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Wykorzystali to Krzy¿acy, by do
ju¿ istniej¹cych gdañskich „miast”
– Prawego (dzisiejszego G³ównego)
i Starego – dodaæ jeszcze jedno, kon-
kurencyjne, któremu nadano nazwê
M³odego Miasta.

W 1380 r. dokument lokacyjny

W 1380 r. nowy organizm miej-
ski otrzyma³ dokument lokacyjny na
prawie che³miñskim. Wyznaczono
d³ugoœæ murów, rozmiary Rynku
i wielkoœæ dzia³ek budowlanych, usta-
nawiaj¹c od ka¿dej z nich wymiar
czynszu oraz wykupne. Zakon pokry³
po³owê kosztów budowy ratusza i in-
nych miejskich budynków, za co póŸniej
pobiera³ czêœæ dochodów. Po za³o¿eniu
miasta ukszta³towa³y siê organy jego sa-

(…) Zachowane budynki obu stoczni tworzyły niezwykle cenny zespół przemysłowy, o ogromnej

wartości zabytkowej. Zamiast go wpisać na listę światowego dziedzictwa od paru lat niszczy się

jeden obiekt po drugim. To istne szaleństwo rozbiórek, grożące zaprzepaszczeniem wielkich

tradycji stoczniowych i Solidarnościowych! Trzeba je koniecznie powstrzymać! (…)

(…) Wielkie korzyści przyniosłoby wykorzystanie tutejszych głębokich akwenów dla urządzenia

przystani dla wycieczkowców, których pasażerowie znaleźliby się praktycznie w samym sercu

Gdańska. Przestrzeń wodna u zbiegu Motławy, Martwej Wisły i Kanału Kaszubskiego umożliwia

obrót statków o długości do 250 m. Dla polepszenia dostępności powinno się też przebudować na zwodzony

most przez Martwą Wisłę (nie „Kanał Wisły”, jak ciągle czytamy!) przy Elektrociepłowni „Wybrzeże”.

M³ode Miasto – temat aktualny
Wszystko zaczê³o siê w roku 1371. Wis³a, p³yn¹ca do tej pory wzd³u¿ dzisiejszej ulicy Karpiej i Krosien i dalej w ich
przed³u¿eniu a¿ do obecnego koryta w rejonie Stoczni Pó³nocnej, zmieni³a swój bieg. Gdyby go zachowa³a, plac
Solidarnoœci le¿a³by nad ni¹! To wydarzenie poci¹gnê³o za sob¹ redukcjê wiosennych powodzi. Tereny dot¹d zalewane
sta³y siê przydatne dla osadnictwa.

M³ode Miasto na planie Berndta (1601)

funkcjonowa³y dwa szpitale, powsta³
te¿ przed 1395 r. pierwszy na zie-
miach polskich klasztor karmelitów.

Mimo poparcia Zakonu M³ode Mia-
sto nie sta³o siê konkurencj¹ dla po-
zosta³ych gdañskich dzielnic. W XV w.
liczy³o tylko 250 zabudowanych par-
cel, a liczba mieszkañców nieznacz-
nie przekroczy³a dwa tysi¹ce. Zabu-
dowa zajê³a nie wiêcej ni¿ 10 procent
przewidzianego obszaru ok. 10 hek-
tarów. Po wypêdzeniu Krzy¿aków
gdañszczanie w roku 1455 r. rozebrali
M³ode Miasto. Koœció³ œw. Bart³o-
mieja i klasztor karmelitów „przenie-
siono” na Stare Miasto, a mieszkañ-

ców przesiedlono.
Ciekawa jest nazwa M³odego Miasta

(junge stad), zapisana po raz pierwszy w do-

morz¹du. Z 1402 r. pochodzi pierwsza
wzmianka o koœciele parafialnym œw. Bar-
t³omieja, z 1408 r. o ratuszu. Pod miastem
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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.
Zarz¹d Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”
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kumencie lokacyjnym. W otoku pieczêci
miejskiej z 1387 r. wystêpuje równo-
znaczna wersja ³aciñska sigillum iuve-

nis civitatis gdanczk (pieczêæ M³odego
Miasta Gdañska). Spotyka siê tak¿e po-
staæ juvenile oppidum (1430), civitas

recens (1435), a nawet junior civitas

(M³odsze Miasto, 1749). W jêzyku nie-
mieckim niezmiennie u¿ywano formy
Junge Stadt, lub Jungstadt, zmienia³a
siê tylko ortografia. Nazwa przetrwa³a
zniszczenie dzielnicy. Na mapie Berndta
z 1601 r. jej dawny teren nosi nadal na-
zwê Jungstadtt. W zwi¹zku z budow¹
fortyfikacji, które zajê³y teren sk³adu
drewna Starego Miasta, przeniesiono go
na trójk¹tny obszar nad Wis³¹, miêdzy
tzw. Rowem Heckera (Heckersgraben)
wzd³u¿ dzisiejszej ulicy Doki) i Rowem
Generalskim (Generalsgraben – wzd³u¿
ul. Jaracza). Nadal jednak nazywano go
M³odomiejskim Sk³adem Drewna. Nazwa
przetrwa³a do ostatniej wojny. Teren ten
rozdziela³ stocznie Gdañsk¹ i Schichaua,
a po ostatniej wojnie stocznie nr 1 i 2. Dziœ
powstaje na nim Europejskie Centrum So-
lidarnoœci. Od M³odego Miasta wziê³y
równie¿ nazwê ulice: Jungstädtische Gasse

(1898), przemianowana w 1945 r. na „No-
womiejsk¹” i Am Holzraum (1903) czyli
Przy Sk³adzie Drewna – dziœ Jaracza.

Miêdzy torami kolejowymi i Martw¹ Wis³¹

Gdzie dok³adnie le¿a³o M³ode Miasto?
Informacji na ten temat dostarcza m.in.
inny plan Berndta, przedstawiaj¹-
cy teren M³odomiejskiego Sk³adu
Drzewnego. Po prawej stronie jest
fosa Starego Miasta z mostem
przed bram¹ Œw. Jakuba. U góry
widaæ pozosta³oœæ portu: lekko za-
³amany kana³ uchodz¹cy do Wis³y,
z przystaniami po bokach i most-
kiem w œrodku. Intryguje obramo-
wany czerwieni¹ czworobok na
œrodku placu. Rysunek jest utrzy-

many w skali, wiêc mo¿na okreœliæ jego
rozmiary: ok. 270 m d³ugoœci ma bok od
strony Wis³y i 290 od wzgórz, pozosta³e
dwa po ok. 370 m. Sumaryczny obwód
1300 m jest taki, jak w przywileju dla mu-
rów M³odego Miasta! Jak widaæ jest to zarys
rozebranej dzielnicy, po której w 1601 r.
musia³y jeszcze istnieæ jakieœ œlady. Prze-
nosz¹c go na wspó³czesny plan znajduje-
my jej teren – miêdzy torami kolejowymi
i Martw¹ Wis³¹, czêœciowo w rejonie stocz-
ni. Ulice: Robotnicza, Jaracza i rejon zbie-
gu Jana z Kolna i Gdyñskich Kosynierów
s¹ na dawnym M³odym Mieœcie!

Wspomnijmy jeszcze tradycje stocz-
niowe. Powojenna Stocznia Gdañska
(bez obmierz³ego „im. Lenina”!), powsta-
³a z po³¹czenia stoczni nr 1 (od 1922 r.
Gdañskiej, zapocz¹tkowanej w 1844 r.
przez Warsztaty Budowy Korwet) i nr 2
(od 1890 r. Schichaua), by³a w swoim
czasie pi¹t¹ w œwiecie. Zachowane bu-
dynki obu stoczni tworzy³y niezwykle
cenny zespó³ przemys³owy, o ogromnej
wartoœci zabytkowej. Zamiast go wpisaæ
na listê œwiatowego dziedzictwa od paru
lat niszczy siê jeden obiekt po drugim.
To istne szaleñstwo rozbiórek, gro¿¹ce
zaprzepaszczeniem wielkich tradycji
stoczniowych i Solidarnoœciowych! Trze-
ba je koniecznie powstrzymaæ!

Nowe plany zak³adaj¹ przeniesienie
produkcji stoczniowej na Ostrów. Na
zwolnionych gruntach ma powstaæ nowe
M³ode Miasto, które zajmie obszar a¿

do Mot³awy – o wiele wiêkszy ni¿ dawnej
dzielnicy o tej nazwie. Ma temu towarzy-
szyæ przebudowa uk³adu komunikacyjne-
go, którego g³ówn¹ osi¹ bêdzie tzw. Nowa
Wa³owa z przejœciem (tunelem!) pod Mo-
t³aw¹ w rejon Polskiego Haku, Siennej Gro-
bli i ul. Siennickiej. Powinno siê przy tym
przestrzegaæ rzymskiej zasady: „zachowaæ
stare, budowaæ nowe – jedno w zgodzie
z drugim”. Wielkie korzyœci przynios³oby
wykorzystanie tutejszych g³êbokich akwe-
nów dla urz¹dzenia przystani dla wyciecz-
kowców, których pasa¿erowie znaleŸliby
siê praktycznie w samym sercu Gdañska.

Przestrzeñ wodna u zbiegu Mot³a-
wy, Martwej Wis³y i Kana³u Ka-
szubskiego umo¿liwia obrót statków
o d³ugoœci do 250 m. Dla polep-
szenia dostêpnoœci powinno siê te¿
przebudowaæ na zwodzony most
przez Martw¹ Wis³ê (nie „Kana³
Wis³y”, jak ci¹gle czytamy!) przy
Elektrociep³owni „Wybrze¿e”.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Granice M³odego Miasta na dzisiejszym planie

Takie statki mog³yby goœciæ w M³odym Mieœcie
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Zgodnie ze STATUTEM Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” (Rozdzia³ IV, § 21, pkt 1)
w³adzami Stowarzyszenia s¹: 1) Walne Ze-
branie Cz³onków, 2) Zarz¹d Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna, 4) S¹d Kole¿eñski.
Kadencja wszystkich w³adz Stowarzyszenia
trwa 2 lata (§ 22, pkt 1).

Koniec starej kadencji
– pocz¹tek nowej kadencji

Nadszed³ wiêc czas podsumowania dzia-
³alnoœci i oceny minionej kadencji oraz
wybór nowych w³adz Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” na now¹ kadencjê.

Do wszystkich Cz³onków Stowarzysze-
nia wys³ano zaproszenie o treœci:

Zarz¹d Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
uprzejmie zawiadamia, ¿e we wtorek 16
kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 (drugi ter-
min 17.30) w Domu Studenckim Akademii
Sztuk Piêknych w Gdañsku przy ul. Chleb-
nickiej 13/16, w sali 105 na I piêtrze odbê-
dzie siê Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Cz³onków Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”.

Proponowany porz¹dek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodnicz¹cego Walnego

Zebrania
 3. Odczytanie i przyjêcie porz¹dku obrad
 4. Wrêczenie legitymacji Cz³onkowskich

nowoprzyjêtym Cz³onkom Stowarzy-
szenia

 5. Wybór komisji Uchwa³ i Wniosków
oraz Komisji Skrutacyjnej

 6. Sprawozdanie Zarz¹du za okres od 26
kwietnia 2011 r. do 15 kwietnia 2013 r.

 7. Sprawozdanie finansowe za okres ka-
dencji, a w tym szczegó³owe za rok 2012

 8. Sprawozdanie S¹du Kole¿eñskiego
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja
11. Podjêcie uchwa³y w sprawie absoluto-

rium dla ustêpuj¹cego Zarz¹du
12. Wybór Zarz¹du / kolejnej kadencji w³adz

Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”:
– Prezesa
– Zarz¹du

Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Cz³onków

Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
16 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie u¿ytecznoœci publicznej „Nasz Gdañsk” jest dobrowolnym i samorz¹dnym trwa³ym zrzeszeniem osób
identyfikuj¹cych siê z celami Stowarzyszenia. Celem dzia³alnoœci jest skupienie ludzi, organizacji i instytucji pragn¹cych
aktualnie uczestniczyæ w kszta³towaniu i realizacji polityki gospodarczej, spo³ecznej i dzia³alnoœci charytatywnej na
obszarze miasta Gdañska i województwa pomorskiego.

– Komisji Rewizyjnej
– S¹du Kole¿eñskiego

13. Dyskusja (ci¹g dalszy) i wolne wnioski
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

i Komisji Uchwa³ i Wniosków
15. Wyst¹pienie okolicznoœciowe wybranego

Prezesa Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
W zaproszeniu poinformowano równie¿,

¿e wszyscy Cz³onkowie Stowarzyszenia
przed zebraniem otrzymaj¹ nowy egzem-
plarz wydania kwietniowego naszego mie-
siêcznika „Nasz Gdañsk” oraz bêd¹ mogli
uregulowaæ sk³adki cz³onkowskie.

