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Muzeum Zegarów Wieżowych znów działa

Pod wie¿¹ i na wie¿y

œw. Katarzyny
W dniu 1 lipca otwarto znowu Muzeum Zegarów Wie¿owych w koœciele œw. Katarzyny. Œciœle mówi¹c muzeum jest nie
„w”, tylko „na” koœciele, w pomieszczeniach wie¿y i teraz tak¿e na przestronnym poddaszu œwi¹tyni.

Otwarto je po przerwie, spowodowanej
po¿arem dachów koœcio³a w maju 2006 r.
i mozoln¹ odbudow¹.

Dzwony karylionu z Biskupiej Górki

Po okolicznoœciowych wyst¹pieniach
m.in. dyrekcji Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska, którego dzia³ zegarowy
jest czêœci¹, oraz zaproszonych goœci mo-
gliœmy obejrzeæ powiêkszon¹ i efektownie
podœwietlon¹ kolekcjê. Przyby³o trochê
eksponatów, m.in. na œcianie zawieszono
dzwony karylionu z Biskupiej Górki. Odla-
ne w 1939 r. w Stoczni Gdañskiej, wygry-
wa³y melodie na wie¿y schroniska m³odzie-
¿owego, towarzysz¹c przedstawianej przez
ruchome modele okrêtów scenie s³ynnego
starcia na Morzu Pó³nocnym w 1473 r.,
w którym Pawe³ Beneke zdoby³ najwiêk-
szy skarb miasta tryptyk z S¹dem Ostatecz-
nym Hansa Memlinga. W roku 1970 dzwo-
ny zosta³y przeniesione na wie¿ê Ratusza
G³ównego Miasta, gdzie zast¹pi³y umiesz-
czon¹ tam w 1959 r. kiepskiej jakoœci po-
zytywkê, której dŸwiêki wzmacniano elek-
tronicznie. Z 22 dzwonów z Biskupiej Górki
wojnê przetrwa³o 17. Niektóre mia³y prze- Dzwony karylionu œw. Katarzyny

strzeliny i nie brzmia³y stuprocentowo czysto,
ale w sumie by³y lepsze od tamtej pozy-
tywki. Przypomnijmy, ¿e od 1 stycznia
2001 r. z wie¿y Ratusza rozbrzmiewaj¹ co

godzinê dŸwiêki karylionu najwy¿szej ja-
koœci, z³o¿onego z 37 dzwonów, odlanych
przez firmê Koninklijke Eisbouts w Asten.
Te z Biskupiej Górki mog¹ w przysz³oœci,
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po wymienieniu niektórych i uzupe³nieniu
skali, powróciæ na dawne miejsce. Odtwo-
rzenie tamtejszego zegara figurowego by-
³oby bardzo po¿¹dane. Zaniedbany rejon
miasta zyska³by wielk¹ atrakcjê turystyczn¹.

Mechanizm kolebnikowy z ¯ukowa

Wróæmy jednak do tematu. Najcenniej-
szym eksponatem wystawy jest autentycz-
ny mechanizm kolebnikowy zegara na
chórze organowym koœcio³a Norbertanek
w ¯ukowie. Tego rodzaju mechanizmy
by³y w u¿yciu od koñca XIII w. Ich do-
k³adnoœæ by³a niewielka, wiêc po wynale-
zieniu zegara wahad³owego w po³owie
XVII w. przerabiano lub wymieniano me-
chanizmy starego typu na nowe. W pro-
wincjonalnym ¯ukowie tak siê nie sta³o
i chwa³a Bogu! Lêk przed nowoœci¹ przy-
nosi czasem dobre skutki. Niezwykle cen-
ny jest tak¿e mechanizm Jana Antoniego
Horna z koœcio³a œw. Trójcy. Podziwiaj¹c
go widzê w wyobraŸni tamtejsz¹ wie¿ycz-
kê zegarow¹ z piêknie zrekonstruowanym
he³mem, ale ci¹gle bez zegara. Po przy-
wróconych do ¿ycia zegarach na Ratuszu,
koœcio³ach œw. Jana i œw. Katarzyny i na-
szym królu zegarów zega-
rze astronomicznym, ten
mo¿e byæ nastêpny w kolej-
noœci oczywiœcie z napê-
dem elektrycznym, bez za-
bytkowego mechanizmu,
który pozostanie w muzeum.
Dalsze, których ci¹gle bra-
kuje w historycznym Œródmieœciu, to zegary
koœcio³ów: Bo¿ego Cia³a (zachowane tar-
cze!), œw. Bart³omieja i œw. Barbary.

Piêtro wy¿ej ogl¹damy nowsze, nie
mniej ciekawe mechanizmy zegarów wie-
¿owych. Jeszcze wiêksze atrakcje czekaj¹

tych, których staæ na trud pokonania stop-
ni d³ugich schodów zreszt¹ bardzo wy-
godnych. Na najwy¿szym poziomie trzonu

wie¿y wisi 49 dzwonów wspa-
nia³ego karylionu (trzeciego
co do wielkoœci nad Ba³ty-
kiem), do których doszed³ w³a-
œnie piêædziesi¹ty, najwiêkszy,
dzwon „Katarzyna”.

Widok na cztery strony
œwiata

Stoi tu stó³ do gry rêcznej,
natomiast przywrócenie auto-
matycznego wygrywania me-
lodii przed wybiciem godziny
bêdzie mo¿liwe po pe³nym
usuniêciu szkód, spowodowa-
nych po¿arem. Bardzo nam
brakuje tej harmonijnej muzy-
ki. Miejmy nadziejê, ¿e us³y-
szymy j¹ jeszcze w tym roku.

Na koniec idziemy jeszcze
wy¿ej, na galeryjkê he³mu, by
zaznaæ najmocniejszych wra-
¿eñ. Widok st¹d na cztery stro-

ny œwiata jest naprawdê zachwycaj¹cy.
Widaæ jak na d³oni wspania³e po³o¿enie
miasta. Daleki b³êkit morza, pokryta mg³¹

oddali ¿yciodajna równina
¯u³aw, zielone zbocza Wy-
soczyzny i wspania³a archi-
tektura splataj¹ siê razem
w niezapomnian¹ ca³oœæ. Kto
chce poj¹æ do g³êbi istotê
niezwyk³ego piêkna Gdañ-
ska, nie mo¿e tu nie przyjœæ!

Zwróæmy jednak uwagê na dachy ko-
œcio³a œw. Katarzyny w dole pod nami. Stoi
tam niewielka a¿urowa platforma, podzie-
lona na 16 pól z ciemnymi pionowymi
s³upkami w œrodku. To anteny detektory
s³ynnego gdañskiego zegara pulsarowego.
Sygna³y radiowe odbierane od wiruj¹cych
z nies³ychan¹ regularnoœci¹ gwiazd neu-
tronowych wêdruj¹ st¹d do interferometru,
gdzie po wzmocnieniu i przetworzeniu
mierz¹ czas z najwiêksz¹ na œwiecie do-
k³adnoœci¹ do kilku dziesiêciomiliardowych
czêœci sekundy na rok. Oto godna konty-
nuacja wspania³ych tradycji gdañskich
twórców zegarów astronomicznego, w swo-
im czasie najwiêkszego na œwiecie (Hans
Düringer), pierwszych zegarów wahad³o-
wych (Jan Heweliusz) i znakomitych ze-
garów wie¿owych i domowych, budowa-
nych dla ca³ej Polski.

  ANDRZEJ JANUSZAJTIS

FOT. ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Widok z wie¿y

Anteny zegara pulsarowego

Po przywróconych do ¿ycia zegarach na Ratuszu, koœcio³ach

œw. Jana i œw. Katarzyny i naszym królu zegarów – zegarze

astronomicznym, zegar z koœcio³a œw. Trójcy. mo¿e byæ

nastêpny w kolejnoœci – oczywiœcie z napêdem elektrycznym,

bez zabytkowego mechanizmu, który pozostanie w muzeum.
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Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przy Stowarzyszeniu
„Nasz Gdańsk” pracuje!

Inne czasy, inne
mo¿liwoœci, inne potrzeby

Komisja Zdrowia i Opieki Spo³ecznej przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk” dzia³a od 2000 r. Przewodnicz¹c¹ jest dr Hanna
Kit-Bieniecka, specjalista kardiolog.

Na przestrzeni lat zmienia³y siê warunki
dzia³ania, potrzeby i mo¿liwoœci, ale liderzy
Komisji pozostali na posterunkach ci sami.

Komu wózek, gdzie bieda z nêdz¹

– W ci¹gu pierwszych lat dzia³alnoœci
k³adliœmy nacisk na opiekê spo³eczn¹ –
wspomina Danuta Znamierowska, która
pracowa³a przez prawie 20 lat jako pielê-
gniarka œrodowiskowa w przychodni Zdro-
wia przy ul. Kaletniczej. – Mia³am roze-
znanie na temat potrzeb ludzi znajduj¹cych
siê w najtrudniejszej sytuacji finansowej,
komu potrzebny jest wózek dla dziecka,
wiedzia³a gdzie jest bieda z nêdz¹.

Cz³onkowie Komisji organizowali oka-
zjonalne paczki na Œw. Miko³aja i Bo¿e Na-
rodzenie. Aktywnie wspomaga³o ich wielu
miejscowych sponsorów, wœród których byli:
Gildia S.A., Hala Targowa Kupcy Domi-
nikañscy, cukiernie, piekarnie, sklepy.

– Cukiernicy dawali nam ciastka, z Hali
Targowej przychodzi³y ca³e skrzynki jab³ek,
pomarañczy, z apteki dostawaliœmy serie wi-
tamin, mleko dla dzieci, pampersy, rozdziela-
liœmy wszystko dla tych, kto potrzebowa³ –
kontynuuje Znamierowska. – To by³ czas,
kiedy ludzie zaczêli jeŸdziæ do pracy za gra-
nicê, pamiêtam babciê, która zosta³a sama
z wnukiem, który nie mia³ butów na zimê.

Cz³onkowie Komisji dostawali te¿ do
rozdzia³u z hurtowni ksi¹¿ki, modele do
sklejania, zabawki, w tym lalki, gry i in.

Prawdziwy Miko³aj, pierwszy raz w ZOO

– Robiliœmy sami paczki, wszystko we
w³asnym zakresie, Stowarzyszenie „Nasz
Gdañsk” dawa³o 200–300 z³, a paczek by³o
jednorazowo 30–40 – opowiada Anna Ma-
killa-Puczka, cz³onek Komisji.

– Odwiedziliœmy ma³ych pacjentów na
oddziale onkologii w ówczesnej Akademii
Medycznej, by³ z mami pirat, nie¿yj¹cy ju¿,
Andrzejek, im te¿ zawieŸliœmy paczki, a An-
drzej Furmaga, cz³onek naszej Komisji ofia-
rowa³ dzieciom aparat fotograficzny – dodaje
Helena Korzeniowska, cz³onkini Komisji.
– Odby³a siê te¿, staraniem Komisji, wy-
cieczka dla dzieci z Sobieszowa do ZOO
w Oliwie, wstêp by³ za darmo, te dzieci po
raz pierwszy by³y wtedy w ZOO!

