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Wielkie zmiany przyniesie Gdańska Kolej Metropolitalna, której
budowę już rozpoczęto. Dostęp do Matarni, a zwłaszcza do jej
cennych pamiątek przeszłości, będzie znacznie łatwiejszy niż dziś.

Dooko³a Matarni
Piêkna wakacyjna niedziela, wymarzona pogoda, wiêc wsiadamy do tramwaju, by ko³o Galerii Ba³tyckiej, czyli w Strzy¿y
Dolnej, przesi¹œæ siê na autobus, który po pó³godzinnej jeŸdzie wysadza nas w Matarni, na ulicy Budowlanych.
Nie wzi¹wszy planu, kierujemy siê
pocz¹tkowo na wyczucie i – dopiero po
d³u¿szym b³¹dzeniu – trafiamy na poszukiwan¹ ulicê Jesienn¹.
Pierwotna nazwa – Chojno

boszczem – o. Bernard z zakonu premonstratensów. Trzy lata póŸniej „ra¿ony apopleksj¹, po kilku godzinach
zmar³”. Jego nastêpc¹ by³ Klemens
Montau. W 1627 r. proboszcz Micha³,
Duñczyk, „odmówi³ klasztorowi nale¿nych op³at i zabrawszy ksiêgi uciek³.”

Nie skrêcamy jednak w pierwsz¹ przecznicê, tylko nak³adamy drogi wokó³
W 1682 r. – „40 w³ók osiad³ych”
starego parku dworskiego, dziêki czemu
Odt¹d proboszczami mianowano cylepiej poznajemy okolicê. Prymitywny
stersów. W 1682 r. by³o „40 w³ók osiabruk w¹skiej drogi za parkiem œwiadczy,
d³ych”, co dziœ oznacza³oby 672 ha.
¿e mamy tu do czynienia ze starym szlaParafia obejmowa³a 15 wsi. W XVIII w.
kiem ³¹cz¹cym Matarniê z klasztorem
rozró¿niano folwark i wieœ Matarniê.
w Oliwie, do którego nale¿a³a co najmniej
Oblê¿enie Stanis³awa Leszczyñskieod roku 1283, w którym Mœciwój II pogo w Gdañsku w 1734 r. odbi³o siê na
darowa³ j¹ klasztorowi, wraz z innymi
ca³ej okolicy. Po przejœciu ¿o³nierzy
wsiami, jako rekompensatê za przekakróla Stasia Rosjanie spl¹drowali wieœ.
zane Krzy¿akom posiad³oœci w okoliGdy wróg odszed³, proboszcz Iwo Rohcach Gniewa. Pierwotn¹ nazw¹ wsi by³o
weder (1732–36) wyremontowa³ koœció³.
Chojno, z dodatkiem Wielkie, co œwiadPoz³ocono o³tarze, ambonê i chrzcielnicê,
czy, ¿e istnia³o te¿ Ma³e. Ju¿ wtedy Chojwstawiono nowe okna, ustawiono nowe
no mog³o mieæ koœció³, choæ pierwsz¹
³awy i konfesjona³y, przeniesiono organy
o nim wiadomoœæ notujemy w 1398 r.
Koœció³ek w Matarni, bezcenna pami¹tka przesz³oœci
pod wie¿ê, naprawiono pozytyw i doOba Chojna uleg³y zniszczeniu w czasie
wojny 13-letniej.
ko³aj, pleban „ad s. Maternum”. W 1570 r. budowano kruchtê. Rohweder ufundowa³
W drugiej po³owie XV w. cystersi za³o- figuruje w rejestrach tak¿e wieœ Sant Ma- figurê œw. Jana Nepomucena i sprawi³ fe¿yli nowy koœció³ pod wezwaniem œwiêtego therna – st¹d dzisiejsza Matarnia. W 1583 r. retron „do noszenia przez m³odzie¿ w proMaterna. W 1472 r. wymieniony jest Mi- jej so³tysem by³ Szymon Schwedt, pro- cesjach.” Odlano dzwon „Jan Walenty”.
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Dawny pa³acyk Roemerów

W 1748 r. proboszczem by³ Bernard
Matemblewski, po nim (od 1749) Izydor
Tokarzewski. Po pierwszym rozbiorze
Prusacy przejêli maj¹tki cystersów. Dziedzicem folwarku zosta³ w 1783 r. ³awnik
ziemski z Tczewa Kazimierz Kczewski.
Dalsi w³aœciciele, to z regu³y emerytowani

wojskowi: NN. Steinhagen (1858), Peter
von Drygalski (w 1864 r.), Friedrich Weise (1878) i Otto Roemer (od 1883).
Koœció³ odnowiono jeszcze raz w roku
1847. W zewnêtrzn¹ œcianê œwi¹tyni wmurowano 6 gotyckich kafli nieznanego pochodzenia (dziœ ich tam nie ma). Wed³ug

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”

4

Bociany na szczycie koœcio³a nastrajaj¹ optymistycznie

starego opisu „w g³ównym o³tarzu znajduje
siê obraz œwiêtego Walentego, który niegdyœ
cieszy³ siê s³aw¹ cudownoœci, œci¹gaj¹c wiele ludu na odpust 14 lutego.” By³y to nasze
Walentynki – starsze ni¿ amerykañskie!
Po I wojnie Matarnia – miejscowoœci¹
nadgraniczn¹ po polskiej stronie
Po I wojnie Matarnia sta³a siê miejscowoœci¹ nadgraniczn¹ – po polskiej stronie.
Proboszczem od roku 1901 do 1945 by³
Kazimierz Rhode. Po œmierci spocz¹³ w grobie przy koœciele. Zachowa³ siê tu tak¿e
grób jego rodziców. W pó³nocnej œcianie
koœcio³a zwraca uwagê wmurowany kamieñ
ze s³abo czytelnymi nazwiskami 3 ksiê¿y,
wœród nich proboszcza – poety (w latach
1860–1880) Edwarda Herltha i zamordowanego 11 listopada 1939 r. przez esesmanów pod Egiertowem wikarego Feliksa
Klonowskiego. W 1945 r. koœció³ dozna³
powa¿nych szkód. Po wojnie zast¹piono
uszkodzony strop beczkowym sklepieniem
z drewna. Zachowa³o siê osiemnastowieczne wyposa¿enie: o³tarz g³ówny ze wspomnianym œwiêtymi Walentym (w œrodku)
i Maternem (u góry), o³tarze boczne z Najœwiêtsz¹ Pann¹ Mari¹ i Archanio³em Micha³em, kazalnica, chrzcielnica i empora
z oœmiog³osowymi organami.
Na po³udnie od wsi dzia³a³a cegielnia,
za³o¿ona przez Ottona Roemera po 1883 r.
Po wybrukowanej przez niego drodze obok
parku, po której szliœmy (ul. S¹siedzkiej)
transportowano ceg³y do dzisiejszej ul. S³owackiego i z Wrzeszcza kolej¹ do dalszych
odbiorców. Z tutejszych cegie³ zbudowano
m.in. w 1894 r. latarniê morsk¹ w Krynicy
Morskiej. Z p³yn¹cych z cegielni dochodów powsta³ tzw. „pa³ac”, w którym mieœci
siê dziœ oœrodek Monaru. Ksiêga adresowa
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z roku 1888 wymienia w licz¹cej wówczas
216 mieszkañców Matarni 4 nazwiska:
Otto Roemer, proboszcz Teodor £ysakowski, nauczyciel Emil Kammratowski
i w³aœciciel gruntów August Hannemann.
W r. 1819: 19 „dymów”, 2 karczmy,
kuŸnia i 148 „dusz”
Dla porównania: po rozbiorze 1772 r.
spisano (wraz ze Z³ot¹ Karczm¹) 93 mieszkañców, w tym 34 Niemców. Spis w r. 1819
wykaza³ 19 „dymów”, 2 karczmy (jedn¹
by³a Z³ota Karczma), kuŸniê i 148 „dusz”.
W 1869 liczba domów mieszkalnych wynosi³a 16, mieszkañców 181; w 1932 r. by³o
ich ju¿ 224. Pierwsza wiadomoœæ o szkole
(zapewne od dawna istniej¹cej) naprzeciwko dzisiejszego „pa³acu” pochodzi z roku
1686. W 1817 r. naucza³ w niej organista
L. Willatowski. Ostatnim w³aœcicielem pa-

