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Sentymentalne spacery po mieście jak z bajki

Gdañszczanie w Brugii
Marzy³em o tym mieœcie od dzieciñstwa. Moi lubelscy dziadkowie, u których siê wychowywa³em, za
m³odu du¿o podró¿owali. Z ka¿dej wyprawy przywozili albumy i widokówki, którymi po wielu latach
bawi³em siê jako ch³opiec.
Robi³em przy tym rzeczy z punktu widzenia zbieracza niedopuszczalne.
Nocleg w Domu Mas³a
Na przyk³ad odcina³em no¿yczkami
niebo i za³amywa³em doln¹ czêœæ widoczku, tak ¿e mog³em go ustawiæ przed sob¹
i wyobra¿aæ sobie, ¿e tam gdzieœ jestem.
Ze wszystkich miast, jakie w ten sposób
poznawa³em, najbardziej podoba³a mi siê
Brugia i bardzo chcia³em do niej pojechaæ.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e jako doros³y zjeŸdzi³em
przys³owiowe pó³ œwiata, ale moje dziecinne marzenie mog³em zrealizowaæ dopiero
teraz. Wybraliœmy podró¿ samolotem, przez
Brukselê. Zapowiadanego bezpoœredniego
po³¹czenia z Gdañska nie ma, wiêc trzeba
siê by³o przesiadaæ w Warszawie. Podró¿
przebieg³a bez k³opotów i po przenocowaniu w Brukseli i krótkim spacerze w deszczu
do Wielkiego Placu i Siusiaj¹cego Ch³opczyka udaliœmy siê na dworzec, by bezszelestnie jad¹cym poci¹giem w ci¹gu godziny
przenieœæ siê do Brugii. Niespodziank¹
by³o d³ugie oczekiwanie w kolejce po taksówkê, która zabra³a nas do hotelu na Starym Mieœcie. Jak wszystko dooko³a dom
by³ stary, stanowi³ czêœæ zespo³u budynków, w których od XVI do XIX wieku
kontrolowano jakoœæ produktów mleczarskich, st¹d nazwa Dom Mas³a (Boterhuis).

Wie¿a Hal – symbol i chluba
To by³ nasz punkt wyjœciowy do wêdrówek po mieœcie jak z bajki. Przede
wszystkim na Rynek (Markt) z wie¿¹ Hal,
b³êdnie nazywany Sukiennicami (by³y w innej pierzei Rynku). Wysoka na 80 metrów
jest symbolem i chlub¹ Brugii. Podobnie
jak na naszym Ratuszu mieœci karylion –
u nas z³o¿ony z 37, tam z 47 dzwonów.

Z Rynku by³o blisko do placu Zamkowego
(Burg), gdzie nie ma zamku, ale jest romañska Bazylika Œwiêtej Krwi i przepiêkny
gotycki ratusz. Wewn¹trz ogl¹damy salê
obrad z niezwyk³ymi wisz¹cymi sklepieniami z drewna. Potem idziemy wzd³u¿
kana³ów, na ka¿dym kroku zachwycaj¹c
siê widokami, m.in. na wie¿ê koœcio³a
Mariackiego, podobnej konstrukcji jak nasza, ale zwieñczon¹ ostros³upem siêgaj¹cym 120 metrów. A w œrodku grobowce
w³adców Burgundii i najwiêkszy skarb:
przecudna Maryja z Dzieci¹tkiem, dzie³o
Micha³a Anio³a. Tu¿ przy koœciele dawny
szpital œw. Jana, z zachowanymi salami
dla chorych i kolekcj¹ obrazów Memlinga, a na obrze¿u Starego Miasta czynny
do dziœ prastary przytu³ek beginek – oaza
piêkna i spokoju w naszym pe³nym zagro¿eñ XXI wieku.
Nastêpnego dnia idziemy œladem gdañszczan, bardziej ogólnie hanzeatów, licznie
tutaj goszcz¹cych do XVI wieku.
Dom Mieszczan, kana³ Lustrzany,
plac Memlinga

Wie¿a Hal – symbol i chluba Brugii

Po drodze zatrzymujemy siê na jeszcze
jednym uroczym miejscu – placu van Eycka,
gdzie stoi jego pomnik. Wszystko tu cieszy oko: z jednej strony Dom Mieszczan
(Poortersloge), coœ poœredniego miêdzy na-
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niony na S¹dzie Ostatecznym Memlinga
Tomasso Portinari. Ufundowany przez
ma³¿eñstwo Tanich tryptyk z S¹dem Ostatecznym tutaj by³ przechowywany przed
wys³aniem w podró¿ na galajdzie San
Matteo, która – na skutek chciwoœci armatorów, chc¹cych sobie dorobiæ przemytem
towarów do Londynu – pad³a ³upem dowodz¹cego „Piotrem z Gdañska” Paw³a
Benekego. W rezultacie tryptyk trafi³ do
Gdañska i – po wieloletnich procesach
i wyp³aceniu florentyñczykom przez Brugiê odszkodowania – sta³ siê w³asnoœci¹
koœcio³a Mariackiego. Tymczasem brugijska filia banku ponios³a wielkie straty finansowe, m.in. na skutek b³êdnych decyzji Portinariego, i w roku 1478 zosta³a
rozwi¹zana, a on sam zwolniony ze stanowiska.
Oko³o setka motorowych ³odzi
wype³nionych pasa¿erami

Sala obrad Ratusza

szym Dworu Artusa i Dworem Œw. Jerzego,
i zespó³ kamieniczek z dawnym Domem
Celnym, z drugiej malowniczy kana³ Lustrzany (Spiegelrei), nad którego nieistniej¹cym dziœ przed³u¿eniem sta³ od 1292 r.
s³ynny brugijski ¿uraw – mniejszy od naszego, ale podobnej konstrukcji.
Po zrekonstruowaniu w innym miejscu
urz¹dza siê pokazy funkcjonowania.
Idziemy jednak dalej, na dawny Targ Œrodowy (Woensdagmarkt), zwany dziœ placem Memlinga, by siê pok³oniæ przed jego
pomnikiem. Celem naszej wêdrówki jest
po³o¿ony w pobli¿u plac „Tych ze Wschodu” (Oosterlingenplein), jak tutaj nazywano hanzeatyckich kupców. Nad kana³em
Z³otej Rêki (Gouden-Handrei) wznosi³ siê
od 1481 roku ich dom (Oosterlingenhuis),

tak podobny do naszego Ratusza, ¿e uznawano go za pierwowzór dla jego rozbudowy
w koñcu XV w. Mia³ tak¿e wysok¹ wie¿ê,
co prawda o 20 metrów ni¿sz¹ ni¿ nasza,
ze z³ocon¹ figur¹ aktualnego w³adcy (cesarza Fryderyka III, u nas – du¿o póŸniej –
Zygmunta Augusta) na szczycie i podobn¹
spektakularn¹ œcianê kulisow¹ z wisz¹cymi
wie¿yczkami po bokach, rozcz³onkowan¹
ozdobnymi wnêkami.
Losy nie by³y dla niego ³askawe. Po
przeniesieniu siê hanzeatów do Antwerpii
w 1555 r. po¿ary i przebudowy sprawi³y,
¿e pozosta³a z niego tylko dolna czêœæ, wtopiona w nowsz¹ zabudowê. W œcianach od
placu i od kana³u zachowa³y siê resztki
wnêk. Wewn¹trz ods³oniêto œlady dawnego wystroju. Ze wszystkich siedzib obcych
„nacji” w Brugii – Genueñczyków,
Wenecjan, Florentyñczyków, Kastylijczyków itp. – ta by³a najœwietniejsza. Dziœ mieœci siê tu firma handlowa i hotel „Bryghia”.

Trzy dni w piêknej Brugii przelecia³y
szybko, pozostawiaj¹c chêæ powtórnego
przyjazdu na d³u¿ej, by lepiej j¹ poznaæ.
Analogii z Gdañskiem jest wiele, np. kana³y, po których, w odró¿nieniu od naszej
Raduni i rozga³êzieñ Mot³awy, kursuje
oko³o setka motorowych ³odzi wype³nionych pasa¿erami, g³ównie turystami. S¹
niewielkie, do 25 osób i kr¹¿¹ wszêdzie,
umo¿liwiaj¹c za niedu¿e pieni¹dze obejrzenia miasta od strony wody. Nie wszyscy te¿ wiedz¹, ¿e Brugia, po wybudowaniu Zeebrugge – odpowiednika naszego
Portu Pó³nocnego – jest znowu jednym
z najwiêkszych portów Morza Pó³nocnego: roczne prze³adunki regularnie przekraczaj¹ 40 milionów ton. Jeœli chodzi o zabytki, to jest tam ok. 8 tysiêcy kamieniczek

Tutaj by³ przechowywany
S¹d Ostateczny Memlinga

Widok na koœció³ Mariacki
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Tych „gdañskich” œladów jest
w Brugii wiêcej. W bezpoœrednim
s¹siedztwie naszego hotelu mieliœmy
Dwór Bladelinów, dawn¹ brugijsk¹
rezydencjê florenckich Medyceuszy,
pe³ni¹c¹ dziœ funkcjê prowadzonego przez zakonnice Domu Seniora.
Uprzejma furtianka wpuœci³a nas na
renesansowy dziedziniec, ozdobiony
medalionami Wawrzyñca Wspania³ego i jego ¿ony Klarysy Orsini. Florencja w sercu Brugii! To tutaj mieœci³ siê florentyñski bank, którego
szefem od roku 1464 by³ uwiecz-

