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Jest pewne, że rozproszenie zespołu pomniejsza jego wartość, która,
gdyby był scalony, mimo strat, nie miałaby równych w świecie.

Skarby koœcio³a Mariackiego
Najwspanialszym i najcenniejszym zabytkiem Gdañska jest niew¹tpliwie koœció³ Mariacki. W tym
najwiêkszym ceglanym koœciele œwiata wszystko by³o wielkie: 48 o³tarzy, najwiêksze zegary
(astronomiczny i Groblowy), organy (5 instrumentów, w tym organy g³ówne – najwiêksze i najstarsze
zachowane w Polsce), liczba ksiê¿y (128 przed reformacj¹), dzwonów (niegdyœ 10, przed wojn¹ 8), p³yt grobowych
(ponad 500) itp. Wielk¹, wprost niebywa³¹ wartoœæ mia³ s³ynny skarb szat koœcielnych i paramentów.
Oddajmy g³os znawcy, przedwojennemu dyrektorowi gdañskiego Muzeum
Miejskiego, dr. Walterowi Mannowskiemu, który je opisa³ i skatalogowa³.

koœci. Gdañski koœció³ Mariacki posiada w samym tylko skarbcu ponad piêædziesi¹t kompletnych kap i szat liturgicznych z tych lukceñskich brokatów
i damaszków. Jest to wiêcej ni¿ siê dziœ
znajduje we wszystkich koœcio³ach i muzeach kraju ich pochodzenia, W³och,
razem wziêtych.”

Specyficznie miêkki blask
Jak wtedy pisa³ „koœció³ Mariacki posiada skarb, przewy¿szaj¹cy wszystko,
co z podobnych obiektów w skarbcach
katedr i szafach wielkich kolekcji do
dzisiejszych czasów siê uratowa³o. S¹
to ornaty i kapy z kosztownych brokatów Chin, Bliskiego Wschodu, W³och,
dzie³ z czasów rozkwitu tkactwa jedwabiu w XIV i XV wieku oraz haftów
ca³kiem niezwyk³ej urody. A wszystko
to w takiej iloœci i rozmaitoœci jak poza
tym nigdzie. Stan zachowania jest doskona³y, a¿ trudno uwierzyæ, ¿e od powstania tych dzie³ dzieli nas dziœ 500–
600 lat.”
Dalej czytamy o bezcennych brokatach
wyrabianych w Lukce w XIV w.: „Bogactwo i ¿ywoœæ rysunku, niewyczerpana pomys³owoœæ wspó³zawodnicz¹ z delikatnym
piêknem barw i przyt³umion¹ wspania³oœci¹ z³ota.” Chodzi tu o specjaln¹ technikê

Zachwyt granicz¹cy z szokiem

Jedna z naszych kap – w lubeckim muzeum

z³otog³owiu „o specyficznie miêkkim blasku, wytwarzanym przez u¿ycie delikatnych jak tchnienie poz³acanych skórek
kiszkowych, które owijano wokó³ cienkich
lnianych nici. Dobrze, choæby w ma³ych
wycinkach zachowane materia³y tego rodzaju, nale¿¹ dziœ do najwiêkszych rzad-

Najlepszym œwiadectwem tego bogactwa jest piêciotomowy, ilustrowany
katalog Mannowskiego, zawieraj¹cy 541
pozycji. W zbiorze by³o 31 kap, 82 ornaty, 19 dalmatyk, 78 stu³ i manipularzy,
5 alb, 23 humera³y i parury, 49 sudariów
i wielka liczba drobniejszych obiektów.
Czêœæ z tego, pokazana w roku 1929 na
wystawie w kru¿gankach muzeum przy
ul. RzeŸnickiej (odcinek ul. Toruñskiej,
do której jest dzisiaj przypisane Muzeum
Narodowe, przebito po wojnie), wzbudzi³a
zachwyt granicz¹cy z szokiem. Mo¿na
œmia³o powiedzieæ, ¿e by³ to jeden z najwiêkszych skarbów tego rodzaju w œwiecie.
Co z tego przetrwa³o? W naszym Muzeum mamy dziœ 182 obiekty. Najcenniejsz¹
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formacje o miejscach przechowywania tych
arcydzie³ w Niemczech, wed³ug numerów
z katalogu Mannowskiego.
101 pozycji – 79 w Lubece
i 22 w Norymberdze

Cudowna dekoracja kapy z naszego skarbu –
„na wygnaniu” w Norymberdze

czêœæ zespo³u wywieziono w czasie wojny,
wyj¹tkowo nie w najbli¿sze okolice (jak
wiele innych dzie³), tylko w g³¹b Niemiec.
W 1975 r. mia³em okazjê poznaæ ostatniego niemieckiego proboszcza gdañskiego
koœcio³a Mariackiego dr Gerharda Gülzowa,
który przekazywa³ mi potem listownie in-

W sumie doliczyliœmy siê 101 pozycji
– 79 w Lubece (w muzeum w dawnym
klasztorze œw. Anny) i 22 w Norymberdze
(w Germañskim Muzeum Narodowym).
W Polsce i w Niemczech razem jest ich
283 czyli ponad po³owa przedwojennego
stanu. Losu pozosta³ych 258 nie znamy.
Czêœæ z nich mog³a ulec zniszczeniu, czêœæ
trafiæ do prywatnych kolekcji amerykañskich lub australijskich, jeszcze inne do
sowieckich muzeów. Warto ich poszukaæ!
A co z tymi, o których wiemy? Jest pewne,
¿e rozproszenie zespo³u pomniejsza jego
wartoœæ, która, gdyby by³ scalony, mimo
strat, nie mia³aby równych w œwiecie.
Pochodz¹ce z naszych koœcio³ów obiekty
w Niemczech (podobnie jak dzwony – co
najmniej szeœæ – tablica i predella z kaplicy œw. Jerzego w koœciele Mariackim itp.)
maj¹ status depozytów i jako takie mog³yby wróciæ. Pomog³oby w tym powo³anie
wspólnej niemiecko-polskiej fundacji, która by siê stara³a o œrodki na ich przywie-

Odrys haftu kapy wywiezionej do Norymbergi

zienie, konserwacjê i nale¿yte warunki ekspozycji.
Czy wróc¹? Przy dalszym braku jakichkolwiek dzia³añ z naszej strony z pewnoœci¹ nic siê nie zmieni.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

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

wyk³ad prof. Andrzeja Januszajtisa
pt. „Koœció³ œw. Gertrudy i inne nie zachowane”
z cyklu „O dawnym i dzisiejszym Gdañsku – dziedzictwo kulturowe”.
Organizatorami s¹: Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” i Nadba³tyckie Centrum Kultury.
WSTÊP WOLNY!

W imieniu w³asnym, Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
i Redakcji naszego czasopisma ¿yczê z ca³ego serca
wszystkim Cz³onkom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia,
mieszkañcom Gdañska i wszystkim, którzy kochaj¹ nasze piêkne miasto
– Œwi¹t, pe³nych radoœci i wytchnienia wœród Najbli¿szych,
przy tradycyjnych potrawach i wtórze naszych polskich kolêd
– najpiêkniejszych w œwiecie. A w Nowym Roku – spe³nienia marzeñ.
Weso³ych Œwi¹t i Do Siego Roku!
Andrzej Januszajtis
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17 grudnia 2013 r. w Ratuszu Głównego Miasta – spotkanie
z prof. zw. dr. s.p.n.b.* Witoldem Andruszkiewiczem

