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WI¥TECZNA ILUMINACJA GDAÑSKA
Od wieków w. Miko³aj na pocz¹tku grudnia rusza w wiat, by
nieæ radoæ przede wszystkim
dzieciom, choæ i doroli dowiadczaj¹ wielu przyjemnoci przy
tej okazji.
Nad Mot³aw¹ brodaty starzec od
kilku lat witany jest bardzo uroczycie przez t³umy najm³odszych,
a jednym z wa¿nych punktów tego
spotkania jest zapalenie wiate³ek
na Gdañskiej Choince. Tak by³o i
tym razem; przepiêkny, zielony i
pachn¹cy wierk, sprowadzony z
kaszubskich lasów w okolicach
Egiertowa, tradycyjnie ju¿ ustawili
pracownicy Mostostalu Gdañsk
SA ko³o Fontanny Neptuna i - jak
zawsze - nieodp³atnie. Za spraw¹
Miko³aja i prezydenta Gdañska
Paw³a Adamowicza na 17 - metrowym wi¹tecznym drzewku
zab³ys³o kilkanacie tysiêcy wiate³ek, poruszy³y siê zawieszone na
nim liczne ozdoby. Goæ z dalekiej Laponii obdarowa³ te¿ milu-

siñskich drobiazgami, a dzieci zrewan¿owa³y siê piêkn¹ piosenk¹.
Jak co roku oprawê uroczystoci pomog³a sfinansowaæ Fundacja Gdañskiej Choinki za³o¿ona
przez Zbigniewa Strychackiego gdañszczanina od lat mieszkaj¹cego w Nowym Jorku. Przekaza³a
ona 1500 USD na ten cel, natomiast uroczystoæ przygotowa³
M³odzie¿owy Klub Twórczy "Plama".
Miasto przybra³o odwiêtny
wygl¹d jeszcze przed pojawieniem
siê staruszka w czerwonej todze i
takiej¿ czapie, nios¹cego worek na
plecach. Na 31 masztach owietleniowych wzd³u¿ g³ównego ci¹gu
komunikacyjnego Gdañska
umieszczone zosta³y wiec¹ce
ozdoby. Po dwa stylizowane
drzewka z gwiazdkami na ka¿dym
maszcie jarz¹ siê od ul. Toruñskiej
a¿ po Podwale Grodzkie. £¹cznie
wiêc 62 ozdoby, mierz¹ce 3,5 m
wysokoci i szerokie na 1,5 m ka¿da, zamocowano wzd³u¿ ulicy

Okopowej, Wa³ów Jagielloñskich
i Podwala Grodzkiego. We
Wrzeszczu natomiast po obu stronach 30 masztów zawieszono o
po³owê mniejsze "wiecide³ka".
Zdobi¹ one alejê Grunwaldzk¹ od
ul. Uphagena a¿ po ul. Kociuszki. wi¹teczny wygl¹d ma te¿ plac
Józefa Wybickiego; tu na drzewach otaczaj¹cych fontannê zawieszono kilkanacie sznurów
lampek choinkowych.
wiec¹ siê te¿ choineczki z zielonych ¿aróweczek na 24 s³upach
owietleniowych wzd³u¿ ul. Opata Jacka Rybiñskiego w Oliwie
przypominaj¹c mieszkañcom tej
dzielnicy, ¿e Bo¿e Narodzenie tu¿,
tu¿.
wi¹teczna iluminacja miasta
zostanie zdemontowana po Nowym Roku, a koszt zawieszenia i
zdjêcia wietlnych dekoracji oszacowano na 56 tysiêcy z³otych. Prace te wykonuje Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku.

Sylwester przed teatrem
Od kilku ju¿ lat gdañszczanie
wspólnie witaj¹ nadchodz¹cy
Nowy Rok. Do tej pory zabawa
odbywa³a siê na G³ównym Miecie przy Fontannie Neptuna. Brodaty król mórz bardzo sobie chwali³ tê wspania³¹ noc, a zw³aszcza
szampañsk¹ k¹piel, bo musuj¹cego trunku nie szczêdzili mu rozbawieni, radoni mieszkañcy
Gdañska. Tegoroczna zabawa sylwestrowa odbêdzie siê jednak na
Targu Wêglowym. Powodem jest
remont Zielonej Bramy, co nie
pozwala na ustawienie sceny na

D³ugim Targu. Estrada stanie wiêc
przed gmachem Teatru Wybrze¿e,
a Neptun - przez przewit Z³otej
Bramy - bêdzie spogl¹da³ na
mieszkañców swojego miasta witaj¹cych nieopodal Nowy Rok.
Gdañski sylwester rozpocznie siê
31 grudnia 2001 r. o godz. 21.30
na Targu Wêglowym. Wszyscy,
którzy siê tam wybior¹, bêd¹ siê
bawili w rytm muzyki latynoskiej,
a tak¿e polskich piosenek z lat
szeædziesi¹tych w nowej aran¿acji. Pierwsza zagra meksykañska
grupa Mariachi los Amigos, nato-

miast o godz. 22.30 baluj¹cych na
Targu Wêglowym porwie do tañca (raczej symbolicznego, wykonywanego w miejscu) Jose Torres
& Salsa Tropical. Tu¿ przed wybiciem pó³nocy przyjdzie czas na
sk³adanie ¿yczeñ przez w³adze
miasta; natomiast Nowy Rok powitaj¹ wystrza³y fajerwerków. Pokaz sztucznych ogni potrwa kilkanacie minut.