Dziedziniec z medalionami Medyceuszy
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– nieco wiêcej ni¿ u nas przed wojn¹ (ok. 5
tysiêcy). Nasze by³y, a dziêki odbudowie
s¹ nadal, bardziej wytworne, maj¹ w sobie
wielkoœæ i coœ, czego tam nie ma – przedpro¿a. Podobnie jak w Gdañsku w ka¿dej
epoce dbano tam o zachowanie historycznego krajobrazu miasta. Brugia mia³a wiê-

cej szczêœcia: oszczêdzi³a j¹ wojna. Odbudowa Gdañska nie jest jeszcze zakoñczona, a obecne tendencje utrudniaj¹ przywracanie dawnego piêkna. Wprowadzanie
na si³ê ostrych kontrastów stylistycznych
i zbyt wysokich budynków grozi naruszeniem delikatnego historycznego krajobra-

zu miasta i pomniejszeniem, a nawet zniweczeniem efektów odbudowy. Brugia
mo¿e byæ dla nas wzorem. Nowoczesna
architektura, doœæ umiarkowana, powstaje
tam poza historycznym centrum.
TEKST

I FOT.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

1 sierpnia 2013 pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego

69. Rocznica Powstania
Warszawskiego
1 sierpnia 1944 roku wybuch³o Powstanie Warszawskie. By³o swoistym odruchem rewan¿u za wszystkie upokorzenia,
okrucieñstwa, obozy, za piek³o jakie Niemcy stworzyli Polakom na ziemi.
W tym roku obchodziliœmy 69. Rocznicê
tego wydarzenia.
Ho³d poleg³ym
1 sierpnia 2013 o godzinie „W” (17)
zebraliœmy siê pod pomnikiem Polskiego
Pañstwa Podziemnego na Targu Rakowym
w Gdañsku. Ryk syreny przypomnia³ nam
i wszystkim mieszkañcom miasta o tych
wa¿nych dla ca³ego kraju dniach walki,
które toczy³y siê na ulicach okupowanej
Warszawy.
U stóp pomnika ho³d poleg³ym powstañcom z³o¿yli: Prezydent Miasta Gdañska
Pawe³ Adamowicz, przedstawiciele: Okrêgu
Pomorskiego Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych Województwa
Pomorskiego, delegacje Organizacji Pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie Gdañska. Obecni byli tak¿e cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, wœród których
nie zabrak³o seniorów z Ko³a „Mot³awa”
dzia³aj¹cym przy stowarzyszeniu.
Prezes Okrêgu Pomorskiego Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, por.
Jerzy Grzywacz, uczestnik Powstania Warszawskiego, przybli¿y³ zgromadzonym tragiczny przebieg pierwszych dni Powstania.
Podkreœli³, ¿e chocia¿ nigdy nie znajdziemy
odpowiedzi na pytanie czy by³o ono konieczne, to niew¹tpliwie skutki Powstania

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

mia³y dla Polski ogromne znaczenie. To
tak¿e dziêki ówczesnym warszawskim
Bohaterom, po wielu latach, nast¹pi³ upadek komunizmu i powsta³a „Solidarnoœæ”.
Zwierciad³o, przed którym powinnyœmy
stan¹æ
W swoim przemówieniu Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz powiedzia³,
¿e: „Powstanie Warszawskie to rodzaj zwierciad³a, przed którym powinnyœmy stan¹æ”.
W intencji ofiar Powstania ks. pra³at
kmdr dr Marian Próchniczak, Kapelan

Kole¿ance arch. Ma³gorzacie Chmiel
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci Ojca

Œ. P.

prof. dr in¿. arch. Józefa Chmiela
sk³adaj¹ Zarz¹d, cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

Ordynatu Polowego Wojska Polskiego ds.
Duszpasterstwa Kombatantów i Weteranów odmówi³ modlitwê.
Odczytano apel poleg³ych i oddano salwê honorowa na czeœæ poleg³ych.
Na zakoñczenie uroczystoœci u stóp pomnika z³o¿ono wieñce i wi¹zanki kwiatów.
Przedstawiciele organizacji spo³ecznych
i politycznych kombatanci, harcerze, m³odzie¿ i mieszkañcy Gdañska, udali siê tak¿e pod Pomnik Gdañskich Harcerzy. Harcerze mieli swój szczególny udzia³ w walce
z okupantem. M³odzie¿ harcersk¹ jednoczy³ wspólny cel wyzwolenia Polski. Nic
te¿ dziwnego, ¿e w³aœnie ona, szara i bezpretensjonalna, maj¹ca na swoim koncie
akty dywersji i epizody walki zbrojnej,
sabota¿u, zapisa³a siê w dziejach Polski
tyloma dramatycznymi kartami. Odœpiewano hymn Harcerzy i pod Pomnikiem
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
MA£GORZATA LEWANDOWSKA
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Powstaje wystawa „Transatlantyk. Batory – powitania, pożegnania”

Podzielcie siê
wspomnieniami
i pami¹tkami!
Fotografie z powitania ms „Batory” w Gdyni w lipcu 1966 roku oraz po¿egnania tss „Stefan Batory” udaj¹cego siê w pierwszy
rejs 11 kwietnia 1969 roku autorstwa Stefana Figlarowicza i Niny Smolarz, z³o¿¹ siê na wystawê, która planowana jest na listopad
2013 – styczeñ 2014 w Muzeum Miasta Gdyni. Ekspozycja nosiæ bêdzie tytu³ „Transatlantyk. Batory – powitania, po¿egnania”.
Autorami wystawy: Stefan Figlarowicz,
Anna Makowska, Arek Staniszewski.
Kiedy Polska by³a odciêta „¿elazn¹
kurtyn¹” od œwiata
Trójka autorów wystawy apeluje do pasa¿erów i marynarzy pamiêtaj¹cych rejsy
transatlantykiem ms „Batory” (1936–1968)
i tss „Stefan Batory” (1969–1987), aby podzielili siê z nimi wspomnieniami i pami¹tkami.
– Poszukujemy niepublikowanych relacji, wspomnieñ oraz pami¹tek z rejsów

„Batorym” i „Stefanem Batorym” zw³aszcza z lat 50–70, w tym szczególnym okresie kiedy Polska by³a odciêta „¿elazn¹
kurtyn¹” od œwiata – mówi Stefan Figlarowicz. – Liczymy na wspomnienia pasa¿erów, a tak¿e ich rodzin czy znajomych
towarzysz¹cych w po¿egnaniach lub powitaniach. Ciekawi jesteœmy tak¿e wspomnieñ i opowieœci cz³onków za³ogi.
Opisy pojedynczych wydarzeñ lub sytuacji
– Osobiste wspomnienia, które mamy
nadziejê od Pañstwa otrzymaæ, nie musz¹

mieæ charakteru utworu literackiego, wystarcz¹ opisy pojedynczych wydarzeñ lub
sytuacji nie powi¹zanych ze sob¹ fabularnie – dodaje Anna Makowska.
Wspomnienia i pami¹tki opublikowane
zostan¹ na wystawie „Transatlantyk. Batory
– powitania, po¿egnania” a tak¿e na naszej
stronie internetowej www.sfa.gda.pl.
Bêd¹ one uzupe³nieniem prezentowanych
fotografii Stefana Figlarowicza i Niny Smolarz z powitania ms „Batory” w Gdyni w lipcu 1966 roku oraz po¿egnania tss „Stefan
Batory” udaj¹cego siê w pierwszy rejs 11
kwietnia 1969 roku.

Pierwszy rejs „Stefana Batorego” w 1969 roku. Fot. Stefan Figlarowicz
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Powitanie „Batorego”, 1966. Fot. Stefan Figlarowicz

Autorzy wystawy maj¹ nadziejê, ¿e pokazane na wystawie zdjêcia pomog¹ w uruchomieniu wspomnieñ…
(...) spakowa³a siê, odda³a ró¿ne mebelki
(...)
Osoby chc¹ce podzieliæ siê wspomnieniami
proszone s¹ o kontakt telefoniczny 58 556 57 81
b¹dŸ mailowy sfa.gda.pl@interia.pl
Oto jedna z historii nades³anych przez W³odka W. przyjaciela S. Figlarowicza:
Wiesz Stefanie, Kasia opowiada³a wczoraj
o Ainie, Szwedce i przyjació³ce jej nie¿yj¹cej
ju¿ mamy, jak po latach zauroczenia komunizmem i przyjêciu polskiego obywatelstwa

spakowa³a siê, odda³a ró¿ne mebelki (do dziœ
stoi u Kasi urocza jasna komoda) i zabra³a siê
po cichu na pok³ad „Batorego” w 1956.
Mama i Kasia ¿egnaly j¹ i jej dzieci na gdyñskiej kei, gdy przez g³oœnik wezwano Ainê,
by wróci³a na brzeg «po coœ wa¿nego». Wiadomo by³o, ¿e ktoœ siê za póŸno zorientowa³
i chcieli j¹ zatrzymaæ. Na szczêœcie nie da³a
siê na to nabraæ widz¹c reakcje mamy Kasi –
stoj¹cej w t³umie ¿egnaj¹cych.
K.K.