„Chcemy s³u¿yæ Polsce i w tym
szczególnie Gdañskowi”
Uroczyste spotkanie z Profesorem Wigdañskim sporz¹dzi³o Biuro Projektów Butoldem Andruszkiewiczem – znakomitym
downictwa Morskiego „Projmors” w Gdañuczonym, niestrudzonym dzia³aczem gosku. Obiekty techniczne wykona³o oko³o
spodarczym i spo³ecznym, nestorem orê30 przedsiêbiorstw budowlanych z Hydrodowników spraw morskich, w tym portów
budow¹ na czele. RPTM zatwierdzi³a Rada
morskich – odbêdzie siê we wtorek 17
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w MoXII 2013 r. o godz. 13.00 w Wielkiej Sali
skwie, ale to Polacy zbudowali najg³êbWety Ratusza G³ównego Miasta.
szy port na Ba³tyku dla wêgla i ropy
Bêdzie to ju¿ czwarte spotkanie z cyklu
naftowej, nazwany od 1970 r. Portem
„ZAS£U¯ENI W HISTORII MIASTA
Pó³nocnym Gdañska. Dziêki temu roGDAÑSKA” po Tadeuszu Matusiaku, prof.
sn¹ce prze³adunki ³adunków portowych
Jerzym M³ynarczyku i Krystynie Stankiewysunê³y ten port wœród wszystkich
wicz. W trakcie uroczystoœci Profesor Wipolskich portów morskich na I miejsce.
Gdañsk w ten sposób sta³ siê morsk¹
told Andruszkiewicz uhonorowany zostastolic¹ Polski.
nie Medalem Prezydenta Miasta Gdañska.
Poparcie decyzyjne dla tego pomys³u
Wczeœniej na przedpro¿u Dworu Artusa
okazali ministrowie ¿eglugi – prof. Stanizgromadz¹ siê zaproszeni goœcie i wys³uchaj¹ dwóch harcerskich piosenek zagra- Student I roku Akademii Handlowej w Poznaniu, s³aw Darski (zatwierdzaj¹cy budowê) i mgr
1937 r.
in¿. Jerzy Szopa, oraz Przewodnicz¹cy
nych na karylionie, a nastêpnie zostan¹
uwiecznieni na wspólnym zdjêciu. Goœcie ty w 1974 r. Port Pó³nocny, najg³êbszy na Zespo³u Ekspertów Komisji Planowania
przejd¹ do Wielkiej Sali Wety Ratusza Morzu Ba³tyckim, z torem wodnym g³ê- przy Radzie Ministrów, cz³onek rzeczywiG³ównego Miasta, gdzie ju¿ tradycyjnie bokoœci 17 m, co umo¿liwia wchodzenie sty PAN prof. zw. dr hab. Stanis³aw Leszodbêdzie siê g³ówna uroczystoœæ. Panu statków o noœnoœci 150 tys. ton. Oznacza czycki. G³ównym odpowiedzialnym za
Profesorowi bêd¹ asystowaæ dwie postacie to obni¿kê kosztów jednostkowych trans- budowê by³ Naczelny Dyrektor Zjednow strojach starogdañskich.
portu morskiego o 50 proc. – w porówna- czenia Portów Morskich mgr in¿. ZbiW przygotowaniu do tego wielce inte- niu z kosztami dla statków o noœnoœci 15 gniew Teplicki.
Za to wielkie osi¹gniêcie prof. Witold
resuj¹cego spotkania i dzia³aj¹c w imieniu tys. ton, najwiêkszych jakie wchodzi³y do
Zespo³u Koordynuj¹cego odby³em trzy portu w Szczecinie. Prof. Andruszkiewicz Andruszkiewicz otrzyma³ Zespo³ow¹
spotkania i rozmowê z Panem Profesorem wysun¹³ swój pomys³ ju¿ w pracy doktor- Nagrodê Pañstwow¹ Pierwszego Stopw dniach 22 paŸdziernika, 15 i 19 listopa- skiej, napisanej w 1947 r., a obronionej nia. Wczeœniej, równie¿ z jego inicjatyda. Przyjêty zosta³em bardzo serdecznie. dopiero w 1962 r. w Katedrze Portów Wy- wy i wed³ug jego pomys³u powsta³ g³êRozmowa, któr¹ prowadziliœmy, sprawi³a ¿szej Szko³y Ekonomicznej w Sopocie. bokowodny port Œwinoujœcie z torem
mi du¿o radoœci. Mia³em ¿yciowe szczêœcie Promotorem by³ kierownik Katedry prof. wodnym o g³êbokoœci 14,5 m, umo¿liwiaj¹cym wchodzenie statków o noœnoi szansê poznaæ bli¿ej wspania³ego CZ£O- Boles³aw Kasprowicz.
WIEKA o wielkiej ¿yczliwoœci, b³yskotliProjekt techniczny Rejonu Prze³adunku œci 65 tys. ton. Zapewni³o to obni¿kê
woœci, a przy tym wyj¹tkowej energii, jak Towarów Masowych (RPTM) w porcie kosztów jednostkowych transportu
morskiego o 30 proc.
na skoñczonych 96 lat. W trakcie
Za zrealizowane pomys³y rozpierwszej rozmowy, trwaj¹cej okobudowy polskich portów prof.
³o 5 godzin, poinformowa³em go
Witold Andruszkiewicz otrzyma³
o naszej inicjatywie i zapozna³em
Krzy¿ Komandorski Orderu Odz programem spotkania. Profesor
rodzenia Polski (11 wrzeœnia
Andruszkiewicz wyrazi³ zgodê na
1985 r.) i Krzy¿ Komandorski
swoje uczestnictwo w tym terminie.
z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia
Uznaliœmy prof. Witolda AnPolski (ju¿ w Polsce Niepodledruszkiewicza za osobê „ZAS£Ug³ej – 28 maja 1997 r.).
¯ON¥ W HISTORII MIASTA
Warto w tym miejscu powieGDAÑSKA” – bo jego wiedza
dzieæ, ¿e Profesor zdobywa³ wyi wielki talent przyczyni³y siê
ró¿nienia nie tylko w Polsce, ale
w ogromnym stopniu do rozwoju
równie¿ za granic¹, gdzie zosta³
polskich portów, a w szczególnozatwierdzony jako ekspert ONZ
œci portu Gdañsk.
ds. portów morskich i transportu
Z jego inicjatywy i wed³ug jego
Jadwiga i Witold Andruszkiewiczowie, œlub 06.06.1942 r.
miêdzynarodowego. Jako taki wypomys³u zosta³ zbudowany i otwar– Parczew (woj. Lubelskie)
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Port Pó³nocny w Gdañsku

gra³ œwiatowy konkurs ONZ i zosta³ z jej
ramienia doradc¹ premiera oraz ministra
transportu Republiki Kongo w Afryce,
gdzie pe³ni³ misjê 9 miesiêcy w latach
1971–1972.
– Panie Profesorze, proszê przybli¿yæ
naszym czytelnikom i sympatykom Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” prawdê historyczn¹, ¿e urodzi³ siê Pan na Syberii
w OMSKU 29.09.1917 r.
„Pradziadek Antoni Busowski (od strony Mamy) za udzia³ w powstaniu styczniowym w 1863 r., zosta³ zes³any na 25
lat katorgi (wiêzienie) w kopalni z³ota
w USOLJU Sybirskim ko³o Irkucka niedaleko granicy z Chinami. Po odbyciu kary
nie mia³ prawa wróciæ do miejsca zamieszkania czyli do Choroszczy ko³o Bia³egostoku. Musia³ zostaæ do koñca ¿ycia na
Syberii, ale mia³ prawo zaprosiæ swoj¹ rodzinê na przyjazd na Syberiê, aby tam
zosta³a na sta³e. Patriotyczne Polki jecha³y
na Syberiê ze swoimi rodzinami. W ten sposób moja Mama Adela z domu Waszkiewicz z Matki z domu Bus³awskiej znalaz³a
siê w OMSKU nad Irtyszem w centralnej
Syberii, gdzie otrzyma³a telegram, ¿e jej
Dziadek Antoni Busowski zmar³ nagle na

Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold Andruszkiewicz

serce w domu kuracyjnym w wannie z gor¹c¹ wod¹. Dlatego do USOLJA nie pojechali i zostali w OMSKU, gdzie Mama pozna³a m³odego Antoniego Andruszkiewicza,
który tam przyby³ te¿ w rodzinnej grupie
zes³añców i tam zawarli zwi¹zek ma³¿eñski.
W wyniku zwyciêstwa Polski pod wodz¹
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego nad armi¹
sowieck¹, Pi³sudski wymusi³ na sowietach
wypuszczenie ze Zwi¹zku Radzieckiego
wszystkich zes³añców wraz z ich rodzinami,
które przyjecha³y do nich na Sybir, przydzielenie poci¹gu i przywiezienie ich do
granicy z Polsk¹.
Powrót do Polski w wagonach bydlêcych trwa³ 3 miesi¹ce (maszyniœci podwozili wagony trochê parowozem i wracali do
domu, a wagony z ludnoœci¹ sta³y na stacjach wêz³owych).
Granicê sowiecko-polsk¹ przekroczyliœmy w Baranowiczach, gdzie jak pamiêtam
otrzyma³em polsk¹ chor¹giewkê bia³o-czerwon¹ z papieru oraz konika wyciêtego z dykty na deseczce z kó³kami ci¹gniêty na sznurku oraz spodenki uszyte z amerykañskiego
p³aszcza wojskowego.
Mia³em 5 lat jak w 1922 r. przyjecha³em z rodzicami do Niepodleg³ej Polski.

Zamieszkaliœmy w Bydgoszczy. Tam skoñczy³em trzy klasy Szko³y Podstawowej,
a nastêpnie Miejskie Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. Miko³aja Kopernika. W 1937 r. zda³em maturê i rozpocz¹³em studia w Akademii Handlowej
w Poznaniu.
W gimnazjum by³em harcerzem z najwy¿szym stopniem – Harcmistrz Rzeczypospolitej Polski (z³ota lilijka w z³otym
kó³ku i ze z³otym wieñcem na Krzy¿u,
oraz stopieñ instruktorski podharcmistrza
i 32 sprawnoœci).
Do Gdañska przyjecha³em na sta³e
w 1945 roku”.
Motto prof. Witolda Andruszkiewcza
brzmi: „Chcemy s³u¿yæ Polsce i w tym
szczególnie Gdañskowi”

PROFESORA

RUFIN GODLEWSKI
FOT. Z ARCH.
WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA

* s.p.n.b. = Samodzielny Pracownik Naukowo-Badawczy – ten tytu³ ma od 1963 r. Ostatni raz
nadano w Polsce ten tytu³ w 1970 r., póŸniej
ustawowo zmieniono go na docenta.