³acu (od 1926 r.) by³ syn Ottona Roemera
– Max.
Do Matarni zaliczano tak¿e Z³ot¹ Karczmê (Goldkrug), za³o¿on¹ w 1707 r. przez
Jana Lerchenfeldta z Brêtowa. Przed wojn¹
Matarniê i Z³ot¹ Karczmê rozdziela³a granica, dzisiaj obwodnica. Po 1945 r. Z³ota
Karczma wesz³a do obszaru miejskiego,
Matarnia dopiero w 1973 r. W obu rejonach
powsta³y nowe osiedla, w Z³otej Karczmie
tak¿e koœció³ (œw. Rafa³a) i centra handlo-

we. Wielkie zmiany przyniesie Gdañska
Kolej Metropolitalna, której budowê ju¿
rozpoczêto. Dostêp do Matarni, a zw³aszcza do jej cennych pami¹tek przesz³oœci
bêdzie znacznie ³atwiejszy ni¿ dziœ.
Na odchodnym podnosimy oczy na mi³y
widok pary bocianów z m³odymi w gnieŸdzie
na wschodnim szczycie koœcio³a. W optymistycznym nastroju wracamy do Gdañska.
TEKST

I FOT.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Kol. Red. Januszowi Wikowskiemu
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu odejœcia Ojca
102-letniego Seniora Rodu
Œp. ALOJZEGO WIKOWSKIEGO
Sk³adaj¹ Kole¿anki i Koledzy ze Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” i Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku podpisały Umowę Partnerstwa

Wspó³dzia³anie dla Gdañska!!!
W dniu 18 lipca br. w Domu Technika NOT podpisano Umowê Partnerstwa miêdzy Stowarzyszeniem „Nasz Gdañsk”
i Pomorsk¹ Rad¹ Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdañsku.
Generalnym za³o¿eniem porozumienia
jest dzia³anie na rzecz Miasta Gdañska.
Rozwój przestrzenny, budownictwo
i infrastruktura
Odbywaæ siê to bêdzie poprzez stworzenie platformy do wypracowywania wspólnych stanowisk (opinii) dotycz¹cych wa¿nych kwestii, z punktu widzenia interesów
mieszkañców, zw³aszcza w zakresie rozwoju przestrzennego, budownictwa i infrastruktury.
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” wnosi
ze swej strony g³êbok¹ znajomoœæ aspek-

tów przestrzennych i historycznych Gdañska oraz ochrony substancji zabytkowej
naszego miasta.
Pomorska Rada FSNT NOT wnosi wiedzê i doœwiadczenie eksperckie w sferze
budownictwa i wszystkich bran¿ infrastruktury technicznej.
Na pocz¹tek – „Strefa Presti¿u
Miejskiego”
Umowê Partnerstwa podpisali:
Ze strony Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
– Prezes doc. dr Andrzej Januszajtis i Sekretarz Zarz¹du Bo¿ena Moæko;

Ze strony Pomorskiej Rady – Prezes dr Jan
Bogus³awski i Sekretarz Zarz¹du Waldemar Cezary Zieliñski (pe³ny tekst umowy
w za³¹czeniu).
Pierwszym wspólnym dzia³aniem podjêtym na inauguracyjnym posiedzeniu
by³o podpisanie wspólnego wyst¹pienia
do Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a
Adamowicza w sprawie utworzenia „Strefy Presti¿u Miejskiego” w rejonie ulic
Rajskiej i Heweliusza. Obaj Partnerzy
zgodnie uwa¿aj¹, ¿e przedmiotowy obszar
jest presti¿owym miejscem Starego Miasta
i jego zabudowa powinna byæ przedmio-

Umowê Partnerstwa podpisuj¹: doc. dr Andrzej Januszajtis i dr Jan Bogus³awski
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tem dog³êbnych analiz przestrzennych i funkcjonalnych (tekst
wyst¹pienia w za³¹czeniu).
Podpisanie Umowy Partnerstwa zosta³o uœwietnione promocj¹
nowej ksi¹¿ki prof. Andrzeja Januszajtisa nosz¹cej tytu³ „W ratuszowych izbach” oraz wernisa¿em wystawy „Moje impresje”
obrazów arch. Tadeusza Stasiñskiego-Rogen. T³o muzyczne zapewni³ duet smyczkowy La Scala, a lampka wina na zakoñczenie
podkreœli³a wyj¹tkowoœæ wydarzenia.
PREZES POMORSKIEJ RADY FSNT NOT
FOT.

Wernisa¿ malarstwa arch. Tadeusza Stasiñskiego-Rogen odby³ siê
w hallu „Domu Technika”
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Za³¹czniki:
1. Umowa Partnerstwa
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Autentyczne wsparcie dla władzy samorządowej i administracji publicznej

„Byæ Narodowi U¿ytecznym”
Umowa Partnerstwa zosta³a zawarta i podpisana przez przedstawicieli dwóch organizacji pozarz¹dowych tj. Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” oraz Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
(NOT) w Gdañsku. G³ównym celem zawartej umowy jest realizacja przes³ania Stanis³awa Staszica „Byæ Narodowi U¿ytecznym”.
Umowa ta ma s³u¿yæ sta³ej wzajemnej
wspó³pracy w skuteczniejszej realizacji celów
statutowych, w pe³nieniu funkcji zbiorowego
eksperta wspieraj¹cego w³adze samorz¹dowe i administracji publicznej Miasta Gdañska oraz województwa Pomorskiego.
Eksperci, biegli, doradcy, wykonawcy…
Wiarygodne i kompetentne œrodowiska
interdyscyplinarnych specjalistów, tych
dwóch organizacji, w ró¿nych dziedzinach
s¹ bezcenn¹ wartoœci¹, których potencja³
mo¿e byæ lepiej spo¿ytkowany i powinien
staæ siê podstawowym ogniwem weryfikacyjnym rozwi¹zañ przedstawionych (proponowanych) przez ró¿ne grupy lobbingowe

lub korporacyjne. Zachodzi pilna potrzeba
wypracowania (wspólnie z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych) mechanizmu,
który umo¿liwi weryfikacjê doboru: ekspertów, bieg³ych, doradców, wykonawców, firm
konsultingowych – czy aby wynik ekspertyzy – opinii, koncepcji, rozwi¹zania nie
jest powi¹zany z wynagrodzeniem zale¿nym od zleceniodawcy który, dysponuje
œrodkami publicznymi.
Zbyt du¿o widzê przypadków niew³aœciwego wyboru koncepcji, rozwi¹zañ czy
doboru wykonawców w realizacji przedsiêwziêæ, w które s¹ anga¿owane œrodki publiczne, choæby k³adka nad Mot³aw¹ czy
zabudowa Wyspy Spichrzów. Ka¿dy dobór

wykonawcy, któremu powierza siê zadanie,
za które bêd¹ wyp³acane œrodki publiczne,
musi przedstawiaæ imienne referencje potwierdzaj¹ce wiarygodnoœci i kompetencje.
Obserwujê, ¿e zbyt czêsto preferuje siê zagraniczne firmy konsultingowe, s³u¿¹ce
konkurencyjnym firmom i koncernom, które niszcz¹ nasze dobre rodzinne firmy i ca³e
bran¿e a wykszta³conych, utalentowanych
m³odych fachowców i specjalistów przechwytuj¹ za darmo naszym kosztem tylko
dla swoich korzyœci.
Budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego
Jako wspó³twórca sporz¹dzonej Umowy
Partnerstwa, która zosta³a zawarta i podpi-
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Przy wspólnym stole zasiedli reprezentanci Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
i Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych
NOT w Gdañsku

