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Skończyłem właśnie 15 lat i nie trzeba mnie było namawiać do udziału w harcerstwie.
Ojciec już dwa lata wcześniej zginął w niemieckim kacecie w Oświęcimiu i uważałem
za oczywisty obowiązek walczyć z wrogiem w każdej dostępnej dla mnie formie.

Siedemdziesiêciolecie
Wielkiej Sprawy
W dniu 14 lutego 1942 r., dok³adnie 70 lat temu, powsta³a Armia Krajowa. Ile¿ wspomnieñ budzi ta rocznica! Nie by³em
w Armii – mia³em za ma³o lat, ale bra³em czynny udzia³ w zwi¹zanym z ni¹ podziemnym harcerstwie, tzw. Szarych
Szeregach. Zaczê³o siê to jesieni¹ roku 1943.
Po ukoñczeniu szko³y powszechnej
w okupowanym Lublinie jedyn¹ mo¿liwoœci¹ dalszego kszta³cenia by³o szkolnictwo
zawodowe.
Z³o¿y³em przysiêgê i za³o¿y³em zastêp
harcerski
Gimnazja ogólnokszta³c¹ce by³y dla Polaków niedostêpne, zosta³em wiêc uczniem
I klasy Szko³y Budowlanej. Mieszkaliœmy
z Mam¹ i m³odsz¹ siostr¹ na Cechówce,
robotniczym przedmieœciu, na które Niemcy praktycznie nie zagl¹dali. Starsza siostra, czynna dzia³aczka Szarych Szeregów,
mieszka³a w klasztorze Urszulanek, gdzie
pracowa³a jako wychowawczyni prowadzonej przez zakonnice ochronki. Skoñczy³em w³aœnie 15 lat i nie trzeba mnie
by³o namawiaæ do udzia³u w harcerstwie.
Ojciec ju¿ dwa lata wczeœniej zgin¹³ w niemieckim kacecie w Oœwiêcimiu i uwa¿a³em
za oczywisty obowi¹zek walczyæ z wrogiem w ka¿dej dostêpnej dla mnie formie.
Z³o¿y³em wiêc przysiêgê i za³o¿y³em zastêp
harcerski, do którego namówi³em ch³op-

ców z najbli¿szej okolicy, a moi dowódcy
dos³ali mi jeszcze dwóch. Razem by³o nas
siedmiu, przez pewien czas oœmiu. Wiêkszoœæ zbiórek odbywa³a siê w sublokatorskim pokoiku, w którym mieszkaliœmy, przy
nieistniej¹cej ju¿ dziœ ulicy Drobnej 70 a.
Do ka¿dej zbiórki musia³em siê starannie
przygotowywaæ, zw³aszcza do gawêd, które
jak wiadomo s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ pracy
zastêpowego. Wybiera³em tematy historyczne, patriotyczne i moralno-etyczne. Po
ka¿dej gawêdzie nastêpowa³a dyskusja.
Aby nie przeci¹¿aæ druhów, z regu³y m³odszych ode mnie, co 20–30 minut wprowadza³em æwiczenia fizyczne i elementy zabawy. Uczy³em te¿ siebie i moich druhów
podstaw orientacji w terenie. Rodzajem nauki, po³¹czonej z zabaw¹, by³y zaczerpniête
z powieœci „Kim” Rudyarda Kiplinga æwiczenia w zapamiêtywaniu i precyzyjnym
opisywaniu roz³o¿onych na stole przedmiotów lub obiektów (budynków, sklepów
itp.) napotykanych na ulicy, po której siê
chodzi³o. Æwiczyliœmy siê równie¿ w wykonywaniu szkiców topograficznych.

Wkrótce przyszed³ czas na powa¿niejsze zajêcia. Korzystaj¹c z os³ony wczeœnie
zapadaj¹cych ciemnoœci zjawia³ siê u nas
jeden z dowódców, druh Kostek, ubrany
w obszern¹ pelerynê, pod któr¹ dŸwiga³
ca³y arsena³ ró¿nego rodzaju broni. Wy³adowywa³ to wszystko na stó³ i uczyliœmy
siê rozbieraæ, czyœciæ, ³adowaæ i roz³adowywaæ pistolety ró¿nych typów. W przysz³oœci mieliœmy z nich strzelaæ w jakimœ
odleg³ym lesie.
Rozprowadzaliœmy podziemny Biuletyn
Informacyjny, malowaliœmy na œcianach
¿ó³wie i napisy: „Polska ¿yje!”,
„PPR wróg!”, zbieraliœmy rozrzucon¹
na polach broñ, by j¹ potem przekazaæ
we w³aœciwe rêce
Czasem nasz dru¿ynowy przynosi³ kieszonkowe radio. Nigdy nie zapomnê, jak
pierwszy raz, po za³o¿eniu s³uchawek, us³ysza³em ów zaczerpniêty z Pi¹tej Symfonii
Beethovena sygna³ kot³ów i zapowiedŸ
w jêzyku polskim: bum, bum, bum, bum –
tu mówi Londyn! To podtrzymywa³o na
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duchu. Wiedzieliœmy, ¿e nasza Ojczyzna nie jest osamotniona w walce.
Czêsto te¿ dostawaliœmy do czytania
i rozprowadzania kolejne numery
podziemnego Biuletynu Informacyjnego, które przywraca³y optymizm.
Potem przysz³y akcje, nie zbrojne
wprawdzie, ale niebezpieczne. Po godzinie policyjnej skradaliœmy siê przez
zaciemnione miasto do wyznaczonych
miejsc, ¿eby malowaæ na œcianach napisy i rysunki. Podczas akcji dwóch
sta³o na czatach, trzeci trzyma³ wiadro
z farb¹, czwarty malowa³. Gdy Niemcy zapowiadali „b³yskawiczn¹ wojnê” (Blitzkrieg), na murach pojawia³y
siê namalowane ¿ó³wie i napisy „Polska
¿yje!” Trzeba by³o tak¿e ostrzegaæ przed
wrogiem wewnêtrznym. Gdy Sowieci
zaczêli organizowaæ komunistyczne
oddzia³y, pisaliœmy „PPR wróg!” Sprzyja³o nam szczêœcie; ani razu nie spotkaliœmy ¿andarmów, którzy mogli
nas w ka¿dej chwili zastrzeliæ. Tamtej
jesieni, w ci¹gu jednego tylko miesi¹ca,
cz³onkowie lubelskich Szarych Szeregów, których by³o niespe³na 300, potrafili rozprowadziæ ok. 500 pism, wydanych przez komórkê dywersji i propagandy
(tzw. „N”), namalowaæ 45 napisów anty-

„Biuletyn Informacyjny” z 15 lipca 1942 r.

niemieckich i wys³aæ do Niemców w Lublinie 220 listów nêkaj¹cych i ostrzegaj¹-

cych. Najbardziej spektakularn¹ akcj¹
by³o rozplakatowanie wiosn¹ 1944 r.
sfa³szowanego zarz¹dzenia komendanta niemieckiej policji, nakazuj¹cego
wszystkim lubelskim Niemcom niezw³oczn¹ ewakuacjê, co spowodowa³o
wœród nich prawdziw¹ panikê!
Tak przygotowywaliœmy siê do
spodziewanego udzia³u w walkach.
Proces zaprawy bojowej przerwa³o
wkroczenie Armii Czerwonej 24 lipca
1944 r. Dwa dni wczeœniej Armia Krajowa opanowa³a wiele wa¿nych obiektów w mieœcie! M³odzie¿y harcerskiej
przypad³o w udziale pilnowanie ich
i zbieranie rozrzuconej na polach broni, by j¹ potem przekazaæ we w³aœciwe
rêce. Lokalne dowództwo AK pope³ni³o jednak b³¹d: zaufa³o komunistom
i uda³o siê na rozmowy o dalszej wspólnej walce. Rezultat by³ tragiczny –
aresztowano ich i zes³ano do Rosji,
gdzie wielu z nich stracono. Harcerze
z Szarych Szeregów zajêli siê prac¹
organiczn¹ w dzia³aj¹cym przez pewien czas na starych zasadach Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Po „reformie”
1948 r. wierni tym zasadom musieli
siê wycofaæ.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

70. Rocznica powstania Armii Krajowej. Uroczystości w Gdańsku
i Sopocie

Per³a w koronie
polskiej historii
14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Polskich Si³ Zbrojnych, gen. W³adys³aw Sikorski, przemianowa³ Zwi¹zek Walki Zbrojnej
w Armiê Krajow¹. W 70. rocznicê wydarzenia w Gdañsku i Sopocie odby³y siê donios³e uroczystoœci.
Pocz¹tek obchodów mia³ miejsce w czwartek, 16 lutego br., przy Pomniku Polskiego
Pañstwa Podziemnego na Targu Rakowym
w Gdañsku.
Medale „Pro Patria”, Apel Poleg³ych,
salwa honorowa, kwiaty i znicze
Po wielu dniach silnych mrozów zimowa
aura sta³a siê ³askawsza dla licznie przyby³ych
uczestników. Uroczystoœæ przebiega³a zgodnie z ceremonia³em wojskowym, z udzia³em Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
Goœci powita³a Teresa Urbanowa, prezes Zarz¹du Okrêgu Gdañskiego Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej.
Decyzjê dr. Jana Stanis³awa Ciechanow-
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skiego, kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr
20/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. o przyznaniu Medali „Pro Patria” za szczególne
zas³ugi w kultywowaniu pamiêci o walce
o niepodleg³oœæ Ojczyzny, odczyta³, przyby³y z ministrem, p³k Zbigniew Krzywasz.
Wymieni³ nazwiska uhonorowanych w nastêpuj¹cej kolejnoœci: Micha³ Owczarczak,
Teresa Urbanowa, Jan Wo³yniec, Helena
Chmielowiec, Grzegorz Berendt, Piotr Szubarczyk, Andrzej Kowalczys i Konstanty
Rosener. Medale wrêcza³ dr Jan Stanis³aw
Ciechanowski.
G³os zabrali kolejno: Bogdan Oleszek –
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska i ks.
p³k Jan Wo³yniec. Po Apelu Poleg³ych za-

brzmia³a salwa honorowa. Gdy ucich³y echa
wystrza³ów mowê okolicznoœciow¹ wyg³osi³ minister dr Jan Stanis³aw Ciechanowski.
Odwo³uj¹c siê do zas³ug Armii Krajowej
nazwa³ j¹ „per³¹ w koronie polskiej historii”. Po jego wyst¹pieniu pod Pomnikiem
z³o¿ono wieñce i kwiaty, zapalono znicze.
Wœród licznych delegacji nie zabrak³o Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, wi¹zankê
kwiatów pod Pomnikiem z³o¿yli jego reprezentanci: Anna Kuziemska, Rufin Godlewski i Roman Nadolny.
Dodatkowego kolorytu uroczystoœci
nada³a przyby³a delegacja gdañskich kibiców ¿u¿lowych, którzy wznosili w stosownych momentach okrzyki: „Chwa³a i czeœæ
Bohaterom!”.
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Fot. W. Nieznalski

Fot. W. Nieznalski

Per³¹ w koronie polskiej historii okresli³ Armiê Krajow¹ minister dr
Jan Stanis³aw Ciechanowski

Fot. A. Bittner

Wœród wyró¿nionych Medalem „Pro Patria” by³a równie¿ prezes Teresa
Urbanowa

Fot. W. Nieznalski

Do piêknych kart Armii Krajowej i okolicznoœci jej utworzenia przed 70
laty odniós³ siê Bogdan Oleszek – Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska

Wi¹zankê kwiatów w imieniu Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” z³o¿y³a
delegacja w sk³adzie Anna Kuziemska, Rufin Godlewski i Roman Nadolny

Fot. W. Nieznalski
Fot. A. Bittner

Wspólne zdjêcie czêœci uczestników uroczystoœci pod pomnikiem

Reprezentacja by³ych ¿o³nierzy AK –
z Wo³ynia, Wileñszczyzny i z Centralnej
Polski po Pomorze. Kolejne Medale
„Pro Patria”
Nastêpnego dnia, 17 lutego br., w Sali
Herbowej Urzêdu Miasta Sopotu, mia³o
miejsce kolejne, nie mniej podnios³e, spotkanie. Teresa Urbanowa, prezes Zarz¹du
Okrêgu Gdañskiego Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej, wita³a uczestników indywidualnie wymieniaj¹c ich zas³ugi
dla etosu AK. Wyst¹pienie zakoñczy³a krótkim przes³aniem: „£¹czy nas Chrystus,

Ju¿ po uroczystoœci pod pomnikiem znalaz³ siê jeszcze czas na
wspólne zdjêcie cz³onków Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” z ministrem dr Janem Stanis³awem Ciechanowskim

wiara, Polski Orze³ i mi³oœæ do Ojczyzny.
Nie mo¿emy siê dzieliæ i musimy dzia³aæ
wspólnie.”
Poproszony o zabranie g³osu minister
dr Jan Stanis³aw Ciechanowski, kierownik
Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwróci³ uwagê na wyj¹tkowoœæ i niepowtarzalnoœæ pomorskiego
œrodowiska kombatantów AK. Poprzez
zawik³anie polskich losów jest wœród nich
reprezentacja by³ych ¿o³nierzy AK z ca³ego terenu II RP – z Wo³ynia, Wileñszczyzny i z Centralnej Polski po Pomorze.