– W tym okresie inny cz³onek Stowarzy-
szenia, pan Ciep³ucha, ówczesny dyrektor
nieistniej¹cego dziœ biura podró¿y „Harctur”,
udostêpni³ nieodp³atnie dla m³odych pod-
opiecznych Komisji autokar, a innym razem
sfinansowa³ kolonie dla 4 uczniów œredniej
szko³y – dodaje Anna Makilla. – Za ka¿dym
razem z pomocy korzysta³y inne dzieci.

Zapobiegaæ chorobom, porozmawiaæ
w kawiarni

– Z czasem nasza Komisja przestawi³a siê
na dzia³ania wspomagaj¹ce starsze pokolenie
z dzielnicy Gdañsk–Œródmieœcie i okolic,
których jest coraz wiêcej i maj¹ swoiste po-
trzeby – kontynuuje Danuta Znamierowska.

Sponsorów radykalnie uby³o. Dzia³acze
Komisji koncentruj¹ siê na propagowaniu
zdrowego stylu ¿ycia i organizowaniu wy-
k³adów na temat ró¿nego rodzaju schorzeñ
i sposobów ich zapobiegania.

Pani Ania Makilla – nak³adem wielu sta-
rañ – dopiê³a swego i realizuje ju¿ kolejny
rok, z du¿ym powodzeniem, pomoc Senio-
rom w postaci kart, upowa¿niaj¹cych do mi-
³ego spêdzenia czasu i wypiciu kawy lub
herbaty za symboliczn¹ z³otówkê w kilku
kawiarniach w Œródmieœciu Gdañska. Starsi
ludzie bardzo lubi¹ umawiaæ siê w „Mara-
sce”, czy u „Sowy”, czêsto wczeœniej id¹ do
kina, lub na spacer, wspólna rozmowa w ele-
ganckiej scenerii jest zawsze przyjemnym
zwieñczeniem dnia.

W czasie wakacji od pocz¹tku lipca do
pocz¹tku listopada Karty trac¹ wa¿noœæ
z uwagi na nat³ok ruchu turystycznego, co
Seniorzy, oczywiœcie rozumiej¹ i tak s¹
wdziêczni w³aœcicielom lokali.

– Dla emerytów nasze Karty to du¿e
wsparcie – kontynuuje pani Anna. – Do-
mowy bud¿et wiêkszoœci z nich nie jest
du¿y i wszystkie imprezy po ulgowej cenie,
lub darmowe, s¹ w cenie. Na przyk³ad eme-
ryci chodz¹ na darmowe projekcje filmów
w Domu Rosyjskiej Nauki i Kultury przy
ulicy D³ugiej, zagl¹daj¹ do galerii sztuki,
których na G³ównym Mieœcie jest kilka.

KATARZYNA KORCZAK

Pierwsze spotkanie odby³o siê 18 kwietnia
2013 r. w Szkole Podstawowej nr 57 z udzia-
³em grupy rehabilitacyjnej æwicz¹cej pod pa-
tronatem Krajowego Stowarzyszenia Kultury
Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarnoœæ”,
której liderem jest Andrzej Furmaga, cz³onek
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Spotkanie

Seniorzy dzielnicy Gdańsk–Śródmieście chodzą na wykłady

Dobra kondycja, du¿o wra¿eñ
Kolejne wyk³ady z cyklu „Zdrowe ¿ywienie” dla cz³onków i mi³oœników Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej przy
Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk” wyg³osi³a Maria Fall-£awryniuk, dietetyk i terapeuta ruchowy. Chêtnych do zdobycia
wiedzy prozdrowotnej i polepszenia jakoœci ¿ycia jest coraz wiêcej.

drugie, 25 kwietnia 2013 r., w siedzibie
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przeznaczo-
ne by³o dla Seniorów z Klubu „Mot³awa”.

Na spotkaniu poruszono nastêpuj¹ce
zagadnienia:
1. Kalorycznoœæ produktów i sposoby do-

starczania ich organizmowi.

2. Bilansowanie diety dziennej z wielu pro-
duktów (do 40): kasz, jarzyn, owoców,
zió³ i miês.

3. Unikanie spo¿ywania produktów nie-
pe³nowartoœciowych, mocno przetwo-
rzonych z polepszaczami smaku, kon-
serw i bardzo kalorycznych s³odyczy.
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Przewodnikiem grupy by³ pan Andrzej
Furmaga, doœwiadczony przewodnik tury-
styczny, radny dzielnicy.

Ptasi Raj, Muzeum ¯u³awskie

Z ramienia Rady Dzielnicy opiekowa³a
siê nami Pani Anna Woroniecka, zastêpca
przewodnicz¹cej zarz¹du rady dzielnicy.
Program by³ bardzo ciekawy. Najpierw
odwiedziliœmy Ptasi Raj, przecudny zak¹-
tek naszego kraju usytuowany na Wyspie
Sobieszewskiej.

Seniorzy dzielnicy Gdańsk–Śródmieście nie siedzą bezczynnie

Pojechali do Fromborka
Dnia 27 czerwca 2013 odby³a siê ca³odzienna autokarowa wycieczka do Fromborka, któr¹ zorganizowa³a Rada Dzielnicy
Gdañsk–Œródmieœcie. Uczestnikami byli mieszkañcy dzielnicy oraz seniorzy zrzeszeni w Kole Seniorów „Mot³awa”
dzia³aj¹cym przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”.

Nastêpnie udaliœmy siê w stronê Nowe-
go Dworu Gdañskiego, gdzie czeka³ na
nas przewodnik, który oprowadzi³ nas po
Muzeum ¯u³awskim, idealne miejsce na
zapoznanie siê z barwn¹ histori¹ ¯u³aw.

Kolejnym etapem naszej wêdrówki by³
Frombork. To piêkne i zabytkowe miasto
powita³o nas s³oñcem.

W Bazylice Archikatedralnej pod we-
zwaniem Wniebowziêcia NMP i œw. An-
drzeja Aposto³a wys³uchaliœmy koncertu
organowego, zwiedziliœmy zabytkowe wnê-

trze œwi¹tyni. Obejrzeliœmy tak¿e film po-
œwiêcony identyfikacji szcz¹tków Miko³a-
ja Kopernika, które od wieków spoczywa³y
pod posadzk¹ katedry.

Obserwowaliœmy drogê S³oñca.
Kopernik hodowa³ zio³a

W Planetarium mieliœmy okazjê zoba-
czyæ jak wygl¹da niebo w maju i sierpniu.
Na sztucznym niebie obserwowaliœmy dro-
gê S³oñca, planet, komet oraz sztucznych
satelitów.

Jako g³ówny organizator imprez – jak
miêdzy innymi autokarowych wycieczek
krajowych i zagranicznych, æwiczeñ gim-
nastyczno-rehabilitacyjnych, tradycyjnych
i œwi¹tecznych lub okolicznoœciowych
spotkañ, marszów w rodzaju „Nordic Wal-
king”, rekreacji w K¹pielisku Morskim
Sopot – czujê siê w obowi¹zku z³o¿yæ naj-
serdeczniejsze podziêkowania ludziom
o szczególnym sercu, z pomoc¹ których,
jest to mo¿liwe.

Dzia³ania, o których mowa, obejmuj¹ co
najmniej 200 osób i s¹ realizowane przez
ca³y rok. G³ównym atutem umo¿liwiaj¹cym
Emerytom i Rencistom z naszego grona
uczestnictwo w tych dobrodziejstwach to
najni¿sze z mo¿liwych stawki odp³atnoœci

Emeryci i renciœci dziêkuj¹ przyjacio³om
przy jednoczesnym zabezpieczeniu profe-
sjonalnej i dzia³aj¹cej – nie tylko z sercem,
ale tak¿e poœwieceniem i zaanga¿owaniem
– obs³ugi.

Dziêkujemy wiêc miêdzy innymi: Szko-
le Podstawowe nr 57, komisjom Krajowej
i Regionalnej NSZZ „Solidarnoœæ”, Prze-
woŸnikowi Kaczmarek z Somonina, Re-
habilitantkom z Wa³owej, Uniwersytetowi
Gdañskiemu, gdañskiej AWF, Aquapar-
kowi Sopot, licznemu gronu przyjació³
lekarzy z ich personelem, Zarz¹dowi i dzia-
³aczom Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”,
Radzie Dzielnicy Gdañsk–Œródmieœcie,
Krajowemu i Pomorskiemu Stowarzysze-
niu Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ
„Solidarnoœæ” w Gdañsku.

Podziêkowanie nasze jest dlatego dla
nas tak wa¿ne, poniewa¿ w rzeczywistoœci
nie dostajemy znik¹d jakichkolwiek dota-
cji. Przy stosowanej, najni¿szej z mo¿li-
wych, odp³atnoœci uczestników za te do-
bra, dziêki spo³ecznemu i serdecznemu
zaanga¿owaniu wielu wspania³ych przy-
jació³, dostêp do wypoczynku i rekreacji
staje siê realny i mo¿liwy.

W nastêpnym na ten temat artykule
bêdziemy mieli szansê szerzej i imiennie
wyraziæ swoje podziêkowanie naszym
Sojusznikom i Przyjacio³om. dziêkczy-
nienie

ANDRZEJ FURMAGA, CZ£ONEK

KOMISJI ZDROWIA I OPIEKI SPO£ECZNEJ

PRZY STOWARZYSZENIU „NASZ GDAÑSK”

Po wyk³adzie o zdrowym ¿ywieniu wspólne zdjêcie uczestników,

w œrodku Maria Fall-£awryniuk

4. Zwiêkszenie czêstotliwoœci posi³ków
do co najmniej piêciu na dobê.

5. Doboru iloœci, jakoœci i wielkoœci posi³-
ków w zale¿noœci od stanu zdrowotnego,
wielu, aktywnoœci fizycznej
i zapotrzebowania energe-
tycznego i kalorycznego.

6. Sp³ywanie dzienne p³ynów
w iloœci 2 litrów – w tym
kawy, herbaty, soków, wód
mineralnych i zup.

7. ¯ywienie i dobór produk-
tów w zespole jelita wra¿li-
wego czy niew³aœciwej pe-
rystaltyce jelit.

8. Ruch jako lek i profilaktyka
prozdrowotna, efekty upra-
wiania Nornic Walking.

Prelekcje cieszy³y siê du¿ym zaintereso-
waniem. Po wyk³adach pani dietetyk odpo-
wiada³a na pytania z sali, które dotyczy³y
wartoœci t³uszczów, jaj, deserów. Us³yszeli-

œmy tak¿e kilka wskazówek o sposobie pro-
wadzenia diety odchudzaj¹cej oraz wielu
zalet wynikaj¹cych z aktywnoœci ruchowej.

Uczestnicy spotkañ s¹ bardzo wdziêczni
pani Marii Fall-£awryniuk za
wspania³e prelekcje. Do koñca
2013 roku (z przerw¹ na letnie
wakacje) planowanych jest kil-
ka kolejnych spotkañ prozdro-
wotnych, o których informo-
waæ bêdziemy na bie¿¹co.

DANUTA ZNAMIEROWSKA,

KOMISJA ZDROWIA

I OPIEKI SPO£ECZNEJ

PRZY STOWARZYSZENIU

„NASZ GDAÑSK”

6
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Jednak¿e kupuj¹cy, po wybuchu II woj-
ny œwiatowej wpisa³ siê na tzw. volkslistê.