sana przez przedstawicieli dwóch wiarygodnych i kompetentnych organizacji, zastanawiam siê, czy jest mo¿liwe spe³niæ za³o¿enia, oczekiwania – odpowiem wprost
– bêdzie bardzo trudno, gdy¿ opór tej materii jest wyj¹tkowy, poniewa¿ jak ka¿da
w³adza nie jest sk³onna siê dzieliæ swoimi
prerogatywami i potrzebuje najbardziej tylko spolegliwych im wykonawców. Po drugie s¹ wp³ywowi oponenci – w tych organizacjach z poprzedniej epoki ustrojowej,
którzy maj¹ zakodowane nieuczestniczenie
w wyborach do w³adz przedstawicielskich,
w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego,
w wyborach samorz¹dowych swoich przedstawicieli, przez co same pozbawiaj¹ siê
uzyskania wp³ywu na treœæ tworzenia prawa
i uchwa³ podejmowanych rozwi¹zañ przez
samorz¹dy ró¿nych szczebli. S¹ traktowane
przez struktury urzêdnicze (podleg³e w³adzy
wykonawczej) jako k³opotliwi lub uci¹¿liwi
petenci. Skoro jest tak jak przedstawiam, to
co sam zyskujê, a co pozyskujê dla sprawy?
– otó¿ sam zyskujê wiêcej dyskretnych
wrogich oponentów, a innych których uda
siê przekonaæ do s³usznoœci proponowanych
rozwi¹zañ, bêd¹ pocz¹tkowo ostro¿nie przygl¹daæ siê (staæ na uboczu) – taka jest natura ludzka. Pomimo takich spostrze¿eñ,
mam pe³ne przekonanie do wiarygodnoœci
i kompetencji sk³adu osobowego obu zarz¹dów. Mam nadziejê, ¿e sprzeciw oponentów z³agodzê tym ujawnionym wywodem i stan¹ siê aktywnymi zwolennikami
uczestnictwa w wyborach samorz¹dowych
naszych wspólnych kandydatów do rad
samorz¹dowych ró¿nych szczebli.
Fundament do dalszej budowy wspó³pracy
Nasi wiarygodni, kompetentni przedstawiciele i umocowanie w tak szanownych organizacjach, które dotychczas nie
uczestniczy³y w wyborach, bêd¹ autentycznym wielkim wsparciem w³adzy samorz¹dowej i administracji publicznej w realizacji
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Na wernisa¿ malarstwa arch. Tadeusza Stasiñskiego-Rogen przyby³y
wielbicielki i wielbiciele sztuki zaprzyjaŸnieni z autorem

pozytywnych dla spo³eczeñstwa w wypracowaniu za³o¿eñ, i realizacji polityki gospodarczej i spo³ecznej na obszarze Miasta
Gdañska oraz Województwa Pomorskiego
(jest to okreœlone w paragrafie pierwszym
umowy). W tym miejscu warto przytoczyæ
rozwi¹zania stosowane przez przyrodê,
która nie znosi pustki i w przypadku jakiegoœ kataklizmu ¿ywio³owo rozwijaj¹ siê
chwasty. Podobnie jest równie¿ z naczelnymi ¿ywych organizmów, który ma wypracowany system immunologiczny do
obrony przez niepo¿¹danymi bakteriami
i wirusami, co mo¿na przyrównaæ do systemu historycznych, a tak¿e obecnych wielu pañstwowoœci.
A zatem podpisana umowa jest tylko
fundamentem do dalszej budowy wspó³pracy. Trzeba j¹ spopularyzowaæ i wype³niæ programem. Utrudnienie w realizacji
umowy mo¿e stanowiæ brak dostêpu do
mediów. Mo¿na to jednak zast¹piæ komunikacj¹ internetow¹ w pozyskaniu nowych,
m³odych i przedsiêbiorczych, wiarygodnych osób, którym nie s¹ obojêtne sprawy
i problemy dalszej egzystencji m³odych
ludzi w Polsce. Dobrze by by³o podejœæ do
tego profesjonalnie, dlatego na pocz¹tek
warto wywo³aæ has³o twórcy Naukowej Organizacji Pracy (ka¿dej w ró¿nych profesjach), którym jest amerykañski in¿ynier
Fredeik Winslow Tylor. W piêciu podstawowych punktach zawiera siê sedno naukowej organizacji ka¿dej pracy. W uproszczony skrócie mo¿na to przedstawiæ jako:
1. Co – zrobiæ (czyniæ)
2. Po co
3. Czym – dobór dostêpnych œrodków
(materialnych i niematerialnych)
4. Jak – technologia (metodologia)
5. Kontrola efektu
Na dobry pocz¹tek
Te 5 filarów ka¿dego przedsiêwziêcia
musi przebiegaæ w odpowiednim czasie,

a kolejne etapy (z mo¿liwoœci¹ podzia³u
na podetapy) modyfikowane i kontynuowane, nie mog¹ utrudniaæ realizacji za³o¿onego celu. Podpisana umowa dotyczy
rozpoczêcia realizacji pierwszych wy¿ej
wymienionych 2 punktów:
1. Co zrobiæ? – trzeba siê zjednoczyæ
(skonsolidowaæ) z innymi.
2. Po co? – odzyskaæ (uzyskaæ) w³aœciwe
miejsce wed³ug posiadanych kompetencji i wiarygodnych kwalifikacji oraz
znaczenia w strukturach spo³ecznoœci
lokalnej i samorz¹dowej.
Sprzyjaj¹c¹ okolicznoœci¹ realizacji
umowy jest fakt, ¿e organizacje te nie s¹
uwik³ane w ¿adne opcje polityczne. Aby
uzmys³owiæ sobie i porównaæ obecn¹ sytuacje w Polsce do okresu porozbiorowego, zachêcam do wyszukania w internecie
has³a: „Stanis³aw Staszic” wówczas ³atwiej
bêdzie nam zrozumieæ co nale¿y czyniæ
w obecnej naszej rzeczywistoœci, ¿eby
móc lepiej wype³niaæ nasz¹ powinnoœæ
„Byæ Narodowi u¿ytecznym” i w³aœnie
temu powy¿szemu przes³aniu ma s³u¿yæ
zapocz¹tkowana wspó³praca i podpisana
umowa partnerstwa w budowie „Paktu
na rzecz Gdañska”.
W dniu podpisania umowy wspólnie
zorganizowano imprezê – Wernisa¿ Malarstwa Tadeusza Stasiñskiego z pokazem
warsztatowego malowania, przepiêkn¹
opraw¹ muzyczn¹, z mo¿liwoœci¹ nabycia
ksi¹¿ki Profesora Januszajtisa oraz uzyskania autografu. W imprezie uczestniczy³o wielu znakomitych goœci miêdzy innymi Prezes Fundacji Naukowo-Technicznej
„Gdañsk” prezesi zak³adów pracy Cemet
i Euro-Went, przedstawiciele Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” oraz Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdañsku
OPR.

INICJATOR PODPISANEJ UMOWY,
KO£A IN¯YNIERÓW I PASJONATÓW
IKO ORUNIA – IN¯. JÓZEF KUBICKI

ZA£O¯YCIEL
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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czeka na każdy okruch pamięci

W skrzyniach ze œmietnika
Pocz¹tek tej historii mia³ dla mnie miejsce 11 stycznia 2013 r. W ten mroŸny i œnie¿ny dzieñ
spotka³em siê wieczorem ze Stanis³awem Szymajd¹. Przyjecha³em do niego po jego wczeœniejszej
deklaracji przekazania pami¹tek dla Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku. W jego mieszkaniu
czeka³y ju¿ na mnie dwie stare skrzynie.
W³aœcicielem – p³k Wiktor Stoczkowski

Szybko okaza³o siê, ¿e nie s¹ to zwyk³e
skrzynie, lecz kufry podró¿ne wykonane
z pustych skrzyñ transportowych.
Tatusiu, jakaœ ekipa opró¿nia strych
Z takimi to w³aœnie niejednokrotnie
wracali do Polski po zakoñczeniu wojny
¿o³nierze 2. Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie.
Pierwszy z kufrów by³ zamykany na
zachowany jeszcze, choæ ju¿ bez klucza,
zamek. R¹czkê kufra owiniêto – dla wygodniejszego noszenia – wojskowym brezentem. Widoczne œlady po lakowanych
na drewnie pieczêciach œwiadcz¹ do dzisiaj o jego podró¿ach. Dla zwiêkszenia
jego trwa³oœci pod jego podstaw¹ nabito
metalowe stopki. Na drugim z kufrów zachowa³y siê jeszcze dobrze napisy: „Stow
Away From Boilers”, „Rot 96... Gat …”,
„37059 EFI ELBO” i inne. Kufer ten by³
niegdyœ zamykany na k³ódkê. Do noszenia s³u¿y³y dwa brezentowe uchwyty.
Wnêtrze wyklejono papierem, a zewnêtrzne boki obito metalow¹ obejm¹.
Z rozmowy ze Stanis³awem Szymajd¹
dowiedzia³em siê, ¿e cztery, a mo¿e ju¿
piêæ lat temu zadzwoni³a do niego córka:
„Tatusiu, w domu przy ulicy Liczmañskiego w Gdañsku Oliwie jakaœ ekipa pracowników opró¿nia stary strych. Mo¿e do

Jeden z kufrów wykonanych z pustych skrzyñ

remontu. Wœród wystawionych na œmietnik rzeczy s¹ dwie stare skrzynie z jakimiœ
rzeczami. Lubisz starocie, to mo¿e i te ciê
zainteresuj¹”. Poinformowany w ten sposób
ojciec pojecha³ i zabra³ skrzynie. Uzna³,
¿e poosiadaj¹ wartoœæ historyczn¹ i szkoda, ¿eby zosta³y wyrzucone. Wtedy nie wiedzia³ jeszcze, co z nimi zrobi. Schowa³ je
w swojej piwnicy i tak przetrwa³y parê
kolejnych lat, gdy dojrza³a decyzja o ich
przekazaniu dla Muzeum.