Profesor Witold Andruszkiewicz w trakcie pracy w 2002 r.
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X Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
Pamięci Aleksandry Januszajtis – zakończony

Wiktoria Bia³ostocka, Marta Gêbska,
Marta Gidaszewska, Emilia Jarocka
– zdoby³y cztery pierwsze nagrody!
W grupie m³odszej dwa pierwsze miejsca ex aequo zdoby³y: Wiktoria Bia³ostocka z ZPSM w Krakowie, uczennica prof.
Swiet³any Bia³ostockiej i Marta Gêbska z PSM I st. w Warszawie, uczennica prof. Andrzeja Gêbskiego. W grupie starszej
dwa pierwsze miejsca ex aequo wywalczy³y: Marta Gidaszewska z POSM II st. w Poznaniu, uczennica prof. Kariny
Gidaszewskiej i Emilia Jarocka z OSM II st. w Warszawie, uczennica prof. Andrzeja Gêbskiego.
Uroczystym og³oszeniem wyników, wrêczeniem nagród i Koncertem Laureatów,
zakoñczy³ siê w sobotê, 23 listopada 2013 r.,
w Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej 33/35 w Gdañsku X Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
Pamiêci Aleksandry Januszajtis.
Jerzy Hazuka: „Z ca³ego serca dziêkujê!”
Organizatorami Konkursu, który odbywa siê pod patronatem Prezydenta Miasta
Gdañska, s¹: Towarzystwo Promocji M³odych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis,
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdañsku oraz Nadba³tyckie Centrum Kultury.
Celem Konkursu jest promowanie m³odych skrzypków i wspieranie polskiej
wiolinistyki w Polsce i na œwiecie. Rodzice Oli, Ewa i Andrzej Januszajtisowie,
w ten sposób postanowili upamiêtniaæ sw¹
Córkê, wybitnie utalentowan¹, m³odziutk¹
skrzypaczkê, która 22 lata temu, 1 lipca
1991 roku, u progu ¿ycia i kariery, zginê³a
w Tatrach.

Obradom Jury przewodniczy³ prof.
Wies³aw Kwaœny z Akademii Muzycznej
w Krakowie.
Przes³uchania, do których przyst¹pi³o
22 m³odych skrzypków z Gdañska, Ostrowa Wielkopolskiego, Krakowa, Koszalina,
Olsztyna, Dywitów, Poznania i Warszawy,
trwa³y od 20 do 22 listopada 2013 r. w Sali
Koncertowej Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego przy
ul. Gnilnej 3 w Gdañsku.
– Gratulujê uczestnikom, ale tak¿e ich
pedagogom. – powiedzia³ prof. Jerzy Hazuka, Dyrektor Artystyczny Konkursu. –
M³odzie¿ w tym roku by³a znakomicie
przygotowana, co widoczne by³o we wszystkich etapach, czu³o siê, ¿e w trzecim etapie
troszkê si³y opad³y, bo jest to Konkurs
bardzo trudny, wymagaj¹cy du¿o wysi³ku,
wielu godzin pracy. I za to wam, m³odzie¿y
droga, z ca³ego serca dziêkujê!
Pañstwu Ewie i Andrzejowi Januszajtisom podziêkowali za trud w organizacji
Konkursu i wrêczyli wi¹zankê kwiatów
przedstawiciele Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”.

Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis:
„Ta sala pamiêta wiele wydarzeñ”
– Ta sala pamiêta wiele wydarzeñ, w 1595
roku wyprawiono tu wesele, bo by³ taki
zwyczaj, ¿e po wybudowaniu ratusza tej
czêœci miasta odbywa³y siê tu wesela – powiedzia³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, prezes Towarzystwa Promocji M³odych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis. Oczywiœcie
na weselach by³a piêkna muzyka starego
Gdañska, której ca³e tomy zalegaj¹ w naszej
Bibliotece Gdañskiej PAN. Od czasu do
czasu zdarza siê, ¿e je ktoœ opracuje i ¿e
niektóre kompozycje us³yszymy, robi to,
na przyk³ad Cappella Gedanensis. W tej
sali odbywa³y siê te¿, s¹dy grodzkie, albo
decydowano, kto ma rz¹dziæ Ksiêstwem
Kurlandzkim, ale na co dzieñ sala s³u¿y³a
Radzie Starego Miasta Gdañska, bo tak ta
czêœæ Gdañska siê nazywa.
– W tej sali ostatni raz wyst¹pi³a w Gdañsku Aleksandra Januszajtis, gra³a „Pory
roku” Vivaldiego z Litewsk¹ Orkiestr¹
Kameraln¹, a z jej szefem, Gedyminasem
Dalinkievicziusem wykona³a Koncert na
dwoje Skrzypiec Vivaldiego – kontynuowa³

Fot. Andrzej Januszajtis

Przy portrecie Aleksandry Januszajtis, od lewej: Ewa Januszajtis,
prof. Krystyna Makowska-£awrynowicz, prof. Jerzy Hazuka
i doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

Fot. Andrzej Januszajtis

Jurorzy i laureaci X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamiêci
Aleksandry Januszajtis
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Fot. Andrzej Januszajtis

Wystêp Marty Gidaszewskiej

ze wzruszeniem doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis. Ta sala pamiêta wszystkie koncerty
laureatów naszego Konkursu.
Jest to dziesi¹ty Konkurs i dziesi¹ty
koncert laureatów. Kolncerty zawsze gromadz¹ liczn¹ publicznoœæ i zawsze jest
czego pos³uchaæ. Poziom roœnie z roku na
rok i nie jest przypadkiem, ¿e laureaci na
konkursach kolejnych coraz wy¿szej, dojrzalszej, rangi, zajmuj¹ czo³owe miejsca,
przypomnia³ mówca.
Ju¿ w paŸdzierniku 1991 roku, trzy miesi¹ce po œmierci Oli, powsta³o Towarzystwo Promocji M³odych Skrzypków im.
Aleksandry Januszajtis, pierwszy Konkurs
odby³ siê trzy lata póŸniej.
– Nasz Konkurs siê sprawdzi³, okaza³o
siê, ¿e jest to dobry pomys³ – zakoñczy³
Januszajtis. – Twórc¹ merytorycznych ram
Konkursu by³ i jest do dzisiaj g³ównym
organizatorem prof. Jerzy Hazuka i za to
jesteœmy mu winni wdziêcznoœæ.
Marta Gidaszewska:
„Rok pe³en sukcesów!”
– Tydzieñ temu by³am na Miêdzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Bêdê wirtuozem” w Krakowie i tam te¿ uda³o mi siê zdobyæ
pierwsz¹ nagrodê, wiêc taki mam
rok pe³en sukcesów! – powiedzia³a
Marta Gidaszewska, laureatka I miejsca ex aequo w grupie starszej, reprezentantka Pañstwowej Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej II st.
w Poznaniu, uczennica prof. Kariny Gidaszewskiej – Jestem bardzo
szczêœliwa, zdobycie czo³owej lokaty teraz odbieram jako kolejne
ogromne osi¹gniêcie.
Marta w IX Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Pamiêci Alek-
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sandry Januszajtis w 2011 roku zdoby³a
I nagrodê w grupie m³odszej. Program na
tegorocznym gdañskim Konkursie by³ bardzo du¿y, stwierdza laureatka, w kolejnych
etapach graliœmy z dnia na dzieñ, wiêc by³
to wielki wysi³ek i psychiczny i fizyczny.
W trzecim etapie trzy czêœci koncertu do
grania stanowi³y ogromn¹ trudnoœæ.
Marta jest w trzeciej klasie gimnazjum,
chce kontynuowaæ naukê w tej samej szkole, uwa¿a, ¿e tam bêdzie mog³a siê rozwin¹æ najbardziej, ¿e jest to dla niej najlepsza
droga. Jej nauczycielk¹ jest mama, która
równie¿ uczy³a jej starszego brata, Mateusza Gidaszewskiego, który na IX Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Pamiêci Aleksandry Januszajtis w 2011 roku
zdoby³ I nagrodê w grupie starszej, a teraz
studiuje w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
w klasie prof. Bartosza Bry³y. Marta mówi,
¿e nie jest to ³atwe, bo mama wymaga od
swoich dzieci du¿o wiêcej, ni¿ od pozosta³ych uczniów.
Hanna Pozorska: „Wyobra¿am sobie,
¿e jestem na dworze ksi¹¿êcym”
– Hanna Pozorska, laureatka II miejsca
ex aequo w grupie m³odszej, reprezentantka Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdañsku,
uczennica prof. Ma³gorzaty Skorupy.
Hanna ma dziewiêæ lat i jest najm³odsz¹
uczestniczk¹ tegorocznego konkursu. Wczeœniej bra³a udzia³ w wielu innych konkursach skrzypcowych i, jak mówi, nie by³o
¿adnego konkursu, na którym by nic nie
wygra³a. Jej mama, Agnieszka Pozorska,
skrzypaczka, pracuje jako pedagog w Zespole Szkó³ Muzycznych we Wrzeszczu
i jest cz³onkiem orkiestry Opery Ba³tyckiej. Tata, Tomasz Pozorski, gra na altówce w Orkiestrze Filharmonii Ba³tyckiej im.
Fryderyka Chopina.