Mamy Radê Dzielnicy Gdañsk –
Œródmieœcie, KMP – ma sztandar,

publikacja o policji…

W tej zapowiedzi o Walnym Zebraniu,
myœlimy równie¿ o naszych Czytelnikach
i Sympatykach, którym pragniemy choæ tro-
chê daæ informacji o podejmowanych kierun-
kach dzia³ania przez Stowarzyszenie „Nasz
Gdañsk” i uzyskanych wynikach w kaden-
cji, obejmuj¹cej okres od 26 IV 2011 r. do
15 IV 2013 r. By³ to okres bardzo aktywnej
dzia³alnoœci, w którym podejmowano wiele
znacz¹cych zadañ, w tym miêdzy innymi:

1) wspó³dzia³aj¹c z innymi organizacja-
mi, doprowadzono, ¿e po 36 latach powo-
³ana zosta³a Rada Dzielnicy Gdañsk – Œród-
mieœcie. Do Rady wybrano 21 osób, w tym
15 bêd¹cym Cz³onkami Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”,

2) uzyskaliœmy wreszcie lokal na dzia-
³alnoœæ statutow¹,

3) Stowarzyszenie walnie przyczyni³o
siê, ¿e Komenda Miejska Policji w Gdañ-
sku otrzyma³a Sztandar ufundowany przez
Spo³eczeñstwo Miasta Gdañska. Jednocze-
œnie zaplanowano okolicznoœciow¹ publi-
kacjê, uzyskano œrodki na ten cel, zrealizo-
wano zadanie w 2012 roku i przekazano
Czytelnikom publikacjê nt. „Policja gdañ-
ska na przestrzeni wieków”. Nale¿y rów-
nie¿ wspomnieæ, ¿e Stowarzyszenie „Nasz
Gdañsk” dzia³aj¹c w ramach Komitetu Or-
ganizacyjnego uzyska³o wsparcie finanso-
we od Urzêdu ds. Kombatantów i Osób

Represjonowanych z Warszawy na dwa za-
dania: 3 tys. z³ na miesiêcznik „Nasz Gdañsk”
i 5 tys. z³ na okolicznoœciow¹ ww. publikacjê,

4) comiesiêczne wydawanie miesiêczni-
ka „Nasz Gdañsk” – to wielki sukces Sto-
warzyszenia, pismo cieszy siê coraz wiêk-
szym zainteresowaniem mieszkañców oraz
w³adz miejskich i wojewódzkich,

5) uhonorowanie Stowarzyszenia u¿y-

tecznoœci publicznej „Nasz Gdañsk” –

Medalem Ksiêcia Mœciwoja II w dniu 22

maja 2012 r. podczas uroczystej Sesji

Rady Miasta Gdañska w Dworze Artusa

przy ul. D³ugi Targ – jest to dla Zarz¹du
i wszystkich aktywnych Cz³onków „Na-
szego Gdañska” bardzo znacz¹cym sukce-
sem naszego Stowarzyszenia, zw³aszcza,
¿e wrêczono Medal za:
– „Za wyj¹tkowe zaanga¿owanie w spra-

wy Gdañska, zw³aszcza w ochronê i po-

mna¿anie historycznego piêkna, pielê-

gnowanie i popularyzowanie dawnych

tradycji, upamiêtnianie wa¿nych wyda-

rzeñ historycznych, a tak¿e efektywne

pobudzanie aktywnoœci mieszkañców

Gdañska m.in. w przygotowaniu wybo-

rów do Rad Dzielnic”.

6) Znacz¹cym sukcesem Zarz¹du Sto-
warzyszenia „Nasz Gdañsk” w minionej
kadencji by³o rozpoczêcie wspólnie z Mu-
zeum Historycznym Miasta Gdañska przy
poparciu Prezydenta Miasta Gdañska i jego
Urzêdu – cyklu spotkañ z ludŸmi „Zas³u-
¿onymi w Historii Miasta Gdañska”:
– 29 V 2012 r. z Tadeuszem Matusiakiem:
„Wszystko, co zasia³o nasze pokolenie ro-
œnie i piêknieje”;
– 15 X 2012 r. z prof. dr hab. Jerzym

M³ynarczykiem: „Gdañsk by³ zawsze
miastem niepokornym”.
Pocz¹wszy od drugiego pó³rocza 2013 r.
cykl spotkañ bêdzie kontynuowany.

7) cykl spotkañ wyjazdowych do ludzi
aktywnych i prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ – w celu promowania ich za-
s³ug dla rozwoju Miasta Gdañska.
– Pierwsze spotkanie odby³o siê z Pani¹
in¿. Justyn¹ Kalet¹ w Centrum Szkó³kar-
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skim „Justyna” w Gdañsku – Lipce w dniu
15 maja 2012 r.;

8) jako Zarz¹d Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” pomogliœmy grupom inicjatywnym
do powo³ania przy „Naszym Gdañsku”:
– Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów „Nasza

Orunia” (inicjator in¿. Józef Kubicki),
– Klubu Seniora „Mot³awa” (inicjator
Helena Turk);

9) w minionej kadencji do Stowarzysze-
nia „Nasz Gdañsk” Zarz¹d przyj¹³ 27 nowych
Cz³onków Zwyczajnych. Wed³ug stanu na
dzieñ 9 IV 2013 r. – Cz³onków Zwyczajnych
mamy 82 osoby, Cz³onków wspieraj¹cych –
10 osób, Cz³onków Honorowych – 3 osoby.
– W kadencji Zarz¹d przyj¹³ do realizacji 13

uchwa³. W ca³ym okresie sprawozdawczym
odby³o siê 73 zebrania i spotkania w tym:
zebrañ Zarz¹du protokó³owanych – 63, tra-
dycyjnych spotkañ op³atkowych – 2, wol-
nych zebrañ sprawozdawczych – 2, okolicz-
noœciowych spotkañ, w których uczestniczy³a
liczna grupa Cz³onków „Naszego Gdañska”
– 4, donios³a uroczystoœæ 15 lipca 2011 r.
zwi¹zana z wrêczeniem sztandaru KMP –
w 4 miejscach, spotkanie Pana Prezesa
z dzieæmi ze SP Nr 50 – 1;

10) Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” wspie-
ra³o w roku 2012 Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Gdañsku w przygotowaniach
obchodów jubileuszu 60-lecia istnienia,
szczególnie przez bardzo aktywne uczest-

nictwo w pracach w Spo³ecznym Komite-
cie Organizacyjnym, któremu Prezes Za-
rz¹du doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis
przewodniczy³ od powo³ania 19 kwietnia
2012 r. do 4 paŸdziernika 2012 r.

W pracach Spo³ecznego Komitetu ak-
tywnie uczestniczy³ równie¿ wiceprezes
Waldemar Kowalski.

Na zakoñczenie tej zapowiedzi o Wal-
nym Zebraniu warto przypomnieæ wszyst-
kim Cz³onkom Zwyczajnym, Wspieraj¹cym,
Honorowym i Sympatykom, ¿e w roku
2014 przypada XX Rocznica powo³ania
do dzia³alnoœci Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”.

RUFIN GODLEWSKI

Spotkanie odby³o siê 18 marca 2013 w sali
konferencyjnej Muzeum Archeologicznego
przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdañsku.

G³ównym celem Akademii jest bezp³atna
pomoc osobom dotkniêtym chorob¹ nowo-
tworow¹ obejmuj¹ca:
– pomoc psychologiczn¹ indywidualn¹

i grupow¹,
– konsultacje z dietetykiem,
– zajêcia rehabilitacji ruchowej,
– warsztaty rozwoju osobistego,
– wsparcie duchowe.

Wyk³ad by³ bardzo ciekawy poparty
wiedz¹ medyczn¹, doœwiadczeniem osobi-

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” myśli o Seniorach

¯yj zdrowo – lepiej
zapobiegaæ ni¿ leczyæ
Kolejne spotkanie dla Seniorów o tematyce medycznej zorganizowa³a Komisja
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”. Wyk³ad „¯yj
zdrowo – jak zapobiegaæ chorobie nowotworowej” wyg³osi³a Danuta Stopieñka,
koordynatorka w Akademii Walki z Rakiem, Oddzia³ w Gdañsku przy Fundacji
Hospicyjnej Gdañsk, ul. Chodowieckiego 10.

stym. Prelegentka przybli¿y³a s³uchaczom
metody dr Carla Simontona – jest to pro-
gram obejmuj¹cy samopomoc osób dotkniê-
tych chorob¹ i osób je wspieraj¹cych, od-
nosz¹cy siê do wszystkich podstawowych
sfer ¿ycia.

Program kuracji antyrakowej Simontona
zawiera:
1. Terapiê indywidualn¹,
2. Terapiê grupow¹,
3. Terapiê rodzinn¹,
4. Edukacjê o nowotworach z³oœliwych,

uk³adzie odpornoœciowym, emocjach i sa-
mopomocy.

Choroba nowotworowa dotyka ludzi
w ka¿dym wieku i wystêpuje coraz czêœciej,
dlatego dobrze, ¿e istnieje takie miejsce,
gdzie osoby chore znajduj¹ wsparcie i opiekê.

Dziêkujemy Dyrekcji Muzeum Arche-
ologicznego w Gdañsku za udostêpnienie
Sali na spotkanie.

DANUTA ZNAMIEROWSKA,

WICEPRZEWODNICZ¥CA KOMISJI ZDROWIA

I OPIEKI SPO£ECZNEJ PRZY

STOWARZYSZENIA „NASZ GDAÑSK”

Wyk³ad przyci¹gn¹³ uwagê s³uchaczy Danuta Stopieñska – z prawej i Danuta Znamierowska

Oferta Akademii Walki z Rakiem
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Licznie reprezentowane by³o œrodowi-
sko naukowe: z Gdañska przyjecha³ Prof.
Jan Iwaszkiewicz, Dyr. Instytutu Elektro-
techniki O/Gdañsk, Prof. Piotr Lampart
z Instytutu Maszyn Przep³ywowych, byli
reprezentowani przedstawiciele uczelni wy-
¿szych z Koszalina i S³upska.

„Inteligentne Miast(k)a”
programu wpisuj¹cy siê w strategiê
rozwoju województwa pomorskiego

i zgodny z priorytetami UE

Pojawili siê te¿ przedsiêbiorcy z terenu
województwa z ENERG¥ Agregator repre-
zentowan¹ przez Prezesa Edwina Dudziaka
ze wspó³pracownikami.

Tematyka konferencji skupia³a siê na
tzw. odnawialnych Ÿród³ach energii oraz
nowoczesnych metodach utylizacji odpa-
dów komunalnych. Miastko zaczyna byæ
prê¿nym oœrodkiem wdra¿ania paneli s³o-
necznych do podgrzewu wody i paneli fo-
towoltaicznych. W te ostatnie zamierza za-
inwestowaæ spó³ka utworzona przez w³adze
Miastka i ENERGÊ Agregator. W przy-
sz³oœci Ÿród³a odnawialne, w³¹czaj¹c bio-
masê, wiatr, po³¹czone bêd¹ w „Inteligentn¹
Sieæ” (ang.: Smart Grid). Sieæ ta w dalszym
rozwoju sterowaæ bêdzie sieciami przesy³u
innych noœników energii, mo¿e sterowaæ
systemem sygnalizacji, etc.

St¹d idea „Inteligentnego Miast(k)a”
jako programu wpisuj¹cego siê w strategiê
rozwoju województwa pomorskiego i zgod-
nego z priorytetami Unii Europejskiej.

II Konferencja proekologiczna pt.: „Energetyka Odnawialna a Rozwój Gmin”.
 14–15 marca 2013 r. w Miastku

¯eby brzydko nie pachnia³o
„Energetyka Odnawialna a Rozwój Gmin” to temat II Konferencji proekologicznej, która odby³a siê
w dniach od 14 do 15 marca 2013 r. w Miastku (12 500 mieszkañców, Powiat Bytów). W konferencji

udzia³ wziêli m.in.: Pose³ dr in¿. Stanis³aw Lamczyk, Senator Andrzej Grzyb, Wicemarsza³ek Woj. Pomorskiego Ryszard
Œwilski, burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu Bytowskiego.

Do Ÿróde³ odnawialnych zalicza siê te¿
utylizacjê frakcji energetycznej odpadów
komunalnych. Problem z utylizacj¹ odpa-
dów bêdzie narasta³ w zwi¹zku z now¹
ustaw¹, która wchodzi w ¿ycie od lipca
2013 r. Gminy s¹ czêsto nie przygotowane
do zagospodarowania odpadów zgodnie
z wymogami ustawy, panuje chaos organi-
zacyjny i informacyjny. Dzieje siê tak miê-
dzy innymi z powodu niedopracowania
przepisów, pozostawienia swobody ustala-
nia sposobu kolekcji, segregacji i utylizacji
odpadów gminom.

