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W samej Oliwie okreœlano j¹ jako Wój-
towstwo (advocatia), póŸniej jako Urz¹d
Gminny (Amts – lub Gemeindehaus), na
koniec – jako Ratusz (Ra-

thaus).

Wielka Brama
– Dom Bramny, zwany Domem

Zarazy

Pocz¹tki Oliwy siêgaj¹ ro-
ku 1186, w którym przybyli
tutaj cystersi z Ko³bacza (na
Pomorzu Zachodnim). Obok
zbudowanego przez nich klasz-
toru rozwija³a siê wieœ, wymie-
niona po raz pierwszy ju¿
w najstarszym przywileju z roku
1188. Nazwê najpewniej nada-
li sami cystersi. Zabudowania
wsi skupia³y siê wokó³ rynku.
Zarz¹dza³ ni¹ klasztorny wójt,
urzêduj¹cy w zachowanej do dziœ Wielkiej
Bramie, do pomocy mia³ notariusza i woŸ-
nego. Sprawowa³ równie¿ obowi¹zki sê-

Przetrwały – Dom Bramny i budynek przy Opata Rybińskiego 25,
który powinien być wpisany na listę zabytków jako cenna

pamiątka historyczna

Ratusze Oliwy
Powoli nadchodzi wiosna, a wraz z ni¹ najbardziej wiosenne ze œwi¹t – Wielkanoc. Warto choæ na chwilê ukoiæ nerwy,
nadwyrê¿one nienajlepszymi niestety propozycjami zabudowy Wyspy Spichrzów, ucieczk¹ do historii, w tym przypadku
oliwskiej. S³owo ratusz czyli Dom Rady jest symbolem miejskoœci. Czy wolno je stosowaæ do Oliwy? Czy siedzibê Rady
Gminnej mo¿na nazywaæ ratuszem?

dziego. Funkcjê parafii pe³ni³ wybudowany
jeszcze w XIII w. koœció³ Œw. Jakuba. Obo-
wi¹zek szkolny wprowadzono w 1616 r.

W XVI w. Oliwa mia³a te¿ dwie gospody:
zbudowan¹ w 1598 r., zwan¹ Wielk¹, na
Starym Rynku Oliwskim i Ma³¹, u zbiegu

dzisiejszej Al. Grunwaldzkiej i ul. Wiej-
skiej. Pami¹tk¹ po tej drugiej jest nazwa
Gospódka. Na rogu ul. Opata Rybiñskiego

i Al. Grunwaldzkiej sta³ szpita-
lik Œw. £azarza, odbudowany
po zniszczeniu w r. 1656 i osta-
tecznie rozebrany w 1963 r.).
W 1772 r. zaanektowana przez
Prusy Oliwa liczy³a 255 miesz-
kañców.

Wspomniana Wielka Bra-
ma, to dzisiejszy Dom Bram-
ny, zwany te¿ Domem Zarazy.
Du¿e ceg³y, u³o¿one w tzw.
w¹tku wendyjskim, przema-
wiaj¹ za pochodzeniem dol-
nych partii murów z XIV wie-
ku; ca³oœæ budowli to raczej
wiek XV. W Rocznikach klasz-
tornych czytamy, ¿e w 1575 r.
„odrestaurowana zosta³a ka-

plica w Wielkiej Bramie i przez Wielebne-

go P. Stanis³awa Karnkowskiego, biskupa

w³oc³awskiego konsekrowana ku czci NMP”

Dom Bramny w Oliwie

Fot. Andrzej Januszajtis
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(wezwanie obejmowa³o tak¿e œwiêtych
Bernarda i Benedykta). W 1577 r. brama
dozna³a szkód w czasie wojny Gdañska
z Batorym. Wójtem by³ wówczas Jan
Dongkowski. W 1579 „zniszczony mur od

Wielkiej Bramy w stronê Gdañska na

nowo wzniesiono”. Z pewnoœci¹ wyre-
montowano tak¿e sam¹ bramê. W 1607 r.
odremontowano kaplicê, przeznaczaj¹c j¹
do nabo¿eñstw dla wiernych spoza klasz-
toru podczas epidemii.

„Prawa do wszystkich
dóbr i wsiów oliwskich nale¿¹ce”

Wzrost liczby mieszkañców wsi zmusi³
w roku 1616 do wydania „Wilkierza albo
prawa do wszystkich dóbr i wsiów oliw-
skich nale¿¹ce”, obejmuj¹cego 72 przepi-
sy. W jednym z nich napomina siê so³ty-
sów (wójtów), ¿eby „gburów, ogrodników

i innych na robotê pañsk¹ wszytkich o jed-

„Koretzki”. W 1647 r. odszed³ z ¿ycia
„wójt Bernard Klein, cz³ek niespokojny,

rabuj¹cy nieszczêsnych poddanych, wrêcz

szalony”.
Obowi¹zki wójta, notariusza i woŸne-

go uœciœlono za czasów opata Zaleskiego
w roku 1739. Przyznano im wówczas sta³e
uposa¿enie i zakwaterowanie w œwie¿o
wyremontowanym Wójtostwie. Z braku
œrodków, notariusz musia³ odt¹d spisywaæ
przychody opactwa, a woŸny pe³niæ noc-
n¹ stra¿, za co mia³ otrzymywaæ zap³atê
od mieszkañców „stosownie do kondycji”.
Nowym wójtem zosta³ znaj¹cy jêzyki
obce Piotr Armachius, notariuszem Piotr
Brun.

Wójtowie urzêdowali w Domu Bram-
nym do 1772 r. Po I rozbiorze Polski Pru-
sacy wprowadzili nowe porz¹dki. Wójta
zast¹pi³ nadso³tys. Wynagrodzenie obej-
mowa³o 60 talarów rocznie, mieszkanie

gatsi w³aœciciele gruntów. Pierwsza Rada
liczy³a 13 osób. Naczelnik Gustav Schil-
ling otrzymywa³ rocznie 200 talarów od
mieszkañców i 100 od pañstwa.

W 1856 r. rozszerzono swobody demo-
kratyczne na biedniejszych w³aœcicieli
gruntów, którzy wybierali odt¹d dwóch
radnych. Kolejnymi naczelnikami byli
Hermann Tümmler (1867–1874), Georg
Czachowski (do 1885), Richard Dultz (do
1900), dr Hasse (do 1902) i Paul Luchter-
hand (1903–1914). W 1910 r. Urz¹d Gmin-
ny przeniós³ siê do budynku przy ul. Opa-
ta Rybiñskiego (Am Schloßgarten) nr 25,
który sta³ siê drugim oliwskim „ratu-
szem”. Nie s³u¿y³ jednak d³ugo. W 1913 r.
przeniesiono siedzibê w³adz do zbudowa-
nej w 1907 r. na jego zapleczu prywatnej
Œredniej Szko³y ¯eñskiej, która znalaz³a
lokum w nowym Liceum (dziœ Nr V) na

Drugi oliwski Ratusz – dziœ

Fot. Andrzej Januszajtis

Trzeci Ratusz – niezachowany

Fot. Arch.

nej godzinie, osobliwie we ¿niwa, jak tylko

s³oñce wnidzie, do samego wieczora wy-

prawiali. Do czego w ka¿dej wsi przed

szo³tysem powinien byæ kompas albo s³o-

neczny zegar.” Rozporz¹dzenie dotyczy³o
w pierwszym rzêdzie Oliwy i w³aœnie wte-
dy (a nie, jak siê twierdzi, w XVIII w.) mu-
sia³y powstaæ na Bramie zegary s³oneczne,
bardzo dzisiaj zaniedbane.

Wspomniany wilkierz wylicza miesz-
kañców: „szo³tysi, przysiê¿ni, gburowie,

dannicy, poddani, komornicy, s³u¿ebni,

s³u¿ebnice” itd. So³tys, to wójt, bêd¹cy
zarazem sêdzi¹, przysiê¿nych (³awników)
by³o dwóch. W roku 1614 zmar³ wójt Mar-
cin Möller, „który urz¹d przez 26 lat spra-

wowa³”, w 1638 – jego nastêpca Piotr
Erici, który „pobo¿nie ¿y³, najpobo¿niej

te¿ ¿ycie zakoñczy³”. Kolejnym wójtem
zosta³ „pewien kalwinista” nazwiskiem

i drewno na opa³. W czasach napoleoñ-
skich na czele gminy stali okoliczni dzie-
dzice.

Opata Rybiñskiego nr 25,
drugi oliwski „ratusz”

Po powrocie pod panowanie Prus so³ty-
sa, zwanego naczelnikiem miejscowoœci,
wysuwanego spoœród w³aœcicieli ziem-
skich przez urz¹d domenowy, zatwierdza³
starosta (Landrat). So³tys i dwaj ³awnicy
tworzyli s¹d wiejski. Kadencja trwa³a trzy
lata. Od roku 1830 so³tysem by³ m³ynarz
Wilhelm Kuhnke, od 1833 inspektor
Adolph Taube, od 1835 „nadso³tys” Frie-
drich Wilhelm Fiedler. S³u¿bowe miesz-
kanie by³o na piêtrze Domu Bramnego,
parter przystosowano do czynnoœci urzê-
dowych. W 1853 r. utworzono Zgroma-
dzenie Gminne, do którego nale¿eli najbo-

Polankach. Aulê szko³y przebudowano na
reprezentacyjn¹ salê zebrañ.

Nastêpcy Luchterhanda Fritzowi Twi-
stelowi (1915–1921) pozwolono u¿ywaæ
tytu³u „burmistrza” Oliwy. Siedzibê Rady
zaczêto oficjalnie nazywaæ Ratuszem. Za
nastêpnego burmistrza Herberta Creut-
zburga dosz³o do katastrofy finansowej.
W 1926 r. przyjêto propozycjê Gdañska,
który sp³aci³ d³ugi za cenê w³¹czenia li-
cz¹cej 14 tys. mieszkañców Oliwy do
miasta. W 1945 r. trzeci oliwski „ratusz”
uleg³ zniszczeniu. Przetrwa³y dwa starsze
– Dom Bramny i budynek przy Opata Ry-
biñskiego 25, który powinien byæ wpisany
na listê zabytków jako cenna pami¹tka hi-
storyczna.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych

wszystkim naszym Czytelnikom

du¿o zdrowia i radoœci

w ¿yciu osobistym,

sukcesów na co dzieñ

w pracy zawodowej

i dzia³alnoœci spo³ecznej

Fot. Marek Zarzecki

¿yczy

Redakcja Miesiêcznika

oraz Zarz¹d i Cz³onkowie

Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

Komisja Zdrowia i Opieki Spo³ecznej przy Stowarzyszeniu

„Nasz Gdañsk” zaprasza wszystkich zainteresowanych w po-

niedzia³ek, 18 marca 2013 r., o godz. 15, do Sali Konferencyj-

nej w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 w

Gdañsku, na prelekcjê pt. „¯yj zdrowo – jak zapobiegaæ cho-

robie nowotworowej”, któr¹ wyg³osi Danuta Stopieñska, koor-

dynatorka w Akademii Walki z Rakiem, Oddzia³ w Gdañsku 18

marca w Muz Arch mariacka 25/26.

Danuta Stopieñska: koordynator Akademii Walki z Rakiem,

jest pedagogiem, terapeut¹ z wieloletnim doœwiadczeniem,

ukoñczy³a 3 etapy szkolenia z zakresu psychoonkologii wed³ug

programu dr Carla Simontona oraz kurs Racjonalnej Terapii

Zachowania, jest trenerem technik redukcji stresu. Prowadzi

warsztaty dla osób onkologicznie chorych oraz szkolenia z

zakresu technik redukcji stresu. Przeprowadzi³a wiele wyk³a-

PrzyjdŸ na wyk³ad 18 marca 2013 r.

dów dla mieszkañców Trójmiasta poœwiêconych metodom

wspomagaj¹cym powrót do zdrowia. 