Mówi¹c o pracy kierowanego przez siebie urzêdu zwróci³ równie¿ uwagê na problemy, na jakie natrafiaj¹ kombatanci AK.
Jako przyk³ad wskaza³ Kanadê, gdzie w³adze
tego kraju nie uzna³y poœwiadczeñ polskiego rz¹du, ¿e Armia Krajowa by³a regularn¹
i prawnie funkcjonuj¹c¹ czêœci¹ Polskich
Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Na ¿yczenie
w³adz kanadyjskich musiano skompletowaæ dokumenty w³adz brytyjskich i amerykañskich. Wyrazi³ te¿ wiarê, ¿e po tych
dzia³aniach uda siê sprawê doprowadziæ
szczêœliwie do koñca. Dziêkuj¹c przyby-
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Fot. W. Nieznalski

Fot. W. Kowalski

Wœród wyró¿nionych Medalem „Pro Patria” w sopockim ratuszu by³
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

³ym kombatantom zwróci³ siê do nich ze
s³owami: „Armia Krajowa to jedna z najpiêkniejszych armii w polskiej historii,
a wasze pokolenie jest jednym z najpiêkniejszych w dziejach naszej Ojczyzny.” Wyrazi³ te¿ radoœæ z faktu, ¿e w dniach tak wa¿nej Rocznicy mo¿e wrêczyæ medale „Pro
Patria” w Gdañsku i w Sopocie.
Decyzjê ministra dr Jana Stanis³awa
Ciechanowskiego Nr 21/2012 z dnia 13
lutego 2012 r. odczyta³ p³k Zbigniew Krzywosz.” Wymieni³ w nastêpuj¹cej kolejnoœci nazwiska wyró¿nionych medalem „Pro
Patria”, którzy odebrali je w Sopocie: Wojciech Zem³a, Zofia Jokiel, Andrzej Januszajtis, Józef Michalik, Mieczys³aw Filipczak, Andrzej Zbierski, Wies³aw Gier³owski,
Krystyna Cembrzyñska-Pi³at, Eugeniusz
Wrochna, Jerzy Grzywacz, Tomasz Kuplicki, Henryk £aba, Janusz Marszalec, Waldemar Kowalski i Piotr Niwiñski.
Po uroczystej dekoracji Medalami mia³
miejsce sympatyczny moment wrêczenia
wi¹zanki kwiatów prowadz¹cej uroczy-

Ju¿ pod koniec uroczystoœci przyby³ Mieczys³aw Struk – Marsza³ek Województwa Pomorskiego. On równie¿ zosta³ uhonorowany Medalem „Pro Patria”

stoœæ Teresie Urbanowej. Dziêkuj¹c wzruszona wieloma ciep³ymi s³owami i kwiatami nie kry³a emocji: „Wszystko dla Ojczyzny
i dla Boga. Musimy mieæ w swojej ma³ej
kieszonce coœ, by przejœæ na drug¹ stronê.”
Fenomen AK – struktura militarna
z autorytetem pañstwa, wychowanie
¿o³nierza, ale i przysz³ego obywatela
wolnej Polski
Po ceremonii wrêczenia Medali uczestnicy
wys³uchali dwóch wyk³adów pod wspólnym tytu³em: „Narodziny Armii Krajowej
– Armii Polskiego Pañstwa Podziemnego”.
Jako pierwszy wyst¹pi³ dr Janusz Marszalec – Zastêpca Dyrektora Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku. Ju¿ na wstêpie
podkreœli³, ¿e oba wyst¹pienia nale¿y traktowaæ jako refleksje œredniego pokolenia
historyków, które reprezentuj¹.
Omawiaj¹c fenomen AK zwróci³ uwagê na fakt jej formalnego zorganizowania
jako struktury militarnej z autorytetem pañstwa. Struktury wype³niaj¹cej obowi¹zki

konstytucyjne i armii, która spe³ni³a równie¿ cechy armii obywatelskiej i demokratycznej. Ostatnia z cech, co podkreœli³,
wyró¿nia³a j¹ od wielu innych, w tym od
stalinowskich, opartych na autokratycznej
strukturze w³adzy. Mówi¹c o sile AK zwróci³ tak¿e uwagê na fakt le¿¹cych u jej podstaw wewnêtrznych wiêzi przyjacielskich
i kole¿eñskich, a tak¿e zewnêtrznego wsparcia udzielanego przez rodziny i najbli¿szych
niezwi¹zanych bezpoœrednio z konspiracj¹.
Si³ê AK tworzy³o te¿, jego zdaniem, umiejêtnie prowadzone wychowanie, które by³o
ukierunkowane na wychowanie ¿o³nierza,
ale i przysz³ego obywatela wolnej Polski.
Kolejnym z prelegentów by³ dr hab. Piotr
Niwiñski z Wydzia³u Nauk Spo³ecznych
Uniwersytetu Gdañskiego. On równie¿ nawi¹za³ do faktu niezaprzeczalnej formalnoœci struktury AK, jako armii, której celem
by³o dbanie o bezpieczeñstwo Pañstwa, jego
obywateli i jego granic. Poprzez przyk³ady
uzasadni³, ¿e AK wype³ni³a wszystkie wymienione funkcje. Wœród przyk³adów dzia-

Fot. W. Kowalski
Fot. W. Kowalski

Z wyk³adem o Armii Krajowej wyst¹pi³ dr Janusz Marszalec – zastêpca dyrektora Muzeum II
Wojny Œawiatowej w Gdañsku
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Z zainteresowaniem spotka³ siê równie¿ wyk³ad
dra hab. Piotra Niwiñskiego z Uniwersytetu
Gdañskiego
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³alnoœci AK znalaz³y siê liczby dotycz¹ce
dywersji i sabota¿u, w tym zniszczonych
(ok. 1200) i unieruchomionych (ok. 7000)
transportów okupanta, uszkodzonych pocisków (ok. 100 tys.), znoszenia sztucznych
okupacyjnych granic i wk³adu wywiadu AK
na rzecz frontów wschodnich i zachodnich. Mówi³ równie¿ o dzia³aniach bojowych o charakterze obronnym, ale i ofensywnym. Przywo³a³ fenomen republik
partyzanckich i nawi¹za³ do d³ugiej historii
trwania ¿o³nierzy AK, ostatni zgin¹³ z broni¹
w rêku w 1963 r. Za koniec walki ¿o³nierzy
AK uzna³ dopiero zwyciêski rok 1989.

Marsza³ek Mieczys³aw Struk
z Brukseli do Sopotu – brawa i Medal
„Pro Patria”
Pod koniec wyk³adu ostatniego prelegenta wszed³ do sali sopockiego ratusza
Mieczys³aw Struk – Marsza³ek Województwa Pomorskiego. By³ w dwudniowej delegacji w Brukseli i jak podkreœli³, choæ
spóŸniony, ale chcia³ przybyæ koniecznie.
Przywitano go brawami. Na wniosek Zarz¹du Okrêgu Gdañskiego Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK zosta³ udekorowany
przez ministra Jana Stanis³awa Ciechanowskiego Medalem „Pro Patria”. Dziêkuj¹c

za zaszczyt Marsza³ek wypowiedzia³ s³owa, które zdaj¹ siê byæ dobrym podsumowaniem ca³oœci uroczystoœci: „Jesteœmy
jedn¹ wspólnot¹ narodow¹, a karty naszej
historii niejednokrotnie tragicznej, ale i chwalebnej, s¹ naszym cementem.”
Zanim zebrani uczestnicy uroczystoœci
siê rozeszli otrzymali cenn¹ pami¹tkê – przygotowan¹ przez Oddzia³ Gdañski IPN ksi¹¿kê Izabeli Rychert „Jeden z „wyklêtych”
Feliks Selmanowicz „Zagoñczyk” 1904–
1946” (IPN 2011).
WALDEMAR KOWALSKI

Rozmowa z Agnieszką Pomaską, posłanką na Sejm RP VII kadencji

Pilne zadania, wa¿ne
dzia³ania
Pani Pose³ Agnieszka Pomaska jest m³od¹, energiczn¹ i ambitn¹ dzia³aczk¹ Platformy obywatelskiej. Pani Pose³ ukoñczy³a
politologiê ze specjalizacj¹ ustrojowo-samorz¹dow¹ na Uniwersytecie Gdañskim. Zestaw osi¹gniêæ Pani Pose³ sk³ada siê
ju¿ na doœæ obszerne dossier dzia³acza i polityka. By³a pani Pose³ Radn¹ Miasta Gdañska IV i V kadencji. Od 2006 r. pe³ni³a
funkcjê wiceprzewodnicz¹cej Rady Miasta Gdañska. Pos³ank¹ na Sejm RP Pani Agnieszka Pomaska zosta³a w 2009 r.,
zastêpuj¹c Jaros³awa Wa³êsê, wybranego na pos³a Parlamentu Europejskiego. Na wielu obszarach dzia³ania, Pani Pose³
daje dowody politycznej i obywatelskiej aktywnoœci i odpowiedzialnoœci. Obecnie Pani Pose³ pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cej
sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej i w tym charakterze bierze aktywny udzia³ w licznych spotkaniach, konferencjach,
konsultacjach i dyskusjach. Biuro Poselskie Pani Agnieszki Pomaskiej od paŸdziernika 2010 r. udziela bezp³atnych porad
prawnych. Pani Pose³ anga¿uje siê te¿ w dzia³ania organizacji pozarz¹dowych na terenie Gdañska, wspieraj¹c m.in.
dzia³alnoœæ Partnerstwa dla Biskupiej Górki.
– Które dzia³ania z programu PO dla
Polski, Pani zdaniem, wymagaj¹ bezzw³ocznej realizacji?
– Sprawy najpilniejsze wskaza³ ju¿ premier Donald Tusk w swoim expose. Przed
nami zmiany w systemie ubezpieczeñ rolniczych, kontynuacja reformy s³u¿by zdrowia czy emerytur pomostowych. Za najwa¿niejsze w tej kadencji uwa¿am jednak
dzia³ania zwi¹zane z polityk¹ prorodzinn¹
i wyzwania z tym zwi¹zane.

– Jak ocenia Pani ostatnio podpisany
fiskalny pakt stabilizacyjny? Ile z 300
mld euro uda siê Polsce uzyskaæ?
– To dwie ró¿ne sprawy. Podpisanie Paktu
Fiskalnego zaplanowane jest na pocz¹tek
marca. Jego ustalenia, to potwierdzenie
dotychczasowych zobowi¹zañ dyscypliny
finansowej. Polska, przystêpuj¹c do Paktu,
deklaruje chêæ udzia³u w budowaniu silnej
ekonomicznie Unii Europejskiej. Negocjacje w sprawie kolejnego bud¿etu unijnego
trwaj¹, walczymy o ok. 300 mld z³otych.

– Jakich b³êdów nie powinno powtórzyæ
PO w nowej kadencji? Mam na myœli
z³y dobór ministrów, opóŸnienia w budowie dróg, ba³agan na kolei, bezrobocie, piwo na stadionach, d³ug publiczny,
b³êdna prywatyzacja zak³adów.
– Ze spraw, które Pan wymieni³, najwiêksze
wyzwanie stanowi uporz¹dkowanie spraw
zwi¹zanych z kolej¹. Minister Rostowski
przedstawi³ plan na walkê z d³ugiem publicznym, z którym dotychczasowe rz¹dy
nie próbowa³y sobie nawet poradziæ. Nie
wiem na jakiej podstawie uwa¿a pan pozosta³e sprawy za b³êdne. Jeœli bêdziemy rów-

– Czy popar³aby Pani w Sejmie lobby
bezrobotnych i bezdomnych dla wspierania potrzeb tych grup spo³ecznych? Czy
jest szansa, ¿eby takie lobby powsta³o?
A mo¿e nale¿a³oby powalczyæ o œrodki
z bud¿etu centralnego na tak¹ dzia³alnoœæ w samorz¹dach?
– Takie dzia³ania s¹ przecie¿ prowadzone. Nie
wiem, czy w Sejmie s¹ zarejestrowani lobbyœci, ale taka mo¿liwoœæ, zgodnie z ustaw¹,
istnieje.

nie skutecznie, jak do tej pory, reagowaæ
na bie¿¹ce wydarzenia, takie jak kryzys
finansowy, a jednoczeœnie konsekwentnie
realizowaæ plany zapowiedziane przez premiera, za 4 lata bêdziemy gotowi by ponownie oddaæ siê wyborczej weryfikacji.