Fot. Andrzej Januszajtis

Emilia Jarocka i Wariacje Wieniawskiego

Fot. Andrzej Januszajtis

Hanna Pozorska gra Oberka Twardowskiego

– Najbardziej interesuje mnie muzyka
barokowa – powiedzia³a Hanna Pozorska.
– Lubiê wielu kompozytorów, ale najbardziej mi siê podoba Vivaldi, poniewa¿, gdy
gram jego koncerty, wyobra¿am sobie, ¿e
jestem na dworze ksi¹¿êcym, ta muzyka
mi pomaga przeistoczyæ siê i przenieœæ do
innych czasów.
Hanna wie, kim by³a Ola Januszajtis.
– Znana skrzypaczka, spad³a z gór –
mówi Hanna.
M³odziutka skrzypaczka powiedzia³a,
¿e najwiêcej czasu poœwiêca muzyce, na
inne zajêcia rzadko mo¿e sobie pozwoliæ,
ale godzinkê dziennie poœwiêca na zabawê
z ukochanym kotem. Jak wyobra¿a sobie
zawodow¹ przysz³oœæ?
– Marzê – mówi Hanna.
Wiktor Dziedzic: „Ta muzyka do mnie pasuje”
– Pierwszy konkurs skrzypcowy, w którym uczestniczy³em, to Sopocki Konkurs
Skrzypcowy 2012 roku, dosta³em pierwsze miejsce – powiedzia³ Wiktor Dziedzic,
zdobywca II ex aequo miejsca w grupie m³odszej, reprezentant Zespo³u
Pañstwowych Szkó³ Muzycznych
w Koszalinie, uczeñ prof. Olgi Borowskiej. – Cieszê siê z tego sukcesu w Gdañsku. – Du¿o zawdziêczam
mojej wspania³ej profesorce, nie
wiem, jak to siê dzieje, jakoœ ta
muzyka do mnie pasuje, jak gram,
dobrze siê czujê.
Wiktor w wolnych chwilach maluje, jak twierdzi, jak ca³a jego rodzina, albo na czymœ gra???
– Jak mam wolny czas, to idê do
babci i coœ sobie porobimy, na przyk³ad soczewicê ugotujemy – opowiada Wiktor. – W domu mam chomika
i lubiê siê nim opiekowaæ.
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Prof. Wies³aw Kwaœny: „Gdyby politycy
wziêli siê za muzykê”
– Poziom konkursu jest bardzo wysoki,
jestem zszokowany, dzieñ po dniu m³odzi
skrzypkowie grali prê¿ny program od baroku po muzykê wspó³czesn¹ – powiedzia³ prof. Wies³aw Kwaœny z Akademii
Muzycznej w Krakowie, przewodnicz¹cy
Jury. – W trakcie eliminacji zastanawialiœmy siê, czy troszeczkê nie skróciæ programu w starszej grupie, ale tego nie zrobiliœmy.
To s¹ artyœci! Fenomenalnie grali najm³odsi. Obie laureatki w starszej grupie reprezentuj¹ bardzo wysoki poziom, stwierdzi³ prof. Kwaœny.
To, co m³odzi skrzypkowie zaprezentowali na Konkursie, jest efektem wieloletniego kszta³cenia. Trzeba ceniæ trud uczniów
i pedagogów zw³aszcza teraz, gdy dominuje konsumpcyjny styl ¿ycia; komuœ, kto
nie zajmuje siê muzyk¹, trudno jest zrozu-

Emilia Jarocka odbiera od Ewy i Andrzeja Januszajtisów prywatn¹ nagrodê dla najm³odszego uczestnika konkursu w grupie „B”.
Fot. Materia³y promocyjne Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Gdañsku

mieæ, jaki wk³ad pracy musi byæ, aby opanowaæ taki program.

– Za wielki talent uwa¿am Emiliê Jarock¹ – doda³ doc. dr. in¿. Andrzej Januszajtis. – Ta dziewczyna dopiero co skoñczy³a 16 lat. Je¿eli w tym wieku tak piêknie
i dojrzale gra koncert Czajkowskiego, jeden z najtrudniejszych w ogóle, to jak bêdzie gra³a za 10 lat?
– Praca m³odego muzyka to jest kszta³towanie charakteru, uczenie siê pokory,
skromnoœci, takich ludzi potrzeba w Polsce,
myœlê, ¿e to bêdzie polska elita. – kontynuowa³ prof. Wies³aw Kwaœny. – Gdyby politycy wziêli siê za muzykê, to na pewno ich
wszystkie wypowiedzi by³yby skromniejsze.
– Dzisiejsze spo³eczeñstwo ma dostêp
do ³atwej, taniej, bardzo p³ytkiej muzyki,
która absolutnie dominuje – mówi prof.
Kwaœny. – Wiele do ¿yczenia w Polsce
jest w dziedzinie edukacji muzycznej. Ludzie nie s¹ kszta³ceni i staj¹ siê w ka¿dej
dziedzinie coraz bardziej wygodni.
KATARZYNA KORCZAK

Laureaci X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamiêci ALEKSANDRY JANUSZAJTIS
Jury w sk³adzie: prof. prof. Wies³aw Kwaœny (Kraków) – przewodnicz¹cy; prof. Jerzy Hazuka (Gdañsk) – dyrektor konkursu;
prof. Bartosz Bry³a (Poznañ); prof. Krystyna Makowska-£awrynowicz (Warszawa); prof. Pawe³ Radziñski (Bydgoszcz)

ZADECYDOWA£O O NASTÊPUJ¥CYM PODZIALE NAGRÓD:
Grupa „A”
1. Marta GÊBSKA – I miejsce ex aequo 1000 z³, PSM I st. w Warszawie, ucz. prof. Andrzeja Gêbskiego
2. Wiktoria BIA£OSTOCKA – I miejsce ex aequo 1000 z³, ZPSM w Krakowie, ucz. prof. Swiet³any Bia³ostockiej
3. Hanna POZORSKA – II miejsce ex aequo 700 z³, OSM I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdañsku u. prof. Ma³gorzaty Skorupy
4. Wiktor DZIEDZIC – II miejsce ex aequo 700 z³, ZPSM w Koszalinie, ucz. prof. Olgi Borowskiej
5. Barbara ¯O£NIERCZYK – III miejsce ex aequo 500 z³, POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej
6. Barbara S£OMIAN – III miejsce ex aequo 500 z³, POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej
7. Agnieszka WOJTOWICZ – wyró¿nienie, POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej

Grupa „B”
Marta GIDASZEWSKA I miejsce 1500 z³, POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej
Emilia JAROCKA I miejsce 1500 z³, OSM II st. w Warszawie, ucz. prof. Andrzeja Gêbskiego
Zuzanna BUDZYÑSKA III miejsce 800 z³, OSM II st. w Warszawie, ucz. prof. Andrzeja Gêbskiego
Magdalena MORAWSKA III miejsce 800 z³, POSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej
Drugiego miejsca nie przyznano
Nagrody regulaminowe ufundowane zosta³y przez Prezydenta Miasta Gdañska –
8000 z³ oraz Fundacjê Promocji Dzieci
Zdolnych „Odyseusz” – 1000 z³ (trzecie
miejsce ex aequo w grupie „A”).

Nagrody pozaregulaminowe:
Nagrodê dla najm³odszego uczestnika
konkursu w grupie „A”, ufundowan¹
przez Pañstwa Ewê i Andrzeja i Januszajtisów, w kwocie 500 z³ otrzyma³a Hanna
Pozorska.
Nagrodê dla najm³odszego uczestnika
konkursu w grupie „B”, ufundowan¹
przez Pañstwa Ewê i Andrzeja i Januszaj-

tisów, w kwocie 500 z³ otrzyma³a Emilia
Jarocka.
Nagrodê za najlepsze wykonanie koncertu w grupie „A”, w kwocie 500 z³, ufundowan¹ przez Towarzystwo Promocji M³odych
Muzyków im. Aleksandry Januszajtis w Gdañsku, otrzyma³ Wiktor Dziedzic.
Nagrodê za najlepsze wykonanie koncertu w grupie „B”, w kwocie 500 z³, ufundowan¹ przez Towarzystwo Promocji M³odych
Muzyków im. Aleksandry Januszajtis w Gdañsku, otrzyma³a Marta Gidaszewska.
Nagrodê Specjaln¹ Stowarzyszenia Miêdzynarodowych Kursów Muzycznych im.
Zenona Brzewskiego w £añcucie, w postaci koncertu podczas Kursu w lipcu 2014 r.

otrzyma³y: Wiktoria Bia³ostocka i Marta
Gêbska.

Dyplomy dla akompaniatorów
Przyznano 3 dyplomy dla wyró¿niaj¹cych
siê pianistów towarzysz¹cych uczestnikom
konkursu. Otrzymali je: Antoni Lichomanow,
Andrzej Siarkiewicz, Joanna Zathey.

Dyplomy dla nauczycieli
Przyznano 5 dyplomów dla nauczycieli,
których uczniowie zostali laureatami X Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamiêci Aleksandry Januszajtis. Otrzymali je:
Swiet³ana Bia³ostocka, Olga Borowska,
Andrzej Gêbski, Karina Gidaszewska, Ma³gorzata Skorupa.
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Po Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Dzia³aæ szerzej i skuteczniej
Minê³o niewiele ponad dwa i pó³ roku, gdy Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” dokonywa³o zmian w swoim statucie, a czas
pokaza³, ¿e konieczne s¹ nowe. Stowarzyszenie rozwija siê, przychodz¹ nowi cz³onkowie i pojawiaj¹ siê kolejne inicjatywy.