Jeden zagin¹³, drugi powróci³ z Anglii

Naturalnym wiêc by³o, ¿e po wojnie
bêdzie traktowany przez w³adze jak oby-
watel Rzeszy, a jego mienie zostanie
przejête. Z kolei sprzedaj¹cy by³ cz³on-
kiem polskich oddzia³ów uczestnicz¹-
cych w walkach na zachodzie Europy.

Do zawarcia umowy sprzeda¿y – z nie-
wiadomych przyczyn – jednak nigdy nie
dosz³o. Tartak jednak w okresie wojny
zmieni³ nazwê na niemieck¹ sugeruj¹c¹,
i¿ w³aœcicielem jest jednak obywatel III
Rzeszy.

Dalszy Los tego cz³owieka jest niezna-
ny, lecz wœród miejscowej ludnoœci mó-
wi³o siê, i¿ zosta³ zabity przez czerwono-
armistów.

Po zakoñczeniu wojny, prawowity w³a-
œciciel nieruchomoœci, uczestnik walk na
zachodzie, powróci³ z Anglii do Polski.
Od chwili powrotu nie mia³ jednak ³atwe-
go ¿ycia, gdy¿ by³ bardzo czêsto nêkany
przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, a w póŸ-
niejszych latach tak¿e przez SB. Wie-
lokrotnie by³ zatrzymywany pod byle
pretekstem, a tak¿e niejednokrotnie do-
tkliwie pobity przez funkcjonariuszy apa-
ratu bezpieczeñstwa.

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (8)

Losy pewnego tartaku na

Kaszubach
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku dosz³o do zawarcia umowy przedwstêpnej sprzeda¿y nieruchomoœci, której przed-
miotem by³ dobrze prosperuj¹cy, ale niewielki tartak, po³o¿ony na Kaszubach. Stronami transakcji byli obywatele Polscy
i przez kolejne lata wspólnie prowadzili tartak.

Za dawny tartak nie zap³acono nic

Szczêœliwie jego wniosek o przywróce-
nie prawa w³asnoœci nieruchomoœci zosta³
za³atwiony pozytywnie. Tartak zosta³ jed-
nak przejêty w zarz¹d pañstwowy i zna-
laz³ siê w wykazie przedsiêbiorstw, które
zosta³y przejête na w³asnoœæ Pañstwa, po-
mimo tego, ¿e po pierwsze nie zosta³y
spe³nione niezbêdne do tego przes³anki
ustawowe, a co wiêcej, w³aœciciel odzy-
ska³ posiadanie nieruchomoœci.

Jednak w³aœciciel a¿ do 1977 roku by³
ujawniony w ksiêdze wieczystej. Z cza-
sem nieruchomoœæ znalaz³a siê na obsza-
rze przeznaczonym pod zabudowê miesz-
kaniow¹. Skarb Pañstwa wpisa³ siê do
ksiêgi wieczystej, powo³uj¹c siê na za-
œwiadczenie, z którego wynika³o, i¿ nie-
ruchomoœæ zosta³a przejêta na w³asnoœæ
Pañstwa... jako mienie poniemieckie. Po-
zosta³e grunty w³aœciciela zosta³y „dobro-
wolnie sprzedane” na rzecz Skarbu Pañstwa
z uwagi na wspominane przeznaczenie ich
pod budownictwo mieszkaniowe. Otrzy-
mana kwota by³a nader skromna i nie
mia³a nic wspólnego z nawet ówczesn¹
w³asnoœci¹ nieruchomoœci. Za dawny tar-
tak nie zap³acono jednak nic, gdy¿ mie-
nie poniemieckie stawa³o siê w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa bez obowi¹zku zap³aty
odszkodowania.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b dekretu z dnia

8 marca 1946 r. o maj¹tkach opuszczonych

i poniemieckich wszelkie mienie obywateli

Rzeszy Niemieckiej przechodzi³o bez od-

szkodowania na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

Z kolei zaœ na mocy art. 3 ust. 1 lit. b

ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejêciu

na w³asnoœæ Pañstwa podstawowych ga³êzi

gospodarki narodowej, przedsiêbiorstwa prze-

mys³owe nie wymienione wczeœniej (a tarta-

ki nie by³y objête wczeœniejsz¹ list¹), je¿eli

zdolne by³y zatrudniæ przy produkcji na

jedn¹ zmianê wiêcej ni¿ 50 pracowników

przechodzi³y na w³asnoœæ Pañstwa.

Wspomniany powy¿ej tartak, z uwagi na

swoje niewielkie rozmiary, nie móg³ zatrud-

niaæ jednorazowo 50 osób.

Dlatego te¿ nie podlega³ on przejêciu na

w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zarówno na pod-

stawie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o ma-

j¹tkach opuszczonych i poniemieckich, gdy¿

nigdy nie by³ w³asnoœci¹ obywatela III Rze-

szy, ani na podstawie ustawy z 3 stycznia

1946 r., z uwagi na to, i¿ nie kwalifikowa³

siê do ¿adnej kategorii przedsiêbiorstw

w niej wskazanych.

Nieruchomoœæ zosta³a jednak w 1977 r.

przekazana gminie i wykorzystana w ca³oœci

pod budownictwo mieszkaniowe. A Spadko-

biercom by³ego w³aœciciela pozosta³y jedy-

nie starania o ewentualne odszkodowanie.

MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY DART DG

TEL. 502 166 894

Bardzo ciekawym miej-
scem by³ Szpital Œwiêtego
Ducha, w którym Miko³aj
Kopernik pracowa³ jako
medyk oraz przyszpitalny
ogród. Za czasów astrono-
ma hodowano w nim wiele
gatunków zió³ stosowanych
ówczeœnie w zio³olecznic-
twie. Obecnie równie¿ upra-
wia siê tam zio³a.

Droga powrotna minê-
³a nam bardzo szybko na
œpiewie i weso³ych dowci-
pach. Uczestnicy wycieczki
– w podziêkowaniu za cie-

kawy sposób przekazania wie-
dzy o regionie – zaœpiewali Panu
Andrzejowi Furmadze „Sto lat”!

Wszyscy byliœmy wdziêczni
Pani Ani Woronieckiej za wspa-
nia³¹ opiekê i cierpliwoœæ. Jej
równie¿ odœpiewaliœmy „Sto
lat!”. Bardzo cieszymy siê, ¿e
Rada Dzielnicy Gdañsk–Œród-
mieœcie znalaz³a w swoim bu-
d¿ecie œrodki na zorganizowa-
nie tak wspania³ej wycieczki.

MA£GORZATA LEWANDOWSKA

FOT. ARCH.
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Mo¿na rzec œmia³o, ¿e miej-
sca te utworzy³y najwiêksze
wiêzienie w historii œwiata.

Z Gdañska do Archangielska

Nale¿a³y do niego równie¿
olbrzymie obszary tajgi Obwodu
Archangielskiego. Tu niepo-
trzebne by³y mury, kraty i druty.
Na ucieczkê odwa¿y³o siê nie-
wielu. Bezkresne przestrzenie
lasów i mokrade³, dzikie zwie-
rzêta i silne mrozy by³y naj-
skuteczniejszymi stra¿nikami.

W tê dalek¹ podró¿ zosta-
³em skierowany przez Muzeum
II Wojny Œwiatowej w Gdañsku. Wyru-
szy³em z Dominikiem Jagodziñskim, który
mia³ za zadanie wykonanie dokumentacji
filmowej z wydarzenia. Samolotami z Gdañ-
ska przez Warszawê i Sankt Petersburg do-
tarliœmy w godzinach wieczornych do Ar-
changielska w Rosji w dniu 10 czerwca br.
Na lotnisku oczekiwali ju¿ na nas przedsta-
wiciele Polonii Archangielskiej: Albina
Jegorowa – prezes Archangielskiej Regio-
nalnej Organizacji „Polskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Oœwiatowe „Polonia” z sie-
dzib¹ w Archangielsku i Jacek Matecki –
cz³onek zarz¹du tej¿e organizacji. Po prze-
jechaniu do hotelu „Dvina” omówiliœmy

Notatki z podróży ekipy Muzeum II Wojny Światowej
do miejsc zsyłek i kaźni wielu Polaków w Rosji

Gdañski krzy¿ na

„nieludzkiej ziemi”
Takie podró¿e zalicza siê do ¿yciowych i jest w tym du¿o prawdy. Przygotowaniom towarzyszy³ niepokój, wszak wyprawa
dotyczy³a pobytu w dalekich miejscach zsy³ek, cierpienia i œmierci wielu Polaków. „Nieludzka ziemia” tak w literaturze
przedmiotu okreœla siê czêsto tereny deportacji i karnych zsy³ek wielu Polaków w Rosji.

przebieg organizacyjny kolejnych dni
wspólnej wyprawy.

Nastêpnego dnia poczyniliœmy ostatnie
przygotowania. U Jacka Mateckiego pozo-
stawiliœmy zbêdne nam w tajdze rzeczy
osobiste. W sklepie zakupiliœmy dodatkowo
obuwie gumowe i moskitiery. Po po³udniu
wyruszyliœmy poci¹giem do miejscowoœci
Karpogory – niewielkiego i licz¹cego nie-
wiele ponad 4 tys. mieszkañców miasta
rejonowego w Obwodzie Archangielskim.

Lasy, rzeki, bagna, jeziora

Kilkusetkilometrowa podró¿ trwa³a
niemal siedem godzin. Koleje pañstwowe

przemierzaj¹ tutaj niejedno-
krotnie setki kilometrów bez
zatrzymywania siê. Wagony s¹
przystosowane do tego tak, aby
ka¿dy podró¿ny móg³ nie tylko
siedzieæ, ale i siê po³o¿yæ. Na
podró¿nych oczekuj¹ materace
i poduszki, a za niewielk¹ op³at¹
mo¿na wypo¿yczyæ dodatkowo
na czas podró¿y czyst¹ poœciel.
U konduktora mo¿na równie¿ za
kilkanaœcie rubli kupiæ szklan-
kê wrz¹tku i zaparzyæ sobie her-
baty. Wiêkszoœæ podró¿nych
w krótkim czasie od wejœcia do
poci¹gu le¿y i zasypia na prze-

znaczonych dla nich miejscach.
Siedz¹c przy oknie wagonu d³ugo wpa-

trywa³em siê w mijany krajobraz. Przede
wszystkim lasy, lasy i lasy. W nich g³ównie
sosny i brzozy. Co jakiœ czas rzeka, bagna
lub jezioro. Pól uprawnych nie widaæ. Pa-
trz¹c przywo³ywa³em w sobie relacje jad¹-
cych niegdyœ têdy polskich zes³añców. Po
przybyciu do Karpogory udaliœmy siê do
hotelu „Karpogorylec”. Budynek przypo-
mina³ bardziej noclegowniê i wczeœniej
s³u¿y³ robotnikom sezonowym. Byliœmy
w nim jedynymi goœæmi.

Nadesz³a œroda 12 czerwca. Przed nami
by³ najwa¿niejszy dzieñ. Zaraz po œniada-

„Karpogorylec” – hotel, a mo¿e bardziej noclegownia w Karpogory.
Z lewej (w tle) Jacek Matecki, z prawej Waldemar Kowalski

Tylko takimi samochodami i z takimi kierowcami
(Warzumow Gienadij Jurowicz) mo¿na jechaæ w tajgê

Bagna i grzêzawiska tajgi. Urocze, z³udne i kusz¹ce. Wejdziesz nie wyjdziesz
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niu poszliœmy do sklepów Karpogory. Ku-
piliœmy kolejne niezbêdne rzeczy do po-
bytu w tajdze, w tym suchy prowiant i pa-
liwo turystyczne. W po³udnie pod hotel
podjecha³ wynajêty ju¿ wczeœniej samo-
chód. Kierowa³ nim niezwykle sympa-
tyczny i brawurowo je¿d¿¹cy Rosjanin
Warzumow Gienadij Jurowicz.

