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Zespół fortyfikacji ma ogromną wartość w światowej skali. Po należytym
zagospodarowaniu może być niezwykle atrakcyjny. Może tu powstać
jedyny w swoim rodzaju park historyczno rekreacyjny

Fortyfikacje Biskupiej Górki
O Biskupiej Górce pisa³em ju¿ na tych ³amach ponad dwa lata temu, wiêc nie sposób unikn¹æ powtórzeñ. Ale, jak mawiali
starzy Rzymianie: repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matk¹ studiów. Powtórek bêdzie niewiele, bo poœwiêcimy
wiêcej uwagi fortyfikacjom. Zacznijmy od 19 czerwca 1277 roku.
Wtedy to ksi¹¿ê gdañski Mœciwój II
potwierdzi³ przyznanie biskupowi kujawskiemu przez jego ksi¹¿êcych przodków
szeregu wsi.
Rozbierali i odbudowywali…

Albrechtowi Hohenzollernowi. Niemcy
zajêli Biskupi¹ Górkê, usypali szañce i jêli
ostrzeliwaæ miasto z dzia³, ale szkody by³y
niewielkie. Gdy król Zygmunt Stary przys³a³ posi³ki, odeszli. Sytuacja powtórzy³a
siê w czasie konfliktu miasta ze Stefanem
Batorym w 1577 r. Na Biskupiej Górce
znowu pojawi³y siê szañce i dzia³a skierowane przeciw miastu. Oblê¿enie trwa³o

d³u¿ej, ale by³o tak samo nieskuteczne.
Konflikt zakoñczy³ siê kompromisem.
Bastiony Zbawiciela, Poœredni
i Ostroróg, Czujnoœæ

Historia zachowanych do dziœ umocnieñ
Jedna z nich nazywa³a siê Górka, zapiBiskupiej Górki zaczê³a siê w czasie pierwsana po ³acinie jako Gorca. W 1356 r. rozszego najazdu Szwedów, pod wodz¹ Guró¿niano ju¿ Star¹ i Now¹ Górkê. Ta pierwstawa Adolfa. W 1626 r. król Zygmunt III
sza, to Górka Biskupia, zwana
zaleci³ gdañszczanom, by „o Bitak od roku 1433, druga, to Staskupi¹ Górkê zadbali i na niej
ry Che³m. Na Górce biskupi
obóz rozbili”. Chodzi³o o obóz
mieli dwór, w którym rezydowarowny czyli fortyfikacje. Po
wa³ ich w³odarz (administrad³u¿szych debatach miasto dostotor). W 1380 r. na miejscu staresowa³o siê do jego woli i w lago drewnianego dworu powsta³
tach 1628–1630 na szczycie
nowy murowany, o charakterze
wzgórza powsta³o tzw. dzie³o
obronnym, zapewne otoczony
koronowe, z³o¿one z trzech usyfos¹ i palisad¹. By³y to pierwsze
tuowanych w linii prostej batutejsze fortyfikacje. W 1414 r.
stionów o nazwach Zbawiciela,
gdañszczanie rozebrali biskupi
Poœredni i Ostroróg, z dodanym
zameczek, za co w 22 lata póŸod strony „Czarnego Morza”
niej wyp³acili odszkodowanie,
(glinianka, potem ulica w mieja w 1442 nawet go odbudowali,
scu pocz¹tkowego odcinka alei
by w roku 1520 jeszcze raz go
Armii Krajowej) ma³ym bastiorozebraæ, gdy nadchodzi³a armia
nem „Czujnoœæ” (Vigilance). ZaBastiony Biskupiej Górki w 1822 r. (Gersdorff)
niemiecka, spiesz¹ca z pomoc¹
czêto tak¿e reditê (rodzaj reduty)
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Koszary klasycystyczne w po³owie XIX w.
Tereny rekreacyjne w latach 1930
(ze zbiorów Inst. Herdera w Marburgu)

na planie trapezu, zwan¹ Szañcem Szwedzkim – przy urwisku od strony miasta. Czêœæ
owej „korony” zaskar¿on¹ przez biskupa
do Sejmu jako wzniesion¹ na jego terenie,
w 1641 r. rozebrano. W 1655 r., w zwi¹zku
z drugim najazdem szwedzkim dzie³o powsta³o na nowo. Budowano je w poœpiechu,
od 3 do 6 rano pracowali ¿o³nierze, poczym
dostawali „dla uciechy trochê piwa” i ustêpowali miejsca mieszczanom, dla których
udzia³ w „szarwarku” by³ obowi¹zkowy.
Kto przys³a³ w zastêpstwie s³ugê, musia³
p³aciæ wysok¹ dniówkê. Forty, ³¹cznie z 20
bastionami krêgu wewnêtrznego, spe³ni³y
swoje zadanie: Szwedzi nawet nie próbowali oblegaæ Gdañska. Nied³ugo potem
losy wojny siê odwróci³y i kraj ocala³.
Podziemne galerie, poterny i place broni

Ostroróg i Poœrednim, a na przedpolu wybudowano lunety (samodzielne bastiony zewnêtrzne) Leclerca, Cafarellego i Delzous.
Po zakoñczeniu wojen, w latach 1827–
1832 „zosta³y na tych wzgórzach wybudowane koszary obronne. Maj¹ 560 stóp
(161 m) d³ugoœci, 50 stóp (14,3 m) szerokoœci, dwie do trzech kondygnacji, kosztowa³y przesz³o 220 000 talarów i s¹ na razie
zamieszkane przez batalion piechoty. Dom
oficerski, d³ugi na 70 stóp (20 m), szeroki na
50 (14,3 m), dostarcza najobfitszych widoków na piêkn¹ okolicê. Wielkie koszary jak
równie¿ dom oficerski s¹ przykryte cynkiem
i ogrzewane ciep³ym powietrzem.” (Zernecke) Koszary wyremontowano w l. 1873–
75. Pozosta³e umocnienia modernizowano
i uzupe³niano o ró¿ne magazyny.

1920 – wzorowo utrzymane tereny
Czas pokoju nie sprzyja³ rozbudowie
rekreacyjne
umocnieñ. Opracowany przez Jerzego Strakowskiego w 1668 r. projekt realizowano
W 1920 r. powsta³o zdemilitaryzowane
tylko do roku 1671. Dopiero w roku 1698 Wolne Miasto Gdañsk. Ca³oœæ fortów Biskuwykoñczono Szaniec Szwedzki. Rozbudo- piej Górki zamieniono na wzorowo utrzywano fortyfikacje dopiero w latach 1706– mane tereny rekreacyjne. Powsta³y œcie¿ki
1710. W dziele koronowym cofniêto ba- turystyczne i boiska sportowe. W 1939 r.
stion Zbawiciela wzglêdem pozosta³ych wybudowano schronisko m³odzie¿owe im.
dwóch bastionów, przed którymi pojawi³y Paw³a Benekego z góruj¹c¹ nad miastem
siê dodatkowe os³ony, tzw. s³oniczo³a, a przed kurtynami (odcinki wa³ów miêdzy bastionami) –
trójk¹tne raweliny. Jeszcze póŸniej (w 1757 r.) powsta³a poterna
(sklepiony korytarz) miêdzy bastionami Zbawiciela i Poœrednim.
Nadesz³y czasy napoleoñskie.
Przed oblê¿eniem 1807 roku odnowiono fortyfikacje. Powsta³y
podziemne galerie, dalsze poterny
i place broni (miejsca przygotowywania wypadów) w za³omach
drogi ukrytej. Z kolei w latach
1811–1813 zmodernizowali umocFot. Andrzej Januszajtis
nienia Francuzi. M.in. rozbudoDojœcie do krytych schodów
wano rawelin miêdzy bastionami
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wie¿¹, zaopatrzon¹ w zegar z walcz¹cymi
okrêtami i kurantem z 22 dzwonów. W czasie wojny na boisku przy dawnych koszarach stanê³y baraki obozu jenieckiego. Po
wojnie zanosi³o siê na utrzymanie rekreacyjnego charakteru Biskupiej Górki. Od
1946 r. schronisko i boiska s³u¿y³y studentom Politechniki. W 1951 r. ca³oœæ przejê³o
os³awione Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, a w 1957 Milicja Obywatelska.
Po obaleniu „komuny” tereny przesz³y na
w³asnoœæ policji, która nie ma doœæ pieniêdzy, by nale¿ycie utrzymaæ wspania³e fortyfikacje. W klasycystycznych koszarach
dzia³a dziœ Wy¿sza Szko³a Humanistyczna.
Wyobra¿am sobie…
Zespó³ fortyfikacji Biskupiej Górki ma
ogromn¹ wartoœæ w œwiatowej skali. Po nale¿ytym zagospodarowaniu mo¿e byæ niezwykle atrakcyjny. Mo¿e tu powstaæ jedyny
w swoim rodzaju park historyczno-rekreacyjny. Wyobra¿am sobie oczyszczone œcie¿ki dla pieszych i rowerów wokó³ bastionów
obsadzonych kopiami dzia³, udostêpnione
do zwiedzania poterny i kazamaty, wype³nione eksponatami, przypominaj¹cymi historiê tego miejsca, wie¿ê Benekego z zegarem i dzwonami, s³u¿¹c¹ jako
niezrównany punkt widokowy,
odtworzone obserwatorium astronomiczne Nataniela Wolfa, przywrócone dojœcie krytymi schodami od Zaroœlaka itp. Na koniec,
po nieuniknionym przeniesieniu
policji w dogodniejsze i tañsze
do utrzymania miejsce (mo¿e do
koszar przy ul. Sadowej?), gmachowi mo¿na bêdzie przywróciæ
funkcjê hotelow¹ i odzyskaæ place
sportowe. Mo¿e nawet znalaz³oby
siê miejsce na du¿¹ kryt¹ p³ywalniê, której od dawna w Gdañsku
brak?
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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85. urodziny Prof. Andrzeja Januszajtisa!
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
wkracza w 20-lecie dzia³alnoœci
Prof. Andrzej Januszajtis – niezrównany znawca, mi³oœnik, dzia³acz i popularyzator wiedzy o Gdañsku, prezes Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” – obchodzi³ 18 sierpnia 2013 r. 85. urodziny. Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” zaczyna wkraczaæ w 20-lecie
dzia³alnoœci.
Okazj¹ do z³o¿enia hucznych ¿yczeñ
Prezesowi i omówienia planów na najbli¿sz¹ przysz³oœæ by³o Zebranie Zarz¹du
Stowarzyszenia, które odby³o siê we wtorek, 3 wrzeœnia 2013 r. w siedzibie przy
ul. Œw. Ducha 119/121.
Odcina³em z pocztówek niebo
– Jestem wzruszony, ale to nie przeszkadza, ¿e pañstwa chcia³em bardzo serdecznie powitaæ na pierwszym posiedzeniu Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” po
wakacjach, kiedy te¿ siê coœ dzia³o, mam
nadziejê, ¿e wszyscy pañstwo wypoczêli –
powiedzia³ Prof. Andrzej Januszajtis. – My
z ¿on¹ niedawno byliœmy w Belgii: Brukseli i Brugii.
Cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” przypomnieli Profesorowi o Jego
sierpniowych urodzinach, on z kolei w tym
czasie zacz¹³ myœleæ, ¿e w wieku siedmiu
lat, w mieszkaniu swoich dziadków w Lublinie, bawi³ siê ich rozmaitymi pami¹tkami z podró¿y. Dziadkowie byli doœæ zamo¿ni, czêsto wyje¿d¿ali, znajdowa³y siê
w domu pocztówki i albumy przywiezione
z miejsc w Europie, które odwiedzali.
– Odcina³em z tych pocztówek niebo,
zagina³em doln¹ czêœæ, stawia³em na stole
i wyobra¿a³em sobie, ¿e jestem w danym
mieœcie – wspomina³. – I ze wszystkich
miast, których obrazki widzia³em, najpiêk-