IMP PAN w Gdañsku – technologia
„zimnej plazmy”

Wystarczy³o zaœ wzi¹æ przyk³ad od s¹sia-
dów jak Szwecja, gdzie prawie ca³oœæ odpa-
dów komunalnych jest utylizowana i ist-
niej¹ jednoznaczne przepisy regulacyjne.

Ni¿ej podpisany referowa³ tematykê no-
woczesnych metod utylizacji odpadów 20
sierpnia 2012 r. na konferencji zorganizo-
wanej pod egid¹ Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego dr. Adama Struzika oraz na
konferencji w dniu 8 paŸdziernika 2012 r.
w Urzêdzie Miasta Starogard Gdañski. Bu-
dowa du¿ej spalarni w Gdañsku do utyli-
zacji odpadów w Szadó³kach powinna zo-
staæ ponownie przemyœlana. Œwiat idzie
w kierunku tzw. zaawansowanej gazyfikacji
np. przy pomocy plazmy, które to procesy
bez dostêpu tlenu pozwalaj¹ unikn¹æ edycji
dioksyn i furanów, zwi¹zków 10 000 razy
bardziej toksycznych ni¿ cyjanek potasu.

Obiecuj¹ca jest tu technologia „zimnej pla-
zmy” (ca. 2000 stopni C) generowanej mi-
krofalowo, opracowana w Instytucie Ma-
szyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku pod
kierownictwem Prof. Jerzego Mizeraczyka.
Na prze³omie kwietnia i maja 2013 r. pla-
nujemy wspólnie z Pomorsk¹ Federacj¹ Sto-
warzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT
konferencjê, na której chcemy zapocz¹tko-
waæ rzeczow¹ dyskusjê na ten tak aktualny
(i brzydko pachn¹cy) temat (www.bio-gda.pl)

Na konferencji w Miastku problematyka
mego wyst¹pienia zosta³a poszerzona o ener-
getykê rozproszon¹ w tym ma³e modu³owe
reaktory j¹drowe IV Generacji (jak s³ychaæ,
termin budowy w Polsce du¿ych bloków
o mocy ca. 3000 MWe wci¹¿ siê przesuwa
i nie wiadomo czy w ogóle dojdzie do ich
budowy). Jest to odrêbne zagadnienie, któ-
re wymaga szerszej dyskusji, która nale¿a-
³oby podj¹æ.

DR IN .̄ BOGDAN SEDLER

Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdañsk”

ul. Fiszera 14, 80-952 Gdañsk

e-mail: stfgd@imp.gda.pl

www.sedler.pl
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Mo¿e i dobrze, bo nie móg³bym z czy-
stym sumieniem uczestniczyæ w uroczy-
stoœci.

Stefan Pó³rul (ps. ,,Gruszka”)
zamordowany nie w Gdañsku,

a we Wroc³awiu

Sta³bym, pytaj¹c siebie, co mamy na
usprawiedliwienie dla zapomnianych ofiar,
ich rodzin i pamiêci nale¿nej im od nasze-
go miasta i Polski?

Problematyk¹ zwi¹zan¹ z wiêzieniem
przy ulicy Kurkowej zajmujê siê od dawna.
Prowadzone przeze mnie od kilkunastu lat
badania, w tym w 2012 r. na zlecenie IPN,
da³y mi mo¿e nie do koñca pe³ny obraz,
ale coraz bli¿szy prawdy o ponurych latach
minionych tego miejsca. Szkoda, ¿e nie
skorzystano z wiedzy nie tylko mojej, ale
i innych znawców tematu. Tyle emocje,
czas na merytoryczne odniesienie.

Na pocz¹tek przywo³ajmy treœæ ods³o-
niêtej w dniu 1 marca 2013 r. tablicy na mu-
rach Aresztu Œledczego w Gdañsku (od stro-
ny ulicy 3 Maja): W ho³dzie bohaterom
drugiej konspiracji niepodleg³oœciowej na
Pomorzu Gdañskim, którzy za walkê o nie-
podleg³oœæ Polski ponieœli œmieræ z wyroków
Wojskowego S¹du Rejonowego w Gdañsku:
Jan Cho³uj, Jan Drelich, Henryk Ernest,
Zygmunt Izdebski, Wiktoras Jantcauskas,
Henryk Kazimierczak, Stefan Koliñski,
Stanis³aw Kulik, Tadeusz Mañkowski,
Henryk Mirzyñski, Stefan P¹czkowski, Ste-
fan Pó³rul, Feliks Selamnowicz, Danuta
Siedzikówna, Edmund Sterna, Boles³aw
Tarnowski, Ottomar Zielke. Wyroki wykona-
no w wiêzieniu przy ul. Kurkowej w Gdañ-
sku w latach 1946–1952.

Teraz niestety czas na przykre zastrze-
¿enia. W swojej koñcowej czêœci tablica
informuje, ¿e wyroki na wymienionych
osobach wykonano w gdañskim wiêzie-
niu. Nie jest to prawda w stosunku do wy-
mienionego Stefana Pó³rula (ps. ,,Grusz-
ka”). Za dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹
zosta³ istotnie skazany przez Wojskowy
S¹d Rejonowy w Gdañsku na karê œmierci.
Wyrok zosta³ jednak wykonany w wiêzie-
niu we Wroc³awiu przy ulicy Kleczkow-
skiej. W 2008 r. staraniem IPN odnaleziono

1 marca 2013 r. na murach Aresztu Śledczego odsłonięto tablicę

Potrzebna – ale z b³êdami!
Tablica by³a potrzebna. O jej ods³oniêciu 1 marca 2013 r. na murach Aresztu Œledczego w Gdañsku
dowiedzia³em siê przypadkiem, w tym dniu przebywa³em w delegacji poza w Gdañskiem. Chwa³a jej
inicjatorom – Zarz¹dowi G³ównemu Zwi¹zku Solidarnoœci Polskich Kombatantów z siedzib¹ w Gdañ-
sku. Pozostaje jednak we mnie niedosyt, wrêcz ¿al.

jego szcz¹tki i z honorami pochowano
w jego rodzinnej miejscowoœci M³odojewo.

Henryk Kazimierczak i Henryk Mirzyñski
straceni, bo usi³owali kutrem dop³yn¹æ

do Szwecji, na liœcie ofiar brak
Norberta Imbery

Zgodnie z treœci¹ tablicy wymieniono
na niej osoby, które ponios³y œmieræ za pro-
wadzon¹ dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹.
W gronie tym ujêto Henryka Kazimiercza-
ka i Henryka Mirzyñskiego. Wymienieni

rokiem Wojskowego S¹du Rejonowego
w Gdañsku.

Treœæ tablicy skupi³a siê na ofiarach s¹-
dowych Wojskowego S¹du Rejonowego
w Gdañsku. Szkoda, bo tym samym w cie-
niu pozosta³y inne warte upamiêtnienia oso-
by, które zosta³y stracone w wiêzieniu przy
ulicy Kurkowej w Gdañsku. Wœród nich
znajduj¹ siê Kazimierz Praiss i Kazimierz
Kaniecki. Za dzia³alnoœæ wywiadowcz¹ na
rzecz wywiadu brytyjskiego zostali skazani
na karê œmierci przez Wojskowy S¹d Re-

Ods³oniêta w dniu 1 marca 2013 r. tablica wymaga zmiany

nie nale¿eli jednak do ¿adnej organizacji
podziemnej i takowej te¿ nie tworzyli. Zo-
stali skazani za to, ¿e pe³ni¹c s³u¿bê w plu-
tonie morskim 4 Brygady Wojsk Ochrony
Pogranicza w styczniu 1950 r. obezw³ad-
nili za³ogê kutra rybackiego, którym to
usi³owali dop³yn¹æ do Szwecji. Ucieczka
siê nie powiod³a.

Obu stracono i s¹ bez w¹tpienia ofiarami
stalinizmu, a ich dzia³alnoœæ mimo braku
sformalizowania mo¿na traktowaæ, jako
pewn¹ formê oporu wobec panuj¹cej rze-
czywistoœci. Je¿eli jednak tak, to braku-
je mi na tablicy jeszcze innego nazwiska.
Mam na myœli Norberta Imbery. Za próbê
porwania samolotu i ucieczki wielu osób
do Szwecji zosta³ równie¿ stracony Wy-

jonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej
w Gdañsku.

W informacji o straconych w gdañskim
wiêzieniu nie powinno te¿ zabrakn¹æ stra-
conych w nim wyrokami S¹du Marynarki
Wojennej w Gdyni marynarzy: Adama
Dedio, Zdzis³awa Ficka, Mariana Kowala,
Karola Martyñskiego i Jerzego Sulatyckie-
go. Przykro mi to pisaæ, ale tablica wymaga
zmiany. Nie zawiera pe³nej prawdy, a wrêcz
posiada b³êdy i w zwi¹zku z tym nie ma
pe³nej wartoœci, w tym edukacyjnej. Po-
trzebna jest korekta jej treœci.

WALDEMAR KOWALSKI
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Tymczasem do starej kaplicy dobudowa-
no koœció³, pocz¹tkowo dwu-, a od 1514 r.
trójnawowy, z ufundowan¹ przez biskupa
Uppsali kaplic¹ Œw. Eryka (obecn¹ zakry-
sti¹).

Po reformacji zosta³y cztery mniszki

Zgodnie z regu³¹ œw. Brygidy zespó³
obejmowa³ klasztor mêski (tam, gdzie dziœ
jest parafia) i ¿eñski – rozdzielone zacho-
wanym do dziœ murem – oraz koœció³
z prezbiterium od zachodu. Zakonnice
mia³y trzy punkty stycznoœci ze œwiatem:
1) rozmównicê z okienkiem do rozmów
z rodzin¹, 2) podobnie urz¹dzone parlato-
rium, gdzie zasiêga³y rady duchowych opie-
kunów z klasztoru mêskiego i 3) dostêpn¹
z I piêtra klasztoru emporê we wschodniej
czêœci koœcio³a ze stallami i przepierze-
niem z okienkami do spowiedzi.

Zamieszki reformacji zrujnowa³y klasz-
tor, w którym pozosta³y cztery mniszki.
Od 1567 trwa³y starania o osadzenie tutaj
jezuitów, czemu sprzeciwia³a siê gdañska
Rada. Do dalszej ruiny przyczyni³ siê po-
¿ar, o którym tak pisze Rajnold Curicke:
Roku Pañskiego 1587, dnia 16 lutego przez
niedopatrzenie oficja³a, który siê k¹pa³,
a potem po pijanemu nie dopilnowa³ ognia,
[koœció³] ca³kiem siê spali³, na skutek cze-
go ów oficja³ na odbudowê koœcio³a ofia-
rowa³ 1000 fl. i Roku Pañskiego 1602 na
nowo go odbudowano. Inaczej naœwietlaj¹
tê sprawê Roczniki Klasztoru Oliwskiego:
Anno 1587. Tego roku spali³ siê w Gdañ-
sku koœció³ Œw. Brygidy wraz z wszystkimi
budynkami, w których bracia zwykli miesz-
kaæ. W których to budynkach mieszka³ wów-
czas Czcigodny Miko³aj Milonius, oficja³
gdañski, który po roku, po rezygnacji kano-
nika warmiñskiego (Miko³aja Kosa) zosta³
mianowany proboszczem gdañskim przy
g³ównym koœciele NMP, i który ledwie
zdo³a³ przez koœció³ uciec przed po¿arem.

Przeorysza Dorota Sperlings
przyczyn¹ wszelkiego z³a

W 1602 wizytowano odbudowane bu-
dynki: W tym czasie odbudowano koœció³

Z dziejów kościoła św. Brygidy

Zakonnice zasiêga³y rady duchowych

opiekunów z klasztoru mêskiego
Przypomnijmy: Zacz¹tkiem koœcio³a by³a prastara kaplica pokutnic, której pozosta³oœci¹ jest prawdopodobnie wschodnia
dobudówka koœcio³a. Wystawiono w niej w 1374 r. przewo¿one do Szwecji cia³o œw. Brygidy. W 1394 r. zgromadzenie
pokutnic przekszta³ci³o siê w klasztor brygidek. PóŸniej pokutnice otrzyma³y osobn¹ kaplicê przy ul. Mniszki.

Œw. Brygidy sumptem Czcigodnego Pana
Biskupa, który da³ ponad dziesiêæ tysiêcy
pol. fl. [...] Przyby³y 2 nowicjuszki, które
by³y niewiele warte. Poza tym by³o 8 wy-
gnanych za Szwecji, dobrych panien.