Opuszczone i wyludnione wsie,
niewielkie cmentarze

Spakowaliœmy baga¿e i ruszyliœmy do
odleg³ej o pó³torej godziny jazdy wsi Szi-
rokoje. Jechaliœmy drog¹ szutrow¹ i leœny-
mi duktami. Wokó³ nas by³ nieustanny las
i grzêzawiska. W trakcie jazdy minêliœmy
kilka wyludnionych, b¹dŸ w ca³oœci opusz-
czonych ju¿ wsi. Widzieliœmy w nich za-
niedbane i nierzadko wal¹ce siê zabudo-
wania. W wielu z nich okna pozostawa³y
zabite deskami. Na ich obrze¿ach, ju¿ w la-
sach sta³y niewielkie cmentarze.

Dojechaliœmy do niegdyœ du¿ej, bo za-
mieszka³ej przez ponad tysi¹c mieszkañ-
ców, wsi Szirokoje. Powsta³a na prze³omie
lat 50. i 60. XX w. Dzisiaj jest wyludnio-
na mieszka w niej niewiele ponad stu,
przewa¿nie starszych ju¿ ludzi. M³odzi

przenieœli siê do odleg³ych i wiêkszych
skupisk miejskich. Wra¿enie jest ogromne,
wieœ zaprezentowa³a siê niczym z filmu
z gatunku fantastyki. Opuszczone w wiêk-
szoœci gospodarstwa, na g³ównej drodze
tylko co jakiœ czas pojawiali siê nieliczni
mieszkañcy. Gdzieniegdzie widaæ by³o po-
jedyncze psy i koty, a przy niektórych go-
spodarstwach chowane w nich kozy. Pr¹d
jest we wsi, jest te¿ doprowadzony tu tele-
fon (nie ma oczywiœcie zasiêgu dla telefo-
nów komórkowych). Zobaczyliœmy tu wie-
le rzadko spotykanych ju¿ obrazów, jak
ten, gdy od strony przep³ywaj¹cej obok wsi
uroczej w krajobrazie rzeki Jo¿uga pojawi³
siê mê¿czyzna. Na przewieszonym na kar-
ku nosidle i w uczepionych do nich wia-
drach niós³ wodê. Mo¿e dla pas¹cych siê
w jego gospodarstwie kilku kóz.

Zabraliœmy: krzy¿ cmentarny, cement,
szpadel, wodê

Od zamieszkuj¹cego we wsi Wasyla
Paw³onowicza odebraliœmy przetranspor-
towany tu i zdeponowany u niego krzy¿
cmentarny z nierdzewnej stali, umieœcili-
œmy go w samochodzie. Dodatkowo spa-
kowaliœmy dwa worki cementu, szpadel

i du¿¹ konewkê z wod¹. Pojechaliœmy da-
lej. Ze wzglêdu na trudne warunki tereno-
we kilkunastokilometrowa droga samo-
chodem (ok. 15–17 km) trwa³a oko³o
pó³torej godziny. Przedzieraliœmy siê bie-
gn¹c¹ wzd³u¿ rzeki Jo¿uga drog¹. Wybo-
je, g³êbokie do³y i przecinaj¹ce j¹ strumie-
nie, poprzewracane drzewa, a¿ trudno to
wszystko opisaæ. Jazda wymaga³a du¿ego
kunsztu i doœwiadczenia od kierowcy. Sie-
dz¹c z ty³u samochodu co chwilê podrzu-
ca³o mnie niemal pod sufit.

Skrêciliœmy, droga siê skoñczy³a, ostatni
odcinek jechaliœmy ju¿ miêdzy drzewami.
Dojechaliœmy do zapomnianego cmenta-
rza. Wraz z Jackiem Mateckim zabraliœmy
z samochodu krzy¿ i przenieœliœmy go
wœród drzew na cmentarz. Jacek z Albin¹
pokazali miejsce, gdzie znaleŸli uprzedni
drewniany krzy¿. Mimo up³ywu czasu wi-
doczny by³ jeszcze wyraŸny odcisk w mchu,
gdzie kiedyœ le¿a³. Mech pokrywa tu niemal
ca³y cmentarz. Miejscowi zw¹ go „jagiel”.
Po wysuszeniu robi siê bardzo twardy.
Mieszkañcom tajgi s³u¿y³ niejednokrotnie
do uszczelniania belek w zabudowaniach.
Ju¿ po wszystkim zabra³em go trochê na
pami¹tkê.

Uczestnicy wyprawy na tle wynajêtej chaty we wsi Szirokoje. Od lewej
Waldemar Kowalski, Albina Jegorowa, Jacek Matecki i Dominik Jagodziñski

Wyludniona wieœ Szirokoje. Niegdyœ liczy³a ponad tysi¹c mieszkañców,
dzisiaj niewiele ponad stu

Waldemar Kowalski z Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku nad
rzek¹ Jo¿uga w tajdze (w tle wieœ Szirokoje)

Nadal piêkna latem i groŸna zim¹ rzeka Jo¿uge. W tle pozosta³oœci
(i niegdyœ jej œwietnoœci) wsi Szirokoje



10

Nr 07/2013

Tu le¿y Maria Tipeltowa

W miejscu znalezienia wczeœniej stare-
go krzy¿a, a tym samym w przyjêtym miej-
scu pochowku Marii Tipeltowej wykopali-
œmy dó³ i postawiliœmy nowy krzy¿. Jego
podstawê umocniliœmy rozmieszanym z pia-
skiem cmentarnym cementem. Na krzy¿u
rzuca siê w oczy zamocowana wczeœniej
na trwa³e tablica z napisem: „Œp. Maria
Tipeltowa 1856–1942. Krzy¿ postawiony
na miejscu oryginalnego staraniem Mu-
zeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku, Kon-
sulatu Generalnego Rzeczypospolitej w St.
Petersburgu oraz Polonii Archangielskiej
w czerwcu 2013 r.”. Napis zosta³ sporz¹-
dzony w jêzykach polskim i rosyjskim.
W wyprawie mia³ uczestniczyæ ksi¹dz
i Konsul Generalny RP w Sankt Peters-
burgu. Niestety na krótko przed wylotem
z Polski dowiedzieliœmy siê, ¿e z niezale¿-
nych od nich przyczyn nie bêdzie ich
z nami. Jak postawiæ krzy¿ bez modlitwy?
Wyci¹gn¹³em przygotowane w zwi¹zku
z tym na tê okolicznoœæ modlitwy. Przy
udziale pozosta³ych osób odczyta³em i od-
mówiliœmy wspólnie stosowne modlitwy
poœwiêcone uroczystoœci postawienia krzy-
¿a i pamiêci zmar³ych.

Po modlitwach podzieli³em siê moimi
refleksjami i opowiedzia³em historiê trzy-
manego przeze mnie w rêku ró¿añca. Jest
zwi¹zany z histori¹ innej zes³anej na „nie-
ludzk¹ ziemiê” polskiej rodziny – Weroni-
ki My³ymuch i jej córki Reginy.

Modlitwa, bia³o-czerwone kwiaty,
gor¹ca herbata

W odró¿nieniu od Marii Tipeltowej im
siê uda³o. Po wielu trudnoœciach wyjechali
z tworzon¹ armi¹ gen. W³adys³awa An-
dersa. Ró¿aniec zosta³ zakupiony przez
Weronikê w Jeruzalem, widaæ na nim na-
zwê miejsca jego zakupu. Ró¿aniec i cmen-
tarny krzy¿ – dwa symbole wiary, która
nie opuszcza³a zsy³anych w g³¹b Rosji
osób.

Po modlitwach i wspomnianych reflek-
sjach nast¹pi³o uroczyste z³o¿enie wieñca
przez delegatów Polonii Archangielskiej
– Albiny Jegorowej i Jacka Mateckiego.
Czerwono-bia³a kolorystyka wieñca dosko-
nale siê wkomponowa³a w szaroœæ i smu-
tek cmentarza. Po jego z³o¿eniu zwiedzili-
œmy w zadumie pozosta³¹ czêœæ cmentarza
i wróciliœmy do samochodu. Na przywie-
zionej kuchence turystycznej próbowali-

œmy zagotowaæ wodê na herbatê. Towa-
rzysz¹cy nam kierowca przygl¹da³ siê
z zaciekawieniem naszym bezskutecznym
próbom. W pewnej chwili wzi¹³ szpadel
i wbi³ go pod skosem nad rozpalonym
ogniskiem. Na nim zawiesi³ manierkê
z wod¹. Nie minê³o kilka minut i wrz¹tek
(„kipiatok”) by³ gotowy. Pij¹c herbatê
rozmawialiœmy i zastanawialiœmy siê, co
mamy dalej robiæ. Ze wzglêdu na odczu-
walny spadek temperatury i przewidywany
noc¹ w prognozie przymrozek zrezygno-
waliœmy z rozbijania namiotu w pobli¿u
cmentarza i zdecydowaliœmy siê na po-
wrót do wsi Szirokoje.

Trudy dnia codziennego, niedŸwiedzie
i wilki

Po powrocie, za niewielk¹ op³at¹ dla
w³aœciciela, ulokowaliœmy siê w jednej
z opuszczonych cha³up. Przed nadejœciem
pory na sen spotykaliœmy siê jeszcze z wy-
mienionym ju¿ i zamieszkuj¹cym we wsi
Wasylem Paw³onowiczem i jego ¿on¹
Wier¹. W trakcie wspólnej kolacji gospo-
darze opowiadali nam o warunkach ¿ycia
w tajdze i ich osobistych prze¿yciach. S³u-
chaliœmy opowieœci o tym, jak lepiej im

Cmentarz w Siuzmie. Zimy skruszy³y nagrobki i pochyli³y p³oty, po
wielu innych nagrobkach nie ma ju¿ nawet wzniesieñ

Niektóre z jeszcze zachowanych nagrobków przypominaj¹, ¿e do
Siuzmy w 1945 r. deportowano równie¿ ukraiñskie rodzinyZapomniany w lasach tajgi Cmentarz w Siuzmie

Przy mieszaniu cementu Warzumow Gienadij Jurowicz. Za nim
Waldemar Kowalski. Z prawej Jacek Matecki
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siê ¿y³o w minionych czasach komuni-
zmu. Opowieœci dotyczy³y równie¿ ¿ycia
w trakcie krótkiego lata i podczas d³ugiej
zimy, s³yszeliœmy równie¿ o stanowi¹cych
tu zagro¿enie niedŸwiedziach i wilkach.