Dziewczyna ¿egna chust¹.
Fot. Nina Smolarz
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17 września 2013 r. w NOT w Gdańsku – konferencja

Przyjazne dla œrodowiska
metody gospodarki
odpadami komunalnymi
Konferencja nt. przyjaznych dla œrodowiska metod gospodarki odpadami komunalnymi planowana jest na 17 wrzeœnia
2013r. Tematyka podzielona zosta³a na bloki: kolekcja i segregacja, utylizacja, aspekty prawne. Patronat nad konferencj¹
przyj¹³ Marsza³ek Wojew. Pomorskiego Mieczys³aw Struk.
Inicjatorami konferencji s¹: Pomorska
Federacja Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT w Gdañsku, Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdañsk” – Projekt
FIO, Pomorskie Stowarzyszenie Zarz¹dców Nieruchomoœci Spó³dzielczych, Zak³ad Utylizacyjny Sp. z o.o w Gdañsku,
Gdañski Klaster Budowlany, Zak³ad Utylizacyjny „Stary Las” w Starogardzie Gdañskim i Urz¹d Miasta Starogard Gdañski.
Nowa ustawa o gospodarce odpadami wesz³a w ¿ycie z dniem 1 lipca br. i budzi
wiele kontrowersji. Okres, jaki dzieli funk-

cjonowanie ustawy do konferencji, pozwoli na czêœciowe podsumowanie rezultatów. Kraje UE wprowadzi³y – z lepszym
lub gorszym skutkiem – zasady gospodarki odpadami, czego pozytywnym przyk³adem mo¿e byæ Szwecja, gdzie wiêkszoœæ
odpadów komunalnych podlega segregacji
i utylizacji (Szwedzi mówi¹, ¿e dwie tony
frakcji energetycznej odpadów zaoszczêdza jedn¹ tonê wêgla!).
W Polsce, niestety, stawia siê na spalanie
odpadów komunalnych: planuje siê budowê kilkunastu instalacji o koszcie jednost-

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
Fot. http://www.forum.dawnygdansk.pl/

mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”

8

kowym ponad 1 mld z³otych. W krajach UE
i zaawansowanych technologiczne krajach
jak USA, Japonia, modernizuje siê du¿e
spalarnie (ma³e likwiduje siê) du¿ym kosztem przekraczaj¹cym 40 proc. kosztów
inwestycji. Mimo tego nie da siê unikn¹æ
negatywnych skutków spalania: emisji
dioksyn i furanów, zwi¹zków 10 000 razy
bardziej szkodliwych od cyjanku potasu,
gdy¿ procesy rekombinacji s¹ z natury stochastyczne. W ub. roku w dniu 20 sierpnia
w Urzêdzie Marsza³kowskim w Warszawie,
na zaproszenie Pana dr Adama Struzika,
Marsza³ka, ni¿ej podpisany referowa³ –
w imieniu prof. Jerzego Mizeraczka z Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN i w³asnym – zagadnienie pozbywania siê odpadów przy pomocy metody tzw. „Zimnej
Plazmy”. Proces utylizacji plazmowej ma
szereg zalet nad procesem spalania, jako
¿e odbywa siê bez dostêpu tlenu (zaawansowana gazyfikacja), przez co unika siê
emisji szkodliwych zwi¹zków. Marsza³ek
Adam Struzik zainteresowa³ siê metod¹ plazmow¹ i od pewnego czasu prowadzone s¹
rozmowy z twórc¹ instalacji plazmowej
z USA w celu ewentualnego nabycia urz¹dzenia pilota¿owego o wydajnoœci 25 t/dobê.
Urz¹dzenia takie mo¿na ³¹czyæ szeregowo,
zaœ monta¿ trwa 2–3 dni. Okres amortyzacji do 3 lat.
Wiêcej informacji na: www.bio-gda.pl
oraz na stronie informacyjnej NOT w Gdañsku.
DR IN¯. BOGDAN SEDLER

Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdañsk”
ul. Fiszera 14, 80-952 Gdañsk
e-mail: stfgd@imp.gda.pl
www.sedler.pl
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Skarby z Florencji podarowane Gdańskowi

Portret Daniela Gralatha Starszego
Na otwartej w Muzeum Narodowym w Gdañsku wystawie skarbów podarowanych miastu przez zmar³ego we Florencji
doktora Raffaele Donati von Gralath, mo¿na obejrzeæ portrety cz³onków tej rodziny, niezwykle zas³u¿onej dla Gdañska,
w tym nieznany dot¹d portret najs³awniejszego jej przedstawiciela Daniela Gralatha Starszego.
Dot¹d mieliœmy tylko o wiele póŸniejszy portret pêdzla Jakuba Wessla.
Z Sulmina do W³och
Dr Donati by³ wnukiem Maksa Karola
Gralatha (1851–1901), który w 1880 r. namówiony przez ¿onê, urodzon¹ w Sienie
Angielkê Emiliê Newton, opuœci³ rodzinny
Sulmin i przeniós³ siê do W³och. Potomkowie Gralathów po k¹dzieli ¿yj¹ dziœ zagranic¹. Linia w³oska wygas³a wraz ze œmierci¹ ofiarodawcy, tylko w Ameryce pozostaje
jeszcze rozga³êziona rodzina Balfourów,
której dwóch przodków zwi¹za³o siê z gdañskim rodem przez o¿enek: James VI, w roku
1804 z Karolin¹ Amali¹ Beat¹, córk¹ Karola Fryderyka Gralatha (czyli wnuczk¹
Daniela) i ich syn James VII – w 1836 –
z bratanic¹ swojej matki (!) Amali¹ Matyld¹. Przy okazji wystawy mogliœmy znaleŸæ
w mediach wiele wiadomoœci – w tym
tak¿e b³êdnych. Przypomnijmy w wielkim
skrócie to, co najwa¿niejsze. Ród Gralathów wywodzi siê z Ratyzbony (w Bawarii). Pierwszym, który osiad³ w Gdañsku,
by³ Jan Ulryk Gralath (1646–1736), z zawodu ksiêgowy. W 1690 r. uzyska³ obywatelstwo kupieckie. Wbrew temu, co czytamy, ojcem Daniela nie by³ on, tylko jego
syn, Karol Ludwik Gralath. Urodzony jeszcze w Ratyzbonie, przyjecha³ wraz z ojcem do Gdañska i w 9 lat po nim uzyska³
obywatelstwo, równie¿ kupieckie. W tym
samym 1699 r. o¿eni³ siê z Konkordi¹,
córk¹ z³otnika i zarazem ³awnika Starego
Miasta, Daniela Grentza.
W domu dziadka Grentza
W 1710 r. wykupi³ grób w koœciele œw.
Katarzyny, gdzie do dziœ zachowa³y siê
dwie p³yty grobowe z jego nazwiskiem.
Mimo to, gdy w 1713 r. zmar³, pochowano
go w koœciele Mariackim. Wdowa wchodzi³a jeszcze dwukrotnie w zwi¹zki ma³¿eñskie – w 1714 i 1726 r. Zmiana miejsca
pochówku mo¿e œwiadczyæ o przeniesieniu siê na G³ówne Miasto. Je¿eli tak, to
jest mo¿liwe, ¿e urodzony 30 maja 1708 r.
Daniel Gralath przyszed³ na œwiat na Starym Mieœcie, w domu dziadka Grentza, po
którym otrzyma³ imiê. A oto ¿yciorys naszego uczonego (to te¿ rodzaj portretu):

Po ukoñczeniu Gimnazjum Akademickiego
studiowa³ prawo i filozofiê w Halle, Lejdzie i Marburgu. Po powrocie do Gdañska
o¿eni³ siê w 1737 r. z Dorot¹ Juliann¹
(1718–1788), córk¹ wybitnego przyrodnika
Jakuba Teodora Kleina i wst¹pi³ w s³u¿bê
miejsk¹. By³ kolejno inspektorem ubogich,
przywódc¹ Trzeciego Ordynku, ³awnikiem,
rajc¹ i na koniec burmistrzem. W czasie
wojny siedmioletniej przekona³ dowódcê

Podobizny ich wszystkich (z wyj¹tkiem
Daniela M³odszego i oczywiœcie ksiê¿nej
Jab³onowskiej) równie¿ s¹ na wystawie.
Jedn¹ z najwiêkszych zas³ug Daniela
Gralatha Starszego by³o za³o¿enie w 1742/
1743 r. Towarzystwa Fizyki Doœwiadczalnej, znanego tak¿e jako Towarzystwo Przyrodnicze (Naturforschende Gesellschaft).
By³o to pierwsze w Polsce i drugie w œwiecie towarzystwo fizyczne. Jego celem by³o
cotygodniowe publiczne przedstawianie eksperymentów z fizyki. Od 1746 r. odbywa³o
siê to w przebudowanej do tego celu sali
Zielonej Bramy. Gralath by³ œwiatowym
pionierem nauki o elektrycznoœci. po przestudiowaniu wszystkiego, czego przed nim
w tej dziedzinie dokonano, opracowa³ i wyda³ pierwsz¹ w œwiecie Historiê elektrycznoœci oraz Bibliotekê elektryczn¹. W pracy
badawczej jego wielkim osi¹gniêciem by³o
wyjaœnienie dzia³ania i zestawienie baterii
prototypów kondensatorów elektrycznych.
Dosta³by nagrodê Nobla!

