podobnymi w³asnoœciami 

charakteryzuje siê ¿el To³pa Cha-

mosal-Dent, zawieraj¹cy m.in. 

unikalny wyci¹g torfowy wzmac-

niaj¹cy i regeneruj¹cy tkanki 

przyzêbia i b³ony œluzowej jamy 

ustnej. Homeopaci polecaj¹ rów-

nie¿ pasty firm Vilcacora, Ajona, 

Lavera, Labogravier i Nene-

dentBaby. 

Stosowanie naturalnych prepa-

ratów do czyszczenia jamy ustnej 

pewnie nie uwolni nas od zagro-

¿eñ, jakie niesie ze sob¹ wspó³-

czesna cywilizacja, ale bez w¹t-

pienia bêdzie to pierwszy krok 

w walce z cichym zabójc¹ – flu-

orem.

Ziaja Sza³wiowa to jeden z wiod¹-
cych na polskim rynku naturalnych 
produktów do pielêgnacji jamy ust-
nej, jest nie tylko skuteczny, lecz 
równie¿ niedrogi.

fo
t. 

m
at

er
ia

³y
 p

ra
so

w
e 

fo
t. 

km
z

Zapadalnoœæ na choroby nowotworowe w Trójmieœcie jest dwukrotnie wy¿sza ni¿ przeciêtna krajowa, wed³ug 
aktywistów Greenpeace’u to w³aœnie pomorskie „Kilimand¿aro” jest tego powodem.

Zabrzmia³o to ciekawie. Wysup³a³em wiêc 34.90 z³otych 
(du¿o, jak na cienk¹ ksi¹¿eczkê w miêkkiej obwolucie) i 
zaraz na pocz¹tku dowiedzia³em siê, ¿e by³ to ju¿ drugi 
trup; pierwszy poleg³ równie¿ w Gdañsku, na mojej 
ukochanej ulicy Mariackiej, przy schodach Bazyliki. I to 
by³oby tyle, jeœli idzie o moje zainteresowanie dzie³em pt. 
„Zemsta Fahrenheita”… Powieœci brak tempa, 
koniecznego w tego typu literaturze, autor, poza paroma 
wyj¹tkami, niczym specjalnym nie potrafi zaskoczyæ 
czytelnika. Nawet fina³owa scena wypad³a sztucznie. Ale w 
koñcu da³oby siê to przeczytaæ w poci¹gu, skracaj¹c sobie 
w ten sposób podró¿ z Trójmiasta do Warszawy (no, mo¿e 
przy obecnym tempie ekspresów starczy³oby lektury do 
Dzia³dowa), gdyby nie nadmierne ambicje autora. Górski 
postanowi³ stworzyæ bohatera na miarê Sherlocka 
Holmesa, czy Jamesa Bonda, wystêpuj¹cych w ca³ym 
cyklu powieœci. Takim bohaterem, który nigdy nie mo¿e 
zgin¹æ, wychodz¹c ca³o z najtrudniejszych sytuacji jest 
£ukasz Dybowski, w³aœciciel wydawnictwa i kick-boxer w 
jednej osobie, maj¹cy za swego przeciwnika 
demonicznego W³ocha Stefano Parezzo, równie¿  
oczywiœcie „wiecznego”. St¹d w „Zemœcie Fahrenheita” 

Recenzja. „Zemsta Fahrenheita” to ju¿ kolejna 
po „Zdradzie Kopernika” ksi¹¿ka Artura Górskiego. 

Na peryferiach 

Conan Doyle’a 
Andrzej Stanis³awski

Pewnie bym nigdy nie siêgn¹³ po tê ksi¹¿kê, bo powieœci sensacyjne 

i kryminalne nie s¹ moim ulubionym gatunkiem literackim. Zaintere-

sowa³a mnie jednak notka na obwolucie: „W Gdañsku pod pomnikiem 

Neptuna dochodzi do strzelaniny, w której ginie holenderski biznesmen”. 

czêste odwo³ywanie siê do sytuacji z poprzedniej powieœci 
Górskiego „Zdrada Kopernika”. Mia³oby to swój sens, 
gdyby Górski by³ pisarzem na miarê Conan Doyle’a, Agaty 
Christie, czy te¿ Johna Grishama. Ale nim nie jest i d³ugo 
jeszcze takim nie bêdzie. Nie powinien wymagaæ od 
czytelnika, aby ten z wypiekami na twarzy rzuca³ siê na 
ka¿de jego nowe dzie³o. Takie wtrêty, jak choæby walka 
Dybowskiego z p³atnym morderc¹ na wie¿y Bazyliki 
Mariackiej, komuœ, kto nie czyta³ „Zemsty Kopernika” nic 
nie mówi¹, os³abiaj¹c jedynie tempo akcji i wprowadzaj¹c 
do powieœci chaos. Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczony zosta³ 
pierwszy rozdzia³ kolejnej powieœci Górskiego „Ostatnia 
wola Heweliusza”. G³ównym bohaterem ponownie jest tu 
£ukasz Dybowski, a jego przeciwnikiem Stefano Parezzo. 
Niby nic z³ego, by³oby jednak lepiej, gdyby ka¿da z ksi¹¿ek 
stanowi³a integraln¹, zamkniêt¹ w sobie ca³oœæ. A jedynym 
wspólnym mianownikiem by³o nawi¹zywanie do wielkich 
postaci, jakie siê przewinê³y przez renesansowy Gdañsk. 
Co odnotowujê z niek³aman¹ sympati¹.  

Artur Górski, „Zemsta Fahrenheita”, Wydawnictwo 
Zwierciad³o, Warszawa 2011, s. 176, cena 34.90 z³.     
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ierwsze bezza³ogowe 
urz¹dzenia lataj¹ce zo-Psta³y skonstruowane na 

u¿ytek wojska. Zastosowano je 
w okresie I wojny œwiatowej. 
S³u¿y³y do obserwowania po-
zycji wroga i jako cel podczas 
æwiczeñ przeciwlotniczych. 
Obecnie wykorzystywane s¹ 
równie¿ jako obiekty cywilne. 

Budow¹ takich maszyn zaj-
muje siê ponad 200 oœrodków 
badawczych na ca³ym œwiecie. 
Szacuje siê, ¿e istnieje ju¿ 
ponad 550 rodzajów tych wy-
soko wyspecjalizowanych bez-
pilotowych statków powietrz-
nych. Najmniejsze maj¹ roz-
miar chrab¹szcza. Rozpiêtoœæ 
skrzyde³ najwiêkszego (Global 
Hawk) dochodzi do 40 metrów. 
70 procent to maszyny woj-
skowe, 10 proc. cywilne, resztê 
stanowi¹ pojazdy badawcze. 

  Sopockie bezza³ogowce

Maszyny cywilne, nazywane 
UAV (Unmanned Aerial Ve-
hicle, czyli Bezza³ogowy Apa-
rat Lataj¹cy) s¹ wyposa¿one 
jedynie w sprzêt optyczny, 
akustyczny i radiowy. Tak jak 
ich bojowe odpowiedniki, 
UAV kierowane s¹ przez ope-
ratora z naziemnego stanowi-
ska. Poszczególne ich typy ró¿-
ni¹ siê zarówno wielkoœci¹, spo-
sobem wytwarzania si³y no-
œnej, rodzajem startu, jaki i za-
stosowaniem. Najczêœciej po-
sy³ane s¹ tam, gdzie u¿ycie du-
¿o wiêkszych œmig³owców za-
³ogowych jest niemo¿liwe, nie-
bezpieczne lub zbyt kosztow-
ne. 

- Pojazdy te znajduj¹ zastoso-
wanie m.in. przy monitoringu 
terenu, wsparciu dzia³añ poli-
cji, stra¿y granicznej i po¿ar-
nej, kontroli obiektów przemy-
s³owych, wykonywaniu zdjêæ 
prasowych i reporta¿y telewi-
zyjnych, oraz artystycznych fo-
tografii z powietrza, przydatne 
s¹ tak¿e w pracy geodetów i 
fotogrametrów – wyjaœnia Ge-
orgis Bogdanis, dyrektor so-
pockiego Microsystemu, jed-
nej z pierwszych polskich spó-
³ek, zajmuj¹cych siê wdra¿a-
niem tego rodzaju rozwi¹zañ - 

Bezza³ogowe maszyny lataj¹ce z sopockiego Microsystemu

Od Ikara do i-FLY
Cz³owiek od zarania dziejów pragn¹³ wznieœæ siê w przestworza. W antycznej Grecji powsta³ nawet 

mit o Ikarze, który wraz z ojcem próbowa³ uciec z Krety drog¹ powietrzn¹. W staro¿ytnych Chinach 

opowiadano sobie legendy o lataniu na gigantycznych latawcach. Tak naprawdê jednak era 

lotnictwa rozpoczê³a siê dopiero w 1783 roku, kiedy to bracia Montgolfier oderwali siê od ziemi przy 

pomocy balonu wype³nionego gor¹cym powietrzem. PóŸniej ludzie wymyœlili samoloty, rakiety, 

wahad³owce i… bezza³ogowe pojazdy lataj¹ce. Jedn¹ z firm, oferuj¹cych takie ultranowoczesne 

rozwi¹zania, jest mieszcz¹ce siê w Sopocie Biuro Projektów i Zastosowañ Systemów Infor-

matycznych - Microsystem.

firma zajmuje siê ponad to pro-
jektowaniem i wykonawstwem 
elektronicznych systemów 
zabezpieczeñ. 

Przygodê z projektem i-Fly 
Microsystem rozpocz¹³ w roku 
2005. Polega on na œwiadcze-
niu us³ug komercyjnych zwi¹-
zanych z fotografi¹, filmo-
waniem i pomiarami z powie-
trza przy u¿yciu bezza³o-
gowych mikroœmig³owców. 

Od roku 2008 sopocka firma 
jest równie¿ oficjalnym dystry-
butorem quadrocoptera MD4-
200, produkowanego przez 
niemieck¹ spó³kê Microdrones 
GmbH. 

  Prawie jak satelita

- Quadrocopter MD4-200 jest 
jedn¹ z naszych najbardziej 
zaawansowanych maszyn 
lataj¹cych. Urz¹dzenie to po-
siada cztery jednakowe œmig³a, 
które umo¿liwiaj¹ mu pionowy 
start i l¹dowanie. Konstrukcja 
kad³uba, wirniki, p³ozy oraz 
system monta¿u urz¹dzeñ 
wizyjnych wykonane zosta³y z 
w³ókna wêglowego. To gwa-
rantuje im du¿¹ wytrzyma³oœæ 
oraz niska masê, a to w³aœnie 
masa MDR4-200, która razem 
z urz¹dzeniem wizyjnym do-
chodzi do ok. 900 g, ma bezpo-

œredni wp³yw na d³ugoœæ lotu – 
mówi dyrektor Bogdanis. 

W oferowanym przez Micro-
system zestawie znajduj¹ siê 4 li-

towo-polimerowe akumulatory 
o pojemnoœci 2300 mAh ka¿dy. 
Pozwalaj¹ one na wykonanie 
oko³o godzinnego lotu z urz¹-

dzeniem, nieprzekraczaj¹cym 
wagi 200 gram. Stacja bazowa 
wspó³pracuje z komputerem 
klasy PC, przy pomocy którego 
operator mo¿e kontrolowaæ 
parametry lotu. 

- Oprogramowanie naszego 
quadrokoptera przypomina kla-
syczne przyrz¹dy lotnicze, ale 
oprócz standardowych parame-
trów, takich jak wysokoœæ, 
prêdkoœæ etc, na bie¿¹co 
okreœla stan zu¿ycia baterii, po-
zycjê GPS oraz pracê ka¿dego 
silnika – podkreœla dyrektor 
Microsystemu. –  Dodatkowy 
program pozwala na lot po 
zadanej trasie, któr¹ planuje siê 
w oparciu o biblioteki Google 
Earth. Z kolei zastosowanie sy-
stemu AAHRS (Altitude, Atti-
tude and Reading Reference 
System) znacznie u³atwia pracê 
operatora. MD4-200 posiada 
równie¿ opcjê automatycznego 
zawisu, która szczególne przy-
daje siê, gdy operator musi 
samodzielnie wykonaæ zdjêcie. 

  Przysz³oœæ nale¿y do UAV

Minihelikoptery nie wy-
magaj¹ specjalnej konserwacji. 
Czynnoœci kontrolne sprowa-
dzaj¹ siê praktycznie do ³ado-

wania akumulatorów, wyjêcia 
elementów z walizki transpor-
towej oraz monta¿u wirników i 
wybranego urz¹dzenia wizyj-
nego. 

- Rozmiar tej walizki i jej wa-
ga pozwala na transport nasze-
go UAV w zwyk³ym samocho-
dzie osobowym – demonstruje 
dyrektor Georgis. - Tak¿e kwe-
stia zasilania zestawu jest bar-
dzo prosta. Wystarczy standar-
dowe gniazdko 230 V lub sa-
mochodowe z³¹cze 12 V. 

Zdaniem dyrektora Micro-
systemu, MD4-200 zrewo-
lucjonizuje monitorowanie 
zakorkowanych trójmiejskich 
ulic. Bardzo przydatny mo¿e 
okazaæ siê tak¿e do nadzoru ma-
sowych imprez muzycznych 
czy sportowych, takich jak 
choæby zbli¿aj¹ce siê mistrzo-
stwa Euro 2012. 

Podobne rozwi¹zania spra-
wdzi³y siê ju¿ w wielu za-
chodnich metropoliach, mo¿e 
wiêc i nasze w³adze lokalne 
zainteresuj¹ siê wreszcie tym o 
wiele tañszym ni¿ konwen-
cjonalny rodzajem monitorin-
gu. 
                                         (kf)

Wiêcej informacji: 
www.microsystem.com.pl
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emokracja nie istnia³a 
tu w zasadzie nigdy. Po-
dobnie by³o z w³asn¹ D

pañstwowoœci¹. Ziemie obecnej 
Republiki Bia³oruœ przez wiêksz¹ 
czêœæ historii stanowi³y integraln¹ 
czêœæ Wielkiego Ksiêstwa 
Litewskiego, Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów lub carskiej 
Rosji. Ca³e wieki mocarstwa te 
skutecznie t³umi³y narodowe i kul-
turalne aspiracje Bia³orusinów. 
Mieszkañców dziesi¹tkowa³y 
wojny, powstania, rewolucje, 
choroby i g³ód. Poprzez bia³o-
ruskie równiny, puszcze i bagna 

regularnie przewala³y siê obce 
wojska: litewskie, polskie, 
szwedzkie, rosyjskie, francu-
skie i niemieckie. Palone by³y 
miasta, klasztory, pa³ace, dwory 
i wsie, niweczony dorobek inte-

Kartki z podró¿y po Bia³orusi obiektywem malowane

Pomiêdzy Pomiêdzy 
czerni¹ a biel¹czerni¹ a biel¹

Krzysztof M. Za³uski

Dla jednych Bia³oruœ jest czêœci¹ historycznej Rzeczypospolitej. Dla innych utraconym rajem dzieciñstwa, 

jeœli nie w³asnym, to rodziców lub dziadków. S¹ jednak i tacy, którym przestrzeñ pomiêdzy Bugiem, 

a Dnieprem kojarzy siê wy³¹cznie z Aleksandrem £ukaszenk¹ i jego „feudalno-komunistycznym skan-

senem koncentracyjnym”, do którego lepiej w ogóle nie jechaæ, bo i po co… Jak to faktycznie jest z t¹ 

Bia³orusi¹ próbowali dowiedzieæ siê pomorscy fotograficy i reporterzy, którzy wiosn¹ tego roku odwiedzili 

ten najmniej chyba popularny turystycznie kraj Europy. 

lektualny miejscowej ludnoœci. 
Szczególnym okrucieñstwem 
popisali siê tutaj Niemcy, którzy 
w czasie ostatniej wojny wy-
mordowali czwart¹ czêœæ popu-
lacji Bia³orusi. Kolejne 380 ty-
siêcy wywieŸli na roboty w g³¹b 
Rzeszy. Ca³kowicie zg³adzona 
zosta³a ludnoœæ ¿ydowska, która 
w niektórych miastach siêga³a 
przed wojn¹ nawet 70 proc. po-
pulacji. Bia³orusi nie ominê³y 
tak¿e stalinowskie czystki, które 
uderzy³y szczególnie mocno w 
narodow¹ kulturê i jêzyk. 

Ostatni¹ wielk¹ tragediê przy-
niós³ rok 1986. 26 kwietnia o go-
dzinie 01:24, w po³o¿onym tu¿ za 
granic¹ ukraiñsk¹ Czarnobylu, do-

sz³o do najpowa¿niejszej w histo-
rii awarii elektrowni atomowej. 
W jej wyniku jodem, strontem, plu-
tonem i cezem ska¿onych zosta³o 
21 proc. terytorium Bia³orusi. Pó³ 
miliona mieszkañców zapad³o na 
schorzenia popromienne. Ile o-
sób zmar³o bezpoœrednio po eks-
plozji reaktora, a ile rozchoro-
wa³o siê póŸniej, dok³adnie nie 
wiadomo. Nieznana jest tak¿e 
liczba upoœledzonych noworod-
ków i dzieci.

Wszelkie odcienie szaroœci
Pañstwo bia³oruskie w obec-

nym kszta³cie istnieje od 25 sier-
pnia 1991 roku. Paradoksalnie do 
jego powstania przyczyni³ siê nie-
udany pucz przeciwko prezyden-
towi ZSRR Michai³owi Gorba-
czowowi. Korzystaj¹c z chaosu, 
w³adze Bia³oruskiej Socjalisty-
cznej Republiki Radzieckiej og³o-
si³y niepodleg³oœæ. W tym samym 
roku zmieniono nazwê pañstwa 
na Republika Bia³oruœ, a w trzy 

lata póŸniej przyjêto now¹ kon-
stytucjê. 

Od 10 lipca 1994 roku krajem 
nieprzerwanie rz¹dzi prezydent 
Aleksander £ukaszenka – dla jed-
nych „ojciec narodu”, który mi-
lionom bezrobotnych pracowni-
ków ko³chozów i fabryk zapewni³ 
godziwe ¿ycie, dla innych 
bezwzglêdny dyktator, ³ami¹cy 
podstawowe prawa obywatelskie. 

- Nas interesowa³y plenery, a 
nie polityka – mówi Jacek Ko³a-
kowski, prezes Pomorskiego To-
warzystwa Fotograficznego, a za-
razem wspó³organizator wyjazdu 
pomorskich fotografików na Bia-
³oruœ. – Osobiœcie nie wierzy³em 
ani w bia³oruski „ko³choz kon-
centracyjny”, ani w „raj na ziemi”. 
Nic przecie¿, poza star¹ fotogra-
fi¹, nie jest czarno-bia³e. Zreszt¹ 
nawet ona ma ró¿ne odcienie 
szaroœci. Myœlê, ¿e wszystkie-
go, co najgorsze o Bia³orusi 
mo¿na dowiedzieæ siê z polskiej 
prasy, tego co dobre i piêkne 
trzeba doœwiadczyæ osobiœcie. 
St¹d pomys³ na ten plener 
fotograficzny. 

Pa³ace, cerkwie i… viagra
Jedno z bia³oruskich przys³ów 

mówi, ¿e aby poznaæ obcy kraj 
trzeba odwiedziæ dworzec 
kolejowy, teatr i pojechaæ na wieœ. 
Idea³em by³oby oczywiœcie 
zamieszkanie wœród Bia³orusi-
nów przez kilka miesiêcy, nau-
czenie siê ich jêzyka i obyczajów. 
To dopiero gwarantowa³oby 
œwie¿e, nieska¿one stereotypami 
spojrzenie. Na to jednak nie by³o 
czasu. 

- Nasz pobyt na Bia³orusi trwa³ 
piêæ dni. Przejechaliœmy autoka-
rem ponad dwa tysi¹ce kilome-
trów. W tym czasie zobaczyliœmy 
nie tylko najwiêksze miasta, takie 

jak Grodno, Nowogródek, Miñsk, 
Mohylew czy Bobrujsk, lecz 
tak¿e rodzinn¹ wieœ i muzeum 
Czes³awa Niemena w Starych Wa-
siliszkach, fantastycznie wprost 
odrestaurowany zamek Radzi-
wi³³ów w Nieœwie¿u, repliki 
dworków szlacheckich Adama 
Mickiewicza w Nowogródku i 
Elizy Orzeszkowej w Grodnie. 
Zwiedzaliœmy te¿ koœcio³y, cer-
kwie, supernowoczesn¹ wiejsk¹ 
szko³ê wyposa¿on¹ w dwa ba-
seny, w pe³ni zautomatyzowany 
kombinat mleczarski, monu-
mentalne, socrealistyczne w 
stylu siedziby okrêgowych 
w³adz oraz zak³ady farmaceuty-
czne produkuj¹ce bia³oruski od-
powiednik viagry, co ju¿ trochê 
wykracza³o poza nasze, nawet 
najœmielsze oczekiwania – 
œmieje siê Ko³akowski. 

Wspólne korzenie
Pomorskim fotografikom cho-

dzi³o g³ównie o odkrywanie pol-
sko-bia³oruskich korzeni. I tych 
dobrych i tych nieco bardziej 

wstydliwych. Bo nie ma co ukry-
waæ, wspólna historia nie zawsze 
uk³ada³a siê równie pomyœlnie dla 
obydwu naszych nacji. 

Wielokrotnie silniejsza, za-
równo ekonomicznie, militarnie 
jak i kulturowo Rzeczpospolita, a 
po jej upadku równie¿ Rosja, 
wysysa³y przez wieki bia³orusk¹ 
inteligencjê. St¹d wywodz¹ siê 
m.in. Tadeusz Koœciuszko, Adam 
Mickiewicz, Czes³aw Niemen, 
Ignacy Domeyko-¯egota, ksi¹-
¿êta Radziwi³³owie i Sapiehowie, 
a tak¿e œwiatowej s³awy malarz 
Marc Chagall. 

Tu, w nieistniej¹cych ju¿ 
Szczytnikach w pobli¿u wsi 
Wasiliszki kolo Grodna, w roku 
1939 urodzi³ siê tak¿e jeden z 
uczestników pleneru, Romuald 
Juliusz Wydrzycki, stryjeczny 
brat Czes³awa Niemena.   

- Mieszkaliœmy z Czeœkiem w 
tym samym domu – mówi Ro-
muald Wydrzycki. – Ja z rodzi-
cami wyjecha³em do Polski zaraz 
po wojnie, stryj Antoni czeka³ na 
cud, wierzy³, ¿e Polska do nich 
wróci. Nie wróci³a. Na repatriacjê 
zdecydowa³ siê dopiero w 1958 r.  

Przez lata komunizmu pamiêæ 
o Czes³awie Niemenie przecho-
wywali tylko najstarsi miesz-
kañcy Wasiliszek, przewa¿nie Po-
lacy. W drewnianej, krytej eter-
nitem chacie Wydrzyckich nie 
powsta³a ¿¹dna ekspozycja, 
najmniejsza choæby wystawa. 
Dopiero w zesz³ym roku otwarte 
zosta³o mini-muzeum. 

Przekraczaj¹c próg rodzinne-
go domu, Romuald Wydrzycki 
nie ukrywa³ wzruszenia. Ogl¹da³ 
wisz¹ce na œcianach rodzinne zdjê-
cia, œwiête obrazy, akordeon, gra-
mofon i p³yty Niemena. Zadawa³ 
pytania gospodarzowi obiektu.

- Cieszê siê, ¿e Czes³aw do-
czeka³ siê wreszcie tego muzeum. 
W koñcu st¹d pochodzi³ i tu 
powinien pozostaæ po nim jakiœ 
œlad – mówi Wydrzycki. – Cieszy 

Muzeum Czes³awa Niemena - Stare Wasiliszki, do Ksiêgi Pami¹tkowej wpisuje
siê brat stryjeczny Niemena - Romuald Wydrzycki.
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Dom Elizy Orzeszkowej w Grodnie.  fot.Wojciech ¯aglewski

Pa³ac Radziwi³³ów w Nieœwie¿u. fot.El¿bieta B³aszkiewicz

Gmach nowej biblioteki w Miñsku.
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mnie tak¿e otwartoœæ tutejszych 
ludzi i sympatia do Polaków, bo w 
koñcu nie zawsze byliœmy naj-
lepszymi s¹siadami.

Najpiêkniejsze panienki 

w Europie
Bia³orusini nie maskuj¹ œla-

dów polskoœci, wrêcz przeciwnie, 
uwydatniaj¹ je na ka¿dym kroku, 
w koœcio³ach, w muzeach, na pa-
mi¹tkowych ulicznych tablicach. 
I to nie tylko w Grodnie, gdzie 
nadal 25 procent mieszkañców 
stanowi¹ Polacy. Polska prze-
sz³oœæ tych ziem widoczna jest 
równie¿ w Nowogródku, Nie-
œwie¿u, a nawet w Miñsku. 

- Przyznam, ¿e by³o to dla 
mnie ogromnym zaskoczeniem, 
bo polskich œladów jest tutaj o 
wiele wiêcej ni¿ na przyk³ad w 
Gdañsku niemieckich  – podkre-
œla Jacek Ko³akowski.  

Zauroczenia Bia³orusi¹ nie 
kryj¹ tak¿e inni uczestnicy ple-
neru. 

- Za ka¿dym razem, kiedy tu 
przyje¿d¿am, uderza mnie czy-
stoœæ i stan ulic. Polskie dogi przy 
bia³oruskich, to istne safari – 
zwierza siê jeden z kierowców 
autokaru. – Niegdzie nie zoba-
czysz tu plastikowych toreb, pu-
szek, czy butelek. Na murach nie 
ma graffiti, ani reklam, nie ma 
bezdomnych psów, nie wspomi-
naj¹c o ¿ebrakach. No i uroda 
tutejszych dziewczyn… Tak ³ad-
nych i zgrabnych panienek nie 
widzia³em chyba nigdzie, a je¿-
d¿ê dosyæ du¿o po Europie. 

Cz³onkowie Pomorskiego To-
warzystwa Fotograficznego nie 
wykluczaj¹ dalszej wspó³pracy z 
Bia³orusi¹. Chcieliby wydaæ al-
bum dokumentuj¹cy marcowy 
plener. Marz¹ im siê tak¿e po-
dobne wyjazdy do Rosji i innych 
republik postradzieckich. W naj-
bli¿szym czasie planuj¹ szereg 
wystaw w Trójmieœcie i najbli¿-
szej okolicy.
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Wypêdzeni do raju (10)

Krzysztof Maria Za³uski

opiero niedawno 
uœwiadomi³em sobie, D¿e kiedy w 1989 roku 

jecha³em do Friedlandu jako 
mimowolny kandydat na 
„wypêdzonego”, œwiat by³ 
jeszcze ca³kiem dwubiegu-
nowy; albo inaczej: by³ 
zupe³nie czarno-bia³y. Ów 
dymorfizm, podobnie jak w 
przypadku minusa i plusa, 
samca i samicy, nocy i dnia, 
tudzie¿ g³odu i sytoœci, by³ 
wówczas wyj¹tkowo wyraŸny 
i oczywisty. Istota podzia³u na 
to, co dobre i na to, co z³e nie 
by³a od dawna ani tak kon-
sekwentna, ani tak logiczna, 
jak w roku 1989. Byæ mo¿e 
nawet tak jednoznacznej pola-
ryzacji œwiat nie doœwiadczy³ 
od czasów bezpoœrednio po-
przedzaj¹cych upadek Cesar-
stwa Rzymskiego – wówczas 
te¿ istnieli obywatele Rzymu 
(szlachetni, niez³omni, nie-
zwyciê¿eni) i reszta œwiata 
(nikczemna, nieokrzesana, dzi-
ka). Ci pierwsi nie mylili siê 
nigdy i dzia³ali zawsze zgod-
nie z prawem. A nawet jeœli je 
czasem ³amali, to wy³¹cznie 
pro publico bono (patrz: Woj-
na Galijska Juliusza Cezara). 
Ci drudzy, dla odmiany, byli 
g³upi, brudni i pozbawieni 
jakiejkolwiek kultury – i pew-
nie dlatego mo¿na ich by³o 
podbijaæ, mordowaæ, kale-
czyæ, sprzedawaæ jako nie-
wolników. Z tego samego po-
wodu ci pierwsi mieli prawo 
uczyæ tych drugich, jak ¿yæ, i 
mówiæ im, co dla nich dobre, 
a co z³e. Ci drudzy praw mieli 
niewiele, za to same profity, 
wynikaj¹ce z przywileju ko-
rzystania z rzymskich zdoby-
czy cywilizacyjnych.

Po upadku Rzymu œwiat 
mocno siê pokomplikowa³ i 
bardzo d³ugo nie by³o wia-
domo kto jest „cacy”, a kto 
„be”. Sytuacja sta³a siê jasna 
dopiero, kiedy w Rosji poja-
wili siê bolszewicy, a w Niem-
czech pan Hitler. Niestety, po 
zerwaniu „¿elaznej kurtyny” 
znowu wszystko siê pokrêci³o 
– znowu ca³emu syfowi winni 
byli ¯ydzi i cykliœci, prawico-
wa i lewicowa ekstrema, a 
ostatnio tak¿e islamscy ter-
roryœci. 

Ale to by³o póŸniej – wtedy, 
w roku 1989, wszystko by³o 
jeszcze proste i czyste, jak 
niebo w Wigiliê Bo¿ego 
Narodzenia roku 406 ery, 
nazwanej przez chrzeœcijan, 
„nasz¹”. Tego dnia barbari – 
pozbawieni cech osobniczych, 
wyg³odniali, niewarci nawet 
rzymskiej pogardy troglodyci, 
przekraczaj¹c pod Koblencj¹ 
ca³kowicie zamarzniêty tamtej 
zimy Ren – wdarli siê na teren 
Œwiêtego Imperium; tym 
samym nocy owej rozpocz¹³ 
siê pocz¹tek Wielkiego Koñca.

Ren spe³nia³ podówczas w 
Europie rolê odwrotn¹ do tej, 
jak¹ do niedawna odgrywa³ 
mur berliñski – ta najszersza 
rzeka naszego kontynentu 
stanowi³a wtedy liniê demar-
kacyjn¹ pomiêdzy œwiatem 
prawa, piêkna i dostatku a 
œwiatem gwa³tu, grozy i g³odu, 
czyli czymœ, co obywatele 
rzymscy lekcewa¿¹co nazy-
wali terra incognita. Ren, for-
tyfikacje limesu i coraz 
bardziej zdemoralizowane, 
sk³adaj¹ce siê g³ównie z ger-
mañskich i celtyckich najem-

ników, rzymskie oddzia³y 
przez piêæset lat skutecznie 
wyhamowywa³y migracyjne 
zachciewajki wschodnioeu-
ropejskich barbarzyñców. Z ko-
lei berliñski mur – koronne 
dzie³o wschodniogermañskich 
architektów – mia³ po wieczne 
czasy uniemo¿liwiaæ rejteradê 
z pierwszego niemieckiego 
pañstwa robotników i ch³o-
pów. W roku 1989 nikt, bêd¹c 
przy zdrowych zmys³ach, nie 
uwierzy³by w rozpad Ost-
Bloku. ZapowiedŸ koñca 
Zwi¹zku Radzieckiego by³a 
wówczas jeszcze wiêksz¹ 
abstrakcj¹, ni¿ prognozowanie 
w roku 406 upadku, istniej¹-
cego od jedenastu stuleci mo-
carstwa Romusa i Romulusa. 

Siedemdziesi¹t lat póŸniej 
Rzym jednak run¹³. Wkrótce 

dosz³o tak¿e do migracyjnej 
implozji. Œwiat antyczny 
zapad³ siê niczym nowojorskie 
drapacze chmur World Trade 
Center. Na rumowisku kamie-
ni, które po nim pozosta³o, 
ulokowali siê Frankowie, 
Gepidzi, Ostrogoci, Wizygoci, 
Burgundowie, Wandalowie, 
Swewowie, Alanowie, S³owia-
nie oraz najdziksi z nich 
wszystkich Hunowie, którzy 
zreszt¹ sprowokowali ca³e to 
zamieszanie. 

Samolikwidacja Kraju Rad 
i odpadanie poszczególnych 
jego kolonii przebiega³a w 
jeszcze bardziej spektakular-
nym tempie. W trakcie demon-
ta¿u leninowskiego imperium 
dosz³o do eksplozji demogra-
ficznej, zwanej „Jesieni¹ 
Ludów” – za £abê przenios³y 
siê wówczas miliony Wschod-
nich Niemców, Rosjan, Pola-
ków, Wêgrów, ¯ydów, Cyga-
nów, Rumunów, Bu³garów, 
Albañczyków i cholera wie 
jakiego jeszcze ta³atajstwa. 

Wed³ug Edwarda Gibbona, 
osiemnastowiecznego brytyj-
skiego historyka: „zmierzch 

Rzymu by³ naturalnym i nieu-
niknionym skutkiem nieumiar-
kowanej wielkoœci”. Czy¿by 
wiêc zmierzch Rosji by³ w 
takim samym stopniu natural-
nym skutkiem nieumiarko-
wanego ekspansjonizmu? Tyl-
ko czy Rosja – wszystko jedno 
jaka, czerwona czy bia³a – by³a 
rzeczywiœcie III Rzymem, czy 
mo¿e raczej kolejnym wciele-
niem imperium Attyli? Kiedy 
przypominam sobie koczuj¹-
cych pod bramami friedlandz-
kiego obozu skoœnookich kan-
dydatów na Niemców, odpo-
wiedŸ wydaje mi siê oczywista. 

Tak, pó³tora tysi¹ca lat 
temu ka¿dy Germanin chcia³ 
byæ Rzymianinem, teraz 
wszyscy chc¹ byæ „Jewropej-
cami”. Tylko w takim razie – 
skoro to cywilizacja euroatlan-

tycka uzurpuje sobie miano 
sukcesora Rzymu, a Nowy 
Jork chce byæ stolic¹ œwiata – 
istnieje bardzo powa¿ne 
prawdopodobieñstwo, ¿e ca³a 
przyjemnoœæ, wszystko jedno: 
wiosna, lato, zima czy jesieñ 
ludów, jeszcze przed nami… I 
byæ mo¿e zwiastunem nowego 
exodusu s¹ w³aœnie te, nie-
prawdopodobne wrêcz, ataki 
na WTC i Pentagon?

Mo¿e… 
Ale w roku 1989 granica 

by³a jeszcze prosta i wyraŸna: 
jeden œwiat koñczy³ siê na 
drutach, drugi siê na nich 
zaczyna³; a po obu stronach 
„kurtyny” chodzili ¿o³nierze, 
mówi¹cy w tym samym, ger-
mañskim jêzykiem. Przy czym 
mocodawcom jednych i dru-
gich chodzi³o w zasadzie o to 
samo: ¿eby znieœæ liniê nowo-
¿ytnego limesu – ci ze Wscho-
du chcieli mieæ jeansy, marl-
boro, czerwonego golfa i ba-
nany; ci z Zachodu tani¹ si³ê 
robocz¹ i nowe rynki zbytu. 
Pieprzenie o wolnoœci, pokoju i 
demokracji to jedynie farma-
zony dla plebsu.

Sposób przekraczania gra-
nicy w kierunku zachodnim 
zale¿a³ wy³¹cznie od inwencji 
barbarusa – jedn¹ z metod, 
powszechnie stosowanych pod 
koniec lat osiemdziesi¹tych 
XX wieku, by³o pos³ugiwanie 
siê jako przepustk¹ dokumen-
tami „niemieckich przodków” 
– ju¿ po przedostaniu siê na 
Zachód wystarczy³o podpisaæ 
deklaracjê o chêci przynale¿-
noœci do prze¿ywaj¹cego wy-
raŸn¹ stagnacjê demograficzn¹ 
narodu niemieckiego. Miej-
scowoœæ Friedland by³a w³a-
œnie punktem, w którym do-
konywa³a siê cudowna meta-
morfoza. Tu, za spraw¹ naj-
dziwniejszych w œwiecie prze-
pisów imigracyjnych, ze Œl¹-
zaka, Kaszuba, Kazacha, Wê-
gra, Ukraiñca czy Rosjanina 

robiono czyœciutkiego, czêsto 
nawet stutrzydziestoprocento-
wego Niemca. 

Jeden z moich gdañskich 
znajomych, niejaki P³aszczak, 
po dziœ dzieñ nie wie, kto w 
jego ¿y³y napuœci³ niemieckiej 
krwi. Kiedy w roku 1981, jad¹c 
z rodzin¹ do Kanady, zatrzyma³ 
siê na moment we Frankfurcie 
nad Menem, niemieccy urzêd-
nicy imigracyjni zapropono-
wali mu nadanie obywatelstwa. 
Po przekonsultowaniu sprawy 
z ¿on¹, przysta³ na poczynion¹ 
propozycjê, zastrzeg³ jedynie, 
¿e z tego, co wie, Niemców u 
niego w rodzinie nie by³o. 
Faceci poklepali go za szcze-
roœæ po plecach i powiedzieli, 
¿eby siê nie martwi³, bo oni mu 
ju¿ jakiegoœ niemieckiego 
przodka odnajd¹. Jak po-
wiedzieli, tak zrobili – co naj-

zabawniejsze, dobre germañ-
skie korzenie znaleŸli tak¿e i 
jego ¿onie, mimo ¿e jej rodzina 
pochodzi³a gdzieœ z Polesia. 

Có¿, korzenie maj¹ to do 
siebie, ¿e umiejêtnie wkopane 
w glebê, a nastêpnie troskliwie 
pielêgnowane, pleni¹ siê ni-
czym wê¿owe w³osy Medu-
zy… I rzeczywiœcie, kiedy je-
sieni¹ 1999 roku spotka³em w 
Esslingen pañstwa P³asz-
czaków, mieliœmy powa¿ne 
problemy ze znalezieniem 
wspólnego jêzyka – ich dzieci, 
mimo ¿e urodzone w Gdañsku, 
nie zna³y ju¿ w³aœciwie pol-
skiego, oni tak¿e jakby go 
zapomnieli.

Ksi¹¿ka do nabycia 
w wybranych ksiêgarniach 
i na portalu www.merlin.pl
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Granica niemiecko-niemiecka przez lata stanowi³a wspó³czesny limes.

W miejscowoœci Fridland znajduje siê obóz 
przejœciowy dla przesiedleñców; nad miastem 
góruje pomnik ku czci wypêdzonych 
i ofiar II wojny œwiatowej.

Barbarzyñcy Barbarzyñcy nadchodz¹

„Wypêdzeni do raju”
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a szczêœcie na rynku 

edukacyjnym s¹ uczel-Nnie, które nad¹¿aj¹ za 

wymaganiami rynku edukacyj-

nego i rynku pracy. Jedn¹ z takich 

uczelni, która od lat odnosi suk-

cesy jest, obchodz¹ca w³aœnie 15 

WSTiH - Gdañska uczelnia najlepsz¹ szko³¹ wy¿sz¹ w Polsce kszta³c¹c¹ kadry dla turystyki

Profesjonalizm, 
kompleksowoœæ, 
innowacyjnoœæ

Dzisiejsza m³odzie¿ to pokolenie ludzi ambitnych, œwiadomych faktu, i¿ m³odoœæ to najlepszy 

czas na inwestowanie w swoj¹ przysz³oœæ i poszukiwanie kierunków w³asnego rozwoju. St¹d 

te¿ maturzyœci, zanim podejm¹ ostateczn¹ decyzjê o wyborze uczelni, bardzo skrupulatnie 

przegl¹daj¹ ich oferty, patrz¹, czy programy edukacyjne s¹ systematycznie dostosowywane do 

wymagañ rynku pracy, czy jest k³adziony odpowiedni nacisk na kszta³cenie praktyczne, naukê 

jêzyków obcych oraz czy system praktyk i stypendiów jest wystarczaj¹co rozbudowany.  