Kolejnego dnia ju¿ we wczesnych go-
dzinach rannych do naszej cha³upy przy-
by³ so³tys wsi Szirokoje. Opowiedzia³
o swojej funkcji i historii wsi. Opowiada³
równie¿ o odleg³ej o kilkanaœcie kilome-
trów wiosce Siuzma, gdzie siê urodzi³.
Z jego informacji wynika³o, ¿e w roku
1940 przyby³a tam spora grupa deporto-
wanych tu rodzin polskich, z których
wiêkszoœci uda³o siê wydostaæ wraz z armi¹
genera³a W³adys³awa Andersa w 1942 r.
O Marii Tipeltowej nie potrafi³ nic powie-
dzieæ, wspomnia³ natomiast jej syna, który
mia³ nawet przydzielon¹ w wiosce funkcjê
i po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej,
chodzi³ od domu do domu i przypomina³
o nie paleniu œwiat³a w godzinach
nocnych. Po wyjechaniu wiêkszoœci
rodzin polskich w 1942 r. Siuzma
zosta³a ponownie zasiedlona przez
deportowane w 1945 r. rodziny ukra-
iñskie.

Powsta³a wieœ Szirokoje, Suzima

zniknê³a, ludzie opowiedzieli

Na prze³omie lat 50. i 60. zaczê³a
szybko powstawaæ wieœ Szirokoje
nad rzek¹ Jo¿uga. Wkrótce te¿ prze-
nios³a siê tu wiêkszoœæ mieszkañ-
ców Siuzmy. W latach 60. opusz-
czona i wyludniona ju¿ znacznie
Siuzma ostatecznie doszczêtnie sp³o-
nê³a i nikt ju¿ w niej nie pozosta³.
Zaczêto te¿ zapominaæ o le¿¹cym
w jej pobli¿u cmentarzu. Ostatnie datowa-
ne starymi krzy¿ami pochówki mia³y tu
miejsce w latach 60-tych. Spor¹ czêœæ
jego relacji stanowi³y wspomnienia relacji
z jego zes³anymi tu rówieœnikami. Przy-
zna³, ¿e nie zawsze by³y najlepsze, ale to
jak stwierdzi³ wynika³o g³ównie z wycho-
wania tutejszych dzieci i kszta³towania
w nich negatywnych postaw do „rodzin
panów i bur¿ujów”. Dba³ te¿ o to znajdu-
j¹cy siê w ka¿dej wsi komendant NKWD.

Po wyjœciu z chaty so³tysa przeprowa-
dziliœmy na tle niepowtarzalnych krajobra-
zów wsi wywiady filmowe z Jackiem Ma-
teckim i Albin¹ Jegorow¹. Opowiadali
m.in. o tym, jak trafili na zapomniany przez
lata cmentarz w SiuŸmie. Œladów polsko-
œci na terenie Obwodu Archangielskiego
poszukuj¹, zreszt¹ z wieloma sukcesami
od wielu lat. W ich dzia³aniach wspieraj¹
ich polskie instytucje, w tym Rada Ochro-

ny Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. O znale-
zieniu krzy¿a poinformowali Muzeum II
Wojny Œwiatowej w Gdañsku. Dziêki po-
mocy Konsulatu Generalnego RP w Sankt
Petersburgu krzy¿ zosta³ przetransporto-
wany do Gdañska i bêdzie wykorzystany
w ekspozycji sta³ej muzeum.

Dokumentowaliœmy, ludzie nam sprzyjali

Filmowo udokumentowaliœmy równie¿
ca³¹ wieœ i jej okolicê. Materia³y filmowe
realizowaliœmy równie¿ w ci¹gu pozosta-
³ych dniach delegacji. Warto wspomnieæ,
¿e w czasie ca³ego pobytu we wsi spotyka-
liœmy siê z ¿yczliwoœci¹ zamieszkuj¹cych
j¹ mieszkañców. Spostrze¿enie to dotyczy
równie¿ pozosta³ych osób spotykanych
w trakcie ca³ej wyprawy. W godzinach
popo³udniowych powróciliœmy samocho-
dem do miasta Karpogory, sk¹d krótko
przed pó³noc¹ odjechaliœmy poci¹giem do

Archangielska, gdzie przyjechaliœmy ko-
lejnego dnia ju¿ nad ranem. Tym razem
w podró¿y trafi³y nam siê górne miejsca
do spania i trzeba przyznaæ, ¿e sen nie na-
le¿a³ do komfortowych. By³y twarde i w¹-
skie, a do tego, co jakiœ czas dobiegaj¹ce
z s¹siednich ³ó¿ek odg³osy „chrapania” nie
s³u¿y³y dobremu wypoczynkowi.

Po przyjeŸdzie ponownie zamieszkali-
œmy w hotelu „Dvina”. Po zas³u¿onej k¹-
pieli i wypoczynku, po po³udniu spotka-
liœmy siê ponownie z Albin¹ Jegorow¹
i Jackiem Mateckim. Na spotkanie w re-
stauracji „Carskaja Ochota” przyby³a rów-
nie¿ Weronika Szechonina – konsultant do
spraw mniejszoœci narodowych przy Gu-
bernatorze Obwodu Archangielskiego z mê-
¿em Siergiejem. Przedmiotem sympatycz-
nych rozmów by³o m.in. okreœlenie prognoz
do dalszej wspó³pracy pomiêdzy œrodowi-
skiem Polonii Archangielskiej a Muzeum

w zakresie pozyskiwania zbiorów oraz
docierania do œwiadków historii. Od We-
roniki Szachoniny uzyskaliœmy cenne i cie-
kawe informacje o mniejszoœciach narodo-
wych w Archangielsku i ich problemach,
z³o¿yliœmy deklaracjê pomocy w sytuacjach
tego wymagaj¹cych.

Miêso renifera, kawior. Bia³e noce.

Spe³niona misja

Warto wspomnieæ, ¿e Obwód Archan-
gielski liczy 589 000 km2 i ten rozleg³y
teren zamieszkuje zaledwie 1 185 tys. ludzi.
W samym tylko Archangielsku zamiesz-
kuje ponad 100 narodowoœci i Polonia
wcale nie nale¿y do wiêkszych (w stowa-
rzyszeniu zarejestrowanych jest oko³o sie-
demdziesiêcioro, z czego do aktywnych
nale¿y zaledwie kilkoro).

Nie omieszkam równie¿ opowiedzieæ
o niezapomnianym smaku zjedzonej w re-

stauracji potrawy z duszonego miêsa
renifera. D³ugo pamiêtaæ bêdê kawior
i surowe miêso ³ososia, które to pro-
dukty mo¿na najtaniej i w bardzo
dobrej jakoœci nabyæ na hali targo-
wej w Archangielsku. Dane nam by³o
doœwiadczyæ niezwyk³ych wra¿eñ
podczas bia³ych nocy, przez ca³y
okres pobytu nie by³o nam dane wi-
dzieæ zmierzchu dnia i nastêpuj¹cej
po nim nocy.

Z dalekiej wyprawy powrócili-
œmy do Gdañska samolotami przez
Moskwê i Warszawê w niedzielê 16
czerwca. Pozosta³y niezapomniane
wspomnienia i poczucie dobrze
spe³nionej misji. Postawienie trwa-
³ego metalowego krzy¿a w miejsce

uprzedniego, skazanego przez naturê na
zniszczenie drewnianego krzy¿a, na cmen-
tarzu w Siuzmie w tajdze, spotka³o siê
z pozytywnym odbiorem miejscowej lud-
noœci i wszystkich zaanga¿owanych w to
osób ze strony rosyjskiej i polskiej. Wyda-
rzenie wskaza³o na powstaj¹ce muzeum
w Gdañsku, jako na instytucjê, która nie
tylko pozyskuje historyczne pami¹tki, ale
i upamiêtnia wa¿ne w historii miejsca, lu-
dzi i wydarzenia. Zdarzenie nale¿y pozy-
tywnie rozpatrywaæ i oceniaæ w aspektach
etyczno-moralnym, religijnym, jak i w pew-
nej mierze spo³eczno-politycznym. Pozy-
skany drewniany krzy¿ i zwi¹zana z nim
wiedza zostan¹ wykorzystane w dzia³alno-
œci wystawienniczej i edukacyjnej mu-
zeum.

WALDEMAR KOWALSKI

ZDJÊCIA DOMINIK JAGODZIÑSKI

Nowy krzy¿ Œp. Marii Tipeltowej na Cmentarzu w Siuzmie
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Cmentarz mia³ charakter powszechny,
chowano na nim biedaków i ofiary epidemii.

Ryglowy, czerwono bia³y, wie¿ê
wieñczy³ zielony he³m

W czasach wojen zabudowania nisz-
czono, by nie umocni³ siê w nich nieprzy-
jaciel, a w latach pokoju – odbudowywa-
no. W 1563 r. musia³y ust¹piæ miejsca
modernizowanym fortyfikacjom. W dwie
dekady póŸniej szpital otrzyma³ now¹ sie-
dzibê na Zaroœlaku – w rejonie wiaduktu
na trakcie œw. Wojciecha, miêdzy nim
a Centrum Kszta³cenia Ustawicznego. Kil-
kakrotnie przebudowywany, dotrwa³ do
ostatniej wojny. Na piêtrze mia³ salê, w któ-
rej odprawiano nabo¿eñstwa. Nast¹pi³y
lata rozwoju. Coraz liczniejsi wierni z Za-
roœlaka, Chmielników i Starych Szkotów
nie mogli siê w niej pomieœciæ i wystoso-
wali petycjê o zbudowanie koœcio³a. Prze-
prowadzono zbiórkê pieniêdzy, Rada Mia-
sta do³o¿y³a swoje i w latach 1633–1635
wybudowano koœció³ Zbawiciela na tzw.
Zaroœlaku Zewnêtrznym, w rejonie cmen-
tarza Nowy Salwator (Salvator, to po ³aci-
nie Zbawiciel), który jest po nim pami¹tk¹.
Koœció³ by³ ryglowy, czerwono bia³y, wie-
¿ê wieñczy³ zielony he³m. Ufundowano
o³tarz z obrazami Bart³omieja Strobla, ka-

Tak by się chciało przywrócić choć część dawnego piękna! W tym celu
należałoby odbudować wieżę w pełnej wysokości, z hełmem i zegarem

Koœció³, którego nie ma…
W 1342 lub 1343 r. Gdañsk uzyska³ od Krzy¿aków prawo che³miñskie. Przywilej wymienia m.in. cmentarz œw. Gertrudy,
po³o¿ony w rejonie dzisiejszego Targu Siennego, nad Kana³em Raduni. Gdzieœ w tej okolicy (zapewne u wylotu dawnej
Piaskowni – dzisiejszej ulicy Rogaczewskiego) musia³ staæ koœció³ œw. Gertrudy, przy którym funkcjonowa³ szpital.

Koœció³ Zbawiciela przed zniszczeniem

Wnêtrze koœcio³a Zbawiciela przed wojn¹

zalnicê i marmurow¹ chrzcielnicê. Na
wie¿y by³ zegar i dzwony, odlane przez
Ludwika Wichtendala, ozdobione postaci¹
Zbawiciela.