„Rodzinne” zdjêcie na przedpro¿u siedziby przy ul. Œw. Ducha.
W œrodku – Jubilat z Ma³¿onk¹, Ew¹ Januszajtis

niejsza wydawa³a mi siê Brugia, oddalona
godzinê drogi od Brukseli.
Teraz dopiero, po latach, mia³ okazjê
zrealizowaæ marzenie dzieciñstwa i to miasto zobaczyæ na w³asne oczy. W Brugii poszukiwa³ oczywiœcie œladów gdañszczan…
– Szanowny panie Profesorze, niezast¹piony Prezesie, dostojny Jubilacie – powiedzia³a Jaros³awa Struga³a, wieloletnia prezes Spó³ki Kupcy Dominikañscy, dziœ na
emeryturze, cz³onkini Stowarzyszenia „Nasz

Marian Szajna, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego
z³o¿y³ ¿yczenia Profesorowi w imieniu Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Pomorskiego

Gdañsk”. – Kilkanaœcie lat temu Zbigniew
Socha, obecny wiceprezes, opowiedzia³ mi
o dzia³alnoœci Stowarzyszenia i zaprosi³ do
wst¹pienia w jego szeregi. Mia³am wielki
zaszczyt byæ przyjêta razem z panem Profesorem.
Dzia³ania Prof. Andrzeja Januszajtisa,
które ukierunkowa³y dzia³alnoœæ Stowarzyszenia, wzbudzi³y i wzbudzaj¹ ca³y czas
podziw nie tylko cz³onków i sympatyków,
wymuszaj¹ równie¿ szacunek osób mniej

Wœród prezentów – akwarela arch. Stanis³awa Michela
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¿yczliwych, kontynuowa³a Jaros³awa Struga³a. Wszyscy pe³ni s¹ uznania dla Jego
pracy, wiedzy, któr¹ w bardzo dostêpny
dla wszystkich sposób, umiejêtnie przelewa na karty swoich ksi¹¿ek i publikacji.
Podziwiamy pañsk¹ pracê, wiedzê
– Cieszymy siê, ¿e mo¿emy dziœ byæ tu
i teraz z panem, myœlê, ¿e dalej bêdzie pan
z nami pracowa³ i zara¿a³ tak¿e wielu innych mieszkañców Gdañska pasj¹ poznawania historii miasta. – Zakoñczy³a Jaros³awa
Struga³a. – W imieniu cz³onków Stowarzyszenia ¿yczê panu du¿o, du¿o dobrego,
wszelkiej pomyœlnoœci i stu lat i wiêcej dla
po¿ytku wszystkich.
Kwiaty i podarunki, wrêczano Profesorowi przy gromkim „Sto lat”. Akwarelê z widokiem na zrujnowan¹ Wyspê Spichrzów
wykonan¹ w 1956 roku przez in¿. arch. Stanis³awa Michela, nestora odbudowy G³ów-

Urodzinowy tort by³ przepyszny!

nego Miasta, aktywnego cz³onka Stowarzyszenia, wrêczy³ Jubilatowi wiceprezes
Zbigniew Socha. Anna Kuziemska, skarbnik Stowarzyszenia, przekaza³a okolicznoœciow¹, piêkn¹, laurkê ze specjalnie napisanym wierszem.
– Ma pan bardzo wielu sympatyków
i zwolenników w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Pomorskiego – powiedzia³
Marian Szajna, radny Sejmiku Wojewódz-

twa Pomorskiego, wieloletni wiceprezes
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i odczyta³
¿yczenia i listy od Hanny Zych-Cisoñ, wicemarsza³kini i ca³ego Zarz¹du Sejmiku
Województwa Pomorskiego.
Na stó³ wjecha³ ogromny tort urodzinowy dla Profesora. Uraczyli siê nim wszyscy goœcie – by³ przepyszny! ¯yczeniom
i uœciskom nie by³o koñca. Na akordeonie
gra³ prof. dr Zbigniew Szot, zas³u¿ony
sportowiec, by³y wyk³adowca Akademii
Wychowania Fizycznego. Andrzej Starzec, gdañski bard, œpiewa³, akompaniuj¹c
sobie na gitarze.
20-lecie dzia³alnoœci Stowarzyszenie
„Nasz Gdañsk” obchodziæ bêdzie przez
ca³y 2014 rok. Trwaj¹ intensywne przygotowania do Jubileuszu, o szczegó³ach informowaæ bêdziemy Czytelników na bie¿¹co.
KATARZYNA KORCZAK
ZDJÊCIA JANUSZ WIKOWSKI

O Wiktorze Stoczkowskim opowiadają siostra żony i przyjaciel z Lidy

W skrzyniach ze œmietnika (2)
W sierpniowym wydaniu „Naszego Gdañska” w artykule „W skrzyniach ze œmietnika” pisaliœmy
o znalezieniu dwóch kufrów pe³nych cennych pami¹tek. Niewiele brakowa³o, a zniknê³yby bezpowrotnie.
Wiele wskazywa³o, ¿e wiêkszoœæ z nich nale¿y do pp³ka Wiktora Stoczkowskiego.
Wœród pami¹tek nie by³o, niestety, zdjêæ
i dokumentów, nie brakowa³o natomiast
zwi¹zanych z nimi pytañ. Ci¹g dalszy
musia³ nast¹piæ i tak te¿ siê sta³o.
Krystyna Szymañska – siostra ¿ony Wiktora
Mi³ym skutkiem prowadzonych poszukiwañ sta³o siê dotarcie do Krystyny Szymañskiej z domu Nowosad (ur. 01.01.1924 r.).
Jej siostra Anna, z zawodu nauczycielka,
w dniu 11 listopada 1933 r. w Lidzie zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski z Wiktorem Stoczkowskim, który w randze kapitana s³u¿y³
tu w 77. Pu³ku Piechoty. Do wrzeœnia
1939 r. mieszkali w Lidzie. Wojna rozdzieli³a rodzinê. Wiktor wyruszy³ na front.
Skutkiem wrzeœniowych zawirowañ siostry Anna i Krystyna znalaz³y siê w Zamoœciu. St¹d po kapitulacji Polski z niema³ym trudem uda³o im siê powróciæ do
Lidy, gdzie u zaprzyjaŸnionej rodziny zosta³y po wybuchu wojny córki Anny i Wiktora – Krystyna i Barbara. Mia³y wiele
szczêœcia, kilkakrotnie uda³o im siê unikn¹æ zsy³ek na Syberiê.
Du¿¹ pomoc¹ okaza³y siê z czasem zachowane dokumenty osobiste i fakt urodzin
Anny i Krystyny w Zamoœciu. W ramach
wymiany ludnoœci, jak¹ prowadzili okupanci niemieccy i sowieccy, uda³o im siê
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powróciæ do Zamoœcia. Tu Krystyna wraz
z jej drug¹ siostr¹ Mari¹ i baratem Augustem (zgin¹³ w 1944 r.) szybko zwi¹za³y
siê z konspiracj¹, a z czasem i z partyzantk¹ na ZamojszczyŸnie. Krystyna pe³ni³a funkcjê ³¹czniczki w oddziale AK
„Wiklina” dowodzonym przez Józefa Kaczoruka ps. „Ryszard”, który to przepro-

Fot. Waldemar Kowalski

Krystyna Szymañska, siostra Anny,
¿ony Wiktora Stoczkowskiego

wadzi³ szereg dzia³añ zbrojnych w obronie ludnoœci polskiej przeciwko Niemcom,
jak i UPA na ZamojszczyŸnie.
Do Polski powróci³ w 1947 r. Smutny los
Przez ca³¹ wojnê nie mia³y informacji
o Wiktorze, skutku w tym zakresie nie przynios³y równie¿ dzia³ania Anny, która po kapitulacji Polski szuka³a mê¿a z pomoc¹ Czerwonego Krzy¿a. Po zakoñczeniu wojny
przeprowadzili siê do Gdañska i dopiero tutaj
za poœrednictwem pozosta³ych w Zamoœciu
krewnych otrzymali informacjê o Wiktorze.
Do Polski powróci³ w 1947 r. Przyp³yn¹³
statkiem do Gdañska. Wiele opowiada³
o swoich prze¿yciach: „Najbardziej straszne
by³y dla nas jego wspomnienia z Rosji”.
Niestety radoœæ z powrotu do Ojczyzny
i po³¹czenia z rodzin¹ szybko zaczê³y t³umiæ inne problemy: „To by³o niezmiernie
przykre dla nas wszystkich. Taka zas³u¿ona dla Polski osoba. Cz³owiek wykszta³cony, pu³kownik, a nie móg³ znaleŸæ nigdzie sta³ego zatrudnienia. Chwyta³ siê
dorywczo ró¿nych prac. Ostatecznie zosta³
zmuszony do wyjazdu do Bydgoszczy.
Myœla³, ¿e mo¿e tam mu siê uda. Nic z tego
nie wysz³o. To by³o wrêcz uw³aczaj¹ce,
by zarobiæ na ¿ycie roznosi³ i sprzedawa³
piwo w kiosku na dworcu”.
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Fot. Waldemar Kowalski

Micha³ Wincza, przyjaciel Wiktora z Lidy

Z Bydgoszczy powróci³ do Gdañska
w z³ym stanie. Skar¿y³ siê na dolegliwoœci
serca. Mia³ z nim ju¿ wczeœniej problemy
w czasie wojny, a dotykaj¹ce go stresy
w powojennej Polsce tylko je pog³êbi³y.
Zmar³ w Akademii Medycznej w Gdañsku
w Œwiêta Wielkanocne w dniu 22 kwietnia
1957 r.
W kilka dni póŸniej 25 kwietnia odby³ siê
jego skromny pogrzeb na Cmentarzu w Oliwie. „Rodzina ba³a siê podaæ zbyt du¿o informacji na nagrobku, ba³a siê, ¿e grób
bêdzie niszczony przez s³u¿by bezpieczeñstwa”. Na nagrobku znalaz³o siê tylko jego
imiê i nazwisko, bez dat urodzenia i œmierci, bez informacji, o tym kim by³ za ¿ycia
i czym zas³u¿y³ siê OjczyŸnie.
Micha³ Wilncza, przyjaciel Wiktora z Lidy

wojn¹ w Lidzie odnalaz³o siê w Gdañsku.
Szybko te¿ od¿y³y przyjacielskie kontakty. Trzyma³y ze sob¹ rodziny kpt. ¯abickiego, kpt. Bra¿uka, mjr Marzewskiego,
kpt. Malickiego, pp³k Stoczkowskiego, no
i oczywiœcie moja. Stoczkowscy mieli du¿y
dom. Mieszkali w Oliwie przy ulicy Podhalañskiej. Ich dom by³ dobrze po³o¿ony,
na uboczu i pod lasem. U nich te¿ czêsto
spotyka³y siê zaprzyjaŸnione rodziny. Okazje by³y ró¿ne. Pamiêtam Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Po pasterce moja rodzina uda³a siê do domu pañstwa Stoczkowskich.
Po jakichœ dwóch godzinach, ju¿ póŸno
w nocy, pp³k Stoczkowski zebra³ wszystkie dzieci i poszed³ z nami na sanki”.
Micha³ Wincza do dzisiaj darzy wielkim autorytetem i szacunkiem pu³kownika
Stoczkowskiego. Zachowa³ te¿ wiele zwi¹zanych z nim wspomnieñ: „Pamiêtam chocia¿by, jak krótko po jego powrocie do
Polski w 1947 r. da³ mi w prezencie swój
„andersowski” beret oficerski. Wszyscy koledzy mi go zazdroœcili”. ZaprzyjaŸnione
rodziny wspólnie prze¿ywa³y gorzki los
pu³kownika Stoczkowskiego: „Szybko sta³
siê niewygodny dla nowej w³adzy. Pod
pretekstem po³o¿enia Gdañska w strefie
przygranicznej zmuszono go do wyjazdu
do Bydgoszczy. By zarobiæ na ¿ycie podejmowa³ siê ró¿nych prac. Pod koniec
1956 r., gdy do w³adzy powróci³ W³adys³aw
Gomu³ka, zaproponowano mu powrót do
s³u¿by w wojsku. Nagle uznano, ¿e mo¿na
wykorzystaæ jego wiedzê i doœwiadczenie
do prowadzenia walk w terenach górzystych. Rozgoryczony dotychczasowym traktowaniem odmówi³. Mia³ ju¿ zreszt¹ w tym
czasie problemy ze zdrowiem.”