Gdañski oddzia³ Akademii Walki z Rakiem powsta³ w 2006

roku. By³ wówczas pierwszym w Trójmieœcie oœrodkiem oferu-

j¹cym szeroko rozumiane wsparcie dla osób onkologicznie

chorych i ich rodzin. Od pocz¹tku istnienia misj¹ Akademii jest

pomoc w pokonaniu trudnej sytuacji ¿yciowej, jak¹ jest choro-

ba nowotworowa. Pracownicy opieraj¹ siê na naukowym do-

robku z dziedziny psychoonkologii i psychoimmunologii. Korzy-

staj¹ równie¿ z osi¹gniêæ wspó³czesnej psychoterapii oraz

wiedzy z zakresu dietetyki.

DANUTA ZNAMIEROWSKA, WICEPRZEWODNICZ¥CA KOMISJI

ZDROWIA I OPIEKI SPO£ECZNEJ PRZY STOWARZYSZENIU

„NASZ GDAÑSK”

„¯yj zdrowo – jak zapobiegaæ
chorobie nowotworowej”
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Przygotowuj¹c ksi¹¿kê o dziejach gildii
kapitanów morskich w XVIII wieku, zna-
laz³am doœæ interesuj¹ce informacje na te-
mat form ich œwiêtowania.

(…) bywa³o hucznie i buñczucznie (…)

Do dok³adniejszych badañ sk³oni³a mnie
krótka, aczkolwiek buduj¹ca wzmianka w pa-
miêtniku znanej gdañszczanki, Joanny Scho-
penhauer, która zanotowa³a, ¿e „w zapusty

zbierali siê na uczty, na których bywa³o hucz-

nie i buñczucznie”, a „ró¿nobarwne proporce

i chor¹gwie, obok bia³ej flagi, wielkiej jak

¿agiel z wymalowanym gdañskim herbem,

powiewa³y wówczas z przedpro¿a i oznajmia-

³y s¹siedztwu o uroczystoœci dnia”. Joanna
dobrze zna³a te spotkania, bo by³a najbli¿sz¹
s¹siadk¹ Domu Cechu ¯eglarzy przy ul. Œwiê-
tego Ducha. A¿ szkoda, ¿e nie zatrzyma³a
siê nad tym opisem d³u¿ej i nie doda³a pi-
kantnych szczegó³ów z tych imprez.

Nie pozostawiono nas jednak w ca³kowi-
tej niewiedzy i – dziêki rachunkom gildii –
mo¿emy po czêœci odtworzyæ te spotkania,
choæ nie mo¿na oddaæ w pe³ni ich atmosfery.

Spotkania zapustowe i dobroczynne by³y
finansowane ze sk³adek i op³at cz³onkow-
skich. Uczta zapustowa („Fastnacht”) stano-
wi³a wa¿ny moment w ¿yciu stowarzyszenia,
gdy¿ powinni w niej uczestniczyæ wszyscy
obecni w Gdañsku kapitanowie. Mniej wy-
stawna kolacja w tzw. „Buchsen Tag, urz¹-
dzana w pierwszy poniedzia³ek po œwiêcie
Trzech Króli, zwi¹zana by³a z rozdzia³em
ja³mu¿ny na rzecz biednych i potrzebuj¹-
cych kapitanów.

Na pocz¹tku XVIII wieku w obliczu to-
cz¹cej siê wojny, handel gdañski podupad³,
co w du¿ej mierze odbi³o siê na finansach
gildii. Trudno by³o urz¹dzaæ wystawne uczty,
przy depresyjnym bezrobociu i braku cz³on-
ków, którzy opuœcili Gdañsk w poszukiwa-
niu lepszej przysz³oœci w innych portach.

Piwo, cwibaki i ser, wêdzonki i kie³basy,
wino musuj¹ce i muszkato³owe

Na ucztach, które raczej mo¿na nazwaæ
poczêstunkiem, przez kilka lat z rzêdu ser-

Z życia Gildii Kapitanów Morskich w XVIII w.

Uczty zapustowe
i dobroczynne

Spaceruj¹c wieczorem po G³ównym Mieœcie w Gdañsku mo¿na zobaczyæ grupki osób, przyjació³ i znajomych odwiedzaj¹cych
liczne restauracje, bary i puby. Dawne formy œwiêtowania mia³y bardziej sformalizowany charakter i zwi¹zane by³y zazwy-
czaj z konkretnymi okazjami, a spontanicznoœæ ogranicza³y zakazy miasta protestanckiego. Skromnie dotychczas opisany
w literaturze gdañskiej by³ zwyczaj organizowania przez cechy i gildie mieszczañskie uczt i spotkañ dobroczynnych.

no jego wêdzenie czy upieczenie piekarzo-
wi. Do tego podawano dwa gatunki chleba,
czasami korniszony, czy sa³aty.

Tradycyjnie podstawowym napitkiem
by³o piwo. Wœród jego gatunków pocz¹tko-
wo najbardziej popularne by³o piwo „Rom-
meldeis” (gatunek piwa lubeckiego) oraz
piwo wismarskie. W II po³owie XVIII wieku
bezkonkurencyjne okaza³o siê piwo koœcier-
skie, które specjalnie sprowadzano z pod-
gdañskich karczm. Rzadko natomiast po-
jawia³o siê piwo czarne gdañskie, które
raczej stanowi³o dodatek do potraw, np.
zupy chlebowej, gdy¿ ówczeœni mieszkañcy
cenili sobie jego „posilnoœæ”.

Oprócz piwa, w drugiej po³owie wieku
zagoœci³o na sto³ach kapitanów wino. Naj-
czêœciej by³o to wino francuskie, bywa³o, ¿e
m³ode. Popularny by³ te¿ sekt – dok³adnie
sekt Xereser – (hiszpañskie wino musuj¹ce).
A pod koniec wieku kapitanowie zasmako-
wali w winie muszkato³owym (s³odkie, de-
serowe).

Imbir, cynamon, goŸdziki, cukier,
fajeczki nabite tytoniem angielskim

I co mo¿e dziwiæ, to raczej wiêkszej ich
czêœci u¿ywano jako bazy do zup rybnych,
przygotowanych z karpi. Miêsiwo, zupy
rybne, zupy piwne stanowi³y menu poczê-
stunku w drugiej po³owie wieku. Do popra-
wienia smaku potraw s³u¿y³y egzotyczne
przyprawy takie jak imbir, cynamon, goŸ-
dziki, cukier, ale smakowa³a te¿ do szynki
rodzima gorczyca (byæ mo¿e musztarda).
Podczas uczt palono fajeczki nabite tytoniem
angielskim, choæ czasami staæ by³o gildiê na
dro¿szy tytoñ „Melis” i paragwajski.

Uczty przygotowywano starannie, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiano wiktua³y i napoje wyskokowe
oraz przygotowywano salê i czyszczono na-
czynia. Dzieñ wczeœniej wtaczano do piwni-
cy beczki z piwem, nagrzewano salê i usta-
wiano sto³y. Nie wiadomo jednak, czy na
uczty zamawiano muzyków, bo z pewnoœci¹
nie byli oni op³acani ze wspólnych funduszy.
Wiemy jednak, ¿e tego rodzaju spotkaniom

Jest to fragment dokumentu przedstawiaj¹cego

wydatki na ucztê zapustow¹ z lat 80. XIX wieku,

np. za miêso (nieznana iloœæ) zap³acono 1 floren

18 gr (floren – gdañska jednostka obrachunkowa

– 1 fl = 30 gr), za dwa rodzaje chlebów (francu-

ski i zwyk³y) – 14 fl, za 30 sztuk karpi (sztuka

12 gr) – 2 funty, za ser angielski – 1 funt gdañski

– 0.434 gr, gospodarzowi za: ogrzanie izby –

4 fl, ugotowanie karpi – 8 fl, za czyszczenie no¿y,

widelców i srebrnego pucharu – 2 fl 24 gr.

Ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w Gdañsku

wowano tylko piwo, zwibaki i ser. Wyja-
œniæ nale¿y, ¿e zwibak (cwibak), to pieczy-
wo z ¿ytniej m¹ki dwustronnie opiekane.
W Gdañsku, rozró¿niano ich kilka gatun-
ków, a na pocz¹tku XVIII w. pojawi³y siê
lepsze, delikatesowe, bo maœlane. Nie na-
le¿y go jednak myliæ z dzisiejszym su-
charkiem od „Pellowskiego”.

W miarê rozwoju gildii, zwiêkszenia licz-
by cz³onków i wzrostu jej zamo¿noœci, zaczê-
³o siê na ucztach pojawiaæ miêso w postaci
wêdzonki i kie³basy. Co ciekawe, najpierw
kupowano surowe miêso, a nastêpnie zleca-
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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 2012, 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 2011.

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.

Polska rodzina ziemiañska (rodzice wraz
z trzema córkami), mieszkaj¹ca na co
dzieñ w miejscowoœci Korczyn w okoli-
cach Lwowa, na wieœæ o wejœciu wojsk ra-
dzieckich na tereny Polskie, opuœci³a ma-
j¹tek w paŸdzierniku 1939 r. i uda³a siê
w bezpieczniejsze miejsce, przynajmniej
z za³o¿enia, do swojego domu we Lwowie.

W listopadzie 1939 r., gdy tylko nada-
rzy³a siê ku temu okazja ca³a rodzina
przenios³a siê do swojej rodziny w Lubel-
skim. By³o to spowodowane obaw¹ o w³a-
sne ¿ycie, w obliczu coraz wiêkszej licz-
by mordów na ludnoœci polskiej.

Los chcia³, ¿e w 1942 r. uda³o siê
wszystkim powróciæ na ziemie wschodnie,
by ju¿ za kilkanaœcie miesiêcy ponownie
je opuœciæ, tym razem ju¿ na dobre.

Na skutek nowego porz¹dku powojen-
nego, wynikaj¹cego z narzuconych Polsce
uk³adów miêdzynarodowych, rodzina za-
mieszka³a na terytorium Polski, gdzie
równie czêsto zmienia³a adres pod, któ-
rym zamieszkiwa³a.

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (5)

Rodzina ziemiañska
z Korczyna

Pocz¹tek II Wojny Œwiatowej spowodowa³ hekatobombê na ca³ym terytorium II RP. Obywatele polscy, jak i inni mieszkañcy
tych ziem, nie wiedzieli, czego siê spodziewaæ jak i jakie dzia³ania podj¹æ w obliczu zagro¿enia, wpierw ze strony najeŸdŸców
hitlerowskich, jak i od 17 wrzeœnia 1939 r. ze strony wojsk sowieckich.

Córki by³ego w³aœciciela maj¹tku ziem-
skiego wyst¹pi³y o rekompensatê za po-
zostawione mienie.

W trakcie tocz¹cego siê przez kilka lat
postêpowania administracyjnego w¹tpli-
woœci urzêdników zbudzi³ fakt „powrotu”
rodziny na ziemie wschodnie w trakcie
wojny. Zastanawiano siê, czy aby na pew-
no rodzina opuœci³a Korczyn i nastêpnie
Lwów w obliczu zagro¿enia wojennego,
czy te¿ mo¿e jednak by³a to dobrowolna,
niczym nie spowodowana zmiana miejsce
przebywania.