Najazd szwedzki i rozbiórka koœcio³a

Œwietnoœæ nie trwa³a d³ugo. W roku
1656 najazd szwedzki zmusi³ do rozbiórki
koœcio³a. Dzwony oddano do Rokitnicy,
chrzcielnicê do Pruszcza (stoi tam do dziœ),
organy do Ujeœciska, zegar z wie¿y odda-
no na przechowanie. Na odbudowê trzeba
by³o czekaæ. Dopiero w latach 1695–96
powsta³ nowy koœció³, zlokalizowany na
bezpieczniejszym Zaroœlaku Wewnêtrznym,
w obrêbie miejskich fortyfikacji, gdzie
przetrwa³ do roku 1945. W portalu mia³
inskrypcjê: „Micha³ Rosenmüller by³ maj-
strem budowy tej wie¿y i koœcio³a; urodzo-
ny w Brandenstein, rzemios³a wyuczy³ siê
w Burg, 3 mile od Magdeburga, r. 1696,
d. 17 wrzeœnia. Znalezione przy odnawianiu
chor¹giewki wiatrowej 17 wrzeœnia 1907
r. E. Klebbe.” O³tarz, kazalnicê i chrzciel-
nicê przeniesiono z kaplicy szpitala œw. Ger-
trudy, która przesta³a pe³niæ swoj¹ funkcjê,
na wie¿y osadzono stary zegar. W posadzce
po³o¿ono czêœæ starych p³yt grobowych
(wszystkich by³o w sumie 28). W trakcie
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U³omek wie¿y dziœ

odnowy w roku 1742 koœció³ otrzyma³ czer-
wono szar¹ kolorystykê. W czasach napo-
leoñskich Francuzi wykorzystywali go
jako magazyn prochu, w oblê¿eniu przez
Rosjan w 1813 r. dozna³ szkód. Po ich usu-
niêciu wróci³ do dawnej funkcji. W jed-
nym z kolejnych remontów uzyska³ jedno-
lit¹, br¹zowo granatowo z³ot¹ kolorystykê
wnêtrza.

Jego pamiêæ niech bêdzie

b³ogos³awiona

A oto jak wygl¹da³ w 1881 r. wed³ug
opisu J. N. Pawlowskiego (w nawiasach
dodajê uzupe³nienia): „Koœció³ Zbawiciela
jest d³ugi na 133 stopy i szeroki na 44 st.
(43 na 13,4 m). Ma 3 wejœcia. G³ówne wej-
œcie w nowej oprawie znajduje siê w œcia-
nie frontowej. Wnêtrze koœcio³a jest bar-
dzo dobrze oœwietlone przez 21 okien, po
9 od po³udnia i pó³nocy i 3 od frontu. Ma
jedn¹ nawê i drewniane sklepienie. O³tarz
(z 1704 r.) stoi od zachodu i ma stary obraz
„Przemienienie Chrystusa na górze Ta-
bor”. Nad o³tarzem jest empora (chór).
Organy na chórze muzycznym we wschod-
niej czêœci koœcio³a maj¹ 2 manua³y, peda³

i 26 rejestrów. Zbudowane zosta³y
w 1738 r. (przez Andrzeja Hilde-
branda, inskrypcja g³osi³a: „Na
budowê tych organów p. Efraim
Walter Weyl, zas³u¿ony prze³o¿o-
ny koœcio³a Zbawiciela i szpitala
œw. Gertrudy zapisa³ 3 tys. florenów.
Jego pamiêæ niech bêdzie b³ogo-
s³awiona”. W 1928 r. Eduard Wittek
z Elbl¹ga i Gustav Richter z Gdañ-
ska przebudowali instrument na
elektropneumatyczny, z 18 g³osa-
mi). Wysmuk³a dzwonnica z ozdob-
nym he³mem nosi 2 dzwony. Za-
krystia za o³tarzem jest nowa.
Œciany (koœcio³a) zdobi¹ ró¿ne sta-
re malowid³a. Na lewo od g³ów-
nego wejœcia wisi na po³udniowej
œcianie obraz z 1698 r. „Biczowa-
nie Chrystusa”. Dalej nastêpuje
„S¹d Ostateczny” (1701), natural-
nej wielkoœci „Luter” z r. 1698
i interesuj¹ce malowid³o z r. 1702:
„Chrystus” trzymaj¹cy w prawej
rêce wielki krzy¿, którego ca³¹ powierzch-
niê pokrywaj¹ sceny Mêki w ma³ych po-
lach. Poni¿ej „Upadek grzeszników”.

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

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

Portret Jakuba Grunwaldta

Andrzeja Stecha

Po prawej stronie o³tarza na œcianie pó³-
nocnej widnieje obraz „Chrystus na Górze
Oliwnej” (XVII w.), dalej „Trzej Królowie”
wyrzeŸbieni w korku, pod nimi piêkny
drewniany krucyfiks, a za kazalnic¹ (pocz.
XVIII w.) „Zdjêcie z krzy¿a” z 1698 i „Wjazd
Chrystusa do Jerozolimy” z 1715 r. Cztery
du¿e mosiê¿ne reflektory (blakiery) po-
chodz¹ z lat 1695, 1709 i 1716.” Do tego
nale¿y dodaæ chrzcielnicê z prze³omu
XVII/XVIII w. w dekoracyjnym ogrodze-
niu, stalle XVIII i XIX w. i mistrzowski
Portret Jakuba Grunwaldta, namalowany
przez Andrzeja Stecha przed rokiem 1697.
Z tego wszystkiego zachowa³ siê tylko on
(w Muzeum Historycznym Miasta Gdañska)
i marmurowa chrzcielnica z pierwszego
koœcio³a (w koœciele Podwy¿szenia Krzy¿a
w Pruszczu).

Po 1945 r. z koœcio³a Zbawiciela po-
zosta³ tylko u³omek wie¿y, mieszcz¹cy
dziœ firmê „Nieruchomoœci Baszta S.C.”
i Galeriê „Salvator”. Z ty³u wyros³y punk-
towce, typowe dla zgrzebnej epoki PRL.
Tak by siê chcia³o przywróciæ choæ czêœæ
dawnego piêkna! W tym celu nale¿a³o-
by odbudowaæ wie¿ê w pe³nej wysokoœci,
z he³mem i zegarem. Funkcjonuj¹ce w niej
przedsiêbiorstwa uzyska³yby wiêcej miej-
sca, a piêkna wie¿a przyci¹ga³aby klientów.
Budujemy?

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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XV Wielki Festyn Rodzinny w Oruńskim Parku

Weso³o, s³onecznie

i kolorowo
2 czerwca po raz piêtnasty mieszkañcy i przybyli zewsz¹d goœcie bawili siê na najwiêkszej tego rodzaju imprezie
w Gdañsku Wielkim Festynie Rodzinnym w Oruñskim Parku.

i innych uczestników przedsiêwziêcia. Utworzono ró¿nobarwny
korowód, na którego czele maszerowa³ dzieciêcy zespó³ pieœni
i tañca Mali Rabianie. Przy dŸwiêkach góralskiej muzyki zebrany
t³um ruszy³ w kierunku Parku, by po niespe³na paru minutach
us³yszeæ aplauz zebranych pod scen¹ mieszkañców i przyby³ych
goœci. Podziwiano wirtuozeriê m³odych muzyków z po³udnia,
wymyœln¹ kolorystykê specjalnie na tê okazjê przygotowywa-
nych strojów i przebrañ uczniów oruñskich szkó³ i przedszkoli.
Oko³o godziny 13.30 oficjalnego otwarcia festynu dokona³ Prezy-
dent Miasta Gdañska Pan Pawe³ Adamowicz sprawuj¹cy patronat
nad spotkaniami.

– Drogie Orunianki, Szanowni Orunianie, jest mi niezmiernie
mi³o byæ tu z wami na tym najwiêkszym i najlepszym festynie
w Gdañsku – powiedzia³ prezydent. – Bawcie siê i radujcie, to
wasze œwiêto, to wasz dzieñ.

Podczas przerwy w oficjalnej czêœci festynu dosz³o do pierw-
szej tego dnia „wystrza³owej” niespodzianki, przygotowanej
przez oruñskich pirotechników. Odpalono ustawione przy scenie
fajerwerki i w górê unios³a siê nieskoñczona iloœæ kolorowych
serpentyn, wzbudzaj¹c wœród widowni niepohamowan¹ radoœæ.

Urszula Szkutnik laureatk¹ „Oruñskiej Syrenki”

Kontynuowano czêœæ oficjaln¹. G³os zabra³a m.in. Pani Agniesz-
ka Bartków, Przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla Orunia–Œw. Woj-
ciech–Lipce. To w³aœnie dziêki zaanga¿owaniu Rady Osiedla na
dmuchanych zje¿d¿alniach, ustawionych nieopodal sceny, dzieci
bawi³y siê za darmo. Przy okazji Pani Agnieszka zaprosi³a wszyst-
kich chêtnych do wziêcia udzia³u w kolejnych imprezach organi-
zowanych przez Radê, m.in. Kiermasz Ksi¹¿ek zaplanowany na
23 czerwca na „Oruñskiej Starówce”. Na koniec czêœci oficjalnej
wrêczono nagrodê „Oruñskiej Syrenki”, bêd¹c¹ wyró¿nieniem
dla wybitnych osobistoœci, mieszkaj¹cych w dzielnicy. W tym
roku nagrodê po wczeœniejszym, jednog³oœnym g³osowaniu kapi-
tu³y, otrzyma³a Pani Urszula Szkutnik, koordynator salezjañski,

Impreza rozpoczê³a siê o godz. 13.00 na oruñskiej Starówce.

Przebrania, fajerwerki i serpentyny

W tym miejscu organizatorzy festynu, Stowarzyszenie Inicja-
tyw Lokalnych Orunia, wyznaczyli punkt zborny dla reprezenta-
cji miejscowych przedszkoli, szkó³, organizacji sportowych
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wspó³pracownik Caritasu, miejscowa Radna
Osiedla, cz³owiek wielkiego serca, dla wielu
po prostu nasza Ula.

Na koniec czêœci oficjalnej wrêczono
nagrodê Pani Agnieszce Bartków, bêd¹c¹
wyró¿nieniem dla wybitnych osobistoœci,
mieszkaj¹cych w dzielnicy. W tym roku
nagrodê po wczeœniejszym, jednog³oœnym
g³osowaniu kapitu³y, otrzyma³a Pani Ur-
szula Szkutnik, koordynator salezjañski,
wspó³pracownik Caritasu, miejscowa Rad-
na Osiedla, cz³owiek wielkiego serca, dla
wielu po prostu nasza Ula.

Taniec, recytacja, œpiew, gimnastyka

artystyczna, gry logiczne…

Po czêœci oficjalnej przysz³a kolej na
zabawê. Raz po raz na scenie pojawiali siê
uczniowie tutejszych szkó³ i przedszkoli.
Dzieci tañczy³y, recytowa³y, œpiewa³y,
wszystko dopracowane bezb³êdne, perfek-
cyjne i nagradzane wielkimi brawami. Naj-
wiêkszy aplauz, mierzony czasem okla-
sków, zdobyli m³odzi sportowcy z klubu
„Ajas” ze Szko³y Podstawowej nr 16, któ-
rzy zachwycili widowniê niesamowitym
pokazem gimnastyki artystycznej.

Oruñski Wielki Festyn Rodzinny to nie
tylko wystêpy na scenie, to równie¿ wszyst-
ko, co dzieje siê wokó³. Jak co roku podczas
imprezy park usiany by³ wieloma krainami
w których dzieci mog³y sprawdziæ siê spor-
towo, pos³uchaæ bajek, przyjrzeæ siê do-
œwiadczeniom chemicznym, porozmawiaæ
ze stra¿nikami miejskimi, czy wreszcie
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w strzelaniu
i poruszaniu siê w ruchu drogowym. Swoj¹
krainê „Gier Logicznych” wystawi³o równie¿
Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów Nasza Orunia.