Portret Daniela Gralatha Starszego
z florenckiej kolekcji

wojsk rosyjskich, by zrezygnowa³ z wkroczenia do Gdañska. Zmar³ 23 lipca 1767 r.
Z szeœciorga dzieci prze¿y³o go czworo,
w tym syn Daniel M³odszy (1739–1809) –
póŸniejszy autor cennej Historii Gdañska.
Zmar³y zapisa³ 100 tys. guldenów na budowê dzisiejszej Alei Zwyciêstwa. W bibliotece mia³ ksi¹¿ki ³aciñskie, niemieckie
i polskie.
Ojcem chrzestnym Stanis³aw August
Poniatowski
M³odszy syn, Karol Fryderyk (1742–
1818), by³ rezydentem Gdañska w Warszawie. Ojcem chrzestnym syna tego ostatniego (wnuka Daniela) Stanis³awa Karola
(1784–1864) by³ król Stanis³aw August
Poniatowski. Najm³odsza córka Renata Wilhelmina (1748–1808) pomaga³a ksiê¿nej
Jab³onowskiej w organizacji jej s³awnych
zbiorów przyrodniczych w Siemiatyczach.

Kondensatory te, nazywano butelkami
lejdejskimi, mimo ¿e badania w Lejdzie
przeprowadzono nieco póŸniej. Gralath mierzy³ te¿ jako pierwszy si³y oddzia³ywania
miêdzy naelektryzowanymi cia³ami. Gdyby
wyrazi³ uzyskane wyniki w postaci wzoru,
uczylibyœmy siê w szkole nie o prawie Coulomba tylko o prawie Gralatha. Dziœ za podobne osi¹gniêcia dosta³by nagrodê Nobla!
W koñcu XIX w. gdañszczanie postanowili uczciæ uczonego burmistrza pomnikiem w postaci g³azu w po³owie jego Alei.
Na metalowej tabliczce wypisano: Twórcy
tej alei, burmistrzowi Danielowi Gralathowi, ur. 30 maja 1708 r., zm. 23 lipca 1767,
z okazji 150-lecia za³o¿onego przez niego
Towarzystwa Przyrodniczego, ufundowa³o
miasto Gdañsk. Z nieznanych powodów
g³az ustawiono dopiero w 1900 r. – w 7 lat
po rocznicy.
Zachowany do dziœ pomnik, z now¹ tabliczk¹ upamiêtnia zas³ugi jednego z najznakomitszych gdañszczan. Dziêki przekazanemu z Florencji portretowi wiemy, jak
wygl¹da³, gdy wchodzi³ w najaktywniejszy
okres swojego ¿ycia.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Bogactwo kulturowe i kulinarne Kaszub, Kociewia, Żuław i Powiśla

Laury œw. Dominika
dla „Pomorskich Smaków”
Projekt Urzêdu Marsza³kowskiego „Pomorskie Smaki” – wyró¿niony w konkursie o Grand Prix Jarmarku œw. Dominika!
Komisja konkursowa doceni³a „szerok¹ prezentacjê bogactwa kulinarnego i kulturowego: Kaszub, Kociewia, ¯u³aw i Powiœla”.
753. Jarmark œw. Dominika trwa³ od
27 lipca do 18 sierpnia.
Miejscowi, z g³êbi kraju,
obcokrajowcy
Od pierwszego do ostatniego dnia pawilon „Pomorskich Smaków”, ustawiony
przy ul. œw. Ducha, tu¿ przy Bazylice
Mariackiej i Kaplicy Królewskiej, pêka³
w szwach. Goœcie jarmarku – i miejscowi,
i ci z g³êbi kraju, i obcokrajowcy – chêtnie
korzystali z mo¿liwoœci poznania pomorskiej kultury, kosztowali smako³yków kuchni regionalnych, ogl¹dali wystêpy kapel
ludowych.
Niemal ka¿dego dnia na „Pomorskich
Smakach” mo¿na by³o spotkaæ znane osoby. Pawilon odwiedzili m.in.: marsza³ek
Senatu Bogdan Borusewicz i wiceminister
Pawe³ Or³owski. W pokazach gotowania
na ¿ywo wziêli udzia³ przedstawiciele Zarz¹du Województwa Pomorskiego. Marsza³ek Mieczys³aw Struk przygotowa³ sa³atkê œledziow¹, cz³onek zarz¹du Ryszard
Œwilski – mus truskawkowy, a skarbnik
województwa Henryk Halmann – zupê
brzadow¹.

Marsza³ek Mieczys³aw Struk (stoi drugi od prawej) wzi¹³ udzia³ m.in. w prezentacjach
przygotowanych przez mieszkañców Kociewia

Najwiêksza atrakcja
– specja³y kuchni regionalnej
Ka¿dego dnia odbywa³y siê konkursy
dla m³odszych i starszych, w których
sprawdzano znajomoœæ regionu. Dzieci

Wicemarsza³ek Ryszard Œwilski w towarzystwie gospodyñ z Kociewia
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bra³y udzia³ m.in. w warsztatach plastycznych, wi¹zania wêz³ów marynarskich czy decoupage’u z wykorzystaniem wzorów ludowych. Na jarmarku
mo¿na by³o spotkaæ regionalnych arty-

Ka¿dy chcia³by skosztowaæ zupy, któr¹ ugotowa³
skarbnik województwa Henryk Halmann

Nr 09/2013
stów z ich sztuk¹, a nawet podpatrzyæ
przy pracy.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a jednak mo¿liwoœæ skosztowania specja³ów kuchni regionalnej. Lokalni producenci ¿ywnoœci –
ko³a gospodyñ wiejskich i cz³onkowie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego z ca³ego województwa –
prezentowali wyroby zarejestrowane na
liœcie produktów tradycyjnych, a tak¿e
inne, wyrabiane zgodnie z dawnymi recepturami, smako³yki. Dziêki aktywnoœci
starostw powiatowych, lokalnych grup
dzia³ania, lokalnych grup rybackich, Pomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego czy Pomorskiej Izby Rolniczej, goœcie mogli zapoznaæ siê z ofert¹ i kulinarn¹
i kulturaln¹ czy turystyczn¹ ¯u³aw, Powiœla, Kociewia, Kaszub, ziemi s³upskiej
czy Borów Tucholskich.

Mieczys³aw STRUK,
marsza³ek województwa pomorskiego:
– Bardzo cieszy mnie wyró¿nienie przyznane przez
Miêdzynarodowe Targi Gdañskie, bo Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego w³aœciwie zadebiutowa³ na Jarmarku œw. Dominika z tak du¿¹ imprez¹.
Rok temu Pomorskie Smaki trwa³y jeden dzieñ, w tym
roku postanowiliœmy poszerzyæ formu³ê i zachêciæ do
wspó³udzia³u samorz¹dy lokalne. Uda³o siê znakomicie. Nasza oferta zmienia³a siê ka¿dego dnia, wiêc
goœcie jarmarku mieli okazjê poznaæ nieprzebrane
zasoby kulturowe i kulinarne oraz walory turystyczne
ca³ego Pomorza – od ¯u³aw po ziemiê s³upsk¹, od
Borów Tucholskich po Pó³wysep Helski. Mam nadziejê,
¿e ten sukces powtórzymy za rok.

LUDMI£A JEZIERSKA
ZDJÊCIA: MATERIA£Y UMWP

Na „Pomorskich Smakach” – oprócz skosztowania specja³ów kuchni regionalnej – mo¿na by³o kupiæ rêkodzie³o ludowych twórców, nauczyæ siê wi¹zania
lin oraz pos³uchaæ muzyki na ¿ywo. Pasjonaci morskich przygód mogli kupiæ kaszubsk¹ pomerankê wykonan¹ przez szkutników z Jastarni.
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Jako pierwsze – Przedsiębiorstwo CEMET Ltd