Od lewej: Waldemar Kowalski, doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis (przewodnicz¹cy
zebrania), Zbigniew Socha i Jaros³awa Struga³a

By sprostaæ nowym wyzwaniom w dniu
5 listopada 2013 r. w goœcinnych murach
Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku
przy ul. Targ Wêglowy 6 mia³o miejsce
Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia.
Zmiany w statucie
Zebraniu przewodniczy³ doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis, prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
Po wczeœniejszych konsultacjach i bie¿¹cej dyskusji jednog³oœnie przeg³osowano
zmiany w statucie stowarzyszenia. Zgodnie
ze zmianami rozszerzono dotychczasowe
formy realizacji celów statutowych. Wœród
nowych form dzia³alnoœci pojawi³a siê:
– dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych;
– dzia³alnoœæ na rzecz równych praw kobiet i mê¿czyzn;

Uczestnicy w czasie obrad
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Projekt zmian w statucie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
w imieniu Zarz¹du przedstawi³ Wiceprezes Waldemar Kowalski

– dzia³alnoœæ na rzecz osób w wieku
emerytalnym;
– dzia³alnoœæ na rzecz nauki, szkolnictwa
wy¿szego, edukacji, oœwiaty i wychowania;
– dzia³alnoœæ na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami;
– dzia³alnoœæ na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych;
– promocja Rzeczypospolitej Polskiej za
granic¹.
Kolejne zmiany dotyczy³y zasad przyjmowania, jak i praw i obowi¹zków cz³onka wspieraj¹cego Stowarzyszenie. Uregulowaniu uleg³y równie¿ zasady dotycz¹ce
cz³onka honorowego. Nowoœci¹ sta³o siê
wprowadzenie godnoœci Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Zmieniony statut

usankcjonowa³ równie¿ mo¿liwoœci ju¿
dzia³aj¹cych Kó³ Terenowych i Klubów,
jakie powsta³y i jakie powstawaæ mog¹
przy Stowarzyszeniu.
Nowi cz³onkowie, gdañskie problemy,
jubileusz
W trakcie zebrania wrêczono legitymacje cz³onkowskie nowym cz³onkom Stowarzyszenia. Rozmawiano i dyskutowano
równie¿ nad formami obchodów zbli¿aj¹cego siê XX-lecia Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”. Nie zabrak³o równie¿ g³osów
w wa¿nych dla Gdañska sprawach. I tak
m.in. in¿. arch. Stanis³aw Michel, radny
Dzielnicy Gdañsk-Œródmieœcie, przewodnicz¹cy Komisji £adu Przestrzennego,
wyrazi³ zaniepokojenie z powodu kontrowersyjnych inwestycji w Gdañsku, jakimi

Walene Zebranie cz³onków Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” w momencie
g³osowania nad przyjêciem Uchwa³y
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Osoby którym wrêczono legitymacje cz³onkowskie „Nasz Gdañsk” i kierownictwo Stowarzyszenia. Od lewej: Rufin Godlewski (Dyrektor biura), Stanis³aw Szymañski (legitymacja nr 12),
Witold Hazuka, doc. dr hab. Zbigniew Szot, Krystyna Telepska-Ci¹gadlak, dr Maria Jagoda-Madaliñska, z przodu Zbigniew Socha (Wiceprezes), Krystyna Zarankow, Leszek Pochroñ-Frankowski, doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis (Prezes), Pawe³ Zienkiewicz, Anna Stawska, Edward
Sul¿ycki, Katarzyna We³niak, dr hab. in¿. Marek Szkodo, Waldemar Cezary Zieliñski (Dyrektor
NOT-u), Marian Fifielski, Barbara Œredniawa, Waldemar Kowalski (Wiceprezes)

s¹, w jego ocenie, Gdañski Teatr Szekspirowski i Europejskie Centrum Solidarnoœci. Wskaza³ na koniecznoœæ wy³onienia
autorytetów dla kszta³towania i upowszechniania odpowiedzialnoœci obywatelskiej za
dobro wspólne, jakim niew¹tpliwie jest
Œródmieœcie Gdañska i jego okolice.
Przedstawiono komunikaty dotycz¹ce:
– organizacji z Muzeum Historycznym
Miasta Gdañska – cyklu spotkañ z ludŸmi „Zas³u¿onymi w historii Miasta Gdañska”.
– podpisania przez Stowarzyszenie „Nasz
Gdañsk” z Pomorsk¹ Rad¹ Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdañsku (NOT) „Paktu dla Gdañska”, który
s³u¿yæ ma ochronie piêkna Gdañska.
Z pe³n¹ treœci¹ zmienionego statutu
bêdzie siê mo¿na zapoznaæ na portalu internetowym Stowarzyszenia, gdzie zostanie
niezw³ocznie umieszczony po jego formalnej akceptacji przez Krajowy Rejestr
S¹dowy.
W.K.
ZDJÊCIA JANUSZ WIKOWSKI

Centrum Handlowe Gildia S.A. przy ul. Rzeczypospolitej 33 A w Gdańsku-Zaspie otwarte

S³awomir Gryczka: – Dzia³amy dalej!
Nowa siedziba Centrum Handlowego Gildia S.A. uroczyœcie otwarta zosta³a w czwartek, 28 listopada 2013 roku, przy
Al. Rzeczypospolitej 33 A na Zaspie, obok ETC. Budowa trwa³a 10 miesiêcy, przegotowania – ponad rok. Obiekt jest
nowoczesny, przestronny, trudno go porównywaæ z poprzednimi pawilonami przy Targu Siennym.
Na oko³o 5000 m kw. powierzchni handlowej dzia³a 51 ma³ych sklepów i punktów us³ugowych o powierzchni od 20
do 60 m kw. ka¿dy oraz placówki du¿e:
„Biedronka”, pawilon kosmetyczny Hebe,
wkrótce dzia³aæ zacznie apteka.
W lokalach ma³ych funkcjonuj¹: pralnia,
optyk, Kolporter, sklepy z odzie¿¹, obuwiem, bi¿uteri¹, restauracja Lezzetli.

– Wszyscy nasi kupcy, którzy wyrazili
gotowoœæ, oko³o 45 osób, dostali w nowej
siedzibie miejsce – powiedzia³ S³awomir
Gryczka, prezes Gildii Gdañskiej S.A.
– Pozostali, którzy pracowali na starym
miejscu przeszli na emerytury, a ich dzieci nie chcia³y dzia³alnoœci kontynuowaæ.
– „Biedronka” i Hebe s¹ naszymi najemcami.

– Dzia³amy dalej! – kontynuuje Gryczka.
– Czujê ogromn¹ satysfakcjê, jest to ogromny sukces, ¿e my, polski kapita³, utrzymaliœmy siê. Kupcy s¹ zadowoleni, ¿e maj¹
miejsca pracy, ruch jest coraz wiêkszy. Serdecznie do nas wszystkich dawnych i nowych klientów zapraszamy!
Nowe centrum handlowe jest klimatyzowane i ogrzewane, dzia³a darmowy, du¿y
parking na 140 miejsc.
K.K.

Symulacja komputerowa Centrum Handlowego Gildia S.A. przy ul. Rzeczypospolitej 33 A w Gdañsku-Zaspie. Materia³y reklamowe Gildii Gdañskiej S.A.
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Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego

Pomorskie na dobrym kursie
– Panie marsza³ku, wszystko wskazuje na to, ¿e Polska na politykê
spójnoœci otrzyma z unijnego bud¿etu w latach 2014–2020 ponad
72 mld euro. Czêœæ tych œrodków
trafi na Pomorze. Jak jesteœmy
przygotowani na przyjêcie unijnych milionów?