Dopiero szczegó³owe wyjaœnienia z³o-
¿one przez wnioskodawczynie wskazuj¹-
ce, i¿ sta³e przemieszczanie siê rodziny
pomiêdzy poszczególnymi miejscowoœcia-
mi, jak i pierwotne opuszczenie Kresów
i nastêpnie powrót na te ziemie w 1943 r.
by³y w ca³oœci podyktowane zagro¿enia-
mi wojennymi i wy³¹cznie trosk¹ o los
rodziny, a nie radosnym podró¿owaniem
w tle z II Wojn¹ Œwiatow¹.

Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej, prawo do rekompensaty przys³uguje
w³aœcicielowi nieruchomoœci pozostawio-
nych poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, je¿eli spe³nia on ³¹cznie
nastêpuj¹ce wymogi:
1. By³ w dniu 1 wrzeœnia 1939 r. obywate-

lem polskim;
2. Zamieszkiwa³ w dniu 1 wrzeœnia 1939 r.

na by³ym terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

3. Opuœci³ by³e terytorium RP lub zosta³
z niego wypêdzony w zwi¹zku z wybu-
chem II wojny Œwiatowej.

4. Posiada³ obywatelstwo polskie.

Wszystkie te przes³anki musz¹ zaistnieæ
³¹cznie, co oznacza, i¿ w przypadku niespe³-
nienia siê choæby jednej z nich, nie przys³u-
guje prawo do rekompensaty za mienie po-
zostawione.

MAREK FORYŒ,

RADCA PRAWNY DART DG TEL. 502 166 894

Zarz¹d Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

towarzyszy³a muzyka. Brakuje tak¿e wzmia-
nek o ciastach i s³odyczach, co podkreœla³o
doœæ mêski charakter imprezy.

O tym, ¿e kapitanowie lubili siê bawiæ
i robili to do póŸna w nocy, œwiadczy infor-
macja o przebiegu uroczystoœci otwarcia

kasy zapomogowej dla wdów z 1792 r.,
która odbywa³a w gospodzie „Pod Gdañskim
Okrêtem”, aby oko³o pó³nocy przenieœæ siê
do domu jej szefa, kapitana Petera Dählinga.
Trzeba dodaæ, ¿e takie zachowanie w ów-
czesnym Gdañsku by³o zazwyczaj karane

grzywn¹ z powodu przekroczenia norm
bezpieczeñstwa i obyczajowoœci, bowiem
¿ycie towarzyskie by³o doœæ reglamento-
wane jak na wspó³czesne nam standardy.

EWA £¥CZYÑSKA
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Seminarium odby³o siê 23 stycznia
2013 r. w oruñskim „Dworku Artura”.

„Bursztynowe Ró¿e” dla sprzymierzeñców

– Raduje siê serce, gdy widzê tak licz-
nie zgromadzon¹ m³odzie¿ – powita³ uczest-
ników wzruszony Józef Kubicki, lider
IKO. – To dla was, moi drodzy, dla waszej
przysz³oœci i prawid³owych ¿yciowych
wyborów, podjêliœmy trud wypracowania
drogi, która, wed³ug naszego in¿ynierskie-
go rozumowania, mo¿e daæ wam ¿yciowe
zadowolenie.

– Osoby najbardziej zaanga¿owane w do-
tychczasow¹ dzia³alnoœæ IKO honorujemy
certyfikatem „Bursztynowej Ró¿y” – po-
wiedzia³ Pawe³ Patyk, prezes IKO. – Oni
to pierwsi uwierzyli w karko³omny, jak siê
wydawa³o, pomys³ IKO, dotycz¹cy Mobil-
nych Warsztatów Technicznych, choæ nie
by³o to ³atwe, zaczêli wspó³pracowaæ i na-
dal wspieraj¹ „in¿yniersk¹” inicjatywê.

„Bursztynowe Ró¿e” otrzymali:
• Prof. Andrzej Januszajtis, Prezes Sto-

warzyszenia „Nasz Gdañsk”, w struktu-
rach której to organizacji funkcjonuje
IKO, zawsze s³u¿¹cy rad¹ i pomoc¹.

• In¿. Kazimierz Lewandowski, prezes
Przedsiêbiorstwa „CEMET Ltd”, cz³o-
wiek otwarty na sprawy spo³eczne, zaan-
ga¿owany w proces powstawania MWT.

„Technika inspirowana naturą” – Seminarium Koła Inżynierów i Pasjonatów
„Nasza Orunia” IKO

£atwo, przyjemnie, zrozumiale
dla wszystkich

„Technika inspirowana natur¹” to tytu³ seminarium naukowego, które zorganizowa³o Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów „Nasza
Orunia” IKO. Wziê³o w nim udzia³ blisko dwieœcie osób – nauczyciele i uczniowie szkó³ naszej dzielnicy oraz „Conradinum”,
reprezentanci: biznesu, œrodowisk artystycznych i naukowych, w tym Politechniki Gdañskiej, cz³onkowie Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” z prof. Andrzejem Januszajtisem na czele.

• Mgr Barbara Mizerska, dyrektor Zespo³u
Szkól Przemys³u Spo¿ywczego i Che-
micznego, przeurocza, ¿ywo zaanga¿o-
wana w projekt.

• Mgr Nina Markiewicz-Sobieraj, dyrektor
SP 16, „dobry duch” przedsiêwziêcia,
osoba niezast¹piona.

• Dr in¿. Marek Szkodo, prodziekan Wy-
dzia³u Mechanicznego Politechniki Gdañ-

Goœcie honorowi seminariumPe³na widownia w trakcie seminarium

Prezes i Lider IKO witaj¹ goœci Seminarium

skiej, si³a i podpora w kwestiach na-
ukowych.
– Bez tych wspania³ych ludzi nie by³oby

mowy o naszym nowym, ma³ym sukcesie,
którym jest to w³aœnie seminarium – puen-
tuje Pawe³ Patyk.

Z ¿ycia zwierz¹t i roœlin, za³amanie
œwiat³a

Uhonorowani utworzyli Kapitu³ê „Bursz-
tynowej Ró¿y”, której zadaniem bêdzie de-
sygnowanie do nagrody kolejnych bezinte-
resownych ludzi zaanga¿owanych w pracê
dla dobra oruñskiej (i nie tylko) spo³ecznoœci.

Po czêœci oficjalnej na scenê poproszo-
no uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej I Stopnia im. Henryka Wieniawskiego
w Oruni, których kunszt i opanowanie in-
strumentów muzycznych wzbudzi³y praw-
dziwy aplauz widowni.

Nastêpnie rozpoczê³a siê podró¿ w za-
czarowany œwiat techniki inspirowanej na-
tur¹. Pierwsza prezentacja wzbudzi³a nieby-
wa³e zaciekawienie, zw³aszcza najm³odszych
uczestników seminarium. Mo¿na by³o zo-
baczyæ przedziwne projekty i rozwi¹zania
podpatrzone z ¿ycia zwierz¹t i roœlin, roz-
wi¹zania, które do dziœ stanowi¹ kanon
techniki u¿ytkowej.

– Jak¿e by³oby ciekawie, gdyby w szko-
³ach w ten sposób uczono fizyki, to prze-



Nr 03/2013

9

Pierwszy z rodu Gralathów, Jan Ulryk
z Ratyzbony, zosta³ gdañszczaninem w roku
1690 r.

Stanis³aw Karol Gralath, chrzeœniak
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego

Jan zmar³ w 1736 r., pochowano go
w koœciele Mariackim pod kaplic¹ œw. Ka-
tarzyny. Wczeœniej (w 1713 r.) pochowa³
tam syna Karola Ludwika, o¿enionego
z Konkordi¹ Grentz, z któr¹ mieli czworo
dzieci. Najs³awniejszym z nich by³ Daniel
Gralath Starszy (1708–1767), uczony bur-
mistrz Gdañska, pionier badañ nad elek-
trycznoœci¹, za³o¿yciel Towarzystwa Przy-
rodniczego. Od 1900 roku ma pomnik
w postaci g³azu w œrodku dzisiejszej Alei
Zwyciêstwa, któr¹ ufundowa³. Pochowano
go w koœciele Mariackim, ale raczej nie

Pomogły władze Gdańska. Cieszę się, od dawna zwracałem uwagę
na rozpaczliwy stan grobowca

Mauzoleum Gralathów
w Sulminie odrestaurowane!

Ród Gralathów by³ jednym z najbardziej zas³u¿onych w dziejach Gdañska. Najs³awniejszym z nich by³ Daniel Gralath
Starszy (1708–1767), uczony burmistrz Gdañska, pionier badañ nad elektrycznoœci¹, za³o¿yciel Towarzystwa Przyrodniczego.

w rodowej krypcie, bo ta tymczasem zmie-
ni³a w³aœcicieli. Córka, Renata Wilhelmina
(1748–1808), odziedziczy³a po ojcu zami-
³owanie do nauk przyrodniczych. Zaprzy-
jaŸniona z ksiê¿n¹ Ann¹ Jab³onowsk¹
organizowa³a dla niej s³awn¹ kolekcjê
w Siemiatyczach i Gdañsku. W wieku 32
lat poœlubi³a 77-letniego burmistrza Edwar-
da Fryderyka Conradiego (ojca za³o¿ycie-
la Conradinum). Po jego œmierci w 1799 r.
wysz³a za m¹¿ za barona Schröttera. Odzie-
dziczone maj¹tki, w tym podgdañski Sul-
min, zapisa³a braciom. Pierwszy z nich,
Daniel Gralath M³odszy (1739–1809), pro-
fesor gdañskiego Gimnazjum Akademic-
kiego i autor znakomitej Historii Gdañska,
otrzymanym w spadku Sulminem cieszy³
siê tylko rok. Gdy umar³, jedynym dziedzi-
cem zosta³ m³odszy brat Karol Fryderyk

Gralath (1741–1818), wieloletni przedsta-
wiciel gdañski w Warszawie, potem po kolei
³awnik, rajca i burmistrz Gdañska. Z ¿on¹
Szarlott¹ Davisson (praprawnuczk¹ Hewe-
liusza) mia³ troje dzieci.

On to jako pierwszy spocz¹³ po œmierci
w zbudowanej z jego woli przez syna ro-
dzinnej kaplicy grobowej w Sulminie. Sy-
nem tym i dziedzicem maj¹tku by³, urodzo-
ny w Warszawie, Stanis³aw Karol Gralath
(1784–1864), chrzeœniak ostatniego króla
Polski Stanis³awa Augusta Poniatowskie-
go. Z jego inicjatywy w 1820 r. w Sulmi-
nie powsta³a szko³a (niedawno niestety
zlikwidowana).

Ostatni pogrzeb Marii Maquet

Nie maj¹c dzieci dopuœci³ do dziedzic-
twa bratanka, Jerzego Fryderyka Gralatha

cie¿ nic strasznego – przekonuje Patryk, uczeñ klasy VI SP 16. –
Du¿o ³atwiej jest zrozumieæ, kiedy mo¿na niemal¿e dotkn¹æ celu
nauki, pasjonuj¹ca ta fizyka.

Druga prezentacja naukowa, koñcz¹ca seminarium, dotyczy³a
problematyki optyki. Zagadnienia za³amania œwiat³a, konta ostroœci
soczewki, kolorów, jasnoœci przepuszczalnoœci œwietlnej, teraz staj¹
siê banalnie proste. To siê nazywa perfekcja w przekazywaniu
wiedzy. Fizyka jest prosta!