„Per³y” ze skrzyñ – nieœmiertelnik, rogatywka, guziki i nak³adki
na pagony mundurowe, fragment bransolety z monet

Przyjête protoko³em skrzynie i ich zawartoœæ zosta³y przewiezione do Muzeum
II Wojny Œwiatowej w Gdañsku. W lipcu
przysz³a kolej na ich szczegó³ow¹ analizê.
Przedmioty zosta³y pogrupowane i powi¹zane ze sob¹ logicznie. Wœród przys³owiowych pere³ek znalaz³a siê grupa pami¹tek
wskazuj¹ca na to, ¿e przed laty ich w³aœcicielem mog³a byæ nietuzinkowa osoba –
p³k Wiktor Stoczkowski. Przedwojenny
polski oficer, ¿o³nierz Kampanii Wrzeœniowej 1939 r., który po dostaniu siê do niewoli by³ internowany. Wraz z grup¹ innych
polskich oficerów w dniu 9 paŸdziernika
1940 r. zosta³ przewieziony z Obozu Kozielsk II do Moskwy i umieszczony w wiêzieniu NKWD na Butarykach, gdzie polscy
oficerowie byli nak³aniani do tworzenia
wojska polskiego w s³u¿bie sowieckiej.
Zosta³ uwolniony z grup¹ oficerów tworz¹cych Armiê Gen. W³adys³awa Andersa.
Od 4 kwietnia 1943 r. by³ zastêpc¹ dowódcy 5. Wileñskiej Brygady Piechoty.
By³ ranny pod Monte Cassino. Od jesieni
1944 r. pe³ni³ s³u¿bê dowódcy 4. Wo³yñskiej Brygady Piechoty. To oczywiœcie
tylko garœæ informacji o nim, ale i te wystarczy³y, by doceniæ wartoœæ pozyskanych
przedmiotów.

Nieœmiertelnik pu³kownika Wiktora Stoczkowskiego
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Nak³adka na pagon. Tzw. belki wyciêto ze zwyk³ej blachy

Wiod¹cym dowodem sta³ siê nieœmiertelnik – kompletny i informuj¹cy, ¿e nale¿a³ w³aœnie do Wiktora Stoczkowskiego –
ur. 25 sierpnia 1898 r., bêd¹cego wyznania
rzymsko-katolickiego i s³u¿¹cego w Armii
Polskiej.
Pagony, guziki z or³em w koronie,
rogatywka
Do niezmiernie cennych, choæ bardzo
ju¿ zniszczonych, nale¿¹ nak³adki na pagony mundurowe. Dwie z nich s¹ szczególnie ciekawe, mog³y powstaæ w pierwszym
okresie tworzenia Armii gen. W³adys³awa
Andersa. Tzw. belki wykonano ze zwyk³ej
blachy, u¿yto równie¿ dwóch rodzajów
gwiazdek z sowieckich sortów mundurowych. Inne nak³adki przypominaj¹ o przedwojennej s³u¿bie i póŸniejszej w szeregach
2. Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie. O tej ostatniej œwiadcz¹ równie¿ dwa guziki z or³em w koronie u¿ywane
do p³aszcza mundurowego. Wœród sortów
mundurowych nale¿y jeszcze wymieniæ
rogatywkê. W jej wnêtrzu widoczna jest
jej data produkcji – 1942 r. i oznaczenie
producenta Silberston & Sons. Do tzw.
sztuki okopowej mo¿na z kolei zaliczyæ
znaleziony w jednej ze skrzyñ fragment
bransolety wykonanej z przedwojennych
polskich monet.
Wœród innych zagadkowych przedmiotów znalezionych w skrzyniach znajduje
siê kilka, które mog¹ wskazywaæ, ¿e z biegiem czasu, znalaz³y siê tu byæ mo¿e przedmioty nale¿¹ce do innego mê¿czyzny.
Wskazuj¹ na jego zwi¹zki ze s³u¿b¹ na
morzu. Wœród nich zwraca uwagê przede
wszystkim pieczêæ ze statku s/s „Lida”.
Treœæ pieczêci: „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrêtowe // Polish Britisch Team-
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Pieczêæ, a byæ mo¿e i bloczek do liny ze statku „Lida”

ship CO LTD // S/S LIDA”. Byæ mo¿e z tej
to te¿ jednostki pochodzi znaleziony tu bloczek do liny, jakich u¿ywa siê na statkach.
Drewnicowiec s/s „Lida”
– statek szczêœliwy
Drewnicowiec s/s ,,Lida” pozostaje w cieniu wielu innych wspania³ych historii polskich statków i okrêtów w czasie II Wojny
Œwiatowej. Karty jego dziejów s¹ jednak
nie mniej ciekawe i warto przypomnieæ kilka z nich. Zalicza siê go nie bez przyczyny,
do statków szczêœliwych. Warto przypomnieæ, ¿e przydzia³ na statek „szczêœliwy”
lub „pechowy” mia³ znaczenie dla marynarzy nie tylko w czasie wojny. Statek ten
zosta³ zwodowany w 1938 r. By³a to wówczas nowoczesna jednostka p³ywaj¹ca
przystosowana do przewozu drewna. Mia³a pojemnoœæ 1568 BRT / 790 NRT i noœnoœæ 2110 ton. Przy jej d³ugoœci 77,1 m
i szerokoœci 11,8 m mog³a p³yn¹æ z prêdkoœci¹ 10 wêz³ów. Napêdzana by³a dwu
prê¿n¹ 2-cylindrow¹ maszyn¹ parow¹ systemu Lentza o mocy 1100 KM. Jej armatorem by³o Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrêtowe S.A. „Polbryt”, z siedzib¹
w Gdyni, które to zleci³o budowê statku
stoczni Swan, Hunter&Wigham Richardson
w Newcastle – on – Tyne. Przed wybuchem
wojny cumowa³ niejednokrotnie w Gdyni.
Jak ju¿ wspomniano by³ zaliczany do
szczêœliwych statków i potwierdza to zdarzenie z 20 stycznia 1941 r., kiedy to zosta³ trafiony niemieck¹ bomb¹ lotnicz¹
w jedn¹ z ³adowni.
Ucieczka pod dowództwem
kpt. ¿.w. Jerzego Œwiêchowskiego
Bomba zeœlizgnê³a siê za burtê, gdzie
eksplodowa³a, a powsta³e – skutkiem wy-

buchu – uszkodzenia, nale¿a³y do niewielkich. Do szczêœliwych te¿ nale¿y zaliczyæ
jego ucieczkê z Casablanki w dniu 4 sierpnia 1940 r., gdzie statek przebywa³ aresztowany przez kolaboruj¹cych z nazistowskimi Niemcami Francuzów z ówczesnej
Francuskiej Afryki Zachodniej. Na krótko
przed ucieczk¹ za³oga podjê³a te¿, nieudan¹ niestety próbê wywiezienia grupy
miejscowych ¯ydów do Ameryki. Zamiar
ten udaremnili Niemcy, którzy przejêli
w tych dniach faktyczn¹ w³adzê w Casablance. Za³oga by³a zmuszona ratowaæ siebie i statek. Pe³na napiêcia ucieczka statku
pod dowództwem kpt. ¿.w. Jerzego Œwiêchowskiego trwa³a cztery doby. 8 sierpnia
1940 r. statek dotar³ szczêœliwie do Ponta
Delgada na Wyspach Azorskich.
S/s „Lida” wykona³ wiele kolejnych
rejsów i przetrwa³ wojnê, by 6 sierpnia
1946 r. powróciæ szczêœliwie do Gdyni.
W 1950 r. zosta³ przejêty przez Polsk¹
¯eglugê Morsk¹ w Szczecinie i zmieniono
jego nazwê na „Gliwice”.
Dotrzeæ do mieszkañców domu,
rodziny by³ych w³aœcicieli pami¹tek
Pod nowym w³aœcicielem wykona³ ponad czterysta rejsów. W ostatnich latach
swojej s³u¿by pe³ni³ rolê p³ywaj¹cego
magazynu, by ostatecznie w 1973 r. zakoñczyæ swój morski ¿ywot. Pewnie niewiele zosta³o ju¿ po nim pami¹tek, tym
bardziej cenne pozostaj¹ odnalezione
przedmioty.
Wœród znalezionych w skrzyniach pami¹tek by³o oczywiœcie wiele innych mniej
lub bardziej wa¿nych ju¿ historycznie
przedmiotów. Wymieniæ mo¿na chocia¿by: maszynkê do rêcznego wyrobu papierosów z po³owy XX w. marki Marque &
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Modele Dêposês „Pratica” E. D. Paris (wytwórnia dzia³a³a we Francji od 1930 r.),
brytyjskie mapy hydrograficzne z 1947 r.
Ba³tyku Zachodniego i Zatoki Gdañskiej,
2. Pfennige Danzig (moneta z okresu Wolnego Miasta Gdañska z 1926 r.), szwedzk¹
maszynkê do ostrzenia ¿yletek Simens Sirana i pe³ne opakowanie zapa³ek okrêtowych – tzw. szturmówek: „Ship Lifeboat

Matches” marki Bryant & May / Aproved
By MOFT&CA z 1965 r.
Przy przyjêtych w darze przedmiotach
nie by³o ¿adnych zdjêæ i dokumentów. Ich
wartoœæ historyczna jest jednak zbyt du¿a,
aby na tym poprzestaæ. Postanowi³em pod¹¿yæ tropem, dotrzeæ do mieszkañców
domu, a mo¿e i rodziny by³ych w³aœcicieli
pami¹tek. Bêdê szuka³ dalej i wierzê, ¿e

mo¿e znajd¹ siê te¿ Czytelnicy, którzy mi
w tym pomog¹. Wszak w kilku innych
zagadkowych sprawach mia³o ju¿ to miejsce. Ci¹g dalszy musi nast¹piæ.
WALDEMAR KOWALSKI
SKANY: Z ARCH. MUZEUM
II WOJNY ŒWIATOWEJ

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (9)

Dzieje pewnego maj¹tku
ziemskiego na LubelszczyŸnie
W miejscu doszczêtnie zniszczonego w XVII wieku zamku lubelskiego, w latach 20. XIX wieku zbudowano zamek w stylu
neogotyckim. Od pocz¹tku pe³ni³ on funkcje wiêzienne, pierwotnie jako wiêzienie kryminalne Królestwa Kongresowego.
Nastêpnie w latach 1831–1915 funkcjonowa³o tu wiêzienie
carskie.
W³aœciciel aresztowany przez sowietów
Od 1918 r. a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej wiêziono tu
sympatyków ruchu komunistycznego dzia³aj¹cych na rzecz
zwi¹zku sowieckiego. W 1939 r. zamek zajêli hitlerowcy, nastêpnie w sierpniu 1944 r. zosta³ przejêty przez w³adze sowieckie. Po
przejêciu zamku przez w³adze polskie nadzór nad tym obiektem
oraz jego pensjonariuszami przej¹³ urz¹d bezpieczeñstwa.
W³aœciciel maj¹tku ziemskiego – po³o¿onego na po³udnie od
Lublina – zosta³ aresztowany jeszcze przez sowietów i dopiero
w 1947 r,. zwolniony z wiêzienia mieszcz¹cego siê w³aœnie
w Zamku Lubelskim. Nie móg³ ju¿ jednak wróciæ do swojego
maj¹tku, gdy¿ ten zosta³ przejêty przez w³adze PRL na cele reformy rolnej. Rodzina w³aœciciela, podobnie jak inne rodziny
ziemiañskie, zosta³a wypêdzona z maj¹tku w 1945 r. z zakazem
osiedlania siê w powiecie Lubelskim.
Po pa³acu – wspomnienie
Wszyscy szczêœliwie spotkali siê w 1947 r. u bliskiej rodziny,
która udzieli³a im pomocy i zapewni³a lokum.
Znacjonalizowany maj¹tek o powierzchni ponad 150 ha sk³ada³ siê m.in. z zespo³u parkowo-pa³acowego, stawów rybnych,
a tak¿e w³asnej elektrowni. By³a tam równie¿ bardzo ciekawa
pod wzglêdem architektonicznym wie¿a ciœnieñ.
Grunty rolne w du¿ej czêœci rozparcelowano i przekazano
okolicznym rolnikom. Z kolei pa³ac wraz z parkiem zosta³
w 1950 r. przekazany szpitalowi dla nerwowo i psychiatrycznie
chorych, a nastêpnie w 1954 r. stworzono w tym miejscu schronisko dla nieletnich i – dodatkowo – w latach 60. XX wieku
zak³ad poprawczy.
Obecnie po pa³acu zosta³o ju¿ w³aœciwie tylko wspomnienie,
gdy¿ zosta³ gruntownie przebudowany i tylko w niewielkim
stopniu przypomina dawny budynek.

Jak ju¿ wskazano w jednym z wczeœniejszych artyku³ów przepisy dekretu z dnia 6 wrzeœnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej nadal obowi¹zuj¹ i zgodnie z wydanym do niego aktem
wykonawczym – rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu
PKWN, obecnie w³aœciwym organem w³aœciwym do rozstrzygania – czy dana nieruchomoœæ podlega³a pod przepisy tego dekretu czy te¿ nie – s¹ wojewodowie (pierwotnie by³y to wojewódzkie
urzêdy ziemskie).
Zadaniem wojewodów, w zale¿noœci od konkretnej sprawy,
jest stwierdzenie czy na dzieñ wejœcia w ¿ycie dekretu o reformie
rolnej by³y spe³nione przes³anki z art. 2 ust. 1 pkt a)– e) tego aktu
prawnego pozwalaj¹ce uznaæ, i¿ dana nieruchomoœæ sta³a siê
z mocy prawa w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa czy te¿ nie podpada³a
pod przepisy tego aktu.
W przypadku zespo³ów pa³acowo-parkowych, zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem s¹dów administracyjnych, organ
administracji powinien ka¿dorazowo ustaliæ, czy taki zespó³ by³
niezbêdny na cele rolnicze, a tak¿e czy móg³ samodzielnie funkcjonowaæ, bez pozosta³ej rolniczej czêœci maj¹tku.
Podstawê prawn¹ orzekania przez wojewodów stanowi art. 2
ust. 1 pkt. ) tego dekretu, zgodnie z którym na w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa przechodz¹ nieruchomoœci o charakterze rolniczym stanowi¹ce w³asnoœæ albo wspó³w³asnoœæ osób fizycznych lub
prawnych, je¿eli ich rozmiar ³¹czny przekracza b¹dŸ 100 ha powierzchni ogólnej, b¹dŸ 50 ha u¿ytków rolnych, a na terenie
województw poznañskiego, pomorskiego i œl¹skiego, jeœli ich
rozmiar ³¹czny przekracza 100 ha powierzchni ogólnej, niezale¿nie od wielkoœci u¿ytków rolnych tej powierzchni.
W³aœciwy wojewoda powinien równie¿ zbadaæ, czy pozosta³e
czêœci sk³adowe maj¹tku, jak np. wspomniane stawy rybne, równie¿ by³y niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.

MAREK FORYŒ,

DART DG
TEL. 502 166 894

RADCA PRAWNY
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Rada Dzielnicy Gdańsk–Śródmieście nawiązuje do tradycji

D³ugie Ogrody – rynek
zieleni, kultury i rekreacji
Œródmieœcie Gdañska, otaczaj¹c siê potê¿nymi ziemnymi fortyfikacjami, objê³o w ca³oœæ wolne tereny. Sercem Œródmieœcia
jest G³ówne Miasto. Obok niego Stare Miasto zachowuj¹ce œlady Piastów, Ksi¹¿¹t Pomorskich i Krzy¿aków. Od wschodu
za Mot³aw¹ gdañszczanie wykorzystywali tereny wsi na ogrody.
Po w³¹czeniu tych ogrodów w obrêb
ziemnych fortów sta³y siê one now¹ dzielnic¹ mieszkaniow¹.
Mieszczan by³o wielu, a ka¿dy chcia³
mieæ ogród
Pierwotna wieœ – przedmieœcie z koœcio³em Œw. Barbary i ogrodami – zape³ni³a siê kamienicami mieszczan. A nawet
pa³acami, jak na przyk³ad pa³ac ksi¹¿¹t
Mniszchów. Intensywna budowa na tym
terenie rozwinê³a siê w XIX wieku. Powstawa³y tutaj równie¿ zak³ady przemys³owe, jak np. rzeŸnia miejska.
Zniszczenia wojenne w mniejszym stopniu dotknê³y tê czêœæ Œródmieœcia Gdañska. Krêgos³upem tej czêœci miasta by³a
i jest niemiecka droga, trakt na wschód od
Gdañska. Wzd³u¿ tego traktu gdañszczanie pierwotnie lokalizowali swoje ogródki

Elewacja od ul. Radnej – projekt arch. Stanis³awa Michela

– ogrody. Poniewa¿ mieszczan
by³o wielu, a ka¿dy chcia³ mieæ
ogród, tote¿ ogrody te by³y w¹skie, a za to d³ugie. Dlatego po
w³¹czeniu tego obszaru w granice miasta utrwali³a siê jego nazwa D³ugie Ogrody.
Nawi¹zuj¹c do tych zielonych
tradycji obecnie mieszkañcy D³ugich Ogrodów i Rada Dzielnicy
Gdañsk–Œródmieœcie zamierza
zaakcentowaæ centrum tej czêœci
Œródmieœcia terenem zielonym
z funkcjami rekreacji, zdrowia,
sztuki i nauki.
Wyj¹tkowo atrakcyjny nie tylko
dla mieszkañców

Nie chcemy, aby kolejne budowle w Œródmieœciu by³y
choæ trochê podobne do tej topornej realizacji
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To zielone centrum objête ulicami – D³ugie Ogrody, ulic¹ Œw.
Barbary, ul. Grobla Angielska
i Krowodersk¹ – zawieraæ ma:
szko³ê, przedszkole, koœció³ Œw.
Barbary, Dom S¹siedzki, niewielk¹ liczbê domów mieszkalnych oraz – dla mieszkañców ca³ego Œródmieœcia – kryty basen
k¹pielowy dzia³aj¹cy ca³y rok.

Centrum parku ma byæ zaakcentowane
rzeŸbiarsko z akcentem wodnym. Istniej¹ce zadrzewienie – uporz¹dkowane i zadrzewione. Alejki maj¹ byæ wyposa¿one
w ³aweczki z pojemnikami na œmieci oraz
usytuowane latarenki œwietlne. W bocznych czêœciach zieleni przewiduje siê boisko do siatkówki i miejsce zabaw dla
dzieci.
Ca³e to za³o¿enie z trzech stron ma byæ
objête zabudow¹ mieszkaniow¹.
Ten fragment Œródmieœcia Gdañska
stanie siê wyj¹tkowo atrakcyjny nie tylko
da mieszkañców D³ugich Ogrodów, ale
i ca³ego Œródmieœcia.
Bêdzie to rodzaj rynku zieleni, kultury
i rekreacji, otoczonego zabudow¹ mieszkaniow¹, której mieszkañcy obecnie w³¹czyli siê spo³ecznie w realizacjê tego zamierzenia, które jest czêœci¹ programu dzia³añ
spo³ecznych Rady Dzielnicy Gdañsk–Œródmieœcie.
ARCH. STANIS£AW MICHEL,
KOMISJI £ADU
PRZESTRZENNEGO RADY DZIELNICY
GDAÑSK–ŒRÓDMIEŒCIE
PRZEWODNICZ¥CY
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„Podwórkowe Rewolucje” – udana akcja społeczna w Oruni

Nigdy siê nie poddawaj,
czyli po grudzie do celu
„Podwórkowe Rewolucje” – akcja, o której pocz¹tkach pisa³em w lutym 2013 r., w³aœnie dobieg³a koñca. Dziêki
zaanga¿owaniu ludzi z Gdañskiej Fundacji Innowacji Spo³ecznych i innych organizacji, jak równie¿ przy czynnym udziale
lokalnej spo³ecznoœci, piêæ kolejnych podwórek na Oruni radykalnie odmieni³o wygl¹d.
Wszystko zaczê³o siê w 2012 r., kiedy
mimo wielu nieprzychylnych opinii uda³o
siê zrewitalizowaæ pierwsze podwórko oruñskie przy ul. Zwi¹zkowej.
Nikt niczego nie zniszczy³.
Zainteresowali siê Szwajcarzy
Wszyscy wówczas zadawali pytania,
czy przetrwa, czy nie zniszcz¹, czy w ogóle jest sens robienia czegokolwiek tutaj,
w zdegradowanej dzielnicy. Projekt dokoñczono i… nikt niczego nie zniszczy³,
wiêcej podwórko jeszcze bardziej wypiêknia³o poprzez dzia³ania mieszkaj¹cych tam
ludzi, którym zale¿y by w ich otoczeniu
by³o ³adnie i czysto.
To by³ bodziec do dalszego dzia³ania.
Postanowiono zrobiæ coœ bardziej spektakularnego. Je¿eli wysz³o z jednym podwórkiem, to inne równie¿ mog¹ siê na
korzyœæ zmieniæ. Maszyna ponownie ruszy³a i zaczêto szukaæ sponsorów, których
zainteresuje ten doœæ, jak siê wówczas wydawa³o, karko³omny pomys³. Uda³o siê.
Projektem roboczo nazwanym „Edukacja
obywatelska w dzia³aniu” zainteresowali
siê szwajcarzy w ramach programu wspó³pracy z nowymi pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej. Pierwszy, bardzo
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wa¿ny punkt z obszernej „listy ¿yczeñ”
zosta³ za³atwiony. Teraz przyszed³ czas na
przygotowanie merytoryczne ca³ej akcji.
Rozpoczêto od cyklu szkoleñ, podczas
których dyskutowano o istotnych problemach dzielnicy, o rewitalizacji przestrzeni
miejskiej i sposobach motywacji mieszkañców do wspólnych dzia³añ.
Goœcie z Irlandii.
Mieszkasz – projektujesz
W ramach szkolenia i przygotowania
do rewitalizacji podwórek zawitali na
Oruniê goœcie z Irlandii, eksperci z Groundwork Northern Ireland, zajmuj¹cy siê
podobnymi projektami u siebie. Prowadz¹c szkolenia w „Goœcinnej Przystani”
przekazali oni uczestnikom wiele cennych
wskazówek, zdobytych podczas pracy
w swoim kraju. W koñcu dosz³o do pierwszych spotkañ z mieszkañcami wybranych
piêciu podwórek, którzy to ,wed³ug przyjêtego planu, maj¹ byæ projektantami w³asnej przestrzeni. Frekwencja ró¿na i ró¿ne
spojrzenia na pomys³. Jedni chc¹, by w ich
otoczeniu powsta³o wiêcej miejsc parkingowych, inni znowu pragn¹ zieleni, ³aweczek, miejsca do wspólnego grillowania
i placu zabaw.

Z mozo³em tworzono papierowe makiety, na których stopniowo pojawia³y siê
klomby, piaskownice, ³aweczki i kolejne
elementy przysz³ej infrastruktury. Problem tkwi³ w znalezieniu takiego koñcowego rozwi¹zania, które zadowoli wszystkich zainteresowanych.
O tym, jakie to piekielnie trudne, przekonano siê wkrótce podczas pierwszych
prac na podwórkach. Z pocz¹tkiem maja
do pracy ruszy³ sprzêt ciê¿ki. Zaczêto wyrównywaæ teren, wywo¿ono gruz, wreszcie przywieziono czarnoziem i wszystko
zaczê³o siê zmieniaæ. Nie wszystkim jednak ów plan siê spodoba³. Oprócz zwyczajowej, cichej opozycji, znalaz³a siê
i taka grupa, która postanowi³a g³oœno
walczyæ o pozostawienie niezmienionym
ich dotychczasowego, brudnego i obskurnego otoczenia.
Reformatorzy, psia ich maæ!
– Panie, ja auto stawiam w tym miejscu
od trzynastu lat, nie rozumiem tych zmian,
które chcecie tu wprowadziæ – mówi³ mieszkaniec. – Komu to potrzebne, przecie¿
i tak prêdzej, czy póŸniej, wszystko to
zniszcz¹. Gdzie teraz bêdê stawia³ samochód? Reformatorzy, psia ich maæ!
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– Piaskownica??? A po co komu piaskownica, przecie¿ tu nie ma dzieci, stanowczo oponowa³ inny s¹siad. – Wymyœlili sobie jak¹œ piaskownicê, mo¿e jeszcze
basen zbuduj¹?
– Kto was tu prosi³? My nie chcemy
¿adnych zmian, tu zawsze by³y ka³u¿e
i dzieci œwietnie w nich bawi³y – wzburzy³ siê trzeci orunianin. – To jakiœ cyrk,
tu nigdy nie by³o kwiatów i ³aweczek.
– Nie myœlcie sobie, ¿e wszystko wam
wolno, zbierzemy podpisy od tych, którym
nie podoba siê nowy kszta³t podwórka –
perorowa³ kolejny sceptyk. – Stworzymy
petycjê do Prezydenta i bêdziecie musieli
wszystko doprowadziæ do poprzedniego
stanu.
Dochodzi³o nawet do tego, ¿e malkontenci s³ownie atakowali s¹siadów zaanga¿owanych w projekt, tych, którym zale¿y,
by w koñcu mieszkaæ w ³adnym otoczeniu.
Nie pomaga³y t³umaczenia i rozmowy, protesty eskalowa³y. Kolejne, wypite kufle
piwa podsyca³y gniew w obozie opozycjonistów.
– To nie jest wasze prywatne podwórko! Ja siê wam nie podoba to wynocha!
Przez dziwactwa tych g³upoli podnios¹
nam czynsz! – wzmaga³y siê g³osy impertynencji.
Kopali do³ki, sadzili drzewka, krzewy,
kwiaty…
Mimo wielu przejawów niechêci, prace
prowadzono nadal. Kopano do³ki, w któ-

rych po chwili sadzono drzewka, krzewy
i kwiaty, wyrównywano teren, siano trawê, malowano drewniane ozdoby i ogrodzenia, na okolicznych œcianach budynków pojawia³y siê kolorowe murale. Po
kilkunastu dniach pracy widaæ ju¿ by³o

– Proszê pana, tutaj nigdy nic dobrego
siê nie dzia³o, a teraz wszystko siê zmieni³o, jest piêknie, zielono i czysto – wzruszonym g³osem odpowiedzia³a pani Beata
z ul. Serbskiej.
– Mo¿emy wyjœæ, posiedzieæ, wypiæ
kawê z s¹siadami – dodaje pani Maria,
emerytka z ul. Rejtana. – Wreszcie czujemy, ¿e o nas, emerytów te¿ ktoœ zadba³. Ja
ju¿ jestem stara, nie mog³am czynnie pomagaæ, ale szczerze kibicowa³am pracuj¹cym tutaj ludziom. Dziêkujê im z ca³ego
serca i jestem dumna, ¿e mam takich s¹siadów.
Motto – kolorowy napis na muralu

zamierzony efekt, podwórka zmieni³y siê
nie do poznania. Jeszcze tylko monta¿ stylowych ³awek i gotowe.
– Jesteœcie zadowoleni ze swojego dzie³a? – pytam mieszkañców, którzy brali
udzia³ w przedsiêwziêciu.

Warto podkreœliæ, jakie by³o g³ówne przes³anie Szwajcarów, dlaczego wsparli
finansowo tê piêkn¹ i szlachetn¹ inicjatywê budowy Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
w³aœnie na Oruni, budowanie wiêzi s¹siedzkich poprzez wspólne podwórka. Bra³em
udzia³ w niektórych szkoleniach – (zajêciach seminaryjnych) i wtedy zrozumia³em
jakim fundamentem jest wiêŸ spo³eczna lokalnych œrodowisk, które przez d³ugie lata
by³y chyba celowo poró¿niane, aby ³atwiej by³ stosowaæ RZYMSK¥ ZASADÊ
– DZIEL i RZ¥D•.
JÓZEF KUBICKI

– Nie wierzy³am, ¿e na Oruni coœ siê
mo¿e zmieniæ – mówi, prosz¹ca o anonimowoœæ, mieszkanka ul. Zamiejskiej. –
Myœla³am, ¿e tak, jak zawsze, skoñczy siê
tylko na gadaniu. Na szczêœcie pomyli³am
siê. Czy jest zadowolona? A jak tu siê nie
cieszyæ, kiedy praca przynosi takie fajne
efekty. Bojê siê tylko tego ¿e ktoœ mo¿e to
wszystko zniszczyæ.
– Panie co tu du¿o gadaæ, jest dobrze –
krótko puentuje pan Maciej z ul. Zwi¹zkowej.
Na koniec weso³a historia z podwórka
przy ul. Serbskiej. Na namalowanym tam,
kolorowym muralu, widnieje napis w jêzyku angielskim – „Never give up”.
Jeden z pracuj¹cych przy nim ma³ych
ch³opców, pyta autora malunku:
– Proszê pana, a co tu jest napisane?
– Nigdy siê nie poddawaj – odpowiada
autor muralu.
Po chwili zastanowienia, ch³opiec oznajmia donoœnym g³osem
– Ja siê nigdy nie poddajê proszê pana!!!
Brawo! Never give up, Orunio.
ROMAN WAWRZYNIEC ITRICH
FOT. PIOTR OLEJARCZYK
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I my tam byliśmy

Detko Band gra³
i kwestowa³
Po raz siedemnasty Zespó³ Detko Band urz¹dzi³ jubileusz dzia³alnoœci grupy. Spotkanie, odby³o siê 28 czerwca 2013 r.,
tradycyjnie w ostatni pi¹tek czerwca, na terenie Centrum Myœliwskiego przy ulicy Jaœkowa Dolina we Wrzeszczu. Gospodarzem
– jak zwykle – by³ Jerzy Detko, lider zespo³u, saksofonista i klarnecista, ulubieniec kilku pokoleñ muzyki jazzowej.
Przy piêknej letniej pogodzie, w naturalnej scenerii, snu³y siê
standardy muzyki jazzowej.
Rozbrzmiewa³ happy jazz, swing, dixliland, pop i muzyka
taneczna. Rozmowy, a póŸniej i tañce, trwa³y do bia³ego rana.
Wœród goœci byli ludzie znani i mniej znani, przedstawiciele najró¿niejszych œrodowisk: sportowego, medycznego, politycy, estrady i in. Przyby³a równie¿ grupa dzia³aczek i dzia³aczy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Humory dopisywa³y. Jad³a i napojów
nie brakowa³o.

Fot. Z arch. Detko Band

Jurek Detko, jak zawsze, wytworny i z klas¹

Zespó³ Detko Band w komplecie

W trakcie wieczoru nie oby³o siê bez akcentu charytatywnego.
Uczestnicy przekazywali pieni¹dze i wysy³ali sms w celu zasilenia konta Fundacji Hospicyjnej w Gdañsku.
– W najbli¿szym czasie bêdziemy grali na Œwiêcie Chleba 28
lipca podczas Jarmarku Œw. Dominika w Gdañsku, a póŸniej w
czasie pierwszego weekendu sierpnia 2013 podczas Sopot Molo
Festiwal, serdecznie zapraszam!
Nasza delegacja wrêczy³a cz³onkom zespo³u z okazji jubileuszu kwiaty i ostatni numer miesiêcznika „Nasz Gdañsk”, œwietnie siê bawi³a i czynnie uczestniczy³a w kweœcie.
K.K.

Delegacja Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

W imieniu muzycznego zespo³u kwiaty i ¿yczenia odebra³ uradowany lider

Fot. Arch.
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Zabawa trwa³a do bia³ego rana

Prowadzenie życia zawodowego w jednym miejscu, a utrzymywanie
rodziny w innym, jest wprawdzie znakiem naszych czasów,
ale występowało we wcześniejszych wiekach

„S³oiki” wczoraj i dziœ.
Na przyk³adzie Gdañska
Niedawno w warszawskich mediach przetoczy³a siê przeœmiewcza kampania dotycz¹ca tzw. „S³oików”. Tym doœæ niemi³ym
okreœleniem pos³uguj¹ siê warszawiacy wobec osób przyje¿d¿aj¹cych do pracy, wynajmuj¹cych mieszkania, ale na
weekendy wyje¿d¿aj¹cych po zaopatrzenie do rodzinnych domów.
Prowadzenie ¿ycia zawodowego w jednym miejscu, a utrzymywanie rodziny w
innym jest wprawdzie znakiem naszych
czasów, ale wystêpowa³o we wczeœniejszych wiekach.
W XVI i na pocz¹tku XVII w. Gdañsk
wysysa³ si³ê robocz¹
Dawni gdañszczanie nie wymyœlali specjalnych okreœleñ dla obcych przybyszów,
zw³aszcza, ¿e w czasach najwiêkszej prosperity miasta (XVI – pocz. XVII w.), metropolia cierpia³a na chroniczny brak r¹k
do pracy. Miasto wysysa³o si³ê robocz¹, tak
z bliskiej okolicy, np. z przedmieœæ, ¯u³aw
i Kaszub, jak i by³o magnesem przyci¹gaj¹cym pracowników nawet z Europy Zachodniej. Uzyskanie prawa miejskiego u³atwia³o
prowadzenie handlu, otrzymanie warsztatu,
umo¿liwia³o uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym i politycznym miasta.
Dawniej wyró¿niano kilka rodzajów obywatelstw. W Gdañsku mo¿na by³o uzyskaæ
go w trzech kategoriach. Najbardziej presti¿owe by³o obywatelstwo kupieckie, kolejno
– rzemieœlnicze i robotnicze. Uzyskanie ka¿dego z nich wymaga³o przejœcia ró¿nych procedur, ale dwie rzeczy ³¹czy³y je wszystkie
– koniecznoœæ z³o¿enia dokumentu potwier-

dzaj¹cego pochodzenie z legalnego ma³¿eñstwa (prawego ³o¿a) i uiszczenie op³aty.
Warto te¿ dodaæ, ¿e w XVI w. obywatelami
mogli zostaæ wyznawcy trzech wyznañ –
katolickiego i dwóch protestanckich (kalwinizmu i luteranizmu), co by³o zjawiskiem rzadkim w dawnej Rzeczypospolitej
i podkreœlaj¹cym specyfikê wielokulturowego Gdañska.
Rzemieœlnicy i kupcy, kapitan morski
i ¿eglarz
We wspomnianym okresie, od XVI do
pocz¹tków XVIII w., do prawa miejskiego
przyjêto ok. 20 tys. osób, z czego ponad
13 tys. pochodzi³o spoza miasta. Najszersz¹ ³aw¹ wlewali siê do miasta rzemieœlnicy, którzy przybywali z innych
miast, co sprawi³o, ¿e przewa¿aj¹c¹ liczb¹
osób osiedlaj¹cych siê nad Mot³aw¹, mia³a pochodzenie miejskie. Odsetek ten
zwiêkszali te¿ kupcy przybywaj¹cy w 77
proc. z miast.
W trudnym dla miasta XVIII wieku
(1710–1793) liczba nowo przyjêtych wynosi³a 10 675 osób, z czego 5 765 pochodzi³o spoza Gdañska, choæ w przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci z jego najbli¿szej okolicy
(84 proc.) i tu tak¿e przewa¿ali rzemieœlnicy.

By³y te¿ obywatelstwa, które trudno przyporz¹dkowaæ wspomnianym trzem g³ównym
kategoriom. Jednym z nich by³o obywatelstwo jako kapitan morski, ¿eglarz (Schiffer,
Seefahrenden Mann). Nie wi¹za³o siê ono
bowiem ani z prowadzeniem handlu, ani
prac¹ w rzemioœle. Wymaga³o jednak zgody
gildii szyprów i wniesienia szczególnych
op³at, oprócz tej zwyczajowej za uzyskanie
prawa.
Kapitanowie – jak warszawskie „s³oiki”
Kapitanowie byli te¿ jedyn¹ kategori¹
obywateli, którym mo¿na zarzuciæ ¿ycie
jak warszawskim „s³oikom”. No, mo¿e bez
dowo¿enia prowiantu. Ich specyficzne po³o¿enie wynika³o z uprawianego zawodu
i koniecznoœci zdobycia doœwiadczenia.
Gdañsk – jako miasto portowe i posiadaj¹ce
w³asn¹ flotê – potrzebowa³o wykwalifikowanych „ludzi morza”, kapitanów i marynarzy, st¹d sta³y nap³yw chêtnych do pracy na statku by³ widoczny w statystykach.
W XVIII w. do prawa miejskiego przyjêto
528 kapitanów, co stanowi³o 9 proc. wszystkich nadanych obywatelstw.
Wiêkszoœæ z nich, uzyskuj¹c prawo miejskie i staj¹c siê cz³onkami gildii, mia³a ju¿
swoje rodziny. Nie wszyscy jednak chcieli
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porzucaæ dotychczasowe domostwa, chocia¿by ze wzglêdu na wiêzy rodzinne, odleg³oœæ
i koszty utrzymania rodziny w mieœcie. To
zjawisko jest szczególnie zauwa¿ane dla
kapitanów pochodz¹cych z Pomorza, czyli
najbli¿szego zaplecza Gdañska. Wœród cz³onków gildii stanowili oni doœæ wyraŸn¹, ok.
20 proc. grupê, spoœród wszystkich przyjêtych do cechu w XVIII w.
Nie o¿enisz siê, nie sprowadzisz ¿ony
i dzieci – p³acisz karê
W archiwaliach gdañskich zachowa³y siê
wpisy ich kar za brak gospodarstwa w mieœcie, (niem. Haushaltung). By³a to specjalna
op³ata wprowadzona dla kapitanów w 1715 r.,
która mia³a ich „zachêciæ” b¹dŸ do o¿enku,
b¹dŸ sprowadzenia ¿ony i dzieci do miasta.
Jej wysokoœæ nie zmieni³a siê przez ca³y wiek
i wynosi³a 30 guldenów (10 talarów) rocznie,
co by³o równowartoœci¹ œrednio 2 beczek
piwa albo wynagrodzeniem za kilkudniowy
rejs. Wielu kapitanów z okolic S³upska p³aci³o „szyprowe” przez kilka lat. Rekordzist¹
okaza³ siê Martin Buchmann z Ustki, który
przez 40 lat, sumiennie op³acaj¹c karê, wzbogaci³ kasê miejsk¹ o 1200 guldenów, za co
móg³by ju¿ kupiæ w³asny, niewielki statek.

List rodowy kandydata na obywatela (Ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w Gdañsku)

Poza „legalnie” wymiguj¹cymi siê od
osiedlenia siê w mieœcie kapitanami, trudno
jest okreœliæ skalê migracji zarobkowej. Rzesze pracowników dniówkowych, s³u¿¹cych,
pacho³ków i praktykantów ka¿dego dnia
przyje¿d¿a³o z nadziej¹ na lepsze ¿ycie

i wyje¿d¿a³o albo z pe³n¹ sakiewk¹, b¹dŸ
gorycz¹ w ustach, szukaj¹c kolejnych szans
w pobliskim Elbl¹gu czy Toruniu, czy te¿
wracaj¹c do rodzinnego domu, gdzie chocia¿ ludzie byli „swoi”.
DR EWA £¥CZYÑSKA

Sklepik artystyczny, wieczorki muzyczne, teatr

Lato z GTPS
Sezon ogórkowy nie koniecznie musi oznaczaæ brak propozycji kulturalnych, przynajmniej w Gdañskim
Towarzystwie Przyjació³ Sztuki. To ostanie postanowi³o prowadziæ podczas letniej kaniku³y aktywn¹
dzia³alnoœæ.
W Galerii GTPS „Punkt” przy ul. Chlebnickiej 2
w Gdañsku ruszy³ Sklepik Artystyczny w którym
gdañscy artyœci mog¹ sprzedawaæ swoje dzie³a: obrazy, rzeŸby, ksi¹¿ki, tomiki poetyckie … Bêd¹ te¿
opracowywane ich biogramy, aby uaktualniæ i poszerzyæ istniej¹c¹ ju¿ w GTPS bazê danych.
Kolejna propozycja to wieczorki muzyczne podczas których zaprezentuj¹ siê przede wszystkim
m³odzi adepci melpomeny. Przygotowywana jest te¿
prapremiera teatralna w postaci monodramu o Bogumile Kobieli autorstwa literata i dramaturga
Piotra Kotlarza. Re¿yserii podj¹³ siê Beniamin
Koralewski. Przypomnijmy, ¿e Bogumi³ Kobiela
by³ aktorem Teatru Wybrze¿e w latach 1953–1955
i 1958–1960. Wystêpowa³ tak¿e w legendarnym teatrzyku studenckiego Bim-Bom (wraz ze Zbigniewem Cybulskim).
– Latem obserwujemy na G³ównym Mieœcie t³umy
ludzi – mówi prezes GTPS Beniamin Koralewski.
– Chcemy im coœ zaproponowaæ, co niekoniecznie
musi nawi¹zywaæ do tak popularnego w dzisiejszych czasach kiczu i tandety.
JAROS£AW BALCEWICZ
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Fot. Jerzy Gajewicz

Tak by³o na tegorocznym urodzinowo-jubileuszowym wernisa¿u malarstwa
W³odzimierza £ajminga w Galerii GTPS „Punkt”

