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Pamięci o Tych, Którzy Odeszli

Epitafia u œw. Trójcy
Do czasów napoleoñskich, w których zakazano pochówków w koœcio³ach, by³y one g³ównymi gdañskimi
cmentarzami. Pami¹tk¹ tej zamierzch³ej epoki s¹ poœwiêcone zmar³ym p³yty grobowe, nagrobki
i epitafia. Wobec obchodzonego niedawno Œwiêta Zmar³ych warto poœwiêciæ trochê uwagi tym
piêknym œwiadectwom dawnej pamiêci o Tych, Którzy Odeszli.
Najbogatszy zespó³ epitafiów – 33 –
plus dwa nagrobki i ponad 500 p³yt grobowych posiada koœció³ Mariacki.

rodziców i Minerwy. Je¿eli mówisz: ten
z pewnoœci¹ ¿y³ krótko, to siê mylisz. Wystarczaj¹co (d³ugo) ¿yje ten, kto ¿yje w pra-

„Wystarczaj¹co (d³ugo) ¿yje ten,
kto ¿yje w prawoœci” (...)
Przedwojenny inwentarz koœcio³a œw.
Katarzyny wylicza 10 epitafiów (dziœ
jest 5) i 197 p³yt grobowych, u œw. Jana
8 epitafiów (dziœ 3) i pomnik nagrobny
Nataniela Schrödera, u œw. Miko³aja 8,
u Piotra i Paw³a – 6 epitafiów. Jednak
na drugim miejscu po Mariackim by³
niew¹tpliwie koœció³ œw. Trójcy. W samym tylko prezbiterium (tzw. koœciele
Wieczerzy Pañskiej) znajdowa³o siê 6
epitafiów, w g³ównym koœciele równie¿ 6 i 3 kaplice grobowe. Dziœ w prezbiterium s¹ cztery epitafia, a w ca³ym
zespole sakralnym 9, dwie kaplice grobowe i ok. 160 p³yt nagrobnych. Niezwykle wzruszaj¹ce s¹ inskrypcje –
zwykle ³aciñskie lub niemieckie. Oto
np. epitafium zmar³ego w 1724 r. Chrystiana Abichta, na po³udniowej œcianie
prezbiterium, z napisem: Popatrz wêdrowcze, tutaj spoczywa Chrystian Abicht,
m³odzieniec rzadkich nadziei, radoœæ

Epitafium Ch. Abichta

woœci, wiêc jak? Wyrwany przez przedwczesn¹ œmieræ, w krótkiej walce pokona³
pokusy zdradliwego œwiata, przeto musisz
rzec: Niech mu ziemia lekk¹ bêdzie.
Na odrestaurowanym epitafium s³awnego profesora Gimnazjum Akademickiego Bart³omieja Keckermanna (1580–
1609), którego œmieræ uczczono s³owami: „Wielki by³eœ przez pisma, a ¿e
ju¿ nie mog³eœ byæ wiêkszym, niebo Ci
pozwoli³o odejœæ do Boga”, czytamy
m.in.: „Wybornemu filozofowi i teologowi, który swoje œmiertelne szcz¹tki
na tym miejscu z³o¿y³, ducha odda³ niebu, z którego pochodzi³, s³awê swojego
imienia poœwiêci³ wiecznoœci. (…) Ten
„pomnik mi³oœci bliskich i powszechnego ¿alu” ufundowa³ w 1623 r. „Joan
Kaspar Cirenbergius”.
Keckermann by³ jednym z najbardziej wszechstronnych uczonych swoich czasów. Jego dzie³a dotyczy³y logiki,
matematyki, geometrii, optyki, astronomii i geografii, etyki, polityki, ekonomii, filozofii, metafizyki, retoryki i fizyki! Do tego nale¿y dodaæ pierwsze
w Polsce wyk³ady z nawigacji, wydany
jeszcze w Niemczech System teologii
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oraz póŸniejszy Wstêp do lektury
Cycerona.
(...) „nie zniszczy
nieœmiertelnego ducha.”
Inny s³awny profesor, twórca
pierwszej w Polsce szko³y technicznej, Pawe³ Pater (1656–1724),
kaza³ sobie wyryæ na nie zachowanym dziœ grobie inskrypcjê:
„Tutaj le¿y Pawe³ Pater, profesor matematyki, który nie zazna³
w ¿yciu walki z chorob¹, uniesienia z³oœci¹, rozpalenia po¿¹dliwoœci¹. Odszed³ z ¿ycia jako kawaler w 1724 r., dn. 7 wrzeœnia.”.
Nad dawnym wejœciem do kru¿ganku wisi ufundowane przez ks.
Jerzego Zbaraskiego, kasztelana
krakowskiego, epitafium szlachetnego Francuza Jeana de la Blanque’a, który u króla Jana w Szwecji pe³ni³ obowi¹zek jako g³ówny
pose³ wœród trzech dowódców wojennych. PóŸniej poszed³ za królem Zygmuntem i da³ wyborny dowód niezachwianej wiernoœci. Na
koniec zmar³ w Gdañsku, w wieku
86 lat, zostawiaj¹c pe³ne czci wspomnienie
i ¿al, w 1626 r., 25 lutego. Na pó³nocnej
œcianie przywrócono œwietnoœæ okaza³emu
epitafium pastora Samuela Schelwiga, zmar³ego w 1715 r. w wieku 72 lat, przeciwnika pietyzmu, obroñcy nauki Lutra. Pomnik
wystawi³a wdowa.
A oto dalsze epitafia w g³ównym koœciele: 1) zmar³ego w 1597 r. fundatora Biblioteki Miejskiej Giovanniego Bonifacio
markiza Orii (w nawie pó³nocnej), wystawione w³asnym sumptem przez burmistrza Bart³omieja Schachmanna, z napisem,
w którym m.in. czytamy: Choæby czas
wkrótce, jak zwyk³ ze wszystkiem (czyniæ),
zniszczy³ ten obraz, bynajmniej nie zniszczy nieœmiertelnego ducha. Napis s³awi¹cy
zas³ugi zmar³ego koñczy siê stwierdzeniem nawi¹zuj¹cym do jego ¿ycia, spêdzonego w morskich podró¿ach: „Koœci,
zbyt d³ugo miotane przez fale, tu odpoczynek od b³¹dzenia nale¿ny znajduj¹”.
Jaszczurka – symbol trwa³oœci
(d³ugowiecznoœci)
2) W po³udniowej nawie pierwsze od
organów jest epitafium rektora i bibliotekarza Gimnazjum Akademickiego Henryka Möllera (1567) z malowid³em, przedstawiaj¹cym Chrystusa w otoczeniu dzieci
i napisem: „Pozwólcie dziateczkom przyjœæ
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Epitafium S. Schelwiga

do mnie”. 3) Na kolejnym filarze wisi epitafium 14-letniego syna Micha³a Harnischa
(1566) ze scen¹ Zmartwychwstania i wzruszaj¹c¹ inskrypcj¹: „Pytasz, kogo kryje
urna pod zimnym marmurem, kim jest
ch³opiec, przedstawiony na obrazie: Jego
ojcem by³ Micha³ Harnisch, burmistrz
ludnej Warszawy, pobo¿ny i z czci¹ wspominany, Gdyby los go oszczêdzi³, nosi³by
imiê ojca i z pewnoœci¹ mu dorówna³
s³aw¹ i szacunkiem. By³ bystry, w s³owach

rozwa¿ny, skromnych obyczajów,
Poznaæ Boga by³o dla niego najwy¿szym dobrem. Pozna³ Go umieraj¹c, wyzna³ radosnymi ustami.
Dlatego na ³onie Boga spoczywa
w spokoju i ³agodnoœci.”.
4) Szczególnie okaza³y jest
kolejny pomnik epitafijny „uczonego w prawie i królewskiego poety, nieporównanego przez zrêcznoœæ swojego ducha” adwokata
i sekretarza Jana Kazimierza –
Wawrzyñca Gablera (1609–1665),
z jego portretem. 5) Jeszcze dalej,
przy wejœciu do zakrystii znajduje siê epitafium w formie tryptyku, poœwiêcone rajcy i burgrabiemu Marcinowi Ravenwaltowi
(1520). Centralna scena z fundatorami i ich œwiêtymi patronami
Ann¹ i Barbar¹ pochodzi jeszcze
z katolickich czasów, skrzyd³a
z Ewangelistami dodano po reformacji. Dalej s¹ dwie kaplice
grobowe: rodzin Harderów i Offenbergów, wzniesione w 1720 r.
Zachowana przeszklona lo¿a rodziny Frantziusów z 1781 r. ze
wspania³¹ postaci¹ Chronosa na szczycie
dotychczas nie wróci³a na swoje miejsce
nad krypt¹ rodzinn¹ w pó³nocnej nawie.
Wœród ponad 160 p³yt grobowych odnajdujemy p³ytê s³ynnego ludwisarza Hermana Benninga, który zdobi³ swoje dzwony
jaszczurk¹ – symbolem trwa³oœci (d³ugowiecznoœci).
TEKST I FOT.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