¯u³awy w XVII–XVIII wieku: „Pola urodzajne i przyjemne”

Miêdzy pierwsz¹ i drug¹ prezentacj¹, uczestnicy mogli poznaæ
dawne obyczaje panuj¹ce na ¯u³awach. S³owo wstêpne wyg³osi³
prof. Andrzej Januszajtis, twórca scenariusza do filmu historyczne-
go „Wesele ¯u³awskie”, wprowadzaj¹c w realia dawnych miesz-
kañców tej czêœci Pomorza.

Podczas projekcji filmu wys³uchano komentarza Romana Grzy-
ba, wspó³inicjatora Lokalnej Grupy Dzia³ania „Trzy Krajobrazy”.

Cel seminarium, postawiony przez ludzi z IKO, by³ nad wyraz
prosty i przejrzysty – wyjœcie z nauk¹ poza mury uczelni i przed-
stawienie jej tajników w sposób ³atwy i przyjemny, zrozumia³y dla
wszystkich. Obserwuj¹c twarze m³odzie¿y zapatrzonej w naukowe
prezentacje wierzê, ¿e tak siê sta³o, ¿e cel zosta³ osi¹gniêty.

Drodzy In¿ynierowie, po takim sukcesie warto zastanowiæ siê
nad kolejnym, równie interesuj¹cym seminarium.

 ROMAN W. ITRICH

FOT. JOANNA ZASOWSKA
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Stan mauzoleum Gralathów w sierpniu 2006 r.

Fot. Andrzej Januszajtis

Mauzoleum w remoncie

Fot. Arch.

(1818–1853). Nowy dziedzic, o¿eniony
z Mari¹ Maquet, zamieszka³ w Sulminie,
gdzie urodzi³o im siê troje dzieci. Nie
doczeka³ siê jednak pe³nej w³asnoœci, bo
zmar³ przed stryjem. Dziedzicem w³oœci
sulmiñskich zosta³ syn zmar³ego Maks
Gralath (1851–1901). W 1874 r. poœlubi³
urodzon¹ we W³oszech Angielkê Emiliê
Newton (1854–1918). W 6 lat póŸniej
sprzedali maj¹tki i przenieœli
siê do Florencji. W zesz³ym
roku umar³ tam ich ostatni
potomek Raffaele Donati von
Gralath. Testamentem przeka-
za³ do Gdañska rodzinne por-
trety i inne cenne obiekty (nie-
które trzeba bêdzie wykupiæ).
Powrót tych skarbów natrafi³
jednak na trudnoœci z uzyska-
niem zgody w³adz w³oskich.
Matka Maksa i Nelly, Maria
Maquet ¿y³a do roku 1907.

Pochowano j¹ w Sulminie i by³ to ostatni
pogrzeb w rodowym mauzoleum Grala-
thów. £¹cznie le¿y w nim co najmniej 7
osób z rodziny (nie licz¹c tych, o których
nie wiemy). Ta bezcenna pami¹tka po za-
s³u¿onym gdañskim rodzie doczeka³a siê
wreszcie remontu, w czym pomog³y w³a-
dze Gdañska, które wyasygnowa³y na ten
cel 150 tys. z³. Brawo! Cieszê siê tym bar-

dziej, ¿e od dawna zwraca³em uwagê na
rozpaczliwy stan grobowca i piln¹ ko-
niecznoœæ odrestaurowania (m.in. w mojej
wydanej w 2009 r. historii Sulmina).

W czasie remontu odnaleziono w mau-
zoleum mosiê¿n¹ tabliczkê fundacyjn¹ na-
stêpuj¹cej treœci (orygina³ w jêzyku nie-
mieckim): „P. Stanis³aw Karol v. Gralath
grobowiec rodowy / Dan. Enicz-König

mistrz murarski / Joh. Gottl.
Trimter mistrz blacharski /
Sasse u. Bomack czel. murar-
scy / Joh. Eibensteiner czel.
blacharski / w Roku Pañskim
1818 dn. 1 wrzeœn. / kamieñ
wêgielny po³o¿yli.” Tabliczkê
przekazano do Muzeum Histo-
rycznego Gdañska, a w mau-
zoleum ma byæ umieszczona
kopia.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Tabliczka fundacyjna

Fot. Andrzej Januszajtis

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e od wrzeœnia
do grudnia 2012 r. pracowa³em w UN-
-Habitat w Nowym Jorku podczas 67. sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Chaos komunikacyjny,
œmieci jedz¹ ma³py

Nie ukrywam, ¿e Kenia od dawna by³a
jednym z krajów, które chcia³bym odwie-

Korespondencja własna z Kenii

Nairobi – miasto kontrastów
Od po³owy lutego 2013 r. przebywam w Nairobi stolicy Kenii, gdzie przez najbli¿sze trzy miesi¹ce bêdê pracowa³
w Ambasadzie RP. G³ównym powodem mojego zg³oszenia siê do pracy w tym kraju jest dalsze zdobywanie wiedzy na
temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Nairobi siedziby maj¹ dwa du¿e cia³a ONZ – UNEP (United Nations
Enviromental Program – Program ONZ ds. Œrodowiska) oraz UN Habitat (Program ONZ ds. Siedlisk Ludzkich).

dziæ. Stolica tego kraju nie wygl¹da tak,
jak sobie wyobra¿a³em, to niew¹tpliwie
najbardziej zaniedbane miasto ze wszyst-
kich, jakie dotychczas widzia³em podczas
licznych podró¿y i wizyt. Do niedawna
s¹dzi³em, ¿e Kubañska Hawana czy Bang-
kok mog¹ nale¿eæ do brudnych, jednak
Nairobi nie ma sobie równych. Z takiej
perspektywy mo¿na w pe³ni doceniæ Pol-

skie drogi, chodniki, przepisy i policjê
dbaj¹c¹ o bezpieczeñstwo. Samo tempo
¿ycia jest te¿ doœæ zró¿nicowane. Nairobi,
bêd¹ce w ci¹g³ym chaosie komunikacyj-
nym, z ludŸmi chodz¹cymi œrodkiem ulic
i wszechobecn¹ wrzaw¹, jest zgo³a inne,
ni¿ pozosta³a czêœæ kraju. Z powodu braku
wystarczaj¹cej liczby dróg, 15 kilometro-
wy odcinek mo¿emy jednego dnia pokonaæ
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w 20 minut, innego w 2 godziny. Korki s¹
na pewno najwiêksz¹ zmor¹ tego miasta.
Powodem tak du¿ej iloœci pojazdów jest brak
pieszych w innym miejscu ni¿ centrum
miasta. Dlatego, aby siê gdziekolwiek do-
staæ musimy jechaæ i nie jest to rower. Otó¿
w wiêkszoœci dzielnic Nairobi nie znajdzie-
my chodników, ani nawet pobocza. Z tego
powodu ka¿dy przemieszcza siê samocho-
dem, taksówk¹, moto – taxi, czyli taksówk¹
motocyklem jako pasa¿er lub Matatu – ma-
³ym japoñskim mikrobusem na 17 miejsc,
choæ czêsto jedzie nim tylu ludzi, ilu siê
zmieœci. Korzysta³em ju¿ ze wszystkich œrod-
ków komunikacji i dwa ostatnie to niew¹t-
pliwie przygoda sama w sobie.

Drugim – po zat³oczonych ulicach pro-
blemem – s¹ œmieci. Czasem mo¿na zoba-
czyæ, ¿e s¹ one najzwyczajniej znoszone na
kupê i spalane. Kilkumetrowe p³omienie
ognia na ulicach to widok, którego ju¿
doœwiadczy³em. Mimo to ¿ycie wygl¹da³o
doœæ normalnie, nikogo te paleniska nie
martwi¹. Obserwuj¹c to z okna zat³oczone-
go Matatu uzna³em, ¿e i ja nie mam co siê
przejmowaæ, pewnie jest to kontrolowane.
Œmieci, które nie zosta³y spalone, czêsto s¹
przysmakiem lokalnych zwierz¹t, jak: kury,
koty, psy, os³y, a czasem nawet i ma³p.

Nie chodŸ w nocy po ulicy.
Na prowincji – s³onie, ¿yrafy, hipopotamy

Trzeci problem to bezpieczeñstwo. Wszy-
scy przestrzegaj¹ mnie przed samotnym
podró¿owaniem do centrum, gdzie by³em
ju¿ wiele razy, jednak kategorycznie zabra-
niaj¹ chodzenia po ulicy w nocy. Z tym fak-
tem siê zgadzam. Rabunki i pobicia zda-
rzaj¹ siê doœæ czêsto.

Czwarty i chyba ostatni z problemów,
ale nie najmniej wa¿ny to korupcja. Jeœli
zatrzyma nas policja to warto mieæ przy-
gotowane kilkaset kenijskich szylingów –

115 KHS = 1€. Jeœli ktoœ ³amie przepis, na
przyk³ad jedzie bez kasku, nie ma co liczyæ
na mandat, tylko „gotówkowe upomnienie
drogowe”, jak mo¿na to nazwaæ. Nie mia-
³em mo¿liwoœci i mam nadziejê, ¿e nie bêdê
mia³ nigdy, poznaæ jak wygl¹da korupcja na
wy¿szym szczeblu administracyjnym. Pod-
sumowuj¹c, wydawaæ siê mo¿e, ¿e musi tu
byæ nad wyraz tanio, nic bardziej mylnego.
Cena wynajêcia pokoju o warunkach przy-
pominaj¹cych europejskie standardy jest rów-
na kosztom wynajêcia ma³ego mieszkania
w Gdañsku. Dodatki, takie jak basen, w kra-
ju, gdzie przez wiêkszoœæ roku temperatura
przekracza 25 stopni C, a spada najni¿ej do
15 stopni C s¹ raczej standardem i niczym
szczególnym.

Jeœli udamy siê dalej na prowincjê, ju¿
po wyjeŸdzie z Nairobi i opuszczeniu przy-
legaj¹cych miejscowoœci, zobaczymy wspa-
niale krajobrazy. Jest to wynagrodzenie
wszelkich braków „zachodnich” wygód.
Wyprawa samochodem terenowym do par-
ku krajobrazowego i zobaczenie na ¿ywo
stada wêdruj¹cych gdzieœ w oddali s³oni,
przechodz¹cych ¿yraf, czy zanurzonych
w wodzie hipopotamów niczym w filmie
z cyklu National Geographic, zatyka dech
w piersiach na d³ugie minuty. W ca³ym tym
zbiorze przeciwnoœci i braku porz¹dku bia-
³y cz³owiek ma siê dobrze. Otó¿ zarobki s¹
tu podobne do europejskich. Ze spokojem
starcza nam na wszelkie wygody i spokój
finansowy. Trzeba jednak byæ specjalist¹
w jakiejœ dziedzinie.

27 pañstw cz³onków UE wraz
z Chorwacj¹, pañstwem kandydatem,

mówi wspólnych g³osem

Wracaj¹c do mojej pracy, od pocz¹tku
mia³em du¿o roboty g³ównie w zwi¹zku
z rozpoczêciem siê 27. Rady Zarz¹dzaj¹cej
UNEP. Z ca³ego œwiata zjechali przedstawi-

ciele Ministerstw Œrodowiska, w tym z Pol-
ski, któr¹ to delegacjê mia³em okazjê przywi-
taæ i poznaæ. Rzeczpospolita nie ma swoje-
go sta³ego przedstawicielstwa przy ONZ, jak
to ma miejsce w Nowym Jorku czy Genewie,
dlatego ambasada odpowiada za wszelkie
sprawy zwi¹zane z organizacj¹ w Nairobi.
Sesja Zarz¹dzaj¹ca UNEP trwa³a tydzieñ,
debata mia³a za zadanie wyznaczyæ nowe
kierunki UNEP oraz okreœliæ wk³ad pañstw
cz³onków ONZ w ten rozwój. Dla lepszego
zrozumienia procesów negocjacyjnych war-
to dodaæ, ¿e ju¿ kilka tygodni wczeœniej
Polska delegacja wypracowywa³a wspólne
stanowisko wraz z innymi cz³onkami Unii
Europejskiej w Brukseli. Na takim szczy-
cie, jaki mia³ miejsce w Nairobi, 27 pañstw
cz³onków UE wraz z Chorwacj¹, pañstwem
kandydatem, mówi wspólnych g³osem.