Fot. Waldemar Kowalski

Grobowiec rodziny Stoczkowskich na
Cmentarzu Oliwskim

mu przez UB teczka. Niestety, dzisiaj wiemy tylko, ¿e taka by³a i z czasem zosta³a
przekazana do archiwum Wydzia³u „C”
KWMO w Gdañsku, gdzie w 1979 r. zosta³a zniszczona. Pojedyncze dokumenty
zachowane w archiwach IPN potwierdzaj¹
jednak, ¿e by³ w krêgu zainteresowania
s³u¿b bezpieczeñstwa PRL i to zarówno
w trakcie jego pobytów w Gdañsku, jak
i w Bydgoszczy, dok¹d zosta³ zmuszony
do wyjazdu. Byæ mo¿e trochê dodatkowych
informacji uda siê pozyskaæ z jego zachowanych powojennych wojskowych aktach
osobowych, jakie znajduj¹ siê w archiwum
IPN w Warszawie.
Grobowiec rodziny Stoczkowskich bez
specjalnego trudu znajdziemy dzisiaj id¹c
od kaplicy po lewej stronie g³ównej alei
Cmentarza Oliwskiego przy ul. Opackiej
i Czy¿ewskiego. Nie wiadomo dlaczego
i teraz na grobie pp³k Wiktora Stoczkowskiego nie ma dat urodzenia i œmierci. Jest
za to nieco wiêcej informacji o nim samym
i jego zas³ugach: „Œ.p. Wiktor Stoczkowski.
D-ca 15. Baonu „Wilków” pod Monte Cassino. D-ca 4. Wo³. Bryg. Piech.
II Korpusu Wojsk Polskich
w Kampanii W³oskiej. Czeœæ
Jego pamiêci”. Po prawej stronie
pu³kownika spoczê³a w grobowcu
jego ¿ona Anna StoczkowskaAdamowicz (ur. 22.03.1910 r.
i zmar³a 8.12.2005 r.). Sêdziwego wieku 95 lat do¿y³a mieszkaj¹c w domu przy ul. Podhalañskiej w Oliwie.

Kolejnych informacji dostarczy³ kontakt
Grób rodzinny na Cmentarzu Oliwskim
z zamieszka³ym w Gdañsku Micha³em
Wincz¹ (ur. w 1928 r.). Szybko te¿ okazaNiestety, trudno jest dzisiaj odtworzyæ
³o siê, ¿e dobrze znaj¹ siê z Krystyn¹ Szy- wszystkie szykany, z jakimi spotka³ siê po
mañsk¹ od dzieciñstwa. Jako dzieci bawili powrocie do kraju pp³k Wiktor Stoczkowsiê wspólnie ju¿ w czasach, gdy ich rodziny ski. Pomocna by³aby w tym jego za³o¿ona
mieszka³y przed wojn¹ w Lidzie.
Jego ojciec – kpt. Rajmund Wincza (ur. w 1897 r.) s³u¿y³ w 77.
pp. w Lidzie w latach 1930–
1937. Tam pozna³ i zaprzyjaŸni³ siê z Wiktorem Stoczkowskim. Przyjacielskich kontaktów
nie zmieni³o jego przeniesienie
w 1937 r. do 2. Batalionu Strzelców w Tczewie. Wyrazem przyjaŸni by³o m.in. to, ¿e ¿ona Rajmunda Wilczy. Janina zosta³a
w 1935 r. matk¹ chrzestn¹ Barbary – drugiej z córek Wiktora
Fot. z arch. rodziny Wiktora Stoczkowskiego
i Anny Stoczkowskich.
„Po wojnie wiele z rodzin wojPp³k Wiktor Stoczkowski pod Ancon¹ zdobyt¹ przez polskich
skowych zamieszka³ych przed
¿o³nierzy w lipcu 1944 r.

Córki Krystyna, Barbara,
Ma³gorzata – wyemigrowa³y
Warto jeszcze odnotowaæ, ¿e
Wiktor i Anna Stoczkowscy mieli trzy córki. Wszystkie wyemi-
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Fot. z arch. rodziny Wiktora Stoczkowskiego

Pp³k Wiktor Stoczkowski w rozmowie z gen. Kazimierzem Sosnkowskim

growa³y z Polski. Krystyna (ur. w 1935 br.)
zamieszka³a w Szwecji, gdzie te¿ zmar³a
w kwietniu tego roku. W Kanadzie zamieszka³y na sta³e – w Montrealu Barbara
(ur. w 1936 r) i w Calgary Ma³gorzata (ur.
w 1949 r.).
W innej czêœci wspomnianego Cmentarza w Oliwie spocz¹³ równie¿ drugi m¹¿
Anny – Józef Adamowicz (zmar³ w 1976 r.).
To jego postaæ wi¹zaæ nale¿y z inn¹ czêœci¹ pami¹tek znalezionych w skrzyniach,
a przede wszystkim z pieczêci¹ ze statku
s/s „Lida” i bloczkiem ze statku. Okaza³o
siê, ¿e nale¿y do równie ciekawych postaci.

Pp³k W. Stoczkowski (z lewej) sk³adaj¹cy meldunek gen.
W³adys³awowi Andersowi – W³ochy 1946 r.

Urodzony 15.02.1905 r. obra³ za zawód
s³u¿bê na morzu, na którym spêdzi³ wiele
lat. Przed wojn¹ ukoñczy³ szko³ê morsk¹.
Wed³ug informacji uzyskanych od rodziny
p³ywa³ na ró¿nych statkach, w tym na s/s
„Lida”. W czasie wojny by³ w niewoli niemieckiej. Po jej zakoñczeniu, a¿ do emerytury p³ywa³ na wielu statkach w randze
kapitana ¿eglugi wielkiej.
Wiele siê ju¿ wyjaœni³o, ale te¿ wiele
wskazuje na to, ¿e to jeszcze nie koniec tej
historii. Pojawiaj¹ siê kolejne œlady. Wiele
nowych informacji, w tym zdjêæ i dokumentów dostarczy³ bezcenny kontakt, jaki

uda³o siê nawi¹zaæ z zamieszka³ym w Montrealu w Kanadzie Jackiem Sucheckim –
wnukiem pp³k Wiktora Stoczkowskiego
(synem jego córki Barbary). Zebra³ i zabezpieczy³ wiele pami¹tek rodzinnych. Pragn¹c przywróciæ nale¿n¹ dziadkowi pamiêæ
wiele z nich ju¿ udostêpni³, wszystkie,
wraz z ca³oœci¹ zebranego materia³u, zostan¹ zarchiwizowane w Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku. Wiêcej (równie¿ o jego osobie) w kolejnym artykule.
Có¿, wypada jedynie stwierdziæ, ¿e koniec
tej historii jeszcze nie nast¹pi³.
WALDEMAR KOWALSKI

W roku 1935 PLL „LOT” wykonał 782 loty i przewiózł 644 pasażerów
oraz uruchomił połączenie z Gdynią (z nowo wybudowanym portem
lotniczym w Rumi)

Polskie Linie Lotnicze
w Wolnym Mieœcie Gdañsku
Chocia¿ Polska Linia Lotnicza Aero-Lloyd spó³ka z o.o. zosta³a za³o¿ona w lipcu 1922 r., to ju¿ 1 wrzeœnia tego¿ roku
uruchomi³a po³¹czenie na trasie Gdañsk–Warszawa. Od po³owy wrzeœnia loty odbywa³y siê codziennie. Wkrótce po³¹czenie
przed³u¿ono do Lwowa.
Z Gdañska samolot startowa³ o godz. 8, aby byæ
w Warszawie o 10.30.
Lot Warszawa–Gdañsk i Lwów–Warszawa
kosztowa³ 65 z³
Postój w stolicy trwa³ do godz. 13, a o 16 l¹dowano
ju¿ we Lwowie. W tym czasie pokonanie trasy Gdañsk–
Warszawa poci¹giem zajmowa³o 15 godzin. Cena biletu
lotniczego by³a ustalona na poziomie niewiele wy¿szym od kosztu przejazdu pierwsz¹ klas¹ poci¹giem.
I tak bilet w jedn¹ stronê z Warszawy do Gdañska
kosztowa³ 65 z³ (tyle samo kosztowa³ przelot na odcinku Lwów–Warszawa). Dzia³alnoœæ przewozow¹
obs³ugiwa³y samoloty Junkers F 13 (pierwsze samoloty
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oraz uruchomi³ po³¹czenie z Gdyni¹ (z nowo
wybudowanym portem lotniczym w Rumi).
PLL „LOT” zacz¹³ te¿ wprowadzaæ do
eksploatacji nowoczeœniejsze samoloty m.in.
typu Fokker F VII jedno i trzysilnikowo.
W roku 1935 wycofano z eksploatacji samoloty Junkers F 13 i zast¹piono je samolotami Douglas DC 2 oraz Lockheed Electra.
To w³aœnie czternastoosobowe Douglasy
DC 2 obs³ugiwa³y od 1936 r. liniê Gdynia–
Gdañsk–Warszawa.
Warto wspomnieæ, ¿e w Wolnym Mieœcie Gdañsku dzia³a³y polskie organizacje
lotnicze. Prekursorem by³a tu Sekcja Lotniczo-Samochodowa przy Kole Mechaników
i Elektrotechników Studentów Polaków Politechniki Gdañskiej, która rozpoczê³a dzia³alnoœæ w listopadzie 1925 r.
W 1929 r. za³o¿ono Akademicki
Aeroklub Gdañski
Rozk³ad lotów

pasa¿erskie konstrukcji ca³kowicie metalowej). Z czasem na odcinku Gdañsk–Warszawa zapewniono ca³oroczn¹ komunikacjê
lotnicz¹. Pozosta³e po³¹czenia mia³y zaœ charakter sezonowy. Przy czym Aero-Lloyd by³
spó³k¹ prywatn¹. Rok 1928 zamkniêto liczb¹
421 po³¹czeñ na linii Gdañsk–Warszawa.