20 listopada 2013 r. o godz. 17.30
w Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego,
siedzibie Nadba³tyckiego Centrum Kultury,
odbêdzie siê

wyk³ad prof. Andrzeja Januszajtisa
pt. „Koœcio³y innowierców”
z cyklu „O dawnym i dzisiejszym Gdañsku –
dziedzictwo kulturowe”.
Organizatorami s¹: Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
i Nadba³tyckie Centrum Kultury.
WSTÊP WOLNY!
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Spotkanie z Krystyną Stankiewicz

¯ywe lekcje historii
– Tytu³em „Zas³u¿onego w historii Miasta Gdañska” obdarzyliœmy Krystynê Stankiewicz, reprezentuj¹c¹
œrodowisko przewodników gdañskich – powiedzia³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis. – Oddajemy w ten
sposób ho³d wszystkim przewodnikom gdañskim. Medal Prezydenta Miasta Gdañska wrêczy³a bohaterce
spotkania Helena Chmielowiec, dyrektor kancelarii prezydenta Miasta Gdañska.
Motto Krystyny Stankiewicz i przewodników PTTK z Gdañska brzmi: „Mi³oœæ
do Gdañska niech idzie w pokolenia”.
Nasz ma³y Belweder
By³o to trzecie spotkanie z cyklu „Zas³u¿onym w historii Miasta Gdañska”,
dotychczas tytu³ otrzymali: Tadeusz Matusiak i prof. dr hab. Jerzy M³ynarczyk.

G³ównego Miasta. Krystynie Stankiewicz
asystowa³y postacie w strojach starogdañskich. Wœród goœci obecni byli: przedstawiciele w³adz Miasta Gdañska, przewodnicy
PTTK, muzealnicy, reprezentanci stowarzyszeñ spo³ecznokulturalnych Trójmiasta
i Pomorza. M³ode pokolenie reprezentowali uczniowie: Gimnazjum nr 8 im. Obroñców Poczty Polskiej w Gdañsku oraz Gim-

Pierwsi przewodnicy za Œw. Wojciecha
– S¹dzê, ¿e oprowadzano kiedyœ goœci,
którzy chcieli ogl¹daæ prehistoryczne malowid³a w grotach, kto to czyni³ – nie
wiem, byæ mo¿e kap³ani, ale na pewno to
byli pierwsi przewodnicy – zacz¹³ wypowiedŸ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis,
prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. –
Miasta takie, jak Gdañsk, mia³y przewod-

„Rodzinne zdjêcie” na tle fasady Dworu Artusa

Uroczystoœæ odby³a siê 15 paŸdziernika
2013 r., organizatorami s¹: Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdañska, patronat nad
przedsiêwziêciem sprawowa³ prezydent
Miasta Gdañska, Pawe³ Adamowicz.
Patronem medialnym by³ „Dziennik
Ba³tycki”.
Tu¿ przed godzin¹ dwunast¹ na przedpro¿u Dworu Artusa, uczestnicy uroczystoœci wys³uchali koncertu carillonowego
w wykonaniu Anny Kasprzyckiej. Zabrzmia³y – wybrane przez Krystynê Stankiewicz
– utwory patriotyczne, wœród nich „Pieœñ
o Ziemi Naszej” do s³ów Wincentego Pola,
z muzyk¹ Józefa Sieros³awskiego. Przeniesiono siê do Wielkiej Sali Wety Ratusza

nazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdañsku, towarzyszyli im nauczyciele.
Wprowadzono sztandar Ko³a Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki przy Oddziale PTTK
w Gdañsku.
– Dziêki inicjatywie Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” na czele z prof. Andrzejem
Januszajtisem osoby, które nie zawsze maj¹
okazjê byæ w Belwederze, albo w Pa³acu
Prezydenckim, ale zas³uguj¹ na nadzwyczajne wyró¿nienie, spotykaj¹ siê w naszym
ma³ym Belwederze – Ratuszu G³ównego
Miasta Gdañska – powiedzia³ Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska. – Witam serdecznie
pani¹ Krystynê Stankiewicz.

ników, niekoniecznie zawodowych. Przyby³ tutaj Œwiêty Wojciech by ochrzciæ wielu ludzi, a potem wyruszy³ do pogañskich
Prus, gdzie znalaz³ œmieræ mêczeñsk¹. Myœlê, ¿e tysi¹c lat temu ktoœ przyby³ym do
grodu nad Mot³aw¹ pokazywa³ – czy to
wa³y obronne, czy to siedzibê w³adcy.
Podobnie bywa³o póŸniej, przy odwiedzinach królów, wiadomo, ¿e £okietek
bawi³ tutaj dwa razy, póŸniej ka¿dy polski
król odwiedza³ Gdañsk, a niektórzy czynili
to nawet siedem razy, jak Zygmunt III Waza,
zachowa³y siê opisy, relacje z ich wizyt,
kontynuowa³ Januszajtis. A kiedy ju¿ by³a
latarnia morska w Wis³oujœciu, mówca myœla³ nie o pierwszym ogniu palonym na wie¿y od 1482 roku, ale o prawdziwej morskiej
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latarni, zainstalowanej w koñcu XVI wieku,
z he³mem na wie¿y, wybudowanym wed³ug
projektu Antoniego van Obberghena, ka¿dy
król polski odwiedza³ Wis³oujœcie. Bywali
tam nie tylko królowie i ktoœ ich oprowadza³
– rajca, czy komendant twierdzy, ktoœ, kto
pe³ni³ rolê przewodnika.
Przewodnictwo profesjonalne zaczê³o
siê w Gdañsku w I. po³owie XIX wieku,
kiedy pojawi³y siê pierwsze biura podró¿y,
takie, jak s³ynne biuro Cooka. I w œlad za
tym pojawili siê profesjonalni przewodnicy, opowiada³ Januszajtis. Kiedy zaczê³o
dzia³aæ k¹pielisko w Sopocie, pojawi³y siê
drukowane informatory, ale wydawnictwa
zwi¹zane z k¹pieliskiem nie wspominaj¹
o ludziach – przewodnikach.
Jeden z pierwszych pisanych przewodników po Gdañsku wydano w 1729 roku,
zwi¹zany by³ z po³¹czeniem pocztowym,
a wiêc funkcjê przewodników mogli pe³niæ wtedy urzêdnicy poczty, woŸnice.

niêta, ¿eby spotyka³y j¹ radoœci, a je¿eli
zdarzy siê coœ przykrego, ¿eby mog³a to
pokonaæ i odczuwaæ po tym jeszcze wiêksz¹
satysfakcjê z dzia³ania.
– Wielka Sala Wety to królewska sala,
wielokrotnie goœcili tu polscy królowie –
powiedzia³ Stanis³aw Sikora, Wiceprezes
Zarz¹du G³ównego PTTK. – Pani Krystyna jest œwietnym przyk³adem wybitnego
obywatela miasta, który przez kilkadziesi¹t lat, mozolnie i systematycznie, dawa³
z siebie wszystko to, co najlepsze w sensie
pracy zawodowej, ale przede wszystkim
pracy spo³ecznej.
Wykona³a ogromn¹ pracê promocyjn¹
na rzecz Gdañska, Ziemi Pomorskiej i nadal pracuje spo³ecznie.
Szczêœcie do mieszkañców
Ko³o Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki przy
Oddziale PTTK w Gdañsku jest najstar-

byli ca³y czas z nami, zauwa¿y³a Z¹bczyk-Chmielewska.
– Szeœædziesi¹t dwa lata temu zaczyna³am pracê przewodnick¹, mia³am wtedy
dwadzieœcia jeden lat, by³am pe³na si³, wigoru – powiedzia³a wzruszona Krystyna
Stankiewicz. – Tu¿ po wojnie przyje¿d¿ali
do Gdañska ludzie z trudnymi ¿yciorysami,
okaleczeni przez wojnê, z nastawieniem,
¿e zwiedzaj¹ niemieckie miasto, opowieœæ
przewodników musia³a byæ taka, ¿eby ich
przekonaæ, ¿e to by³o zawsze polskie miasto.
Gdañsk ma szczêœcie do mieszkañców,
zauwa¿y³a nestorka przewodników. Gdy obserwujemy jego rozbudowê na przestrzeni
wieków, widaæ wyraŸnie, ¿e zrobili to patrycjusze. Inwestowali pieni¹dze uzyskiwane
z handlu w swoje kamieniczki i inne obiekty.
– Miasto z roku na rok piêknia³o, kolejne wojny zmusza³y gdañszczan do odbudowy, jak przyje¿d¿aj¹ wycieczki, szczególnie zagraniczne, nie mog¹ uwierzyæ, ¿e