jonu województwa do aglomeracji
gdañskiej, st¹d zale¿y nam na poprawie dostêpnoœci komunikacyjnej poprzez budowê dróg dojazdowych do
autostrady A1, modernizacjê tras S6
i S7, budowê Obwodnicy Metropolitalnej, Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) oraz
– Intensywn¹ dyskusjê o kierunkach obwodnic Koœcierzyny, Czerska czy
rozwoju Pomorza prowadzimy prak- Malborka. Jednym z priorytetów jest
tycznie nieprzerwanie od
dwóch lat. Okazj¹ do tego
by³y prace nad Strategi¹
Rozwoju Województwa,
a nastêpnie nad szeœcioma regionalnymi programami strategicznymi.
W rezultacie zidentyfikowaliœmy to, co jest nam
w regionie najbardziej
potrzebne, to, na czym
powinniœmy siê skupiæ,
to, jakie luki wype³niæ
i w jakie atuty zainwestowaæ. Mówi¹c krótko
– wiemy, jakie s¹ nasze
cele. Nastêpny krok to
stworzenie Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego ze
œrodków UE. Konsultacje projektu tak¿e modernizacja linii kolejowych,
programu w³aœnie dobiegaj¹ koñca. dziêki czemu poprawi siê komfort
W przysz³ym roku czeka nas proces podró¿owania. Mówi¹c o spójnoœci,
negocjacji jego treœci z polskim rz¹- mam na myœli tak¿e równy dostêp tedem i Komisj¹ Europejsk¹. Lecz ju¿ renów wiejskich do szerokopasmodziœ mogê zapowiedzieæ, ¿e zdecy- wej sieci internetowej, wzrost jakoœci
dowana wiêkszoœæ œrodków bêdzie kapita³u ludzkiego, czyli umo¿liwieprzeznaczona na zadania okreœlone nie podnoszenia kwalifikacji, umiew Strategii Rozwoju Województwa jêtnoœci i wykszta³cenia w ró¿nych
Pomorskiego 2020.
rejonach naszego regionu. To tak¿e
– Jakie zadania bêd¹ wiêc realizo- ukierunkowanie na zagadnienia zwi¹zane z energetyk¹, co przek³ada siê
wane?
na podniesienie konkurencyjnoœci re– Zasadnicze cele bêd¹ dotyczyæ progionu choæby poprzez budowê noblematyki spójnoœci terytorialnej wowych obiektów energetycznych.
jewództwa w ró¿nych aspektach, np.
transportowym. Priorytetem jest skró- – Czasami s³ychaæ g³osy, ¿e najwiêcenie dojazdu z najodleglejszego re- cej pieniêdzy z bud¿etu UE trafia
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do Trójmiasta. Jednak mieszkañcy
pozosta³ej czêœci województwa równie¿ odczuj¹ unijny zastrzyk pieniêdzy.
– Z pewnoœci¹. Wystarczy spojrzeæ na
statystyki za obecny okres programowania. Z funduszy korzystali wszyscy, choæ to, ile pieniêdzy otrzyma³a
dana gmina czy powiat, w du¿ej mierze zale¿a³o równie¿ od wysi³ku lokalnych w³adz.
– Jak ocenia Pan rozwój gospodarczy Pomorza w ostatnich kilku
latach?
– Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e województwo pomorskie jest dziœ jednym
z najciekawszych i najlepiej rozwiniêtych gospodarczo regionów Polski. Decyduje o tym nie
tylko poziom uprzemys³owienia i obecnoœæ wielkich portów. Dotychczasowy harmonijny rozwój
regionu wskazuje, ¿e Pomorskie nale¿y do tych
województw, które w najwiêkszym stopniu korzystaj¹ na obecnych przemianach w Europie. Dwie
udane perspektywy finansowe Unii
Europejskiej na lata 2004–2006
i 2007–2013, budowa autostrady A1,
rozwój portów w Gdañsku i Gdyni,
uruchomienie ¿eglugi kontenerowej
z portów azjatyckich do Gdañska,
rozbudowa uczelni wy¿szych czy
wreszcie rozwój portu lotniczego
i siatki jego po³¹czeñ – to elementy,
które sk³adaj¹ siê na sukces naszego
regionu. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o sektorze nowych technologii, który doskonale rozwija siê na Pomorzu.
Wiele firm zatrudnia dzisiaj setki pracowników.

Nr 12/2013
ców biernych zawodowo z najró¿niejszych powodów. Trzeba podj¹æ
zdecydowane dzia³ania na rzecz w³¹czenia tych osób w rynek pracy. Wi¹¿e siê to z systemem edukacyjnym.
Odnoszê wra¿enie, i¿ w zbyt ma³ym
– Mocn¹ stron¹ naszego regionu stopniu jest on zaanga¿owany w zajest wysoka aktywnoœæ gospodarcza spokajanie potrzeb rynku pracy, przede
mieszkañców, wysoki przyrost natu- wszystkim na poziomie regionalnym
ralny, unikatowe œrodowisko oraz i lokalnym. Istotn¹ barier¹, ale i poró¿norodnoœæ kulturowa. Konieczne tencjalnie szans¹ jest energoch³onjest wspieranie dotychczas niewyko- noœæ naszej gospodarki. Na ka¿d¹
rzystanych potencja³ów wojewódz- wypracowan¹ jednostkê PKB zu¿ytwa pomorskiego, zwi¹zanych przede wamy dwa razy wiêcej energii ni¿
wszystkim z rozwojem przedsiêbior- np. Szwedzi. Mamy zatem ogromne
czoœci, nauki, transportu i energetyki. rezerwy, które moglibyœmy uruchoChcemy, aby pomorska gospodarka miæ, inwestuj¹c w technologie i roznie odwraca³a siê plecami do pomor- wi¹zania energio – i zasobooszczêdskiej nauki – i odwrotnie. Chcemy ne, a tak¿e w produkcjê ze Ÿróde³
zyskaæ markê regionu kreatywnego, alternatywnych. Przysz³oœci¹ jest
generuj¹cego rozwi¹zania innowa- tak¿e produkcja energii w tzw. rozcyjne, a przynajmniej twórczo ada- proszeniu, czyli wytwarzanie jej „na
ptuj¹cego rozwi¹zania powstaj¹ce miejscu”, z lokalnych Ÿróde³, i wypoza nim. Chcemy byæ rozpoznawal- korzystywanie na zaspokojenie loni jako miejsce mo¿liwie najbardziej kalnych potrzeb.
przyjazne dla inwestorów, daj¹ce im – Pomorzem coraz bardziej intereszanse inwestowania z sukcesem suj¹ siê zagraniczni inwestorzy.
w bran¿e przysz³oœciowe. Naszym Oficjalnie rozpocz¹³ tutaj dzia³alcelem jest równie¿ przekszta³cenie noœæ koncern farmaceutyczny Bayer,
województwa w kluczowy dla kraju w Lêborku zaœ swoj¹ fabrykê otwoi Europy nadba³tyckiej wêze³ trans- rzy³a fiñska firma Alteams Group,
portowo-logistyczny. Mamy tak¿e jeden z najwiêkszych w Europie
du¿¹ szansê na zmianê roli regionu producentów w zakresie odlewnicw krajowym systemie energetycz- twa metali lekkich.
nym – z importera energii chcemy
przekszta³ciæ siê w jej producenta – Województwo pomorskie sta³o siê
i eksportera, bêd¹cego jednoczeœnie bardzo atrakcyjnym miejscem do inliderem w zakresie inteligentnych roz- westowania. Jest to konsekwencja
wi¹zañ energetycznych przyjaznych dzia³añ zarówno samorz¹du wojeœrodowisku. Wierzê, ¿e przemyœlane wództwa, jak i lokalnych samorz¹i konsekwentne wykorzystanie tych dów, które staraj¹ siê zachêciæ potenpotencja³ów da Pomorskiemu zna- cjalnych inwestorów, stwarzaj¹c im
cz¹cy impuls rozwojowy, a pozytyw- podstawy do sprawnego i bezproblene skutki naszych dzia³añ odczujemy mowego rozpoczêcia inwestycji. Ko– Znane s¹ wnioski i raporty
z prac nad Strategi¹ 2020. Co zdaniem Pana jest mocn¹ stron¹ naszej gospodarki, na co powinniœmy
postawiæ, ¿eby siê pomyœlnie rozwijaæ?

lejnym wa¿nym czynnikiem przyci¹gaj¹cym na Pomorze inwestorów s¹
równie¿ pomorskie uczelnie, które
wszechstronnie kszta³c¹ przysz³ych
pracowników. Decyduj¹cym czynnikiem jest równie¿ dostêpnoœæ transportowa regionu, powstanie autostrady A1 czy rozbudowa trójmiejskich
portów. Kolejne inwestycje z pewnoœci¹ wzmocni¹ zainteresowanie naszym województwem.
– Na koniec chcia³bym zapytaæ
o transport kolejowy. Wiele emocji
wywo³uje zawieszenie b¹dŸ ograniczenie po³¹czeñ kolejowych, choæ
s¹ te¿ dobre wieœci, np. budowa
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,
która za parê lat ma dotrzeæ a¿ do
Bytowa.
– Zale¿y nam na tym, aby wszyscy
mieszkañcy naszego województwa
mieli swobodny dostêp do komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej. Niestety, wszystkich problemów zwi¹zanych z kolej¹ nie jesteœmy w stanie
rozwi¹zaæ na poziomie regionu. Na
przyk³ad, w 2013 roku konieczne by³o
wygospodarowanie ok. 7,5 mln z³
tylko z tytu³u wzrostu kosztów dostêpu do infrastruktury, której w³aœcicielem jest PKP PLK SA. Problemem w funkcjonowaniu po³¹czeñ
kolejowych jest tak¿e bardzo ma³a
liczba pasa¿erów, któr¹ odnotowujemy na kilku odcinkach. W takich sytuacjach bardziej op³acalny jest transport autobusowy. Z drugiej strony
wspieramy po³¹czenia kolejowe tam,
gdzie jest na nie popyt. Poza aglomeracj¹ trójmiejsk¹ s¹ to np. trasy Malbork–Kwidzyn czy Chojnice–Tczew
i Koœcierzyna–Gdynia.

w perspektywie roku 2020.
– Co uwa¿a Pan za najwiêksz¹ bol¹czkê i przeszkodê w rozwoju regionu pomorskiego?
– Przede wszystkim niedostateczny
poziom zatrudnienia mieszkañców.
I nie chodzi mi tylko o bezrobotnych,
ale tak¿e o znaczn¹ grupê mieszkañ-
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Orunia ma lokalnych patriotów

XIX-wieczny „paj¹k” znów
oœwietla koœció³
Zabytkowy ¿yrandol z po³owy XIX-wieku, dar pani Wetzke, ówczesnej gdañszczanki, ponownie zaœwieci³ w koœciele
Œw. Jana Bosko przy ulicy Goœcinnej 15. „W czynie spo³ecznym” odrestaurowa³ go jeden z mieszkañców Oruni, któremu
pomaga³o dwóch jego przyjació³.
Po³amane, niekompletne, zardzewia³e elementy, walaj¹ce siê na
strychu koœcio³a Œw. Jana Bosko
przy Goœcinnej 15.
Znalezisko Krzysztofa Kosika
To fragmenty zabytkowego ¿yrandola, charakterystycznego „paj¹ka”,
który oœwietla³ oruñsk¹ œwi¹tyniê
ju¿ w po³owie XIX wieku. Kilka
miesiêcy temu na jego dawno zapomniane resztki natkn¹³ siê przypadkowo Krzysztof Kosik, mieszkaniec
ulicy Goœcinnej, dawniej radny miasta i cz³owiek znany z tego, ¿e gromadzi pami¹tki zwi¹zane z Oruni¹.
Ten absolwent historii, który nie
ukrywa, ¿e jest lokalnym patriot¹,
postanowi³ za w³asne pieni¹dze odrestaurowaæ zniszczony ¿yrandol.
– Czyszczenie, lakierowanie ca³ych powierzchni, spawanie na srebro po³amanych elementów, dora-

Fot arch.