Przekszta³ci³a siê ona póŸniej w Ko³o
Lotnicze Studentów Polaków THD.
Natomiast z inicjatywy polskich studentów kierunku lotniczego na THD w 1929 r.
za³o¿ono Akademicki Aeroklub Gdañski
na terenie WMG. Mia³ on umo¿liwiæ polskim studentom odbywanie praktyk lotniczych koniecznych do z³o¿enia egzaminów
dyplomowych w THD (w organizacjach nie-

Fot. Jaros³aw Balcewicz

Fragment dawnego pasa startowego na
terenie osiedla Zaspa

mieckich odmawiano im takiej mo¿liwoœci). W 1931 r. Aeroklub mia³ ju¿ 56
cz³onków. Jako, ¿e Senat WMG odmówi³
polskiemu Aeroklubowi prawa do korzystania z Portu Lotniczego w Gdañsku–
Wrzeszczu, znaleziono wkrótce odpowiednio miejsce do powstania lotniska
aeroklubowego w Rumi. Aeroklub otrzyma³ te¿ trzy samoloty (dwa szkolne Hanriot-y H-28 oraz nowy PZL – 5). Z kolei
w 1932 r. uzyskano zgodê na l¹dowanie
na lotnisku w Gdañsku–Wrzeszczu.
JAROS£AW BALCEWICZ

Sezonowo: po³¹czenie Gdañsk–Bydgoszcz–
Poznañ–Warszawa
Nowy etap funkcjonowania polskiego lotnictwa rozpocz¹³ siê w roku 1929, kiedy to
utworzono Polskie Linie Lotnicze „LOT”.
Dziêki temu przewoŸnika prywatnego zast¹pi³ pañstwowo-municypalny. Liniê Gdañsk–
Warszawa przed³u¿ono w 1930 r. do Bukaresztu. Natomiast 1 czerwca tego¿ roku
uruchomiono po³¹czenie z Galatz na wybrze¿u Morza Czarnego, gdzie latano trzy
razy w tygodniu trzysilnikowymi samolotami Fokker VIIa. Jak zatem widaæ, niezale¿nie od œwiatowego kryzysu, PLL „LOT”
dobrze sobie radzi³ w WMG.
Reprezentuj¹ce polsk¹ komunikacjê lotnicz¹ przedsiêbiorstwo PLL „LOT” posiada³o koncesjê Senatu WMG na prowadzenie
dzia³alnoœci w Wolnym Mieœcie. Zarówno
traktat wersalski, jak i konwencja paryska
oraz umowa warszawska nie regulowa³y kwestii lotniczych uprawnieñ Polski na obszarze
Wolnego Miasta Gdañska. W roku 1932
oprócz ca³orocznej trasy Gdañsk–Warszawa
PLL „LOT” obs³ugiwa³ te¿ sezonowo (od 1
maja do 30 wrzeœnia) po³¹czenie Gdañsk–
Bydgoszcz–Poznañ–Warszawa (259 lotów).
W roku 1935 – samoloty Douglas DC 2
oraz Lockheed Electra
Natomiast w roku 1935 PLL „LOT” wykona³ 782 loty i przewióz³ 644 pasa¿erów

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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Witold Tyczyński, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, uhonorowany
Medalem „Pro Patria”

Ca³e ¿ycie dla Gdañska
Ludzie tacy, jak Witold Tyczyñski, nie dla splendoru i nie dla nagród pracuj¹. To, co robi¹, wynika najczêœciej z ich
wewnêtrznej potrzeby i postaw wobec pracy i Ojczyzny.
Tym bardziej jest nam mi³o, ¿e doceniaj¹c jego dorobek, na wniosek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, Kierownik Urzêdu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych
dr Jan Stanis³aw Ciechanowski, podj¹³ decyzjê o wyró¿nieniu Witolda Tyczyñskiego
Medalem „Pro Patria”.
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza
w Gdañsku ma 50 lat
Niezwyk³e by³y te¿ okolicznoœci wrêczenia Medalu. W dniu 27 wrzeœnia br.
w zaprzyjaŸnionym z naszym Stowarzyszeniem Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdañsku, mia³a miejsce uroczystoœæ
50-lecia tej¿e szko³y (36 lat dziedzictwa
Szko³y Podstawowej Nr 68 i jej 14 letniego
nastêpcy – Gimnazjum Nr 2). W uroczystoœci uczestniczy³o wielu znamienitych goœci, wœród nich nie zabrak³o w³adz miasta
wraz z Prezydentem Miasta Paw³em Adamowiczem i Przewodnicz¹cym Rady Miasta
Gdañska, Bogdanem Oleszkiem. Medal
wrêczy³, znany nam ju¿ z wielu innych uroczystoœci, p³k dypl. Zbigniew Krzywosz –
wicedyrektor Departamentu Uroczystoœci
Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Nagrodzony Witold Tyczyñski to wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o spo³eczeñstwie. Pracê w zawodzie nauczycielskim rozpocz¹³ po zdaniu matury w 1965 r.
W latach 1967–1972 studiowa³ historiê
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, a nastêpnie na Uniwersytecie Gdañskim. W 1973 r.
zosta³ zatrudniony w Okrêgowej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdañsku,
któr¹ z czasem przemianowano na G³ówn¹
Komisjê Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamiêci Narodowej.
Wychowuje m³odzie¿ w duchu patriotycznym
W okresie ponad 26 letniej pracy w Komisji by³ wspó³organizatorem szeregu sesji
naukowych i popularnonaukowych zarówno
miêdzynarodowych, krajowych, jak i lokalnych na temat terenów Pomorza Gdañskiego. Jest autorem kilku publikacji dotycz¹cych historii najnowszej.
Przez ca³y okres swojej pracy na rzecz
gdañskiej oœwiaty z ogromnym zaanga¿o-
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Witold Tyczyñski – nauczyciel nagrodzony
Medalem „Pro Patria”

waniem podejmowa³ dzia³ania maj¹ce na
celu propagowanie wychowania m³odzie¿y
w duchu patriotycznych postaw, czci do
symboli narodowych, poszanowania historycznych autorytetów oraz pracy na rzecz
drugiego cz³owieka. Jego pasja do pracy
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci wielokrotnie
znalaz³a uznanie w oczach prze³o¿onych
oraz przedstawicieli Stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie Miasta Gdañska.
Jednym z wielu priorytetów w pracy
dydaktyczno-wychowawczej Witolda Tyczyñskiego jest wychowanie m³odzie¿y
w poczuciu patriotyzmu, znajomoœci Ojczyzny i jej dziejów. To zadanie okreœla,
jako swój obowi¹zek, równie¿ jako wartoœæ,
któr¹ nieustaj¹co powinna odkrywaæ szko³a. Odnajdywanie owej wartoœci zdaniem
Pana Witolda jest chlubnym kontynuowaniem tradycji polskiej szko³y, która bêd¹c
wierna narodowej spuœciŸnie, przekazywa³a solidn¹ wiedzê, kszta³towa³a œwiadomoœæ narodow¹ i obywatelsk¹, szacunek
dla dobra wspólnego jakim jest dziedzictwo wspólnoty narodowej i pañstwowej.
Olimpiady, lekcje muzealne, wystawy…
Wyró¿niony Medalem wzorowo wspó³pracuje z instytucjami wspomagaj¹cymi
szko³ê. Na tym polu odnosi znacz¹ce sukcesy. Miêdzy innymi wraz ze Stowarzyszeniem „Nasz Gdañsk” i Komend¹ Miejsk¹
Policji w Gdañsku z ramienia Gimnazjum
Nr 2 w Gdañsku wspó³pracowa³ przy organi-

zacji miejskiej uroczystoœci w dniu 1 czerwca
2010 r. By³o to ods³oniêcie dwóch tablic
na gmachu Komendy Miejskiej Policji
przy ul. Nowe Ogrody 27, pierwsza – upamiêtnia fakt, ¿e mieœci³ siê tutaj Komisariat Generalny RP; druga jest replik¹ tablicy ods³oniêtej w 1935 roku w 15. rocznicê
odzyskania przez Polskê dostêpu do morza.
Podczas uroczystej mszy celebrowanej przez
arcybiskupa uczniowie Gimnazjum Nr 2
w Gdañsku asystowali w mszy (30 osób),
byli wolontariuszami dla kombatantów i zaproszonych goœci, a nastêpnie w pochodzie
pocztów sztandarowych wzbogacili kolumnê m³odzie¿y swoim licznym udzia³em. Z Fundacj¹ Gdañsk¹ wspó³pracowa³
w przygotowaniu i organizacji Olimpiady
Wiedzy o Gdañsku dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów Miasta Gdañska.
Z Centrum Hewelianum, Bibliotek¹ G³ówn¹
PAN w Gdañsku i Muzeum Historycznym
Miasta Gdañska, wspó³pracowa³ w zakresie
udzia³u uczniów w lekcjach i wystawach oraz
w projekcie „Œladami Jana Heweliusza”.
Dzieli siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem
Z wielkim uznaniem nale¿y podkreœliæ
umiejêtnoœci Witolda Tyczyñskiego w pracy
z m³odzie¿¹ trudn¹, pochodz¹c¹ z rodzin
niewydolnych wychowawczo, zagro¿onych
patologi¹, w której osi¹ga³ powszechnie
uznawane przez prze³o¿onych, nauczycieli i rodziców sukcesy. Równie aktywnie
uczestniczy³ w pracach zespo³u samokszta³ceniowego nauczycieli historii i wiedzy
o spo³eczeñstwie, dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹
i doœwiadczeniem. Pe³ni³ równie¿ funkcjê
opiekuna praktyk pedagogicznych studentów historii i politologii Uniwersytetu Gdañskiego. Organizowa³ ró¿ne konkursy historyczne i przygotowywa³ do nich uczniów.
Jego wychowankowie w latach 2005, 2006,
2008, 2011 zdobywali tytu³y laureatów
Wojewódzkich Konkursów Historycznych.
Posiada Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi – 1980 r.,
Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamiêci
Narodowej – 1982 r. i Medal komisji Edukacji Narodowej – 2008 r.
Nagrodzonemu Medalem „Pro Patria”
serdecznie gratulujemy!
WALDEMAR KOWALSKI
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74. rocznica wybuchu II wojny światowej

Pamiêtamy
Równoczeœnie z rozpoczêciem ostrza³u Westerplatte Niemcy zaatakowali równie¿ budynek Poczty Polskiej w Gdañsku.
Rankiem grad œmiercionoœnych kul spad³ na budynek. Niemcy chcieli opanowaæ gmach przez zaskoczenie. S¹dzili, ¿e uda
im siê zaj¹æ go w ci¹gu 30 minut.
Gdañscy pocztowcy zaskoczyli jednak
przeciwnika i bohatersko stawiali mu opór
przez 14 godzin.
Przed gmachem Poczty Polskiej w Gdañsku
Nie wiadomo jaki by³yby przebieg tych
dramatycznych wydarzeñ gdyby nie brak
amunicji oraz œmieræ ppor. Guderski – od
od³amka granatu, którym sam rzuci³ w kierunku napastników. 1 wrzeœnia 2013 r. w siedemdziesi¹t¹ czwart¹ rocznicê wybuchu II
wojny œwiatowej, w samo po³udnie, przed
gmachem Poczty Polskiej w Gdañsku zosta³a odprawiona Msza Œw. Mszê Œw. wraz
za metropolit¹ sprawowali kap³ani pracuj¹cy w Kurii Metropolitalnej, Seminarium
Duchownym oraz kapelani wojskowi. Obchody zgromadzi³y przedstawicieli œrodowisk kombatanckich, delegacje s³u¿b mundurowych oraz pracowników poczty. Obecni
byli tak¿e reprezentanci w³adz pañstwowych
i samorz¹dowych.