Jednak potrzebna jest obecnoœæ wszyst-
kich zainteresowanych do wypracowywa-
nia wspólnych stanowisk podczas sesji
negocjacyjnych. Tu niezale¿nie od wypra-
cowania wspólnych stanowisk licz¹ siê
merytoryczne argumenty oraz wypraco-
wanie wspólnego stanowiska odpowied-
niego dla wszystkich. Ca³y raport koñco-
wy zawieraj¹cy regu³y proceduralne UNEP
opiera³ siê na za³o¿eniach z konferencji
Rio+20. By³ to z kolei najwiêkszy szczyt
ONZ w historii, który odby³ siê w Rio de
Janeiro w czerwcu 2012 r. Jest to o tyle cie-
kawe, ¿e widzimy kontynuacjê wczeœniej-
szych za³o¿eñ oraz konsekwencjê w prze-
strzeganiu podjêtych decyzji. Jak na pierwsze
dni pracy by³ to intensywny okres, który
dobrze wspominam. Ca³y materia³ szczegó-
³owy znajdziecie pañstwo na stronie http:/
/www.unep.org/resources/gov/overview.asp

LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI,

ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO

RADY DZIELNICY GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE

FOT. Z ARCH. AUTORA

Kierowcy Matatu namawiaj¹ do wejœcia na pok³adAutor przed wejœciem do ambasady w Nairobi
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„Młode Malarstwo w Gdańsku/ Dyplomy 2012” w Auli ASP

Ryzyko i niepowtarzalne
prze¿ycia

Prace siedemnaœciorga artystów, ubieg³orocznych absolwentów Akademii Sztuk Piêknych, z³o¿y³y siê na wystawê „M³ode
Malarstwo w Gdañsku/ Dyplomy 2012”. Autorami s¹: Natalia Buza, Mateusz Bykowski, Alicja Czarna, Tadeusz Do³kowski,
Marta Gorbaczewska, Iwona Górska, Edyta Hul, Ma³gorzata Limon, Kamila Model, £ukasz Patelczyk, Aneta Polewczak,
Urszula Pruszkowska, Ewelina Rostek, Daria Szczypiorowska, Przemys³aw Szukaj, Martyna Wolna i Barbara WoŸniak.

Ekspozycja czynna jest w piêknie wy-
remontowanej Auli uczelni, przy Targu
Wêglowym 6 w Gdañsku.

Sukcesy nie zawsze przychodz¹ od razu

– Cieszê siê, ¿e nasza aula wype³nia siê
sztuk¹ dostêpn¹ nie tylko dla akademic-
kiego grona, ale i publicznoœci z zewn¹trz
– powiedzia³a na powitanie prof. Ludmi³a
Ostrogórska, rektor Akademii Sztuk Piêk-
nych w Gdañsku. – S¹ tu ju¿ prace nagro-

dr hab. Krzysztof Polkowski. – Czêsto
bowiem pocz¹tkowo m³odzi artyœci znaj-
duj¹ siê pod wp³ywem promotorów, sil-
nych osobowoœci i du¿ych autorytetów,
oni te¿ widz¹ artystów modnych i trudno
im siê w tym wszystkim poruszaæ.

Z jednej strony m³ody artysta chce za-
istnieæ, musi przetrwaæ, jest nara¿ony na
zamówienia wymagaj¹ce kompromisów,
co nie pozwala prezentowaæ tego, co im w
duszy gra, kontynuuje rozwa¿ania dzie-

w moich obrazach – powiedzia³a Ma³go-
rzata Limon stoj¹c przed swoim dyplomo-
wym dyptykiem.

Wa¿ny jest w jej obrazach przepych
kolorystyczny, autorka chcia³aby, ¿eby ob-
razy krzycza³y z daleka, zwierza siê. Twa-
rze ludzi, których maluje, nie wszystkie s¹
radosne, oddaj¹ charakter wnêtrza postaci.
Fascynuj¹ artystkê ornamenty i przy ich
pomocy opowiada historie, ludzie le¿¹
w tkaninie i ka¿dy, jak mówi: „wyszywa

dzone, jak i te, które mog¹ byæ nagrodzone,
gdy pojawi¹ siê w innych galeriach. Nasza
uczelnia jest bardziej dostêpna, serdecznie
zapraszam.

– Mamy przed sob¹ interesuj¹cy poten-
cja³ m³odej sztuki – powiedzia³ dr hab.
Krzysztof Polkowski, Dziekan Wydzia-
³u Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych
w Gdañsku. – Niektórzy autorzy bardziej
siê poddali promotorom, inni mniej, to na-
turalne, stwierdza dziekan. Teraz startuj¹
w œwiat sztuki.

Pedagodzy ¿ycz¹ im wszystkiego dobre-
go na artystycznej drodze, staraj¹ siê mo-
nitorowaæ kariery absolwentów. Od trzech
lat absolwenci gdañskiej ASP otrzymuj¹
najwy¿sze laury w konkursie „Najlepsze
dyplomy artystyczne w Polsce”.

– Staramy siê przeanalizowaæ i odkryæ
tendencje, które siê pojawiaj¹ w kolejnych
rocznikach, nie jest to ³atwe – kontynuuje

kan. Nie zawsze to, co by siê chcia³o robiæ
bêdzie wartoœci¹ sprzeda¿n¹.

– Myœlê, ¿e m³odzi artyœci powinni byæ
uparci, to jest zawód olbrzymiego ryzyka,
a z drugiej strony daje szanse niepowtarzal-
nych prze¿yæ – mówi Polkowski. – ¯aden
inny zawód, najwy¿sze stanowisko pañ-
stwowe, w biznesie, nie jest w stanie daæ
takich emocji, jak zawód artysty.

Ale sukcesy nie zawsze przychodz¹ od
razu, na nie trzeba zapracowaæ, tylko nie-
licznym uda³o siê ju¿, inni bêd¹ musieli
pracowaæ i poczekaæ.

Ka¿dy wyszywa w³asn¹ opowieœæ

– Interesujê siê przede wszystkim pod-
ró¿ami i natur¹, co widaæ w moich pracach,
kolory jaskrawe, s³oneczne, widzia³am
w krajach po³udniowych, du¿o przebywa-
³am we W³oszech, by³am w Tunezji, ele-
menty ceramiki z tych rejonów wystêpuj¹

w³asn¹ opowieœæ, taka by³a idea dyptyku”.
Obraz trzeci, najwczeœniejszy, przedstawia
œpi¹c¹ dziewczynê otoczon¹ zwierzêtami,
Ma³gorzata namalowa³a pod wp³ywem
grafiki Goi „Kiedy rozum œpi rodz¹ siê de-
mony”, jest to wariacja na temat mary
sennej.

– Niektóre zwierzêta potraktowa³am re-
alistycznie, inne graficznie – t³umaczy au-
torka. – Demony kojarz¹ mi siê z czymœ
nieokreœlonym, im bardziej nieokreœlone,
tym bardziej niepokoj¹ce.

Ma³gorzata po uzyskaniu dyplomu bar-
dzo intensywnie malowa³a, na uczestnic-
two w konkursach nie mia³a jeszcze czasu.
W³aœnie zakoñczy³a siê jej indywidualna
wystawa obrazów w Pa³acu Branickich
w Bia³ymstoku, prezentacjê bardzo dobrze
przyjêto.

– Koñczê szko³ê dla charakteryzatorów,
du¿o rzeczy robiê dodatkowych na przy-
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W Galerii „Świętojańskiej”

Jan Kazimierz Kuæmierz
– talent samorodny

Na co dzieñ – nieporadny, uzale¿niony od œrodowiska. Dziœ ma wernisa¿ obrazów – to jego œwiêto – uœmiecha siê, k³ania,
odbiera od przyjació³ wiosenne tulipany. Jan Kazimierz Kuæmierz maluje pejza¿, architekturê, kwiaty. Nie potrafi powiedzieæ
jak to robi i dlaczego, prawie wcale nie mówi. WyobraŸnia i niepospolity talent, œwie¿oœæ spojrzenia, pozwalaj¹ mu
tworzyæ niepowtarzalne obrazy.

Galeria „Œwiêtojañska” Polskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z Upoœledze-
niem Umys³owym, Ko³a w Gdañsku, przy
ul. Œwiêtojañskiej 68 w Gdañsku dzia³a od
1995 roku i jest najstarsz¹ tego typu pla-
cówk¹ w Trójmieœcie.

Nasza gwiazda

W tej galerii wernisa¿e maj¹ wyj¹tkowy
klimat. Autorzy s¹ spontaniczni i radoœni
jak dzieci. Jest miêdzy nimi wiêŸ bez s³ów.
Osobie z zewn¹trz trudno jest wejœæ w ich
œwiat. Za to obrazy wiele mówi¹ o autorach.
Zagl¹daj¹ do „Œwiêtojañskiej” mi³oœnicy
sztuki, czêstymi goœæmi s¹ profesjonalni
artyœci plastycy, jedni i drudzy nie ukry-
waj¹ zachwytu twórczoœci¹ ludzi, którzy
nie tylko nie pokoñczyli akademii, a czêsto
nawet nie potrafi¹ czytaæ.

Jan Kazimierz Kuæmierz urodzi³ siê
w 1951 roku w Zielonej Górze, jako doro-
s³y mê¿czyzna przyjecha³ z ojcem do Gdañ-
ska. Po œmierci ojca przez wiele lat miesz-

ka³ we Wrzeszczu pod opiek¹ brata. Przez
ca³y czas uczêszcza na zajêcia warsztatów
terapii zajêciowej do Œrodowiskowego Domu
Samopomocy „Wajdeloty”. Od niedawna
jest pensjonariuszem w Zespole Mieszkañ
Wspomaganych w Gdañsku. Z uwagi na
stan zdrowia, ma k³opoty z poruszaniem
siê, bardzo s³abo widzi, coraz mniej maluje.

– O Janku powiedzieæ mo¿na to, co An-
drzej Banach napisa³ o Nikiforze, ¿e jest
„obdarzony absolutnym s³uchem malar-
skim” – powiedzia³a na wernisa¿u Teresa
Pa³ejko. – Ma tak¿e absolutny s³uch i fan-
tazjê muzyczn¹, do niedawna by³ cz³onkiem
orkiestry Vita Activa dzia³aj¹cej przy na-
szym Stowarzyszeniu. Osoby z zespo³em
Downa takie uzdolnienia maj¹.

– Z Jasiem mia³am do czynienia od mo-
mentu, gdy siê u nas zjawi³ – powiedzia³a
Ewa Gruca-Pazera, emerytowana kierow-
niczka Œrodowiskowego Domu Samopo-
mocy „Wajdeloty”. – Jest gwiazd¹ nasz¹,
talentem, który trudno zamkn¹æ w klasycz-

ne ramy, samorodek, zadziwia profesjona-
listów, którzy patrz¹ i mówi¹: „niemo¿li-
we!”.

Co roku Jasio jest podziwiany na prze-
gl¹dzie twórczoœci osób niepe³nosprawnych
„Pozapozy” w Gdañsku, zorganizowano
mu kilka wystaw indywidualnych. Bardzo
siê cieszy, ¿e przychodzi do oœrodka, cho-
cia¿ bywaj¹ z nim problemy, nie chce siê
podporz¹dkowaæ, stawia siê, mówi „Ja
wiem lepiej”, nachmurzony bywa³ okrop-
nie, stwierdza pani Ewa.

Jerozolima, Gdañsk, morze, kwiaty

Autor ma pe³n¹ œwiadomoœæ swojej war-
toœci, gdy ktoœ ogl¹da jego prace, wyci¹ga
rêkê i przedstawia siê: „Artysta jestem”.
W ¿yciu – rubaszny, sybaryta, lubi dobrze
zjeœæ, nie chce siê przemêczaæ.

– Gra³ na kot³ach, to bardzo odpowie-
dzialne stanowisko w orkiestrze, jest ryt-
miczny, muzykalny – dodaje Miros³awa
Lipiñska, dyrygent Vita Activa. – Jemu to

k³ad pracujê jako wiza¿ysta i charaktery-
zator – kontynuuje Ma³gorzata Limon. –
Niedawno zaczê³am wy¿ywaæ siê arty-
stycznie jako florystyka, co równie¿ mnie
wzbogaca, kocham kwiaty, jestem otwarta
i ca³y czas siê uczê,

* * *
Wystawa „M³ode Malarstwo w Gdañ-

sku/ Dyplomy 2012” czynna jest do 18
marca, zwiedzanie codziennie w godzi-
nach od 10 do 18. Ekspozycji towarzyszy
katalog z reprodukcjami prac dyplomantów

i recenzjami, znaleŸæ mo¿na dane kontakto-
we autorów, z którymi mo¿na porozma-
wiaæ, zakupiæ obraz.

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA: ANNA G£UCHOWSKA.

MATERIA£Y PROMOCYJNE ASP W GDAÑSKU
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bardzo ³atwo przychodzi³o. Wiele lat gra³
w orkiestrze i by³ jej podpor¹.

– Janek jest utalentowanym malarzem,
który nie potrzebuje nauczyciela – mówi
Teresa Pa³ejko. – Przedstawia obiekty re-
alne, które s¹ rozpoznawalne, ten obraz
przedstawia Jerozolimê, tamten – kamie-
niczki w Gdañsku, na pierwszym planie
Neptun, obok namalowana nasza histo-
ryczna stocznia z dŸwigami. Mo¿emy zo-
baczyæ ró¿ne sztuczki plastyczne, s¹ tu
rzeczy dziwne, na przyk³ad czarna chmura
wykañcza obraz, takiej czarnej chmury nie
ma, ale bez tego praca by³aby niepe³na.

Jan Kazimierz Kuæmierz zdecydowanie
poci¹ga pêdzlem, po swojemu wyczuwa
barwy i proporcje. To, co tworzy, jest piêk-

ne, zachwyca najwybredniejszych konese-
rów sztuki.

Na miêkkich falach morskich, jakby
utkanych z ró¿nokolorowej w³óczki, sunie
seledynowy ¿aglowy statek – widmo, w tle
– ³agodne, zgni³ozielone pagórki, niebo,
a w nim, jak w lustrze, odbija siê ziemia,
lec¹ ptaki. Na jednym z obrazów góry od-
bijaj¹ siê w niebie. Obok obraz przedsta-
wiaj¹cy pole wys³ane zbo¿em i kwiatami,
nad nim – pofa³dowane niebo. Wazon z sza-
ro b³êkitnymi kwiatami kompletnie roz-
rzewnia widza. Mo¿na siê w tym œwiecie
z przyjemnoœci¹ zanurzyæ, jest tak spokoj-
nie, ¿e chcia³oby siê zostaæ.

– Pamiêtam, jak Janek malowa³ zamki
i w trakcie pracy odgrywa³ sceny porywania

ksiê¿niczek, œpiewa³, wo³a³ jak¹œ Brunhil-
dê, wciela³ siê w wybawicieli – kontynu-
uje Teresa Pa³ejko. – Na tych obrazach
tak¿e nie by³o ¿adnych postaci.

* * *

Wystawa Jana Kazimierza Kuœmierza
w Galerii Œwiêtojañskiej przy ul. Œwiêto-
jañskiej 68 w Gdañsku czynna bêdzie do
14 marca 2013 r. od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 11 do 17.

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA: Z ARCHIWUM POLSKIEGO

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB

Z UPOŒLEDZENIEM UMYS£OWYM, KO£A

W GDAÑSKU

Mama zostawi³a mnie w internacie

Stanis³awa Bogacka: – Mama, W³ady-
s³awa z Komornickich, by³a œl¹zaczk¹, oj-
ciec, Leon Bijak, z zawodu tokarz, zgin¹³
w walce z bolszewikami w Bitwie War-
szawskiej w 1920 roku, prze¿y³ nieco po-
nad trzydzieœci lat, mia³am wtedy rok,
wiêc nie pamiêtam taty, nie wiem, gdzie
jest pochowany, mama nie odnalaz³a jego
mogi³y. Mama by³a aktywn¹ socjalistk¹,
chodzi³a na manifestacje PPS. Zabra³a
mnie kiedyœ z bratem, nie mia³a nas z kim
zostawiæ, na robotniczy pochód pierwszo-
majowy i pod Cytadel¹ policja na koniach
z szablami zaczê³a rozpêdzaæ t³um, ucie-
kaliœmy (…) – Mamê w m³odym wieku
z¿ar³a gruŸlica. Wiedzia³a o swojej choro-
bie, ¿e ma wyrok, ¿e nie zapewni mi wy-
chowania, ale d³ugo na ten temat nic nie
mówi³a. Ja coraz bardziej zdawa³am sobie
sprawê, ¿e z mam¹ jest coœ nie tak, zasta-
nawia³am siê, dlaczego chodzi zawsze ze
spluwaczk¹ w kieszeni, to by³a br¹zowa
puszka z zakrêtk¹. Mama by³a przewidu-
j¹ca, zaprowadzi³a mnie do Zak³adu Wy-

Opowieści Wrzeszczan „Ślad”

Dziecko ufa. Pragnie wierzyæ w siln¹, zrównowa¿on¹, dojrza³¹ prawdê i dobro. £agodnie przygotowaæ, ¿e idea³ –

marzeniem, a s³aboœæ i niedoskona³oœæ – rzeczywistoœci¹. (…) Niech gdy nadejdzie „wiek mêski, wiek klêski” – uœwiêci

ubieg³e lata ³z¹ czyst¹ rzewnego wspomnienia.(…)
Janusz Korczak

Stanis³awa Bogacka, urodzona w 1919 roku w Warszawie. W wieku dziesiêciu lat trafi³a do Zak³adu Wychowawczego
„Nasz Dom” na Bielanach. Jedna z nielicznych ¿yj¹cych wychowanek Janusza Korczaka. £¹czniczka AK, pseudonim
„Stasia”. M¹¿ Zbigniew Bogacki (1918–1992), czynny uczestnik dzia³añ AK pod pseudonimem „Zbyszek”, ekonomista.
W 1945 roku zamieszkali we Wrzeszczu, krótko przy ul. Aldony, nastêpnie przy ul. Politechnicznej 16. Wieloletnia kie-
rowniczka przedszkola nr 4 w Królewskiej Dolinie. Córki: Joanna Bogacka, aktorka (17 XII 1945–26 XI 2012) i Iwona
Bogacka, kobieta biznesu. W 1968 roku wyprowadzili siê do Sopotu.

Republika dzieciêca

chowawczego „Nasz Dom” przy al. Zjed-
noczenia 34 na Bielanach w Warszawie,
d³ugo rozmawia³a z Korczakiem, którego
chyba wczeœniej zna³a i mnie zostawi³a
w internacie. (…) – Przez pó³tora roku
mama mnie odwiedza³a w internacie, by³a
w coraz gorszym stanie, za ka¿dym razem
na doœæ d³ugo zachodzi³a do kancelarii do
Falskiej i Korczaka. W „Naszym Domu”
przystêpowa³am do Pierwszej Komunii,
mama przynios³a dla mnie bia³¹ sukienkê,
pods³ucha³am, jak powiedzia³a do wycho-
wawczyni: „Do œlubu ju¿ jej ubiera³a nie
bêdê”. Umar³a o 9 wieczorem w drugi dzieñ
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w 1930 roku
w wieku niespe³na 37 lat. (…)

„Towarzysz”, „obojêtny mieszkaniec”,
„uci¹¿liwy przybysz”

– Janusza Korczaka doskonale zna³am,
by³ u nas lekarzem, przychodzi³ raz w ty-
godniu, chore dzieci bada³ w izolatce, ze
zdrowymi rozmawia³. Wychowawcy mieli
z Korczakiem zebrania, konferencje peda-
gogiczne, zdawali mu relacje jakie maj¹

Pani Stanis³awa Bogacka chêtnie i z humorem

opowiada o nie³atwym etapie ¿ycia spêdzonym

w Warszawie
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trudnoœci – z kim, dlaczego i przez co. (…)
Mieliœmy wspania³e warunki. „Nasz Dom”
prowadzono wed³ug wychowawczej dok-
tryny „Starego Doktora”. Wszystkie dzieci
by³y równo traktowane. Tworzyliœmy re-
publikê dzieciêc¹, przede wszystkim obo-
wi¹zywa³y miana obywatelskie: jeœli siê
ktoœ dobrze sprawowa³, nosi³ miano: „towa-
rzysz”, jak gorzej: „obojêtny mieszkaniec”,
a jeœli by³ urwisem: „uci¹¿liwy przybysz”.
Gdy ktoœ siê poprawi³, móg³ dostaæ wy-
¿sze miano, raz w roku by³a rehabilitacja.
Ja, jako dziewczyna spokojna, by³am „to-
warzyszk¹” zawsze.

Swoje sprawy, czyli przewinienia – jeœli
ktoœ nabroi³, komuœ dokucza³ – ka¿dy sam
codziennie zapisywa³ na tablicy z w³asnym
numerem. Stale mia³am osiemdziesi¹ty
trzeci numer, wiêc pisa³am: 83, myœlnik
i dalej co nie tak zrobi³am. Pani Maryna
Falska wszystko to codziennie wieczorem
spisywa³a. Jak ktoœ czegoœ na swojej tablicy
nie odnotowa³, sprawê za³atwialiœmy miê-
dzy sob¹, koledzy mówili: „Ty k³amiesz”.
A póŸniej siê zbiera³ S¹d Kole¿eñski z³o-
¿ony z „towarzyszy” i Maryny Falskiej, od-
czytywaliœmy i rozpatrywaliœmy sprawy,
dawaliœmy paragrafy, od stu do tysi¹ca –
tysi¹c oznacza³o wydalenie z internatu,
by³y takie przypadki.

Rok rocznie wykresy paragrafów dla
ka¿dego by³y sporz¹dzane. Za dobre za-
chowanie dostawa³o siê pocztówkê z na-
zwiskiem, usztywnion¹, na kartoniku. Ka¿-
dy wychowanek mia³ kasetkê, gdzie chowa³
swoje skarby, nie by³a zamykana na klu-
czyk, nie wolno by³o zajrzeæ do cudzej.
Pamiêtam, jak jeden wychowanek zacz¹³
grzebaæ w kasetce kogoœ starszego i za to
zosta³ ukarany. Kar cielesnych nie by³o.
Kradzie¿y nie pamiêtam. Studenci przy-
chodzili do nas na praktyki.

W harcerstwie prowadzi³am trzy zastêpy

Korczak zaleca³ mnie wyjazdy w inny
klimat, bo by³am chuda, blada, wybuja³a,
a poza tym wiedzia³, ¿e mama zmar³a na
gruŸlicê i dwa razy mnie wys³ali z Wojtu-

siem, takim jak ja, s³abeuszem, do dworu
w Mê¿enienie nad Bugiem na Podlasiu.
(…) W „Naszym Domu” by³am stale do 18
roku ¿ycia, póŸniej – ¿e matka taka dzia³acz-
ka – „Nasz Dom” dalej siê mn¹ zaj¹³, jesz-
cze mn¹ kierowa³. Pokocha³a mnie, a ja j¹,
pani Peretiatkowicz z arystokratycznego
rosyjskiego rodu, która kierowa³a dzia³em

Stanis³awa (w œrodku) w czasie nauki w Semi-

narium Ochroniarskim dzia³a³a w harcerstwie

jako dru¿ynowa

Spotkanie z paniami Stanis³aw¹ Bogack¹ i Halin¹ Massalsk¹ z cyklu Opowieœci
Wrzeszczan. „Œlad” odbêdzie siê 15 marca 2013 r. o godz. 18 w siedzibie Gdañ-

skiego Klubu Biznesu przy ul. Jana Uphagena 23 we Wrzeszczu. Fragmenty
wspomnieñ Stanis³awy Bogackiej i Haliny Massalskiej przeczyta Halina Winiarska,
wybitna aktorka. Spotkaniu towarzyszyæ bêdzie prezentacja materia³ów archiwal-
nych i zdjêæ wspó³czesnych autorstwa Marka Zarzeckiego, fotoreportera, artysty fo-
tografika. Z programem „Œpiewnik domowy” z³o¿onym z pieœni polskich i obcych
wyst¹pi¹ m³odzi wokaliœci – uczniowie Szko³y Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina
w Gdañsku-Wrzeszczu: Marta Jundzi³³ – mezzosopran, Karolina Kowalak – sopran,
Weronika Rabek – mezzosopran, Daniel Jachimowicz – baryton, solistów przygotuje
dr Liliana Górska, akompaniament – dr Anna Mikolon i Teresa Respondek. Bêdzie
czas na zadawanie pytañ i publiczn¹ rozmowê z Bohaterkami. Spotkanie poprowadzi
Katarzyna Korczak, inicjatorka i autorka cyklu „Œlad”. Serdecznie zapraszamy!

administracyjnym z kuchni¹. Zwracaliœmy
siê do niej: „pani Karo”, jej kuzynki pro-
wadzi³y w Moskwie pensjê dla dziewcz¹t,
opowiada³a, ¿e uczennice chodzi³y tam
w mundurkach w kratkê i mówiono do nich:
„Peretiatki w kratki”. Z „Naszego Domu”
dosta³am wyprawê i posz³am do Semina-
rium Ochroniarskiego z internatem w Ra-
dzyminie, tam kszta³cono wychowawców
do ochronek – dziœ siê mówi przedszkoli.

Jak wyje¿d¿a³am z „Naszego Domu”
p³aka³am, a pani Kara do mnie mówi³a:
„Maleñka, nied³ugo siê zobaczymy”, by³a
têga, g³aska³a mnie po twarzy i jak mówi³a:
„maleñka”, to ja jeszcze bardziej p³aka³am.
Na Bielany wraca³am na œwiêta, na ferie,
bo to by³ mój prawdziwy dom. W Semina-
rium Ochroniarskim w harcerstwie mia³am
funkcjê dru¿ynowej, trzy zastêpy prowadzi-
³am: „Wiewiórki”, „Sarny”, trzeciej nazwy
nie pamiêtam. Od pani Rozwadowskiej,
gimnastyczki, nauczycielki z Seminarium
Ochroniarskiego, dosta³am narty, umiejêt-
noœci zdobywa³am na Bielanach, tam by³y
usypane górki, dobre warunki na pocz¹tek,
a potem pojecha³am na harcerski obóz nar-
ciarski w jakieœ niskie góry, pod opiek¹ in-
struktora uczy³yœmy siê stylowej jazdy. (…)

Ca³oœæ czytaj na www.wrzeszcz.info.pl

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA I SKANY MAREK ZARZECKI

– Gratulujê serdecznie podwójnego ju-

bileuszu!

– To, co dzia³o siê na mojej jubileuszowej
wystawie malarstwa w galerii Gdañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Sztuki „Punkt”
by³o dla mnie zaskoczeniem, tylu fajnych

Włodzimierz Łajming – 80. urodziny i 55-lecie pracy twórczej

Dobrze, ¿e siê ma przyjació³!
ludzi siê zjawi³o, ja siê ogromnie ucieszy-
³em, ca³y czas siê cieszê. Przyszli i naj-
m³odsi, moi studenci, których niedawno
jeszcze w Akademii Sztuk Piêknych kszta³-
ci³em, a reszta, to starzy i bardzo starzy moi
profesorowie, jak prof. W³adys³aw Jackie-

wicz. Radoœæ, ¿e tak gremialnie siê zjawili.
A w ogóle ca³a oprawa spotkania by³a nie-
samowita, samochód po mnie przys³ali,
jak¹œ limuzynê, patrzê, przed wejœciem do
GTPS czerwony dywan le¿y, ja myœlê, ¿e
oni ju¿ przesadzili!

ZAPROSZENIE
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W hollywoodzkim stylu. Dostojnego Jubilata, wraz z żoną,
przywieziono limuzyną, a przed siedzibą GTPS wyłożono

czerwony dywan

Goœci powita³ Beniamin Koralewski,
prezes GTPS, licznie zgromadzona pu-
blicznoœæ skandowa³a „sto lat”.

W³odzimierz £ajming urodzi³ siê 7
lutego 1933 r. w Tczewie. Jest synem ce-
nionej pisarki kaszubskiej Anny £aj-
ming. Pañstwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Gdyni – Or³owie ukoñczy³
w roku 1953. Nastêpnie podejmuje stu-
dia na Wydziale Malarstwa w Pañstwo-
wej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych
w Gdañsku (obecnie Akademia Sztuk
Piêknych). Dyplom uzyskuje w pracow-
ni prof. Juliusza Studnickiego w roku
1960. Kolejny etap w jego ¿yciu to roz-
poczêcie w 1962 r. pracy w gdañskiej
uczelni, gdzie zostaje asystentem Krysty-
ny £ady-Studnickiej. Pokonuje kolejne
szczeble kariery akademickiej pe³ni¹c
m.in. funkcje: prodziekana, dziekana oraz
prorektora.

S³owo o artyœcie wyg³osi³ Wojciech
Zmorzyñski z Oddzia³u Sztuki Nowo-
czesnej Muzeum Narodowego w Gdañ-
sku. Przypomnia³ jego barwny ¿yciorys
i dzia³alnoœæ w studenckim ruchu kultu-
ralnym w którym szczególn¹ rolê odegra³
legendarny teatrzyk „Co to”. Zwróci³ te¿
uwagê na charakterystyczn¹ i zreduko-
wan¹ do barw monochromatycznych ko-

te¿ delegacja reprezentuj¹ca samorz¹d
Kartuz.

– Najbardziej nasz cieszy, ¿e profesor
£ajming jest wci¹¿ czynnym artyst¹ –
podkreœla Daniel Kufel, dyrektor GTPS.

JAROS£AW BALCEWICZ

Rodzinne zdjêcie – prof. W³odzimierz £ajming z ¿on¹ Jagod¹ i wnukiem otoczeni przyjació³mi

na tle wystawy

lorystykê widoczn¹ w pracach £ajminga
ju¿ od lat 70., gdzie pierwszoplanow¹ rolê
odgrywa b³êkit.

Podczas uroczystoœci przygotowanych
przez GTPS jubilat otrzyma³ nagrody od
Prezydenta Miasta Gdañska oraz Marsza³-
ka Województwa Pomorskiego. Przyby³a

– Jest pan artyst¹ spe³nionym.

– Prace, które pokaza³em na jubileuszowej
wystawie, wybra³em spoœród tych, które
namalowa³em w ci¹gu ostatnich dwóch lat.
Powsta³o ich sporo, wiêc nie³atwo by³o mi
dokonaæ selekcji. Tak, mogê potwierdziæ,
¿e jestem usatysfakcjonowany tym, co uda-
³o mi siê dotychczas stworzyæ i z efektów
swojej pracy pedagogicznej. Tworzê stale
coœ nowego, urz¹dzam wystawy, bywam
na wernisa¿ach przyjació³ artystów, mam
udana rodzinê, ¿yjê pe³ni¹ ¿ycia.

– Zdolnoœci artystyczne przesz³y na pana

rodzinê.

– Moja mama by³a pisark¹, ja jestem ma-
larzem, mój jedyny syn, W³odzimierz, jest
dyrygentem, doczeka³em siê czterech wnu-
ków, którzy muzykuj¹, piêknie dla mnie
na wernisa¿u zagrali na: skrzypcach, wio-
lonczeli, altówce i fortepianie.

– Nad czym pan teraz intensywnie pra-

cuje?

– W³aœnie wróci³em z pracowni, ju¿ sobie
coœ kombinujê nowego, troszeczkê mi wzrok
nawala, ale, muszê jeszcze coœ zrobiæ. Te-
raz mam koncepcjê na cykl obrazów: „Nie-
bo – ziemia”. W jakiej bêd¹ kolorystyce?
Muszê siê zastanowiæ. W poprzednich cy-
klach, przyk³adem – „Bramy”, te¿ niebo od-
grywa³o wa¿n¹ rolê, moje malarstwo ma
zawsze wymowê filozoficzn¹.

– Zbli¿a siê wiosna, lato, pojedzie pan,

jak zwykle, Zawór na Kaszubach?

– Do Zawór nadal je¿d¿ê, bardzo dobrze
siê tam czujê, œwietnie mi siê tworzy, ale
nie posiadam tam ju¿ domu, musia³em go
sprzedaæ, bo mia³em trudnoœci z oczyma,
leczenie by³o bardzo drogie, jeden zastrzyk
kosztowa³ 4,5 tysi¹ca z³otych. Od kilku lat
wynajmujê pokój z balkonem u s¹siadów,
widzê z okna kawa³ jeziora, na horyzoncie

rysuj¹ siê smugi, wszystko nastraja, inspiru-
je. Przesz³y do historii organizowane prze-
ze mnie w pierwsz¹ sobotê sierpnia w moim
dawnym zaworskim domu „Spotkania na
tarasie” z udzia³em wielu goœci ze œrodo-
wiska artystycznego, ale, kontakty pozosta-
³y, czego dowodem frekwencja na jubile-
uszu. Dobrze, ¿e siê ma przyjació³!

– Rangê pana, jako artysty, potwierdzi³y

finansowe nagrody od w³adz.

– Otrzyma³em: Nagrody Artystyczne Pre-
zydenta Miasta Gdañska i Marsza³ka Wo-
jewództwa Pomorskiego. To du¿a satys-
fakcja, jeszcze raz dziêkujê. Ale, myœlê,
niewielki to zaszczyt doczekaæ osiemdzie-
si¹tki, moja mama prze¿y³a dziewiêædzie-
si¹t dziewiêæ lat, do ostatniej chwili two-
rzy³a, by³a pe³na radoœci i ¿yczliwoœci dla
otoczenia, mia³a bogate plany, ja tak¿e mam
przed sob¹ bardzo wiele do zrobienia.

KATARZYNA KORCZAK

Fot.: Jerzy Gajewicz
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Owacyjne, ¿ywio³owe przyjêcie wystê-
pu Leszka Skrli przez publicznoœæ po-
twierdzi³o, ¿e artysta znajduje siê na szczy-
cie mo¿liwoœci twórczych.