Tymczasem wróci³ konflikt z rad¹, któ-
ry nasili³ siê za czasów przeoryszy Doroty
Sperlings – prawdziwej Flamandki, silnej
i niezbyt pobo¿nej – pos³usznej wyznaczo-
nemu przez Radê prowizorowi Adrianowi
Engelke i sekretarzowi Rady Hermanowi

Dzisiaj wszystkie panny œw. Brygidy wróci³y
z ¯ukowa po uzyskaniu rozgrzeszenia i œwiê-
tej komunii. Po œniadaniu Czcig. P. opat
wraz z przeorem i komisarzami wprowadzi³
owe œwiête duszyczki do miasta i klasztoru
Œw. Brygidy, gdzie z wielk¹ rewerencj¹ je
przyjêto.

Od czasów stanu wojennego – ostoja
„Solidarnoœci” i sanktuarium ludzi pracy

Mia³y panny 8 karet, nie licz¹c karety
Czcig. P. opata, który je poprzedza³, oraz
inne wozy, jad¹ce za nimi wraz z jeŸdŸca-
mi. Gdy dojechali do bramy i lud ujrza³
œwietn¹ procesjê, zbieg³y siê wielkie t³umy
do klasztoru, bowiem nikt siê nie spodzie-
wa³ tak uroczystego wjazdu. A wszyscy
¿o³nierze gdañscy pe³nili owego dnia stra¿
przy klasztorze.

Klasztory wróci³y do dawnej œwietnoœci.
Koœció³ otrzyma³ wspania³e wyposa¿enie:
15 o³tarzy, kazalnicê (1696) i organy w na-
wie pó³nocnej (1724–33). Po kasacie zako-
nu klasztory rozebrano (1851), a studniê
zasypano. Zachowa³ siê mur z ok. 1400 r.,
który dzieli³ klasztory. Na miejscu klaszto-
ru ¿eñskiego stan¹³ szpital garnizonowy
(dziœ znowu klasztor), na miejscu mêskie-
go – plebania. Odbudowany koœció³ jest od
czasów stanu wojennego ostoj¹ „Solidar-
noœci” i sanktuarium ludzi pracy. Przy pre-
zbiterium stan¹³ pomnik Jana Paw³a II,
a w dziedziñcu nastrojowa studzienka z fi-
gur¹ œwiêtej Brygidy i jej dewiz¹: Amor
meus crucifixus Est.

Z dawnego wyposa¿enia w koœciele
pozosta³y: Grupa Ukrzy¿owania w têczy
(XVIII w.), Wizja Œw. Brygidy Hermana
Hana z o³tarza g³ównego (1616), tryptyk
antwerpski (XVI w.), obraz Trójcy Œw.
i dwa epitafia. Drugi o³tarz i piêkna baro-
kowa kazalnica z 1696 r. znajduj¹ siê
w koœciele ŒŒ. Piotra i Paw³a. W prezbite-
rium powstaje wielki o³tarz z bursztynu.
W obecnym wystroju przewa¿a metalopla-
styka. Otwory w wewnêtrznych przypo-
rach to przejœcia dawnych empor.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

W zachodnim dziedziñcu œw. Brygidy

Fot. Autor

Frederowi. W 1610 uznano, ¿e jest ona
przyczyn¹ wszelkiego z³a i zdjêto j¹. Now¹
przeorysz¹ zosta³a Katarzyna Engelsdorff.
Rada nie uzna³a zmiany i usunê³a si³¹ naj-
pierw ojców jezuitów, potem zakonnice.
Okropnoœæ nad okropnoœciami, ¿e heretyc-
ka rada oœmiela siê mieszaæ do wizytacji
mniszek i ich reformowaniu! A wojsko?
Z kim mia³o walczyæ, z pannami? Co za
g³upota! Burmistrz, do którego wniesiono
skargê, oœwiadczy³, ¿e Rada nie upowa¿-
nia³a nikogo do wyrz¹dzenia krzywdy za-
konnicom. Wygnane brygidki znalaz³y
schronienie w ¯ukowie. Po dwóch latach
negocjacji Rada zgodzi³a siê na ich powrót:



Du¿e wra¿enie robi firma têtni¹ca pro-
dukcj¹, zw³aszcza, ¿e powstaj¹ w niej no-
woczesne, skomplikowane urz¹dzenia na
statki wiertnicze i platformy do wydoby-
wania ropy i gazu.

Kapitu³a „Bursztynowej Ró¿y” dzia³a

Hala powsta³a zaledwie w ci¹gu 4 miesiê-
cy, a ju¿ têtni ¿yciem, odbywa siê tu monta¿
skomplikowanych urz¹dzeñ dla wyposa¿e-
nia wie¿ wiertniczych. W czasie roboczego
posiedzenia Kapitu³y „Bursztynowej Ró¿y”
jednomyœlnie zatwierdzono regulamin Ka-
pitu³y oraz dokonano wyboru Przewodni-
cz¹cego Kapitu³y i jego zastêpcê oraz se-
kretarza desygnowanego przez IKO.

G³ównym powodem i ide¹ powo³anej
Kapitu³y jest:
• zachêcenie do udzia³u we wspó³zawod-

nictwie w politechnizacji m³odzie¿y
przez zainteresowane podmioty;

• spopularyzowanie atrakcyjnoœci wyboru
zawodów technicznych i in¿ynierskich;

• inspirowanie m³odzie¿y do wiêkszej ak-
tywnoœci w pog³êbianiu wiedzy technicz-
nej, a nade wszystko, dbania o przysz³oœæ,
poznania i odkrywania w³asnych pasji.
Potrzeba to wszystko robiæ w odpowied-

ni sposób oraz we w³aœciwym czasie i po-
przez zastosowanie odpowiednich œrodkach.
St¹d zrodzi³ siê pomys³ „wycieczek” po po-
szczególnych zak³adach pracy mieszcz¹-
cych siê na Oruni i „dotykania” organiza-
cji produkcji, monta¿u, serwisu, kooperacji
i logistyki z uwzglêdnieniem ekonomiki.

„Ku lepszym i tańszym rozwiązaniom” IKO (7).
Mobilne Warsztaty Techniczne (MWT) coraz sprawniejsze!!!

„Bursztynowa Ró¿a” – certyfikat

skutecznoœci, jakoœci i zaanga¿owania
Kolejnym bardzo wa¿nym wydarzeniem dla Oruñskiej spo³ecznoœci okaza³o siê spotkanie koordynatorów Mobilnych
Warsztatów Technicznych MWT w przedsiêbiorstwie CEMET Ltd sp. z o.o. dnia 27 marca tu¿ przed wydarzeniami Triduum
Paschalnego. Gospodarz spotkania, pan prezes in¿. Kazimierz Lewandowski, oprowadzi³ uczestników po swoim zak³adzie.

¿e szko³y (opiekunowie) przeprowadz¹ po-
gadankê informacyjn¹ o zak³adzie pracy.

Ponadto trwaj¹ rozmowy o pozyskanie
do wspó³pracy innych przedsiêbiorstw oruñ-
skich: Komandor, Izolmat, Union (dawny
Instal). Powy¿szy olbrzymi potencja³ nale¿y
spo¿ytkowaæ i zrobiæ wszystko, aby odtwo-
rzyæ praktykê odwiedzania i zwiedzanie
zak³adów pracy przez m³odzie¿. M³odzie¿
bowiem namacalnie, swoimi zmys³ami, za-
rejestruje w œwiadomoœci potrzebê wyboru
odpowiedniego kierunku swojego rozwoju,
odkryje pasje. Wówczas, po takim zetkniê-
ciu siê z zak³adem pracy, wirtualny œwiat
z internetu mo¿e byæ dla m³odych tylko
uzupe³nieniem poszukiwañ, na zasadzie ³añ-
cucha skojarzeñ: zobaczyæ – zrozumieæ –
poznaæ – przyswoiæ – posi¹œæ pasjê i w³o¿yæ
trud w rozwój swoich talentów.

Jednak s¹ obawy, ¿e tej problematyki nie
bêdzie mo¿na w³aœciwie podj¹æ bez nale¿y-
tych œrodków. Liczymy, ¿e ju¿ dziœ w tê spra-
wê w³¹cz¹ siê radni Rady Miasta Gdañska
i wypracuj¹ uchwa³ê umo¿liwiaj¹c¹ sku-
teczn¹ realizacjê przedsiêwziêcia.

Zmagania IKO (In¿ynierskie Ko³o Oruni)
i innych podmiotów z powy¿sz¹ problema-
tyk¹ – sukcesy i pora¿ki mo¿na przeœledziæ
w e-miesiêczniku „Nasz Gdañsk” od nr 7
(132) lipiec 2012 do nr 3 (140) marzec 2013
oraz na portalu www.mojaorunia.pl

TEKST BO ĒNA MOÆKO, JÓZEF KUBICKI

FOT. BO ĒNA MOÆKO

Od lewej sekretarz NOT W. Zieliñski, prezes CEMET-u

K. Lewandowski, dyr. ZSPSiCH B. Mizerska, Instytut Maszyn

Przep³ywowych PAN B. Sedler, IKO J. K.

Sekretarz NOT W. Zieliñski, dyr. SP 16 N. Markiewicz-Sobieraj

zastêpca przewodniczacego Kapitu³y Bursztynowej Ró¿y
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Razem mamy jeden cel

Dla realizacji tego celu po-
trzeba zaanga¿owania wielu
podmiotów:
• indywidualnych osób;
• szkó³ oruñskich i aktyw-

ny udzia³ m³odzie¿y i ka-
dry pedagogicznej w prace
MWT;

• zak³adów pracy, instytucji,
organizacji, uczelni i in-
nych zaanga¿owanych pod-
miotów bior¹cych udzia³
w MWT.
Do wspó³pracy zg³osili

akces nastêpuj¹cy oruñscy
pracodawcy: CEMET, CEMEX, ALWO,
EURO-WENT, HEMONT, OGRODY
JUSTYNY oraz Zespó³ Szkó³ In¿ynierii
Œrodowiska.

Miejskie Centrum Edukacji Ekologicz-
nej dzia³aj¹ce w tej szkole proponuje bez-
p³atne przeprowadzenie 3-godzinnych zajêæ:
   I. Badania fizykochemiczne wody
  II. Warsztaty meteorologiczne
 III. Badanie jakoœci gleby
 IV. Badanie fizykochemiczne ¿ywnoœci
  V. Ciekawe reakcje chemiczne
 VI. S³oneczne szko³y
VII. Ha³as a zdrowie cz³owieka

Trzeba tam byæ – popatrzyæ, dotkn¹æ,
porozmawiaæ

Podobne zajêcia w swoim doskonale wy-
posa¿onym laboratorium oferuje równie¿

Zespó³ Szkó³ Przemys³u Spo-
¿ywczego i Chemicznego na
Oruni przy ulicy Smoleñskiej.
Ponadto nawi¹zaliœmy wspó³-
pracê z PG i e-doœwiadczenia
z fizyki http://e-doswiadczenia.
mif.pg.gda.pl/

Podczas roboczego spotka-
nia ustalono pierwsze terminy
zwiedzania przedsiêbiorstwa
CEMET przez m³odzie¿ szkol-
n¹ w zorganizowanych gru-
pach w ka¿dy wtorek o godzi-
nie 11.00. Ustalono równie¿,
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„Ku lepszym i tañszym rozwi¹zaniom”

Poprzednie artyku³y

IKO od (1 do 7)

w e-MIESIÊCZNIKU

Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

Wk³adka informacyjna IKO nr 8

IKO jest otwarte na wspó³pracê z innymi – dla wspólnego dobra

Pierwsze ko³o w strukturze Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
rozwija siê ju¿ od 11 miesiêcy i oczekuje rodzeñstwa w po-
zosta³ych dzielnicach Gdañska.

Na wyjazdowym posiedzeniu zarz¹du SNG 8 maja 2012 r.
w „Ogrodach Justyny” powo³ano pierwsze Ko³o In¿ynierów
o pasjonatów „Nasza Orunia”.

Ko³o zakoñczy³o ju¿ „etap raczkowania” i z nadziej¹
oczekuje na urodziny podobnych kó³ w innych dzielnicach
gdañska.

Istnieje spo³eczne zapotrzebowanie na takie struktury,
do których przynale¿¹ lokalni mieszkañcy osiedli, dzielnic
miasta – specjaliœci w ró¿nych zawodach (in¿ynierowie,
lekarze, prawnicy) a nawet osoby o ró¿nych hobbistycznych
zainteresowaniach.