„Pocztowcy oddali ¿ycie za braci, za
sprawê” powiedzia³ w homilii abp G³ódŸ.
Bronili poczty, bo by³a polska. Dla tych
ludzi to by³o coœ najwa¿niejszego, by³
to ¿ywy patriotyzm, czas Honoru, Boga
i Ojczyzny. Po Eucharystii nast¹pi³y okolicznoœciowe przemówienia. G³os zabrali
m.in. Ma³gorzata Olszewska, wiceminister
w Ministerstwie Administracji i Cyfry-

zacji oraz Pawe³ Adamowicz, prezydent
Gdañska.
Bohaterowie tamtych czasów w wiêkszoœci ju¿ nie ¿yj¹; pozosta³y po nich
mogi³y i wspomnienia. Na zakoñczenie
pod Pomnikiem Obroñców Poczty Polskiej z³o¿ono wieñce i kwiaty oddaj¹c
ho³d poleg³ym pocztowcom.
MA£GORZATA LEWANDOWSKA

Czas Honoru, Boga i Ojczyzny
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” reprezentowali seniorzy z Klubu Seniora „Mot³awa”.

Fot. Arch.

Pod Pomnikiem Obroñców Poczty Polskiej wieniec od Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
z³o¿yli: Henryka Szymañska, Joanna Jalocha i Maciej Muntaniuk

55-lecie działalności GTPS

Nowe w³adze, nowe wyzwania
Walne Zgromadzenie Cz³onków Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki wybra³o nowe w³adze na kolejn¹ trzyletni¹
kadencjê oraz dokona³o zmian w statucie rozszerzaj¹cych dotychczasowe mo¿liwoœci dzia³ania Towarzystwa.
Udzieli³o te¿ absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi oraz przyjê³o sprawozdanie
komisji rewizyjnej i s¹du kole¿eñskiego.
Beniamin Koralewski – przewodnicz¹cym
Wato nadmieniæ, ¿e GTPS obchodzi
w tym roku 55-lecie swojego powstania,
a jego korzenie siêgaj¹ 91 lat wstecz, kiedy
to w Wolnym Mieœcie Gdañsku powsta³o
Towarzystwo Przyjació³ Nauki i Sztuki.
Obrady Walnego Zgromadzenia by³y
burzliwe, gdy¿ w po³owie minionej kadencji odwo³anego przewodnicz¹cego zarz¹du
Ryszarda Kula, zast¹pi³ Beniamin Koralewski. Do nowego dziewiêcioosobowego zarz¹-

du wybrano: Beniamina Koralewskiego
(przewodnicz¹cy), Wojciecha Bonis³awskiego (wiceprzewodnicz¹cy), Marka Wróbla
(wiceprzewodnicz¹cy), dr Jaros³awa Balcewicza (sekretarz zarz¹du), Wiktoriê Kusiñsk¹ (skarbnik) oraz Wojs³awa Brydaka,
prof. Marka Modela i prof. Waldemara
Wo¿niaka.
Wspó³praca z innymi stowarzyszeniami
W wyborach do zarz¹du najwiêcej g³osów
uzyska³ Jaros³aw Balcewicz (45), a najmniej,
odwo³any w trakcie minionej kadencji, Ryszard Kul (13). Przewodnicz¹cym komisji
rewizyjnej zosta³ by³y dyrektor biura GTPS

(pe³ni³ tê funkcjê przez 16 lat) Ryszard
Kosiedowski. Prawo do reprezentacji GTPS
(sk³adania oœwiadczeñ woli oraz zaci¹gania
zobowi¹zañ) uzyskali: Jaros³aw Balcewicz,
Beniamin Koralewski i Wiktoria Kusiñska.
– Cieszy bardzo liczny i aktywny udzia³
w Walnym Zgromadzeniu naszych cz³onków – podkreœla nowo wybrany przewodnicz¹cy zarz¹du GTPS Beniamin Koralewski. – Mam nadziejê, ¿e nowe w³adze nie
zawiod¹ oczekiwañ i sprawdz¹ siê w dzia³aniu. W rozpoczynaj¹cej siê kadencji chcielibyœmy te¿ zacieœniæ wspó³pracê z innymi
stowarzyszeniami.
(JB)
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Politechnika Gdańska realizuje projekt „e-Doświadczenia w fizyce”

Pozwolisz dotkn¹æ a zrozumiem
Prof. do hab. Jan Mostowski, przewodnicz¹cy Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN – w swoim komentarzu do podstawy
programowej przedmiotu fizyka z 2009 roku – podkreœla, ¿e: „Fizyka jest nauk¹ doœwiadczaln¹. Uczenie fizyki na sucho,
bez przeprowadzania doœwiadczeñ, jest u³omne. Tylko przeprowadzone doœwiadczenia, najlepiej samodzielnie wykonane
przez uczniów, prowadz¹ do w³aœciwego i g³êbokiego rozumienia procesów i praw fizycznych.
Dlatego pokazy oraz samodzielne wykonywanie doœwiadczeñ s¹ absolutnie koniecznym elementem wykszta³cenia przyrodniczego”.
Nie widzieli nigdy ¿adnego doœwiadczenia
Po przeprowadzonych badaniach, okaza³o siê, ¿e znaczna czêœæ uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych nie
widzia³a nigdy w trakcie nauki ¿adnego
doœwiadczenia, co wed³ug nauczycieli jest
zwi¹zane z brakiem czasu oraz Ÿle wyposa¿onymi pracowniami fizycznymi.

Wirtualne zestawy doœwiadczeñ
fizycznych
Celem przedsiêwziêcia jest wytworzenie, przetestowanie i upowszechnienie nowatorskiego rozwi¹zania – wirtualnych
zestawów doœwiadczeñ fizycznych, wspieraj¹cych dydaktykê fizyki w szko³ach
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Do
uruchomienia e-doœwiadczeñ wystarczy
komputer oraz (opcjonalnie) tablica multimedialna, w które wiêkszoœæ szkó³ jest
wyposa¿ona. e-Doœwiadczenia s¹ dostêpne
w wersji on-line (uruchamiane za pomoc¹

Koncentracja i wyobraŸnia przestrzenna
Oczywiœcie – jak w przypadku rzeczywistego doœwiadczenia – Ÿle skonstruowany zestaw doœwiadczalny b¹dŸ nieprawid³owo dobrane parametry/warunki pocz¹tkowe
mog¹ spowodowaæ otrzymanie nieprawid³owych wyników lub nawet uniemo¿liwiæ
przeprowadzenie doœwiadczenia. Taka sytuacja obudzi w uczniu naturaln¹ potrzebê
dociekania „dlaczego to nie dzia³a”? Wyci¹gniête w ten sposób wnioski przyczyni¹
siê do lepszego zrozumienia badanego zjawiska (koniec z nauk¹ na pamiêæ). Ponadto,

e-Doœwiadczenia w fizyce

Grupa pracowników Wydzia³u Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdañskiej postanowi³a zaradziæ
temu problemowi i od 2010 roku realizuje
projekt „e-Doœwiadczenia w fizyce”. Realizowany jest on wspólnie z krajow¹ firm¹
Young Digital Planet SA z siedzib¹ w Gdañsku oraz holendersk¹ L.C.G. Malmberg
B.V. Dofinansowanie do projektu uzyskano w ramach konkursu, og³oszonego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej na projekty innowacyjne POKL. Chodzi o projekty
podejmuj¹ce dzia³ania s³u¿¹ce zwiêkszeniu
zainteresowania uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych kontynuacj¹
kszta³cenia na kierunkach o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
poprzez opracowanie i pilota¿owe wdro¿enie innowacyjnych programów i narzêdzi. Projekt „e-Doœwiadczenia w fizyce”
jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
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przegl¹darki WWW), jaki of-line (do pobrania i zainstalowania). Do produkcji e-doœwiadczeñ u¿yto uniwersalnej, nowoczesnej technologii, niezale¿nej od typu sprzêtu
i systemu operacyjnego.
e-Doœwiadczenia nie s¹ prostymi symulacjami zjawisk fizycznych, lecz wiernymi
kopiami rzeczywistych doœwiadczeñ, wpisuj¹cymi siê w schemat „zaprojektuj, zbuduj, przeprowadŸ doœwiadczenie, przeanalizuj i przedstaw wyniki”, gdzie uczenie siê
na b³êdach jest bardzo istotnym elementem
dydaktycznym. Zadanie ucznia polega na
skonstruowaniu zestawu doœwiadczalnego
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w do³¹czonych zeszytach æwiczeñ lub wed³ug
w³asnego pomys³u, nastêpnie na w³aœciwym
ustawieniu parametrów i warunków pocz¹tkowych oraz przeprowadzeniu doœwiadczenia. Sprzyja to rozwijaniu umiejêtnoœci
analizy i syntezy, wymusza aktywnoœæ, rozbudza naukow¹ ciekawoœæ i uczy identyfikacji problemów naukowych.

uczeñ mo¿e zapisaæ wyniki pomiaru w tabeli oraz na tej podstawie sporz¹dziæ wykres.
e-Doœwiadczenia stanowi¹ wiêc kompleksowe rozwi¹zanie edukacyjne. U¿ytkownik
– niejako przy okazji – uczy siê wykorzystywaæ narzêdzia matematyczno-informatyczne w celu analizy i opisu zagadnienia, które
zosta³o przed nim postawione. A atrakcyjna wizualnie forma (w tym czêsto grafika
trójwymiarowa) sprzyja rozwi¹zywaniu problemów z koncentracj¹ i wyobraŸni¹ przestrzenn¹.
Dziêki takiemu podejœciu uczniowie
maj¹ szansê przeprowadzenia doœwiadczeñ
fizycznych, nawet gdy nie jest to mo¿liwe
w szkole. e-Doœwiadczenia mog¹ byæ przecie¿ wykonywane w domu, w celu powtórzenia wiadomoœci b¹dŸ poznania i zrozumienia nowych zjawisk fizycznych. Ponadto,
zestaw zawiera te¿ doœwiadczenia jak np.
ruch cia³ niebieskich, których przeprowadzenie rzecz jasna nie jest mo¿liwe w warunkach tradycyjnego laboratorium. A szansa
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Zrzuty ekranowe przyk³adowych doœwiadczeñ fizycznych

zobaczenia jak to naprawdê dzia³a jest niezwykle wa¿nym elementem procesu dydaktycznego.
Poprzez IKO – projekt realizowany
na Oruni
Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, umo¿liwiaj¹c „dotkniêcie” danego
problemu poprzez wykonanie odpowiedniego e-doœwiadczenia (czy to w szkole, czy
w domu) przy u¿yciu komputera, bez obawy zniszczenia drogiego sprzêtu. A przecie¿ ¿yjemy w szybko zmieniaj¹cym siê
œwiecie, w którym komputer i Internet s¹
naturalnym œrodowiskiem m³odych ludzi.
Podkreœlamy jednak, ¿e nie jest celem
projektu wyparcie tradycyjnych doœwiadczeñ. e-Doœwiadczenia s¹ jedynie odpowiedzi¹ na bol¹czki wspó³czesnej szko³y:
niedoposa¿one pracownie i/lub brak czasu
na przeprowadzenie lekcji praktycznych,

tak istotnych w procesie nauczania przedmiotów doœwiadczalnych.
e-Doœwiadczenia s¹ obecnie szeroko prezentowane na konferencjach, targach, spotkaniach grup eksperckich i w ró¿nych
œrodowiskach oœwiatowych w celach informacyjnych i zebrania opinii o produkcie, które mog³yby siê przys³u¿yæ dalszemu poprawianiu jego jakoœci. W ramach
upowszechniania wyników projektu nawi¹zana zosta³a wspó³praca z IKO – Ko³em In¿ynierówi Pasjonatów Orunia, przy
Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”. Prezentacja e-doœwiadczeñ w ramach Mobilnych
Warsztatów technicznych realizowanych
przez IKO spotka³a siê z bardzo ciep³ym
przyjêciem zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli.
Na stronie projektu http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/ udostêpnione zosta³y
wszystkie 23 e-doœwiadczenia pokrywaj¹ce

ca³¹ podstawê programow¹ nauczania fizyki w szko³ach gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych. Wszystkich uczniów i nauczycieli gor¹co zachêcamy do korzystania z e-doœwiadczeñ maj¹c w pamiêci
znan¹ maksymê Konfucjusza „Powiesz mi
– wkrótce zapomnê, poka¿esz mi – mo¿e
zapamiêtam, pozwolisz dotkn¹æ a zrozumiem”.
DR IN¯.

PATRYK JASIK,

I ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU
„E-DOŒWIADCZENIA W FIZYCE”
DR IN¯.

PAWE£ SYTY,

KIEROWNIK PROJEKTU „E-DOŒWIADCZENIA
W FIZYCE”
PRACOWNICY KATEDRY FIZYKI TEORETYCZNEJ
I INFORMATYKI KWANTOWEJ NA WYDZIALE
FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI
STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ
ZDJÊCIA Z ARCHIWUM PROJEKTU
„E-DOŒWIADCZENIA W FIZYCE”

Nie wolno naszych polskich miast sprzedawać na targowicy „kto da więcej?”

Problemy odbudowy
Œródmieœcia Gdañska
Rada Miasta Gdañska uchwali³a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego G³ównego Miasta – „Serca Œródmieœcia”.
Przewiduje on mo¿liwoœæ odbudowy oko³o 100 dawnych kamieniczek. Dziêki temu mog¹ zmartwychwstaæ w pe³ni ulice
– Œw. Ducha, Œwiêtojañska, Straganiarska, Tobiasza oraz poprzeczne uliczki, ³¹cz¹ce w ca³oœæ G³ówne Miasto.
Zas³oniête bêd¹ nieciekawe wgl¹dy
w dziedziñce kwarta³ów zabudowy G³ównego Miasta.
Fatalna metoda sprzeda¿y terenów
Znikn¹ widoki na gara¿e, œmietniki, piaskownice itp., które obecnie szpec¹ ca³oœæ
odbudowy najpiêkniejszego fragmentu naszego miasta.
Pierwsze próby realizacji tego zamierzenia
zaowocowa³y przyjêt¹ fataln¹ metod¹ sprzeda¿y terenów pod planowane zabudowy.

Cenny zabytkowy teren Œródmieœcia
Gdañska zosta³ wystawiony na przetarg na
zasadzie „kto da wiêcej”.
Zaowocowa³o to pojawieniem siê oœmiu
dziur wykopanych przez niew³aœciwie
wybranych inwestorów, którym obojêtne
by³o piêkno Gdañska, a jedynie wa¿ny by³
w³asny interes. W obawie, ¿e w wypadku
przed³u¿ania siê terminu przewidywanej
realizacji budowy i zagro¿enie zwrotu
przez w³adze miasta wp³aconej kwoty,
zaczêli pozorowaæ realizacje prac arche-

ologicznych, co zwiêkszy³oby wysokoœæ
kwot, które musia³aby im zwróciæ w³adze
miasta.
Potrzebny bieg³y z uprawnieniami
pañstwowymi
Zabytkowe tereny Gdañska nie powinny
byæ przejmowane przez inwestorów, dla
których nie jest wa¿ne piêkno i ranga naszego Miasta, a jedynie w³asny, czêsto obcy
interes. Pope³niono wielki b³¹d w skali krajowej. Nie wolno naszych polskich miast
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Cenny zabytkowy teren Œródmieœcia Gdañska zosta³ wystawiony na przetarg na zasadzie „kto da wiêcej”. Zaowocowa³o to pojawieniem siê oœmiu dziur
wykopanych przez niew³aœciwie wybranych inwestorów, którym obojêtne by³o piêkno Gdañska, a jedynie wa¿ny by³ w³asny interes. Fot. Janusz Wikowski

sprzedawaæ na targowicy „kto da wiêcej?”.
Wartoœæ terenów miejskich i pañstwowych
winien oceniaæ specjalista bieg³y doœwiadczony w tym temacie – najlepiej z uprawnieniami pañstwowymi, który ustali najw³aœciwsz¹, najwy¿sz¹ cenê za dany teren.
Jeœli w przetargu nie bêdzie zgody na tê

cenê, wówczas w³adze miasta, lub w³adze
pañstwa, mog¹ j¹ obni¿yæ. W wypadku,
kiedy kilku inwestorów zadeklaruje zgodê
na tê cenê, wówczas komisja przetargowa
wybiera inwestora, który – wed³ug jej rozeznania – wykazuje w swojej dotychczasowej dzia³alnoœci najwiêksz¹ gwarancjê

w³aœciwej realizacji najkorzystniejszej dla
naszego miasta.
W stosunku do zabytkowego Œródmieœcia Gdañska wa¿ne s¹ przyk³ady zrealizowanych przez tego¿ inwestora obiektów
na terenach historycznych zabytkowych
miast europejskich.
ARCH. STANIS£AW M ICHEL
PRZEWODNICZ¥CY KOMISJI
£ADU PRZESTRZENNEGO
RADY DZIELNICY
ŒRÓDMIEŒCIA GDAÑSKA

Fragmenty nowej pierzei ul. Œw. Ducha – koncepcja arch. Stanis³awa Michela
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Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (11)

Czy¿by wyw³aszczeniowe
deja vu?
Nieruchomoœæ po³o¿ona w atrakcyjnej czêœci Gdyni zosta³a w czasie wojny zajêta przez gestapo, zreszt¹ podobnie jak
wiele innych nieruchomoœci w mieœcie, które Krigsmarine obra³a sobie za bazê okrêtów podwodnych.
Po „wyzwoleniu” Gdyni w marcu 1945 r. budynek, wraz z ca³ym otaczaj¹cym go terenem, zosta³
zajêty przez wojska sowieckie, by nastêpnie przekazaæ go kolejnej zbrodniczej instytucji, jak¹ by³a Informacja Marynarki Wojennej. Celom Informacji
nieruchomoœæ s³u¿y³a do pocz¹tku lat 50. XX wieku,
a po roku 1956 r. zosta³a przekazana w u¿ytkowanie
Zwi¹zkowi Harcerstwa Polskiego.
Formalnie w³aœciciele zostali pozbawieni prawa
w³asnoœci nieruchomoœci dopiero w 1951 r. z przeznaczeniem jej na cele Dowództwa Marynarki Wojennej. Co siê rzadko zdarza³o w tamtych czasach
orzeczenie o wyw³aszczeniu nieruchomoœci zosta³o
w 1958 r. uchylone i nieruchomoœæ formalnie wróci³a do w³aœcicieli. Ci jednak odzyskali tylko pozorne w³adztwo nad nieruchomoœci¹, gdy¿, jak ju¿
wczeœniej napisano, po 1956 r. nieruchomoœæ by³a
wykorzystywana przez ZHP.
W 1970 r. ponownie wyw³aszczono nieruchomoœæ,
tym razem z przeznaczeniem na szeroko rozumiane
cele u¿ytecznoœci publicznej, które by³y realizowane
na nieruchomoœci od ponad 14 lat. Spadkobiercy poprzednich w³aœcicieli podjêli próby odzyskania nieruchomoœci ju¿ na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku,
jednak do dnia dzisiejszego nie uda³o siê ostatecznie
zakoñczyæ sporu o nieruchomoœæ, która, niestety, ulega z ka¿dym rokiem coraz wiêkszemu zniszczeniu.

Pierwsze wyw³aszczenie dokonane w 1951 r. opiera³o siê na dekrecie z dnia
7 kwietnia 1948 r. o wyw³aszczeniu maj¹tków zajêtych na cele u¿ytecznoœci
publicznej w okresie wojny 1939–1945 r. Z kolei orzeczenie wyw³aszczeniowe
uchylono powo³uj¹c siê na przedwojenne rozporz¹dzenie z 1928 r. o postêpowaniu administracyjnym.
Kolejne przejêcie nieruchomoœci przeprowadzono powo³uj¹c siê ju¿ na ustawê
z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wyw³aszczenia nieruchomoœci.
Spadkobiercy poprzednich w³aœcicieli opieraj¹ swoje roszczenia na przepisach aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami, gdzie w art. 137 wskazano, i¿ „nieruchomoœæ uznaje siê za
zbêdn¹ na cel okreœlony w decyzji o wyw³aszczeniu, je¿eli:
1) pomimo up³ywu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wyw³aszczeniu sta³a siê
ostateczna, nie rozpoczêto prac zwi¹zanych z realizacj¹ tego celu albo
2) pomimo up³ywu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wyw³aszczeniu sta³a
siê ostateczna, cel ten nie zosta³ zrealizowany.
2. Je¿eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wyw³aszczenia
zosta³ zrealizowany tylko na czêœci wyw³aszczonej nieruchomoœci, zwrotowi
podlega pozosta³a czêœæ.”
Pomimo tego, ¿e starania o odzyskanie nieruchomoœci trwaj¹ ponad 20 lat,
do tej pory kwesti¹ sporn¹ pozostawa³o to czy nieruchomoœæ zosta³a wykorzystana na cel wyw³aszczenia czy te¿ nie i w konsekwencji czy jest zbêdna na
cel na jaki zosta³a wyw³aszczona. Sprawa by³a ju¿ dwukrotnie badana przez
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku, co nie przeszkodzi³o organowi,
który ostatnio j¹ rozpoznawa³ dojœæ do konkluzji, i¿ w rzeczywistoœci przejêcie
nieruchomoœci przez Skarb Pañstwa w roku 1970 r. nie mia³o znamion wyw³aszczenia i dokona³o siê na podstawie dobrowolnej umowy sprzeda¿y,
w oparciu o wczeœniejsze ustalenia równoprawnych stron.

MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY
– KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA TEL. 502 166 894
KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA JEST MARK¥ DART DG STASZAK KE£PIÑSKI SP.J.

Po Konferencji Naukowo-Technicznej „Przyjazne dla środowiska
metody gospodarki odpadami komunalnymi” w NOT w Gdańsku

¯eby nie zasypa³y nas
œmiecie
Z inicjatywy Pomorskiej Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT w Gdañsku, Fundacji Naukowo-Technicznej
„Gdañsk” i Urzêdu Miasta Starogard Gdañski, zorganizowano w dniu 17 wrzeœnia 2013 r. konferencjê nt. przyjaznych dla
œrodowiska metod gospodarki odpadami komunalnymi.
Patronat nad konferencj¹ przyj¹³ Marsza³ek Woj. Pomorskiego Mieczys³aw Struk.
Kolekcja i segregacja, utylizacja
Tematyka by³a podzielona na bloki: kolekcja i segregacja, utylizacja, aspekty prawne. Referaty w Bloku I – Kolekcja i Segre-

gacja wyg³osili: in¿. Andrzej Bartoszkiewicz, twórca systemu EKO AB oraz mgr
in¿. Henryk Wojciechowski, Wiceprezydent Miasta Starogard Gdanski. Referaty
w Bloku II – Utylizacja wyg³osili: mgr in¿.
Wojciech G³uszczak, Prezes Zak³adu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdañsku, mgr in¿.

S³awomir Kiszkurno, Pe³nomocnik ds. realizacji projektu termicznego MAO, dr in¿.
Bogdan Sedler wraz z prof. dr hab. in¿.
Jerzym Mizeraczykiem oraz drugi referat
wraz z mgr in¿. Tomaszem Rawiñskim.
Na zakoñczenie Bloku II wyst¹pi³ dr in¿.
Jan Klawiter z OPEC Gdynia.
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W Bloku III – Aspekty Prawne wyst¹pi³
dr Ryszard M³yñski, Radca Prawny reprezentuj¹cy Fundacjê Naukowo-Techniczn¹
„Gdañsk”. Po ka¿dym Bloku przeprowadzono dyskusjê, na ogó³ bardzo o¿ywion¹,
jako ¿e tematyka konferencji by³a wyj¹tkowo aktualna. Zaproszenia wystosowano
do szerokiego krêgu instytucji i osób zainteresowanych. Liczba uczestników przeros³a oczekiwania organizatorów jak i ich
zaanga¿owanie w tematykê. Wracaj¹c do
tematyki konferencji, niezwykle interesuj¹ce by³o wyst¹pienie Pana Andrzeja Bartoszkiewicza, który przedstawi³ system odbioru i segregacji odpadów komunalnych od
mieszkañców, nazwany Systemem EKA
AB, którego jest twórc¹.

ko z kosztami inwestycji: od kilkuset milionów do ponad miliarda z³otych, ale koszt
spalenia to min. kilkaset z³otych (w rachunku ci¹gnionym nawet 550 EURO za tonê,
wg uczestników konferencji w dniu 20 sierpnia 2012 r., w Urzêdzie Marsza³kowskim
w Warszawie), a produkty spalania, czyli
py³y, popio³y i ¿u¿le to pod wzglêdem masowym a¿ 30% wk³adu. Czyli ka¿de 1000
ton to 300 ton trudnego do zagospodarowania odpadu. Kraje UE jak np. Dania, do
niedawna lider w dziedzinie spalania odpadów komunalnych, chc¹ radykalnie ograniczyæ spalanie na rzecz recyklingu i innych
technologii typu zaawansowana gazyfikacja.

Na przyk³adzie Nak³a

Jakby na potwierdzenie tego stanowiska
Pan Jerzy Smyczyñski, Prezes Stowarzyszenia „EKOPARK”, pokaza³ wp³yw zak³adu
utylizacji Eko-Dolina na otoczenie. Sk³adowisko to, bo praktycznie ponad 90 proc.
odpadów jest sk³adowanych na wysypisku
po³o¿onym 190 m nad poziomem morza,
oddzia³ywuje na s¹siednie gminy i osiedla:
£ê¿yce, Pustki Cisowskie, Demptowo, Chy-

Jest to system sieciowy, który dzia³a ju¿
w paru miastach jak: P³ock, na terenie jednej
ze Spó³dzielni Mieszkaniowych czy w Nakle, które wprowadza ten system od paru
miesiêcy z du¿ym sukcesem, co pokaza³
w swoim wyst¹pieniu Prezes Zak³adu Komunalnego z Nak³a. Ide¹ tego systemu jest
segregacja odpadów na miejscu w pawilonach na osiedlu, obs³uguj¹cych 600–800 mieszkañców.
Odpady s¹ segregowane do
pojemników, nawet do 28
sztuk i odsprzedawane jako
surowce. W ten sposób mo¿na wykorzystaæ do 95 proc.
odpadów, zaœ resztê zutylizowaæ w zak³adzie termicznego przetwarzania. Iloœæ transportowanych
odpadów zmniejsza siê wiêc wielokrotnie,
a koszta – w porównaniu z dotychczasowymi – nawet 6–8-krotnie s¹ ni¿sze! Jak
stwierdzi³ twórca systemu, dzisiaj z odpadów zmieszanych chcemy w instalacjach
pozyskaæ surowce, co œmia³o mo¿na podsumowaæ porównaniem, ¿e jeszcze nikomu na œwiecie nie uda³o siê z jajecznicy
zrobiæ ca³ych jajek. Ani lepsze, ani gorsze
instalacje regionalne, które s¹ obecnie wybudowane czy s¹ w budowie, nie zapewni¹
przyjaznego dla mieszkañca i œrodowiska
systemu gospodarki odpadami, poniewa¿
stawki bêd¹ szybko ros³y, a odory szczególnie przy segregacji bio na osiedlach
pozostan¹. Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej i gospodarkê odpadami musimy
prowadziæ na zasadzie tzw. piramidy – hierarchii unijnej, czyli po pierwsze: zapobieganie powstawaniu odpadów, po drugie:
odzysk i recykling, po trzecie: przetwarzanie
termiczne i po czwarte: sk³adowanie. Przetwarzanie termiczne odpadów w tej hierarchii jest na przedostatnim miejscu i ten
sposób zagospodarowania odpadów, czyli
konwencjonalne spalanie, wi¹¿e siê nie tyl-
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Wp³yw zak³adu utylizacji Eko-Dolina
na otoczenie

loniê, Chwarzno, Cisow¹, Rumiê i szereg dalszych osiedli. Docelowo ma byæ tam zgromadzonych 15 000 000 ton odpadów wszelkiego
rodzaju emituj¹cych ponad 60 000 000 m3
rocznie kancerogennych gazów, nieznoœny
odór, py³y zawieszone przenosz¹ce metale
ciê¿kie oraz powoduj¹cych ska¿enie gleby
i wód gruntowych smolistymi odciekami
z niebezpieczn¹ chemi¹. Co roku w otoczeniu sk³adowiska usycha kilkaset drzew!
Przedstawiciele Zak³adu Utylizacyjnego
w Gdañsku reprezentowali inny pogl¹d,
a mianowicie: spalanie odpadów w planowanym obiekcie w Gdañsku na Szadó³kach nie bêdzie stanowi³o zagro¿enia dla
œrodowiska, poniewa¿ planowana technologia spalania w kot³ach fluidalnych zapewnia czystoœæ spalin, brak zwi¹zków szkodliwych i ze wzglêdu na doœwiadczenia
innych krajów, a tak¿e brak sprawdzonych
innych technologii jest optymalna. Podobne
stanowisko prezentowa³ Pan Jan Klawiter
z OPEC w Gdyni.
Autor niniejszego artyku³u przedstawi³
we wspó³pracy z Prof. Jerzym Mizeraczykiem, Kierownikiem Oœrodka Techniki
Plazmowej i Laserowej Instytutu Maszyn

Przep³ywowych PAN w Gdañsku i mgr
in¿. Tomaszem Rawiñskim z Instytutu
Elektrotechniki O/Gdañsk dwa referaty nt.
innowacyjnych metod plazmowej gazyfikacji odpadów komunalnych i przysz³oœciowych technologii ich przetwarzania.
IMP PAN w Gdañsku – o zaletach
plazmowej gazyfikacji
Tematykê tê referowa³em uprzednio na
konferencji w dniu 20 sierpnia 2012 r.
w Urzêdzie Marsza³kowskim w Warszawie
zorganizowan¹ pod osobistym patronatem
i uczestnictwem Marsza³ka Adama Struzika.
Wnioski z tamtej konferencji s¹ nadal aktualne, tym niemniej dosz³y nowe fakty. Na
œwiecie narasta tendencja do zmniejszenia
objêtoœci odpadów – rcykling i do przyjaznego dla œrodowiska ich utylizacji. Szereg
krajów UE, Kanada, USA, Japonia, Indie
zbudowa³y, buduj¹, b¹dŸ planuj¹ zak³ady
gazyfikacji odpadów przy pomocy technologii zaawansowanej pyrolizy b¹dŸ technologii plazmowych.
Metoda plazmowa utylizacji odpadów
znajduje coraz szersze zastosowanie na Œwiecie, zastêpuj¹c stosowane dot¹d metody a w
szczególnoœci spalanie, który
to proces wi¹¿e siê z dostêpem tlenu a wiêc powstawaniem dioksyn, furanów i innych wyj¹tkowo toksycznych
substancji (dla przyk³adu:
dioksyny s¹ 10.000 razy bardziej toksyczne od cyjanku
potasu!). Procesy te, z natury
stochastyczne, s¹ b. trudne do monitorowania i nawet w Japonii, gdzie s¹ czynne du¿e
spalarnie odpadów na monitoring i zabezpieczenia procesu przeznacza siê do 40%
kosztów inwestycji; uwa¿a siê, ¿e nie da siê
do koñca kontrolowaæ tych procesów.
Dla przyk³adu: rz¹d UK stoi na stanowisku, ¿e niszczenie odpadów jest jednym
z wielu rodzajów odnawialnych Ÿróde³ energii – OZE.
Podstawowym mechanizmem s¹ tam
certyfikaty, tzw. ROC, wydawane dla producentów energii ze Ÿróde³ odnawialnych
za ka¿d¹ wyprodukowan¹ megawatogodzinê MWh energii elektrycznej. Certyfikaty
ROC s¹ podobne do „zielonych certyfikatów” wydawanych w Polsce. Dla przyk³adu:
wsparcie w ramach ROC wynosi odpowiednio: wspó³spalanie biomasy, gaz wysypiskowy – 0,5, zaœ dla gazyfikacji zaawansowanej
i pyrolizy zaawansowanej ROC wynosi 2,0.
Koncepcja Zamkniêtego Obiegu bêdzie
wykorzystana przy likwidacji wysypiska
w miejscowoœci Houthalen-Hechteren w Belgii, na którym zgromadzono 16 mln ton
odpadów. Oko³o 45% odpadów bêdzie odzyskana do dalszego u¿ytku, zaœ pozosta³a
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czêœæ bêdzie przetworzona przy pomocy
technologii Gasplasma firmy Advanced
Plasma Power. Zak³ada siê budowê piêciu
jednostek o ³¹cznej mocy do 100 MWe.
Projekt ma trwaæ 20 lat.
W tym czasie wszystkie odpady zostan¹
przetworzone w czyst¹ energiê i u¿yteczne
surowce, zaœ teren wysypiska przekszta³cony w park przyrodniczy (czego ¿yczê
naszym Szadó³kom).
Flandria zamierza wprowadziæ do praktyki koncepcjê Zamkniêtego Obiegu i staæ
siê Centrum Kompetencji dla Zaawansowanej Likwidacji Wysypisk i Zaawansowanej Gospodarki Odpadami.
Potrzebne nowe zak³ady do gazyfikacji
Badania rynkowe wykaza³y, ¿e do roku
2030 w Europie konieczne bêdzie wybudo-

wanie 650 nowych zak³adów energetycznych stosuj¹cych zaawansowan¹ gazyfikacjê.
Wymagaj¹ tego priorytetowe cele UE w zakresie energetyki ze Ÿróde³ odnawialnych.
Na zdjêciu przedstawiona jest budowana instalacja w Ottawie, o planowanym
przerobie 150 000 ton odpadów/rok, koszt
utylizacji 83.25 USD/t 15 MWe, pe³ny
rozruch odbêdzie siê w I-pó³roczu 2015.
Planowane oszczêdnoœci z tytu³u eksploatacji sk³adowiska – 250 mln dolarów kanadyjskich w okresie 28 lat.
Nale¿a³oby ¿yczyæ naszym decydentom
podobnego podejœcia do tej problematyki.
Mamy u siebie potencja³ i technologiê
gazyfikacji przy pomocy plazmy generowanej mikrofalowo (na razie w ma³ej skali),
co stwarza celowe uruchomienie w Gdañsku projektu maj¹cego na celu opracowa-

nie systemu gazyfikacji mikrofalowej du¿ej mocy, zw³aszcza, ¿e podobny system
opracowano w USA i planuje siê jego rozwój w celach komercyjnych.
DR

IN¯.