Monta¿ ,,Paj¹ka” w koœciele by³ przeprowadzony
12 paŸdziernika 2013 r.

12 paŸdziernika 2013 r. ¿yrandol
zosta³ zawieszony w koœciele na Goœcinnej. I rozœwietli³ ju¿ wnêtrze
œwi¹tyni.
Kosik przypomina, ¿e zbudowan¹
w latach 20-tych XIX wieku œwi¹tyniê na dzisiejszej ulicy Goœcinnej
projektowa³ Karl Schinkel, znany
berliñski architekt, który pracowa³
dla Fryderyka Wilhelma III, króla
pruskiego. Mój rozmówca ubolewa
jednak, ¿e po wojnie wnêtrze koœcio³a zosta³o zdewastowane i powa¿nie
przemeblowane. XIX-wieczne ozdoby odesz³y do lamusa, choæ na szczêœcie nie wszystkie.
Oprócz daru pani Wetzke, na strychu zachowa³y siê cztery elementy...
dawnej ambony.
– Je¿eli ksiê¿a salezjanie wyra¿¹ zgodê, to byæ mo¿e i to doprowadzimy do
stanu u¿ywalnoœci – mówi Kosik.
PIOTR OLEJARCZYK / MOJAORUNIA.PL

bianie miseczek, okablowanie z³otym kolorem, zapinanie wszystkiego... – wylicza
Kosik, gdy pytam go, co trzeba by³o zrobiæ, by „paj¹k” znów wróci³ do swojej
œwietnoœci.
– Pomys³ by³ mój, ale nie poradzi³bym
sobie bez dwóch osób: Stanis³awa Eduta,
rusznikarza, metaloplastyka, prawdziw¹
z³ot¹ r¹czkê i Wojtka Detlaffa, elektryka.
Pracowaliœmy w tak zwanym czynie spo³ecznym – uœmiecha siê Kosik.
Dar wdowy Wetzke

Fot arch.

Od prawej: Krzysztof Kosik (pomys³odawca
i organizator), Wojciech Dettlaff (elektryk),
in¿. Józef Kubicki (nadzór techniczny), Stanis³aw
Edut (metaloplastyk, rusznikarz)
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Mój rozmówca, który przypomina, ¿e
podobnych „paj¹ków” by³o dawniej w koœciele na Goœcinnej a¿ cztery, pokazuje mi
odrestaurowany ¿yrandol. Uwagê zwraca
sporych rozmiarów kula, na której napis
g³osi po niemiecku, ¿e to dar wdowy Wetzke. Jest te¿ data: 5 grudnia 1851 rok.
A tak¿e nazwisko osoby, która w po³owie
XIX wieku wykona³a ¿yrandol. I kolejne wygrawerowane tu s³owa: ówczesna
rada parafialna sk³ada podziêkowania darczyñcy.

Fot arch.

Od prawej: Wojciech Dettlaff, Krzysztof Kosik,
Stanis³aw Edut
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150 lat po Powstaniu Styczniowym

Krzy¿e w Ejszyszkach
Przydro¿ny krzy¿ powstañca styczniowego, krzy¿ œcienny wyrzucony na œmietnik z polskiej szko³y
i krzy¿e polskich partyzantów na cmentarzu. Wiele tych krzy¿y. A przecie¿ jest ich znacznie wiêcej na
terenach wschodnich dawnej II Rzeczypospolitej. Dokumentuj¹ zdarzenia zwi¹zane z d¹¿eniem Polaków
do niepodleg³oœci. Œwiadcz¹ o ludziach, przywo³uj¹ pamiêæ o nich i zobowi¹zuj¹.
Temu ma s³u¿yæ, powstaj¹ce w Gdañsku, Muzeum II Wojny Œwiatowej.
Tu walczyli polscy powstañcy
W tym celu pracownicy placówki odbywaj¹ niejednokrotnie dalekie podró¿e.
Wyruszaj¹c na kolejn¹ wyprawê na Litwê nie spodziewaliœmy siê, ¿e podczas
pozyskiwania eksponatów dla powstaj¹cego Muzeum II Wojny Œwiatowej, natrafimy na szczególn¹ pami¹tkê zwi¹zan¹
z Powstaniem Styczniowym, któr¹ przyjdzie mam doraŸnie ratowaæ. Ale po kolei.

zapisane w historii Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego. To w³aœnie
m.in. tu, pod Ejszyszkami, podczas Powstania Listopadowego, potyczkê z Moskalami
stoczy³, cofaj¹cy siê z Puszczy Rudnickiej,
oddzia³ akademików wileñskich pod dowództwem Emeryka Stankiewicza. Po wybuchu Powstania Styczniowego, gdy w lutym 1863 r. przechodzi³ przez te tereny
oddzia³ Ludwika Narbuta, w Ejszyszkach
do³¹czy³o do niego 80 powstañców z ksiêdzem Horbaczewskim na czele. Podobnych
zdarzeñ by³o, oczywiœcie, znacznie wiêcej.

Od lewej R. Gasiñski, Z. Olszewski i B. Garba

W stosunkowo ch³odny, choæ s³oneczny
dzieñ, 25 paŸdziernika 2013 roku, wraz
z pracownikiem Muzeum, Bart³omiejem
Garb¹, wyruszyliœmy samochodem s³u¿bowym z Wilna do niewielkiej miejscowoœci Ejszyszki. W podró¿y towarzyszyli
nam, zamieszkali w Wilnie: Zygmunt
Olszewski, kombatant AK, ps. „Korek”
i – nie po raz pierwszy wspieraj¹cy nas
organizacyjnie na Litwie – Robert Gasiñski, przedstawiciel Klubu Mi³oœników Broni Wojskowej w Wilnie i stowarzyszeñ polonijnych w Wilnie.
Miasteczko Ejszyszki (lit. Eišišk™s;
bia³. Ý é ø û ø ê i; jidys
– Ejszyszok lub Ejszyszuk) jest to kilkutysiêczna miejscowoœæ na Litwie usytuowana na po³udnie od Wilna, w rejonie
solecznickim. Dzisiaj le¿y tu¿ przy granicy z Bia³orusi¹. Tereny te pozostaj¹

Przewracany i ³amany przez komunistów
W dziejach powstañ by³y sukcesy, niestety nie brakowa³o równie¿ dotkliwych
strat. W walkach, potyczkach i zasadzkach
ginêli Polacy. Czas zatar³ pamiêæ o wielu
z nich. O jednym, dzisiaj ju¿ anonimowym,
pamiêæ przetrwa³a dziêki przodkom Zygmunta Olszewskiego. Jego rodzina przed
wojn¹ posiada³a w Ejszyszkach trzy domy
i du¿e gospodarstwo rolne. Tu¿ za miastem, na kolonii, jak to niegdyœ nazywano,
przy drodze do Roubiszek, sta³ ich dom
letniskowy. Wed³ug rodzinnych przeka-

Od lewej Z. Olszewski, R. Gasiñski i B. Garba

Od lewej B. Garba, Z. Olszewski i W. Kowalski

zów, w 1863 r., na drodze przed ich domem, Moskale zabili jednego z powstañców. Miano go pochowaæ na cmentarzu
w Ejszyszkach. W rodzinie ¿ywa jednak
pozosta³a pamiêæ miejsca jego œmierci.
Kiedy w 1918 r. Polska odzyska³a niepodleg³oœæ, ojciec Zygmunta Olszewskiego, Micha³, postanowi³ dzia³aæ. Na
pocz¹tku lat 20. XX w., w miejscu œmierci powstañca, postawiono dêbowy krzy¿.
Przy jego wykonaniu pracowa³o kilku
cieœli i – jak siê dzisiaj wspomina – liczy³ 9 do 12 metrów wysokoœci. Krzy¿
zdobi³ rzeŸbiony o³tarzyk i równie piêknie wyrzeŸbione wykoñczenia ramion
krzy¿a.
Krzy¿ przetrwa³ nietkniêty do zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej. Nasta³y
niekorzystne dla niego lata. By³ kilkakrotnie przewracany i ³amany przez nie-
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Krzy¿ na tle Ejszyszek

chêtnych mu komunistów. Rodzina pañstwa Olszewskich i przyjaciele, najczêœciej pod os³on¹ nocy, stawiali krzy¿ ponownie w jego uprzednie miejsce. Niestety,
na skutek zniszczeñ, a przede wszystkim
z³amañ, krzy¿ stawa³ siê coraz krótszy.
Niekorzystnie na jego losy wp³ynê³o równie¿ umiejscowienie. Nie ma ju¿, stoj¹cego tu niegdyœ, domku letniskowego Olszewskich, a droga przy krzy¿u prowadzi
do odleg³ej o nieca³e trzy kilometry, zamkniêtej dla ruchu, granicy.
W szczerym polu