Nauczyciel, opiekun, historyk,
propagator miasta
Pierwsza organizacja turystyczna, która
zajmowa³a siê oprowadzaniem goœci, powsta³a w Gdañsku w 1907 roku, nazywa³a
siê Danziger Verkehrszentrale. To s¹ czasy, kiedy Gdañsk nie nale¿a³ do Polski.
Dzia³alnoœæ przewodnick¹ kontynuowano w Gdañsku przed wojn¹, dzia³a³y wtedy
szko³y przewodników.
– Przewodnik jest nauczycielem, opiekunem, historykiem, propagatorem swojego
miasta – kontynuowa³ doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis. – Oczywiœcie zwracamy g³ównie uwagê na pami¹tki przesz³oœci, ale nie
sposób unikn¹æ omawiania wspó³czesnoœci.
Je¿eli pojawiaj¹ siê budowle niezwyk³e,
na przyk³ad stadion PGE Arena, przebudowa ca³ego uk³adu komunikacyjnego, obwodnica po³udniowa, Port Pó³nocny, najg³êbszy port na Ba³tyku, w którym mog¹
byæ przyjmowane najwiêksze statki, ka¿dy
przewodnik o tym mówi.
Przewodnik musi umieæ pracowaæ z grup¹,
w której wszystko mo¿e siê wydarzyæ, trzeba umieæ reagowaæ, zwróci³ uwagê Januszajtis. Przewodnicy oprowadzaj¹ nie tylko
goœci z zewn¹trz, ale tak¿e uczniów miejscowych szkó³, w ten sposób prowadz¹
¿ywe lekcje historii.
– Wybraliœmy na „Zas³u¿onego w historii Miasta Gdañska” Krystynê Stankiewicz,
osobê reprezentuj¹c¹ œrodowisko przewodników gdañskich – kontynuowa³ mówca.
– Chcemy w ten sposób oddaæ ho³d wszystkim gdañskim przewodnikom.
¯yczy³ nastêpnie laureatce, ¿eby oprowadza³a wycieczki tak d³ugo, jak bêdzie
mog³a, ¿eby by³a zawsze zdrowa, uœmiech-
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Odznaczenia, medale i dyplomy, które odebra³a Krystyna Stankiewicz

szym ko³em na Pomorzu, sztandar dla Ko³a
ufundowa³ w 1981 roku prof. dr hab. Jerzy
M³ynarczyk, ówczesny prezydent Miasta
Gdañska. W 2008 roku Ko³o wyró¿niono
Medalem œw. Wojciecha za wybitny wk³ad
w dzia³alnoœæ promocyjn¹ na rzecz Gdañska.
– W tym tkwi zas³uga pani Krysi, ¿e jest
przewodnikiem z krwi i koœci – kontynuowa³ Sikora.
– Tworzy³a pierwsze materia³y i opracowania na temat zabytków Gdañska, w tym
o Ratuszu G³ównego Miasta, z którego korzystali przewodnicy – powiedzia³a miêdzy
innymi Barbara Z¹bczyk-Chmielewska,
Prezes Pomorskiej Federacji Przewodnickiej PTTK.
Obdarzona jest wyj¹tkow¹ zdolnoœci¹
nawi¹zywania kontaktów miêdzy ludŸmi.
Odegra³a absolutnie niepodwa¿aln¹ rolê w
integracji œrodowiska przewodników. Organizowa³a spotkania dla emerytowanych
przewodników, odwiedza³a chorych, samotne kole¿anki i kolegów, którzy dusz¹

Gdañsk by³ zniszczony, powiedzia³a Krystyna Stankiewicz.
***
Krystyna Stankiewicz otrzyma³a tak¿e:
Medal Heweliusza – wrêczy³ Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historii Miasta Gdañska, Dyplom Uznania Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” – wrêczy³ doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis, Medal Zarz¹du G³ównego PTTK – wrêczy³ Henryk Mi³oszowski,
prezes Sejmiku Prezesów PTTK, wyró¿nienie Pomorskiej Federacji Przewodnickiej
PTTK oraz Odznakê Przewodnika Pomorskiego. Odœpiewano jej „Sto lat!” ¯yczeniom sk³adanym pani Krystynie przez braæ
przewodnick¹ z terenu ca³ego Pomorza nie
by³o koñca, otrzyma³a narêcze przepiêknych, kolorowych kwiatów.
Goœcie wpisywali swoje refleksje do wy³o¿onej w sali ksiêgi pami¹tkowej, ufundowanej przez miasto.
KATARZYNA KORCZAK
ZDJÊCIA JANUSZ WIKOWSKI
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Krystyna Stankiewicz

Tak by³o podczas uroczystoœci w Wielkiej Sali Wety Ratusza G³ównego Miasta
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Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (12)

Nie tak ³atwo by³o
skutecznie zwolniæ (siê)
z gospodarstwa
Jak wielu innych repatriantów – przesiedleñców Stanis³aw P. otrzyma³ na terytorium Polski gospodarstwo rolne
o powierzchni prawie 50 ha. Na pocz¹tku obj¹³ ca³e gospodarstwo w posiadanie w oparciu o protokó³ przekazania.
Nastêpnie nadano mu je na podstawie orzeczenia o wyznaczeniu nabywcy gospodarstwa, zwanego powszechnie aktem
nadania.
Sam jednak akt nadania nie przenosi³ prawa w³asnoœci na posiadacza
nieruchomoœci, gdy¿ do tego niezbêdne by³o orzeczenie o wykonaniu
aktu nadania.
Orzeczenie o wykonaniu aktu nadania nie zosta³o jednak nigdy wydane, gdy¿ posiadacz nieruchomoœci postanowi³, wraz ze swoj¹ rodzin¹, pozostawiæ gospodarstwo rolne i przenieœæ siê do innej miejscowoœci, w której ¿ona otrzyma³a pracê w miejscowej szkole. Dlatego te¿
w sierpniu 1951 r. z³o¿y³ wniosek o zwolnienie z gospodarstwa rolnego, który zosta³ rozpatrzony dopiero w styczniu 1952 r.
Jednak¿e przez ca³y okres od dnia z³o¿enia wniosku o zwolnienie
z gospodarstwa rolnego do dnia otrzymania w styczniu 1952 r. pisma
informuj¹cego o zwolnieniu z gospodarstwa rolnego, Stanis³aw P. by³
posiadaczem gospodarstwa rolnego, gdy¿ by³ zobowi¹zany do jego prowadzenia i utrzymywania w nale¿ytym stanie, a tak¿e ponosi³ odpowiedzialnoœæ – zarówno maj¹tkow¹ i karn¹ – za wszystkie sk³adniki gospodarstwa, nadal stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
Traf chcia³, ¿e w miêdzyczasie, a dok³adnie z dniem 7 wrzeœnia 1951 r.,
wszed³ w ¿ycie dekret, na podstawie którego Stanis³aw P., jako posiadacz nieruchomoœci i osoba je prowadz¹ca, sta³ siê jej w³aœcicielem
z mocy prawa. Tym samym nie wystarczy³o ju¿ zwyk³e zwolnienie go
z gospodarstwa rolnego, gdy¿ nie prowadzi³o to do pozbawienia go prawa w³asnoœci. Do tego niezbêdna by³a okreœlona czynnoœæ prawa w³aœciciela nieruchomoœci przy zachowaniu ustawowych wymogów.
Dlatego te¿ trzeba wskazaæ, i¿ Stanis³aw P. opuœci³ gospodarstwo
rolne, którego sta³ siê w³aœcicielem, lecz nie utraci³ na podstawie otrzymanej listem informacji prawa w³asnoœci. W³aœciciel nie by³ jednak
œwiadom, podobnie chyba zreszt¹ jak organ administracji, który zwolni³
go z obowi¹zku dalszego prowadzenia gospodarstwa.

Zgodnie z art. 2 § 1 dekretu z dnia 6 wrzeœnia 1951 r.
o ochronie i uregulowaniu w³asnoœci osadniczych gospodarstw ch³opskich na obszarze Ziem Odzyskanych, osoby, które posiada³y gospodarstwa rolne i prowadzi³y je
osobiœcie lub prowadzili je cz³onkowie rodziny, ¿yj¹cy
z nimi we wspólnoœci gospodarczej, a do dnia wejœcia
w ¿ycie dekretu (07.09.1951 r.) nie naby³y ich w³asnoœci,
stawa³y siê z mocy prawa w³aœcicielami tych gospodarstw.
Wraz z gospodarstwem rolnym przechodzi³y na w³asnoœæ posiadaczy gospodarstw inwentarz ¿ywy oraz zabudowania i inwentarz martwy, stanowi¹ce przynale¿noœæ
gospodarstwa i potrzebne do jego prowadzenia.
Tym samym akty nadania wydawane w oparciu o ww.
przepisy, w przeciwieñstwie do wczeœniejszych, mia³y
charakter wy³¹cznie deklaratoryjny, tzn. potwierdza³y
przejœcie prawa w³asnoœci na rzecz posiadaczy. O tym,
czy ktoœ stawa³ siê w³aœcicielem, czy te¿ nie, decydowa³
wy³¹cznie fakt posiadania gospodarstwa rolnego i jego
prowadzenia w dniu 07.09.1951 r.
Przepisy ww. dekretu sprzed ponad 60 lat nadal obowi¹zuj¹ (podobnie jak wiele aktów prawnych z okresu
PRL o charakterze nacjonalizacyjno-wyw³aszczeniowym),
w zwi¹zku z czym spadkobiercy poprzedniego w³aœciciela
mog¹ siê domagaæ przed w³aœciwym starost¹ wykonuj¹cym zadania starosty z zakresu administracji rz¹dowej
wydania aktu nadania, który potwierdzi ich prawa do gospodarstwa rolnego, w granicach z dnia 7 wrzeœnia 1951 r.

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

Z udziałem europosła Jarosława Wałęsy

Gimnazjaliœci o Unii Europejskiej
Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkó³ gimnazjalnych w Gdañsku odby³ siê 4 paŸdziernika 2013 w Gimnazjum
nr 8 im. Obroñców Poczty Polskiej przy ul. ¯abi Kruk 5 w Gdañsku. Dziêki wspó³pracy z Jaros³awem Wa³ês¹, pos³em
do Parlamentu Europejskiego, czwórka laureatów – w nagrodê – odbêdzie wizytê studyjn¹ do Brukseli.
Inicjatorem i organizatorem przedsiêwziêcia by³ Leszek Pochroñ-Frankowski,
cz³onek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”,
radny dzielnicy Gdañsk-Œródmieœcie.
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Czterdzieœcioro najlepszych
– Dowiedzia³em siê, ¿e pos³owie do
Parlamentu Europejskiego maj¹ mo¿liwoœæ
ka¿dego roku wys³aæ grupê osób na wizy-

ty studyjne w Brukseli – powiedzia³ Leszek
Pochroñ-Frankowski. – Id¹c tym tropem
zapyta³em w biurze pos³a Jaros³awa Wa³êsy,
czy moglibyœmy wspólnie zorganizowaæ
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Fot. arch.

Miros³awa Kowal, Jaros³aw Wa³êsa i Leszek Pochroñ-Frankowski wrêczaj¹ nagrodê
Dawidowi Królowi, jednemu z czwórki finalistów

konkurs dla m³odzie¿y na temat Unii Europejskiej.
Po kilku dniach nadesz³a odpowiedŸ
pozytywna. Do wspó³pracy Leszek Pochroñ-Frankowski zaprosi³ Paw³a Zienkiewicza, radnego dzielnicy Gdañsk-Œródmieœcie.
Do konkursu zg³osi³o udzia³ siedemnaœcie gdañskich szkó³ gimnazjalnych. Nauczyciele, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, przygotowywali m³odzie¿ i wybrali
do udzia³u w konkursie ponad czterdzieœcioro najlepszych.
– U³o¿yliœmy z Paw³em Zienkiewiczem
trzydzieœci pytañ testowych, na wypadek
remisu zaplanowaliœmy pisemn¹ dogrywkê na temat „Jak wyobra¿asz sobie Uniê
Europejsk¹ do roku 2030?” – kontynuuje
Pochroñ-Frankowski.
W grupie ch³opców by³ remis, przeprowadzono wiêc czêœæ pisemn¹.
Wiedzê uczestników oceniali: Magdalena Gielo-Politewicz, dyrektor jego Biura
Poselskiego w Polsce, Miros³awa Kowal,
dyrektor Gimnazjum nr 8 im. Obroñców
Poczty Polskie, Jaros³aw Wa³êsa oraz obaj
organizatorzy z Rady Dzielnicy GdañskŒródmieœcie.

Przemys³aw Bubnowski z Zespo³u Szkó³
Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego,

Dawid Król z Gimnazjum nr 8 im. Obroñców Poczty Polskiej.
Nagrod¹ dla ca³ej czwórki jest wyjazd
studyjny do Brukseli.
Gratulujemy!
Leszek Pochroñ-Frankowski jest studentem roku dyplomowego w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni na kierunku Stosunki Miêdzynarodowe, pisze pracê magistersk¹ na temat
akcesji Turcji do Unii Europejskiej. Równolegle studiuje zaocznie na Wydziale Prawa
w Uniwersytecie Gdañskim. W 2012 roku
zakwalifikowa³ siê i odby³ praktyki w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku oraz w Polskiej Ambasadzie w Kenii.
Pawe³ Zienkiewicz jest nauczycielem:
wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeñstwa oraz podstaw przedsiêbiorczoœci w gdañskich gimnazjach i szko³ach
œrednich, jako dr nauk ekonomicznych jest
wyk³adowc¹ akademickim. Od 2011 r. –
oficerem narodowych si³ rezerwy, ekspertem do spraw bezpieczeñstwa.
– Chcielibyœmy takie konkursy organizowaæ jesieni¹ ka¿dego roku – doda³ Leszek
Pochroñ-Frankowski.
KATARZYNA KORCZAK

Poziom wiedzy bardzo wysoki
– Pytania by³y skomplikowane, poziom
wiedzy uczestników okaza³ siê bardzo wysoki – podsumowuje Leszek Pochroñ-Frankowski.
Laureatami konkursu s¹:
Magdalena Czapla z Gimnazjum nr 31,
Anna Ostrowska z Gimnazjum nr 29,

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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Rozmowa z Hanną Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego

Bez zmiany stylu ¿ycia
nie poprawisz stanu zdrowia
– Ile podmiotów leczniczych podlega samorz¹dowi województwa pomorskiego?
– Podlegaj¹ nam w sumie 22 podmioty:
szpitale, przychodnie, stacje pogotowia ratunkowego. Siedem szpitali przekszta³ciliœmy w spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, dwa s¹ w trakcie przekszta³cania:
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie i Szpital Specjalistyczny œw. Wojciecha w Gdañsku-Zaspie. Byæ mo¿e jeszcze w tym roku
proces ten uda siê przeprowadziæ w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. W zwi¹zku
z inicjatyw¹ dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w S³upsku rozwa¿ane jest równie¿ przekszta³cenie w spó³kê tego Szpitala.

– W przypadku zad³u¿onych podmiotów
obliguje nas do dzia³añ Ustawa o dzia³alnoœci leczniczej, która w przypadku wyst¹pienia w podmiocie ujemnego wyniku
finansowego obliguje samorz¹d do zastosowania jednego z trzech rozwi¹zañ: pokrycia
ujemnego wyniku finansowego, przekszta³cenia podmiotu w spó³kê albo w ostatecznoœci jego likwidacji. To drugie rozwi¹zanie jest wed³ug mnie najkorzystniejsze. Po
pierwsze, daje zarz¹dowi spó³ki bardzo
nowoczesne narzêdzia zarz¹dcze: mo¿e
szybciej podejmowaæ decyzje, nie przeprowadzaj¹c ka¿dego drobiazgu, jak np.
poddzier¿awienie 20 metrów kwadrato-

– W jakim celu samorz¹d
województwa przekszta³ca
szpitale w spó³ki?

– Poprawie jakoœci us³ug
s³u¿y te¿ informatyzacja.

– Czasem wynika to z koniecznoœci, czasem z pragmatyzmu. Koniecznoœæ pojawia
siê w podmiotach zad³u¿onych,
pragmatyzmem kierujemy siê
w przypadku podmiotów œwietnie prosperuj¹cych. W ka¿dym wypadku przynosi to korzyœæ.
– Jak¹, jeœli nie trzeba sp³acaæ d³ugów?
– Status podmiotu leczniczego
mo¿e pozornie nie ma znaczenia dla pacjenta, który wchodz¹c do szpitala, nie musi wiedzieæ, czy jest on spó³k¹, czy nie, czy jest
zad³u¿ony, czy nie. Jednak kiedy pojawiaj¹ siê wierzyciele, nabiera to ogromnej
wagi. Komornik w ka¿dej chwili mo¿e zaj¹æ kontrakt szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli przychód. Pacjent mo¿e
tego nawet nie zauwa¿y, ale jednak w takiej
sytuacji oferta szpitala siê kurczy – oznacza
mniejsze zakupy leków czy skromniejsz¹
diagnostykê. W podmiocie niezad³u¿onym
bezpieczeñstwo pacjenta nie jest zachwiane, ale forma spó³ki daje jej dyrektorowi
nowe mo¿liwoœci zarz¹dcze.
– Co siê zatem zmienia po przekszta³ceniu?
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maliœmy od skarbu pañstwa pieni¹dze
pozwalaj¹ce sp³aciæ od dawna wymagalne
wierzytelnoœci. Po trzecie, forma spó³ki
nie tylko pozwala na sprawniejsze zarz¹dzanie placówk¹, ale tak¿e na poszerzenie
oferty o us³ugi prywatne, które równie¿
stanowi¹ Ÿród³o przychodu szpitala niezale¿ne od dotacji z NFZ. Dobrym przyk³adem jest Szpital Dzieciêcy „Polanki”. Nie
jest i nie by³ zad³u¿ony, ze wzglêdu na
swój charakter ma bardzo dobry kontrakt
z NFZ, ale przekszta³cenie w spó³kê da³o
mu dodatkowe mo¿liwoœci. Prezes spó³ki
myœli obecnie o otwarciu przedszkola dla
dzieci z cukrzyc¹ i dla dzieci z alergi¹,
wychodz¹c naprzeciw rosn¹cemu zapotrzebowaniu na takie placówki.

wych powierzchni, przez zarz¹d województwa czy zmianê regulaminu organizacyjnego przez sejmik, komisjê zdrowia.
Skraca w ten sposób podejmowanie decyzji o nawet kilka miesiêcy. Decyzje podejmuje zarz¹d spó³ki, oczywiœcie pod nadzorem rady nadzorczej, ale ju¿ bez procedur
urzêdowych. To niezwykle wa¿ne wobec
ostrej konkurencji z podmiotami prywatnymi, które mog¹ dzia³aæ szybko. Po drugie, w przypadku podmiotów zad³u¿onych,
takich jak Szpital Specjalistyczny w Koœcierzynie i Pomorskie Centrum Chorób
ZakaŸnych i GruŸlicy w Gdañsku, przekazaliœmy z bud¿etu samorz¹du pieni¹dze na
sp³atê wierzytelnoœci, a jednoczeœnie otrzy-

– Razem z firm¹ SGA wprowadzamy w naszych podmiotach
program niezwykle pomocny
przy kontraktacji, a tak¿e przy
liczeniu kosztów. Program pozwala na porównywanie samych oddzia³ów i szpitali miêdzy sob¹, wyraŸnie pokazuje,
w których punktach koszty s¹
najwy¿sze, i u³atwia dyskusjê
z ordynatorami o wprowadzaniu oszczêdnoœci. Oczywiœcie
m¹drych oszczêdnoœci, które
nie ograniczaj¹ leczenia, nie
obni¿aj¹ bezpieczeñstwa pacjenta, a usprawniaj¹ zarz¹dzanie.
– Mówi Pani o bezpieczeñstwie pacjenta.
Czy s³u¿¹ mu tylko zmiany dotycz¹ce
zarz¹dzania?
– Oczywiœcie ¿e nie. Samorz¹d województwa najwiêksz¹ wagê przywi¹zuje do jakoœci swoich placówek. Jakoœci potwierdzonej certyfikatem. Kiedy w 2010 roku obecny
Zarz¹d Województwa Pomorskiego przyst¹pi³ po wyborach samorz¹dowych do
pracy, tylko dwa podmioty pos³ugiwa³y siê
certyfikatami jakoœci, obecnie jest ich szeœæ:
szpital œw. Wincentego w Gdyni, œw. Wojciecha w Gdañsku, szpitale w Koœcierzynie,
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Wejherowie i S³upsku oraz szpital dzieciêcy
„Polanki”. W tym roku bêd¹ siê certyfikowa³y dwa kolejne – psychiatryczny w Starogardzie Gdañskim i Pomorskie Centrum
Traumatologii. Powo³aliœmy tak¿e pe³nomocników ds. jakoœci w ka¿dym szpitalu.
Nasz Departament Zdrowia we wspó³pracy z nimi opracowa³ program doskonalenia jakoœci w jednostkach wykonuj¹cych
dzia³alnoœæ lecznicz¹, dla których podmiotem tworz¹cym jest samorz¹d.
– Certyfikaty ciesz¹, martwi jednak
stan zdrowia mieszkañców Pomorza.
Wystêpuje u nas najwy¿sza w Polsce zachorowalnoœæ na nowotwory, wzrasta
liczba chorych na cukrzycê i nadciœnienie, zatrwa¿aj¹co szybko przybywa dzieci oty³ych i z próchnic¹. Co samorz¹d
województwa robi, by powstrzymaæ te
trendy?
– Koszty leczenia chorób cywilizacyjnych
rosn¹ tak gwa³townie i szybko, ¿e bez
zmiany stylu ¿ycia naszych obywateli nie
damy sobie rady. Nie tylko my, ca³y œwiat
nie daje rady. Œwiatowa Organizacja Zdrowia WHO, a tak¿e Organizacja Narodów
Zjednoczonych, która jest przecie¿ organizacj¹ ekonomiczn¹, bij¹ na alarm. Jak
dowodz¹ badania z zakresu zdrowia publicznego, nasze zdrowie w ok. 50 procentach zale¿y od stylu ¿ycia, a tylko
w ok. 15 procentach od uwarunkowañ genetycznych. Najmniej, bo ok. 10 procent,
to opieka zdrowotna. Niew³aœciwe, przetworzone przemys³owo jedzenie nasycone
substancjami chemicznymi, alkohol, nikotyna, wszelkiego rodzaju dopalacze, nie
mówi¹c ju¿ o narkotykach – to s¹ te rzeczy,
które budz¹ mój wielki lêk.
– Nie zapominajmy o ruchu…
– Otó¿ to. Teraz wiele zajêæ, które kiedyœ
kosztowa³y sporo wysi³ku fizycznego, wykonujemy na siedz¹co – rolnik jeŸdzi po
polu traktorem, dziennikarz korzysta z telefonu i Internetu, urzêdnik nie nosi pism,
tylko wysy³a je systemem elektronicznym.
To wszystko zmniejsza aktywnoœæ fizyczn¹
w wielu zawodach. Po pracy kusi nas mnogoœæ kana³ów w TV albo kino ze s³odkim
napojem i s³on¹ przek¹sk¹. Nie trzeba
uprawiaæ sporów ekstremalnych.

j¹c zadania departamentom Zdrowia oraz
Edukacji i Sportu, kieruje uwagê przede
wszystkim w stronê przedszkoli i szkó³.
Przyk³ady? Uczymy dzieci wybierania zdrowych produktów ¿ywnoœciowych, a wykluczania tych niezdrowych. Myœlimy w pierwszej kolejnoœci o napojach. Wraz z Polskim
Towarzystwem Programów Zdrowotnych
chcemy namówiæ szko³y do wprowadzenia
Ÿróde³ek z wod¹ pitn¹, by ka¿de dziecko
mog³o siê z nich napiæ. Zale¿y mi tak¿e na
ograniczeniu dostêpnoœci s³odyczy, szczególnie takich, w których wystêpuje po³¹czenie wysokiej zawartoœci cukru z t³uszczami.
Takie produkty najbardziej uzale¿niaj¹ od
jedzenia. Dobrym kierunkiem jest urz¹dzanie wspólnych posi³ków dzieci i nauczycieli, którzy maj¹ okazjê chwaliæ dobre
dzieciêce wybory przy stole. Regularnoœæ
posi³ków sprzyja nie tylko zdrowiu somatycznemu, ale tak¿e psychicznemu – to
unormowany rytm dnia, mniejsza sk³onnoœæ do zachowañ agresywnych…

wotne. Co wa¿ne – ciesz¹ siê one równie¿
uznaniem rodziców. Niezale¿ne od dzia³añ aktywizuj¹cych i edukuj¹cych, gminy
maj¹ mo¿liwoœæ prowadzenia profilaktyki.
Cztery samorz¹dy lokalne: Lêbork, Wejherowo, Kartuzy i Gdañsk przygotowuj¹
siê do przyst¹pienia do programu przeciwpróchnicowego, zainicjowanego wspólnie
przez samorz¹d województwa i Gdañski
Uniwersytet Medyczny. Zgodnie z zapisami strategii, bêdziemy te¿ wspó³finansowaæ
du¿y program dotycz¹cy badañ przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka p³uc przy u¿yciu tomografu niskodawkowego. Program ten ma jeszcze tê
zaletê, ¿e przy okazji wykonywane s¹ badania wykrywaj¹ce nadciœnienie, cukrzycê
i hipocholesterolomiê.

– Zmiana stylu ¿ycia Pomorzan jest
priorytetem, zapisanym nawet w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.
Samorz¹d realizuje te¿ program Zdrowie
dla Pomorzan.

– W poprzednim rozdaniu œrodków unijnych siêgnêliœmy po du¿e kwoty i dobrze
je wykorzystaliœmy, miêdzy innymi na termomodernizacjê siedmiu budynków szpitalnych, która istotnie obni¿y³a koszty ich
utrzymania. Podnieœliœmy efektywnoœæ
szpitali poprzez remonty i doposa¿enie ich
w sprzêt wysokiej klasy. W PCT oddaliœmy 10 nowych sal operacyjnych z wyposa¿eniem, dziêki czemu szpital prezentuje
obecnie naprawdê wysoki poziom, a jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony
generalny remont szpitalnego oddzia³u ratunkowego. Ze œrodków unijnych sfinansowaliœmy te¿ remont Wojewódzkiego
Zespo³u Reumatologicznego w Sopocie,
a z funduszy norweskich chcemy tu wybudowaæ pawilon geriatryczny. Szpital Specjalistyczny w Prabutach s³ynie w ca³ej
Polsce z wysokiego poziomu opieki nad
pacjentami z chorobami p³uc, w tym onkologicznymi. Kolejne przyk³ady w innych
podmiotach mo¿na mno¿yæ. Jak widaæ, na
Pomorzu dzieje siê du¿o dobrego…

– Realizacja „Zdrowia dla Pomorzan 2005–
2013 – wieloletniego programu rozwoju
systemu zdrowia województwa pomorskiego” koñczy siê w tym roku. Jego miejsce zajmie regionalny program strategiczny w zakresie ochrony zdrowia „Zdrowie
dla Pomorzan 2014–2020”. Cele w nim
wyznaczone w znacznym stopniu pokrywaj¹ siê z celami poprzednika – podkreœlaj¹ zamiar kontynuacji jego pozytywnych osi¹gniêæ. Zmiana stylu ¿ycia na
prozdrowotny jest oczywiœcie priorytetem.
By jednak móc zrealizowaæ ten cel, trzeba zaanga¿owaæ nie tylko sektor zdrowia,
ale tak¿e przedstawicieli choæby edukacji.
W listopadzie odbêdzie siê kolejna konferencja „Zdrowy Pomorzanin”. Po frekwencji w poprzedniej edycji widaæ by³o,
¿e nauczyciele s¹ bardzo zainteresowani
takimi dzia³aniami, a szko³y coraz chêtniej
wprowadzaj¹ u siebie programy prozdro-

– Wszystko, o czym mówimy, to niewymierne na razie efekty pracy samorz¹du
województwa. A gdyby pokazaæ te widoczne go³ym okiem?

MATERIA£Y UMWP

– Co zatem Pani radzi oty³ym cukrzykom z nadciœnieniem?...
– Z³e nawyki mo¿na zmieniæ w ka¿dym
wieku, ale u doros³ych jest to trudne. Dlatego samorz¹d województwa, przydziela-
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W sobotę, 19 października 2013 roku, przy Fontannie Czterech Kwartałów

Rodzinno-s¹siedzki festyn
za nami!
Sobotnie przedpo³udnie, 19 paŸdziernika 2013 r., na d³ugo pozostanie w pamiêci mieszkañców Œródmieœcia, okolic
i goœci zagranicznych. U zbiegu ulic Œwiêtego Ducha i Grobli I, naprzeciw Kaplicy Królewskiej, przy Fontannie Czterech
Kwarta³ów, odbywa³ siê Festyn rodzinno-s¹siedzki „U progu Z³otej Jesieni – od przedszkola do seniora” zorganizowany
przez Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk.”
Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Jak to mo¿liwe, ¿e dot¹d siê nie
znaliœmy?
Mi³o i kulturalnie spêdzili razem czas:
dzieci, m³odzie¿, doroœli i seniorzy, którzy
na co dzieñ przewa¿nie siedz¹ w domach.
Przybyli mieszkañcy Œródmieœcia i okolic,
a nawet w³¹czyli siê do zabawy zwiedzaj¹cy miasto Ukrañcy.
Inicjatork¹ i koordynatork¹ przedsiêwziêcia by³a Alicja Misiukiewicz, cz³onkini Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i radna
dzielnicy Gdañsk-Œródmieœcie – kobieta
wulkan pozytywnej energii, o wielkim zasobie bezinteresownej serdecznoœci i ¿yczliwoœci dla bliŸnich.
– Festyn jest kontynuacj¹ Œwiêta Ulicy
Œwiêtego Ducha, które zorganizowaliœmy

19 maja w ramach Gdañskich Dni S¹siada
2013 – przypomnia³a Alicja Misiukiewicz.
– Frekwencja by³a wtedy nadspodziewanie du¿a, nasz¹ intencj¹ by³o zachêcenie
mieszkañców Œródmieœcia do nawi¹zania
bli¿szych, przyjaznych kontaktów i to siê
œwietnie uda³o.
Uczestnicy majowego plenerowego spotkania wyrazili chêæ spotykania siê nawet
co miesi¹c. Alicja myœla³a o zaproszeniu
wszystkich chêtnych pod Fontannê Czterech Kwarta³ów na Noc Œwiêtojañsk¹,
pojawi³y siê szalone plany, na przyk³ad,
¿e bêdziemy do wody w fontannie rzucaæ
wianki. Organizacja takiego zgromadzenia
wymaga jednak wielu starañ i kosztów,
trzeba wiêc by³o poczekaæ do jesieni.
I tak dosz³o do festynu „U progu Z³otej
Jesieni”. Pogoda by³a jak na zamówienie.

Humory dopisywa³y. Zniknê³y bariery
dziel¹ce mieszkañców na co dzieñ. Ka¿dy
móg³ porozmawiaæ z kim chcia³, uœmiechano siê i ze zdziwieniem pytano: „Jak to
mo¿liwe, ¿e mieszkamy tak blisko siebie
od czterdziestu lat i dot¹d siê nie znaliœmy?”.
Na tle fasady Kaplicy Królewskiej stanê³a – na wszelki wypadek zadaszona –
estrada ozdobiona wrzosami i chryzantemami w kolorach jesieni.
Do zobaczenia wiosn¹ 2014 roku
Obecne by³y ca³e rodziny, ma³¿eñstwa
z ma³ymi dzieæmi w wózeczkach i na rêkach, uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokszta³c¹cych, starsi,
przy³¹czyli siê do zabawy ukraiñscy turyœci.
(dokoñczenie na str. 15)

Program festynu, na czele z wyk³adem prof. Andrzeja Januszajtisa, przyci¹gn¹³ publicznoœæ, której nie zrazi³a nawet ch³odna aura
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(dokoñczenie ze str. 12)

Mi³oœnicy Gdañska mieli okazjê pos³uchaæ pasjonuj¹cej prelekcji Profesora Andrzeja Januszajtisa „Zabytki G³ównego
i Starego Miasta”. Koncepcja zabudowy
Wyspy Spichrzów zaprezentowana przez
in¿. arch. Stanis³awa Michela zachwyci³a
gdañszczan.
Dla m³odzie¿y przeznaczone by³y konkursy wiedzy o zabytkach Gdañska z atrakcyjnymi nagrodami w postaci ksi¹¿ek
o Gdañsku, pami¹tek, gad¿etów. W przeprowadzeniu konkursu pomaga³ Alicji
ksi¹dz S³awomir Skoblik, wikariusz z Bazyliki Mariackiej w Gdañsku.

Zainteresowaniem cieszy³ siê plenerowy pokaz mody przygotowany przez butik
Katarzyny Ró¿añskiej z ulicy Œw. Ducha.
Dla ka¿dego serwowano poczêstunek z grilla, napoje. Nastrój tworzy³a muzyka z lat 70.
i 80. w wykonaniu duetu „Leszek i Hanna”.
Spotkanie dofinansowa³o Biuro do Spraw
Kultury Urzêdu Miasta Gdañska. Sponsorami byli: Piekarnia-Cukiernia Pellowski,
Restauracja Gdañska, Centrum Ogrodnicze
„Justyna”, pub „Duszek”, sklepy LIBO,
MEDIAS, warzywno-owocowy z Gdañska-Oruni.
Festyn by³ ze wszech miar udany. Do
pracy w³¹czyli siê aktywnie wolontariusze –

cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”,
zw³aszcza panie z Ko³a Seniorów „Mot³awa”. Uczestnicy nie mieli ochoty rozchodziæ
siê do domów i pytali, kiedy w tym samym
miejscu bêd¹ mogli spotkaæ siê znowu.
– Nastêpny festyn przy Fontanie Czterech Kwarta³ów chcielibyœmy zorganizowaæ na wiosnê 2014 roku – powiedzia³a
Alicja Misiukiewicz. – By³aby to impreza
wpisana w obchody 20-lecie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Ju¿ teraz wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy!
KATARZYNA KORCZAK
ZDJÊCIA JANUSZ WIKOWSKI

„Kawiarnia dla Seniora” – po raz trzeci

Odbierz Kartê!
Trzecia edycja akcji „Kawa dla Seniora” rozpoczyna siê 2 listopada 2013 roku. W piêciu kawiarniach Œródmieœcie
emeryci i renciœci, zamieszkali w dzielnicy, od jesieni do wiosny, po okazaniu Karty Seniora, kupiæ mog¹ kawê, lub
herbatê po symbolicznej cenie 1,80 z³ za fili¿ankê i mi³o spêdziæ czas.
Projekt realizuje Rada Dzielnicy GdañskŒródmieœcie.
Piêæ lokali czeka na Ciebie
– Chodzi g³ównie o to, aby nasi seniorzy wyszli z domów – mówi Anna Makilla-Puczka, inicjatorka i realizatorka przedsiêwziêcia, cz³onek Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, radna dzielnicy Gdañsk-Œródmieœcie. – Akcja doskonale sprawdzi³a siê
w czasie dwóch minionych sezonów. Emeryci urz¹dzaj¹ sobie kilkuosobowe spotkania, elegancko siê ubieraj¹, id¹ na spacer,
albo do kina i potem – do kawiarni, porozmawiaj¹, wymieniaj¹ wra¿enia i wracaj¹
w dobrych nastrojach do domów.
Lokale uczestnicz¹ce w trzeciej edycji
projektu w sezonie 2013/2014:
• Piekarnia-Cukiernia Pellowski, ul. Podwale Staromiejskie 82,

• „Maraska”, ul. D³uga 31,
• Kawiarenka Podró¿nicza „Po³udnik 18”,
ul. Garncarska 7, 8, 9,
• Cukiernia „Sowa”, ul. D³uga 13/17,
• Kawiarnia „Imbir”, ul. D³uga 52/52.
Dziêkujemy sprzymierzeñcom
i sponsorom
Przyjœæ mo¿na od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 10 do 18.
– Bardzo serdecznie dziêkujemy sprzymierzeñcom i sponsorom, w³aœcicielom
lokali: Piekarnia-Cukiernia Pellowski,
„Maraska”, „Po³udnik 18”, „Sowa”, którzy
po raz trzeci bior¹ udzia³ w tej szlachetnej
dla naszych Seniorów akcji – mówi Anna
Makilla-Puczka. – Dziêkujemy w³aœcicielom kawiarni „Imbir” za w³¹czenie siê po
raz pierwszy do przedsiêwziêcia w sezonie
2013/2014.

Uwaga!
Karty Seniora Anna Makilla-Puczka wydawaæ bêdzie:
• 18 listopada 2013 r. w siedzibie Rady
Dzielnicy Gdañsk-Œródmieœcie przy
ul. Ogarnej (Pa³ac M³odzie¿y), w godz.
11.00–13.00,
• 21 listopada bêdê wydawa³a w siedzibie
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przy
ul. Œw. Ducha, w godz. 12.00–13.00.
Zainteresowani powinni mieæ przy sobie: dowód osobisty i legitymacjê ZUS.
Przygotowano 360 kart do rozdania!
Akcja „Kawa dla Seniora” potrwa do
30 czerwcu 2014 roku i – po przerwie wakacyjnej spowodowanej sezonem turystycznym – zostanie wznowiona.
KATARZYNA KORCZAK
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Port wodno-lotniczy w Wolnym Mieście Gdańsku

Tajemnice lataj¹cych ³odzi
Chocia¿ pierwsze po³¹czenie wodno-lotnicze Wolnego Miasta Gdañska by³o pocz¹tkowo obs³ugiwane
z Sopotu, to jednak – ze wzglêdu na niekorzystne warunki otwartego akwenu – szybko przeniesiono
je na Martw¹ Wis³ê do Górek Wschodnich (Östlich – Neufähr). Atutem nowej lokalizacji by³ wysoki las
wydmowy.
Las od pó³nocy chroni³ wodnosamoloty
przed niesprzyjaj¹cymi warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim silnym wiatrem.
Wodnosamoloty typu Dornier Wal
Inauguracja po³¹czenia ze Sztokholmem
nast¹pi³a 5 czerwca 1925 r., a trasê obs³ugiwa³y dwa wodnosamoloty typu Dornier
Wal mog¹ce przewieŸæ 14 pasa¿erów.
Przedsiêwziêcie by³o wspólnym dzie³em
dwóch towarzystw lotniczych: Danziger
Aero Lloyd (funkcjonowa³o w Gdañsku
jako filia Deutsche Aero-Lloyd AG z siedzib¹ w Berlinie) oraz szwedzkiego Nordische Flugreederei.
Start z portu w Górkach Wschodnich
nastêpowa³ o godz. 17.15, a o godz. 21.15
wodnosamolot by³ ju¿ w Sztokholmie.
Sk¹d wylatywa³ w dniu nastêpnym o 6
rano, aby dotrzeæ do Gdañska o godz. 10.
Na licz¹cej 690 km trasie z Gdañska do
Sztokholmu bito te¿ rekordy prêdkoœci
i tak 18 czerwca 1925 r. pilot Kraut pokona³ j¹ na maszynie Fokker F III w dwie
godziny. Parê dni wczeœniej wodnop³atowiec Dorniel Wal „Idiar” pokona³ j¹ w czasie dwóch godzin i 38 minut. Ten ostatni
uleg³ te¿ na pocz¹tku lipca wypadkowi
rozbijaj¹c siê ko³o wsi Plehnedorf (P³onie). Na szczêœcie uszkodzeniu uleg³a tylko maszyna, a pasa¿erom nic siê nie sta³o.
Obiecuj¹cy sezon zakoñczono 30 wrzeœnia
1925 r. Niestety, w nastêpnym roku loty
zawieszono.
Warto te¿ wspomnieæ o odwiedzeniu
Gdañska w paŸdzierniku 1925 r. przez

Claudius Dornier

trzy w³oskie hydroplany pod dowództwem
majora Umberta Madaleny. Lec¹c z Rygi
do Kopenhagi zatrzyma³y siê w Gdañsku
w celu uzupe³nienia paliwa.
Wa³ wydm chroni³ od wiatru
Rok 1928 zaowocowa³ wznowieniem
komunikacji wodno-lotniczej pomiêdzy
Wolnym Miastem Gdañskiem i Szwecj¹.
Niestety, tylko w tym roku, chocia¿ plany
by³y znacznie ambitniejsze. Ze œrodków
WMG wybudowano nawet nowy port
wodno-lotniczy w miejscowoœci Górki

Port wodno-lotniczy w Górkach Wschodnich
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Wschodnie. Sk³ada³ siê on z dwóch budynków: dworca pasa¿erskiego oraz przystani pasa¿erskiej dla statków dowo¿¹cych
pasa¿erów z Gdañska i Elbl¹ga. Zalet¹
l¹dowiska by³ chroni¹cy od wiatru wa³
wydm, co umo¿liwia³o wodowanie hydroplanów nawet przy silnym wietrze. Warto
dodaæ, ¿e ramiê rzeki mia³o w tym miejscu do 1300 metrów szerokoœci oraz do 8
metrów g³êbokoœci.
Chocia¿ w Górkach Wschodnich powsta³a odpowiednia infrastruktura portu
wodno-lotniczego, to jednak najwiêkszym
problemem okaza³ siê brak wodnosamolotów (hydroplanów). Deuttsche Luft Hansa
preferowa³a bowiem konkurencyjn¹ liniê
Szczecin–Helsinki, a planowanego po³¹czenia na trasie Szczecin–Gdañsk–Libawa–Helsinki ostatecznie nie uruchomiono.
St¹d te¿ w okresie od 11 czerwca do 23
wrzeœnia 1928 r. jedynie sezonowo funkcjonowa³a trasa Gdañsk–Kalmar, na której
wykonano 80 lotów i przewieziono 197
pasa¿erów oraz 287 kg ³adunku. Trudno
uznaæ te wyniki za imponuj¹ce, odnosz¹c
je do poniesionych przez Senat WMG nak³adów. Wspomniana trasa by³a obs³ugiwana trzy razy w tygodniu przez wodnosamoloty Dornier Super Wal, a przelot trwa³
2,5 godziny. W póŸniejszych latach regularnych po³¹czeñ wodno-lotniczych nie
uda³o siê ju¿ wznowiæ.
„Lataj¹ca ³ódŸ” Dornier Do-X
Nie oznacza to jednak, ¿e ¿adne hydroplany do Gdañska ju¿ nie zawita³y, jak
mia³o to miejsce w przypadku najwiêkszej

Dornier Super Wal
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Maszynownia Dornier Do-X

i najs³ynniejszej w tym okresie „lataj¹cej
³odzi” Dornier Do-X o numerze burtowym
D-1929. Goœci³a ona w Gdañsku od 6 do
13 lipca 1932 r. i stacjonowa³a w porcie
wodno-lotniczym w Górkach Wschodnich.
Tê lataj¹c¹ ³ódŸ – o d³ugoœci 40 metrów –
zaprojektowa³ Claude (Claudius) Dornier,
a jej skrzyd³a mia³y 48 metrów rozpiêtoœci.
Prêdkoœæ przelotowa wynosi³a 190 km/h
(maksymalna 211 km/h), a maszynê dysponuj¹c¹ trzema pok³adami unosi³o w powietrze 12 silników o mocy 600 koni mechanicznych ka¿dy. Nic zatem dziwnego, ¿e
Dornier Do-X wzbudzi³ w Gdañsku ogromne zainteresowanie, a w porcie w Górkach
Wschodnich wita³ go prezydent Senatu
WMG Ernst Ziehm. Aby umo¿liwiæ obej-

Dornier Do-X nr D-1929

rzenie lataj¹cej ³odzi, firma „Weichbrodt
& Schlawjinski” zorganizowa³a nawet specjalne kursy autobusowe, a gdañski armator „Weichsel” LAG uruchomi³ w tym celu
swoje parowce: „Paul Beneke”, „Neufahrwasser” oraz „Schwan”.
Wizyta sterowca Graf Zeppelin
Warto jednak wspomnieæ, ¿e wyprodukowany zaledwie w trzech egzemplarzach
samolot pasa¿erski o konstrukcji ³odzi lataj¹cej Dornier Do-X by³ bardzo awaryjny,
a koszty eksploatacji horrendalnie wysokie,
co spowodowa³o, ¿e wycofano go póŸniej
z eksploatacji i umieszczono w berliñskim
muzeum, gdzie zniszczy³y to cudo techniki
alianckie bomby.

Rok 1932 obfitowa³ zreszt¹ w lotnicze
wydarzenia jak chocia¿by wizyta sterowca
Graf Zeppelin, czy te¿ l¹dowanie w Porcie
Lotniczym Gdañsk-Wrzeszcz najwiêkszego
niemieckiego samolotu l¹dowego D 2000
Junkers G 38. Nie mo¿na jednak pomijaæ propagandowego celu tych wydarzeñ
w WMG.
Dziêki temu, ¿e na Wyspie Sobieszewskiej nie toczy³y siê ¿adne walki, budynki
dworca lotniczego ocala³y. W dawnym budynku dworca pasa¿erskiego portu wodnolotniczego, w którym zachowa³ siê nawet
kominek, mieœci siê obecnie stacja badawcza Uniwersytetu Gdañskiego.
JAROS£AW BALCEWICZ
FOT. ARCH.

W parafii p.w. Opatrzności Bożej na Zaspie

Promocja ksi¹¿ki „Ks. bp Konstantyn Dominik.
¯ycie i pamiêæ o nim na Kaszubach i Pomorzu”
ks. dr. Leszka Ja¿d¿ewskiego
W parafii p.w. Opatrznoœci Bo¿ej w Gdañsku-Zaspie w dniu 13 paŸdziernika œwiêtowano Dzieñ Papieski z okazji 35-tej
rocznicy wyboru b³. Jana Paw³a II na g³owê Stolicy Piotrowej (16.10.1978). Uroczyst¹ mszê odprawiono równie¿
w intencji rych³ej beatyfikacji S³ugi Bo¿ego ks. bpa Konstantyna Dominika.
Ks. bp Konstantyn Dominik
urodzi³ siê w Gnie¿d¿ewie w pow.
puckim na Kaszubach. Do 21
sierpnia 1939 r. s³u¿y³ Bogu i OjczyŸnie w Pelplinie na Kociewiu
jako biskup sufragan Diecezji
Che³miñskiej u boku ordynariusza Diecezji – ks. bpa Wojciecha Okoniewskiego.
Koœció³ Opatrznoœci Bo¿ej na
Zaspie wype³niony by³ po brzegi wiernymi z Kanady, Niemiec,
Skandynawii, Pomorza, Powiœla, ¯u³aw, Kaszub i Kociewia.

Fot. Aleksandra Krzy¿añska-D¹bkowska

Proboszcz parafii ks. pra³at Kazimierz Wojciechowski powita³
wiernych oraz ks. pra³ata Mariana
Szczepiñskiego – Dziekana Dekanatu koœcierskiego i proboszcza parafii Trójcy Œwiêtej w Koœcierzynie. Warto nadmieniæ, ¿e
ksi¹dz pra³at Marian Szczepiñski
urodzi³ siê w Bar³o¿nie w gminie
Skórcz w powiecie starogardzkim i by³ wikariuszem biskupim.
Obowi¹zki prefekta pe³ni³ m.in.
w Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Pomorza w Piasecznie ko³o
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Gniewu czy parafii œw. Wojciecha w Starogardzie Gdañskim.
Mszy œw. koncelebrowanej przewodniczy³ w asyœcie ks. pra³ata Szczepiñskiego
– jego wychowanek – ks. radca dr Leszek
Ja¿d¿ewski, autor ksi¹¿ki o ks. bp Konstantynie Dominiku. Dziêkowano za b³.
Jana Paw³a II i modlono siê o jego rych³¹
kanonizacjê – 28 kwietnia 2014 r. Proszono
dobrego Pana, aby da³ si³ê swojemu ludowi, b³ogos³awieñstwo w pokoju dla S³ugi
Bo¿ego ks. biskupa Konstantyna Domi-

nika, który byæ mo¿e zostanie b³ogos³awionym.
Po odprawieniu Mszy Œwiêtej pod
sztandarami przemaszerowano do Centrum b³. Jana Paw³a II, gdzie odœpiewano
uroczyœcie pieœñ „Kto siê w opiekê” i Hymn
Kaszubów. Nastêpnie odby³a siê gor¹co
oczekiwana promocja ksi¹¿ki „Ks. bp Konstantyn Dominik. ¯ycie i pamiêæ o nim na
Kaszubach i Pomorzu” ks. radcy dr Leszka
Ja¿d¿ewskiego. Laudacjê wyg³osi³ ks. pra³at
Marian Szczepiñski, po czym ods³oniêto

obraz S³ugi Bo¿ego ks. bpa Konstantyna
Dominika.
G³os zabrali: wiceprzewodnicz¹cy rady
powiatu kartuskiego red. Eugeniusz Pryczkowski (Banino) i cz³onek zarz¹du Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddzia³
Gdañsk red. Jerzy Nacel (Kartuzy). Cz³onek
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
red. Miros³aw Begger recytowa³ wiersz
Juliusza S³owackiego „Poœród niesnasek”
(1848).
MIROS£AW BEGGER

Senior może więcej czyli Akademia Poradnictwa Obywatelskiego

Zrozumiesz – pomo¿esz innym
W dniach 4 i 5 paŸdziernika 2013 r. odby³y siê pierwsze zajêcia warsztatowe w ramach projektu Senior mo¿e wiêcej czyli
Akademia Poradnictwa Obywatelskiego. Uczestniczy³o w nim 15 osób. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie
Forum Rad Dzielnic ze œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Rz¹dowego Programu na rzecz
Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych na lata 2012–2013.
Patronat nad przedsiêwziêciem sprawuj¹: Prezydent Miasta Gdañska i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Prawo administracyjne, funkcjonowanie
samorz¹du…
Pomys³odawczyni¹ i koordynatork¹ projektu jest Beata Matyjaszczyk, przewodnicz¹ca Zarz¹du Rady Dzielnicy GdañskŒródmieœcie.
Projekt adresowany jest do osób powy¿ej 55 roku ¿ycia, niezale¿nie od posiadanego wykszta³cenia. Podczas dwóch dwudniowych warsztatów wyjazdowych i 32
godzinach warsztatów odbywaj¹cych siê
w Gdañsku seniorzy zdobywaj¹ niezbêdn¹
wiedzê z zakresu: prawa administracyjnego, funkcjonowania samorz¹du, planowania
przestrzennego, postêpowania administracyjnego, dostêpu do informacji publicznej,
ochrony praw lokatorów i prawa cywilnego. Po zakoñczonym szkoleniu bêd¹ przy-
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gotowani do prowadzenia poradnictwa
obywatelskiego, oraz do udzielania pomocy innym osobom, które nie potrafi¹ same
poradziæ sobie w sprawach urzêdowych.
Bêd¹ równie¿ informowaæ mieszkañców
i partnerów o wa¿nych sprawach prowadzonych przez Miasto na terenie ich dzia³alnoœci.
Zajêcia, które odby³y siê w pi¹tek, 4
paŸdziernika 2013 r. w Hotelu Otomin poprowadzili Przemek Kluz i £ukasz Machciñski. By³y one poœwiêcone komunikacji
spo³ecznej i rozwi¹zywaniu sporów.
Jak dzia³a samorz¹d terytorialny
W sobotê, 5 paŸdziernika 2013 r. Beata
Matyjaszczyk i Karol Wa¿ny przeprowadzili warsztat pod tytu³em „Zrozumieæ samorz¹d terytorialny”. Uczestnicy zapoznali siê ze struktur¹ istniej¹cego podzia³u
samorz¹du terytorialnego w Polsce ze
szczególnym uwzglêdnieniem roli gminy
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oraz jednostek pomocniczych gminy (dzielnic). Gmina wykonuje wszystkie zadania
samorz¹du terytorialnego nie zastrze¿one
dla innych jednostek samorz¹du terytorialnego oraz nie zastrze¿one przez Konstytucjê lub ustawy dla organów innych w³adz
publicznych. Zosta³a równie¿ omówiona
ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8
marca 1990 roku.
W warsztatach uczestniczyli miedzy
innymi cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, a zarazem seniorzy z klubu „Mot³awa” dzia³aj¹cy przy tym stowarzyszeniu. Byli bardzo zadowoleni z formy przeprowadzenia zajêæ. Profesjonalna kadra,
przekazywa³a nowe zagadnienia w bardzo
dostêpny i przejrzysty sposób, a kole¿eñska
atmosfera podczas zajêæ pomaga³a w zapamiêtaniu na pozór trudnych zagadnieñ.
By³ to bardzo efektywnie i ciekawie
spêdzony czas.
MA£GORZATA LEWANDOWSKA