Ko³a takie tworz¹ zwarte œrodowiska – terytorium lokal-
ne staje siê spoiwem – a ko³a uzyskuj¹ dodatkow¹ wartoœæ
dodan¹ – poniewa¿:
1. S¹ zawodowo interdyscyplinarne a zatem bardzo kom-

petentne w sprawach, w których mog¹ zajmowaæ stano-
wisko;

2. S¹ bardziej wiarygodne i w krótszym czasie mog¹ zdo-
byæ zaufanie u wspó³mieszkañców (mog¹ wiêcej zrobiæ
mniejszym wysi³kiem)

3. S¹ bardzo przydatne radom samorz¹dowym ró¿nych
szczebli

4. Posiadaj¹ (uzyskuj¹) p³ynny wiarygodny dop³yw infor-
macji o bie¿¹cych problemach (sprawach) Gdañska od
Zarz¹du i innych ogniw Stowarzyszenia.

Organizacja lokalnego (œrodowiskowego) ko³a jest tak
pomyœlana (ukszta³towana) aby nie obci¹¿aæ biurokratycz-
nymi obowi¹zkami ale jest jednoczeœnie zgodna ze statu-
tem Stowarzyszenia. Jest to starannie sprecyzowane w za-
³¹czonym regulaminie ko³a zatwierdzonym przez SNG
10.02.2013 r. (za³¹cznik nr 1).

Regulamin ten po ma³ej modyfikacji mo¿e byæ przydat-
ny dla podobnie zorganizowanych pasjonatów, mi³oœników,
hobbistów. Cele statutowe SNG ujête s¹ w §9 który celo-
wo poni¿ej przytaczam:

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Inspirowanie, samodzieln¹ dzia³alnoœæ i wspó³uczest-
nictwo w inicjatywach i przedsiêwziêciach zgodnych
z celami Stowarzyszenia.

2. Tworzenie programów i projektów, pozyskiwanie part-
nerów i œrodków dla zespo³u czynnoœci niezbêdnych dla
realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Gromadzenie funduszy na dzia³alnoœæ Stowarzyszenia.
4. Inicjowanie i anga¿owanie siê w tworzenie, a tak¿e

w dzia³alnoœæ Komitetów Organizacyjnych skupiaj¹-

cych ró¿ne osoby i podmioty prawne niezbêdne dla
wspó³pracy przy realizacji celów wykraczaj¹cych poza
samodzielne mo¿liwoœci Stowarzyszenia.

 5. Pozyskiwanie nowych i aktywnych cz³onków Stowa-
rzyszenia. Wspieranie ich w podejmowanej dla Stowa-
rzyszenia dzia³alnoœci.

 6. Popieranie organizacji i instytucji podejmuj¹cych dzia-
³alnoœæ zbie¿n¹ i zgodn¹ dla celów Stowarzyszenia,
a tak¿e gwarantuj¹cych ich realizacjê.

 7. Wspó³pracê z organami administracji pañstwowej i lo-
kalnego samorz¹du.

 8. Pozyskiwanie i wspieranie przedsiêbiorczoœci, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem opartej na w³asnoœci prywatnej.

 9. Organizowanie spotkañ tematycznych z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹.

10. Organizowanie i wspó³uczestnictwo w organizacji kur-
sów, wystaw, pokazów, odczytów, sympozjów, sesji,
seminariów, itp.

11. Podejmowanie ró¿nych form pomocy dla podmiotów re-
alizuj¹cych dzia³alnoœæ zgodn¹ z celami Stowarzyszenia.

12. Popularyzacjê w spo³eczeñstwie programów i dzia³al-
noœci Stowarzyszenia. Prowadzenie dzia³alnoœci infor-
macyjnej i propagandowej poprzez periodyk w³asny
Stowarzyszenia i inne pozyskiwane dla celów media.

13. Prowadzenie dzia³alnoœci opiniotwórczej w stosunku
do wa¿nych dla spo³ecznoœci gdañskiej projektów.

14. Cykliczne wyró¿nianie i uhonorowanie osób zas³u¿o-
nych dla Gdañska i województwa pomorskiego.

15. Wspó³uczestnictwo, b¹dŸ samodzielne opracowanie
i wydawanie publikacji okolicznoœciowych prasowych,
ksi¹¿kowych i filmowych.

16. Podejmowanie inicjatyw dla upamiêtniania wa¿nych
dla historii miejsc, wybitnych ludzi i wydarzeñ, w
tym tworzenia tablic pami¹tkowych i pomników.

Z powy¿szych rozlicznych mo¿liwoœci nasze KO£O

wybra³o na pocz¹tek takie tematy jak: politechnizacja

m³odzie¿y, plan przestrzennego zagospodarowania Oruni

(w tym W¹wóz i dolina Potoku Oruñskiego na odcinku

~3 km), zwiêkszenie twórczej aktywnoœci œrodowiska.

Szczególnie nale¿y zadbaæ o nawi¹zanie autentycznych
wiêzi w symbiozie: mieszkañcy, szko³y i zak³ady pracy –
znajduj¹ce siê na wspólnym terenie.

Jesteœmy otwarci na pomoc i wzajemn¹ wspó³pracê nowo
powsta³ych kó³ z którymi bêdziemy siê przyczyniaæ do
lepszego i harmonijnego rozwoju naszych dzielnic i piêk-
nego Gdañska. W za³¹czeniu do³¹czamy równie¿ Regulamin
IKO z dnia 12.02.2013 r. zatwierdzony przez zarz¹d Sto-
warzyszenia „Nasz Gdañsk”

JÓZEF KUBICKI, ZA£O ȲCIEL IKO



Regulamin IKO

Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów „Nasza Orunia”

przynale¿nego do Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

1.0. Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów „Nasza Orunia” przy-
nale¿nego do Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” zwane
dalej w skrócie IKO (In¿ynierskie Ko³o Orunia) jest
terenow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” (SNG), z siedzib¹ w Gdañsku.

1.1. W sk³ad IKO wchodz¹ osoby o ró¿nych specjalistycz-
nych zawodach (nie tylko in¿ynierskich) – co umo¿li-
wi lepsz¹ realizacjê celów zawartych w § 9 statutu
SNG.

2.0. IKO zosta³o powo³ane w dniu 08.05.2012 r. uchwa³¹
zarz¹du SNG.

3.0. IKO prowadzi samodzieln¹ dzia³alnoœæ w oparciu
o statut SNG i niniejszy regulamin.

4.0. Terenem dzia³ania IKO jest Orunia, Œwiêty Wojciech,
Lipce oraz s¹siednie jednostki administracyjne.

4.1. IKO mo¿e zawieraæ porozumienia wspó³dzia³ania
z innymi strukturami organizacyjnymi za zgod¹ zarz¹-
du SNG.

5.0. IKO samodzielnie okreœli³o swoj¹ strukturê organiza-
cyjn¹ i nazewnictwo za zgod¹ zarz¹du SNG: Prezes
Ko³a, Sekretarz, Przewodnicz¹cy, Liderzy Sekcji Spe-
cjalistycznych, Cz³onkowie Zarz¹du IKO.

6.0. Zakres dzia³ania IKO jest okreœlony § 9 statutu SNG
w punktach od 1 do 16.

7.0. Kadencja zarz¹du IKO trwa dwa lata.

8.0. Cz³onków przyjmuje Zarz¹d IKO na wniosek cz³onka
wprowadzaj¹cego.

8.1. Aktualizacja listy cz³onków nastêpuje co pó³ roku.
Cz³onkowstwo w IKO wygasa po braku pozytywnej
dzia³alnoœci w kole.

9.0. W sk³ad zarz¹du IKO mog¹ wchodziæ przedstawiciele
innych organizacji dzia³aj¹cych na tym samym terenie
pod warunkiem przyst¹pienia danej osoby do SNG.

Prezes
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk

Doc. Dr in¿. Andrzej Januszajtis

Za³o¿yciel IKO

In¿. Józef Kubicki

Prezes IKO

Mgr in¿. Pawe³ Patyk
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10.0. IKO mo¿e posiadaæ subkonto prowadzone przez
SNG na które bêd¹ wp³ywa³y kwoty pozyskane przez
Ko³o.  

10.1. Z uzyskanych wp³ywów na subkonto IKO 75% po-
zostaje do dyspozycji Ko³a – a 25% do dyspozycji
Zarz¹du SNG na dzia³alnoœæ statutow¹.

11.0. Zebrania cz³onków ko³a odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu.

11.1. Zebrania Zarz¹du Ko³a odbywaj¹ siê dwa razy w mie-
si¹cu.

11.2. Uczestnictwo cz³onków w zebraniu mo¿e byæ elek-
troniczne i uznaje siê za wa¿ne poprzez wyra¿enie
swojego stanowiska w omawianej sprawie za po-
moc¹ poczty elektronicznej, co bêdzie odnotowane
w protokole zebrania.

11.3. W zebraniu Zarz¹du mo¿e uczestniczyæ ka¿dy cz³o-
nek IKO.

12.0. Protoko³y sporz¹dza siê w zunifikowanej uproszczo-
nej formie papierowej lub elektronicznie b¹dŸ w for-
mie zapisów w ksiêdze pracy Zarz¹du IKO.

13.0. Zarz¹d SNG deleguje swojego przedstawiciela do
zarz¹du IKO na okres pierwszej kadencji pracy IKO.

14.0. Udziela siê IKO pe³nomocnictw SNG w prowadze-
niu i nawi¹zywaniu kontaktów z wy¿szymi uczel-
niami Trójmiasta, zak³adami pracy, organizacjami
pozarz¹dowymi, organami samorz¹dowymi i innymi
instytucjami.

15.0. IKO mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ informacyjn¹
w formie biuletynów, artyku³ów prasowych oraz in-
ternetowych.

16.0. W innych sprawach nieujêtych w niniejszym regula-
minie obowi¹zuje statut SNG.

Regulamin zosta³ zatwierdzony na zebraniu Zarz¹du

SNG w dniu 12.02.2013 r.
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– W³aœnie ukaza³a siê pani p³yta z pie-

œniami Bairda, Krauzego, Bruzdowicz

i £uciuka.

– P³ytê wyda³o Acte Préalable, Wydawnic-
two Muzyczne http://www.muzyka21.com,
które za³o¿y³ w 1997 Jan. A. Jarnicki, dy-
rektor artystyczny. Wydawnictwo promuje
wspó³czesn¹ muzykê polsk¹, rzadko wy-
konywan¹, dociera do kompozycji uni-
katowych, a ma³o znanych. Istnieje bardzo
du¿y obszar twórczoœci muzycznej, który
nie jest wprowadzany do programów kon-
certowych, tym bardziej cieszê siê, ¿e p³yta
z muzyk¹ tak rzadko wykonywan¹ zosta³a
wydana. Nagrania powsta³y w Studio Aka-
demii Muzycznej im. Stanis³awa Moniuszki
w Gdañsku. P³yta zwi¹zana jest z prac¹
doktorsk¹, obronion¹ na Wydziale Wokal-
no-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdañ-
sku (promotor: prof. Agnieszka Monasterska,
Akademia Muzyczna Kraków) i zawiera
kompozycje wokalno-instrumentalne prze-
³omu lat 50 i 60 XX wieku.

– Wa¿ny to czas w polskiej muzyce wspó³-

czesnej?

– Lata 50. i 60. XX wieku by³ to okres bar-
dzo intensywnego poszukiwania nowego
jêzyka muzycznego przez kompozytorów.
Wybra³am cztery cykle pieœni z podobnego
okresu, a ró¿ni¹ce siê diametralnie odmien-
nym jêzykiem brzmieniowym i poetyckim.
P³yta jest œwiatow¹ premier¹ wydawnicz¹
i zawiera: Pieœni truwerów Tadeusza Bairda,
Pantuny malajskie Zygmunta Krauzego,
Rysunki z przystani Joanny Bruzdowicz
i Portrety liryczne Juliusza £uciuka. W Pie-

œniach truwerów Tadeusz Baird zastosowa³
archaizacjê, siêgn¹³ do muzyki dawnej:
autentycznych melodii œredniowiecznych.
Kompozytor po³¹czy³ oryginalne teksty
i melodie œredniowiecznych truwerów z w³a-
snym, indywidualnym jêzykiem muzycz-
nym. Powsta³a kompozycja niezwykle
piêkna, tchn¹ca ciep³em i delikatnoœci¹.

– Z kolei utwór Krauzego napisany jest

na trzy flety i g³os.

Rozmowa z dr Lilianą Górską, artystką śpiewaczką, pedagogiem
Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu

i Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Za Dzikiej Ró¿y
zapachem idŸ (…) bêdzie ciê
wiód³ – jak czarodziejski flet

– Zupe³nie niespotykane zestawienie i jesz-
cze dodatkowa rzadkoœæ – g³os jest tutaj
najni¿szym „instrumentem”. Wspó³brzmie-
nia s¹ abstrakcyjne, bez odniesieñ tonalnych.
Jest to kompozycja unistyczna, z czasu,
kiedy Zygmunt Krauze zafascynowany by³
malarstwem W³adys³awa Strzemiñskiego
i z jego teori¹ widzenia. Celem kompozy-
tora by³o prze³o¿enie obrazu na dŸwiêk.
Zygmunt Krauze jest prekursorem unizmu
w Polsce.

bilnego obszaru wewnêtrznych prze¿yæ
cz³owieka, targanego emocjami, tymi ziem-
skimi i duchowymi. To wszystko odzwier-
ciedla muzyczny obraz Joanny Bruzdowicz,
który maluje dŸwiêkowy pejza¿ poetyckie-
go przes³ania. Pieœni s¹ nie³atwe wyko-
nawczo, poniewa¿ kompozytorka zastoso-
wa³a wiele wspó³brzmieñ intensywnych,
trudnych (sekundy, septymy, nony), ale fan-
tastycznie oddaj¹cych niespokojny, wielo-
p³aszczyznowy charakter poezji Josego Go-
rostiza.

– „Portrety liryczne” Juliusza £uciuka,

wieñcz¹ce p³ytowe nagranie, zadedyko-

wane s¹ pani.

–  Maestro Juliusza £uciuka pozna³am
w 2008 roku podczas nagrywania Jego Li-

tanii polskiej z Zespo³em Muzyki Dawnej
Cappella Gedanensis (nagranie w obecnoœci
kompozytora). By³o to dla mnie wspania³e
prze¿ycie. W 2009 roku Juliusz £uciuk
stworzy³ II wersjê Portretów lirycznych

z dedykacj¹ dla mnie, jest to dla mnie bar-
dzo cenna partytura. Prawykonanie II wer-
sji mia³o miejsce jeszcze w tym samym
roku (Katarzyna Bojaruniec – dyrygent).
Pierwotnie Portrety liryczne Juliusz £uciuk
napisa³ na sopran, prawykonanie (Stefania
Woytowicz) mia³o miejsce na Miêdzynaro-
dowym Konkursie Kompozytorskim w We-
necji w 1974 roku i cykl zdoby³ Z³ote
Lwy.

– To niezwykle emocjonalny, wyrafinowa-

ny, utwór, szczególnie wyraziœcie brzmi¹

w pani wykonaniu strofy poezji Konstan-

tego Ildefonsa Ga³czyñskiego: Za Dzikiej

Ró¿y zapachem idŸ na zawsze upojony

wœród dróg – bêdzie ciê wiód³ – jak cza-

rodziejski flet. (…)

– To urzekaj¹ce, liryczne teksty i piêknie,
kunsztownie stworzone muzyczne impresje.
Portrety liryczne to poemat wokalno-instru-
mentalny na g³os, dwoje skrzypiec, wio-
lonczelê i fortepian. Kompozytor z wielk¹
wra¿liwoœci¹ odnosi siê do treœci i charak-
teru przekazu poetyckiego, tworz¹c piêæ

– Urzekaj¹co, z delikatnoœci¹ i wdziê-

kiem, œpiewa pani pieœni Joanny Bruz-

dowicz do wierszy Jose Gorostiza. (…)

A ¿ycie jest zaledwie cudownym spoczyn-

kiem ³odzi wœród miêkkiego bezruchu

piasków (…) (…) Czasami zbiera mi siê

na p³acz, ale wyrêcza mnie morze (…)

– Jest to cykl absolutnie niezwyk³y! Joanna
Bruzdowicz stworzy³a 7 miniatur – Rysunki

z przystani, do piêknych wierszy Jose Go-
rostiza, zawieraj¹cych uniwersalne przes³a-
nie. Poezja przedstawiaj¹c pejza¿ morza,
odnosi siê do sfery uczuæ ludzkich, niesta-
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obrazów tak misternie utkanych, tak deli-
katnie migoc¹cych brzmieniem, ¿e wyko-
nawca stara siê z wielk¹ ostro¿noœci¹ nie
zburzyæ tego cudnego, ulotnego klimatu,
a chce siê poddaæ jego nurtowi, jego uroko-
wi. Ka¿da czêœæ powsta³a do tekstu innego
polskiego poety: „Na ³¹ce” Anny Œwirsz-
czyñskiej, „Dzika Ró¿a” Konstantego Il-
defonsa Ga³czyñskiego, „Dzban mi³oœci”
Jana Górec-Rosiñskiego (fragm. poematu

„BluŸnierstwo garncarza”), „Erotyk” Jaro-
s³awa Iwaszkiewicza i „Promyk jaskra”
Haliny Poœwiatowskiej.

W nagrania wziêli udzia³ wspaniali mu-
zycy: Katarzyna Bojaruniec – dyrygent,
Dorota D¹browska – flet I, Anna Gadziñ-
ska – flet II, Krzysztof Koziatek – wiolon-
czela, Marcin Kucharzewski – fortepian,
Anna Mikolon – fortepian, Artur Milian –
skrzypce I, Szymon Morus – dyrygent,

Anna Mrachacz – skrzypce II, Mariusz
Mruczek – wiolonczela, Aleksandra Pyrcz
– flet III, Piotr Sutt – perkusja.

– Dziêkujê pani za rozmowê i ¿yczê wielu

artystycznych i pedagogicznych sukce-

sów!

KATARZYNA KORCZAK

FOT. MARZENA WIERZBOWSKA

MATERIA£Y PROMOCYJNE DR LILIANY GÓRSKIEJ

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (6)

Co urzêdy bezpieczeñstwa

publicznego mia³y wspólnego
z u¿ytecznoœci¹ publiczn¹?

Atrakcyjna zabudowana nieruchomoœæ w Gdyni Kamiennej Górze, stanowi¹ca przyk³ad architektury gdyñskiego modernizmu,

zosta³a zaraz po zajêciu miasta przez wojska hitlerowskie przeznaczona na potrzeby gestapo. Po wyzwoleniu miasta pod

koniec marca 1945 r. nieruchomoœæ zosta³a przekazana Miejskiemu Urzêdowi Bezpieczeñstwa Publicznego w Gdyni.

NSA – nie by³o podstaw do wyw³aszczenia,
wniosek o zasiedzenie, który oddali³ S¹d

Po trwaj¹cym ponad 8 lat postêpowa-
niu, w trakcie którego sprawa dwukrotnie
trafi³a do Naczelnego Sadu Administra-
cyjnego potwierdzono, i¿ nie by³o pod-
staw do wyw³aszczenia tej nieruchomoœci
z uwagi na to, i¿ sposób wykorzystywa-
nia nieruchomoœci przez MUBP w Gdyni
nie spe³nia³ przes³anki celu u¿ytecznoœci
publicznej. Co wiêcej NSA potwierdzi³, i¿
decyzjê o wyw³aszczeniu wyda³ niew³a-
œciwy organ. W konsekwencji korzyst-
nych rozstrzygniêæ administracyjnych jak
i s¹dowo-administracyjnych spadkobier-
cy dawnej w³aœcicielki zostali wpisani do
ksiêgi wieczystej prowadzonej dla nieru-
chomoœci.

I gdy siê wydawa³o, ¿e sprawa zwi¹za-
na z odzyskaniem nieruchomoœci zosta³a
ostatecznie zakoñczona, a w³aœciciele nie-
ruchomoœci prowadzili z wojskiem roz-
mowy na temat warunków dalszego korzy-
stania z nieruchomoœci, Skarb Pañstwa
reprezentowany przez Prezydenta Miasta
Gdyni wyst¹pi³ z wnioskiem o zasiedzenie
nieruchomoœci wskazuj¹c, i¿ skoro decy-
zja o wyw³aszczeniu by³a od samego po-
cz¹tku niewa¿na, to w takim razie Skarb
Pañstwa, jako samoistny posiadacz nieru-
chomoœci, naby³ j¹ w drodze zasiedzenia.

Szczêœliwie jednak dla aktualnych w³a-
œcicieli nieruchomoœci S¹d oddali³ wnio-
sek o zasiedzenie.

Przepisy „dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r.

o wyw³aszczeniu maj¹tków zajêtych na ce-

le u¿ytecznoœci publicznej w okresie wojny

1939–1945 r.” dopuszcza³y wyw³aszcze-

nie nieruchomoœci zajêtych m.in. na cele

u¿ytecznoœci publicznej. Jednak¿e jak

podkreœla siê w doktrynie i orzecznictwie

s¹dów administracyjnych wyraz publiczny

oznacza: dotycz¹cy ca³ego spo³eczeñstwa

lub jakiejœ zbiorowoœci, dostêpny lub prze-

znaczony dla wszystkich.

Tymczasem wykorzystywanie wyw³asz-

czonej nieruchomoœci na cele mieszkalno-

biurowe oznacza³o, i¿ przynajmniej czê-

œciowo nieruchomoœæ by³a wykorzystywana

na potrzeby indywidualnych osób, w tym

przypadku wyró¿nionych czy te¿ wyodrêb-

nionych wed³ug kryterium przynale¿noœci

do okreœlonej grupy zawodowej (funkcjo-

nariuszy UB), a tym samym nie mog³o byæ

mowy o realizacji celu u¿ytecznoœci pu-

blicznej.

Z uwagi na to, i¿ nie zosta³a spe³niona

jedna z kilku ³¹cznych przes³anek nie-

zbêdnych do zastosowania instytucji wy-

w³aszczenia na podstawie powy¿szego

dekretu, decyzja o wyw³aszczeniu nieru-

chomoœci zosta³a wydana z ra¿¹cym naru-

szeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1

pkt 2 kodeksu postêpowania administra-

cyjnego.

Jednoczeœnie z uwagi na to, i¿ decyzja

wyw³aszczeniowa zosta³a wydana przez

niew³aœciwy organ, by³a dodatkowo dotkniê-

ta wad¹ wskazan¹ w art. 156 § 1 pkt 1 ko-

deksu postêpowania administracyjnego.

MAREK FORYŒ,

RADCA PRAWNY DART DG, TEL. 502 166 894

Nieruchomoœæ Miejski Urz¹d Bezpie-
czeñstwa Publicznego w Gdyni wykorzy-
stywa³ na cele biurowo-mieszkalne.

Przywrócono jej posiadanie
nieruchomoœci, a nastêpnie

wyw³aszczono
W³aœcicielka nieruchomoœci nie wróci³a

po wojnie do kraju ze wzglêdów politycz-
nych, jednak zadba³a o uregulowanie sta-
tusu prawnego pozostawionego w Polsce
mienia. Za poœrednictwem pe³nomocnika
przywrócono jej posiadanie nieruchomo-
œci i w konsekwencji wpisano z powrotem
do ksiêgi wieczystej. Pomimo tego nieru-
chomoœæ ca³y czas pozostawa³a w gestii
MUBP w Gdyni a¿ do roku 1953, w kon-
sekwencji czego wyw³aszczono j¹ z prze-
znaczeniem na u¿ytecznoœæ publiczn¹.

Po roku 1953 kilkukrotnie zmienia³ siê
podmiot korzystaj¹cy z nieruchomoœci,
aby w latach 90. XX wieku nieruchomoœæ
przekazaæ wojsku, które korzysta z nieru-
chomoœci do dnia dzisiejszego.

O nieruchomoœæ upomnieli siê spadko-
biercy zmar³ej za granic¹ dawnej w³aœci-
cielki i na ich wniosek zosta³o wszczête
postêpowanie nadzorcze, maj¹ce zweryfi-
kowaæ prawid³owoœæ i zasadnoœæ procedu-
ry wyw³aszczeniowej opartej na dekrecie
z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wyw³aszcze-
niu maj¹tków zajêtych na cele u¿yteczno-
œci publicznej w okresie wojny 1939–
1945 r.
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Zacznijmy od I Dworu, nale¿¹cego dziœ
do Nadleœnictwa Gdañsk.

Joachim Wilhelm Weickhmann
wybudowa³ Mont Brillant

Od 1798 r. stanowi³ w³asnoœæ burmistrza
Joachima Wilhelma Weickhmanna, który
wybudowa³ istniej¹cy do dzisiaj pa³acyk,
zwany Mont (albo Mon-) Brillant, co po
wojnie zalegalizowano jako „Bia³¹ Górkê”.
Ród Weickhmannów, zasiedzia³y w Gdañ-
sku od XVII w., wyda³ m.in. 2 burmi-
strzów. Joachim Wilhelm (1737–1819) by³
synem dr med. Jana Leonarda Weickhman-
na i Szarlotty Wilhelminy v. Dorne, po któ-
rej odziedziczy³ posiad³oœæ. Po studiach
prawa w 1775 r. zosta³ ³awnikiem, w 1781

Mieszkańcy Polanek – wczoraj i dziś

S³awni, wa¿ni, zapomniani
Polanki, wymienione po raz pierwszy w 1279 r., nale¿a³y do klasztoru w Oliwie. Od XVII w. cystersi wydzier¿awiali grunty

gdañszczanom, którzy budowali sobie rezydencje, nazywane dworami. By³o ich osiem, numerowanych od Oliwy. Wœród

ich mieszkañców mo¿na znaleŸæ ludzi s³awnych i wa¿nych, niekiedy zapomnianych.

zimê spêdzali w domu przy Œwiêtego Du-
cha (dziœ nr 47). 22 lutego 1788 r. urodzi³
im siê syn Artur.

Ma³y Artur Schopenhauer
biega³ po alejkach

Mi³o pomyœleæ, ¿e do II rozbioru Polski,
w którym Prusacy zajêli Gdañsk, a rodzice
siê wyprowadzili, przysz³y wielki filozof
biega³ w lecie po alejkach wzorowo (wów-
czas) utrzymanego parku, z którego rozpo-

œciera³ siê widok na morze, piêknie opisany
przez jego matkê: W oœwietleniu wieczor-

nym jak i porannym, poruszone burz¹ do

swych najg³êbszych g³êbin, b³yszcz¹ce

w jasnym œwietle s³onecznym albo chwilo-

wo zacienione przez przelatuj¹ce chmury,

zale¿nie od godzin dnia wiecznie zmienne

morze u¿ycza³o mi nigdy nie nu¿¹cego

widowiska...
Kolejny IV Dwór, zwany „Jutrzenk¹”,

dziœ niestety w katastrofalnym stanie, nale-
¿a³ od 1732 r. do Jerzego Wachschlägera.
Dziadek Jerzego Daniel, notariusz królo-
wej Ludwiki Marii, przeniós³ siê do Gdañ-
ska z Torunia. Ojciec, równie¿ Jerzy, by³
szwedzkim rezydentem w Warszawie, a póŸ-
niej radc¹ królewskiej kancelarii w Sztok-
holmie. Po œmierci Jerzego Wachschlägera
(syna) w 1739 r. wdowa po nim sprzeda³a
dwór Janowi Micha³owi Losehartowi, który
w dwa lata póŸniej odprzeda³ go póŸniejsze-
mu burmistrzowi Gdañska (od 1758 r.)
Karolowi Groddeckowi. Tutaj spêdza³y
lato jego dzieci i wnuki (m.in. póŸniejszy
profesor wileñski Gotfryd Ernest Grod-
deck – autor pierwszej w œwiecie historii
literatury starogreckiej) oraz prawnuk Ka-
rol August, który równie¿ zosta³ burmi-
strzem. Groddeckowie przebudowali rezy-
dencjê w duchu baroku. Pochodz¹cy z niej
piêkny piec z 1742 r. z ich herbem znajdu-
je siê w dworze Królewskiej Doliny (Do
Studzienki 3 – dziœ przedszkole). Od nie-
dawna mamy w Gdañsku rondo Karola
Groddecka. W pogrzebie zas³u¿onego bur-
mistrza 24 stycznia 1775 r. wziê³o udzia³
716 osób id¹cych parami w orszaku z jego
domu przy Piwnej (dzisiejszy nr 64) do
koœcio³a Mariackiego. Trumnê nios³o 14
studentów Gimnazjum Akademickiego.
Na katafalku oœwietla³y j¹ dwie pochodnie
i 160 œwiec. Pochowano burmistrza w ro-
dzinnej kaplicy œw. Anny (tam, gdzie dziœ
stoi Piêkna Madonna).

Nocowali: Napoleon i Jan Pawe³ II.
Mieszka³ Lech Wa³êsa

Kolejny V Dwór nazywano „Angiel-
skim”, bo jak zapisano w 1740 r. „Anglicy

zwykli go wynajmowaæ na letni¹ rezyden-

cjê”. Kupi³ go wtedy „Szanowny p. Henricus

III Dwór (Schopenhauerów) na starej rycinie

Fot. Arch.

rajc¹, w 1785 sêdzi¹. Trzykrotnie by³ kró-
lewskim burgrabi¹. Po I rozbiorze stara³
siê o zniesienie wprowadzonych przez Pru-
sy utrudnieñ handlowych. Od 1794 by³
burmistrzem utworzonego przez Prusaków
magistratu. Po 6 latach ust¹pi³. Zmar³
w wieku 82 lat. Dwór odziedziczy³ syn Jo-
achim Henryk Weickhmann (1769–1857),
który poszed³ w œlady ojca. W 1807 r. zo-
sta³ senatorem napoleoñskiego Wolnego
Miasta, a w 1814 nadburmistrzem Gdañska.

W 1850 r. przeszed³ w stan spoczynku.
Wœród w³aœcicieli II Dworu, zwanego

Krynic¹ (Quellbrunn) nie by³o wielkich
s³aw. PrzejdŸmy wiêc do III Dworu, nale-
¿¹cego od 1741 r. do dr med. Dawida Ka-
dego, jednego z za³o¿ycieli dzia³aj¹cego
od 1743 r. s³awnego Towarzystwa Przy-
rodniczego. W 1784 r. kupi³ go od spad-
kobierców Kadego gdañski kupiec Henryk
Floris Schopenhauer. By³ tu ogród rekre-

acyjny z wszystkimi emfiteutycznymi przy-

nale¿noœciami, budynkami, rol¹, lasem itp.

(...), z wszystkimi okreœlonymi w przywileju

uprawnieniami i swobodami. W rok póŸ-
niej Henryk Floris wprowadzi³ tu œwie¿o
poœlubion¹ Joannê Henrietê Trosienerównê.
W piêknej posiad³oœci wypoczywali latem,
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Suermans (Soermans), obywatel i kupiec

gdañski, z pochodzenia Holender, za sumê

5000 flor., uiœci³ laudemium (op³atê) wyni-

kaj¹ce z nale¿noœci emfiteutycznej, 500 flor.

Ponadto czcigodny p. Opat (jak zawsze)
w przypadku sprzeda¿y wszelkich dzier¿aw

klasztornych zapewni³ sobie za (jego) wpro-

wadzenie dozwolony podarek, mianowicie

60 flor. Soermans pe³ni³ w Gdañsku funk-
cjê holenderskiego konsula. Jego córka
wysz³a za m¹¿ za Andrzeja Schopenhauera,
dziadka filozofa. Po œmierci Soermansa
posiad³oœæ odziedziczy³ jego bratanek, a po
nim wdowa, której drugim mê¿em by³ p³k
Pirch z kaszubskiej szlacheckiej rodziny
Pierzchów.

Oprócz mieszkañców bywali na Polan-
kach niemniej znamienici goœcie. W 1807 r.,
przed uroczystym wjazdem do Gdañska,
przenocowa³ tutaj Napoleon. W którym dwo-
rze? W wydanych w 1957 r. „Odwiedzinach
Gdañska w XIX w.” Fabiani-Madeyskiej
(przyda³oby siê nowe wydanie!) czytamy:
Do Oliwy Napoleon przyby³ 31 maja, by

ju¿ nazajutrz udaæ siê do Gdañska. Rezy-

dowa³ wówczas (...) na Polankach w tzw.

Dworze VI, zwanym „Montbrillant”, a bê-

d¹cym w³asnoœci¹ Francuza, hr. Guilloteau

de Grandeffe z Pary¿a. Autorka powo³uje
siê przy tym na artyku³ B. Arkego w „Olivaer
Nachrichten” nr 40 z roku 1910. Wszystko
by³oby w porz¹dku, gdyby nie to, ¿e nazwê

„Montbrillant” nosi³, jak wspomnia³em
wy¿ej, nie VI tylko I Dwór, nale¿¹cy do
by³ego burmistrza Weickhmanna. A wiêc
je¿eli w „Montbrillant”, to nie u Francuza,
a je¿eli w jego VI Dworze, to nie w „Mon-
brillant”. Wyjaœniæ tê sprawê mog¹ dalsze
badania. Na razie musi nam wystarczyæ, ¿e
cesarz nocowa³ „w jednym z dworów”.
Natomiast niew¹tpliwym Goœciem II Dwo-

„Ty organizuj stra¿, która bêdzie
pilnowa³a Stoczni”

(...) – Rodzice i brat mieszkali na Ho¿ej
prawie do koñca Powstania Warszawskie-
go. Niemcy ich – wraz z innymi mieszkañ-
cami po upadku Powstania Warszawskie-
go – wypêdzili, nasz dom spalili. Nie by³o
do czego wracaæ. Po wojnie ojciec wszed³
w sk³ad jednej z grup operacyjnych, któ-
rych zadaniem by³o organizowanie admi-
nistracji na tak zwanych ziemiach odzy-
skanych. Z jedn¹ z takich grup – ju¿ chyba
w kwietniu 1945 roku – przyby³ do Gdañ-
ska. Pracowa³ gdañskim magistracie.

– Mia³em 22 lata. By³em ju¿ ¿onaty.
Kariery w wojsku robiæ nie zamierza³em.
Ca³y czas chcia³em siê dostaæ na studia

Opowiada prof. Lech Kobyliński, warszawiak o korzeniach kresowych. Uczestnik Powstania
Warszawskiego. W maju 1945 roku zobaczył czołgi w ogrodach przy ulicy Uphagena we Wrzeszczu. Był
przy tym, jak Polacy i Rosjanie dzielili między sobą majątek stoczniowy. W sklepiku pod gruzami przy
al. Grunwaldzkiej rok po wojnie zginął jego ojciec. Do dziś nie wie, czy dr Sallach utonął na Gustloffie.

Profesor z ulicy Uphagena
okrêtowe na politechnice. Prosi³em o prze-
niesienie do Gdañska. Otrzyma³em zgodê
i przydzia³ do Marynarki Wojennej, której
wtedy jeszcze nie by³o. Z Warszawy do
Gdañska – jako wojskowy – przyjecha³em
w maju 1945 roku. Administracja ju¿ dzia-
³a³a. ¯ona, Stefania, przebywa³a wci¹¿
w Warszawie. W Nowym Porcie funkcjo-
nowa³ zapasowy batalion Marynarki Wo-
jennej pod dowódc¹ komandora Kopca.
Tam siê znalaz³em. Œci¹gano do batalionu
marynarzy, oficerów. Ale – poniewa¿ gro-
madzenie ludzi by³o wtedy jedynym celem
batalionu – nie mia³em nic do roboty. Gdy
zaczêto organizowaæ Marynarkê Wojenn¹
w Gdyni stopniowo oddelegowywano do
niej ludzi. W Gdañsku przebywa³ mój wu-
jek, brat mamy, Olgierd Jab³oñski, przed-

wojenny absolwent Wydzia³u Okrêtowego
Wy¿szej Szko³y Technicznej w Gdañsku
(Technische Hochschulle). W³aœciwie stu-
diów nie ukoñczy³, bo wybuch³a wojna,
gdy by³ na roku dyplomowym i niemieccy
studenci – go, wraz z innymi polskimi stu-
dentami, z uczelni wyrzucili. Wujek pra-
cowa³ jako jeden z wicedyrektorów Zjed-
noczenia Stoczni Polskich. Dyrektorem
by³ Witold Urbanowicz, póŸniejszy profe-
sor Politechniki Gdañskiej. Wujek znalaz³
siê wœród kilku in¿ynierów okrêtownictwa
po przedwojennej Wy¿szej Szkole Technicz-
nej w Gdañsku (Technische Hochschulle),
którzy organizowali przejmowanie Stoczni
Gdañskiej i innych stoczni z r¹k radziec-
kich. By³a umowa pomiêdzy rz¹dem ra-
dzieckim i polskim, ¿e stocznie przechodz¹

ru by³ w 1999 r. nasz Wielki Papie¿ Jan
Pawe³ II. A wœród wspó³czesnych miesz-
kañców Polanek nie mo¿na pomin¹æ za-
s³u¿onego noblisty i Honorowego Obywa-
tela Gdañska, legendarnego przywódcy
Solidarnoœci, by³ego Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Lecha Wa³êsy.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

IV Dwór, nadal piêkny choæ w rozpaczliwym stanie

Fot. Andrzej Januszajtis
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w rêce polskie, ale – jedna trzecia urz¹dzeñ
ma byæ polska, dwie trzecie – oni zabie-
raj¹. Do podzia³u by³y œwietne, niezbêdne
w przemyœle stoczniowym: tokarki, wier-
tarki, frezarki i in.

Poniewa¿ w Nowym Porcie wci¹¿ bra-
kowa³o dla mnie zajêcia wujek powie-
dzia³: „ChodŸ do pomocy do Zjednoczenia
Stoczni Polskich”. Napisa³em podanie do
komandora Kopca, ¿eby mnie oddelego-
wa³. I tak siê sta³o.

– Dyrektor Zjednoczenia Stoczni Pol-
skich, in¿. Umiastowski, powiedzia³ do
mnie: „Ty organizuj stra¿, która bêdzie
pilnowa³a Stoczni”. I tak zosta³em komen-
dantem stoczniowej stra¿y. Koncentrowa-
liœmy ludzi, trzeba by³o jakoœ ich uzbroiæ
i kazaæ strzec stoczniowego maj¹tku. Wœród
in¿ynierów by³ in¿. Czarnocki, te¿ absol-
went przedwojenny gdañskiej Wy¿szej
Szko³y Technicznej, który wkrótce zosta³
dyrektorem Stoczni Gdañskiej. Dzielono
maj¹tek w ten sposób: „Ta maszyna dla
ruskich, ta dla nas”. I Rosjanie zaczynali
pakowaæ swoje maszyny do skrzyñ. Przy
ka¿dej stawiali stra¿nika. Raz in¿. Czar-
nocki stanowczo powiedzia³: „To urz¹dze-
nie by siê nam cholernie przyda³o”. Mówiê:
„Dobra, za³atwimy”. Mia³em zaufanego po-
mocnika, który stwierdzi³: „Pó³ litra wódki
– maszyna nasza”. A skrzynie by³y malo-
wane: albo na czerwono, albo na bia³o-
-czerwono. Jak bia³o-czerwone – polskie,
czerwone – ich. No i sz³o siê do rosyjskie-
go stra¿nika, dawa³o pó³ litra wódki, bra³o
sprzêt, na skrzyni domalowywa³o bia³¹ kre-
skê. I sprawa za³atwiona! Takim sposobem

sporo urz¹dzeñ kupi³o siê za gro-
sze. Rosjanie swoje maszyny za³a-
dowali na dok i wywieŸli. Podobno
to siê wszystko gdzieœ na Ba³tyku
potopi³o, chocia¿ nie jestem pe-
wien.

Goœcie rosyjscy g... w prezencie
zostawili

– W Gdañsku szuka³em jakie-
goœ lokum. Wujek, Olgierd Jab³oñ-
ski radzi³: „Zajmij jakiœ dom, nie
mieszkanie”. Przyjezdni Polacy
najchêtniej wchodzili do mieszkañ,
domów, zasiedlonych przez Niem-
ców, zagospodarowywali siê w jed-
nym pokoju. Niemcy wyje¿d¿ali,
a oni zostawali i mieli wszystko
umeblowane. Na ulicy Uphagena
we Wrzeszczu dwa domy by³y wy-
palone – willa naprzeciwko nasze-
go domu oraz dom s¹siedni, reszta
pozosta³a w jakim takim stanie.
Oba domy odbudowa³ prof. Romu-
ald Adam Cebertowicz i przezna-
czy³ na mieszkania dla pracowników In-
stytutu Katedry Hydrauliki i Hydrologii,
którego by³ kierownikiem, na Wydziale
In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Gdañ-
skiej. Pierwszy – naprzeciwko naszego
domu – wygl¹da, jak przed wojn¹. Drugi
– przy willi Patschkego – postawiony na
obrysie dawnych fundamentów, znacznie
uproszczony, nie dorównuje architektur¹
poprzedniej budowli.

– W tutejszych willach rozlokowa³o siê
sowieckie wojsko. Na poprzecznej ulicy

sta³ szlaban, ¿o³nierze trzymali
wartê i w ulicê Uphagena nie mo¿-
na by³o ani wjechaæ ani wejœæ.

Piêtrzy³y siê stosy skrzyñ z amu-
nicj¹ i materia³ami wybuchowymi
oraz czêœciami broni. Widzia³em
porzucone, poniemieckie dzia³ko
przeciwpancerne czy przeciwlot-
nicze, ma³okalibrowe. Myœlê, ¿e
w tej okolicy wczeœniej jakiœ od-
dzia³ niemiecki stacjonowa³, bo
amunicja by³a niemiecka.

– Wiêkszoœæ sowietów doœæ
szybko siê st¹d wynios³a, domy
pozostawili wyszabrowane. Dwa,
czy trzy dni po ich wyjeŸdzie
wszed³em z moim dobrym znajo-
mym, panem prof. Staniewiczem
z Uniwersytetu im. Stefana Bato-
rego w Wilnie, in¿ynierem elek-
trykiem, który potem wyk³ada³ na
Politechnice Gdañskiej, na ulicê
Uphagena. Syn Staniewicza, le-
karz, mieszka – parê domów dalej

– do dziœ. Zastanawialiœmy siê, które domy
dla siebie wybraæ. Jeden tylko, na koñcu
ulicy, zajê³a jakaœ rodzina. Tu? Mo¿e tam?

– Jeden dom bardziej zniszczony, inny
mniej. O, brakuje kawa³ka dachu, gdzie
indziej dziura w murze. Domy przy ulicy
Uphagena, choæ podniszczone, nadawa³y
siê, po naprawach i remontach, od razu do
zamieszkania. Podszed³em pod dom nr 19,
obecnie 16. Dach nieco uszkodzony, ale
dziur po pociskach nie by³o. Otwarte
drzwi, okna powybijane. Jak wszêdzie
zreszt¹. W œrodku – pusto, ba³agan. Patrzê
– gara¿. Dobrze. Na dole nawet mieszka-
nie szofera by³o. Ciê¿kie meble, jakieœ
graty, zosta³y. Wszystko, co cenne, Rosja-
nie zabrali, poniszczyli, albo spalili. Stwier-
dzi³em: „Tu mi siê podoba. Zostajê”. Zaj¹-
³em dom. Pocz¹tkowo by³em sam. Z pracy
wraca³em na noc. Na górze na pod³odze
k³ad³em koc i tak spa³em. Parter – zalany,
zab³ocony, kawa³ka dachu wci¹¿ brako-
wa³o, nie nadawa³ siê jeszcze do zamiesz-
kania. W ka¿dej wolnej chwili robi³em
porz¹dki. £ata³em okna dykt¹.

– Któregoœ dnia podjecha³y dwa samo-
chody, rosyjskie. Pu³kownik z adiutantem
i szofer, w drugim aucie – dwóch ¿o³nierzy.
Spytali, czy mog¹ siê w gara¿u przespaæ
i postawiæ samochody. Gara¿ by³ otwarty,
drzwi brakowa³o. Mówiê: „ChodŸcie”.
I œpiê na górze. W nocy s³yszê szum, zbu-
dzi³em siê, jakoœ nic siê nie dzia³o. Rano
us³ysza³em jak pojechali. Wchodzê do
kuchni – coœ œmierdzi! A w kuchni kre-
dens by³ ze szklanymi szufladkami. Otwie-

Willa Patschkego do koñca 1946 roku sta³a pusta

W swoim domu stworzy³ ma³e muzeum
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ram jedn¹ szufladê a tu... narobione. Weszli
przez okno, najedli siê i g... w prezencie
zostawili.

Pojawi³a siê woda, elektrycznoœæ i gaz

– Co zosta³o po poprzednich w³aœcicie-
lach? O – tu szafka z dziur¹ w drzwiczkach.
Pewnie zosta³a zamkniêta na klucz i so-
wieccy wojskowi bagnetem j¹ otworzyli.
I kredens. Reszta sprzêtów, które zasta³em,
to by³y wraki, do wyrzucenia. W ogrodzie
zobaczy³em resztki grz¹dek.

I jamy po czo³gach, chyba dwie. Ros³y
drzewa. Miêdzy innymi cisy. Wtedy ma³e,
dzisiaj ogromne, pozarasta³y okna, w po-
koju w dzieñ jest prawie ciemno.

W Gdañsku dosyæ szybko naprawiono
sieæ wodoci¹gow¹ na tyle, ¿e w kranach
by³a woda. Tylko pocz¹tkowo w domu
u¿ywa³o siê œwiece, jesieni¹ 1945 roku na
pewno dzia³a³a ju¿ elektrycznoœæ. Mieli-
œmy centralne ogrzewanie. W piecu na dole

Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztu-
ki postanowi³o uhonorowaæ red. Katarzy-

nê Korczak medalem wybitym z okazji
90-lecia powstania Towarzystwa Przyja-
ció³ Nauki i Sztuki w Gdañsku. Wrêczenie
nagrody nast¹pi³o podczas zbiorowego
wernisa¿u artystek zwi¹zanych z GTPS.

Medale oraz wydrukowane na czerpa-
nym papierze dyplomy otrzyma³y jeszcze
dwie panie, a mianowicie Maria Rosner-

-Kania oraz Barbara £aban-Januszko.
Do ka¿dej z nagrodzonych pañ trafi³a te¿

Medal  dla
red. Katarzyny  Korczak

– W pe³nym agresji œwiecie jeden
uœmiech wiêcej nikomu jeszcze nie za-
szkodzi³ – podkreœla dyrektor Daniel

Kufel. – Tak te¿ traktujmy Dzieñ kobiet
i kulturê, która ³agodzi obyczaje.

Na kolejnym wernisa¿u zostanie uho-
norowany medalem wieloletni wiceprezes
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” Zbigniew

Socha.

JAROS£AW  BALCEWICZ

siê palio, czym siê da³o, ale ciep³o w miesz-
kaniu by³o. Gaz te¿ siê w kuchni szybko
pojawi³.

– Przy ulicy Uphagena jeszcze w 1946
roku wiele domów by³o nie zamieszka-
³ych. Ta willa przy ulicy Uphagena 23,
która nale¿a³a do rodziny Patschke, bardzo
du¿a, nie uszkodzona, do koñca 1946 roku
jeszcze sta³a pusta. Z werandy rozpoœcie-
ra³ siê wspania³y widok. Tu¿ po wojnie
wewn¹trz by³o mnóstwo piêknych mebli.
Pokój japoñski, pokój chiñski itd. W œrod-
ku – szafy oszklone na ca³¹ wysokoœæ œcia-
ny, a ty³y œcian to by³y lustra mniej wiêcej
2 metry wysokie i chyba z 1,5 metrów sze-
rokie. Pó³ki szklane, na pó³kach kryszta³y
– wazony, patery, szklanki itp. W tej willi
ktoœ ukrad³ kran i zaczê³a laæ siê woda,
poszed³em naprawiæ. Po drodze us³ysza-
³em brzêk szk³a. Gdzieniegdzie jeszcze
mieszkali wtedy sowieccy wojskowi. Wcho-
dzê i widzê – ¿o³nierz stoi, sympatyczny

ch³opak, z pepesz¹ przewieszon¹ na sznur-
ku przez ramiê. I co robi? Bierze jeden po
drugim kryszta³ i pach, pach, w lustra! Ja
mówiê do niego „Szto ty die³ajesz?” On
odpowiada „Stiek³o bju”. Drobniutko po-
t³uczone kryszta³owe szk³o spada³o na
pod³ogê. NajwyraŸniej wy¿ywa³ na tych
lustrach. Pewnie pochodzi³ z jakiejœ zabi-
tej deskami wioski i niszczenie czegoœ
nieznanego, drogiego, fascynowa³o go.
Dopiero chyba w 1946 r., a mo¿e nawet
1947 r., do tej willi wprowadzi³ siê konsu-
lat angielski. Meble stopniowo znika³y
i teraz nie ma ju¿ nic z oryginalnego wy-
posa¿enia. (…)

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA MAREK ZARZECKI

Jest to fragment tekstu z cyklu „Opowieœci
Wrzeszczan. Œlad”. Ca³oœæ czytaj na

www.wrzeszcz.info.pl

ksi¹¿ka dr Jaros³awa Balcewicza przybli-
¿aj¹ca dzia³alnoœæ Towarzystwa Przyjació³
Nauki i Sztuki w okresie miêdzywojennym
oraz powstanie Wolnego Miasta Gdañska.

Wszystkim paniom, które tego wieczo-
ru przyby³y do Galerii „Punkt” serdecznie
¿yczenia z³o¿y³ prezes GTPS Beniamin
Koralewski. Dalsza czêœæ imprezy mia³a
ju¿ charakter nieoficjalny. GTPS okaza³o
siê jedn¹ z nielicznych w Gdañsku instytu-
cji, które potrafi³y zachowaæ siê wobec
pañ z klas¹.

W maju 1945 roku w ogrodzie by³y jamy po czo³gachRodzinne albumy i dokumenty przetrwa³y
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Na Podwalu Staromiejskim czuje siê ju¿ wiosnê

Fot. Andrzej Januszajtis

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii

„MA£A ¯ABKA”