W rêkach Z. Olszewskiego przedwojenna fotografia krzy¿a
i nieistniej¹cego domu

O tym, ¿e to nie jedyny wa¿ny krzy¿
w dziejach rodziny Zygmunta Olszewskiego, dowiedzieliœmy siê szybko w innym
miejscu w Ejszyszkach. Udaliœmy siê do
jednego z dwóch domów nale¿¹cych do
rodziny Zygmunta Olszewskiego w centrum miasteczka. W ogrodzie starego domu,
w którym siê wychowywa³, dzisiaj wystawionego na sprzeda¿, staraliœmy siê odkopaæ ukryte tu przez niego przed NKWD
w 1946 r. jego pami¹tki z partyzantki. Niestety poszukiwania okaza³y siê bezowocne,
byæ mo¿e ktoœ znalaz³ je ju¿ wczeœniej,
chocia¿by przy remoncie podmurówki.

szkole. Kiedy po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej w miasteczku zaczêli rz¹dziæ
komuniœci, krzy¿ wyrzucili na œmietnik.
Znalaz³ go, przechodz¹cy wówczas w pobli¿u, Zygmunt Olszewski i przyniós³ do
domu. Obok wielu innych, zdarzenie to
dobrze zapamiêta³a mieszkaj¹ca dzisiaj
w s¹siednim domu jego siostra, Irena. Powiesili wtedy krzy¿ na œcianie i jest tu do
dzisiaj. Nazywaj¹ go „szczêœliwym krzy¿em”, bo uchroni³ dom przed po¿arami
i innymi tragediami. Po negocjacjach zgodzili siê przekazaæ pami¹tkê do Muzeum
II Wojny Œwiatowej w Gdañsku, nast¹pi to,
zgodnie z deklaracj¹, zaraz po sprzeda¿y
domu.
Spotkanie i rozmowa z Pani¹ Iren¹ uœwiadomi³y nam, ¿e jest ona wa¿nym œwiadkiem historii i nale¿y w niedalekiej przysz³oœci nagraæ z ni¹ dokumentacjê filmow¹.
Po wojnie przez lata by³a nauczycielk¹
i bezcenne s¹ jej wspomnienia dotycz¹ce
ratowania wartoœci narodowych, a w tym
oporu przed wp³ywami komunizmu i ratowania przed nimi polskiej m³odzie¿y szkolnej po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej na Litwie.
Równie wa¿ne s¹ jej wspomnienia
dotycz¹ce eksterminacji ¯ydów
przez Niemców w 1941 r.

Krzy¿ stoi dzisiaj samotnie i dos³ownie
Z przedwojennej polskiej szko³y
w przys³owiowym szczerym polu. Najdo Muzeum
bli¿sze domy w Ejszyszkach po³o¿one s¹
Natrafiliœmy natomiast na inn¹ bezw odleg³oœci kilkuset metrów st¹d. Nie konserwowany, przegni³ w podstawie i zacz¹³ cenn¹ pami¹tkê. Na œcianie jednego z posiê chyliæ ku upadkowi. Jak przyzna³ Zyg- kojów opuszczonego i przygotowanego do
munt Olszewski, nie dawa³o mu to spoko- sprzeda¿y tego¿ domu natrafiliœmy na koju, wrêcz „nie móg³ spaæ” i zwróci³ siê do lejny niezwyk³y drewniany krzy¿. Okazanas o pomoc. Mimo wielu innych zadañ ³o siê, ¿e przed wojn¹ znajdowa³ siê na
w Ejszyszkach wyraziliœmy chêæ dzia³ania, œcianie jednej z klas w pobliskiej polskiej
poczuliœmy siê wrêcz zobowi¹zani
do tego. Okr¹g³a, 150. rocznica
wybuchu Powstania Styczniowego, wzmocni³a w nas motywacjê.
Wykopaliœmy nowy dó³ i – postawiony równo krzy¿ – wzmocniliœmy nazbieranymi na miedzach
okolicznych pól du¿ymi kamieniami. Przygl¹daj¹c siê mocno
ju¿ zniszczonemu krzy¿owi wyra¿aliœmy cich¹ nadziejê, ¿e mo¿e
znajdzie siê w miarê szybko jakieœ Muzeum lub te¿ inna instytucja, która zabezpieczy i zakonserwuje zabytkowy ju¿ dzisiaj
obiekt, a w jego miejsce postawi
nowy. Niestety, oryginalny krzy¿, Budynek starej szko³y w Ejszyszkach, z której komuniœci wyrzucili
na œmietnik krzy¿e
nie ma szans na przetrwanie.
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Wymordowano 921 mê¿czyzn,
1851 kobiet i 814 dzieci
W jej emocjonalnie jeszcze dzisiaj wyra¿anych wspomnieniach
pojawiaj¹ siê nazwiska i obrazy
prowadzonych na rozstrzelanie
jej s¹siadów, matek z dzieæmi
i kole¿anek z miasteczka.
W 1939 r., w dniu wybuchu
II wojny œwiatowej, w miasteczku mieszka³o: 3,5 tys. ¯ydów,
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Od lewej R. Gasiñski, K. Bohdziun, Z. Olszewski i W. Kowalski
w miejscu masowej egzekucji ¯ydów pod Ejszyszkami

2,5 tys. Polaków i niewielka liczba Tatarów. Kiedy nasta³a okupacja niemiecka,
¯ydów zamkniêto w miejscowym getcie.
We wrzeœniu 1941 r. getto hitlerowcy zlikwidowali. Masowego mordu dokona³o
kilkunastu Niemców wraz z ¿¹dn¹ krwi
watah¹ wspó³pracuj¹cych z nimi litewskich szaulisów i policjantów (oddzia³ ten
wczeœniej wymordowa³ ludnoœæ ¿ydowsk¹
w Niemenczynie, Nowej Wilejce i w Jaszunach). Jak meldowa³ niemiecki dowódca
grupy likwidacyjnej, wymordowano wówczas 921 mê¿czyzn, 1851 kobiet i 814
dzieci.
Ofiary zakopano w do³ach w dwóch
miejscach bestialskiej egzekucji na obrze¿ach miasteczka. Jedno z tych miejsc odwiedziliœmy. Pod poros³¹ wysokimi trawami ziemi¹ le¿y tam 1500 pomordowanych
¯ydów z Ejszyszek i okolicznych miejscowoœci. Po miejscu tragedii oprowadzi³ nas,
zamieszka³y w Ejszyszkach, Kazimierz
Bohdziuñ. Od niego te¿ us³yszeliœmy o wielu innych szczegó³ach historii miasteczka

B. Garba z siostr¹ Z. Olszewskiego Iren¹

w okresie panowania dwóch totalitaryzmów – faszyzmu i stalinizmu.
A mo¿e na terenie nieczynnej starej
³aŸni?
Id¹c œladami pamiêci, trafiliœmy równie¿ na cmentarz w Ejszyszkach.
W 2009 r. spoczê³y na nim szcz¹tki
trzech anonimowych ¿o³nierzy Armii Krajowej, których zw³oki oprawcy z NKWD
wrzucili, wraz z niewypa³ami, w 1945 r.,
do nieczynnej studni. Gdy ekshumowano
kilka lat temu ich cia³a, towarzysz¹cy nam
Zygmunt Olszewski, ps. „Korek”, mia³
nadziejê, ¿e s¹ wœród nich szcz¹tki jego
legendarnego dowódcy AK, por. Jana Borysewicza o ps. „Krysia”. Dowódca ów poleg³ w zasadzce NKWD pod Kowalkami,
21 stycznia 1945 r., a jego cia³o wystawiano na widok publiczny w kilku miejscowoœciach, w tym w Ejszyszkach. Niestety,
nieznane jest jego miejsce spoczynku. Wielkim pragnieniem Zygmunta Olszewskiego
jest doprowadziæ, aby zw³oki komendanta

B. Garba (z lewej) i W. Kowalski na Cmentarzu w Ejszyszkach.
W tle mogi³y trzech ekshumowanych partyzantów i symboliczna por.
J. Borysewicza „Krysi”

„Krysi” znalaz³y godny pochówek. Nieustannie ¿ywa pozostaje jego postaæ w pamiêci nie tylko Zygmunta Olszewskiego,
czego wyrazem jest film dokumentalny.
Wed³ug nowych informacji szcz¹tki „Krysi” mog¹ znajdowaæ siê w Ejszyszkach na
terenie posesji nieczynnej od lat ³aŸni.
Niestety, badania dotycz¹ trudnego terenu
i wymagaj¹ znacznych nak³adów finansowych.
W Ejszyszkach spêdziliœmy zaledwie
kilka godzin (musieliœmy wracaæ do Wilna na kolejne umówione juz wczeœniej
spotkania) i mimo ¿e tak wiele siê w tym
czasie wydarzy³o i tyle zobaczyliœmy,
wyje¿d¿aliœmy z niedosytem i postanowieniem powrotu.
Ejszyszki, jak i wiele innych miast i miasteczek kresowych II Rzeczypospolitej,
kryj¹ w sobie jeszcze wiele wartych poznania i utrwalenia wa¿nych dla naszej
historii miejsc, ludzi i zdarzeñ.
TEKST
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WALDEMAR KOWALSKI

Teren nieczynnej ³aŸni w Ejszyszkach. Przypuszczalne miejsce
pochówku por. J. