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Dzisiejszy Gdańsk to

miasto kultury i designu
Nasz genius loci to istota nad wyraz kulturalna.
– Możemy nosić chińskie ciuchy,
jeździć czeskimi autami, patrzeć
w japońskie telewizory, gotować
w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie.
Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną. Tak o jednym
z najważniejszych wyróżników
małych i dużych społeczeństw

powiedział Andrzej Sapkowski.
Na tym polu gdańszczanie nie
mają się czego wstydzić. Nasz genius loci, opiekuńczy duch miasta, to istota nad wyraz kulturalna,
świadek i czynny uczestnik kultury przez wielkie „K”. Jest gospodarzem niezliczonych koncertów,
festiwali – niekoniecznie muzycz-

nych, jak choćby Europejski Poeta Wolności. Choć muzycznych
oczywiście też, bo o Festiwalu
Jazz Jantar nie można przecież nie
wspomnieć. Bywa awangardowy,
jak w przypadku yassu czy słynnych na świecie murali. Wyznacza
współczesne światowe trendy w jubilerstwie i wzornictwie. Co więcej,

przyjmuje kulturę z otwartymi rękami w miejscach nieoczywistych,
jak tereny stoczniowe czy dawne
koszary, gdzie powstają kluby, galerie i miejsca twórczości. A słynnej
gdańskiej gościnności doświadczy
człowiek ze wszech miar zasłużony
dla kultury – Andrzej Wajda, 27. honorowy obywatel Gdańska.

Misterium
Męki Pańskiej

Cztery dni
z Wajdą

Świętuj Międzynarodowy
Dzień Teatrów

Planuj tydzień
z planerem

– Jezus niosący krzyż, Weronika
ocierająca twarz, spotkanie
z płaczącymi niewiastami,
Ukrzyżowanie – w Wielki Piątek
na ulicach Gdańska rozegrają się
sceny drogi krzyżowej.

Pokazy filmowe, wystawy
i spotkania z Mistrzem.
W ten sposób Gdańsk uczci
nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Andrzejowi
Wajdzie.

Przedwiośnie, Wesołe Kumoszki
z Windsoru, Czarna Maska
– w marcu daj się porwać
Melpomenie – muzie teatru
i idź na spektakl z kuponem na
promocyjne bilety

Gdzie są ciekawe warsztaty,
kiedy będzie koncert, ile trwa
wystawa – wszystko sprawdzisz
w planerze – nowym serwisie
informacyjnym o trójmiejskiej
kulturze.
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Drodzy Mieszkańcy
i przyjaciele Gdańska
Przyjmijcie od nas życzenia zdrowych i radosnych
Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w gronie najbliższych
osób. Niech święta te upłyną wam wśród wielkanocnych
pisanek, słodkich mazurków i mokrego dyngusa!
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Misterium Męki Pańskiej
na ulicach miasta

W Wielki Piątek, 25 marca, na ulicach Gdańska
odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku i tym razem będzie
ono miało dwie odsłony.

ską, Wielkie Młyny, Rajską, Jana Heweliusza,
Karmelicką dalej City Forum przez przejście
podziemne, ulicą 3 Maja przez skwer ulicą
Gradową, aż do Góry Gradowej.

DROGA KRZYŻOWA

PROCESJA POKUTNA

Cześć pierwsza, rozgrywająca się w ciągu
dnia, to odgrywane w scenerii miejskiej etapy drogi krzyżowej, z odtworzeniem postaci tradycyjnie przypisanych poszczególnym
stacjom Męki Pańskiej. Istotne tu są elementy
teatru ulicznego oraz nawiązania do współczesności. To czas przeznaczony na refleksję
zarówno religijną czy egzystencjalną wyrażoną poprzez wizję artystyczną związaną ze
Świętami Wielkanocnymi. Bardzo istotnym
elementem tego wydarzenia jest współuczestniczenie w poszczególnych Stacjach
publiczności razem z aktorami. Sceny odgrywane przez aktorów z trójmiejskich teatrów
(Wybrzeże, Miniatura, Feta, Muzyczny) są
małymi dziełami sztuki teatralnej.
Misterium rozpocznie się około 11.30 na
Długim Targu. Pierwsze sceny to skazanie Jezusa na śmierć przed Dworem Artusa. Sceny
finałowe odbywają się na terenie Grodziska,
na Górze Gradowej – tam przedstawione
jest ukrzyżowanie i złożenie do grobu. Trasa
przejścia prowadzi ulicami: Długą, Tkacką,
Kołodziejską, Węglarską, Pańską, Podmłyń-

Część druga – w konwencji średniowiecznych procesji – rozgrywa się w godzinach nocnych (22.00-0.00). Rozpocznie się w okolicy
Bastionu Gertrudy i przejdzie trasą przez Pl.
Wałowy, ulice Rzeźnicką, Kocurki, Żabi Kruk,
Pod Zrębem, Dolną Bramą, Grodzia Kamienną, Redutą Wilk, Redutą Wyskok, prof. Kieturakisa, Łąkową, Długimi Ogrodami, Stągiewną, Długi Targ, Długą, Kaletniczą i zakończy
się w Bazylice Najświętszej Marii Panny.
Grupa wcześniej przygotowanych uczestników w oryginalnych strojach będzie nieść
dużych rozmiarów krzyż. Ciemność rozprasza jedynie światło niesionych świec (lampionów, pochodni), panuje nastrój zadumy,
refleksji, powagi oraz pokuty (stąd wzorem
m.in. hiszpańskich „Semena Santa” sięgających korzeniami do XIV wieku, anonimowość pokutników i zasłonięte twarze). Ciszę
nocy przerywają wyłącznie pieśni pasyjne,
lamentacje, specjalnie przygotowane na tę
okazję przez muzyka i kompozytora Cezarego Paciorka, wykonywane przez chóry
gdańskie.

Fot. Jerzy Pinkas

W Wielki Piątek, po raz jedenasty, na ulicach Gdańska odbędzie
się Misterium Męki Pańskiej. Daje ono możliwość bezpośredniego,
niemal dotykalnego przeżycia wydarzeń związanych z męką
i śmiercią Chrystusa. W ciągu dnia odgrywane będą poszczególne
stacje drogi krzyżowej, zaś w godzinach nocnych ulicami Gdańska
przejdzie procesja pokutników niosących krzyż.

Kulminacja Misterium odbywa się na Górze Gradowej.

Fot. Jerzy Pinkas

Procesja przejdzie ulicami Głównego Miasta.

Trasa prowadzi kolejno do starych gdańskich kościołów: św. Piotra i Pawła, Św. Ducha, Św. Katarzyny, Św. Jakuba, Św. Mikołaja.
W każdym z kościołów pokutników witają
proboszczowie i zebrani mieszkańcy. Przejście obserwują mieszkańcy z okien, turyści
sprzed restauracji i ludzie z przejeżdżających
samochodów. Krzyż jest na tyle ciężki, że
idący pokutnicy oraz dołączający widzowie
spontanicznie pomagają w jego niesieniu.
Samo zaś misterium trwa na tyle długo i jest
fizycznie trudne, że skłania do autentycznego
przeżycia.
Chociaż w większości polskich miast odbywają się w tym czasie różnego rodzaju misteria, gdańska pasja w realiach dużego miasta jest propozycja unikalną w skali całego
kraju. W wydarzeniu uczestniczy corocznie
kilka tysięcy osób, w tym także duża grupa turystów, również zagranicznych, spędzających
w Gdańsku Święta Wielkanocne. Część osób
uczestniczy w całości wydarzenia, część jest
zaciekawionymi, choć przypadkowymi obserwatorami. Wielu dołącza do grupy misteryjnej
spotykając ją na swojej drodze.
Misterium Męki Pańskiej jest w pewnym
sensie odpowiedzią na nękające współczesnych poczucie osamotnienia wśród ludzi
i potrzebę wspólnotowego, bezpośredniego
przeżywania ważnych momentów. W tym
przypadku chodzi o wydarzenia związane
z okresem Wielkiego Tygodnia, a szczególnie
Wielkiego Piątku. Warto podkreślić, że wydarzenie to łączy nie tylko wszystkich chrześcijan, ale także przedstawicieli innych religii,
a nawet osoby niewierzące w Boga, bo tradycja ta jest głęboko zakorzeniona w kulturze
polskiej i uniwersalnej. Czas refleksji egzystencjalnej czy religijnej nad tym, co przeżywamy okazuje się w efekcie niezbędny dla
każdego współczesnego człowieka.
Informacje o wydarzeniu http://sumgdansk.pl/misterium/aktualnosci/
(JR)
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Na stadionie Energa Gdańsk i ERGO ARENIE
pojawiły się stacjonarne defibrylatory

Zmień swoją
dzielnicę – budżet
obywatelski
dla gdańszczan
Już po raz czwarty mieszkańcy mają
szansę zmienić swoją okolicę, dzielnicę
czy nawet miasto. 12,5 miliona
złotych to kwota, która w 2017 będzie
przeznaczona na realizację pomysłów
i projektów gdańszczan.
Budżet obywatelski to część budżetu Miasta, która
pozostaje do dyspozycji mieszkańców. Na projekty dzielnicowe przeznaczona jest łączna kwota 10
mln, a każda dzielnica posiada odrębną kwotę uzależnioną m.in. od ilości mieszkańców. Dodatkowo
jest 2,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie, a więc
takie, które swoim zasięgiem obejmują więcej niż
jedną dzielnicę. To od mieszkańców zależy na co te
pieniądze zostaną wydane i jakie projekty w 2017
roku będą zrealizowane.
Budżet obywatelski to projekt skierowany do
każdego, kto widzi potrzebę zmian, dla kogo ważne jest działanie, a nie tylko słowa. A zrobić tak
naprawdę nie trzeba wiele – wystarczy poświęcić trochę czasu na wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miejskim – mówi prezydent
Adamowicz

Dlaczego warto?

Już od dwóch lat gdańszczanie korzystają z wielu inwestycji, które zostały zrealizowane
dzięki aktywności mieszkańców. Powstały nowe
place zabaw, tereny rekreacyjne, boiska, siłownie,
wyremontowano ulice i chodniki. Trwają też przygotowania do realizacji kolejnych 65 wniosków z
2015 r. Nie warto się zatem zastanawiać – można
już zapoznać się z formularzem i przygotować się
do jego złożenia (formularz dostępny na stronie
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski).

Jak to zrobić?

Wnioski złożyć mogą mieszkańcy Gdańska,
którzy są zameldowani na pobyt stały lub czasowy
na terenie Gdańska lub są wpisani do stałego rejestru wyborców (warunek ten dotyczy też mieszkańców popierających wnioski) i ukończyli 16 lat
do dnia 1 kwietnia 2016 r. Wnioski składać można
w dniach 1-30 kwietnia br.
KROK 1. Należy wypełnić formularz wniosku elektronicznie poprzez stronę www.gdansk.pl (system elektroniczny dostępny będzie od północy
1 kwietnia).
KROK 2. Wniosek należy wydrukować i zebrać
15 podpisów poparcia mieszkańców dzielnicy (w
przypadku projektów ogólnomiejskich to mieszkańcy Gdańska).
KROK 3. W dniach 1 – 30 kwietnia złożyć wniosek
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku lub wysłać pocztą.
W trakcie składania wniosków będzie można uzyskać pomoc od urzędników i pracowników
gdańskich jednostek np. Zarządu Dróg i Zieleni.
Wszystkie wnioski będą ocenianie pod kątem możliwości ich realizacji oraz formalno-prawnie przez
Zespół Konsultacyjny. Te, które otrzymają ocenę
pozytywną będą brały udział w głosowaniu.
Głosowanie na wnioski odbędzie się w dniach
12-25 września br.
Wygrane wnioski zrealizowane zostaną w 2017
roku.
(SB)
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FundacjaV4Sport przekazała w Gdańsku dwa defibrylatory, które znajdą się
na stadionie Energa Gdańsk i na ERGO
ARENIE. Urządzenia są na tyle proste
w obsłudze, by mogły z nich skorzystać osoby nawet bez przeszkolenia
medycznego. W przypadku zatrzymania krążenia z pomocą defibrylatorów
można uratować życie.
Pierwszy defibrylator zostanie zamontowany na
gdańskim stadionie, w okolicach FUN ARENY,
czyli w miejscu, które w ciągu roku odwiedza
kilkadziesiąt tysięcy osób, natomiast drugi zostanie zamontowany w ERGO ARENIE – przy
recepcji C1. Dzięki profesjonalnym, najwyższej
klasy urządzeniom czas pomocy potencjalnym
potrzebującym będzie znacznie przyspieszony.
W przypadku zatrzymania krążenia pomoc
powinna być udzielona w ciągu pierwszych 4
minut. Średni czas dojazdu karetki w mieście
to 8 minut, dlatego pierwsza pomoc przedmedyczna jest tak ważna.

– Mamy w gdańsku nowoczesne, bezpieczne obiekty, mamy też – jestem o tym przekonany – świetnych ratowników. Ale w przypadku ratowania życia ważna jest każda sekunda.
Dlatego defibrylatory w miejscach publicznych,
czy jak w przypadku stadionu i hali – miejscach
imprez masowych – to bardzo ważny element
wyposażenia – powiedział dziękując fundacji Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta
Gdańska.
Przekazane defibrylatory są na tyle proste
w obsłudze, by mogły z nich skorzystać osoby
bez wcześniejszego przeszkolenia medycznego. Urządzenia na głos informują o kolejnych
krokach, jakie należy podjąć podczas ratowania
życia. Dzięki temu akcja ratunkowa może rozpocząć się jeszcze przed przyjazdem pogotowia.
Stadion Energa Gdańsk i ERGO ARENA to
kolejne gdańskie obiekt publiczne, w których
pojawił się defibrylator. Podobne urządzenia
możemy znaleźć m.in. na Dworcu Głównym
PKP, na Politechnice Gdańskiej, a także w oddziałach gdańskiego magistratu.
(MP)

Roczne utrzymanie miejsca pracy
– 2100 × 12 miesięcy
Na wsparcie wynoszące ponad 25 000
zł mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy
zdecydują się na zatrudnienie nowego
pracownika. Środki finansowe, w ramach innowacyjnej usługi wspierającej tworzenie miejsc pracy, wypłaci
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.
Wraz z początkiem roku Powiatowy Urząd
Pracy w Gdańsku uruchomił kolejną usługę
promującą inwestycje w kapitał ludzki. Refundacja kosztów zatrudnienia 12/12 ma
wspierać finansowo przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób, które nie
ukończyły jeszcze 30. roku życia. Propozycja
zakłada zwrot wynagrodzenia wypłacanego
nowemu pracownikowi w kwocie nie przekraczającej 2100 zł brutto. Środki te wypłacane będą co miesiąc przez okres jednego roku,
łączna kwota pomocy wyniesie więc 25 200
zł. Udzielone wsparcie będzie mieć charak-

ter bezzwrotny, o ile przyjęta do pracy osoba utrzyma swój etat przez co najmniej 24
miesiące.
O pieniądze ubiegać się mogą pracodawcy, którzy w okresie ostatnich 6 miesięcy nie
zmniejszali poziomu zatrudnienia oraz mogą
skorzystać z tzw. pomocy de minimis. Tyle wymogi podstawowe.
Procedura aplikowania o refundację jest
prosta. Wystarczy pobrać ze strony internetowej www.pup.gda.pl i prawidłowo wypełnić
wniosek o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne
skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Druk należy następnie złożyć w kancelarii
PUP (ul. 3 Maja 9, pok. 214).
Więcej informacji można uzyskać w Dziale
Programów i Obsługi Pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz pod numerem telefonu /58/ 732-52-47.
(ŁI)

EDUKACJA

Pięciolatki i sześciolatki w Gdańsku idą do szkoły
Dni otwarte w gdańskich podstawówkach, dyżury specjalistów
w przedszkolach, specjalne dyżury poradni pedagogicznopsychologicznych oraz specjalne materiały informacyjne dla rodziców.
Gdańsk stawia na merytoryczne rozmowy z rodzicami pięciolatków
i sześciolatków. Wszystko po to aby rodzic świadomie podjął decyzję
o wysłaniu dziecka do szkoły lub pozostawieniu go w przedszkolu.
Gdańskie szkoły podstawowe są bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie najmłodszych
uczniów. Fachowa kadra nauczycielska, przyjazna atmosfera, dobrze wyposażone sale do
nauki i do zabawy to nie wątpliwe atuty podstawówek. W marcu Gdańsk otwiera drzwi szkół
podstawowych tak, by rodzice pięciolatków
i sześciolatków mogli sami przekonać się, że
wybierając edukację szkolną inwestują w przyszłość swoich dzieci.
W ramach akcji informacyjnej skierowanej
do rodziców w trzy pierwsze soboty marca odbywają się dni otwarte w gdańskich szkołach
podstawowych. Rodzice mogą zobaczyć wyposażenie sal i kącików zabaw, a także porozmawiać o swoich wątpliwościach ze specjalistami.
Dodatkowo w przedszkolach ustalone są dyżury specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. W sobotę, 5 marca wszystkie
poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą
otwarte w godzinach 9-14. Ponadto od marca
do czerwca w wyznaczonych dniach Poradnie
będą pełniły dyżury konsultacyjne. Informacje
o wszystkich dyżurach umieszczone są na stronie www.gdansk.pl oraz na tablicach w placówkach edukacyjnych.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz skierował specjalny list do
rodziców pięciolatków i sześciolatków zachęcający ich do wyboru
szkoły podstawowej dla swoich dzieci. List ten trafi do wszystkich rodziców dzieci w wieku 5 i 6 lat. W liście
tym przekonuje rodziców:
– Musimy zadbać, by nie skrzywdzić naszych dzieci. Nie wyobrażam
sobie, że mówię swojej córce „jeszcze raz będziesz chodziła do zerówki,
albo powtarzała pierwszą klasę”. Jak
powiedzieć pięciolatce, która szykuje się do zerówki „zostajesz w przedszkolu”. Bo co? Bo nie da sobie rady?
Bo inni są mądrzejsi? Nikt z nas nie
lubi porażek. Każdy pragnie, aby jego
wysiłek nie był daremny, przybliżał do celu. Dla
pięciolatka, sukces to pójście do oddziału przedszkolnego w szkole, dla sześciolatka to pójście
do pierwszej klasy, pasowanie na ucznia.
Aby wesprzeć rodziców dzieci w podjęciu
tej ważnej decyzji Miasto Gdańsk przygotowało
dla nich także specjalnie materiały zawierające
w przystępny sposób rozrysowane możliwości

Gdańsk przygotowuje się do
„Programu Rodzina 500 plus”
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która
wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”. Prezydent
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Zarządzeniem Nr 148/16
powierzył realizację programu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
W myśl ustawy świadczenie
wychowawcze w kwocie 500
zł na drugie i kolejne dziecko
otrzyma każda rodzina, bez
względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł
w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.
Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Wdrożenie programu
„Rodzina 500 plus” jest dużym wyzwaniem dla
samorządu. Skala zadania wynikającego z programu wymusza zrekrutowanie przez jednostki realizujące ustawę nowych pracowników.
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie finalizuje
nabór pracowników do realizacji świadczeń we
współpracy z PUP w Gdańsku. W marcu planowane jest szkolenie dla nowozatrudnionych
pracowników z zakresu prawa administracyj-

nego i rodzinnego, a także z zakresu ochrony
danych osobowych, obsługi systemów informatycznych i pracy z klientem. Nowi pracownicy
otrzymają również wsparcie pracowników doświadczonych w realizacji świadczeń rodzinnych – informuje Edyta Zaleszczak – Dyks – kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w MOPR.
Trwają przygotowania do uruchomienia punktów obsługi na terenie całego miasta, w których mieszkańcy będą mogli składać wnioski
o świadczenie wychowawcze. – Zależy nam na
jak najlepszym przygotowaniu się do obsługi
tego zadania, stąd decyzją Prezydenta Miasta,
proces przygotowań został uruchomiony już
teraz z tzw. rezerwy budżetu miasta – dodaje
Grzegorz Szczuka dyrektor Wydziału Rozwoju
Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Szacuje się, że w Gdańsku z nowego świadczenia skorzysta ponad 40 tys. dzieci (przyjmuje
się, że jest to około 18-20 tys. rodzin).
(OS)

ścieżki edukacyjnej dla dzieci w pięcioletnich
i sześcioletnich. Są one kolportowane na terenie placówek edukacyjnych oraz dostępne
na stronie www.gdansk.pl w formie plików do
pobrania.
Początek marca to czas mądrych decyzji.
Decyzji, które musza podjąć rodziców pięciolatków i sześciolatków.
(OS)

Gotowi czas start!
Rusza
rekrutacja
do szkół
i przedszkoli
Przeszło 7000 miejsc
w przedszkolach publicznych czeka
na najmłodszych gdańszczan. Na
uczniów zerówek i klas pierwszych
czeka pięćdziesiąt osiem
publicznych podstawówek!
14 marca o godz. 9.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do gdańskich szkół
i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.
Na składanie wniosków rodzice będą mieli
czas do 30 marca do godz.15.00.
Rodzice będą mogli wziąć udział w rekrutacji za pośrednictwem Gdańskiej Platformie Edukacyjnej www.edu.gdansk.pl
(zakładka NABORY). Zasady rekrutacji
dostępne są na stronie www.gdansk.pl/
edukacja
(MO)
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Fot. Jerzy Pinkas

Cztery dni z Wajdą.
Gdańsk uczci
nowego Honorowego
Obywatela
Pokazy filmowe, wystawy i spotkania
z Mistrzem. W ten sposób Gdańsk
uczci nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Gdańska jednemu
z najwybitniejszych polskich reżyserów
filmowych i teatralnych.
O filmowym geniuszu Andrzeja Wajdy nie trzeba
przekonywać. Współtwórca polskiej szkoły filmowej
i kina moralnego niepokoju, autor filmów psychologicznych, historycznych, politycznych, a także adaptacji dzieł literatury pięknej ma w swoim dorobku
najważniejsze nagrody filmowe. Za słynnego „Człowieka z żelaza” zdobył Złotą Palmę na Festiwalu
Filmowym w Cannes, jest także laureatem Oscara
– Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy
Filmowej – za całokształt twórczości. Od niedawna
polski reżyser jest Honorowym Obywatelem Miasta
Gdańska. W marcu osobiście odbierze dyplom i wpisze się do miejskiej księgi pamiątkowej.
Z okazji nadania tytułu, w sobotę 12 marca 2016
roku odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta
z udziałem mistrza Andrzeja Wajdy. Uroczystość
rozpocznie się o godz. 12.00 w Dworze Artusa (ul.
Długi Targ 43/44). O oprawę muzyczną zadba Cappella Gedanensis pod dyrekcją Rafała Kłoczki, oraz
Monika Kaźmierczak, która zagra na gdańskim carillonie mobilnym.
To nie koniec atrakcji. Nadanie reżyserowi tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Gdańska uświetni
czterodniowy przegląd jego twórczości: „Według
Wajdy”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-14
marca 2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności (Gdańsk, pl. Solidarności 1). Będzie to okazja,
by zapoznać się z najsłynniejszymi filmami artysty, począwszy od kultowego „Popiołu i diamentu” z 1958 roku ze Zbigniewem Cybulskim w roli
głównej, a kończąc na jednej z nowszych produkcji:
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”.
Przeglądowi towarzyszyć będą dwie wystawy:
„Andrzej Wajda. Szkice” – ze zbiorów Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie,
oraz „Ukryte / Wypowiedziane / Przypomniane.
Grudzień ’70 w filmowym tryptyku Andrzeja Wajdy”. Na tych, którzy pojawią się w ECS w poniedziałek 14 marca czeka wyjątkowa niespodzianka:
po ekspozycjach oprowadzać będzie sam reżyser.
Otwarcie wystaw o godz. 12.00, wstęp wolny.
Szczegółowy program przeglądu twórczości
Andrzeja Wajdy w Europejskim Centrum Solidarności dostępny na stronie www.ecs.gda.pl, www.
gdansk.pl
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Chęć
udziału w projekcjach należy wcześniej potwierdzić poprzez formularz: www.ecs.gda.pl/wedlug-Wajdy_rezerwacja
(AO)
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16 marca w gdańskim
Centrum WystawienniczoKongresowym AMBEREXPO
rozpoczną się 23
Międzynarodowe Targi
Bursztynu, Biżuterii i Kamieni
Jubilerskich AMBERIF.
To najważniejsza na
świecie wystawa bursztynu
i największa impreza
jubilerska w Europie
Środkowo-Wschodniej. Nowe
wzory i trendy w biżuterii
zaprezentuje ponad 480 firm
z 14 krajów.

Gala Bursztynu i Mody AMBER
LOOK TRENDS & STYLES 2015,
biżuteria: Danuta
Burczik-Kruczkowska,
fashion: Dvorus

AMBERIF 2016 – Moc bursztynu!
Targi AMBERIF to jedno z najważniejszych
miejsc spotkań branży jubilerskiej. Tu biznes
spotyka się ze sztuką, tu rodzą się twórcze pomysły i idee, tu prezentowane są najnowsze trendy
i technologie w jubilerskim designie zachwycające bogactwem inspiracji, odważnymi skojarzeniami, zaskakującym łączeniem materiałów.
Organizatorzy AMBERIF, Międzynarodowe Targi
Gdańskie SA, spodziewają się kilku tysięcy odwiedzających z całego świata. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorna Gala Bursztynu
i Mody AMBER LOOK trends & styles 2016.
INSPIRACJE
AMBERIF definiuje trendy. Wydarzeniem
wyznaczającym nowe kierunki rozwoju jest
Międzynarodowy Konkurs na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award 2016,
w tym roku pod hasłem „Transition”. Konkurs
ma charakter otwarty – udział biorą w nim projektanci, artyści, twórcy i studenci szkół artystycznych. Ich artystyczne poszukiwania ocenia międzynarodowe Jury. Nagrodzone prace
prezentowane są na wystawie pokonkursowej
w czasie targów (hol B). Przestrzenią twórczych
eksperymentów, eksponującą autorską, awangardową biżuterię jest wysoko ceniona przez
odwiedzających Galeria Projektantów.
Trend Book 2016+
Nowe idee we wzornictwie, designie i sztuce jubilerskiej zaprezentuje Trend Book 2016+,
publikacja autorstwa prof. Sławomira Fijałkowskiego, wydawana przez Krajową Izbę Gospodarczą Bursztynu, Akademię Sztuk Pięknych
w Gdańsku oraz Wydział Promocji, Informacji
i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, której kolejna, szósta edycja będzie
miała premierę podczas targów AMBERIF.
AMBER LOOK
Poszukiwaniem idealnej harmonii pomiędzy nowoczesnym designem jubilerskim
i modowym jest, zawsze wzbudzająca emocje,
Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK trends &
styles, połączona z finałem Konkursu AMBER
LOOK PROJECT. „Fashion” inaczej postrzega
bursztyn niż jubilerzy i ta wymiana myśli między branżami jest bezcenna.

WIEDZA I ARTYZM
Targi AMBERIF to również szereg imprez
towarzyszących, bez których wolniej biłoby
serce imprezy. Z myślą o znawcach i miłośnikach bursztynu przygotowane zostały wykłady, seminaria, szkolenia i warsztaty: popularnonaukowe – seminarium pod hasłem
„Bursztyn Bałtycki w Kalejdoskopie Czasu”
(wstęp wolny) i specjalistyczne – kurs wiedzy
podstawowej o bursztynie (wymagane wcześniejsze zgłoszenie). Dużym zainteresowaniem cieszyć się będą z pewnością warsztaty
„Gemmologiczne badania bursztynu niektórych żywic naturalnych i ich imitacji” pod
szyldem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników, (również wymagane wcześniejsze zgłoszenie).
Tradycją Targów AMBERIF są towarzyszące im wystawy i wernisaże – targowe, i te
odbywające się w trójmiejskich muzeach i galeriach. Tym razem będą to między innymi:
» „Geocięcie” – Ewa Effenberg oraz „Dam Ci
Kamyk” Jarosław Kolec – Akademia Sztuk
Pięknych w Łodzi;
» „The Eye of Telsiai” – wystawa prac studentów Akademii Sztuki w Wilnie;
» „Kamień Optymizmu” – wystawa prac wyróżnionych w III Ogólnopolskim Konkursie Biżuterii Autorskiej Krzemień Pasiasty;
» „Ciało i Przestrzeń” w ramach projektu
Bramy Ziemi – Ziemia Bram. Rysunek-Grafika-Obiekt. Wystawa: Janusz Plota
(30 lat pracy twórczej) i artyści: Ryszard
Grazda, Marek Model, Wojciech Sęczawa;
» Finisaż wystawy LAB – design: HUB. 10 lat
projektowania biżuterii w Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku.
Patronat nad targami objął Prezydent
Miasta Gdańska i Marszałek Województwa
Pomorskiego.
Targi mają charakter branżowy, dostępne są dla osób i firm związanych z biżuterią,
sztuką jubilerską i sztuką użytkową.
(ES)
AMBERIF 2016 | www.amberif.pl
16-18 marca, godz. 10.00-18.00
19 marca, godz. 10.00-17.00
AMBEREXPO | ul. Żaglowa 11, Gdańsk

Trend Book to jest to!
Na największych na świecie targach Amberif 2016 już po raz
szósty swoją premierę będzie miała publikacja Trend Book wraz
z towarzyszącą jej wystawą oryginalnych prac z bursztynem bałtyckim
autorstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Tegoroczna edycja tej publikacji już po raz
szósty systematyzuje aktualną wiedzę z zakresu prognozowania trendów stylistycznych
oraz projektowania produktu. Podobnie jak
wszystkie poprzednie wydawnictwa, obecne
również miało na celu uważną analizę najważniejszych tendencji, charakteryzujących
wzornictwo, których późniejsza interpretacja
jest punktem odniesienia do zaprojektowania unikatowych kolekcji biżuterii z bałtyckim bursztynem. Ich autorami są studenci
Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która stała
się najbardziej opiniotwórczym ośrodkiem
kształtowania nowej stylistyki oraz projektów
badawczych i wdrożeniowych poświęconych
implementacji wzornictwa bursztynowej biżuterii. Rezultatem prac, które dokumentuje
Trend Book 2016+ jest kolekcja ponad pięćdziesięciu obiektów, akcentujących innowacyjne wykorzystanie bursztynu bałtyckiego
– prehistorycznej żywicy drzew iglastych z rejonu Bałtyku. Premierowa prezentacja kolekcji tradycyjnie odbędzie się w połowie marca, podczas największych na świecie targów
bursztynu Amberif 2016, będących niezmiennie najważniejszą imprezą wystawienniczą,
dedykowaną fachowej publiczności, zainteresowanej komercyjnym, naukowym i artystycznym zastosowaniem bursztynu.
Metodologia badań – odniesienia
do stylu a nie mody
Jak co roku uwaga autora publikacji
skupiona była na pięciu makro-trendach,
których zapowiedzi były wyraźnie dostrzegalne na kluczowych targach, festiwalach
i wystawach wzornictwa, a także powtarzały
się w wielu prognozach i przewidywaniach,
dotyczących kierunku ewolucji przemysłów
kreatywnych w 2016 roku. Formułując brief
projektowy poszukiwaliśmy odniesień raczej
do stylu niż mody, dlatego tylko w niewielkim
stopniu uwzględniamy sezonowe trendy fashion, koncentrując się głównie na aspektach
wizualnych, określających stylistyczne DNA
produktów i akcesoriów użytkowych,
których trwałość wykracza
poza warunkowanymi porami roku rytm przemysłu
odzieżowego.

ny metal, który w ostatnim czasie robi zawrotną karierę we wszystkich dziedzinach design’u
i aranżacji wnętrz. Miedź – stereotypowo kojarzona z elektrycznością – doczekała się nowej
odsłony, jako pełnoprawny komponent ingerencji projektowych. Podobnie nostalgiczny
charakter ma rozdział drugi: Stone Age, w którym przywołujemy paleolityczną surowość kamienia i jego ekspresyjny charakter w architekturze i designie, pokazując jednocześnie
nowy repertuar zastosowań w biżuterii. Odwołaniem do technologicznych możliwości
CAD/CAM jest trzeci trend: Fractal Geometry
odzwierciedlający często niezauważaną, algorytmiczną estetykę wielu zjawisk naturalnych.
Na czwarty rozdział publikacji: Low Resolution
również składają się obiekty wygenerowane
komputerowo, dla których dotychczasowa niedoskonałość metod szybkiego prototypowania
stała się projektowym atutem i jednoznacznym potwierdzeniem ich cyfrowego rodowodu. Ostatni temat: CMYK akcentuje renesans
koloru i wskazuje nieskończone możliwości
stylistycznych modyfikacji, jakie otwiera zastosowanie nietypowych i zaskakujących zestawień barwnych, kontrastujących ze słonecznym odcieniem bursztynu.
Trend Book inspiruje
Krótkie podsumowanie ostatniego roku
potwierdzać może, że Trend Book stał się
ważną publikacją nie tylko w kontekście corocznych podsumowań trendów stylistycznych, ale uruchomił również wiele innych
działań artystycznych i aktywności wystawienniczych, w których bursztynowa biżuteria, sygnowana nazwiskami gdańskich
projektantów spotkała się z dużym zainteresowaniem fachowej publiczności na całym
świecie. Wspólnym przedsięwzięciem
Miasta wraz ze wszystkimi organizacjami branżowymi oraz Akademią Sztuk

Pięknych w Gdańsku była organizacja wystawy „Baltic Amber – Traditon and Innovation”,
prezentowana w pawilonie polskim podczas
wystawy światowej EXPO w Mediolanie.
Uporządkowaną tematycznie wystawę, popularyzującą bursztyn (w tym także obiekty
zrealizowane w ramach projektu Trend Book)
odwiedziło w trakcie EXPO ponad 1,5 mln
gości, a bursztynowa prezentacja była jedną
z największych atrakcji polskiej ekspozycji.
Najświeższą, przekrojową prezentacją
współczesnej, gdańskiej bizuterii jest otwarta
w styczniu 2016 roku wystawa „design:LAB
– design:HUB 10 lat projektowania biżuterii
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” –
pierwsza historyczna retrospekcja prekursorskiej dekady bursztynniczego designu na
Wydziale Architektury i Wzornictwa. Oprócz
prac semestralnych i dyplomowych obszerną
część ekspozycji stanowią obiekty powstałe
w ramach realizowanego już sześciu lat projektu Trend Book.
Organizatorzy
Pomysł wydawnictwa powstał w Mieście
w 2010 roku i jest ono z sukcesem realizowane do dziś przez Wydział Promocji Informacji
i Komunikacji Społecznej wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu i Akademią
Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wydawnictwo było prezentowane na prestiżowych imprezach wzorniczych w Londynie, Paryżu i Mediolanie.
Publikacja będzie dostępna po premierze na targach w formie elektronicznej na
stronie www.gdansk.pl
(RP)

Pięć tematów: Cuprum, Stone
Age, Fractal Geometry, Low
Resolution, CMYK
Poszczególne rozdziały publikacji Trend Book 2016+ odpowiadają pięciu wyodrębnionym tematom przewodnim. Pierwszy trend:
Cuprum przywołuje nieco zapomniaWWW.GDANSK.PL •

7

Czyż nie dobija się koni w Teatrze Wybrzeże
W Teatrze Wybrzeże trwają próby do spektaklu na motywach powieści Horacego Mccoy’a Czyż nie dobija się
koni w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Za scenografię odpowiada Damian Styrna, Bożena Ślaga za kostiumy,
a muzykę przygotował Piotr Dziubek. Premiera na dużej scenie 2 kwietnia.
Fot. Dominik Werner

Próba czytana spektaklu.

Jest rok 1935 w USA. Od kilku lat trwa
wielki kryzys. Robert i Gloria, uwiedzeni
marzeniem o wielkiej i nagłej karierze
filmowej, przyjeżdżają do Hollywood.
Uciekają przed biedą, brakiem perspektyw, samotnością, głodem i opresją codzienności. Aby przetrwać postanawiają
wziąć udział w maratonie tańca, który
odbywa się w przy plaży w Santa Monica. Nagrodą jest niebagatelna suma 1000
dolarów. Tańczą po kilkanaście godzin
dziennie. Zmęczenie odbiera im siły,
zniekształca uczucia, niszczy dusze.

Jednak spełnienie marzeń jest cały czas na
wyciągnięcie ręki…
W spektaklu występują: Justyna Bartoszewicz, Magdalena Boć, Katarzyna Dałek, Marta
Herman, Katarzyna Kaźmierczak, Joanna Kreft-Baka, Maria Mielnikow-Krawczyk, Małgorzata Oracz, Piotr Chys, Jerzy Gorzko, Grzegorz
Gzyl, Jacek Labijak, Piotr Łukawski, Krzysztof
Matuszewski, Marcin Miodek, Jarosław Tyrański, Piotr Witkowski oraz siedmioro statystów.
W spektaklu cytowane będą fragmenty poematu prozą ZŁOWIONY Tadeusza
Różewicza.
(GK)

Fot. Dominik Werner

Rodzice do teatru
Jesteś rodzicem chciałbyś iść do teatru, ale nie masz, co zrobić w tym
czasie z dzieckiem. Coraz więcej teatrów postanawia wyjść naprzeciw
potrzebom rodziców i z myślą o nich zapewnia opiekę ich pociechom.
Takie zajęcia dla dzieci, w czasie, kiedy rodzice oglądają przedstawienie
w swojej ofercie mają Teatr Wybrzeże i Teatr Szekspirowski.
Raz w miesiącu Teatr Wybrzeże oferuje swoim
widzom – młodym rodzicom możliwość skorzystania z oferty „Rodzic w Teatrze”. W czasie,
gdy rodzice oglądają przedstawienie, dzieci
(od 3 roku życia) bawią się na teatralnym placu zabaw pod wykwalifikowaną opieką. Program dla dzieci jest skomponowany w sposób
atrakcyjny dla maluchów i dostosowany do ich
wieku. Na dzieci czekają gry ruchowe, zadania
plastyczne a nawet mała charakteryzacja. Ze
względu na ograniczoną liczbę dzieci podczas
warsztatów, obowiązują wcześniejsze zapisy
pod numerem telefonu 58 301 13 28. Najbliższy spektakl prezentowany w ramach „Rodzica
w Teatrze” to: TRESOWANE DUSZE z 20 marca.
Czas opieki obliczony jest na pół godziny przed
spektaklem do pół godziny po spektaklu.
Teatr Szekspirowski z myślą o rodzicach
dzieci w różnym wieku przygotował cykl
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Mamo, Tato – do teatru! Co miesiąc rodzic
może obejrzeć spektakle, podczas gdy jego
dziecko spędza czas na zabawie i …nauce!
Zajęcia przygotowane są dla różnych grup
wiekowych od lat 4 do 12. Aby zapisać dziecko
na zajęcia należy wysłać maila na adres bow@
teatrszekpirowski.pl (w temacie maila należy
napisać: Mamo, Tato – do Teatru!) lub telefonicznie 58 351 01 01. Koszt takich zajęć to 10
zł za dziecko. W marcu rodzice mogą skorzystać cztery razy z wyjątkowej oferty teatralnej.
Już 6 marca, rodzice mogą obejrzeć spektakl
„Wesołe Kumoszki z Windsoru” (godz. 15.45),
a dzieci w wieku 4-12 lat spędzą czas na grach
i zabawach ruchowych. Dla dzieciaków przygotowano zajęcia przy energetycznej muzyce
z elementami rytmiki. 13 marca o godz. 18.45
podczas spektaklu „Antyhona” Teatru Dramatycznego w Białymstoku, dzieciaki w wieku

Malowanie buziek jest tym co tygryski lubią najbardziej.

4-10 lat spędza czas na warsztatach plastycznych. W trakcie warsztatów powstaną wiosenne, a także teatralne pisanki, które ozdobią rodzinny stół podczas świątecznych dni.
15 marca, 18.45 podczas spektaklu „Sońka”
Teatru Dramatycznego w Białymstoku starsze dzieci w wieku 6-12 lat mogą wziąć udział
w warsztatach filmowo-plastycznych. Rodzice w teatrze a ich pociechy będą zgłębiać tajniki kina. Efektem warsztatów będzie plakat
ulubionej bajki lub filmu. Podczas spektaklu
„Guguły” Teatru Dramatycznego w Białymstoku 16 marca, o godz. 18.45 dzieci 8-12-letnie będą mogły pogłębić wiedzę z języka angielskiego. W planie są zabawy w skojarzenia
(associations), ćwiczenie słówek i śpiewanie
angielskich piosenek, a na koniec stworzenie
swojego kalendarza i wszystko to w języku
angielskim.
(oprac. OS)

Fot. Piotr Sędziszewski

Lalki będą krzyżakami
3 kwietnia o godz. 17.00 Miejski Teatr Miniatura zaprasza na
premierę spektaklu „Krzyżacy” na podstawie powieści Henryka
Sienkiewicza. Będzie to pierwsza adaptacja „Krzyżaków”
w formie teatru lalkowego.
Kolejne pokolenia Polaków z wypiekami
na twarzach kibicowały młodemu Zbyszkowi, drżały o los pięknej Danusi, po cichu trzymały kciuki za sprawy sercowe
przaśnej Jagienki czy wreszcie ekscytowały się opisami największego prawdopodobnie triumfu polskiego oręża – bitwy pod Grunwaldem. Dajmy się porwać
„Krzyżakom” i my!
Dzieło Sienkiewicza to świetnie opowiedziana historia, która może wciągnąć,
rozśmieszyć i wzruszyć zarówno młodszych, jak i dojrzałych widzów. Teatr lal-

kowy pozwala na interesujące i pełne
jej przedstawienie – z wielością miejsc
akcji, osób, z polowaniami na niedźwiedzia lub tura czy wreszcie z wielką, finałową bitwą pod Grunwaldem.
Reżyseruje uznany dramaturg i reżyser
Jakub Roszkowski, a scenografię i lalki zaprojektował jeden z najbardziej
cenionych współczesnych polskich
scenografów Mirek Kaczmarek. Oprawę muzyczną spektaklu przygotuje
Sandra Szwarc. Spektakl dedykowany
widzom od lat 10.
(AK)
W pracowni powstają lalki-krzyżacy.

Idź do Teatru Szekspirowskiego
Spektakle z Gdańska i Białegostoku to marcowa oferta Teatru Szekspirowskiego.
Na samym początku lubiany przez publiczność spektakl „Wesołe Kumoszki z Windsoru”.
Rewelacyjna komedia, która latem podbiła
serca publiczności, rozgrzeje humorem także
na początku wiosny. Spektakle prezentowane będą 4 marca o godz.18.00, a także 5 i 6
marca o godz. 16.00. Widzowie będą mogli
przenieść się do czasów Szekspira i do dawnego gdańskiego teatru – Szkoły Fechtunku.
Doświadczą charakterystycznych dla sceny
elżbietańskiej bliskich relacji pomiędzy sceną
a widownią. Podobnie jak w innych teatrach
elżbietańskich, również i w Teatrze Szekspirowskim miejsca na dziedzińcu pod sceną są
stojące – i jednocześnie najtańsze, a miejsca
siedzące zlokalizowane są na trzech kondygnacjach drewnianych galerii, otaczających
scenę z trzech stron.

W ramach cyklu Teatry Polskie w marcu zaprezentowane zostaną trzy spektakle
Teatru Dramatycznego w Białymstoku.
Wszystkim pokazom towarzyszyć będą
warsztaty w ramach akcji „Mamo, Tato – do
teatru!” 13 marca, godz. 19.00 – ANTYHONA w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazurze scenografią Leona Tarasewicza/
Fundacja Villa Sokrates z muzyką Michała
Jacaszka. Prezentowana historia ma swoje odbicie w lokalnych podaniach. Po raz
pierwszy temat „prostowania granic” polsko-białoruskich pokazany jest w artystycznej formie. 15 marca, godz. 19.00 – SOŃKA
w reżyserii Agnieszka Korytkowskiej-Mazur
to również opowieść z polsko-białoruskiego Pogranicza, romans wojenny, w którym
nic nie jest sentymentalne. Spektakl sta-

wia pytania o „kanibalizm” artysty, o granice Prawdy i powszechną we współczesnej sztuce postawę: kopiuj-zmień-wklej.
16 marca, godz. 19.00 – GUGUŁY w reżyserii Agnieszka Korytkowskiej-Mazur do
scenariuszateatru obrzędowego: Robert
Wasilewski. W spektaklu wykorzystana jest
zuzyka na żywo/Zespół Transkapela: Robert
Wasilewski, Ewa Wasilewska, Iga Wasilewska, Michał Mościcki. Akcja rozgrywa się
we wsi Hektary w Polsce w latach 80. Błoto,
procesje, okolicznościowe festyny, zapach
ziemi, bzyczenie much, litanie odmawiane
pod przydrożnymi krzyżami i… tęsknota za
tym, co trwałe, odwieczne i powtarzalne.
Więcej informacji o koncertach na
stronie: TeatrSzekspirowski.pl
(AS)

Duża Scena w Gdańsku,
8, 9 marca, godz. 19.00
rezerwacja biletów:
58 551 50 40, 58 301 13 28,
www.teatrwybrzeze.pl

Z kuponem z HEROLDA
GDAŃSKIEGO w Operze
Bałtyckiej w Gdańsku
kupisz bilet w cenie 25
zł na spektakle Czarna
Maska w reżyserii Marka Weissa pokazywane
22 i 23 marca.
Ilość miejsc w ofercie
limitowana.
Oferta dostępna tylko
w kasie.

KUPON PROMOCYJNY

Z kuponem z HEROLDA
GDAŃSKIEGO w Teatrze
Wybrzeże kupisz 2 bilety
w cenie 20 zł każdy na
spektakl Przedwiośnie
w reż. Natalii
Korczakowskiej.

KUPON PROMOCYJNY

KUPON PROMOCYJNY

ŚW I Ę TUJ Z N A M I M A RCOW Y M I Ę DZ Y N A RO D OW Y DZ I E Ń TE ATRU !
Z kuponem z HEROLDA
GDAŃSKIEGO
w Gdańskim Teatrze
Szekspirowskim
kupisz 2 bilety w cenie
jednego, na wszystkie
marcowe wydarzenia
organizowane przez GTS.
Ilość miejsc w ofercie
limitowana.
Oferta dostępna tylko
w kasie teatru.

WWW.GDANSK.PL •
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FESTIWAL
JAZZ JANTAR
edycja zimowa

Festiwal Jazz Jantar po raz kolejny
znalazł się w grupie trzech najlepszych
festiwali jazzowych 2015 roku wg
czytelników Jazz Forum. Marcowy –
polski odcinek Festiwalu Jazz Jantar
w tym roku będzie szczególny, bo
dedykowany gdańskim muzykom.
Mikołaj Trzaska na stałe wrósł nie tylko w scenę muzyczną trójmiasta, ale także w światową muzyczną
scenę free-improv. Świętując swoje 50-te urodziny
w Sali Suwnicowej Klubu Żak w sobotni wieczór
(19 marca) muzyk na scenie spotka się ze swoimi
muzycznymi przyjaciółmi: Olie Bricem i Markiem
Sandersem, Johannesem Bauerem, Elisabeth Harnik, Martiną Brandlmayra.
Sensacją wieczoru będzie koncert z Orkiestrą
Klezmerską Teatru Sejneńskiego czyli prapremiera
materiał wspólnie przygotowanego do najnowszego obrazu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”.
Wibrafonista Dominik Bukowski i kontrabasista
Piotr Lemańczyk w Żaku pokażą swoje autorskie
projekty, specjalnie przygotowane na Festiwal. Dominik Bukowski zaprosił nowojorskiego trębacza
Amira ElSaffara. Z kolei PIOTR LEMAŃCZYK QUART-ER to efekt spotkań i współpracy z twórcami
z całego świata: Dava Kikoskiego oraz Gary'ego
Novaka. W tym roku do składu dołączył saksofonista Walter Smith III. Oba koncerty w Żaku zostaną
zarejestrowane i wydane na płytach.
Marcową odsłonę Festiwalu Jazz Jantar otworzą koncerty przedstawicieli najmłodszego pokolenia polskiej – szeroko pojętej – sceny jazzowej:
POKUSA i VEHEMENCE QUARTET.
POKUSA to trzech młodych i zadziornych
jazzmanów, którym już teraz umiejętności może
pozazdrościć niejeden muzyk. VEHEMENCE QUARTET to kwartet oparty na sile dwóch saksofonów
– altowego i tenorowego.
Marcową edycję Festiwalu Jazz Jantar zamknie
koncert tria JACHNA/TARWID/KARCH. Niesamowita precyzja – oto co przede wszystkim przychodzi na myśl podczas słuchania płyty Sundial
tria JACHNA/TARWID/KARCH. Wszystko działa
tu precyzyjnie i bezbłędnie jak w wysokiej klasy
zegarku – tymi słowami Piotr Wickowski z magazynu JazzPress rozpoczął recenzje albumu Sundial
z 2014, którego druga część będzie miała sceniczną
premierę w klubie Żak.
Prace nad „Sundial II” jeszcze trwają, lecz
trio prowokuje swoich słuchaczy, wprost pytając
w mediach społecznościowych: Czy to jazz, czy
nie jazz? Odpowiedzi nie można być pewnym, ale
bez dwóch zdań będzie to muzyka zaskakująca
i wymykająca się oczywistym klasyfikacją.
Jest już tradycją, że wśród zimowych koncertów Festiwalu Jazz Jantar pojawia się jakaś zagraniczna premiera. Płyta Ralpha Alessiego „Quiver”
do sprzedaży trafi pod koniec lutego, a jej polska
premiera odbędzie się właśnie na Festiwalu Jazz
Jantar 18 marca.
Organizatorem Festiwalu Jazz Jantar jest Klub
Żak, festiwal jest realizowany ze środków Miasta
Gdańska, przy wsparciu Grupy Żywiec.
Więcej informacji na www.jazzjantar.pl
(oprac. OS)
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Poeta Wolności wychodzi na Główne Miasto.

Gdańsk miastem poezji

Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności
W dniach 17-19 marca Gdańsk zostanie poetyckim sercem Europy. Instytut
Kultury Miejskiej zaprasza na spotkania literackie, wydarzenia artystyczne
i do obcowania z poezją zagranicznych autorów w oryginale podczas
Międzynarodowego Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności.
Momentem kulminacyjnym wydarzenia będzie przyznanie Nagrody
Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności jednemu z siedmiu
nominowanych poetów oraz jego tłumaczowi na język polski.
W tym roku do Nagrody nominowani są: Vanni
Bianconi z Włoch, Anna Blandiana z Rumunii,
Lidija Dimkovska z Macedonii, Yahya Hassan
z Danii, Daniel Jonas z Portugalii, Anikó Polgár z Węgier oraz Siergiej Stratanowski z Rosji.
Nominowane tomy ukazują się nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria i Instytutu
Kultury Miejskiej w tłumaczeniu odpowiednio:
Joanny Wajs, Joanny Kornaś – Warwas, Danuty
Cirlić – Straszyńskiej, Bogusławy Sochańskiej,
Michała Lipszyca, Anny Góreckiej i Adama
Pomorskiego.
Poezja wolności i wolność poezji
– Gdybyśmy sobie wyobrazili zawody,
w których gatunki ze sobą współzawodniczą,
który z nich walczy o wolność najpełniej i z
najlepszymi wynikami, to poezja na pewno
by wygrała – mówi Michał Lipszyc, jeden z nominowanych tłumaczy. – Idea nagrody zrodziła się z marzeń o wspólnocie europejskiej
silnej nie tylko na poziomie politycznym czy
ekonomicznym, ale przede wszystkim – międzyludzkim. Literatura wydaje się być więc
najlepszym sposobem, aby osiągnąć ten cel.
– Z tegorocznym Festiwalem związani
są artyści, badacze, tłumacze – ludzie, którzy wierzą, że sztuka może zmieniać świat –
mówią organizatorzy Festiwalu. Przewodniczącym jury Nagrody jest Krzysztof Pomian,
filozof, historyk i eseista. Sekretarzem – Andrzej Jagodziński, tłumacz z języka czeskiego
i słowackiego. Poza nimi w obradach uczestniczą: Krzysztof Czyżewski, praktyk idei, ese-

ista i animator działań międzykulturowych;
Paweł Huelle, gdański pisarz, laureat Paszportu Polityki z 2001 roku, Zbigniew Mikołejko,
filozof religii; Stanisław Rosiek, historyk kultury; Anda Rottenberg, historyk i krytyk sztuki,
kuratorka wystaw sztuki współczesnej; Olga
Tokarczuk, pisarka, dwukrotna laureatka nagrody literackiej Nike.
Galę wręczenia Nagrody wyreżyseruje Paweł Passini, uhonorowany nagrodą im. Konrada Swinarskiego, dwukrotnie nominowany
do Paszportu „Polityki” za swoją działalność
teatralną. Passini już teraz rozpoczął pracę
nad uroczystością.
Święto poezji z gośćmi z zagranicy
Jednym z gości będzie ceniony przez amerykańskich krytyków poeta zza oceanu D. A. Powell, laureat m.in. National Book Critics Circle
Award. Poeta będzie gościem otwierającej Festiwal debaty o przekraczaniu granic w sztuce.
Obok poetów nominowanych do Nagrody
oraz gości specjalnych na Festiwalu zobaczyć
i usłyszeć w oryginale można będzie poetów
sieci Versopolis: Paulę Bozalongo z Hiszpanii,
Gorana Colakhodžić z Chorwacji, Veronikę Dintinjana ze Słowenii, Jonathana Edwardsa z Wielkiej Brytanii i Gjoko Zdraveski z Macedonii.
Dla najmłodszych skierowany jest Klub
Siedmiu Przygód, w ramach którego dzieci
poznają kraje pochodzenia nominowanych do
Nagrody poetów. Szczegóły dotyczące pasma
dla dzieci: http://europejskipoetawolnosci.pl/
klub-siedmiu-przygod
(MB)

Nowy internetowy serwis
kulturalny – www.planer.info.pl
Planer powstał dla mieszkańców zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi.
Serwis zbiera informacje o najróżniejszych imprezach w Trójmieście i okolicy.
Wystarczy wejść na stronę www.planer.info.pl, aby sprawdzić, co ciekawego
dzieje się w mieście i dokąd warto się wybrać. Koncerty, przedstawienia teatralne,
pokazy filmowe, spotkania literackie, konferencje, warsztaty – wszystko to można
znaleźć w Planerze.
Wygodnie i nowocześnie
Gdy użytkownik wchodzi na
stronę, Planer pokazuje aktualne
wydarzenia kulturalne. Podczas
przewijania strony wyświetlają się
kolejne wydarzenia uporządkowane według dnia i godziny. Dla tych,
którzy szukają propozycji kulturalnej w konkretnym terminie, jest
rozwijany kalendarz, który szybko
przenosi użytkownika do wskazanej daty i godziny.
Ogłoszenia w Planerze są prezentowane na kolorowych kaflach.
Po kliknięciu w kafel rozwija się
karta wydarzenia, a na niej szczegóły dotyczące wybranej imprezy: nazwa, ilustracja (np. plakat),
data, godzina, miejsce, cena (lub
informacja: „bezpłatne”), opis. Pod
opisem znajdują się odnośniki prowadzące do zakupu biletu, wydarzenia na
Facebooku oraz informacji na stronie internetowej
organizatora.
Bogata oferta kulturalna
Od lipca 2015 roku do
bazy wydarzeń kulturalnych w Planerze trafiło ponad 13,5 tysiąca ogłoszeń!
Każdego dnia na stronie
pojawiają się nowe imprezy,
jest więc z czego wybierać.
Wydarzenia w Planerze
są zróżnicowane i podzielone na kategorie tematyczne: teatr, kino, sztuka,
muzyka, literatura, nauka,
rozrywka, rekreacja, zakupy
i wymiana, inne.
W osobnym polu prezentowane są wystawy.
Dodatkowo wydzielone
są wydarzenia cykliczne,
odbywające się regularnie,
takie jak: cotygodniowe
zajęcia muzyczne, kursy
tańca, język angielski dla
dzieci itp.
Taki układ strony pomaga szybko zorientować
się w nowościach i znaleźć
wydarzenie kulturalne, które dla danej osoby będzie
najbardziej interesujące.

Wspólny mianownik: kultura
Planer jest otwarty na różnych organizatorów wydarzeń
kulturalnych. W serwisie ogłaszają się zarówno: instytucje
kultury, organizacje pozarządowe, klubokawiarnie, grupy nieformalne, artyści indywidualni.
Wspólny mianownik jest jeden:
kultura.
Obok wydarzeń organizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności czy repertuaru
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego znajdziemy więc pokazy
filmowe w małych kinach studyjnych, a także koncerty w trójmiejskich klubach i wieczory
poetyckie w kawiarniach. Stopniowo do Planera dołączają też

inne miasta, jak: Sopot, Gdynia,
Rumia, Wejherowo.
W Planerze łączy się harmonijnie to, co oficjalne, z tym, co
niszowe. Dzięki temu mieszkańcy mają dostęp do szerokiej i szczegółowej informacji
kulturalnej na jednej stronie
internetowej.
Wiarygodnie i bezpłatnie
Informacje o wydarzeniach
kulturalnych w Planerze są publikowane przez samych organizatorów. Internauci otrzymują
wiarygodne aktualności prosto
ze źródła.
Planer jest prowadzony przez
Instytut Kultury Miejskiej – instytucję kultury miasta Gdańska.
Serwis działa niekomercyjnie, służy wspieraniu
kultury oraz informowaniu mieszkańców. Na stronie nie ma reklam, natomiast organizatorzy mogą
ogłaszać się bezpłatnie.
„Już nic Cię nie ominie”
Przydatną funkcją Planera jest newsletter, czyli
powiadomienia e-mail
o nowych wydarzeniach
kulturalnych, jakie pojawiły się w serwisie. Takie
powiadomienia można
otrzymywać codziennie
lub raz na tydzień. Co
więcej, Planer pozwala wybrać kategorie tematyczne (np. newsletter tylko
z działów muzyka i kino),
a nawet organizatorów
(nowe wydarzenia tylko
od wybranych instytucji).
Aby zapisać się na
newsletter Planera i być na
bieżąco z kulturą, trzeba
wpisać swój adres e-mail i wskazać interesujące
wydarzenia. Na podany
adres zostanie wysłana
wiadomość z prośbą o potwierdzenie. Od tej pory
Planer będzie informował
użytkownika o wszystkich
aktualnościach.
(MF)

Wielkie wiosenne
święto muzyki czyli

Siesta Festival
W tym roku w dniach
21-24 kwietnia odbędzie się
w Gdańsku już szósta edycja
Siesta Festival i podobnie
jak to miało miejsce w przeszłości, tuż po ogłoszeniu
pierwszych gwiazd tegorocznego programu, organizatorzy zmuszeni zostali do
rozszerzenia propozycji o dodatkowe koncerty, czemu
poddali się z nieskrywaną
radością.
Siesta Festival 2016 to aż 9 koncertów
w ciągu czterech dni przedłużonego
dla miłośników muzyki world, jazz,
fanów luzofonii i wielbicieli brzmień
kabowerdyjskich weekendu. W ramach festiwalu odbędą się aż trzy
Noce Fado, które wykorzystując magię zapraszanych artystów przenoszą
melomanów z Gdańska wprost do lizbońskiej tawerny, gdzie tym razem
gospodarzem będzie Marco Oliveira.
W piątkowy wieczór salą główną Filharmonii Bałtyckiej zawładnie
mistrz i największy współczesny wirtuoz gitary flamenco – Tomatito, autor niezapomnianej muzyki m.in. do
filmów Siesta i Siesta II Carlosa Saury,
następca nieodżałowanego Paco de
Lucia, z którym wielokrotnie grał tak
wspaniałe koncerty. To właśnie do
niego należeć będzie piątkowy wieczór w filharmonii.
Sobotni wieczór uświetni Elida Almeida młodziutka artystka z Wysp
Zielonego Przylądka, pochodząca
z wyspy Santiago, a wychowana na
Maio. Elida gościć będzie w Polsce po
raz pierwszy.
Również po raz pierwszy do Polski
przyjedzie Anoushka Shankar, zdobywczyni nagrody Grammy, wirtuoz
sitar, córka wielkiego mistrza tego instrumentu i siostra nie mniej utalentowanej Norah Jones. Dzięki wizycie
Anoushki Filharmonia Bałtycka dołączy do najznakomitszych sal koncertowych świata rozkoszujących się
talentem artystki.
Festiwal zakończy się tradycyjnie
gorącą fiestą w gdańskim klubie Parlament. Jej bohaterką będzie urodzona w Zachodniej Afryce, studiująca
w Brazylii, a obecnie rezydująca w Lizbonie Karyna Gomes, której płyta
stała się objawieniem zeszłorocznej
sceny world na całym świecie. Ona
również po raz pierwszy zaprezentuje się polskiej publiczności i już teraz
możemy liczyć na moc gorących, zagrzewających do nieskrępowanego
tańca i zabawy rytmów.
Cztery dni muzycznego święta, największe światowe gwiazdy w premierowych odsłonach – to wszystko składa się na wyjątkowość Siesta Festival.
Nie może Was tam zabraknąć! (ISP)
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W czasie wielkopostnej
zadumy znajdź czas na
muzyczne doznania.
W marcu Polski Chór
Kameralny zaprasza na
trzy koncerty związane
z liturgicznym okresem
Wielkiego Postu!
19 marca, w wigilię Niedzieli
Palmowej w bazylice św. Mikołaja
odbędzie się wielkopostny koncert utworów chóralnych a cappella Edwarda Pałłasza pt. Psalm
snu naszego. Gościem honorowym
koncertu będzie sam kompozytor,
który w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia.
24 marca, w Wielki Czwartek oraz 25 marca w Wielki Piątek tradycyjnie już chór wystąpi
w Triduum Paschalnym. W Wielki
Czwartek w kościele Matki Boskiej Fatimskiej na Żabiance oraz
w Wielki Piątek w Kościele Mariackim, gdzie najbardziej poruszającym utworom pasyjnym towarzyszyć będą rozważania napisane
i czytane przez księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. (ŁZ)

Muzyka na Wielki Czwartek
24.03.2016 (czwartek)
godz. 20.30
Kościół pw. Matki Bożej
Fatimskiej
Gdańsk, Pl. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1
WSTĘP WOLNY
Muzyka i Słowo na Wielki Piątek
25.03.2016 (piątek)
godz. 21.00
Bazylika Mariacka Wniebowzięcia
NMP
Gdańsk, ul. Podkramarska 5
WSTĘP WOLNY

12

• HEROLD GDAŃSKI • NR 3/2016

To już 35 lat jak Cappella
Gedanensis rozsławia
Gdańsk na całym świecie.
Swój jubileuszowy rok
wypełniła koncertami
krajowymi i zagranicznymi!
Obchody jubileuszu rozpoczną
się 5 marca w Centrum św. Jana
gdzie odbędzie się prapremierowe wykonanie „Pasji” Rafała
Kłoczko. Dzieła skomponowane
zostało na pięciu solistów, chór
i orkiestrę, stworzone do libretta Maji Baczyńskiej jest próbą
spojrzenia na Pasję z perspektywy osób, które znalazły się obok
Jezusa w jego ostatniej drodze.
Tydzień później, 12 marca, zespół uświetni uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gdańska Andrzejowi Wajdzie.
Niezwykłym wydarzeniem
będzie koncert Cappelli z udziałem legendarnego Artysty – Nigela Kennedy (2 kwietnia, godz.
20.00, Stary Maneż) podczas jego
światowej trasy koncertowej promującej najnowszą płytę „Cztery
pory roku” Antoniego Vivaldiego.
9 kwietnia w Centrum św.
Jana odbędzie się koncert „Daw-

Cappella Gedanensis podczas koncertu.

ne brzmienia gdańskie” pod batutą Paula Esswooda w ramach
Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. W tym projekcie muzycy
Cappelli Gedanensis zagrają na
kopiach instrumentów z epoki.
W 2016 roku zespół zaplanował około 60 koncertów, m.in.
z wirtuozem skrzypiec Konstantym Andrzejem Kulką (Patronem
artystycznym Cappelli Gedanensis), angielską, zjawiskową Jo Quail – grającą na wiolonczeli elek-

trycznej własne, pełne refleksji
kompozycje, czy też Japonką Naomi Utamakura – artystką śpiewającą pieśni oparte na poezji
sprzed 1300 lat.
W ramach obchodów 35 lecia
Cappelli Gedanensis planowane
są również tournée koncertowe do Niemiec, Izraela i Stanów
Zjednoczonych.
Szczegóły dotyczące koncertów: www.cappellagedanensis.pl
(MW)

Spotkaj się w tramwaju
Czerwony tramwaj 105 zagościł już na stałe na Dolnym Mieście. Stojący na
ulicy Wróblej pojazd z lat 70. jest kulturalnym elementem nawiązującym do
przeszłości. Jednak to nie tylko bierny pomnik stojący na torze tramwajowym,
ale miejsce spotkań i wystaw. W jaką podróż zabierze nas 105-tka w marcu?
By uczcić święto Pań Fundacja
Gdańska zapraszamy 8 marca
o godz. 17.00 na róg Toruńskiej
i Wróblej na wydarzenie „Kobiety w tramwaju”. Przenosząc się do
przeszłości, w szybach pojazdu
będzie można podziwiać jedyną w Gdańsku wystawę w galerii
tramwajowej, gdzie bohaterem
zdjęć będą kobiety z Dolnego
Miasta. Nieopodal zaś, w Zajezdni Dolne Miasto Cafe&Bar, Opowiadacze Historii przypomną, jak
kilkanaście lat temu świętowało
się Dzień Kobiet w pobliskich
zakładach pracy oraz kim są Panie z tramwajowych fotografii. To
idealna okazja na spotkanie z tak
nieodległą przeszłością.

19 marca o godz. 17.00 zapraszamy na „Wielkanoc na Dolnym
Mieście”. Będzie to idealny czas
na rozmowy z Opowiadaczami Historii o tradycjach i wspomnieniach wielkanocnych, a to
wszystko przy wspólnym tworzeniu pisanek, kraszanek i baranków świątecznych. Natchnieniem
i inspiracją do tworzenia wielkanocnych dekoracji będzie gość
z Dolnego Miasta, który zadba
o artystyczny wygląd wykonywanych wzorów.
Animatorem tramwaju jest
Fundacja Gdańska, która zaprasza wszystkich na marcowe,
kulturalne spotkania na Dolnym
Mieście.
(MM)

Fot. Łukasz Koczkodaj

Psalm snu naszego
19.03.2016 (sobota)
godz. 19.30
Kościół św. Mikołaja
Gdańsk, ul. Świętojańska 72
Bilety (20zł/10zł) do nabycia
przed koncertem.

Świętuj z Cappellą Gedanensis
trzydzieste piąte urodziny
Fot. Sławomir Czalej

Przeżyj
Wielki Post
z Polskim
Chórem
Kameralnym

Tramwaj stał się nową maskotką
gdańszczan.

WOKÓŁ NAS

Gdańsk ratuje bezdomne
koty i liczy ich domki

PRZYGARNIJ PSA LUB KOTA
Szukasz czworonożnego przyjaciela? Adopcje w schronisku „Promyk” odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-15.30.
Zwierzęta mogą być adoptowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
Osoby niepełnoletnie, decydując się na adopcję czworonoga, muszą
przyjechać z osobą dorosłą.

Od dziesięciu lat Gdańsk przekazuje mieszkańcom
domki dla kotów. Do dziś rozdano ich już blisko tysiąc.
Pod koniec ubiegłego roku Wydział Środowiska
zlecił inwentaryzację gminnych budek dla kotów
znajdujących się na terenie naszego miasta.
– Rok 2016 to jubileuszowy rok, w którym obchodzimy 10-lecie gdańskiego
programu pomocy bezdomnym kotom
– podkreśla Marcin Tryksza z Wydziału
Środowiska gdańskiego magistratu. –
Najważniejsze dane dotyczące lokalizacji
domków wraz z mapą chcemy wkrótce
zaprezentować mieszkańcom Gdańska.
Gdański magistrat od 2006 roku
przekazuje mieszkańcom dwukondygnacyjne, ocieplone, czteropokojowe domy
dla kotów. Domy, które są dostosowane do indywidualistycznego charakteru
tych zwierząt: z oddzielnym wejściem do
każdego z pomieszczeń. Przez ten czas
rozdano już blisko 1000 domków dla kotów! Ich łączny koszt to już ponad trzysta
tysięcy złotych.
Warunkiem przyznania budki jest
zgoda administratora na jej ustawienie
oraz zobowiązanie do utrzymania porządku oraz czystości w jej otoczeniu.

Karma i możliwość sterylizacji

Wszyscy nowi posiadacze budek
otrzymają legitymacje Społecznych
Opiekunów Bezdomnych Kotów, a także
przydział karmy oraz możliwość bezpłatnej sterylizacji lub kastracji kotów.
W tym sezonie Wydział Środowiska wydał za pośrednictwem schroniska

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk”

„Promyk” 40 budek (każda dla czterech
kotów każda). Do każdej budki przyznana jest karma, wydawana jest za pośrednictwem sieci sklepów „ZooDelikatesy”.

Domki dla kotów
inwentaryzowane

SAMBO VEL CHARLIE
Wiek: ok. 5 lat / wielkość: średnia /szczepienia: tak /
kastarcja: tak / boks: Aldaz dolny

– W związku z dużym rozwojem
programu, Wydział Środowiska zlecił
inwentaryzację kocich budek na terenie
miasta i stworzenie specjalnej mapy, na
której oznaczone zostaną wydane dotychczas budki– mówi Marcin Tryksza.
Pod koniec ubiegłego roku udało
się wyłonić wykonawcę inwentaryzacji,
którym zostało gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczo-Leśnych „Prolas” sp. z o.o.
Ponadto każda znaleziona budka
zostanie oznakowana numerem kolejnym oraz logo „Jestem z Gdańska, Jestem Eko”.
– Dotychczas w terenie odnaleziono
i skatalogowano blisko 600 budek, czyli
ponad połowę spośród domków, które
zostały wydane mieszkańcom – podkreśla Tryksza. – Do pozostałych budek
będziemy systematycznie docierać i je
oznakowywać. Obecnie zapoznajemy
się z materiałami przekazanymi przez
„Prolas”.
(DW)

Przywitaj astronomiczną wiosnę
– 20 marca – w gdańskim zoo
Przywitaj wiosnę w zoo niezależnie od pogody.
Będzie eko-edukacja, rekreacja, warsztaty, konkursy,
poszukiwanie wiosny w zoo i niespodzianki.
Już 20 marca odbędzie się także inauguracja nowej kampanii Let it Grow.
Kampania została zorganizowana
przy współpracy trzech dużych europejskich organizacji przyrodniczych
i naukowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych,
Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów oraz
Europejskiej Sieci Centrów Nauki i Muzeów. Celem Let it Grow jest pomoc europejskim społecznościom w bliższym
poznaniu rodzimych gatunków roślin
i zwierząt, żyjących w określonych
ekosystemach, co może mieć wpływ
na ochronę naszego kontynentu przed
utratą różnorodności biologicznej oraz
inwazją obcych gatunków. W polskich
ogrodach zoologicznych nadaliśmy

Gdańsk Kokoszki
ul. Przyrodników 14, tel. 58 522 37 27
www.schroniskopromyk.pl

kampanii wspólny podtytuł „Co w trawie piszczy”. Partnerem gdańskiego
zoo jest Trójmiejski Park Krajobrazowy.
Rozpoczynamy o godzinie 11.00
prezentacją w sali dydaktycznej (tuż za
bramą wejściowa do zoo). Następnie
wyruszamy na wycieczki tematyczne
po ogrodzie, zalecamy zabranie lornetek. Odsłonimy co nieco tajemnic o
florze i faunie Doliny Leśnego Młyna,
w której to położone jest oliwskie zoo.
Cudze chwalicie swego nie znacie – zadbajmy o skarby naszej lokalnej różnorodności biologicznej.
Wystarczy tylko zakupić marcowe bilety wstępu: 5 zł – ulgowy, 10 zł
– normalny.
Zatem do ZOObaczenia.
(GN)

W maju 2014 roku mój właściciel porzucił mnie na środku ulicy
Budowlanych. Próbowałem go dogonić narażając się na potrącenie przez inne auta. Niestety nie miałem żadnych szans i skończyłem zamknięty w schroniskowym kojcu. Całe to wydarzenie
odcisnęło negatywne piętno na mojej psychice. Spadek wagi, wycofanie się i niekoniecznie przyjazne nastawienie do człowieka. Nie
ma się czemu dziwić. Obecnie mieszkam w kojcu, w którym mogę
się wyciszyć i gdzie nie jest tak przeraźliwie głośno. Jest osoba, które
ze mną pracuje (Paulina) i dzięki której osiągnąłem stan równowagi
psychicznej. Jestem psem karnym, ułożonym, znam podstawowe komendy.
Uwielbiam rozrywki w postaci: aportowania i pokonywania przeszkód. Niestety
nie toleruję innych psów i kotów (sprawdzone). Cechuje mnie duża aktywność
ruchowa i raczej nie nadaję się do małego mieszkania. Potrzebuję przewodnika
doświadczonego, który będzie w stanie nade mną panować.

REX
Wiek: ok. 5 lat / wielkość: średnia /szczepienia: tak /
kastarcja: tak / boks: C-14
W schronisku mieszkam od grudnia zeszłego roku. Zostałem
znaleziony na ul. Dworskiej. Generalnie na dzień dzisiejszy do
ludzi, których nie znam, mam dość ograniczone zaufanie. Może
to wynikać z tego, że poprzedni „opiekun” (nieznany) traktował
mnie w sposób, łagodnie to ujmując „surowy”. Znacznie chętniej i łatwiej nawiązuję kontakt z kobietami. Mężczyźni budzą we
mnie spory respekt i chociaż współpraca jest możliwa, to jednak
odbywa się na zasadach ograniczonego zaufania. Okazało się, że
znam podstawowe komendy i potrafię je wykonywać. Najlepsze efekty
w pracy ze mną uzyskuje się poprzez łagodny ton i cierpliwość. Do swojej
przewodniczki (Paulina) już jestem przywiązany w stopniu umożliwiającym jej
dalsze moje „otwieranie” się na otaczający świat. Na smyczy chodzę idealnie,
trzymając się przewodnika. W kojcu mieszkam sam. Z pewnością na tym etapie
nie nadaję się do dzieci.

KAZIK
Wiek: ok. 17 lat / wielkość: mała / kastarcja: tak /
boks: weterynaria
Do schroniska trafiłem 9 stycznia. Błąkałem się w okolicach ul.Łostowickiej. Oko utraciłem w wyniku starego urazu. Natomiast
jakby było mało nieszczęść, to już tu w schronisku musiano
amputować mi dwa palce tylnej łapy, które miały bardzo silny
odczyn o podłożu rozrostowym. Wciąż jestem rekonwalescentem i dlatego mieszkam w szpitalnym kojcu. Niestety wygląda
no to, że pozbyto się mnie z domu jako starego wymagającego
zbyt wiele zachodu psiaka. Pomimo tych wszystkich nieszczęść zachowałem pogodę ducha i wciąż jestem nastawiony bardzo pozytywnie do ludzi. Brakuje mi takiego stałego codziennego kontaktu z nimi, że
o pobycie w normalnym domu już nie wspomnę. 17 letni psiak nie będzie przyjacielem na długie lata, ale czy to ma oznaczać, że resztę pozostałych mi dni
spędzę tutaj? A może jednak ktoś jest w stanie przygarnąć mnie pod swój dach?
Adopcja po konsultacji ze schroniskowym lekarzem weterynarii.

KOTKA OLIWIA
Wiek: ok. 1 rok / szczepienia: tak / kastarcja: tak / boks: biuro
W schronisku jestem od połowy czerwca tego roku. Trafiłam
tu z ul. Oliwskiej. Niestety uległam wypadkowi komunikacyjnemu co skutkowało ciężkim urazem miednicy i rdzenia
kręgowego. Ten uraz spowodował częściową utratę czucia w tylnych kończynach, oraz zaburzenia w funkcjonowaniu świadomości wypróżniania się. Ja nie mogę powiedzieć,
że potrafię zachować czystość, ale to niestety nie jest zależne
ode mnie. Mam za to cudowny charakter. Spokojna, „miziasta”,
cierpliwa i bardzo łaknąca kontaktu z ludźmi. Niekoniecznie odpowiada mi kontakt z psami. Nieźle też poruszam się. wiem, że „popsute” zwierzęta mają znacznie mniejsze szanse na znalezienie nowego
domu, ale przecież nie po to tak długo ja i schroniskowy lekarz weterynarii
walczyliśmy o jak najlepszy stan mojego zdrowia, żeby teraz resztę życia spędziła w schroniskowej klatce. Danie mi domu z pewnością dla nowych opiekunów będzie wyzwanie, ale ja się odwdzięczę swoim serduchem i przyjaźnią.
Adopcja po konsultacji ze schroniskowym lekarzem weterynarii.

Fot. Mariola Hupert
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SPOŁECZEŃSTWO

Personal Democracy Forum w Gdańsku
W Gdańsku odbędzie się czwarta
edycja międzynarodowej
konferencji Personal Democracy
Forum Polska – Europa ŚrodkowoWschodnia „Co łączy obywateli”.
Konferencja PDF PL CEE to
największe w Europie wydarzenie
poświęcone technologiom,
demokracji i zaangażowaniu
obywatelskiemu. W tym roku swój
udział zapowiedziały ekspertki
i praktycy z ponad 25 krajów.
W dniach 17-18 marca 400 uczestników
z całej Europy; od Bałkanów po Kaukaz wraz
z partnerami z USA i gośćmi z innych kontynentów spotkają się w Gdańsku, kolebce
ruchów demokratycznych, aby podzielić
się swoimi doświadczeniami i przedstawić
rozwiązania jednoczące obywateli w walce
z krzywdzącymi stereotypami, przy wykorzystaniu internetu jako narzędzia do budowania nowego społeczeństwa informacyjnego.
W tym roku ekspertki i praktycy z całego
świata będą rozmawiać o tym, jak radykalne
narracje, szczególnie widoczne w internecie, prowadzą do podziałów ideologicznych
wśród obywateli i nieufności wobec władz;
analizie poddane zostaną rozmaite scenariusze prowadzące do odbudowania więzi
obywatelskich w celu znalezienia nowych
standardów gwarantujących obiektywizm
opinii, neutralność wypowiedzi medialnych oraz wspierających skuteczny dialog
społeczny.
PDF PL CEE 2016 podejmuje temat łączenia obywateli na rzecz przywrócenia debaty

publicznej i stawia pytanie: jak zmierzyć się
z problemem narastającej liczby skonfliktowanych grup społecznych? Wszystko zaczyna się od informacji. Czy działa ona na rzecz
społeczeństwa czy przeciwko niemu?
W trakcie dwóch dni konferencji odbędzie
się 15 wystąpień ekspertów i ekspertek (17
marca) i oraz 20 warsztatów tematycznych
(18 marca).
PDF PL CEE 2016 organizowany jest przez
Fundację ePaństwo we współpracy z TechSoup Polska i Miastem Gdańsk. Wydarzenie jest
wspierane przez Personal Democracy Media,
Code for All i Departament Stanu USA w ramach Programu „Promocja technologii dla
przejrzystości i odpowiedzialności”.

Sesja 1 – Co nas dzieli?
Główne pytanie brzmi: co nas dzieli? Czy
technologie pogłębiają czy niwelują podziały między nami?
Sesja 2 – Źródła porozumienia
Jak możemy znaleźć wspólną płaszczyznę, niekoniecznie zgadzając się na wszystko, ale prowadząc owocną debatę obywatelską? Jakie trendy i narzędzia pozwalają
nam nie zamykać się w mniejszych środowiskach, ale być częścią większej społecznej
debaty?
Sesja 3 – Poszukiwanie rozwiązań
Mamy narzędzia, ale jak powinniśmy ich
używać, by budować porozumienie, inicjować działania i tworzyć lepszą komunikację?

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

» Day 2 – Community Day (10.00-18.00)
Drugi dzień konferencji będzie poświęcony warsztatom skupiającym środowiska
pozarządowe, dziennikarzy, przedstawicieli
instytucji publicznych i wszystkich obywateli chętnych do dyskusji i wypracowywania
praktycznych rozwiązań w formie prezentacji, paneli czy otwartych sesji dyskusyjnych.
W tym dniu uczestnicy będą mogli wziąć
udział w dwudziestu 50-minutowych sesjach
w czterech równoległych blokach. Wkrótce
ogłoszony zostanie wolny nabór na sesje
warsztatowe podczas Community Day. (KG)

» Day 1 – Conference Day (10.00-18.00)
W pierwszym dniu wydarzenia 15 zaproszonych ekspertów i ekspertek reprezentujących organizacje pozarządowe, administrację
publiczną, instytucje technologiczne będzie
dyskutować o tym, co łączy, a co dzieli obywateli w kontekście internetu. Specjaliści z całego świata będą dzielić się swoim doświadczeniem i prezentować innowacyjne rozwiązania
wspierające rozwój demokratycznego społeczeństwa informacyjnego.

Projektuj i zamieszkaj w Clipsterze
Clipster to wyjątkowe miejsce, umożliwiające rozwój projektu biznesowego
i mieszkanie w jednym budynku. „Clipsterzy” pod okiem mentorów projektują
nowoczesne rozwiązania w różnych dziedzinach. Chcesz zostań jednym z nich
weź udział w rekrutacji. Masz czas do końca marca.
Clipster to jedyne w Europie, jeśli nie na
świecie, łączące mieszkanie z 24-godzinnych
coworkingiem i stałą opieką mentorów. Rekrutacja do programu trwa do końca marca,
a już w kwietniu kolejne osoby będą mogły
zamieszkać w tym wyjątkowym miejscu.
Do tej pory 16 osób miało szansę na rozwój
biznesowego pomysłu w Clipsterze tworzonym przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER i Alfabeat. Clipster znajduje
się w tętniącym życiem Garnizonie Kultury.
Jest miejscem, które przyciąga fanów designu,
sztuki czy muzyki.
Jednym z rezydentów Clipstera jest Piotr
Białobrzeski, który jako jeden z pierwszych zamieszkał w Clipsterze. Rozwija pokój rozrywki
MACHINAROOM, który jest nowym sposobem na spędzenie wolnego czasu:
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– MACHINAROOM to przestrzeń wypełniona mechanicznymi puzzlami i zagadkami, których rozwiązanie wymaga współpracy
i sporej dawki kreatywnego myślenia. Miejsce, gdzie każdy może poczuć się jak wynalazca! W MACHINAROOM będzie można wykonać nietypowe na co dzień rzeczy, takie jak
strzelanie z kuszy czy wbijanie młotka w telewizor. Uczestnicy w każdym wieku poprzez
zabawę zrozumieją fizykę. Nasz projekt jest
alternatywą dla escape roomów – mówi Piotr
Białobrzeski, rezydent Clipstera.
Przestrzeń powstanie prawdopodobnie
we Wrzeszczu. Będzie to kolejne działanie
Clipstera wpływające na życie mieszkańców
Gdańska. Wcześniej w Garnizonie Kultury
odbył się m. in. kiermasz świąteczny organizowany przez jednego z rezydentów. Dzięki

wsparciu projektu MACHINAROOM przez tutorów z Clipstera, wkrótce w Gdańsku powstanie pierwsza na świecie tego typu rozrywka.
Kolejny „clipster”, Tomasz Gabryś, projektuje wraz z zespołem „Endo Insight” – nowe,
tańsze urządzenie medyczne, które może odmienić światowy rynek endoskopii:
– Naszym celem jest sprawienie, żeby dostęp do endoskopów był tak łatwy jak wizyta
u dentysty. Obecnie wraz z wynalazcą jesteśmy na etapie uzyskiwania patentu. W najbliższym czasie planujemy także opracować
pierwszy prototyp produktu – opisuje postępy w rozwoju projektu Tomasz Gabryś.
Rekrutacja do Clipstera potrwa do końca
marca 2016 roku. Nowi rezydenci zamieszkają w przestrzeni na terenie Garnizonu Kultury
w kwietniu 2016 roku. Spędzą tutaj minimum
3 miesiące z możliwością przedłużenia pobytu.
Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie:
http://clipster.pl
Więcej informacji: www.inkubatorstarter.pl
(IJ)

CZAS WOLNY

Biblioteka Manhattan ma 4 lata

Trenuj
w dzielnicach

Biblioteka Manhattan to nie tylko książki, to komiksy, winyle, dvd, Cd, gry
komputerowe, playstation lub gra na instrumentach. To nie tylko czytelnia to też
darmowy internet. To spotkania autorskie, dyskusyjny klub książki, przedstawienia
teatralne, wykłady, a nawet zajęcia dla dzieci. To coś więcej niż zwykła biblioteka.
W marcu Biblioteka Manhattan – jedna z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku – mieszcząca się w centrum
handlowym we Wrzeszczu ma 4
urodziny.
Od momentu otwarcia Biblioteki Manhattan odwiedziło
ją ponad 1 200 000 osób, zorganizowano ponad tysiąc imprez
i dokonano ponad 2 000 000
wypożyczeń!
– Formuła umieszczenia Biblioteki w centrum handlowym
sprawdziła się znakomicie –
mówi Dyrektor Biblioteki Paweł
Braun – jej nowoczesne wnętrze,
otwarta przestrzeń, wydarzenia organizowane w Bibliotece

oraz ogromne zróżnicowanie
zbiorów przyciągają nie tylko
zakupowiczów i czytelników
z terenu Gdańska, ale również
z całego Trójmiasta. Biblioteka
Manhattan jest miejscem, które
tętni życiem, w którym znakomicie odnajdują się czytelnicy
wszystkich grup wiekowych.
Filia, pełniąca rolę mediateki, przyciąga nie tylko zwolenników czytania książek w tradycyjnej formie, ale w dużej
mierze, tych, którzy chcą obejrzeć film, wypożyczyć płytę
z muzyką, winyl, audiobooka,
e-booka, komiks, pograć na
konsoli lub instrumentach muzycznych, czy też wziąć udział
w jednym z licznych wydarzeń
z oferty Biblioteki – spotkaniach

Od 14 marca startuje kolejny
cykl treningów biegowych
przygotowanych przez Miasto Gdańsk. Uzupełni ofertę
programu „Aktywuj się”
realizowanego przez MOSiR
od 2013 roku. Zgodnie z jego
założeniami, zajęcia będą
odbywały się raz w tygodniu. Udział w nich będzie
bezpłatny.

autorskich, Dyskusyjnych Klubach Książki, warsztatach,
przedstawieniach teatralnych,
wystawach lub turniejach.
W urodzinowym programie
Biblioteki Manhattan m.in.: spotkanie z Andrzejem Stasiukiem,
spotkanie dla dzieci z Joanną
Olech, promocja książki „Góra
Tajget” Anny Dziewit-Meller,
konkurs recytatorski wierszy
Juliana Tuwima, Biblioturniej
Rodzinny, turniej miłośników
kostki Rubika.
Więcej szczegółów na temat
urodzin Biblioteki Manhattan na
stronie: www.wbpg.org.pl (AP)
Biblioteka Manhattan
CH Manhattan II piętro
al. Grunwaldzka 82 Wrzeszcz

Bilard nożny – dyscyplina
łącząca dwie pasje
Gra w piłkę nożną i bilard jednocześnie – brzmi ciekawie, prawda? Nie jest
to jednak takie łatwe zadanie, kiedy zamiast bil używamy piłek, a nogi
służą jako kije. Na stadionie Energa Gdańsk każdy może się przekonać, jak to
w rzeczywistości wygląda. W FUN ARENIE zagracie w bilard nożny!
Fot. Stadion Energa Gdańsk

– Bilard nożny, znany pod nazwą Snookball, doskonale znany jest już za granicą. Grają
w niego nie tylko dorośli, ale też
dzieci. Gra nie wymaga umiejętności gry w piłkę nożną, tu liczy się przede wszystkim dobra
zabawa. Rywalizacja sportowa
i adrenalina sprawia, że emocji
podczas rozgrywki nie brakuje
– mówi Karolina Janik, Rzecznik
stadionu Energa Gdańsk.
Na stadionie Energa
Gdańsk, w strefie Fun Arena,
na wszystkich fanów piłki nożnej i miłośników bilardu, czeka
mini boisko o wymiarach 6,6m
długości i 3,6 m szerokości. Taka
powierzchnia tego nietypowego
stołu bilardowego sprawia, że
zawodnicy mogą poruszać się
po nim i bezproblemowo kopać piłkę. Zadaniem zawodnika jest odpowiednie uderzenia

Boisko do gry przypomina stół do bilarda.

piłki nogą, aby ta poprzez uderzenie innej piłki mogła wbić ją
do łuzy.
Zasady gry są takie same, co
w zwykłym bilardzie, niewyklu-

czona jest jednak indywidualna modyfikacja. Zawody mogą
być rozgrywane między dwoma
osobami (1vs1) lub też drużynowo (2vs2 i więcej).
(KJ)

– Po gorąco przyjętym przez środowisko biegowe projekcie "Aktywuj się w maratonie", który przygotowaliśmy przed 1. PZU Gdańsk
Maratonem w ubiegłym roku, postanowiliśmy pójść o krok dalej
i umożliwić gdańszczanom rozpoczęcie przygody z bieganiem pod
okiem profesjonalistów. Bardziej
zaawansowani, również znajdą
dla siebie wiele cennych wskazówek – zachęca Leszek Paszkowski,
dyrektor MOSiR.
By zapewnić jak najszerszą
możliwość skorzystania z programu, MOSiR przygotował aż
6 lokalizacji, w których obywać
się będą zajęcia. Szlaki treningowe przebiegają głównie w pobliżu zbiorników retencyjnych i po
ścieżkach parkowych. Do każdej
z nich będzie przydzielony minimum jeden trener, opiekujący się
grupą i realizujący z nią program
treningów. Uczestnicy otrzymają
również porady związane z dietą,
przeciwdziałaniu kontuzjom. Zajęcia będą trwały 90 minut.
• Zaspa – Park Reagana (wejście
A) w miesiącach: marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień – czwartek godzina 18.00
• Oliwa – Trójmiejski Park Krajobrazowy (wejście od ul. Wiejskiej) w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień – czwartek
godzina 18.00
• Stogi – park wokół Pustego Stawu (wejście od ul. Nowotnej) –
wtorek godzina 18.00
• Osowa – TPK (wejście od ul.
Juraty) – sobota godzina 9.00
• Orunia – park Oruński (wejście
od ul. Nowiny) – czwartek godzina 18.00
• Jasień – pętla wokół zbiornika
przy stacji PKM – sobota godzina 9.00
• Zakoniczyn – pętla wokół zbiornika retencyjnego (wejście od ul.
Bergiela i Świętokrzyskiej) – sobota, 9.00
Informacje: aktywujsiewgdansku.pl
(GP)
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Pod patronatem Prezydenta Miasta
1 marca - 1 czerwca 2016 r.

Amatorska Liga Siatkówki Rodziców

projektu będą miały możliwość poznania od
podstaw projektowania i tworzenia aplikacji
internetowych.

Miejsce: Gdańsk, Pozytywna Szkoła Podstawowa
(ul. Azaliowa 18)

5-6 marca 2016 r.

ALSR to międzyszkolna inicjatywa sportowa, której głównymi uczestnikami są rodzice
tworzący drużynę siatkówki reprezentującą
szkołę podstawową swoich dzieci. Drużyny te
rozgrywają mecze w ramach Ligi wraz z innymi
drużynami szkolnymi rodziców z Gdańska.
Najlepsi w rozgrywkach mogą liczyć na dumny
tytuł mistrza, puchar oraz nagrody sportowe dla
Szkoły Podstawowej, którą reprezentują.

1-31 marca 2016 r.

Projekt „DEMOgrafia”
Miejsce: Gdańsk

Projekt polega na uświadamianiu Polaków,
w każdym wieku, jak wygląda sytuacja demograficzna kraju, która jest niewątpliwie ogromnym problemem i wpływa na każdego obywatela. Powstałe przy udziale studentów ASP plakaty
mają na celu pobudzenie wśród przechodniów
chęć poszerzania wiedzy w temacie oraz zmianę
sposobu myślenia wśród młodych ludzi.

3 marca 2016 r.

Targi Mieszkań i Domów
Miejsce: Gdańsk, Amber Expo (ul. Żaglowa 11)

Dzięki bogatej ofercie wystawców i specjalnie
przygotowanej merytoryce w wydawanych na
targach wydawnictwach lub przygotowanych
seminariach, osoby zwiedzające maja szansę
znaleźć odpowiednią dla siebie nieruchomość,
skorzystać z oferty banków i jednocześnie
dowiedzieć się, jak sprawnie i bezpiecznie dopełnić formalności.Targi Mieszkań i Domów to
także interesująca impreza rodzinna, na której
rodzice będą mieli szansę zdobyć wiele potrzebnych informacji, wymienić opinie z osobami o podobnych problemach w ramach paneli
i seminariów w czasie gdy ich dzieci pozostaną
pod opieką zatrudnionych przez organizatorów
doświadczonych animatorów i opiekunów na
targowym placu zabaw.

6 marca 2016 r.

Koncert charytatywny Opery
Lwowskiej
Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka
(ul. Ołowianka 1)

Dni Kariery
Miejsce: Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji UG
(ul. Bażyńskiego 6)

Dni Kariery to targi pracy, praktyk i staży, na których od ponad dwudziestu lat największe firmy
z całej Polski przedstawiają studentom oraz
absolwentom swoje oferty. Każdego roku bierze
w nich udział około 60 przedsiębiorstw reprezentujących różne branże, zarówno z Polski, jak
i z zagranicy. Inicjatywa ma na celu aktywizację
studentów i pomoc im w rozpoczęciu aktywności zawodowej.

3-6 marca 2016 r.

Targi „Będę Mamą”
Miejsce: Gdańsk, Sklep Mama i Ja
(al. Grunwaldzka 355)

Targi „Będę Mamą” to wydarzenie organizowane
już po raz trzeci i skierowane są przede wszystkim do rodziców i kobiet w ciąży. Podczas ich
trwania utworzona zostanie strefa medyczna –
gdzie uczestniczki bezpłatnie będą miały okazję
porozmawiać z doświadczonymi położnymi
i lekarzami z gdańskich szpitali oraz skorzystać
z badań USG i KTG. Rodzice będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy dzieciom i kobietom
w ciąży, skorzystać z porad Poradni Laktacyjnej,
przyjrzeć się pokazom instruktażowych kąpieli
i pielęgnacji noworodka oraz wysłuchać wykładu
na temat bezpiecznego przewożenia dzieci w foteliku samochodowym jak również niefarmakologicznej metody uśnieżenia bólu.

5 marca 2016 r.

Inicjatywa ma na celu integrację Ukrainy z Unią
Europejską, wzmocnienie przyjaźni między
naszymi narodami.Jest to cykl koncertów
charytatywnych na terenie całej Polski, z których dochód zostanie przekazany na pomoc
finansową dla mieszkańców Ukrainy objętych
działaniami wojennymi.

7-8 marca 2016 r.

V Targi Pracy i Edukacji
Miejsce: Gdynia, Wyższa Szkoła Administracji
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego (ul. Kielecka 7)

Ideą Targów jest wspieranie rozwoju nowych
miejsc pracy i pomoc w nawiązywaniu obopólnej komunikacji pomiędzy szukającym pracy,
a pracodawcą. W programie wydarzenia
zaplanowano spotkania z pracodawcami oraz
szeroki wachlarz szkoleń. Udział w targach jest
bezpłatny.

8-10 marca 2016 r.

Transport Week 2016
Miejsce: Sopot, Wydział Ekonomiczny UG (ul.
Armii Krajowej 119)

Transport Week to wydarzenie, które na stałe
wpisało się do międzynarodowego kalendarza
imprez transportowych. To doskonała okazja do
nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
W tym roku organizatorzy zadbali zarówno
o międzynarodową jak i polską część agendy.

10-11 marca 2016 r.

Rails Girls Tricity

Wyzwania współczesnych
systemów politycznych i partyjnych

Miejsce: Gdynia, Pomorski Park Naukowo
Technologiczny (Aleja Zwycięstwa 96/98)

Miejsce: Gdańsk, Wydział Nauk Społecznych UG
(ul. Bażyńskiego 4)

Bezpłatne warsztaty programowania dla kobiet
w technologii Ruby on Rails. Uczestniczki

Konferencja będzie koncentrować się wokół
tematyki dotyczącej wyzwań współczesnych

systemów politycznych i partyjnych, nie tylko Polski, ale i Europy oraz Świata. Główne
tematy jakie zostaną poruszone to: kwestie
uchodźców we współczesnym świecie; niedemokratyczne systemy polityczne; zachowania wyborcze – partycypacja wyborcza,
preferencje polityczne, w tym poparcie dla
partii skrajnych, nacjonalistycznych; nowe
media i ich rola w współczesnych systemach
politycznych i partyjnych; relacja między
polityką a strefą wojskową; teorie współczesnych systemów politycznych.

12 marca 2016 r.

Konferencja Logopedyczna
„Współczesne problemy
komunikacji językowej”
Miejsce: Gdańsk

Celem konferencji jest podjęcie publicznej
dyskusji na temat przyczyn i obrazu wybranych zaburzeń komunikacji językowej we
współczesnym świecie. Od lat obserwujemy
zjawisko występowania złożonych trudności
w tym obszarze, zarówno wśród dzieci jak
i młodzieży. Konferencja nie jest adresowana
wyłącznie do specjalistów, logopedów czy
terapeutów, ale również do osób zainteresowanych komunikacją językową. Ważną
grupą odbiorców będą rodzice, którzy
wezmą udział w spotkaniu na podstawie
zaproszeń ufundowanych przez Prezydenta
Miasta Gdańska.

16-19 marca 2016 r.

AMBERIF 2016 23.
Międzynarodowe Targi
Bursztynu, Biżuterii i Kamieni
Jubilerskich
Miejsce: Gdańsk, Międzynarodowe Targi
Gdańskie (ul. Żaglowa 11)

Największe targi wyrobów z bursztynu
na świecie, a zarazem największe targi
jubilerskie w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakres tematyczny przedsięwzięcia
obejmuje biżuterię z bursztynu bałtyckiego,
złotą biżuterię z kamieniami jubilerskimi,
diamenty i perły, kamienie ozdobne, wyroby
korpusowe ze srebra, maszyny i technologie
jubilerskie oraz opakowania. Szczególnie
wiele uwagi poświęcono wzornictwu, poprzez platformy prezentacyjne dla artystów,
uczelni artystycznych i rzemieślniczych
„Galeria Projektantów”, a także poprzez konkursy i projekt Gala Bursztynu i Mody.

21-22 marca 2016 r.

Targi Akademia 2016
Miejsce: Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji
UG (ul. Bażyńskiego 6)

Przedsięwzięcie, którego głównym celem
jest zapoznanie przyszłych, potencjalnych
studentów z ofertą edukacyjną kilkudziesięciu wystawców – państwowych i prywatnych
szkół wyższych z kraju i zagranicy. Organizatorzy z dużą uwagą skupili się również
wokół spotkań uczniów z Okręgową Komisją
Egzaminacyjną, próbne j matury, doradztwa
zawodowego.

Wszystkie wydarzenia objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska dostępne są na stronie internetowej: www.gdansk.pl

(oprac. Magdalena Treder)

Tu znajdziesz Herolda Gdańskiego
» Alfa Centrum, ul. Kołobrzeska 41 c, www.alfacentrum.pl » Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, www.bg.ug.edu.pl » Biuro Rady Miasta
Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1 » Centrum Handlowe Morena, ul. Schuberta 102 A, www.galeriamorena.pl » Centrum Handlowe Osowa, ul. Spacerowa 48,
www.chosowa.pl » Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, www.laznia.pl » CICO Cafe & Restaurant, ul. Piwna 28/30, www.cico.pl » Galeria Bałtycka,
al. Grunwaldzka 141, www.galeriabaltycka.pl » Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, www.galeriaprzymorze.eu » Hipermarket Tesco, ul. Cienista 30,
www.tesco.pl » Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, www.ikm.gda.pl » Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Leczkowa 1A, www.mopr.gda.pl » Mon
Balzac cafe bar, ul. Piwna 36/39, www.monbalzac.pl » Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ul. Długa 47, www.mhmg.pl » Nadmorskie Centrum Medyczne sp. z o.o.:
Dom Medyczny, ul. Abrahama 25, www.ncm.com.pl/abrahama, Dom Medyczny, ul. Biwakowa 3, www.ncm.com.pl/biwakowa, Dom Medyczny, ul. Gospody 7,
www.ncm.com.pl/gospody, Dom Medyczny, ul. Gdyńska 1, www.ncm.com.pl/gdynska, Dom Medyczny, ul. Jagiellońska 7, www.ncm.com.pl/jagiellonska, Dom
Medyczny, ul. Kilińskiego 34, www.ncm.com.pl/kilinskiego, Dom Medyczny, ul. Kołobrzeska 46, www.ncm.com.pl/kolobrzeska, Dom Medyczny, ul. Otomańska
74, www.ncm.com.pl/otomanska, Dom Medyczny, ul. Polanki 7, www.ncm.com.pl/polanki, Dom Medyczny, ul. Świętokrzyska 4, www.ncm.com.pl/swietokrzyska
Administracja NCM, ul. Majewskich 26 » P&M, Pasta and More, ul. Piwna 64/65, kontakt: 793 300 981 » Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
www.pg.edu.pl » Polska Filharmonia Bałtycka, Ołowianka 1, www.filharmonia.gda.pl » Pomorskie Centrum Traumatologii, SOR, ul. Nowe Ogrody 6,
www.copernicus.gda.pl » Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, www.airport.gdansk.pl » Restauracja u Dzika, ul. Piwna 59/ 60,
www.pierogarniaudzika.com » Restauracja Rosyjska, ul. Długi Targ 11, www.kuchnia-rosyjska.aleks.pl » Schronisko Promyk, ul. Przyrodników 14,
www.schroniskopromyk.pl » Stadion Energa Gdańsk, Pokoleń Lechii Gdańsk 1, www.pgearena.gdansk.pl » Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha, al. Jana Pawła
II 50, www.szpital.gda.pl » Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Kartuska 5, ul. Nowe Ogrody 8/12, www.gdansk.pl » WiMBP, Biblioteka Główna, ul. Targ Rakowy 5/6,
www.wbpg.org.pl » Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74 » Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1 » Zespół Obsługi Mieszkańców
nr 4, ul. Wilanowska 2 » okolice dworca PKP Gdańsk Główny » okolice CITY FORUM (pasaż dolny) » deptak przy kinie Krewetka » okolice dworca PKP
Gdańsk Politechnika » wejście główne do Galerii Bałtyckiej » okolice dworca PKP Gdańsk Przymorze-Uniwersytet » Gdańskie szkoły i placówki oświatowe

Dystrybucja: Gdańska Spółdzielnia Socjalna, www.gss.org.pl
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w dystrybucję magazynu Herold Gdański!
Jeśli chcesz do nas dołączyć i nieodpłatnie dystrybuować bezpłatny magazyn Herold Gdański, napisz do nas: heroldgdanski@gdansk.gda.pl

Przewodnik
po Urzędzie
Miejskim
w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. + 48 58 323 61 30
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 61 29
Kancelaria Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 63 10
Wydział Finansowy
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 62 67
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 61 21
Wydział Kadr i Organizacji
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 62 06
Wydział Obsługi Mieszkańców
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 60 20
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 63 22
Wydział Skarbu
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 63 79
Wydział Budżetu Miasta i Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 62 77
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 63 72
Wydział Urbanistyki, Architektury
i Ochrony Zabytków
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 64 51
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 60 30 oraz 68
Wydział Promocji, Informacji
i Komunikacji Społecznej
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 63 37
Biuro Rady Miasta Gdańska
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Nowy Ratusz)
tel. +48 58 323 70 05
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Nowy Ratusz)
tel. +48 58 323 70 11
Wydział Geodezji
ul. 3 Maja 9
tel. +48 58 323 67 70
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
tel. +48 58 323 67 27
Wydział Programów Rozwojowych
ul. Kartuska 5
tel. +48 58 526 80 00
Wydział Środowiska
ul. Kartuska 5
tel. +48 58 323 68 10
Biuro Prezydenta ds. Sportu
ul. Długi Targ 39/40
tel. +48 58 526 81 00
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Wyspiańskiego 9A
tel. +48 58 778 60 30
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
tel. +48 58 323 69 00
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2
ul. Milskiego 1
tel. +48 58 323 71 70
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
tel. +48 58 323 71 30
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. +48 58 323 61 39