BOGDAN SEDLER
KOORDYNATOR PROJEKTU FIO
PREZES FUNDACJI
NAUKOWO-TECHNICZNEJ „GDAÑSK”
CZ£ONEK ZARZ¥DU BA£TYCKIEGO
KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO
www.bio-gda.pl
e-mail:
biuro@bio-gda.pl
stfgd@imp.gda.pl
Wiêcej informacji na: www.bio-gda.pl oraz
na stronie informacyjnej NOT w Gdañsku.

15 października 2013 r. w Ratuszu Głównego Miasta
– spotkanie z Krystyną Stankiewicz

Mi³oœæ do Gdañska niech
idzie w pokolenia
Spotkanie z Krystyn¹ Stankiewicz, nestork¹ Ko³a Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki przy Oddziale
PTTK w Gdañsku, odbêdzie siê we wtorek, 15.10.2013 r., o godz. 12.00 w Wielkiej Sali Wety Ratusza G³ównego Miasta.
Bêdzie to trzecie spotkanie z cyklu „Zas³u¿ony w Historii Miasta Gdañska”. W roku
ubieg³ym na podobne spotkania zaproszeni
byli: Tadeusz Matusiak i prof. dr hab. Jerzy
M³ynarczyk.
Zdjêcie i koncert carillonowy
W trakcie wtorkowej uroczystoœci Krystyna Stankiewicz uhonorowana zostanie
Medalem Prezydenta Miasta Gdañska.
Wczeœniej na przedpro¿u Dworu Artusa
zgromadz¹ siê zaproszeni goœcie, którzy
zostan¹ uwiecznieni na wspólnym zdjêciu.
Nastêpnie rozpocznie siê krótki koncert
carillonowy w wykonaniu Anny Kasprzyckiej, podczas którego zabrzmi¹ dwie melodie patriotyczne wybrane przez Krystynê
Stankiewicz. Muzykê do pierwszego utworu napisa³ Józef Sieros³awski (1846–1918),
muzyk, autor œpiewników, pedagog, pisa³
muzykê œwieck¹ i religijn¹. Autorem s³ów
jest Wincenty Pol (1807–1872), autor poematu „Pieœñ o ziemi naszej” (napisa³ w 1835 r.,
wyda³ 1843 r.). Dla przypomnienia podajê
krótki fragment s³ów: „Piêkna nasza Polska
ca³a, Piêkna, ¿yzna i wspania³a...”. Jest to
jedna z najpiêkniejszych pieœni polskich
œpiewana przez zespó³ „Mazowsze”. Drug¹
pieœni¹ bêdzie „Prz¹œniczka” Stanis³awa Mo-

niuszki (1819–1872), wszyscy znaj¹ zapewne jej s³owa z najbardziej tkwi¹cym w pamiêci wierszem: „U prz¹œniczki siedz¹ jak
anio³ dzieweczki, przêd¹ sobie, przêd¹ jedwabne niteczki”. Czytelników i sympatyków „Naszego Gdañska” zachêcamy do wys³uchania na D³ugim Targu tego koncertu.
Nastêpnie goœcie przejd¹ do Wielkiej Sali
Wety Ratusza G³ównego Miasta, gdzie od-

W Gdyni (Skwer Koœciuszki) na tle „Daru
Pomorza”, w œrodku w jasnym p³aszczu
Krystyna Stankiewicz. Lata 60.

bêdzie siê g³ówna uroczystoœæ. Pani Krystynie Stankiewicz asystowaæ bêd¹ postacie
w strojach starogdañskich.
Dzia³a ponad 60 lat
Nie ka¿dego wita siê koncertem carillonowym. Takie wyró¿nienie i uznanie spotyka zawsze osobê godn¹ tytu³u: „Zas³u¿ony
w Historii Miasta Gdañska”, który nadaje
Zespó³ Koordynacyjny dzia³aj¹cy pod patronatem Prezydenta Miasta Gdañska.
Krystyna Stankiewicz jest przewodnikiem turystycznym PTTK z uprawnieniami
w Gdañsku, Gdyni i Sopocie z ponad 60-letnim sta¿em dzia³alnoœci spo³ecznej i przewodnickiej. Oprowadzi³a ponad 2 tysi¹ce
wycieczek (to wiêcej, ni¿ 100 tys. turystów),
przyczyniaj¹c siê do promocji naszego miasta, regionu, jego walorów historycznych,
kulturowych i turystyczno-krajoznawczych.
W roku 1951 by³a cz³onkiem za³o¿ycielem
Ko³a Przewodników. W latach 1976–1979
oraz 1987–1989 pe³ni³a funkcjê prezesa
Ko³a Przewodników PTTK w Gdañsku.
W 1998 r. wspó³zak³ada³a Pomorsk¹ Federacjê Przewodników PTTK. Cieszy siê
ogromnym autorytetem w œrodowisku przewodnickim. Motto Krystyny Stankiewicz
i przewodników PTTK z Gdañska brzmi:
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„Mi³oœæ do Gdañska niech idzie w pokolenia”.
W sk³ad Zespo³u Koordynacyjnego, który zadecydowa³, ¿e Pani Krystyna Stankiewicz jest godna tytu³u: „Zas³u¿ona w Historii
Miasta Gdañska”, wchodz¹ przedstawiciele:
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” – 4 osoby,
Muzeum Historycznego Miasta Gdañska –
3 osoby, Urzêdu Miasta Gdañska – 2 osoby,
Oddzia³u Gdañskiego PTTK – 2 osoby.
Zadaniem Zespo³u jest uhonorowanie ludzi zas³u¿onych dla naszego miasta, czêœciowo zapomnianych lub skrzywdzonych,
rozpatrzenie przyjêcia kandydata do wyró¿nienia, ustalenie kolejnoœci spotkañ z poszczególnymi osobami, które s¹ godne tytu³u „Zas³u¿ony w Historii Miasta Gdañska”
i zorganizowanie uroczystego spotkania.
W roku 2013 odbêd¹ siê 2 uroczyste spotkania (15 X i 17 XII). Natomiast w 2014
– 4 spotkania. Proponowanych nowych
kandydatów i terminy spotkañ na lata 2015–
2016 Zespó³ Koordynacyjny ustali na zebraniu w czerwcu 2014 r.
Ksiêga Pami¹tkowa – pierwszy
Tadeusz Matusiak
Uroczystoœæ w Wielkiej Sali Wety 15 X
otworzy tradycyjnie Adam Koperkiewicz,
dyrektor Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska. Nastêpnie wyst¹pi¹: doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis – Prezes Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”, Stanis³aw Sikora – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego PTTK i Prezes
Oddzia³u PTTK w Gdañsku, Barbara Z¹bczyk-Chmielewska – Prezes Pomorskiej
Federacji Przewodnickiej PTTK.
Po laudacji Krystyna Stankiewicz otrzyma
Medal Prezydenta Miasta Gdañska i inne
wyró¿nienia. Na koniec spotkania g³os zabierze Krystyna Stankiewicz. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e z sali bêd¹ zg³aszane interesuj¹ce
pytania, na które „Zas³u¿ona w Historii
Miasta Gdañska” bêdzie chêtnienie odpowiadaæ. Udzia³ w spotkaniu potwierdzi³o
wiele osób znacz¹cych, aktywnych zawodowo i spo³ecznie. Zaprosiliœmy równie¿

ska wrêczy³a w jego imieniu Pani Helena
Chmielowiec, Dyrektor Kancelarii Biura
Prezydenta. Wzruszaj¹cym momentem uroczystoœci by³o odœpiewanie – na proœbê Tadeusza Matusiaka – przez prawie wszystkie
osoby znajduj¹ce siê w Wielkiej Sali Wety
Ratusza G³ównego Miasta Gdañska „Modlitwy Harcerskiej”. Motto Tadeusza Matusiaka brzmi: „Wszystko, co zrobi³o nasze pokolenie roœnie i piêknieje”.
Jako drugi – prof. dr hab. Jerzy M³ynarczyk
Krystyna Stankiewicz i Stanis³aw Sikora obecnie

m³odzie¿ z Gimnazjum Nr 8 im. Obroñców Poczty Polskiej w Gdañskiej.
Warto wspomnieæ, ¿e z inicjatywy Dyrektora Kancelarii Biura Prezydenta Miasta Gdañska, Heleny Chmielowiec (a zarazem Cz³onka Zespo³u Koordynacyjnego),
Urz¹d Miejski zakupi³ Ksiêgê Pami¹tkow¹, przekazuj¹c j¹ pod opiekê Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i Muzeum Historycznego Miasta Gdañska. W Ksiêdze
wpisane zostanie pierwsze spotkanie, które
odby³o siê 29 maja 2012 r., z Tadeuszem
Matusiakiem – laureatem Nagrody Miasta
Gdañska w Dziedzinie Kultury w 1974 r.,
organizatorem i pierwszym dyrektorem
Muzeum Stutthof w Sztutowie w latach
1962–1972 i w tym czasie Sekretarzem
Komitetu Opieki Nad Miejscami Pamiêci
Narodowej Ziemi Gdañskiej (za jego kadencji powsta³y pomniki: na Westerplatte,
„Stutthof”, na Kamiennej Górze na Kaszubach i w wielu innych miejscach). W latach
1972–1976 Tadeusz Matusiak by³ dyrektorem Muzeum Historii w Gdañsku, a w 1972 r.
bra³ czynny udzia³ (pod kierownictwem
Tadeusza Fiszbacha) w organizowaniu sprowadzenia prochów mjra Henryka Sucharskiego z Ziemi W³oskiej do Polski, gdzie zosta³ pochowany w Gdañsku na Westerplatte.
Przypomnijmy, ¿e laudacji osoby Tadeusza Matusiaka dokona³ doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis, Prezes Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”. Medal Prezydenta Miasta Gdañ-

Oprowadzi³a ponad 2 tysi¹ce wycieczek. Na ulicy Mariackiej
w Gdañsku. Lata 70.
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W nowej Ksiêdze Pami¹tkowej odnotowane zostanie równie¿ drugie spotkanie,
które odby³o siê 15 X 2012 r., z prof. dr
hab. Jerzym M³ynarczykiem, wybitnym
sportowcem i olimpijczykiem z Rzymu,
dzia³aczem, wielkim mi³oœnikiem muzyki
Fryderyka Chopina, Prezydentem Miasta
Gdañska (1977–1981), wybitnym ekspertem prawa morskiego, aktualnie Rektorem
Wy¿szej Szko³y Administracji i Biznesu
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
Warto wspomnieæ, ¿e w programie koncertu carillonowego dla prof. Jerzego M³ynarczyka, w wykonaniu Anny Kasprzyckiej,
znalaz³y siê ulubione przez niego utwory
Fryderyka Chopina: mazurek op. 68 nr 3,
preludium op. 28 nr 6 i mazurek op. 63 nr 3.
W Wielkiej Sali Wety ¿yciorys prof. dr
hab. Jerzego M³ynarczyka przedstawi³ bardzo interesuj¹co doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, a dr Janusz Trupinda, kurator ds.
oddzia³ów Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska, z du¿ym znawstwem, uzupe³ni³
¿yciorys o dzia³alnoœæ i sukcesy sportowe.
Na spotkanie z prof. M³ynarczykiem
przybyli uczniowie starszych klas Szko³y
Podstawowej Nr 50 w Gdañsku, którzy
wzorowo siê zachowywali i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.
Motto prof. dr. hab. Jerzego M³ynarczyka brzmi: „Gdañsk by³ zawsze miastem
niepokornym”.
RUFIN GODLEWSKI
FOT. Z ARCH. POMORSKIEJ FEDERACJI
PRZEWODNICKIEJ PTTK

21 IV 1974 roku Krystyna Stankiewicz otrzyma³a odznakê
„25 lat w PTTK”

