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10 listopada br., po przesz³o
dwuletniej tu³aczce, wznowi
swoj¹ dzia³alnoæ Klub ¯ak.
Nowa siedziba Klubu znajduje siê w dawnej zajezdni tramwajowej przy al. Grunwaldzkiej 195 we Wrzeszczu.
Na parterze nowego budynku znajduje siê sala kinowa na ok. 150 miejsc,
kawiarnia muzyczna, sala koncertowoteatralna z trzema antresolami i zapleczem oraz pasa¿. Na pierwszym piêtrze ulokowano galeriê oraz pomieszczenia s³u¿bowe. Wszystkie pomieszczenia zosta³y zaprojektowane zgodnie
z potrzebami i ¿yczeniami pracowników i twórców klubu.
Do nowej siedziby organizatorzy
chc¹ przenieæ ducha dawnego ¯aka,
w czym maj¹ pomóc postaci z przesz³oci klubu - Zbigniew Cybulski i bohaterowie ze spektakli teatrów, które zbudowa³y legendê ¯aka.
11, 12 i 13 listopada br. bêd¹ dniami
otwartymi klubu. Na 11 przygotowano
otwarcie Sceny Muzycznej i Galerii.
Dzia³alnoæ galerii zainauguruje wernisa¿ wystawy laureatów nagrody Miasta
Gdañska dla m³odych twórców Tomasza Sobiasza, Tomasza Radziewicza i
Jaros³awa Bujnego. Scenê muzyczn¹
otworz¹ dwa koncerty zespo³u Joanny
Charchan i zespo³u Tomasza Stañko.
Dyskusyjny Klub Filmowy rozpocznie
dzia³alnoæ od projekcji filmu, którym
zakoñczy³ pracê tj. "Do widzenia, do
jutra" Janusza Morgerszterna. W programie przewidziany jest przegl¹d filmów
ze Zbigniewem Cybulskim. Scenê Teatraln¹ natomiast otworz¹ teatry dzia³aj¹ce w ¯aku czyli Dada von Bzdülöw
oraz Stajnia Pegaza.
Koszt adaptacji i rozbudowy nowej
siedziby klubu wyniós³ prawie 7 mln z³.
Klub Studentów Wybrze¿a ¯ak ma
bardzo d³ug¹ tradycjê, która siêga lat 50.
Do budynku przy Wa³ach Jagielloñskich
w Gdañsku studenci wprowadzili siê w
1957 r., kiedy by³ jeszcze siedzib¹ miej-

skiego komitetu PZPR. Uda³o siê wówczas studentom wywalczyæ przekazanie
budynku Zrzeszeniu Studentów Polskich. Studenci w ¯aku urzêdowali do
1978 r. Obok grup teatralnych, kabaretowych i DKF-u w klubie dzia³ali te¿
plastycy, filmowcy, muzycy. Na czas remontu ¯aka, który przypad³ na okres
1978-88, klub przeniós³ siê do niewielkich pomieszczeñ nad kinem "Leningrad". Po prawie dziesiêciu latach klub
powróci³ do swych pomieszczeñ przy
Wa³ach Jagielloñskich. W 1991 r. w³adze miasta wypowiedzia³y ZSP umowê
dzier¿awy ¯aka, a zwi¹zek nie porozumia³ siê z NZS w sprawie nowej formu³y dla klubu, w tej sytuacji rozwi¹zano

Klub Studentów Wybrze¿a ¯ak. Kilku
radnych przygotowa³o projekt nowego
klubu i tak od 1 kwietnia 1991 r. powsta³a nowa instytucja kultury - Klub ¯ak.
Klub pozosta³ jedynym gospodarzem
gmachu przy ul. Wa³y Jagielloñskie. Nie
by³ jednak w stanie poradziæ sobie z
utrzymaniem budynku, w zwi¹zku z
czym w³adze miasta zdecydowa³y o zaadaptowaniu ¯aka na siedzibê Rady
Miasta. W latach 1996-99 klub by³ w
rozsypce. Przy Wa³ach Jagielloñskich
nadal dzia³a³y DKF i kino studyjne, w
pubie organizowane by³y koncerty.
Dzia³alnoæ galerii by³a zawieszona,
du¿e koncerty organizowano w kociele w. Jana. 31 marca 1999 r. odby³ siê
ostatni seans filmowy w kinie przy Wa³ach Jagielloñskich. Na dwa i pó³ roku
klub przeniós³ siê do pomieszczeñ przy
ul. Straganiarskiej. Teraz klub jest ju¿
w swojej nowej siedzibie.
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