– lecie Wy¿sza Szko³a Turystyki i 

Hotelarstwa w Gdañsku. Uczel-

nia ta ju¿ drugi raz z rzêdu (w 

2011 i w 2010) zosta³a uznana 

przez bran¿owe czasopismo 

„Wiadomoœci Turystyczne” za 

najlepsz¹ szko³ê wy¿sz¹ kszta³-

c¹c¹ kadry dla turystki w Polsce. 

W rankingu wziê³o udzia³ a¿ 

66 uczelni z ca³ego kraju. 

WSTiH zosta³a wyró¿niona 

spoœród innych uczelni m.in. za 

rozbudowan¹ ofertê specjali-

zacji, naukê jêzyków na wy-

sokim poziomie (w tym mo¿-

liwoœæ poœwiadczenia znajo-

moœci jêzyków miêdzynarodo-

wymi certyfikatami; WSTiH 

jest akredytowanym oœrodkiem 

egzaminacyjnym z prawem 

przeprowadzania egzaminów: 

m.in. TOEIC i TFL), praktyczn¹ 

naukê zawodu (liczne szkolenia, 

warsztaty, wyjazdy na targi, 

pokazy, praktyki itd.) oraz 

wykwalifikowan¹ kadrê nauko-

w¹ (w tym wielu wyk³adowców 

praktyków: dyrektorów hoteli, 

restauracji, uzdrowisk itp.). 

„Wiadomoœci Turystyczne” 

doceni³y gdañsk¹ uczelniê 

równie¿ za bogat¹ ofertê 

praktyk krajowych i zagranicz-

nych. W ofercie praktyk zagra-

nicznych WSTiH oprócz krajów 

europejskich znalaz³a siê nawet 

Kanada, a konkretnie 4 gwiazd-

kowe hotele po³o¿one w samym 

mieœcie Niagara. 

Studenci i ich sukcesy
O wysokim poziomie nau-

czania WSTiH œwiadcz¹ rów-

nie¿ osi¹gniêcia gdañskiej 

uczelni na arenie miêdzynaro-

dowej. W roku 2009 reprezen-

tacja WSTiH zdoby³a II miejsce 

w finale europejskiego kon-

kursu hotelarskiego Eurhodip, a 

w 2010 r. student WSTiH 

(laureat konkursu gastrono-

micznego „Zgotuj sobie sukces 

2009”) znalaz³ siê w dru¿ynie, 

która wywalczy³a br¹zowy 

medal Kulinarnego Pucharu 

Œwiata 2010 w Luksemburgu.

Oferta edukacyjna
WSTiH dysponuje szerok¹ 

ofert¹ edukacyjn¹ i nieustannie 

dostosowuje swój program do 

zmieniaj¹cych siê warunków na 

rynku pracy. 

Uczelnia oferuje 3-letnie stu-

dia I stopnia (licencjackie), 

2-letnie studia II stopnia (magis-

terskie) oraz studia podyplomo-

we (roczne) i kursy specjalis-

tyczne. 

Uczelnia w ostatnim roku w 

istotny sposób rozbudowa³a rów-

nie¿ ofertê kursów specjalis-

tycznych. Obecnie ma w ofercie 

a¿ 22 kursów, od pilota wycie-

czek poczynaj¹c, poprzez kursy 

masa¿u, na kurach ¿eglarstwa 

koñcz¹c.

Baza dydaktyczna
Uczelnia poszczyciæ siê 

mo¿e równie¿ bardzo dobrze 

rozwiniêt¹ bazê dydaktyczn¹. 

WSTiH oprócz auli i audyto-

fot. materia³y WSTiH

fot. materia³y WSTiH

riów wyposa¿onych w najnow-

szej generacji sprzêt nag³aœnia-

j¹cy i audiowizualny dysponuje 

tak¿e pracowniami specja-

listycznymi. S¹ to m.in. pracow-

nia hotelarstwa i gastronomii, 

pracownia technologii ¿ywienia 

cz³owieka, pracownia SPA & 

Wellness.

Od paŸdziernika 2011 roku 

Uczelnia rozpocznie równie¿ 

dzia³alnoœæ w swoim nowym Za-

miejscowym Oœrodku Dydak-

tycznym w Szczecinku.  Na ra-

zie bêd¹ prowadzone tam  

studia I stopnia w systemie 

niestacjonarnym. 

                                       (jp)

Wiêcej informacji na: 

www.wstih.pl

Rodzaj studiów

Studia I stopnia
- stacjonarne
- niestacjonarne

- stacjonarne
- niestacjonarne

- niestacjonarne

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Zakres studiów System kszta³cenia

kierunek: Turystyka i rekreacja
specjalnoœci:
- Zarz¹dzanie w hotelarstwie i gastronomii
- Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym
- Zarz¹dzanie ma³¹ firm¹
- Gastronomia i dietetyka

- Turystyka miêdzynarodowa
- Turystyka uzdrowiskowa, 
  SPA&Wellness 
- Odnowa biologiczna – kosme-
   tologia - NOWOŒÆ

kierunek: Turystyka i rekreacja
- Ekonomika turystyki
- Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym - Turystyka zdrowotna

- Zarz¹dzanie w turystyce i hotelarstwie
- Nowoczesny mened¿er w turystyce
- Mened¿er SPA&Wellness
- Kreacja w³asnego biznesu turystycznego

- Coaching biznesowy w turystyce
- Dietetyka
- Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi 
   w gospodarce turystycznej