Medal „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”,
nagrody: Marsza³ka i Prezydenta

Widownia wype³niona by³a do ostat-
niego miejsca.

Leszkowi Skrli partnerowa³a Katarzyna
Ho³ysz jako Lady Makbet, Karolina Sikora
– Dama Lady Makbet, Daniel Borowski –
Banko, Pawe³ Ska³uba – Makduf, Aleksan-
der Kunach – Malkolm, Piotr Nowacki –
Zbir – Lekarz. Wyst¹pi³y Chór i Orkiestra
Opery Ba³tyckiej. Ca³oœæ poprowadzi³ An-
dry Yurkewych.

Owacjom po zakoñczeniu przedstawie-
nia nie by³o koñca. Medal „Zas³u¿ony
Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodê Arty-
styczn¹ Mieczys³awa Struka, Marsza³ka
Sejmiku Województwa Pomorskiego za:
„Wybitne zas³ugi w dziedzinie twórczoœci
artystycznej oraz upowszechnianie i ochro-
nê kultury na rzecz mieszkañców woje-
wództwa pomorskiego, wielki kunszt wo-
kalny oraz tworzenie wybitnych kreacji
w wielu dzie³ach operowych, zw³aszcza na
deskach Opery Ba³tyckiej” Leszkowi Skrli
wrêczy³a Hanna Zych-Cisoñ, wicemarsza-
³ek Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Nagrodê Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a
Adamowicza w Dziedzinie Kultury wrêczy-
³a artyœcie Anna Czekanowicz-Dr¹¿ewska,
dyrektor Biura Prezydenta do Spraw Kultury.

– To piêkna, z³o¿ona i wymagaj¹ca rola
verdiowska i cieszê siê, ¿e przypad³a na
okres mojej dojrza³oœci zawodowej – po-
wiedzia³ Leszek Skrla. – Partia Makbeta
wymaga nie tylko dobrej dyspozycji wo-
kalnej, ale te¿ gotowoœci psychofizycznej,
aby ogarn¹æ dosyæ skomplikowan¹ postaæ
tytu³owego bohatera. Staram siê prowadziæ
postaæ i operowaæ g³osem w taki sposób,
aby wizja mojego Makbeta by³a czytelna dla
widza, a przede wszystkim ludzka i scenicz-
nie prawdziwa.

Scena i dzia³alnoœæ pedagogiczna

– Dziœ nie ma takich pedagogów, jak
Barbara Iglikowska, którzy s¹ do dyspozycji

Leszek Skrla w roli Makbeta w Operze Bałtyckiej. Tu już 25 lat

Talent i ³ut szczêœcia
Spektakl „Makbet” Giuseppe Verdiego, w inscenizacji Marka Weissa, zagrany we wtorek, 12 lutego 2013 roku na scenie
Opery Ba³tyckiej, mia³ wyj¹tkowo uroczysty charakter. Leszek Skrla, wybitny solista, baryton, wystêpuj¹cy w partii tytu³owej,
obchodzi³ 25 lecie pracy na scenie operowej. Jubilat da³ wyraz wielkiego wokalnego i aktorskiego kunsztu, artystyczne
doœwiadczenie i dojrza³oœæ po³¹czy³ ze swobod¹ poruszania siê na scenie i œwie¿oœci¹ interpretacji.

studenta od rana do nocy – mówi Leszek
Skrla. – Pani profesor zaprasza³a studentów
do siebie do domu, razem jedli, niektórzy
u niej przez pewien czas nawet mieszkali.
¯ycie teraz p³ynie trzy razy szybciej, my te¿
nie mamy tyle czasu, ile chcielibyœmy po-
œwiêciæ dydaktyce. Mam wielk¹ chêæ i przy-
jemnoœæ uczenia, jednak, póki œpiewam,
mój czas jest dla studentów nieco ograniczo-
ny, oni musz¹ wzi¹æ pod uwagê, ¿e je¿eli
jest okres przedpremierowy, bêd¹ sami pra-
cowaæ, bo te¿ na tym polega studiowanie.

S¹ to: Piotr Lempa, Kamil Pêkala, Da-
rina Gapicz, Micha³ Chacewicz, Marek
Murawa, Karol Bartosiñski, Jaros³aw Miel-
niczuk. Wiêkszoœc jego absolwentów utrzy-
muje z nim kontakt, jeden obroni³ u niego
doktorat, myœli, ¿e darz¹ go sympati¹, co go
ogromnie cieszy. Obecnie ma szeœciu stu-
dentów – same mêskie g³osy, jeden robi ma-
gisterkê, dwóch na trzecim roku, kolejny
koñczy licencjat, najprawdopodobniej po-
dejmie studia magisterskie i bêdzie kszta³ci³
siê u niego kolejne dwa lata. Studiuje u nie-
go kontratenor, wi¹¿e z nim du¿e nadzieje,
dysponuje bardzo piêknym, gêstym i no-
œnym g³osem, posiada w³aœciw¹ wra¿liwoœæ
muzyczn¹ potrzebn¹ w œpiewaniu.

Chcê ka¿dego dnia byæ z sob¹ w zgodzie

– Wa¿nym cz³owiekiem jest moja ¿ona,
Dorota, ju¿ 17 lat jak jesteœmy razem! –
mówi Leszek Skrla – To bardzo dobry mu-
zyk i pianistka. Choæ nie pracujemy na co
dzieñ ze sob¹, sporo partii, w tym Makbeta,
przygotowywaliœmy razem. Dorota jest bar-
dzo uporz¹dkowana, pryncypialna, ch³odzi
moje emocje, czasem mówi, ¿e jestem na-
iwny i za bardzo ufam ludziom. Czasami
spieramy siê, jak to w ma³¿eñstwie, ale bar-
dzo du¿o jej zawdziêczam.

Na prze³omie czerwca i lipca 2013 roku
nagrywa solow¹ p³ytê z ariami z oper Ver-
diego i Pucciniego. W sierpniu 2013 roku
w Operze Ba³tyckiej weŸmie udzia³ w pre-
mierze opery „Maria” Romana Statkowskie-
go, w której zaœpiewa rolê Miecznika. Na
rozpoczêcie sezonu, w paŸdzierniku 2013
roku, zaproszony zosta³ do wykonania par-
tii Tonia w operze „Pajace” R. Leoncavalla
w Operze Nova w Bydgoszczy.

– Jestem artyst¹ i cz³owiekiem spe³nio-
nym, wkroczy³em na taki etap, ¿e nie mu-
szê ju¿ goniæ za czymœ, czego nie jestem
w stanie dogoniæ, nie myœlê o wiêkszej ka-
rierze, doszed³em do takiego miejsca w roz-
woju g³osu i do takiego repertuaru, ¿e jedy-
nie dbaæ o zdrowie i œpiewaæ jak najd³u¿ej.
Chcê ka¿dego dnia byæ z sob¹ w zgodzie
i w harmonii, a scenariusz moich poczynañ
napisze ju¿ pewnie samo ¿ycie! – powie-
dzia³ Leszek Skrla.

KATARZYNA KORCZAK

Na zdjêciu Leszek Skrla – z prawej z Danielem

Borowskim. Z archiwum Leszka Skrli

Nie wystarczy mieæ g³os, pewne rzeczy
nale¿y wypracowaæ indywidualnie, Leszek
Skrla dajê wskazówkê, pokazujê drogê,
estetykê dŸwiêkow¹, a oni próbuj¹ to od-
naleŸæ w sobie. Jest ich mistrzem, maj¹ do
czynienia z cz³owiekiem, który ca³y czas
œpiewa, jest na scenie, pracuje nad sob¹ i
swoimi u³omnoœciami, by doskonaliæ swój
warsztat wokalny i dawaæ radoœæ œpiewa-
nia innym, stwierdza jubilat.

– Namawiam studentów, którzy rokuj¹
nadziejê na dalsze dokszta³canie siê, ¿eby
uczyli siê jêzyków i szukali kontaktów,
je¿d¿¹c na przes³uchania i castingi – kon-
tynuuje. – Mogê poszczyciæ siê kilkoma
absolwentami, którym doskonale uk³ada siê
¿ycie zawodowe i wszyscy oni znaleŸli pracê
w teatrach operowych w kraju i na œwiecie.
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Jego obrazy podziwiaæ mo¿na w Galerii
Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki
„Punkt” przy ul. Chlebnickiej 2 w Gdañ-
sku. Wernisa¿ odby³ siê w sobotê 2 lutego
2013 r.

Tadeusz Stasiñski, pseudonim artystycz-
ny – Rogen, urodzi³ siê w £odzi, tam spê-
dzi³ dzieciñstwo. Lata m³odzieñcze prze¿y³
w Poznaniu. Z Gdañskiem zwi¹zany jest od
1952 roku. Ukoñczy³ Wydzia³ Architektu-
ry na Politechnice Gdañskiej oraz uzyska³
dyplom scenografa w Pañstwowej Wy¿-
szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdañ-
sku (dziœ Akademia Sztuk Piêknych).
W dorobku ma zarówno projekty architek-
toniczne, jak i: malarstwo, grafikê, wysta-
wia³ w Polsce, Grecji, Francji, Hiszpanii
i Niemczech, a tak¿e w Afryce i Ameryce
Pó³nocnej.

W latach 1958–1961 by³ asystentem
profesora Franciszka Otto w Katedrze
Geometrii Wykreœlnej na Politechnice
Gdañskiej, w okresie od 1977–1982 pra-
cowa³ jako profesor architektury i malar-
stwa na uniwersytecie w Lagos w Nigerii.
Nastêpnie pracowa³ i tworzy³ w Mona-
chium, wystawia³ w Centrum Kultury Pol-
skiej oraz w innych renomowanych gale-
riach.

Po latach pracy na obczyŸnie wróci³
do Gdañska. W ostatnim czasie wysta-

Architekci malują

Tadeusz Stasiñski – Rogen
Tadeusz Stasiñski, nasz kolega, cz³onek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, znany architekt, który trwale zapisa³ siê w odbudowie
zniszczonego Gdañska, jest równie¿ uzdolnionym malarzem.

wia³ malarstwo w: Muzeum Miasta ¯nin,
Teatrze Miejskim w Grudzi¹dzu oraz
w „Domu Zarazy” w Gdañsku – Oliwie,
w restauracji „Lataj¹cy Holender” w Gdañ-
sku i w siedzibie Oddzia³u Wybrze¿e
SARP.

Obrazy prezentowane w Galerii GTPS
„Punkt” charakteryzuj¹c¹ siê wspania³¹
harmoni¹ barw i kszta³tów, czytelnie wy-
ra¿aj¹ temat, oddaj¹ osobiste prze¿ycia
autora sprawiaj¹ wra¿enie pamiêtnika. Nie
maluje barwnej fotografii, d¹¿y do arty-

zmu malarskiego. Nie ma w nich szoko-
wania widza sensacj¹ i nieczyteln¹ abs-
trakcj¹. Wprost przeciwnie – twórca po-
kazuje piêkno pejza¿u pos³uguj¹c siê
perfekcyjnym warsztatem malarskim. Sto-
suje ró¿ne techniki, jak: akwarela, olej,
akryl, pastel i techniki mieszane oraz ko-
la¿e.

Zredagowa³ Roman Nadolny – na podstawie

tekstu ¿yciorysu Tadeusza Stasiñskiego –

Rogen otrzymanego od kierownictwa galerii

podczas otwarcia wystawy.

FOT. ROMAN NADOLNY

Tadeusz Stasiñski – drugi od prawej z Beniaminem Koralewskim i Danielem Kuflem na tle wystawy
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Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii

„MA£A ¯ABKA”