– Co Pani myœli o praktyce wprowadzania dyscypliny partyjnej podczas g³osowania w sejmie?
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– Mo¿liwoœci indywidualnego dzia³ania
ka¿dego z 460 pos³ów musz¹ byæ w pewien
sposób ograniczone na rzecz wspólnego
myœlenia o sprawach publicznych w Polsce. Nie wyklucza to aktywnoœci ka¿dego
z parlamentarzystów i mo¿liwoœci przekonywania do swoich racji. Dyscyplina, a wiêc
wspólne stanowisko pos³ów w ramach danego klubu politycznego, pomaga wprowadziæ
³ad przy skutecznym podejmowaniu decyzji.
– Czy mog³aby Pani sformu³owaæ rodzaj
dekalogu dla parlamentarzystów? Bo
œlubowanie nie uwzglêdnia wszystkich
aspektów ich pracy.
– Obowi¹zki parlamentarzystów okreœla
ustawa o wykonywaniu mandatu pos³a.
Niezwykle wa¿ne jest, by mieæ sta³y kontakt
z wyborcami. Ka¿dy parlamentarzysta ma
swój styl pracy, który powinien uwzglêdniaæ obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy.
– Czy Pani poselski program i strategia
zgadzaj¹ siê z programem i strategi¹
PO, a je¿eli s¹ ró¿nice, to czy wymagaj¹
one przejœcia do innej partii?
– Nie czujê potrzeby zmiany partyjnych
barw.
– Co Pani s¹dzi o ukrywaniu siê pos³anek
za nazwiskami swoich mê¿ów? Czy nie
sprzyja to korupcji?
– Nie bardzo rozumiem to pytanie. Ka¿da
z parlamentarzystek, niezale¿nie czyje nazwisko nosi, sk³ada co roku deklaracjê maj¹tkow¹ oraz na bie¿¹co prowadzi rejestr
korzyœci, które s¹ powszechnie dostêpne
na stronie sejmowej.
– Czy s¹ w Sejmie osoby, z którymi Pani
najlepiej siê wspó³pracuje?
– Staram siê wspó³pracowaæ zadaniowo,
nad konkretnymi projektami.

– Co Pani myœli o niezwyk³ym wyczynie
kpt. Tadeusza Wrony?
– Niezwyk³y wyczyn.
– O jakie sprawy naszego województwa
i miasta Gdañska chcia³aby Pani zawalczyæ w Sejmie, byæ mo¿e o œrodki finansowe na realizacjê jakiegoœ szczególnie
wa¿nego projektu?
– Niezwykle wa¿ne jest dokoñczenie inwestycji ju¿ rozpoczêtych, zw³aszcza infrastrukturalnych, jak: po³¹czenie pó³nocy Polski z po³udniem autostrad¹ A1, tras¹ S-7,
czy modernizacja magistrali kolejowej. Dla
dalszego dynamicznego rozwoju Pomorza
wa¿ne mog¹ byæ te¿ odpowiednie ramy
prawne, jak np. powstanie ustawy metropolitalnej.
– W zagadnienia regionalne wpisuje siê
równie¿ sprawa rewitalizacji gdañskiego
osiedla Biskupia Górka. Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Biskupiej Górki” wyst¹pi³o ostatnio z projektem udostêpnienia dla turystów wie¿y zegarowej przy
Komendzie Wojewódzkiej Policji, jako
punktu widokowego. Jakie dzia³ania,
Pani zdaniem, mog³yby przyspieszyæ
rozwój tej dzielnicy i uczyniæ j¹ bardziej
atrakcyjn¹ dla turystów i mieszkañców?
– Niezwykle wa¿ne jest zaanga¿owanie samych mieszkañców. Bez nich rewitalizacja
dzielnicy siê nie uda. Dlatego cieszy mnie
aktywnoœæ „Partnerstwa dla Biskupiej Górki” i zaanga¿owanie wszystkich, którym le¿y
na sercu przysz³oœæ tej czêœci Gdañska.
– Co siê dzieje w sprawie koœcio³a przy
ulicy Wielkopolskiej? Jeœli grunt zosta³
ju¿ oddany Koœcio³owi czy jest jeszcze o
co walczyæ, mo¿e o lepszy projekt budynku?

– To ostatecznie bêdzie decyzja Radnych
Miasta Gdañska. Dla mnie najwa¿niejsze
jest, by obiekt, który tam powstanie, cieszy³
siê akceptacj¹ okolicznych mieszkañców,
bo to przecie¿ im ma s³u¿yæ ten koœció³.
– Czy, Pani zdaniem, dobrze jeŸdzi siê po
œcie¿kach rowerowych w Gdañsku? Czy
s¹ te¿ inne miejsca w naszym mieœcie
gdzie pilnie potrzebne s¹ drogi rowerowe?
– Kluczowe jest wzajemne po³¹czenie tras
istniej¹cych oraz budowa kolejnych wszêdzie
tam, gdzie przejazd rowerem jest utrudniony.
Na szczêœcie Gdañsk o to dba i budowa kolejnych dróg rowerowych jest w planach
bud¿etowych na kolejne lata.
– Czy ma Pani jakieœ szczególne wspomnienia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ w Radzie Miasta Gdañska, np.: wizyty, debaty,
wa¿ne decyzje?
– Szczególnie ceniê sobie spotkania z uczniami gdañskich szkó³, których regularnie
oprowadza³am po budynku Rady Miasta,
opowiadaj¹c o pracy gdañskich rajców.
Mam nadziejê, ¿e takie przybli¿anie funkcjonowania samorz¹du przyczyni siê do
wiêkszego zaanga¿owania w sprawy Gdañska w przysz³oœci.
– I ju¿ prawie na koniec bardzo wa¿ne
pytanie: jak siê chowa maleñstwo?
– Œwietnie.
– Czy ma Pani czas na realizowanie swoich sportowych pasji?
– Staram siê pozostaæ aktywn¹ mimo nat³oku zajêæ. Bieganie, p³ywanie, a zim¹ narty,
to najprzyjemniejsza forma aktywnego
spêdzania czasu.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia we wszystkich przedsiêwziêciach.
ROZMAWIA£ DARIUSZ WRÓBLEWSKI
FOT. Z ARCHIWUM AGNIESZKI POMASKI

Szanowni Cz³onkowie
i Sympatycy Stowarzyszenia

1%

Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” darowizny
w wysokoœci

1% od podatku dochodowego. W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979, który nale¿y podaæ

w zeznaniu podatkowym za rok 2011, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat) celem ewentualnego wyra¿enia
zgody na przekazanie nam przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych darczyñcy.

Jednoczeœnie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na nasze konto
darowiznê w wysokoœci 1% od podatku dochodowego za rok 2010.

Stowarzyszenie nasze dzia³alnoœæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków.
Pozyskane w ten sposób wszystkie œrodki przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ na
rzecz mieszkañców naszego Miasta.
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Spacer po gdańskich uliczkach i spojrzenie świeżym okiem

Sezon turystyczny
tu¿ tu¿!
Gdañsk jest piêknym miastem – stwierdzaj¹ turyœci, których, jako przewodnik PTTK, oprowadzam od dziesi¹tków lat.
Przyjezdni na pierwszym miejscu stawiaj¹ Kraków, ale zaraz za nim – pod wzglêdem architektury i historii – plasuj¹
Gdañsk. Ró¿e s¹ piêkne, ale maj¹ te¿ kolce. Podobnie jest z Gdañskiem.
W³aœnie o problemach chcê mówiæ.
Jak grzyby po deszczu przy ul. D³ugiej
wyrastaj¹ „reklamowe kozio³ki”
Chodzi o namioty zwane ogródkami gastronomicznymi, które zas³aniaj¹ architekturê miasta, choæ, muszê przyznaæ, powoli
zaczynaj¹ zastêpowaæ je przejrzyste parasole. W dalszym ci¹gu monterzy nowych
okien szpec¹ elewacje kamieniczek. Trawniki s¹ zadeptane przez pieszych chodz¹cych
na skróty, a powinny tam rosn¹æ kwiaty
i krzewy. Na te i inne sprawy Rada Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie ma baczenie
i podejmuje interwencje, mam nadziejê, ¿e
przy³¹cz¹ siê do nas: Zarz¹d Dróg i Zieleni,
stosowne wydzia³y w magistracie i s³u¿by
porz¹dkowe.
Du¿ym sukcesem jest przeprowadzenie
konserwacji Bramy Wy¿ynnej, kiedyœ g³ównego wejœcia do miasta. Gdañsk i Trójmiasto
rocznie odwiedza ju¿ ponad piêæ milionów
turystów. Miastu i jego mieszkañcom powinno zale¿eæ na piêknym wygl¹dzie grodu,
bo wszyscy na tym zyskuj¹. Ka¿dy turysta
zagraniczny czy krajowy zostawia w Gdañsku oko³o tysi¹ca z³otych rocznie. To zobowi¹zuje, na goœciach powinniœmy wywieraæ
jak najlepsze wra¿enie. Wczeœniej pisa³em, ¿e
na Drodze Królewskiej prawie nie ma ³awek,
a te, które s¹, zajmuj¹ handlarze szmir¹.
Najbardziej co uderzaj¹ spacerowicza
przy ul. D³ugiej ustawione tam „reklamowe
kozio³ki”. W ubieg³ym roku tylko, na czêœci

Jak tak dalej pójdzie ulica D³uga zamieni siê w ulicê „Kozio³ków”

tej ulicy, naliczy³em ich oko³o trzydziestu!
Miejscami œrodek deptaka jest nimi zupe³nie zastawiony. Jak tak dalej pójdzie, ulica
D³uga zamieni siê w ulicê „Kozio³ków”.
Takie elementy nie przysparzaj¹ piêkna
miasta. Reklama jest potrzebna firmom
i turystom, ale trzeba to robiæ w inny sposób. Spraw¹ powinien niezw³ocznie zaj¹æ
siê Zarz¹d Miasta, rozpatrzenia wymaga
nie tylko liczba, ale i lokalizacj¹ reklam.
Przy ul. Szerokiej stacja trafo – mo¿na
to porównaæ do przedwojennych
„s³awojek” za stodo³¹
Przy ul. Szerokiej koñczy siê budowa nowego kwarta³u miasta. Chodzi o apartamentowce z du¿ym patio wewn¹trz czworoboku. Co do „piêkna” tej architektury zdania
s¹ zró¿nicowane, ja tê czêœæ zabudowy – ze
wzglêdu na kolorystykê – nazywam „szarym kwarta³em”. Historyczny Gdañsk wcale
nie by³ taki szary, s¹
piêkne kamieniczki, na
których mo¿na by³o
siê wzorowaæ. Po wojnie zbudowano wzorcowy kwarta³ miedzy
ulicami: D³ug¹, Pocztow¹, Ogarn¹ i Garbary. Aby domy by³y
³adne, trzeba je co jakiœ
czas pomalowaæ. Niestety, jest praktykowane, ¿e od czasu odbu-

dowy w latach piêædziesi¹tych, budowle –
z obmyt¹ star¹ farb¹ – stoj¹ do dziœ. Tym
problemem te¿ trzeba siê zaj¹æ. Kamienice
z elewacjami o motywach artystycznych powinny byæ odnawiane przez konserwatora
zabytków. Natomiast elewacje bez cech artystycznych winny byæ finansowane przez
wspólnoty mieszkaniowe z du¿ym udzia³em
miasta, podobnie jak budowa nowych dachów czy malowanie klatek schodowych.
Wrócê jeszcze do kwarta³u przy ul. Szerokiej. Znany autorytet Gdañska, prof. Andrzej Januszajtis, porówna³ tê architekturê
do p³otu ze sztachetek, bo przecie¿ prawie
wszystkie szczyty tych fragmentów elewacji
s¹ zakoñczone sto¿kiem. Co najgorsze, na
jednej ze œcian tego czworoboku jest wnêka,
w której zosta³a wczeœniej zbudowana stacja
transformatorowa. Plac pod trafostacj¹ nale¿y do firmy energetycznej. Pozostawienie
jej bêdzie niekorzystne ze wzglêdów architektonicznych. Kiedy telefonicznie zapyta³em
inwestora o ten przypadek, otrzyma³em odpowiedŸ, ¿e „przecie¿ to nie szpeci miasta”.
Moim zdaniem obiekt ten mo¿na porównaæ do przedwojennych „s³awojek” za
stodo³¹. Mo¿na to jeszcze naprawiæ, mo¿e
poprzez postawienie œciany o lekkiej konstrukcji wkomponowanej w ca³oœæ zabudowy. W ten sposób zas³oni siê nieciekawy fragment miasta, tym bardziej, ¿e jest
on w centrum rozgrywaj¹cych siê latem
targów dominikañskich.
TADEUSZ M£YNIK, RADNY
RADY DZIELNICY GDAÑSK ŒRÓDMIEŒCIE
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Konferencja pokojowa rozpoczęła się 12 stycznia 1919 r.
Strona polska przedstawiła argumenty przemawiające
za włączeniem Gdańska do Polski. Polaków poparli
eksperci amerykańscy i francuscy. Natomiast stanowisko
przedstawicieli Wielkiej Brytanii było dla Polski niekorzystne