– M³odzie¿ szuka alternatywy i powinna
mieæ gdzie j¹ znajdowaæ – mówi prezes
IKO Pawe³ Patyk.

W czasach Internetu to, co
robimy, wydawaæ siê mo¿e
dzia³aniem doœæ naiwnym, ale
dzisiejsze oblê¿enie naszej kra-
iny udowadnia s³usznoœæ pro-
jektu. Dziœ wiem, ¿e decyzja
o promowaniu logicznego my-
œlenia by³a decyzj¹ s³uszn¹
i bardzo potrzebn¹.

Nagrody od sponsorów,

tañczyli pod scen¹

We wszystkich krainach
mo¿na by³o uzyskaæ piecz¹tki
uprawniaj¹ce do udzia³u w lo-
sowaniu nagród ufundowa-
nych przez sponsorów. W tym
roku by³y to firmy Remed–
Lektus, Pomorska Spó³ka Ga-
zownictwa, Bank Zachodni WBK i pizze-
ria „Leone”, której w³aœciciel ufundowa³
dla szczêœliwców piêkny rower górski
i zaproszenia na pizzê. Losowanie prze-
bieg³o sprawnie i wszystkie nagrody trafi-
³y do wyraŸnie wzruszonych uczestników,
wytypowanych przez maleñk¹ Dominikê.

Ostatnim akordem festynu sta³ siê kon-
cert zespo³u Pilwiñski Band, graj¹cego
wpadaj¹ce w ucho, znane przeboje tanecz-
ne w swojej doœæ ciekawej aran¿acji. Pod
scen¹ b³yskawicznie pojawili siê pierwsi
spragnieni tanecznych emocji uczestnicy
festynu. By³o na co popatrzeæ. Umiejêtno-
œci ró¿ne, spontanicznoœæ ta sama.

Na zakoñczenie, przepiêkna pogoda, do-
skonale, artystycznie przygotowane dzieci
i m³odzie¿ oruñskich szkó³, nieŸle dobrani,
profesjonalni wykonawcy i mistrzowska
konferansjerka braci Stawickich to elemen-
ty które stworzy³y niew¹tpliwie wydarze-
nie, o którym jeszcze d³ugo rozmawiaæ bêd¹
mieszkañcy Oruni. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim organizatorom i wspó³tworz¹-

Fot. IKO Fot. IKO

Fot. IKO

cym imprezê i ju¿ teraz zapraszamy na 16.
Oruñski Wielki Festyn Rodzinny. Do zo-
baczenia za rok!

ROMAN WAWRZYNIEC ITRICH

FOT. MATERIA£Y PROMOCYJNE IKO
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Stanis³aw Michel i Maria Rosner-Kania w Galerii Punkt GTPS

Imprezy na trwa³e wpisa³a siê w krajobraz kulturalny Wybrze¿a.

Zespó³ z Ukrainy zachwyci³

W pierwszym dniu impreza odbywa³a siê w Ratuszu Staro-
miejskimi. Rozpoczê³o j¹ spotkanie z gen. bryg. w stanie spo-
czynku Edwardem Wejnerem, który opowiedzia³ jak w czasie
okupacji ratowa³ wraz z rodzin¹ ukrywaj¹cego siê ¯yda. Nastêp-
nie na scenie zaprezentowa³ siê zespó³ Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Gdañsku wykonuj¹c pieœni oparte na Starym Te-
stamencie lub jak kto woli Biblii Hebrajskiej lub te¿ Tanachu
(    ). Z kolei dr Roman Nieczyporowski (ASP w Gdañsku) wy-
g³osi³, po³¹czony z prezentacj¹ multimedialn¹, wyk³ad „Zabytki

XIV Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w GTPS

Muzyka, jedzenie, trochê

historii
Ju¿ po raz XIV odby³y siê Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej w Gdañsku. Ich organizatorem jest gdañski oddzia³ Towarzystwa
Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce. W ci¹gu dwóch dni odby³y siê koncerty, wyk³ady, wystawy, degustacja potraw
¿ydowskich i in.

Przyjació³ Sztuki. – T³ok w naszej galerii by³ tak du¿y, ¿e czêœæ
osób musia³a staæ. To kolejne udane spotkania w naszej siedzi-
bie.

Prezes poinformowa³ o rozpoczêciu realizacji kolejnej oferty
kulturalnej: „Lato z Gdañskim Towarzystwem Przyjació³ Sztuki”.

– Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej wci¹¿ siê rozwijaj¹ –
mówi Jakub Szadaj, przewodnicz¹cy gdañskiego oddzia³u TSK¯. –
Przed nami dwie kolejne imprezy: „Biografie Gdañskie – Dni
Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych” oraz – organizowany
wspólnie z franciszkanami oraz Gmin¹ Muzu³mañsk¹ – Asy¿ w
Gdañsku.

JAROS£AW BALCEWICZ

ZDJÊCIA JERZY GAJEWICZ

Regina Stró¿yk

Karol Ko³odziej z zespo³em Accord

kultury ¿ydowskiej w Gdañsku i na Pomorzu”. G³ównym wyda-
rzeniem by³ jednak wystêp ¿ydowskiego zespo³u Warniczkes
z Ukrainy, który okaza³ siê prawdziwym odkryciem tegorocz-
nych spotkañ. Jako, ¿e siedziba zespo³u mieœci siê we Lwowie
wiêkszoœæ jego cz³onków mówi³a tak¿e po polsku.

W drugim dniu impreza przenios³a siê do wype³nionej po
brzegi Galerii „Punkt” Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki.

Czy mówisz po hebrajsku?

Rozpoczê³a j¹ nauka jêzyka hebrajskiego prowadzona przez
lektora Piotra Bartla. Kolejnym punktem programu by³ wystêp
zespo³u Accord, który wzmocni³ dodatkowo kantor Karol Ko³o-
dziej. Natomiast Regina Stró¿yk przybli¿y³a problematykê ko-
szernoœci. Dni Kultury zakoñczy³a wspólna biesiada na urokli-
wym tarasie (pomiêdzy kamienic¹ GTPS a Dworem Artusa),
podczas której mo¿na by³o rozkoszowaæ podniebienie specja³ami
kuchni ¿ydowskiej.

– Cieszy nas bardzo du¿e zainteresowanie t¹ imprez¹ – pod-
kreœla Beniamin Koralewski, prezes Gdañskiego Towarzystwa
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U-Booty ze Stoczni

Gdañskiej
U-Boot jest to powszechnie u¿ywane okreœlenie okrêtu podwodnego nale¿¹cego do niemieckiej marynarki wojennej (w czasie
I wojny œwiatowej tak¿e austro-wêgierskiej), szczególnie z czasów obu wojen œwiatowych. Ma³o kto wie, ¿e w czasie
II wojny œwiatowej Stocznia Gdañska by³a jednym z wiêkszych producentów ³odzi podwodnych (U-Bootów) w Europie.

³añ wojennych by³ d³ugi okres szkolenia
za³ogi (6 miesiêcy). W maju 1945 roku
alianci zdobyli jedynie 13 nieuszkodzonych
okrêtów tego typu zaœ 88 zniszczy³y w³a-
sne za³ogi, a pozosta³e 17 stracili Niemcy
w wyniku ataków lotniczych. Po wojnie
po dwa okrêty tego typu przypad³y USA
i Wielkiej Brytanii, a cztery ZSRR. Zwi¹-
zek Radziecki wykorzysta³ te jednostki
jako pierwowzór swoich okrêtów klasy
W (Whisky). W³aœciwie na ca³ym œwiecie
okrêty typu XXI wyznaczy³y nowe hory-
zonty w budowie okrêtów podwodnych.
To w³aœnie na bazie dokumentacji U-XXI

Amerykanie i Anglicy zaczêli konstruowaæ
swoje okrêty atomowe.

Typ XXI stanowi najciekawszy z tych
okrêtów podwodnych U-Bootwaffe, jaki
powsta³ w czasie II wojny œwiatowej. Jego
projekt powsta³ w lecie 1943 r. i wyró¿nia³
siê zupe³nie now¹ koncepcj¹ konstrukcji,
przystosowan¹ do p³ywania podwodnego.
By³y to jednostki dwukad³ubowe, których
kad³ub sztywny wykonany by³ w ten spo-
sób, ¿e mia³ on w przekroju poprzecznym
kszta³t zbli¿ony do cyfry 8. Odpowiedni¹
odpornoœæ na ciœnienie zapewnia³ materia³,
z którego wykonano ten fragment okrêtu,
tj. stal wêglowa o gruboœci 28 mm. W gór-
nej, szerszej czêœci kad³uba umieszczono
pomieszczenia dla za³ogi, silniki i wyrzutnie
torped. Baterie, zbiorniki paliwa i zbiorni-

ki trymowe mieœci³y siê w dolnej, wê¿szej
czêœci kad³uba. Powiêkszenie objêtoœci
kad³uba pozwoli³o po raz pierwszy na nie-
mieckich okrêtach podwodnych stworzyæ
dobre warunki bytowania dla za³ogi –
wprowadzono klimatyzacjê i ch³odnie dla
przechowywania ¿ywnoœci. Zdolnoœæ do
d³u¿szego przebywania pod wod¹ zwiêk-
sza³y centralne urz¹dzenia regeneruj¹ce
powietrze. Zmianie uleg³ tak¿e zewnêtrz-
ny kszta³t okrêtu, którego kiosk otrzyma³
op³ywowe kszta³ty, dogodniejsze dla p³y-
wania podwodnego.

Dla zmniejszenia oporów tak¿e artyleriê
przeciwlotnicz¹ umieszczono we-
wn¹trz kiosku – by³y to dwa sprzê¿o-
ne, podwójne dzia³ka kaliber 30 mm.
Maksymalna g³êbokoœæ zanurzenia
siêga³a 150–200 metrów, a g³êbokoœæ
zniszczenia konstrukcji wynosi³a a¿
330 m. Godny uwagi by³ tak¿e czas
zanurzenia – 18 sekund! Te parametry
pozwala³y na skuteczniejsz¹ uciecz-
kê przed alianckimi bombami. Dziêki
l¿ejszym akumulatorom, których po-
nadto uda³o siê tak¿e wiêcej zmieœciæ
w dole kad³uba, uzyskano znaczny
zasób energii elektrycznej, w wyniku
czego mo¿na by³o p³yn¹æ pod wod¹
nawet z prêdkoœci¹ 17,2 wêz³ów. Przy
prêdkoœci 4 wêz³ów mo¿na by³o p³y-
waæ przez trzy dni pod wod¹ bez ko-
niecznoœci ³adowania akumulatorów
i wentylacji okrêtu (dziêki wspomnia-

nym urz¹dzeniom klimatyzacyjnym i re-
generacyjnym).

Jednostki typu XXI by³y tak zaprojekto-
wane, by mo¿na by³o nimi p³ywaæ ponad
piêæ miesiêcy w³aœciwie siê nie wynurza-
j¹c. Skryte p³ywanie u³atwia³ dodatkowy
silnik elektryczny o mocy 225 KM, od-
znaczaj¹cy siê bardzo cich¹ prac¹. Godne
uwagi by³o wyposa¿enie elektroniczne
i hydroakustyczne tych okrêtów: dyspono-
wano radarem, a dla ochrony przed alianc-
kimi radarami powierzchniê chrap pokry-
wano syntetyczn¹ gum¹ („Buna”), która
poch³ania³a ich promienie. Do dyspozycji
za³ogi znajdowa³ siê tak¿e sonar i 48 bar-
dzo czu³ych mikrofonów hydroforni, roz-
³o¿onych wokó³ kad³uba. Dla zmylenia
alianckich sonarów zamontowane by³y

Oprócz dwóch okrêtów, jednostki tego typu nigdy one nie
przyst¹pi³y do wojny. Niemieckim decydentom zabrak³o
w logistyce wyobraŸni. £atwiej by³o im nakazaæ zmontowaæ
118 tych najnowoczeœniejszych na œwiecie ³odzi, ni¿ prze-
szkoliæ setki fachowców od ich obs³ugi. W efekcie 75% tych
³odzi, kosztem wielu miliardów marek nale¿a³o zatopiæ

Gdzie budowano U-booty?

W budowie U-Bootów przodowa³y stocz-
nie Germania Werft w Kolonii, AG Weser
w Bremie i Deutsche Werke w Kolonii.
W okresie wojny dosz³y tak¿e inne zak³ady,
takie jak: np. Blohm & Voss w Hamburgu
i stocznie w Gdañsku i Elbl¹gu Schichau
i Vulcan w Szczecinie. Mniejsze iloœci okrê-
tów wykonywano tak¿e w innych zak³a-
dach, a pod koniec wojny wraz z wprowa-
dzeniem prefabrykacji elementów U-Bootów
nowego typu wytwarza³y je tak¿e liczne fa-
bryki w g³êbi kraju. Po wojnie czêœæ z tych
stoczni zamkniêto, inne przestawiono na
produkcjê pokojow¹, a niektóre zrów-
nano z ziemi¹, jak mia³o to miejsce
z Germania Werft w Kolonii.

W Stoczni Schichaua w Gdañsku,
zbudowano: 64 U-Booty typu VII
oraz 30 niemieckich U-Bootów typu,
XXI, o numerach U-3501 – U-3530.
Nie ukoñczono budowy 7 jednostek.
W Gdañsku planowano wybudowaæ
kolejnych 127 jednostek, jednak z po-
wodu zbli¿aj¹cego siê frontu budo-
wy zaniechano.

Typ XXI: nowe horyzonty

W Stoczni Schichaua w Gdañsku
zbudowano Typ XXI to nowoczesna
myœl techniczna Kriegsmarine, jed-
ne z najlepszych okrêtów wojennych
II wojny. Przewy¿sza³ wszystkie ów-
czesne jednostki nie tylko uzbroje-
niem, zasiêgiem i prêdkoœci¹, ale i pewnym,
zastosowanym w nim, rewolucyjnym wy-
nalazkiem. Dziêki tzw. chrapom móg³ po-
zostawaæ w zanurzeniu przez ca³¹ dobê
i pod wod¹ u¿ywaæ silników diesla (wcze-
œniejsze okrêty musia³y przez kilkanaœcie
godzin p³ywaæ na powierzchni, by na³ado-
waæ baterie u¿ywanych w zanurzeniu sil-
ników elektrycznych). Jednak zosta³y wy-
myœlone i wodowane co najmniej o 3 lata
za póŸno i nie odegra³y w wojnie znacz¹cej
roli. Zbudowano 119 okrêtów tego typu.
Pierwsze okrêty tej klasy wesz³y do s³u¿-
by ju¿ w lecie 1944, ale tylko kilka by³o
gotowych do wyjœcia w morze na patrole
bojowe przed zakoñczeniem wojny. Ponoæ
du¿ym problem wywo³uj¹cym opóŸnienia
w przystosowaniu tych okrêtów do dzia-
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go m.in. za wydanie zbrodniczego rozkazu
nr 154 „zakazuj¹cego ratowania rozbit-
ków, ze storpedowanych przez U-Booty nie-
przyjacielskich okrêtów wojennych i stat-
ków cywilnych”, co w praktyce wi¹za³o to
siê z uœmierceniem ponad 45 tysiêcy roz-
bitków. Karê odbywa³ we „wzglêdnie do-
brych warunkach” w Berlinie, we wiêzie-
niu w Spandau.

To w³aœnie tutaj w Stoczni Gdañskiej,
dawnej „nazistowskiej fabryce œmierci”
jak¹ by³y U-Booty, w czasach PRL-u,
przy poparciu milionów Polaków, powsta³
w Sierpniu 1980 r. ruch spo³eczny, a potem
NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”, dziêki któremu,
9 lat póŸniej Polska po latach odzyska³a
wolnoœæ, rozpad³o siê sowieckie „Imperium
z³a”, Uk³ad Warszawski, RWPG, zburzo-
no mur berliñski, sowieckie wojska oku-
pacyjne opuœci³y Polskê, dzieci w szko-
³ach mog³y uczyæ siê odk³amanej historii,
literatury oraz religii. Tak wiêc w Stoczni
Gdañskiej nast¹pi³a metamorfoza, podob-
nie jak mityczny Feniks zrodzi³ siê z po-
gorzeliska, tak wówczas w Stoczni zrodzi-
³a siê Idea Wolnoœci, idea która rozla³a siê
po Polsce, Europie i œwiecie.

OPRACOWA£ – EDWARD ROEDING,

mgr in¿. mech., ekonomista, wynalazca (nowej ge-

neracji kontenerowców ze wspornikami burtowymi

oraz statków ro-ro z ramp¹ spiraln¹), by³y pracow-

nik Stoczni Gdañsk SA,

• od 09.09.1974–30.092011 r. prowadz¹cy nad-

zór projektowy – specjalista projektant w Biurze

Projektowym,

• od 01.10.2011–31.12. 2012 r. specjalista ds. ar-

chiwum, m.in. delegowany ds. opracowania kon-

cepcji zagospodarowania okrêtu – U-boot, znaj-

duj¹cego siê na terenie Stoczni Gdañsk oraz jej

najnowszej historii. Obecnie bezrobotny.

Art. wydrukowany – http://www.nszz-stocznia.pl/

dokumenty/rozwaga/2013/rozwaga2013_03.pdf

Prawa oraz lewa strona obiektu, obie sekcje, ka¿da o œrednicy D = 3,38 m i d³ugoœci 11,25 m.
Obiekt pe³ni³ rolê schronu

Model 3D fragmentu zakopanego U-boota typu XXI, obiekt na
terenie C Stoczni Gdañsk, S¹ to dwie sekcje zewnêtrzne o œred-
nicy D-3,38 m dlugoœci 11,25 m i gruboœci ok. 28 mm oraz czêœæ
œrodkowa gospodarcza o d³ugoœci 3,5 m i szerokoœci 9,04 m

wyrzutnie substancji wprowadzaj¹ce te
urz¹dzenia w b³¹d. Atak przeprowadzany
przez okrêt typu XXI by³ ca³kowicie inny
ni¿ prowadzony przez jednostki wcze-
œniejszych typów. Po wykryciu celu za
pomoc¹ radaru lub hydrofonów pod¹¿ano
w jego kierunku pod wod¹ z pe³n¹ prêd-
koœci¹. Po zbli¿eniu siê do niego ustalono
jego lokalizacjê bez u¿ycia peryskopu, je-
dynie za pomoc¹ hydroforni i sonaru.
Dane by³y natychmiast przeliczane w cen-
trali kierowania ogniem i przekazywane
do wyrzutni torpedowych. Po odpaleniu
torped okrêt ucieka³ z pe³n¹ prêdkoœci¹ na
du¿¹ g³êbokoœæ. Dziêki du¿ej prêdkoœci
sonary alianckie nie by³y groŸne, ponie-
wa¿ traci³y skutecznoœæ gdy U-Boot poru-
sza³ siê szybciej ni¿ z prêdkoœci¹ 12–13
wêz³ów. Pierwszy z tych U-Bootów wszed³
do s³u¿by 17 czerwca 1944, roku ale do
koñca wojny uda³o siê Niemcom zbudowaæ
jedynie 118 jednostek tego typu z tego
w Stoczni Gdañskiej tylko 30 sztuk. Sta³o
siê tak pomimo tego, ¿e okrêty te mo¿na
by³o budowaæ przy u¿yciu technologii
prefabrykacji poszczególnych segmentów
jednostki. Na przeszkodzie stanê³y alianc-
kie naloty jak i braki materia³ów i ludzi do
pracy.

W Stoczni Gdañskiej jeszcze w latach
90-tych by³o kilka sekcji kad³ubów ³odzi
podwodnych:
• kilka sekcji kad³uba o d³ugoœci kilku-

nastu metrów i œrednicy ok. 3,4 m, by³y
wykorzystywane jako magazyny farb, lecz
po kilkunastu latach przeznaczono je na
z³om. Ostatni z takich wielkich, stalowych
cylindrów sta³ na terenie Stoczni Gdañ-
skiej w pobli¿u Biura Projektowego i sto-
³ówki na terenie A. Urz¹dzono w nim pod-
rêczny magazynek farb i lakierów. Mia³
poszycie z blachy grubej na jakieœ trzy
centymetry. Takiej blachy u¿ywali Niem-
cy do budowy kad³ubów zdolnych znieœæ
ciœnienie panuj¹ce na g³êbokoœci ponad
200 metrów.

• jedna sekcja kad³ubowa na terenie C
(naprzeciw takielarni W3). Niestety kilka
lat temu (2007 r.) przez czyj¹œ g³upotê ten
cenny zabytek techniki zosta³ pociêty pal-
nikami i wywieziony na z³omowisko…
• jeden blok kad³ubowy sk³adaj¹cy siê

z dwóch sekcji U-Boota pozosta³ na tere-
nie C (obiekt nr 144 ma terenie C Stoczni
Gdañsk (naprzeciw Wydz. G³. Energetyka
czyli obiektu nr 145). Sekcja ta by³a zako-
pana na g³êbokoœci ok. 0,6 m i u¿ywana
jako schron na wypadek wojny.

Stocznia Gdañska: idea wolnoœci

W Stoczni Gdañskiej przekuto miecze

na lemiesze.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e Stocznia Gdañ-
ska w czasie II wojny œwiatowej, zatrud-
niaj¹ca jeñców wojennych oraz przymuso-
wych robotników, którym za wyniesienie
tajemnicy za fabryczne mury grozi³a kara
œmierci, równie¿ ze wzglêdu na swoj¹ pro-
dukcjê ww. hitlerowskich, œmiercionoœnych
³odzi podwodnych, by³a swoist¹ „fabryk¹
œmierci”. Potwierdziæ to mo¿e wyrok Miê-
dzynarodowego Trybuna³u Wojskowego
w Norymbergii.

W dniu 1 paŸdziernika
1946 r. w procesie no-
rymberskim Miêdzynaro-
dowy Trybuna³ Wojskowy
skaza³ na 10 lat pozbawie-
nia wolnoœci: zbrodniarza
wojennego – admira³a Kar-
la Dönitza, naczelnego do-
wódcê Krigsmarine (w la-
tach 1943–1945), od 30
kwietnia 1945 r. prezyden-
ta III Rzeszy, ostatniego
naczelnego dowódcê We-
hrmachtu i zarazem na
mocy testamentu, nastêpc¹
Adolfa Hitlera. Skazano