M³odzie¿ poznaje gdañskie firmy
Firmy produkcyjne z Gdañska-Oruni otwieraj¹ siê na m³odzie¿, ¿eby mog³a
poznaæ ró¿ne zawody. Inicjatywa powsta³a w Oruñskim Kole In¿ynierów
i Pasjonatów, które nale¿y do Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Celem tego
dzia³ania jest pomoc m³odzie¿y w wyborze kierunku kszta³cenia a docelowo
w³aœciwego zawodu.
Pierwsz¹ firm¹, która zaczê³a zapraszaæ
grupy m³odzie¿y z gimnazjów, jest Przedsiêbiorstwo CEMET Ltd.
Wybierz w³aœciwy kierunek
Jest to zak³ad produkcyjny bran¿y maszynowej, za³o¿ony w 1990 roku, zatrudniaj¹cy 120 pracowników o wysokich kwalifikacjach w zakresie spawania i obróbki
stali, szczególnie in¿ynierów, mechaników,
œlusarzy, monterów, frezerów, malarzy i spawaczy. CEMET produkuje kompletne urz¹dzenia na platformy do wydobywania ropy
i na statki wiertnicze czyli dla bardzo wymagaj¹cej bran¿y offshore. Prezes firmy
Kazimierz Lewandowski, którego firma
zabiega o zdolnych i dobrze wykszta³conych pracowników, zauwa¿a:
– Od wielu lat dostrzegam problem
niew³aœciwych wyborów zawodów przez
m³odzie¿, która sama, albo za rad¹ rodziców, wybiera kierunki zgodnie z okresow¹ mod¹. Jak jest moda na psychologiê, b¹dŸ socjologiê, to bardzo wielu idzie
na ten kierunek, innym razem mamy nadmiar politologów i ró¿nych takich egzotycznych specjalnoœci, które póŸniej nie
daj¹ chleba.
Pomimo ¿e s¹ to ludzie z wy¿szym
wykszta³ceniem nie znajduj¹ zatrudnienia,

pozostaj¹ bez pracy, co czêsto prowadzi do bardzo z³ych skutków. Jeœli m³ody cz³owiek jest bezrobotny,
nie ma zagospodarowanego czasu,
jednoczeœnie nie ma pieniêdzy, a oferta ró¿nych rzeczy i rozrywek jest
wielka, niejeden mo¿e zejœæ na z³¹
drogê.
Robiæ to, do czego ma siê
predyspozycje
Bezrobocie m³odych jest gorsze,
wrêcz niebezpieczniejsze, ni¿ starszej czêœci spo³eczeñstwa. Natomiast
w bardzo potrzebnych zawodach
brakuje ludzi. Brakuje pracowników
wykszta³conych w konkretnych proKazimierz Lewandowski, Prezes Zarz¹du
dukcyjnych zawodach, których siê
Przedsiêbiorstwa Cemet Ltd. Sp. z o.o.
uczy mniej osób i niewystarczaj¹ca
liczba szkó³ zawodowych funkcjonuje. cyjnymi, dowiaduj¹ siê, jak wygl¹da praca
Skutki takiej sytuacji bêd¹ bardzo do- w poszczególnych zawodach. Pokazujemy
skwiera³y w najbli¿szej przysz³oœci, bo im naszych pracowników, na ich stanowiza³ogi produkcyjne wyraŸnie siê starzej¹. skach, co wykonuj¹ i jak wykonuj¹. NieAby wyjœæ naprzeciw temu problemowi, w¹tpliwie jest to pomocne dla takiego
Przedsiêbiorstwo CEMET zaczê³o eduko- m³odego cz³owieka w podjêciu decyzji
waæ m³odzie¿ bêd¹c¹ przed podjêciem ¿yciowej, kim chce byæ i w jakim zawodecyzji, czyli gimnazjalistów. Zapraszamy dzie bêdzie póŸniej pracowa³. Jedn¹ z najuczniów do swojej firmy, któr¹ zwiedzaj¹ wa¿niejszych decyzji w ¿yciu jest wybór
i uczestnicz¹ w spotkaniu, podczas które- zawodu, bo niezwykle wa¿ne jest to, ¿eby
go s¹ zapoznawani z procesami produk- w ¿yciu robiæ to, co siê lubi, do czego
ma siê predyspozycje. Nawet najwiêksze
pieni¹dze, ale zarobione w taki sposób
i w takiej firmie, gdzie podchodzi siê do
pracy niechêtnie jak niewolnik, szczêœcia
i satysfakcji nie daj¹.
Za nami: CEMEX, KOMANDOR,
EUROWENT

Hala monta¿owa Przedsiêbiorstwa Cemet Ltd. Sp. z o.o.
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Ko³o In¿ynierów nak³oni³o te¿ inne firmy z Oruni do goszczenia m³odzie¿y, s¹
to: Cemex, Komandor, Eurowent, aby
m³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ poznania jak
najwiêcej zawodów. W Firmie CEMET
mamy od kilku lat ofertê dla starszej m³odzie¿y, przyjmujemy chêtnie uczniów
techników i innych szkó³ zawodowych na
praktyki warsztatowe, a tak¿e studentów,
szczególnie z Wydzia³u Mechanicznego
Politechniki Gdañskiej. Czêœæ z nich po
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skoñczeniu studiów podejmuje u nas pracê. Z tego grona uda³o nam siê pozyskaæ
wrêcz kilka „pere³ek” i jestem pe³en podziwu, ¿e niektórzy m³odzi ludzie tak
chêtnie pracuj¹ i maj¹ tak otwarte g³owy.
Prezes Lewandowski uwa¿a, ¿e jest to
w³aœciwa droga by odm³adzaæ za³ogê, by
by³o nowe spojrzenie na rozwi¹zywanie
problemów.

Firma tak¿e wspomaga dalsze kszta³cenie swoich pracowników. Niektórzy kontynuuj¹ studia zaocznie, które s¹ odp³atne,
wiêc firma je dotuje do 70 proc. Jako ¿e
CEMET wspó³pracuje codziennie z zagranic¹, to od wielu lat systematycznie s¹ dla
pracowników prowadzone kursy jêzyka
angielskiego. Reasumuj¹c, aby odnieœæ
sukces zawodowy, nale¿y wybraæ odpo-

wiedni kierunek kszta³cenia, a po zdobyciu zawodu dokszta³caæ siê.
KAZIMIERZ LEWANDOWSKI, PREZES ZARZ¥DU
PRZEDSIÊBIORSTWA CEMET LTD. SP. Z O.O.
FOT. Z ARCH. PRZEDSIÊBIORSTWA
CEMET LTD. SP. Z O.O.
Artyku³ przedrukowany z magazyniu
„Forum pomorskie” czerwiec-lipiec 2013

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (10)

Wyw³aszczenie na ¿¹danie.
Na przyk³adzie Piecek
Niejednokrotnie zdarza³o, ¿e inwestycjê z zakresu u¿ytecznoœci publicznej lokalizowano w centrum ¿yciowym gospodarstwa rolnego, czyli tzw. siedlisku.
Dosyæ czêsto – w zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ – pojawia³a
siê koniecznoœæ zlikwidowania siedliska.
Droga przez œrodek gospodarstwa
Na skutek tego w³aœciciele nieruchomoœci znajdowali siê w sytuacji, ¿e pozosta³a czeœæ gospodarstwa nie nadawa³a siê ju¿ do
dalszego prowadzenia i wykorzystania na dotychczasowe cele.
Podobnie by³o w sprawie nieruchomoœci w gdañskich Pieckach.
Pech chcia³, ¿e dzia³ka, na której znajdowa³o siê siedlisko kilkuhektarowego gospodarstwa, zosta³a przeznaczona pod powstaj¹c¹ w latach 70. obecn¹ drogê. Na wniosek ówczesnych w³adz,
z uwagi na brak mo¿liwoœci dalszego prowadzenia gospodarstwa
w³aœnie bez siedliska, wyw³aszczeniem objêto ca³¹ nieruchomoœæ,
w tym grunty, które nie by³y bezpoœrednio zwi¹zane z planowan¹ inwestycj¹ (tzw. grunty dow³aszczone).
Droga powsta³a jednak tylko na czêœci dawnego siedliska,
a pozosta³a jego czêœæ nie zosta³a w ¿aden sposób zagospodarowana. Podobnie grunty, które zosta³y wyw³aszczone na wniosek
poprzednich w³aœcicieli, równie¿ nie zosta³y w ¿aden sposób
wykorzystane.
Czeœæ dawnego siedliska sprzedana
W takiej sytuacji, jak powy¿ej opisana, zasad¹ jest, i¿ czêœæ
nieruchomoœci – wyw³aszczona na wniosek poprzedniego w³aœciciela (dow³aszczona) – podlega zwrotowi na jego rzecz albo
jego spadkobierców tylko i wy³¹cznie w sytuacji, gdy mo¿liwy
jest zwrot ca³oœci albo czêœci nieruchomoœci, na której by³a przewidziana realizacja okreœlonego celu wyw³aszczenia (w tym
przypadku dawnej dzia³ki siedliskowej przeznaczonej pod budowê drogi).
Sta³o siê jednak inaczej, gdy¿ czêœæ dawnego siedliska, niewykorzystan¹ pod budowê drogi, gmina sprzeda³a osobie prywatnej, co sta³o siê przeszkod¹ do jej odzyskania.
A w zwi¹zku z tym, ¿e nie by³o mo¿liwoœci odzyskania czêœci
nieruchomoœci przeznaczonej pod drogê (dawnego siedliska),
wykluczone by³o tak¿e odzyskanie pozosta³ej czêœci nieruchomoœci wyw³aszczonej na rzecz Skarbu Pañstwa na wniosek poprzednich w³aœcicieli.

Kolejne ustawy, które reguluj¹ sprawy wyw³aszczania nieruchomoœci, jak: ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach
i trybie wyw³aszczania nieruchomoœci, ustawa z dnia 29 kwietnia
1985 r. o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci oraz – obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 1998 r. – ustawa o gospodarce nieruchomoœciami – daj¹ w³aœcicielom nieruchomoœci, na
których przewidziano realizacjê celów publicznych, mo¿liwoœæ
¿¹dania nabycia, albo wyw³aszczenia, pozosta³ej czêœci nieruchomoœci, która nie bêdzie siê nadawa³a do dalszego wykorzystania
na dotychczasowe cele po wyw³aszczeniu jej czêœci. W ustawie
z 12 marca 1958 r. by³ to art. 5 ust. 3, w ustawie z 1985 r. art. 47
ust. 3, a w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie o gospodarce nieruchomoœciami jest to art. 113 ust. 3.
W przypadku skorzystania przez w³aœciciela nieruchomoœci ze
wskazanego uprawnienia, mo¿e siê on domagaæ zwrotu dow³aszczonej czêœci nieruchomoœci tylko je¿eli na cel wyw³aszczenia nie zosta³a wykorzystana ta czêœæ nieruchomoœci, która
by³a przeznaczona pod lokalizacjê okreœlonego celu z zakresu
u¿ytecznoœci publicznej. Zasada ta wynika z faktu, i¿ nie mo¿na
okreœliæ celu wyw³aszczenia co do dow³aszczonej czêœci nieruchomoœci, gdy¿ ta zosta³a wyw³aszczona na wniosek w³aœciciela
i nie by³a niezbêdna do zrealizowana okreœlonego celu z zakresu
u¿ytecznoœci publicznej. Cel u¿ytecznoœci publicznej, jaki przyœwieca³ wyw³aszczeniu, mo¿na za to okreœliæ co do tej czêœci
nieruchomoœci, któr¹ pierwotnie zamierzano odebraæ jej w³aœcicielowi i stwierdziæ, czy zosta³ on zrealizowanym, a je¿eli tak, to
czy na ca³ej nieruchomoœci, czy tylko czêœci.
W przypadku ustalenia przez organ administracji, i¿ cel wyw³aszczenia zosta³ zrealizowany tylko na czêœci wyw³aszczonej
nieruchomoœci, w zwi¹zku z czym jest ona zbêdna na cel wyw³aszczenia, poprzedni w³aœciciel, albo jego spadkobiercy, mog¹
siê domagaæ tak¿e zwrotu czêœci dow³aszczonej na wniosek.
Warto te¿ wspomnieæ, i¿ niekiedy organy administracji rozstrzygaj¹ce sprawy zwrotów wyw³aszczonych nieruchomoœci,
stoj¹ na stanowisku, i¿ czêœæ dow³aszczona podlega zwrotowi
tylko w przypadku zbêdnoœci na cel wyw³aszczenia ca³ej wyw³aszczonej nieruchomoœci, co oczywiœcie jest b³êdn¹ praktyk¹.
Tak samo brak jest podstaw do przyjêcia, i¿ dow³aszczona
czêœæ nieruchomoœci podlega zwrotowi tylko w takim procencie,
w jakim zbêdna na cel jest nieruchomoœæ wyw³aszczona, tzn.
je¿eli 20 proc. powierzchni nieruchomoœci wyw³aszczonej, bêdzie
zwracane, to równie¿ tylko 20 proc. powierzchni nieruchomoœci
dow³aszczonej.

MAREK FORYŒ,

DART DG
TEL. 502 166 894
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Do Głównego i Starego Miasta powróci komunikacja miejska

Zabytkowy Bergmann w sercu
Gdañska
W³adze Gdañska zapowiedzia³y kilka tygodni temu powrót komunikacji miejskiej na teren G³ównego i Starego Miasta.
Po wielu latach lokalni w³odarze doszli do wniosku, ¿e ta czêœæ miasta nie jest skomunikowana ze Œródmieœciem i nale¿y
to koniecznie naprawiæ.
Zapowiedz z pewnoœci¹ ucieszy³a wielu mieszkañców.
Jeszcze w 1945 roku tramwaj jeŸdzi³
Korzenn¹, Szerok¹, Ogarn¹…
Z zadowoleniem przyjêli wiadomoœæ
szczególnie starsi wiekiem gdañszczanie,
nie posiadaj¹cy samochodów, w kwestii
transportu zdani do tej pory najwy¿ej na
³askê rodziny, s¹siadów, lub po prostu na
w³asne nogi.
Du¿a czêœæ G³ównego i Starego Miasta,
mimo ¿e licznie odwiedzana przez turystów,
jest bowiem pozbawiona komunikacji. To
odciêcie ma zapewne swoje uzasadnienie
w tym, ¿e uliczki G³ównego i czêœciowo
Starego Miasta, z przyzwyczajenia postrzegamy jako zabytkowe, przeznaczone przede
wszystkim dla ruchu pieszego. Moje pokolenie, choæ zapewne mo¿na tu mówiæ
o kilku powojennych generacjach gdañszczan, po prostu nie pamiêta, aby w tamte
rejony zapuszcza³ siê kiedykolwiek autobus czy tramwaj. Dla nas Podwale Staromiejskie, Targ Rybny czy Szeroka kojarzyæ
siê mog¹ jedynie z bez³adnie zaparkowanymi autami lub sznurem mobili stoj¹cych
w d³ugich korkach w kierunku Huciska.

Jeszcze w 1945 roku tramwaj mo¿na
by³o zobaczyæ m.in. na ulicy Korzennej,
Szerokiej, Ogarnej, ¯abim Kruku czy Toruñskiej. Na pocz¹tku minionego wieku
pojazdy na szynach mknê³y tak¿e ulicami
Grobla II, Grobla III, Tobiasza, Grodzk¹
i Rycersk¹. Jeszcze wiele lat po wojnie
tramwaje porusza³y siê po szynach u³o¿onych na ulicy D³ugiej, D³ugim Targu
i St¹giewnej. Ja z kolei pamiêtam jeszcze
jak tramwaje nr 8 i 13 przemierza³y ulicê
£¹kow¹ i przy koœciele œw. Barbary skrêca³y w ulicê Elbl¹sk¹, w kierunku Bramy
¯u³awskiej.
Pomys³ uwa¿am za bardzo dobry
W 1995 roku zlikwidowano komunikacjê na tym odcinku na rzecz nowej linii
biegn¹cej Podwalem Przedmiejskim. Tym
samym mieszkañcy dzisiejszych D³ugich
Ogrodów pozbawieni zostali komunikacji
tramwajowej, a têtni¹ca kiedyœ ¿yciem ulica zamieni³a siê w jeden wielki parking
samochodowy.
Wracaj¹c jednak do pomys³u „puszczenia” ulicami G³ównego i Starego Miasta
autobusu, to uwa¿am ten pomys³ za bardzo dobry. Taki pojazd móg³by bez pro-

Fot. Arch.

Tramwaj Bergman, lata 30. XX wieku w Gdañsku
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blemu poruszaæ siê ulic¹ Szerok¹, Podwalem Staromiejskim, Grodzk¹, czy Rajsk¹.
Nie wiem czy wartym œwieczki jest pomys³ skomunikowania ulicy Ogarnej. Autobus mia³by wówczas przecinaæ D³ugi
Targ. Wed³ug mnie ulica Ogarna nie jest
odciêta komunikacyjnie od reszty miasta.
Pobliskie Podwale Przedmiejskie i jad¹ce
tamtêdy tramwaje i autobusy wystarczaj¹co powinny zaspokajaæ potrzeby tamtejszych mieszkañców, st¹d autobus jad¹cy
przez D³ugi Targ jest tu, moim skromnym
zdaniem, zbyteczny. Zaoszczêdzi to równie¿ pop³ochu wœród spacerowiczów na
Trakcie Królewskim.
Przy tej okazji podzielê siê innym, wed³ug mnie ciekawym, pomys³em, który
siedzi w mojej g³owie od lat wielu. Wiceprezydent Maciej Lisicki koncepcjê przywrócenia komunikacji do serca Gdañska
argumentowa³ m.in. tym, ¿e w miastach
Europy Zachodniej jest to naturalne zjawisko.
Tak jest w Brugii, Antwerpii
Absolutnie siê z tym zgadzam. Sam
widzia³em jak autobus (wcale nie ma³y)
przeciska³ siê w¹skimi uliczkami belgij-
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skiej Brugii. W nieodleg³ej Antwerpii
widzia³em, jak ulicami podobnej szerokoœci, przeciska³ siê tramwaj. Zreszt¹ o tramwajach w historycznych czêœciach europejskich miast pisa³em ju¿ na ³amach
„Naszego Gdañska” (Nr 8 (109) z sierpnia
2010 roku), tak wiêc nie bêdê po raz kolejny zag³êbia³ siê w ten temat. Jednak,
chc¹c nie chc¹c, mój aktualny pomys³
dotyczy tramwaju. Otó¿, czy jest szansa
na to, aby wybudowaæ wzd³u¿ ulicy Szerokiej tor tramwajowy (jak to by³o do
1945 roku)? Czy mieszkañcy Gdañska
i jego w³odarze s¹ w stanie wyobraziæ
sobie, aby po tym torze jeŸdzi³ historyczny Bergmann, który w sezonie letnim
(ograniczmy jego kursowanie do okresu
od maja do wrzeœnia) by³by niewyobra¿aln¹ atrakcj¹ dla mieszkañców i turystów, a przy okazji spe³nia³by rolê komunikacyjn¹. Linia tramwajowa (jeden tor)
mog³aby okalaæ pomnik Jana III Sobieskiego, by³aby to tzw. naturalna pêtla
z technicznym odga³êzieniem w kierunku
Huciska. Tor u³o¿ony na jezdni z Targu
Drzewnego skrêca³by w ul. Szerok¹. Koniec toru, z ewentualn¹ mijank¹, by³by
usytuowany na koñcu ulicy, tu¿ przy ¯urawiu (jak dawniej).
Myœleæ po europejsku
Budowê tej turystycznej atrakcji mo¿na
by³oby po³¹czyæ z rewitalizacj¹ ulicy Szerokiej, która mog³aby staæ siê deptakiem

Fot. Arch.