Jak powsta³o Wolne Miasto
Gdañsk?
Tu¿ przed zakoñczeniem Wojny Œwiatowej1 2 listopada 1918 roku, podczas narady nad rozejmem z Niemcami, g³ównodowodz¹cy wojskami aliantów francuski marsza³ek Ferdinand Foch2 zaproponowa³ ewakuacjê wojsk niemieckich
z Gdañska. Sprzeciwi³ siê temu minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Artur Balfour3, poniewa¿ jego rz¹d
opowiada³ siê za „Ma³¹ Polsk¹” ograniczon¹ do terytorium etnicznie jednorodnego.
Sprawê Gdañska mia³a rozstrzygn¹æ konferencja pokojowa.
Komisja do spraw polskich uzna³a,
¿e Gdañsk, linie kolejowe i oba brzegi
Wis³y, winny nale¿eæ do Polski.
Lloyd George wyst¹pi³ z w³asnym,
doœæ oryginalnym pomys³em
Konferencja pokojowa rozpoczê³a siê
12 stycznia 1919 r. Strona polska przedstawi³a argumenty przemawiaj¹ce za w³¹czeniem Gdañska do Polski. Polaków poparli
eksperci amerykañscy i francuscy. Natomiast stanowisko przedstawicieli Wielkiej
Brytanii by³o dla Polski niekorzystne. Przez
nastêpne miesi¹ce sytuacja zdawa³a siê rozwijaæ na korzyœæ Polski.
Powo³ana przez Radê Najwy¿sz¹ Konferencji Pokojowej komisja do spraw polskich uzna³a, ¿e Gdañsk, linie kolejowe
i oba brzegi Wis³y, winny nale¿eæ do Polski. W raporcie tej¿e komisji z 12 marca

1919 r. czytamy, ¿e interesy 25 milionowego narodu przewa¿aj¹ nad interesem 1,6
miliona Niemców zamieszkuj¹cych Prusy
Wschodnie. Interesy Gdañska zostan¹ najlepiej zabezpieczone, gdy Gdañsk rozwinie
siê jako port polski. Z wyj¹tkiem Gdañska
i okolicy na ca³ym Pomorzu mieszka wiêkszoœæ polska.
Premier Wielkiej Brytanii Lloyd George4
zdecydowanie odrzuci³ wnioski komisji.
Natomiast 1 kwietnia 1919 r. wyst¹pi³ z w³asnym, doœæ oryginalnym pomys³em. Gdañsk
nie bêdzie nale¿a³ ani do Niemiec, ani do
Polski, lecz zostanie Wolnym Miastem.
Niemcy z³o¿yli protest przeciwko projektowi utworzenia Wolnego Miasta Gdañska. Na co 16 czerwca 1919 r. otrzymali odpowiedŸ, w której stwierdzono, ¿e Gdañsk
nigdy nie nale¿a³ do Niemiec, a jako port
rozwija³ siê wy³¹cznie w oparciu o Polskê i zosta³ si³¹ w roku 1793 wcielony do
Prus. Tym samym veto Niemiec nie zosta³o

Siedziba Senatu Wolnego Miasta Gdañska
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uwzglêdnione i 28 czerwca 1919 r. w Wersalu podpisano traktat pokojowy. Po uprawomocnieniu siê postanowieñ traktatu wersalskiego Gdañsk wraz z okolic¹ od³¹czony
zosta³ od Rzeszy Niemieckiej, ale formalnie nie powsta³ jeszcze nowy w sensie polityczno-prawnym twór zwany Wolnym Miastem.
W³adzê przej¹³ brytyjski dyplomata
sir Reginald Tower. Terytorium WMG
podzielono na: powiaty miejskie
(Stadtkreise) – Gdañsk i Sopot oraz
trzy powiaty ziemskie (Landkreise)
– Gdañskie Wy¿yny, Gdañskie Niziny
i Wielkie ¯u³awy
Do czasu uprawomocnienia siê traktatu
wersalskiego tj. do 10 stycznia 1920 r. terytorium Wolnego Miasta stanowi³o nadal
czêœæ pañstwa niemieckiego, którego wojska
stacjonowa³y tu a¿ do 8 lutego. W okresie
tym wywieziono wiele obiektów przemys³owych i cennych maszyn. Na okres przejœciowy Ententa5 obsadzi³a Gdañsk w³asnymi oddzia³ami wojskowymi. Pierwsi
w mieœcie pojawili siê Anglicy, którzy
przybyli tu 28 stycznia 1920 r. Natomiast
wyznaczony na g³ównodowodz¹cego okupacyjnych si³ alianckich genera³ Richard
Haking przyby³ do Gdañska 30 stycznia.
PóŸniej przyby³a reszta si³, w tym Francuzi i okrêt amerykañski, a wojska niemieckie ostatecznie opuœci³y miasto 9 lutego.
Wojska alianckie mia³y zapewniæ bezpieczeñstwo i porz¹dek, gdy¿ sytuacja w mieœcie by³a napiêta z powodu znacznego wzrostu bezrobocia i cen ¿ywnoœci. Wybucha³y
strajki, a tak¿e dochodzi³o do pl¹drowania
sklepów i prowokacji. Nastêpnie w³adzê
przej¹³ pe³nomocnik G³ównych Mocarstw
Sprzymierzonych i Stowarzyszonych (En-
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tenty) oraz tymczasowy Wysoki Komisarz
Ligi Narodów brytyjski dyplomata sir Reginald Tower6.
Oficjalnie na mapie Europy Wolne Miasto Gdañsk (niem. Freie Stadt Danzig) pojawia siê w dniu jego ukonstytuowania czyli 15 listopada 1920 roku. Obszar WMG
wynosi³ 1893 km2 (wy³¹czaj¹c wody portowe), a ludnoœæ liczy³a prawie 357 tys.
mieszkañców. Terytorium podzielono na
piêæ obszarów administracyjnych: powiaty
miejskie (Stadtkreise) Gdañsk i Sopot7 oraz
trzy powiaty ziemskie (Landkreise) Gdañskie Wy¿yny, Gdañskie Niziny i Wielkie
¯u³awy.
Podstaw¹ istnienia WMG by³y artyku³y
100–108 traktatu wersalskiego. Ustanowi³
on opiekê Ligi Narodów nad Gdañskiem
oraz zwi¹za³ Polskê i Gdañsk obowi¹zkowym arbitra¿em Wysokiego Komisarza
Ligi Narodów i jej Rady. Przy czym art.
100 traktatu okreœli³ granice WMG. Natomiast art. 105 ustanowi³ obywatelstwo
Wolnego Miasta Gdañska dla osób tam zamieszka³ych.

sku senatus gedanesis oraz do senatu Wolnego Miasta Gdañska z lat 1807–1813.
Pe³ni³ on te¿ funkcjê g³owy pañstwa, a tak¿e posiada³ niektóre kompetencje ustawodawcze, a od 1 maja 1921 r. przej¹³ obowi¹zki i kompetencje magistratu gdañskiego,
staj¹c siê równoczeœnie organem administracji samorz¹dowej. Konstytucja WMG
dopuszcza³a udzia³ cz³onków Volkstagu
w kolegium senackim. Wybór na cz³onka
Senatu nie by³ uzale¿niony od posiadania
obywatelstwa gdañskiego. Powodowa³o to,
¿e urzêdnik niemiecki móg³ zostaæ cz³onkiem
Senatu. W wyniku porozumienia stronnictw
politycznych 4 lipca 1930 r. dosz³o do zmiany konstytucji.

P.S. W nastêpnym odcinku o prawach Polski
w WMG.
JAROS£AW BALCEWICZ

Konstytucja gdañska – czêœæ pierwsza
dotyczy³a ustroju Wolnego Miasta,
druga – podstawowych praw
i obowi¹zków obywatelskich.
Ustrój republiki demokratycznej.
4 lipca 1930 r. – zmiana konstytucji
Liga Narodów8 by³a tak¿e gwarantk¹
konstytucji gdañskiej og³oszonej z dat¹ 14
czerwca 1922 r. Sk³ada³a siê ona ze 117
artyku³ów i dzieli³a na dwie czêœci, z których pierwsza dotyczy³a ustroju Wolnego
Miasta, a druga podstawowych praw i obowi¹zków obywatelskich. WMG posiada³o
ustrój republiki demokratycznej zawieraj¹cej
elementy demokracji poœredniej (przy systemie reprezentacji parlamentarnej) i bezpoœredniej (przy referendum ludowym w którym ogó³ obywateli mia³ prawo inicjatywy
ustawodawczej). W konstytucji zosta³ mocno podkreœlony pañstwowy charakter WMG.
Ponadto nie przewidywa³a ona mo¿liwoœci
czêœciowego zawieszania praw obywatelskich. Z kolei prawo wyborcze przys³ugiwa³o tylko obywatelom WMG zamieszka³ym na jego terenie (czynne po ukoñczeniu
20 lat ¿ycia, bierne – po ukoñczeniu 25 lat).
Najwy¿sz¹ w³adz¹ ustawodawcz¹ WMG
by³ Volkstag9 – jednoizbowy parlament.
Natomiast najwy¿szym organem wykonawczym, powo³ywanym przez Volkstag, by³
Senat. Ten ostatni by³ odpowiednikiem rz¹du, a nazwy „senat” u¿yto przez analogiê do
podobnych instytucji wolnych miast hanzeatyckich: Hamburga, Bremy i Lubeki.
Jednoczeœnie by³o to nawi¹zanie do historycznego okreœlenia rady miejskiej w Gdañ-

Uprawnienia Ligi Narodów w Gdañsku
obejmowa³y: ochronê Wolnego Miasta i rozstrzyganie sporów polsko-gdañskich. Te
ostatnie rozstrzyga³ Wysoki Komisarz LN.
Natomiast drug¹ instancj¹ by³a Rada Ligi
Narodów. Opinie doradcze, wy³¹cznie na
proœbê Zgromadzenia lub rady Ligi Narodów, móg³ te¿ wydawaæ sta³y Trybuna³ Sprawiedliwoœci Miêdzynarodowej w Hadze.
Za swoj¹ pracê Wysoki Komisarz pobiera³ uposa¿enie wynosz¹ce pocz¹tkowo
100 tys. franków w z³ocie rocznie, a od
1929 r. 60 tys. franków. Dochodzi³ do tego
zwrot szeregu kosztów. Ciê¿ar jego utrzymania przypada³ po po³owie na Polskê
i Gdañsk. Spoœród 9 Wysokich Komisarzy
dzia³aj¹cych w okresie istnienia WMG
trzech pochodzi³o z Wielkiej Brytanii,
dwóch z W³och, po jednym z Danii, Holandii, Irlandii i Szwajcarii.
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Paszport WMG bêd¹cy jednoczeœnie
dowodem osobistym

Wysoki Komisarz Ligi Narodów pobiera³
uposa¿enie wynosz¹ce pocz¹tkowo
100 tys. franków w z³ocie rocznie,
a od 1929 r. 60 tys. franków. Dochodzi³
do tego zwrot szeregu kosztów. Ciê¿ar
jego utrzymania przypada³ po po³owie
na Polskê i Gdañsk
Dotyczy³a ona zmniejszenia sk³adu liczbowego parlamentu ze 120 do 72 pos³ów,
Senatu z 22 do 12 senatorów, mo¿liwoœci
rozwi¹zania Volkstagu przed up³ywem czteroletniej kadencji, zniesienia podzia³u senatorów na g³ównych (Hauptamt) i pobocznych (Nebenamt) oraz poddania ca³ego
senatu odpowiedzialnoœci parlamentarnej.
Je¿eli chodzi o samo miasto Gdañsk, to
Volkstag dokonywa³ wyboru rady miejskiej. Natomiast do kompetencji senatu
nale¿a³o prowadzenie spraw miasta Gdañska jako osobnej gminy.

Nikt nie przypuszcza³ wówczas, ¿e bêdzie
jeszcze druga wojna œwiatowa. Wojna œwiatowa (1914–1918) do 1939 r. zwana by³a wielk¹
wojn¹ 1914–1918. By³ to pierwszy konflikt
zbrojny w skali œwiatowej, burz¹cy uk³ad stosunków politycznych po kongresie wiedeñskim 1814–1815.
2 Ferdinand Foch (1851–1929) znany by³
jako przyjaciel Polski.
3 Arthur James Balfour (1848–1930) brytyjski polityk konserwatywny.
4 David Lloyd George (1863–1945) premier
Wielkiej Brytanii w latach 1916–1922.
5 Z franc. entente – porozumienie, sojusz pomiêdzy Wielk¹ Brytani¹, Francj¹ i Rosj¹ do którego ju¿ po wybuchu I wojny œwiatowej do³¹czy³a szeroka koalicja 25 pañstw.
6 Sir Reginald Thomas Tower (1860–1939)
brytyjski dyplomata, który w listopadzie 1919 r.
zosta³ mianowany pe³nomocnikiem G³ównych
Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych
oraz administratorem terytorium Gdañska, które
po wejœciu w ¿ycie traktatu wersalskiego mia³o
zostaæ od³¹czone od Niemiec. Przyby³ do tego
miasta 11 lutego 1920 r., a 12 lutego Rada Ligi
Narodów na posiedzeniu w Londynie mianowa³a go tymczasowym Wysokim Komisarzem
Ligi Narodów w Gdañsku.
7 Samodzielnym powiatem miejskim Sopot
sta³ siê po roku 1920.
8 Liga Narodów (ang. League of Nations, fr.
Société des Nations) nieistniej¹ca ju¿ organizacja miêdzynarodowa, której statut zosta³ przyjêty przez konferencjê pokojow¹ w Wersalu 28
czerwca 1919 r., a której celem by³o utrzymanie
pokoju i wspó³pracy na œwiecie.
9 Niem. Zgromadzenie Ludowe wybierane w piêcioprzymiotnikowych wyborach (tajnych, bezpoœrednich, równych, powszechnych, proporcjonalnych).
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Na przykładzie planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic dworca
kolejowego we Wrzeszczu i budowy Quattro Towers

Wrzeszcz! To wrzeszczê!
Przemilczê w tym artykule temat odbudowy Wyspy Spichrzów, zabudowê Targu Siennego i Rakowego oraz Targu Rybnego.
Tematy te by³y i nadal s¹ wielokrotnie poruszane przez dziennikarzy i mieszkañców, którzy nie patrz¹ na Gdañsk przez pryzmat
urzêdniczego sto³ka, lecz porównuj¹ rozwi¹zania urbanistyczne i drogowe stosowane np. w Amsterdamie, Kopenhadze czy
nie tak odleg³ym Berlinie. Betonowo-szklane wizje Biura Rozwoju Gdañska wyci¹gane jeszcze z PRL-owskich szuflad co jakiœ czas
wywo³uj¹ migotanie przedsionków w sercach mi³oœników i mieszkañców Gdañska, szczególnie w kwestii uk³adów drogowych.
Jeœli chodzi o zabudowê to mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e serwuje siê nam och³apy, które nie zosta³y zaakceptowane w innych europejskich miastach.
Al. Grunwaldzka poszerzona,
nie zrekonstruowano kamienic.
Punktowce z wielkiej p³yty
z „Olimpem” na czele.:
„Manhattan” i „Galeria Ba³tycka”
– nieinwazyjna zabudowa
Wrzeszcz, podobnie jak wiêkszoœæ
dzielnic Gdañska, w powojennych dekadach nie mia³ szczêœcia do wizji kolejnych
pokoleñ planistów (albo tego samego pokolenia?).
Zniszczona w czasie II wojny œwiatowej g³ówna pierzeja tej jednej z najwiêkszych gdañskich dzielnic (al. Grunwaldzka)
wymaga³a odbudowy i zosta³a odbudowana
wed³ug ówczesnych potrzeb, które uwzglêdnia³y poszerzenie ulicy. Odst¹piono tym samym od zrekonstruowania zniszczonych
wrzeszczañskich kamienic. Mo¿na wprawdzie ¿a³owaæ, ¿e nie odbudowano ich na

przedwojenne podobieñstwo, jednak bior¹c ówczesne powojenne realia, trudno by³oby tego oczekiwaæ. Trzeba te¿ wzi¹æ pod
uwagê, ¿e po 1945 roku mieszkañcy Wrzeszcza to g³ównie ludnoœæ nap³ywowa, niezwi¹zana sentymentalnie z tym miejscem,
a co za tym idzie mniej przywi¹zuj¹ca wagê
do przedwojennego charakteru dzielnicy.
Powojenne budownictwo we Wrzeszczu to tak¿e punktowce z wielkiej p³yty,
które wyros³y w kilku miejscach, w s¹siedztwie przedwojennej zabudowy. Do najbardziej znanych budowli tego typu nale¿y
budynek „Olimpu”, który sprawi³ swego
czasu, ¿e we Wrzeszczu powia³o wielkim
œwiatem.
Wrzeszcz po 1989 r. nie doczeka³ siê
uzdrowienia. Nie³ad architektoniczny, który czêœciowo dotkn¹³ dzielnicê w latach
powojennych, wci¹¿ trwa. Jednak tym razem, zamiast wielkiej p³yty, dominuje g³ównie beton, szk³o i metal. Niektóre inwestycje powsta³e w ostatnich latach tj. centra
handlowe: „Manhattan” i „Galeria Ba³tycka”
moim zdaniem dobrze wpisa³y siê w handlowy charakter dzielnicy. Przede wszystkim dziêki stosunkowo niewysokiej i tym
samym nieinwazyjnej zabudowie.
Pomimo protestów mieszkañców, przy
niezrozumia³ym poparciu w³adz miasta,
w sercu starej piêknej dzielnicy,
w s¹siedztwie secesyjnych budowli,
wyros³y wie¿e „Quattro Towers”
Niestety, tego samego nie mo¿na ju¿
powiedzieæ o góruj¹cych od kilku miesiêcy
nad centraln¹ czêœci¹ Wrzeszcza wie¿ach
„Quattro Towers”. Pomimo protestów mieszkañców, przy niezrozumia³ym poparciu
w³adz miasta, w sercu starej piêknej dzielnicy, w s¹siedztwie secesyjnych budowli,
wyros³y wysokie na kilkanaœcie piêter wie¿owce. Magistrat przekonywa³, ¿e cztery
wie¿e doskonale wkomponuj¹ siê w panoramê Wrzeszcza i bêd¹ wspó³gra³y z istniej¹cym ju¿ pobliskim budynkiem „Olim-
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pu”. Argument s³aby, podobnie jak s³abe
s¹ znajomoœci w³adz miasta dotycz¹ce standardów miejskiej zabudowy, o czym od lat
siê przekonujemy.
Wœród decydentów najwyraŸniej panuje
przekonanie, ¿e im wy¿ej tym lepiej. Fascynacja wysokoœciowcami, a nawet drapaczami chmur rodem z Ameryki, niestety,
nie mija naszej w³adzy. Szkoda, ¿e nasi
w³odarze nie siêgaj¹ bli¿ej – do Hamburga, Bremy, Kopenhagi czy Sztokholmu,
w których to miastach – jeœli ju¿ powstaj¹
wysokie budynki – to nie ingeruj¹ w dotychczasow¹ zabudowê. Przyk³ad „Quattro
Towers” czy planowany wysokoœciowiec
na miejscu wyburzonego przed kilkoma
tygodniami budynku Domu Towarowego
przy al. Grunwaldzkiej pokazuj¹, ¿e ci
którzy w Gdañsku decyduj¹ o takich inwestycjach nie maj¹ rozeznania w dzisiejszych standardach. We Wrzeszczu nale¿a³oby oczekiwaæ spójnej architektonicznie
zabudowy, wysokiej na 4–5 piêter. Wrzeszcz
mimo wszystko cechuje niewysoka zabudowa, a jedyne drapacze chmur to g³ównie
wie¿e koœcio³ów.
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Koncepcje budowy kolejnego centrum
handlowego w okolicy dworca PKP
i dawnego browaru KuŸniczki.
Mieszkañcy oczekuj¹ obiecanych
inwestycji zwi¹zanych z rewitalizacj¹
Dolnego Wrzeszcza
W ostatnim czasie pojawi¹ siê równie¿
koncepcje budowy kolejnego centrum handlowego w okolicy dworca PKP i dawnego browaru KuŸniczki. Ogromne centrum
– w po³¹czeniu z now¹ zabudow¹ dworca
– ma byæ miejscem do spêdzania wolnego
czasu przez mieszkañców Wrzeszcza, Gdañska, a nawet ca³ego Pomorza. Pomijam fakt,
¿e w³adze miasta i inwestorzy postrzegaj¹,
nas, mieszkañców jedynie jako konsumentów, którzy najchêtniej spêdzaj¹ wolny
czas w wielkich, ogrzanych niekiedy do
granic mo¿liwoœæ, galeriach handlowych.
Oczywiœcie teren po dawnym browarze
przy ul. Kiliñskiego oraz najbli¿sze s¹siedztwo dworca PKP wymaga pewnych zmian,
jednak budowa kolejnego w tym rejonie
centrum handlowego nie wydaje siê najlepszym rozwi¹zaniem, g³ównie ze wzglêdu na niemal pewne problemy komunikacyjne w jego s¹siedztwie. W przypadku
powstania wielkiego centrum handlowego,
jak wynika z zapowiedzi w³adz miasta, za-

istnieje potrzeba budowy tzw. drogi czerwonej, czyli projektu rodem z lat 70. ubieg³ego
wieku. Droga czerwona oznacza ogromn¹
skalê wyburzeñ, podobnie jak to ma miejsce
w przypadku ul. S³owackiego. Nowa trasa
mia³aby siê staæ, kolejn¹ enklaw¹ szybkiego
ruchu w sercu gêsto zamieszka³ej dzielnicy.
Zamiast wprowadzenia zmasowanego
ruchu drogowego mieszkañcy oczekuj¹
obiecanych inwestycji zwi¹zanych z rewitalizacj¹ Dolnego Wrzeszcza. Zrewitalizowana i zagospodarowana ulica Bia³a, Kiliñskiego oraz teren parku KuŸniczki i starego
browaru to miejsca idealne na aleje spacerowe, kafejki i restauracje. W po³¹czeniu
z deptakiem (o ile powstanie) na ulicy Wajdeloty powsta³oby miejsce przyjazne dla
mieszkañców.
Buduje siê gdzie popadnie i jak popadnie.
Zami³owanie do wysokich budynków
i tras szybkiego ruchu nie zna u nas granic
Nie jest to jakaœ nierealna wizja. W Niemczech, w Holandii, a nawet w Polsce trendem
jest, ¿e wyprowadza siê ruch samochodów
z centrów miast, a zniszczone i zapomniane
miejskie przestrzenie przywraca siê mieszkañcom. W Gdañsku jest trochê inaczej.
Buduje siê gdzie popadnie i jak popadnie.

Zami³owanie do wysokich budynków i tras
szybkiego ruchu nie zna u nas granic.
Rozwi¹zania spotykane w wiêkszoœci europejskich miast, w Gdañsku nie znajduj¹
uznania. Zamiast spójnej zabudowy nawi¹zuj¹cej do historycznego dziedzictwa dzielnicy serwuje siê kilka luŸno porozrzucanych
wysokich budynków, które maj¹ sprawiæ,
¿e Wrzeszcz stanie nowoczesn¹ handlow¹
dzielnic¹. Owszem, Wrzeszcz mo¿e bêdzie
nowoczesny w kilku miejscach i handlowy
równie¿. Bêdzie tak¿e zakorkowany, a co
gorsze straci swój niepowtarzalny charakter.
Wrzeszcz musi i powinien siê rozwijaæ,
co do tego nie ma w¹tpliwoœci. Problem
w tym, ¿e w³adze miasta siêgaj¹ po swoje
plany w przesz³oœæ, zaœ wizje mieszkañców
siêgaj¹ w przysz³oœæ. Tak d³ugo jak rz¹dziæ
bêd¹ nami ignoranci, tak d³ugo bêdziemy
skazani na inwestycje rodem z epoki socjalizmu. Pozostaje wiêc mieæ nadziejê, ¿e
z licznych zagranicznych s³u¿bowych woja¿y nasi w³odarze przywioz¹ w pamiêci
coœ wiêcej ni¿ tylko widok bankietowych
sal i hotelowych pokoi, albo przynajmniej
ws³uchaj¹ siê w koñcu w g³os ludu.
TEKST I ZDJÊCIA
S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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CZYTELNICY PISZĄ
Kilka uwag do książki „Gdańsk literacki. Od kontrolowanego do wolnego słowa
(1945–2005)” dr Anny Flisikowskiej

Nie jestem krytykiem, wiêc nie
wiem, czy mi wolno krytykowaæ
W grudniu 2011 r. odby³a siê promocja trzeciego i ostatniego tomu z serii „Ksiêga pisarzy gdañskich” pt. „Gdañsk literacki.
Od kontrolowanego do wolnego s³owa (1945–2005)”, autorstwa dr Anny Flisikowskiej. Nie umniejszaj¹c ogromnego nak³adu
pracy autorki przy zbieraniu materia³ów do tej publikacji, nie mog³am oprzeæ siê pokusie przedstawienia swoich uwag.
Po pierwsze, uwa¿am, ¿e jest to kronika
Zwi¹zku Literatów Polskich ze szczególnym uwzglêdnieniem „przewodniej roli”
POP z wyszczególnieniem nazwisk i czasokresów dzia³alnoœci poszczególnych autorów w tej organizacji.
Upomnienie siê o Mieczys³awa
Czychowskiego i prozê marynistyczn¹
Po drugie, jest to g³ównie „Gdañsk poetycki”. Autorka wymienia kilka nazwisk
poetów znanych i uznanych (Ferenc, Jankowski, Kupper, Waœkiewicz, Czychowski)
oraz ca³¹ plejadê raczej ma³o znanych.
Chcia³abym zatrzymaæ siê przy ostatnim
z ww. nazwisk. Otó¿, dla uczczenia pamiêci
Mieczys³awa Czychowskiego, w 10. rocznicê jego œmierci, w Nowym Ratuszu odby³a
siê ca³odzienna sesja naukowa jemu poœwiêcona, a kilka miesiêcy temu, w Gdañskim
Towarzystwie Przyjació³ Sztuki zaprezentowano spektakl z³o¿ony z jego poezji, któremu towarzyszy³a wystawa prac plastycznych tego poety i malarza. Pisz¹c tak wiele
o poezji, autorka zupe³nie pominê³a fakt organizowania przez lata konkursu poetyckiego im. Mieczys³awa Czychowskiego, promuj¹cego debiutantów. Rozstrzygniêcie tego
konkursu odbywa³o siê w bibliotece im. Mieczys³awa Czychowskiego, a po likwidacji
tej filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego – w Gdañskim Towarzystwie
Przyjació³ Sztuki. Natomiast autorka, jako
jedyn¹ z osób przez siebie opisywanych,
obrzuci³a go b³otem.
Powracaj¹c do twórczoœci prozatorskiej,
w „Gdañsku literackim” niemal ca³kowicie
pominiêty zosta³ nurt marynistyczny, a mam
tu na myœli ludzi morza, a nie tylko pisz¹cych o morzu. Swego czasu w Wydawnictwie Morskim ukaza³o siê wiele niezwykle
ciekawych pozycji, z których wymieniê kilka (w porz¹dku alfabetycznym):
– Wies³awa Andrzejewskiego „Rejs w nieznane”,
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– Eugeniusza Daszkowskiego „Do portu
przeznaczenia”, „Morskie progi”, „Wachta” i inne,
– Antoniego Ko³odzieja „Ich trzydziestu
szeœciu”,
– Eryka Kulma „Szczêœliwy statek”,
– Walentego Milenuszkina „Wybieraæ kotwicê”, „Kapitanowie na piasku” i inne,
– Edwarda Obertyñskiego „Tym, co na
morzu” i inne,
– Andrzeja Perepeczki „Kurs na œwit”,
„Listy z morza”, „Opowieœci z mesy” itd.
Próby zmierzenia siê z morzem podejmowali te¿ dziennikarze, np. Zygmunt
Ostro³êka („Kolory mojego morza”), czy
Lech Niekrasz („Pilot tañczy na redzie”,
„Pó³miskiem przez Atlantyk”, „Gdzie Polska, gdzie Svalbard”, „Tam, gdzie cz³owiek
zwyciê¿y³ morze” i inne).
Zabrak³o omówienia dorobku:
Andrzeja Januszajtisa, Jerzego Sampa,
ks. Infu³ata Stanis³awa Bogdanowicza,
Piotra Kotlarza, Hanny Cygler. Ulica
Ró¿y Ostrowskiej znajduje siê w innej
czêœci miasta. Potrzebny suplement
¯a³owaæ nale¿y, ¿e w ksi¹¿ce, ukazuj¹cej siê pod koniec 2011 r., postawiono graniczn¹ datê 2005 roku, na którym zakoñczono omawianie tematu.
Chcia³abym bowiem zwróciæ uwagê na
kilku twórców ca³kowicie w powy¿szym
opracowaniu pominiêtych.
Chodzi mi przede wszystkim o prof.
Andrzeja Januszajtisa, znakomitego znawcê
historii Gdañska, który publikowa³ swoje
prace od dawna (pierwsze wydanie „Z uœmiechem przez Gdañsk” w roku 1967), a którego wiele publikacji ukazuje siê do dziœ
(dwie ksi¹¿ki o Danielu Gabrielu Fahren,
heit cie, o „Gdañskich zegarach, dzwonach
i karylionach”, o „Tajemnicach z³otej wódki”, o „Krzy¿ach Farnej Wie¿y”, o spichlerzach i wiele innych.
Bardzo popularne jest te¿ ostatnio przypominanie, a nawet tworzenie nowych le-

gend zwi¹zanych z Gdañskiem. Wymieniæ
tu nale¿y: „Legendy dawnego Gdañska”
A. Januszajtisa (wydane w 2005 r.), „Legendy Gdañskie” z 2000 r. i z 2010 r.
„Gdañskie legendy nieznane” (autorskie)
prof. Jerzego Sampa oraz przeznaczone
dla najm³odszych liczne wydawane pojedynczo, a ostatnio w dwu obszernych tomach „Z legend¹ przez wieki” ks. Infu³ata
Stanis³awa Bogdanowicza, proboszcza bazyliki Najœwiêtszej Marii Panny w Gdañsku, spisuj¹cego te legendy pod pseudonimem Stan Bogdan.
Kolejny twórca, którego nale¿y wymieniæ, to Piotr Kotlarz, autor powieœci, opowiadañ, dramatów, scenariuszy, ale te¿ monumentalnych i nowatorskich opracowañ,
takich jak: „Sztuka dramaturgii” (2004),
„Historia dramaturgii” (2006) i „Polskie
dzieje dramatu” (2010) oraz napisanego na
30-lecie „Solidarnoœci” libretta zatytu³owanego „¯ycie za ¿yciem”, gdzie grupa m³odych ludzi tañczy w takt wspania³ej muzyki prof. Cezarego Paszkowskiego, maj¹c
w tle wyœwietlany na ekranie stylizowany
obraz filmowy.
Jeszcze inny rodzaj twórczoœci zaprezentowa³a Hanna Cygler, przedstawiaj¹c
w kilkunastu tomach sagê rodzinn¹ rozpoczynaj¹c¹ siê w latach wojennych i rozgrywaj¹c¹ do czasów wspó³czesnych.
S¹dzê wiêc, ¿e warto by³oby pomyœleæ
o przygotowaniu suplementu, w którym
skorygowano by b³êdy zawarte w „Gdañsku literackim”, takie jak np. umieszczenie
ulicy Ró¿y Ostrowskiej na Morenie, tym
bardziej, ¿e roœnie nam narybek m³odych
twórców (Adamowicz, Gulda, S³omczyñski) i blogerów (jak nagrodzona niedawno
Ewa Kowalska, autorka „IBedekera”) i myœlê, ¿e ktoœ z nich móg³by podj¹æ siê tego
zadania.
MARIA ROSNER-KANIA,
SEKRETARZ ZARZ¥DU G DAÑSKIEGO
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ£ SZTUKI
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Delegacja Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” w g³ównej
siedzibie DART DG Staszak
Ke³piñski Sp. J. w Gdañsku
W czasie tradycyjnego noworocznego spotkania op³atkowego Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” wrêczyliœmy dyplomy uznania
przedstawicielom w³adz i organizacji oraz osobom prywatnym za okazan¹ ¿yczliwoœæ i pomoc we wspieraniu w 2011 roku
statutowej dzia³alnoœci naszej Organizacji. Wœród uhonorowanych znalaz³ siê Pan Adam Staszak, wspó³w³aœciciel firmy
DART DG Staszak, Ke³piñski Sp. J., z siedzib¹ przy Al. Grunwaldzkiej 76/78 w Gdañsku – Wrzeszczu.
Otrzymujemy wiele pytañ od Czytelników co to za firma i czym siê zajmuje?
W dniu 22 lutego 2012 r. delegacja kierownictwa Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
na czele z prezesem doc. dr. in¿. Andrzejem
Januszajtisem, odwiedzi³a i odby³a spotkanie z w³aœcicielami DART DG. Panowie:
Adam Staszak i Artur Ke³piñski, wspó³w³aœciciele Spó³ki, przekazali nam – dla naszych Czytelników i zainteresowanych osób
– informacje o celach i zadaniach firmy.

siedziba DART-u oraz w Warszawie spó³ka prowadzi obecnie na terenie ca³ego
kraju ponad sto tego typu spraw, choæ
zdecydowana ich wiêkszoœæ dotyczy obszaru Trójmiasta oraz jego okolic.
Postêpowania, którymi zajmuje siê gdañskie biuro, dotycz¹ w g³ównej mierze nieruchomoœci wyw³aszczanych, pocz¹wszy od
1945 roku, a tak¿e tzw. nieruchomoœci zabu¿añskich. Sprawy dotycz¹ zarówno nieruchomoœci, które nie zosta³y wykorzystane

Uœcisk d³oni po podpisaniu aneksu do umowy
dotycz¹cej dalszej wspó³pracy

Oto jego treœæ:
„DART DG od ponad 16 lat zajmuje siê
prawn¹ obs³ug¹ rynku nieruchomoœci,
a tak¿e dzia³alnoœci¹ w zakresie poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami, wycenami nieruchomoœci oraz od niedawna
tak¿e dzia³alnoœci¹ dewelopersk¹.
G³ównym przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki
jest pomoc prawna w dochodzeniu roszczeñ
do nieruchomoœci, które zosta³y w okresie minionego ustroju przejête na rzecz Pañstwa
na podstawie szeregu aktów prawnych.
Za poœrednictwem swoich biur w Gdañsku, gdzie znajduje siê równie¿ g³ówna

rzecz jej poprzednich w³aœcicieli albo ich
spadkobierców lub uzyskanie odszkodowania odpowiadaj¹cego aktualnej wartoœci rynkowej nieruchomoœci.
Z kolei warszawskie biuro zajmuje siê
g³ównie postêpowaniami dotycz¹cymi tzw.
gruntów warszawskich przejêtych na podstawie dekretu Bieruta.
Oprócz prawnego aspektu, DART na
¿yczenie klientów niejednokrotnie tak¿e
w ca³oœci finansuje tego typu sprawy, wy-

Uczestnicy spotkania, od lewej: Wiceprezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” – Waldemar
Kowalski, Wspó³w³aœciciel DART DG – Artur Ke³piñski, Skarbnik Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” – Anna Kuziemska, Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” – doc dr in¿. Andrzej
Januszajtis, Dyrektor biura Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” – Rufin Godlewski i Wspó³w³aœciciel
DART DG – Adam Staszak

na cel, na który je przejêto na rzecz Pañstwa, jak i tych, na których zrealizowano
okreœlono cel publiczny, lecz procedura ich
przejêcia zosta³a przeprowadzona z naruszeniem ówczesnego prawa. Trzeba wskazaæ, ¿e choæ ówczesne przepisy prawa by³y
skrajnie niekorzystne dla prywatnych w³aœcicieli nieruchomoœci to na dodatek wielokrotnie dochodzi³o do nieprzestrzegania
przez organy administracji publicznej obowi¹zuj¹cych procedur czy te¿ ich jawnego
³amania w majestacie prawa.
Skutkiem takich postêpowañ mo¿e byæ
b¹dŸ to zwrot nieruchomoœci w naturze na

sokie koszty w postêpowaniach przed s¹dami niejednokrotnie stanowi¹ barierê nie
do pokonania dla osób, które zosta³y bezprawnie pozbawione maj¹tku.
DART preferuje rozliczenie z klientami
na zasadzie prowizji od sukcesu, co powoduje, ¿e spó³ka ma bardzo du¿¹ motywacjê do prowadzenia powierzonych jej
spraw.
Mo¿na wiêc œmia³o powiedzieæ, ¿e DART
kompleksowo prowadzi poszczególne sprawy, pocz¹wszy od analizy prawnej, poprzez
jej finansowanie oraz prowadzenie a¿ do
samego koñca.
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Niejednokrotnie spó³ka pomaga klientom,
którzy odzyskali nieruchomoœci w ich sprzeda¿y czy te¿ uregulowaniu jej stanu prawnego
z gestorami sieci, które przebiegaj¹ przez teren nieruchomoœci, czêsto równie¿ w sporach
z posiadaczami samoistnymi czy te¿ w uzyskaniu korzystnych warunków zabudowy.
Od pocz¹tku dzia³alnoœci DART skutecznie zakoñczy³ dla swoich klientów kilkadziesi¹t spraw. Lista dokonañ spó³ki w tym zakresie jest dostêpna na stronie internetowej.
Wœród klientów spó³ki s¹ m.in. cz³onkowie znanej rodziny szlacheckiej oraz spadkobiercy hrabiny, która by³a w³aœcicielk¹
kilku nieruchomoœci na terenie Gdyni.
Wszystkie te osoby oraz wiele innych
powierzy³y DART-owi swoje sprawy w nadziei i zaufaniu, i¿ zostan¹ one w pe³ni profesjonalnie przeprowadzone, co te¿ od samego pocz¹tku staramy siê czyniæ.”
Z zainteresowaniem wys³uchaliœmy informacji, na temat dzia³alnoœci DART DG.
Dziêkujemy za interesuj¹ce spotkanie i bardzo dobr¹ wspó³pracê, ¿yczymy sukcesów
w Nowym 2012 Roku.
W spotkaniu ze wspó³w³aœcicielami
DART DG uczestniczyli: doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, Waldemar Kowalski, Anna
Kuziemska, Rufin Godlewski i dokumentuj¹cy fotograficznie spotkanie Wojciech Nieznalski, wszyscy ze Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”.
RUFIN GODLEWSKI
FOT. WOJCIECH NIEZNALSKI

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

Radni Dzielnicy Gdańsk – Śródmieście znaleźli rozwiązanie. Tereny
zielone przy ulicy Krowoderskiej i Św. Barbary to aż 2 hektary
zaniedbanej zieleni zasługujące na szybką rewitalizację

Usi¹œæ w ciszy i cieniu
drzew
W centrum Gdañska terenów zielonych jest jak na lekarstwo. Mo¿emy iœæ na spacer po G³ównym Mieœcie i zachwycaæ siê
piêknem architektonicznym. Atrakcj¹ bêdzie spacer wzd³u¿ Mot³awy, ale terenów zielonych te¿ prawie tam nie znajdziemy. Dzieci
nie chc¹ ju¿ zwiedzaæ zabytków. Osoby starsze w s³oneczny dzieñ wol¹ posiedzieæ na ³aweczkach wspominaj¹c stare dobre czasy,
w ciszy i spokoju. Mo¿e któryœ z panów zagra³ by w szachy gdyby takowe by³y? Zwiedzanie jest dobre dla przyjezdnych.
Co jednak maj¹ pocz¹æ mieszkañcy?
Gdzie powinni siê udaæ?
Wejœæ na bastion œw. Gertrudy czy Górê
Gradow¹? 2 hektary zaniedbanej zieleni
przy ulicy Krowoderskiej i Œw. Barbary
to zas³uguj¹ce na szybk¹ rewitalizacjê
Oczywiœcie jest skwer im. Dariusza Kobzdeja czy kawa³ek trawnika przy ul. Podwale Przedmiejskie, gdzie mieszkañcy wy-
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prowadzaj¹ swoich czworonogów. Dalej
szukaj¹c terenów zielonych znajdujemy park
vis a vis budynku LOT oraz za siedzib¹
Rady Miasta. Czy mo¿na je jednak nazwaæ
parkami? Chyba raczej skwerami po³o¿onymi wzd³u¿ ruchliwych ulic. Jest jeszcze
bastion œw. Gertrudy i Góra Gradowa ze
wspania³ym widokiem na miasto. Jeœli
jednak nie mamy si³y na wejœcie tak wysoko, to co robimy? Nie ma wyjœcia, mówi¹

mieszkañcy, jedziemy do lasu na Stogach
lub do Oliwy.
Radni Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie
znaleŸli rozwi¹zanie. Tereny zielone przy
ulicy Krowoderskiej i Œw. Barbary to a¿ 2
hektary zaniedbanej zieleni zas³uguj¹ce na
szybk¹ rewitalizacjê. W miejscu tym w czasach dawnych mieœci³ siê pa³ac Mnishów,
po którym dziœ pozosta³ tylko kawa³ek muru
i plany na odbudowê nie wiadomo w ja-
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kim terminie. Patrz¹c dalej tereny bêd¹ce
kiedyœ czêœci¹ parku nale¿¹ dziœ do oœwiaty,
gdzie znajdujê siê boisko pi³karskie. Jeszcze dalej stan zieleni jest tragiczny. Rosn¹ce
chaszcze i krzaki s¹ latem miejscem spotkañ miejscowych pijaczków. Zapach alkoholu, moczu i odchodów czuæ przechodz¹c
obok. Nie musi tak byæ!
Nie mo¿emy dopuœciæ do dalszego niszczenia najwiêkszych terenów zielonych gdañskiego Œródmieœcia. Jest to teren o ogromnym
potencjale. W s¹siedztwie mamy piêkny koœció³ siêgaj¹cy swoj¹ histori¹ roku 1387.
Wzd³u¿ ulicy D³ugie Ogrody jest du¿a liczba punktów gastronomiczno-us³ugowych.
Mieszkañcy skar¿¹ siê na z³y stan tego miejsca. W³aœciciele restauracji i sklepów mogliby wiêcej zarobiæ dziêki nowym spacerowiczom.
Spokój i cisza wœród drzew, kwiatów,
a mo¿e nawet przy oczku wodnym
– marzenia mo¿liwe do realizacji
Parafianie, wychodz¹cy w niedzielê rano
z koœcio³a, z pewnoœci¹ chcieliby przejœæ

ca³¹ rodzin¹ do miejsca, gdzie znajd¹ spokój i ciszê wœród drzew, kwiatów, a mo¿e
nawet przy oczku wodnym? Osoby przybywaj¹ce do parku z innych czêœci dzielnic chêtnie wesz³yby na posi³ek do znanej
tam pizzerii „Camoro” czy s³ynnego ju¿
sklepu „wszystko za 5 z³” na rogu Krowoderskiej i D³ugich Ogrodów. Wszystko jest
mo¿liwe. Zw³aszcza, ¿e ta czêœæ dzielnicy
nabiera g³êbszego oddechu dziêki rozpoczêtym inwestycjom. Nowe aparamentowce
oraz hotele zwiêksz¹ liczbê mieszkañców
oraz turystów odwiedzaj¹cych park. Gdy
tylko zostanie sporz¹dzony projekt tego parku radni zwróc¹ siê do buduj¹cych w pobli¿u deweloperów o wsparcie finansowe przy
budowie. Takie miejsce mog³oby zwiêkszyæ
atrakcyjnoœæ inwestycji. Nowi nabywcy
chcieliby przecie¿ mieszkaæ w pobli¿u
parku. Okna niektórych budynków otwieraj¹ siê na to miejsce.
Nasze starania o pozyskanie tego terenu do
celów rekreacyjnych trwaj¹ ju¿ d³ugo. Forum Rad Dzielnic rozpisa³o projekt do konkursu na budowê parku. Odnieœliœmy suk-

ces. Park zostanie wsparty kwot¹ 20.000 z³.
Komisja £adu Przestrzennego Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie wygospodarowa³a kosztem innych projektów kwotê
18.000 z³. Mamy nadziejê, ¿e miasto te¿
siê do³o¿y, a wsparcie któregoœ z deweloperów bêdzie wiœni¹ na torcie. Zdajemy sobie oczywiœcie sprawê ¿e kwota 38.000 z³
nie jest oszo³amiaj¹ca. Jest to jednak dobry pocz¹tek. Gdy park zostanie prawid³owo zagospodarowany bêdziemy mogli iœæ
do decydentów miejskich z konkretnym
pomys³em, a nie, jak dot¹d, z pustymi rêkami. Zak³adamy takie wydatkowanie pieniêdzy, które pozwoli na ci¹g³¹ rozbudowê parku w nastêpnych latach. Do koñca
kadencji Rada Dzielnicy ma jeszcze trzy lata.
Czas ten chcemy dobrze wykorzystaæ udostêpniaj¹c gdañszczan piêkne tereny zielone w samym sercu naszego Œródmieœcia.

RADY

LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI,
ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO
DZIELNICY GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE

Rozmowa z Andrzejem Rybickim, właścicielem ,,Kamienicy Gotyk”, aktywnym
członkiem Stowarzyszenia ,,Nasz Gdańsk”, który w końcu stycznia 2012 r. otrzymał
dyplom uznania tej organizacji za prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej
w Gdańsku w 2011 r.

Ekonomista i romantyk
– Jesteœ gdañszczaninem?
– Mo¿e zabrzmi to dziwnie, bo jestem bardzo mocno zwi¹zany emocjonalnie z Gdañskiem, ale uwa¿am siê za obywatela Trójmiasta. Mo¿e dlatego, ¿e pochodzê z Gdyni
i tam siê wychowa³em.
– Korzenie jednak zapuœci³eœ w Gdañsku.
– Po d³ugiej tu³aczce serce pogna³o mnie
do Gdañska. Trochê œlepy los sprawi³, ¿e
kupi³em przy ulicy Mariackiej kamienicê.
Pocz¹tki by³y trudne. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e remont samej piwnicy zaj¹³ nam dwa
lata. I nie brak funduszy by³ tego powodem, ani wymagania konserwatorskie. Powód by³ zupe³nie inny – przede wszystkim
wysokie wody gruntowe i zwi¹zane z tym
problemy z izolacj¹ poziom¹ i pionow¹.
W trakcie prac okaza³o siê te¿, ¿e jedna ze
œcian nie posiada fundamentu i trzeba by³o
wykonaæ solidn¹ konstrukcjê dla jej podtrzymania. Nie mniej te¿ problemów by³o
z kolejnymi poziomami. Remont ka¿dego
z nich zajmowa³ kolejny rok.

– Uda³o siê jednak i dzisiaj siedzimy
w znanej i cenionej ju¿ w hotelarskim
œwiecie ,,Kamienicy Gotyk”.
– Nie przesadzajmy…, jakkolwiek prawd¹
jest, ¿e mamy siê czym pochwaliæ. To niewielki obiekt œwiadcz¹cy us³ugi hotelowe,
7 pokoi dla 14, najwy¿ej 16 osób. To prawda, zdobyliœmy ju¿ uznanie wœród naszych
goœci, czego wyrazem jest uzyskanie w styczniu 2012 r. 6. miejsca w Polsce (wœród
1500 hoteli) w kategorii BEST SERVICE
w presti¿owym miêdzynarodowym rankingu TRIP ADVISOR. ZnaleŸliœmy siê
tu¿ za Hotelem Hilton w Krakowie, a przecie¿ nie mamy basenów, sauny, kawiarni,
restauracji i innych tego typu atrakcji.
Wspomnieæ te¿ wypada, ¿e w tym samym
rankingu uzyskaliœmy 11 miejsce w kategorii BEST BARGAIN, w której porównuje siê cenê do jakoœci. Przyznam szczerze, ¿e pocz¹tkowo potraktowa³em to jak
jakiœ ¿art lub pomy³kê. Niedowierzanie
ulecia³o dopiero z chwil¹ otrzymania oficjalnego potwierdzenia zza oceanu. To
mnie utwierdzi³o w przekonaniu, ¿e sze-

œcioletnia praca naszego zaledwie kilkuosobowego zespo³u zosta³a doceniona. Zda³em te¿ sobie dobitniej sprawê ze znaczenia
– jak to siê w jêzyku hotelarskim nazywa
– 20 procentowego wskaŸnika „powrotnoœci” naszych goœci. Sta³a grupa klientów
jest najlepszym potwierdzeniem sukcesu
w tej bran¿y.
– W czym tkwi tajemnica waszego powodzenia?
– Myœlê, ¿e obok innych walorów, podstaw¹ sukcesu jest kameralnoœæ obiektu,
historyczne t³o i panuj¹ca u nas dusza
miejsca.
– Jesteœmy w piwnicy, któr¹ zna chyba
ka¿dy gdañszczanin, a wielu turystów
te¿ jej nie ominie. Aromat wykwintnych
gatunków herbaty miesza siê z korzennym zapachem pierników. Wystrój nawi¹zuje do wielowiekowej historii kamienicy.
– W trakcie prac archeologicznych w piwnicy natrafiliœmy na oko³o 80 obiektów
archeologicznych. Najcenniejsze okaza³y
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siê fragmenty skrzyni, która, zgodnie z prze- k³adowym jêzykiem angielskim. Jestem towañ, uda³o ci siê wdro¿yæ now¹ dziakazami mog³a nale¿eæ do Anny Schilling. absolwentem Wydzia³u Ekonomicznego ³alnoœæ gospodarcz¹?
By³a wspania³¹ gdañszczank¹, która zafa- Uniwersytetu Gdañskiego, Polsko-Japoñ- – Istotnie, tak siê sta³o. Wieloletnia praca poscynowa³a swoj¹ osob¹ Miko³aja Koperni- skiej Wy¿szej Szko³y Technik Kompute- zwoli³a stworzyæ nowoczesny program do
ka. To w³aœnie w Kamienicy Gotyk mia³ j¹ rowych w Warszawie i stypendyst¹ Dublin wyceny us³ugi hotelowej dla ka¿dego indypoznaæ. Kopernik zaprosi³ Annê do From- Institute of Technology. Zdoby³em certy- widualnie prowadzonego obiektu hoteloweborka, gdzie spêdzili 7 lat, a póŸniej wyje- fikacjê SAP w akademii SAP w Londynie. go. Aplikacja HOTEL DATA, jak¹ wprocha³ za ni¹ do Gdañska i tu – widuj¹c siê Jestem cz³onkiem brytyjskiego stowarzy- wadzam na rynek, jest innowacyjnym
z ni¹ wielokrotnie – pracowa³ nad swym szenia bieg³ych ksiêgowych ACCA. Po- narzêdziem w zarz¹dzaniu obiektami hotedzie³em. Fragmenty skrzyni i jej replika siadam równie¿ dyplom G³ównego Ksiê- lowymi. Pozwala na zmniejszenie kosztów,
stanowi¹ dzisiaj niew¹tpliw¹ atrakcjê po- gowego ukoñczony w FRR w Warszawie. podniesienie zyskownoœci i wyceny wszystwsta³ego w piwnicy kamienicy sklepu. Wiedzê i kwalifikacje zawodowe zdobywa- kich us³ug hotelowych, w tym, dla przyk³adu,
Popularyzujemy fascynuj¹cy zwi¹zek, jest ³em w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Irlan- kosztów i zysku przypadaj¹cych na wynau nas do nabycia zapis wspania³ego s³u- dii, Niemczech, a przez pewien czas rów- jêty, b¹dŸ wolny pokój w obiekcie hotelochowiska zrealizowanego przez Radio nie¿ w Stanach Zjednoczonych.
wym. Zalet¹ programu jest ogólna
Gdañsk ,,Zdrada Kopernika”
dostêpnoœæ i mo¿liwoœæ szybna podstawie ksi¹¿ki Artura
kiego uzyskania po¿¹danych
Górskiego pod tym samym tydanych w ka¿dym momencie
tu³em.
– Zatem, je¿eli dobrze rozuAtrakcj¹ jest równie¿ „elikmiem, gdy w czasie kryzysu
sir mi³oœci”, czyli specjalnie
jedni redukuj¹ zatrudnienie,
dobrana mieszanka herbaty
lub likwiduj¹ dzia³alnoœæ, to
z ma³ymi serduszkami, nazwaty j¹ rozwijasz i tworzysz nowe
ny imieniem Anny Schilling.
miejsca pracy?
Mo¿na tu równie¿ dostaæ her– Tych miejsc mo¿e nie jest
batê Miko³aja Kopernika”, oczywiele, ale dziêki nowej dzia³alwiœcie z gwiazdkami, jest hernoœci kilka osób ju¿ znalaz³o,
bata Gdañska z kandyzowanym
a kilka innych jeszcze znajdzie
cukrem imituj¹cym bursztyn.
zatrudnienie. Wymaga tego choProduktami nawi¹zujemy do
cia¿by prowadzenie biura, sprzetradycji kolonialnego handlu
da¿y i szkolenia w obs³udze ofew Gdañsku. Wœród nich s¹ wirowanego produktu.
zerunki gdañskich kamieniczek i lampionów z piernika –
Fot. W. Nieznalski
– Zwi¹za³eœ siê z Gdañskiem,
znakomite w smaku, maj¹ waMoment wrêczenia dyplomu uznania Andrzejowi Rybickiemu (w œrodku) i jak wiem nie ¿a³ujesz tego.
lor pami¹tki, przyjezdni kupuj¹
przez Waldemara Kowalskiego (z lewej ) i Rufina Godlewskiego (z prawej) S¹ jednak pewnie rzeczy, które
je jako prezenty. Dla konesepewnie ciê irytuj¹.
rów oferujemy wspania³e i doskonale wy- – Czym zajmowa³eœ siê zawodowo za– Nie ¿a³ujê to ma³o powiedziane, uwa¿am
konane reprinty dzie³ polskiej myœli na- nim kupi³eœ kamienicê „Gotyk”?
ukowej i literatury, w tym najwa¿niejszej – Zdobywa³em doœwiadczenie w du¿ych ¿e nasze miasto ma ogromny potencja³ i mo¿e
dla nas: „Narratio Prima”. Orygina³ spo- miêdzynarodowych korporacjach i fir- staæ siê wrêcz Mekk¹ przedsiêbiorczoœci.
rz¹dzi³ Retyk w 1540 roku, by³ to wyci¹g mach konsultingowych, zarówno w kraju, Efekty inwestowanych œrodków w infradzie³a Miko³aja Kopernika „De revolutio- jak i zagranic¹. Pracowa³em m.in. dla IBM sturkutrê transportow¹ s¹ dopiero przed
nibus orbium coelestium” („O obrotach cia³ i Price Waterhouse Coopers. Realizowa³em nami a jest to mechanizm wysoce mno¿niniebieskich”), które ukaza³o siê póŸniej – tak¿e projekty dla renomowanych miêdzy- kowy. Przedsiêbiorcy zwi¹zani z miastem
w 1543 roku. Dziêki „Narratio Prima” po narodowych sieci hoteli. Cz³onkostwo mog¹ powoli zacieraæ rêce... W pe³ni zgaraz pierwszy gdañszczanie, a po nich ca³y ACCA by³o bardzo pomocne przy otwiera- dzam siê z Prof. Andrzejem Januszajtisem
œwiat mogli ,,wstrzymaæ S³oñce i ruszyæ niu „drzwi” do wielu organizacji. Zawodo- i uwa¿am, ¿e turyœci przyje¿d¿aj¹ do naZiemiê”. Jesteœmy chyba jedynym miej- wo czujê siê spe³niony, by³em: analitykiem, szego miasta przede wszystkim dla waloscem w Polsce, gdzie mo¿na replikê tego kontrolerem, kierownikiem, dyrektorem rów historycznych i eksperymentowanie
dzie³a nie tylko obejrzeæ, ale i nabyæ. Do finansowym. Mia³em nawet epizod konso- z nowoczesnoœci¹ przy architekturze tam,
wykonania reprintu inspiracj¹ by³y liczne lidowania sprawozdañ finansowych ame- gdzie nie ma to uzasadnienia, jest dzia³aartyku³y i publikacje Pana prof. Andrzeja rykañskiej spó³ki w Ilinois notowanej na niem b³êdnym i szkodliwym.
Kolejna sprawa to tzw. ,,dziury wstydu”,
Januszajtisa, którego materia³y czytam za- gie³dzie w Nowym Jorku, nadzorowa³em
wsze z wypiekami na twarzy. Fantastycz- dzia³ finansowo-ksiêgowy fabryki w Cze- te przez wiele lat niezagospodarowane wykopy ziemne w sercu miasta, s¹, niestety,
ny cz³owiek…
chach, gdzie równie¿ przez moment miesz- nasz¹ odstraszaj¹c¹ i wrêcz gro¿¹c¹ nie– Twoje sukcesy s¹ wypadkow¹ grun- ka³em.
szczêœciami wizytówk¹. Jedna z nich znajtownego, wszechstronnego wykszta³ce- – To, co uda³o ci siê osi¹gn¹æ, wielu duje sie obok mojej kamienicy i równoczenia.
uzna³oby za wystarczaj¹ce. Ty do nich œnie w otoczeniu naszej wspania³ej Bazyliki
– W Gdyni ukoñczy³em III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marynarki Wojennej z wy-
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nie nale¿ysz. To prawda, ¿e na pocz¹tku
bie¿¹cego roku, po wielu latach przygo-

Mariackiej. Pierwsze wra¿enie turystów
jest najwa¿niejsze. Przypuszczam, ¿e dla

Nr 03/2012

Fot. W. Nieznalski

Fot. W. Nieznalski

Andrzej Rybicki przy Kmienicy Gotyk. Po prawej widoczne wejœcie do
mieszcz¹cego siê w niej sklepu

Jedna z tzw. „dziur wstydu” w otoczeniu Bazyliki Mariackiej i Kamienicy Gotyk

wielu niezagospodarowanych terenów,
Pomimo wielu bardzo udanych pomyw tym wspomnianych ,,dziur wstydu” nie s³ów wci¹¿ nie potrafimy te¿ w pe³ni wyma sporz¹dzonych rachunków ekonomicz- korzystaæ potencja³u posiadanej przez nas
nych. Nikt pewnie nie zastanawia siê nad historii, która mog³aby staæ siê magnesem
kosztami potencjalnych tragedii budowla- dla dodatkowych turystów.
nych, zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa, wyTo w Gdañsku zaczê³a siê druga wojna
padków i kosztów utrzymania najczêœciej œwiatowa. W Gdañsku narodzi³a siê „Soliobskurnych ogrodzeñ. Kosztów
strat wizerunkowych i przek³adaj¹cych siê na nie finansowych nie sposób oszacowaæ.
A przecie¿ zasypanie ich mo¿e
byæ tañsze. Powody, dla których w czasach kryzysu szczególnie w bran¿y nieruchomoœci inwestor nie jest w stanie
udŸwign¹æ wyzwañ jest wiele.
Czêsto s¹ one obiektywne i niestety niezale¿ne od dobrej woli
przedsiêbiorców, którzy mieli
po prostu pecha i z³y „timing”.
Uwa¿am, ¿e w sytuacji niezwioFot. W. Nieznalski
nionej przez inwestora, a o takiej Jednym ze zgromadzonych w sklepie jest reprint apokalipsy
wydaje mi siê w wiêkszoœci przypadków mo¿emy mówiæ, Urz¹d Miasta po- darnoœæ”, która odmieni³a losy œrodkowej
winien wyci¹gn¹æ pomocn¹ d³oñ i pomóc i wschodniej Europy. Wczeœniej – nie gdzie
konstruktywnie rozwi¹zaæ problem dla do- indziej, jak nad Mot³aw¹, – wydano epobra bran¿y turystycznej, która jest sensem kowe dzie³o „Narratio Prima”, a przy ulicy
istnienia historycznego Œródmieœcia.
Ogarnej 95 urodzi³ siê Daniel Gabriel Fah-

renheit, który jako pierwszy zastosowa³
w termometrach rtêæ i opracowa³ termometryczn¹ skalê Fahrenheita.
– Jesteœ bardziej ekonomist¹, czy romantykiem?
– Ekonomist¹ z wykszta³cenia, romantykiem z wychowania. Historia
naszej Ojczyzny i naszych wielkich postaci jest dowodem, ¿e
mo¿na ³¹czyæ w sobie te dwie
pozornie sprzeczne cechy. Takim te¿ chcê pozostaæ, maj¹ intencj¹ jest, by moja praca, wykonywana z pasj¹, s³u¿y³a równie¿
Gdañskowi i mojej OjczyŸnie.
Wiem, ¿e to co powiedzia³em,
brzmi w dzisiejszym trochê medialno-materialnym œwiecie banalnie, ale wierzê, ¿e przysz³oœæ
naszego kraju nale¿y do nowego pokolenia Wokulskich, którym chce siê chcieæ i po prostu
œw. Jana
pracuj¹ i robi¹ swoje. Zachêcam
do inwestowania w Gdañsku, to siê po prostu op³aca.
– Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszych
sukcesów.
ROZMAWIA£ WALDEMAR KOWALSKI

Fot. W. Nieznalski

Wœród licznych pami¹tek zgromadzonych w sklepie Kamienicy Gotyk mo¿na obejrzeæ pozosta³oœci skrzyni nale¿¹cej do Anny Schilling

Fot. W. Nieznalski

Sklep w Kamienicy Gotyk ma ju¿ swoj¹ dobr¹ markê wœród gdañszczan i turystów
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