Bergman na Targu Wêglowym, lata 60. XX wieku

z licznymi kawiarenkami i restauracjami,
jak w Europie Zachodniej, na któr¹ powo³uj¹ siê nasi w³odarze. Oczywiœcie autobus to osobny rozdzia³. Móg³by niezale¿nie kursowaæ w ten rejon np. Podwalem
Staromiejskim do Targu Rybnego.
Uwa¿am, ¿e mo¿na to wszystko sobie
wyobraziæ, a nawet zrealizowaæ. Wystarczy przestawiæ swoje myœlenie na inny
tor, bardziej nowoczesny, po prostu…
europejski. Historyczny tramwaj (czytaj
stary) nie musi staæ jako tzw. atrakcja, jak
to siê ma w S³upsku i bodaj ma siê staæ
na ulicy £¹kowej w Gdañsku (szkoda, ¿e
rewitalizacja Dolnego Miasta nie przewi-

duje odbudowy linii tramwajowej w rozwijaj¹cej siê dzielnicy (o tym te¿ ju¿ pisa³em, Nr 1 (114) ze stycznia 2011 roku).
Mo¿na wiêc poddaæ pod dyskusjê wykorzystanie starego Bergmanna tak¿e na
ulicy Szerokiej. By³by on turystyczn¹
atrakcj¹ i uzupe³nieniem dla kursuj¹cego
w tym rejonie autobusu. Gdañski ZKM posiada tak¿e zabytkowy Konstal N z 1952
roku, który z racji swoich parametrów
równie¿ mia³by okazjê zab³ysn¹æ na ulicy
Szerokiej.
S£AWOMIR LEWANDOWSKI

Fot. Arch.

15 sierpnia 2013 r. Bergmann z 1927 r. kursowa³ na trasie Gdañsk G³ówny – Pêtla
w Oliwie. Na zdjêciu – historyczny tramwaj na pêtli przy ul. Wita Stwosza w Oliwie.
Fot. S³awomir Lewandowski

Fot. Arch.
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W 1935 r. wykonano tu 18 635 lotów, przewieziono 13 128 osób
oraz 285 958 kg ładunku

Port Lotniczy w Wolnym
Mieœcie Gdañsku
Pierwsze lotnisko we Wrzeszczu powsta³o pod koniec 1913 r. Ksi¹¿e Fryderyk Zygmunt pruski wybudowa³ wówczas na
terenie ówczesnego du¿ego placu æwiczeñ hangar lotniczy. Natomiast rozwój nowoczesnego lotnictwa przypad³a ju¿ na
czasy Wolnego Miasta, kiedy to 17 czerwca 1923 r. uroczyœcie otwarto Port Lotniczy Gdañsk-Wrzeszcz.
Jego powstanie by³o mo¿liwe dziêki
licznym dotacjom z Niemiec.
Lokalizacja doskona³a
Rz¹d polski nie wykazywa³ w tym okresie wiêkszego zainteresowania sprawami
lotniczymi w Wolnym Mieœcie Gdañsku,
a tak¿e nie podj¹³ dzia³añ zmierzaj¹cych
do formalnego zagwarantowania mo¿liwoœci przelotów polskich samolotów wojskowych nad obszarem WMG. Kwestia ta
by³a o tyle istotna, ¿e stosunkowo niedaleko znajdowa³a siê baza Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku.
Je¿eli chodzi o lokalizacjê nowego Portu Lotniczego to z marketingowego punktu widzenia by³a ona doskona³a. Niespe³na
kilometr od niego znajdowa³ siê bowiem
dworzec kolejowy zapewniaj¹cy dogodn¹
komunikacjê na trasie Sopot–Gdañsk. Pomimo tego lotnisko by³o w stanie przyj¹æ
najwiêksze w tamtym czasie samoloty pasa¿erskie. W dodatku warunki terenowe
zapewnia³y p³aski obszar, który pomimo
bliskoœci morza nie by³ podmok³y.
Na pocz¹tku port lotniczy otrzyma³ drewniany budynek o powierzchni 400 m kw.,
w którym mieœci³y siê biura i skromny
bufet z kilkoma miejscami noclegowymi.
W 1924 r. dosz³y do tego dwa warsztaty
lotnicze i hangar o powierzchni 1200 m
kw. Efektem prac modernizacyjnych by³o

Lotnisko na planie Gdanska, 1934 r.

tak¿e zainstalowanie w 1926 r. oœwietlenia
niezbêdnego do obs³ugi nocnej komunikacji lotniczej Berlin–Gdañsk–Królewiec,
któr¹ uruchomiono rok póŸniej.
Lata 30. – nowy gmach administracyjny
Natomiast przy³¹czenie budynków portu lotniczego do wodoci¹gów i kanalizacji
miejskiej nast¹pi³o w roku 1928.

Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku
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Lata trzydzieste przynosz¹ najwiêksze
zmiany. Rozpoczyna siê bowiem budowa
nowego gmachu administracyjnego, który
zostaje uroczyœcie otwarty 8 grudnia 1934 r.
Jest on po³o¿ony ok. 30 m od dworca kolejowego sk¹d co kwadrans odchodz¹ poci¹gi do centrum Gdañska, Oliwy oraz Sopotu. Niedaleko budynku portu lotniczego
znajduje siê te¿ przystanek linii tramwajowych i autobusowych. Z punktu widzenia
wygody pasa¿erów by³y to rozwi¹zania
wrêcz idealne.
Wprowadzano te¿ liczne zmiany przyczyniaj¹ce siê do poprawy bezpieczeñstwa.
Gdañski Port Lotniczy wyposa¿ono m.in.
w radio pok³adowe i goniometr (urz¹dzenie
do namierzania i naprowadzania radiowego samolotów), radiolatarniê oraz aparaturê s³u¿¹c¹ do mierzenia prêdkoœci i wysokoœci nocnej pokrywy chmur, a nawet
urz¹dzenia s³u¿¹ce do „œlepego l¹dowania”. Te bardzo wówczas nowoczesne rozwi¹zania stawia³y Gdañsk w czo³ówce por-
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tów lotniczych Europy i zapewnia³y mu miejsce w I klasie
lotnisk komunikacyjnych.
Deutsche Luft Hansa i Polskie Linie Lotnicze „LOT”
Z dniem 2 marca 1934 r. wesz³a w ¿ycie umowa lotnicza miêdzy Niemcami a Polsk¹. Ustalono w niej m.in.
bramy wlotowe na trasie Berlin–Gdañsk–Królewic przez
polski korytarz. Wyra¿enie zgody na przelot przez terytorium Polski by³o szczególnie istotne dla strony niemieckiej, gdy¿ samoloty kieruj¹ce siê do i z Gdañska nie
musia³y ju¿ okr¹¿aæ Pó³wyspu Helskiego i lecieæ nad morzem.
Rok 1935 zaowocowa³ dla Portu Lotniczego Gdañsk–
Wrzeszcz wykonaniem 18 635 lotów. Przewieziono w tym
czasie 13 128 osób oraz 285 958 kg ³adunku. Sta³¹ pasa¿ersk¹ komunikacjê lotnicz¹ zapewnia³y tylko dwie firmy:

Flughafen Danzig

Deutsche Luft Hansa i Polskie Linie Lotnicze „LOT”.
Te ostatnie od 1 maja tego¿ roku uruchomi³y regularn¹
komunikacjê lotnicz¹ do nowo wybudowanego portu
lotniczego w Rumii, który obs³ugiwa³ nabieraj¹c¹ coraz
wiêkszego znaczenia Gdyniê.
Port Lotniczy Gdañsk–Wrzeszcz by³ w³asnoœci¹
Wolnego Miasta Gdañska. Administracyjnie podlega³
Wydzia³owi Komunikacji Senatu WMG.
JAROS£AW BALCEWICZ
FOT. ARCH.
Junkers F 13 przedsiêbiorstwa pocztowego Danziger Luftpost 1921

Wspólnymi siłami, profesjonalnie i wystrzałowo

Orunia w rytmach bluesa
14 sierpnia 2013 r. na dziedziñcu Domu S¹siedzkiego na Oruni dosz³o do niecodziennego wydarzenia
w tej czêœci miasta. W ramach projektu „Zrozumieæ Sierpieñ” Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów Nasza
Orunia, zorganizowa³o koncert, który d³ugo jeszcze pozostanie w pamiêci mieszkañców dzielnicy.
Wszystko zaczê³o siê na jednym ze
spotkañ oruñskiego IKO, kiedy to do siedziby organizacji przy ulicy Goœcinnej 14
trafi³ Edmund Sumis³awki.

– Ten doœæ wydawa³oby siê szalony pomys³ bardzo mnie zaciekawi³ – wspomina
Pawe³ Patyk, prezes oruñskich in¿ynierów.

Grono sojuszników
Nietuzinkowy, jak siê mia³o
póŸniej okazaæ, starszy jegomoœæ, przedstawiaj¹cy siê jako
najwiêkszy w Polsce fan bluesa i Rolling Stonesów. Po
krótkiej rozmowie, okaza³o siê,
¿e ów cz³owiek chce zorganizowaæ koncert bluesowy na
Oruni i jak siê wówczas wydawa³o, wie jak to zrobiæ, tylko
potrzebuje pomocy. Wskazanym miejscem imprezy mia³a
byæ dzia³ka pana Edmunda,
po³o¿ona w dolinie potoku oruñskiego.

Fot. Mateusz Korsztun

Bluesowe rytmy rozbrzmiewa³y w Oruni

– Tego jeszcze nie by³o na Oruni. Przedsiêwziêcie idealnie wpisuje siê w nasze
motto „Razem zróbmy coœ dobrego”. Pomyœla³em, zróbmy ten koncert!
Decyzja zapad³a i ostro wziêto siê do pracy. Trzeba by³o
przekonaæ do pomys³u wspó³pracuj¹ce z IKO firmy i zak³ady pracy. Szukano organizacji
mog¹cych w profesjonalny sposób wesprzeæ projekt. Wszystkie te dzia³ania zakoñczy³y siê
sukcesem. Uda³o siê równie¿
pozyskaæ aprobatê Europejskiego Centrum Solidarnoœci, które
po rozmowach wpisa³o koncert
w projekt „Zrozumieæ Sierpieñ”.
– Te rozmowy w ECS nie
by³y proste – mówi bior¹ca
udzia³ w rozmowach El¿bieta
Filipowicz-Kozaryna, wspó³-
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Fot. Mateusz Korsztun

Fot. Pawe³ Patyk

Lokalna telewizja mia³a pe³ne rêce roboty

za³o¿ycielka oruñskiego Ko³a In¿ynierów.
Musieliœmy siê nieŸle napociæ aby przekonaæ organizatorów do naszego pomys³u. Nic
dziwnego, ¿e centrum chcia³o poznaæ szczegó³y. To w koñcu pieni¹dze, nie ma³e pieni¹dze.
Dla dobra spo³ecznoœci lokalnej
Pozyskiwano kolejnych, strategicznych
sprzymierzeñców.
Pierwsz¹, wyj¹tkow¹ osob¹, która bez
chwili zastanowienia wspar³a pomys³, jest
radna, Beata Dunajewska.
– Pomys³odawca, Edmund Sumis³awski w czasach, kiedy ludzie egoistycznie
pêdz¹ przed siebie i nie s¹ w stanie ani na
chwilê pomyœleæ o innych, oddaje siê
swojej pasji, zara¿aj¹c wszystkich napotkanych na swojej drodze.
Do pomys³u przekona³ oruñskich in¿ynierów, przedsiêbiorców, gdañskich radnych, mówi z uznaniem Beata Dunajewska i dodaje, ¿e jej pomoc to pewnego
rodzaju bonus dla dzielnicy, w której bardzo widoczne jest dzia³anie ró¿nych organizacji dla dobra spo³ecznoœci lokalnej, bo
tylko tego rodzaju dzia³anie mo¿e zmieniæ
stereotypowe myœlenie o Oruni.
Nie wszystko jednak przebiega³o zgodnie
z planem organizatorów. Tu¿ przed podpisaniem umowy z Europejskim Centrum Solidarnoœci, zrodzi³ siê protest dzia³kowiczów,
boj¹cych siê degradacji ogródków. „Dzia³kowa opozycja” odnios³a zwyciêstwo i trzeba by³o zmieniæ dopiêty, jak siê wydawa³o
na ostatni guzik, scenariusz imprezy.
– Có¿, w demokracji ka¿dy mo¿e protestowaæ – t³umaczy³ Sumis³awski. – Zdajê
sobie sprawê ¿e pope³ni³em b³¹d, nie informuj¹c dostatecznie moich s¹siadów z ogródków, którzy boj¹ siê tego rodzaju imprez,
choæ, miedzy nami mówi¹c, norm¹ tutaj s¹
doœæ g³oœne, nocne imprezy w rytmach disco dolo. No có¿, nie zamierza³em szukaæ
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Przybyli przedstawiciele kilku pokoleñ mieszkañców Oruni

konfliktu. Przepraszam wszystkich, którzy
poczuli siê w jakikolwiek sposób zagro¿eni.
Zagra³a grupa Rooftop Party
Gor¹czkowo zaczêto szukaæ innego miejsca, w którym koncert móg³by siê odbyæ.
Z pomoc¹ organizatorom przysz³a Gdañska
Fundacja Innowacji Spo³ecznych, udostêpniaj¹c dziedziniec Domu S¹siedzkiego na
Oruñskiej Starówce. Sumis³awski jednak
siê nie poddawa³. Jego dzia³ka by³a wa¿nym elementem projektu, to ona w³aœnie
jest jego ma³¹ œwi¹tyni¹ bluesa. Ka¿dy,
kto by³ w tym miejscu rozumie Edmunda.
Wszêdzie plakaty muzyczne, na œcianie
du¿y napis i charakterystyczny „czerwony
jêzyk” Rolling Stones, kolorowo, schludnie i …odjazdowo.
¯eby pogodziæ ze sob¹ obydwa scenariusze, organizatorzy wpadli na pomys³
podwójnego koncertu. Pierwsza czêœæ, tzw.
akustyczna, tylko na zaproszenia, odby³a siê
na dzia³ce „Nad Orani¹”. Druga, na dziedziñcu „Goœcinnej Przystani”. Uczestników koncertów bawi³a grupa Rooftop Party,
solidnie graj¹cy zespó³ z³o¿ony z muzyków znanych trójmiejskich grup bluesowych. Oto co po koncercie us³yszeliœmy
od lidera grupy, Janka Babiñskiego.
– Jestem zaskoczony profesjonalizmem
organizatorów koncertu. Nie zna³em Oruni, a z opowieœci mieszkañców Trójmiasta
wnioskowa³em, ¿e to miejsce o nie najlepszej reputacji. Je¿eli tak jest, to w³aœnie
tego rodzaju dzia³ania mog¹ ten nie do
koñca prawdziwy wizerunek poprawiæ. Je¿eli tylko organizatorzy zechc¹ mnie zaprosiæ, z pewnoœci¹ wrócê i z przyjemnoœci¹
zagram ponownie.
„Pierwszy rockowo-bluesowy huk na
Oruni” przeszed³ do historii. Czy impreza
siê uda³a i jakie bêd¹ reperkusje przedsiêwziêcia poka¿e czas. Dziœ ju¿ wiemy ¿e
organizatorzy – Ko³o In¿ynierów i Pasjo-

natów Nasza Orunia planuj¹ w przysz³ym
roku imprezê jeszcze bardziej profesjonaln¹
i wystrza³ow¹. Trzymam kciuki i powodzenia.
Dziêkujemy
Na zakoñczenie, w imieniu prezesa IKO,
Paw³a Patyka, pragniemy serdecznie podziêkowaæ osobom, firmom i instytucjom, które czynnie wspiera³y projekt. S¹
nimi:
Beata Dunajewska – Radna Miasta Gdañska,
od pocz¹tku z nami, Teresa Kuœmierska –
Dyrektor Gdañskiego Archipelagu Kultury,
bez której koncert nie móg³by siê odbyæ,
Iwona Katarzyñska – koordynatorka z ramienia ECS, Marianna Sitek-Wróblewska
– dyrektor Gdañskiej Fundacji Innowacji
Spo³ecznej, Justyna Kaleta – w³aœcicielka
firmy „Ogrody Justyny”, Gra¿yna Wirwicka – „Remed Lektus”, Agnieszka Bartków
– Przewodnicz¹ca Zarz¹du Rady Osiedla
Orunia–Œw. Wojciech–Lipce, Krystyna
Frask-Mechelewska – „Willa Alicja”, Janina Wiœniewska – transport, Anna Król –
grafika, Kazimierz Lewandowski – Prezes
zarz¹du firmy „Cemet”, Micha³ Grys –
menad¿er firmy „Cemex”, Aleksander
Szczygie³ i Wojciech Szeliga – w³aœciciele
firmy „Alwo”, Krzysztof Kosik – „Otelix”,
Jerzy Kortas – Prezes Zarz¹du firmy „Euro
– went”, Przemys³aw Kluz – menad¿er
Domu S¹siedzkiego „Goœcinna Przystañ”,
Józef Kubicki – lider IKO, Piotr Wróblewski – Dyrektor Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Orunia, Piotr Olejarczyk –
Portal „Moja Orunia”, Wies³aw Retz –
transport, Wy¿sza Szko³a Bankowa.
Na koniec, szczególne podziêkowanie
dla cz³owieka, który pojawi³ siê i pomóg³
w momencie, kiedy wa¿y³y siê losy koncertu – radnego Miasta Gdañska Lecha Kazimierczyka.
ROMAN WAWRZYNIEC ITRICH

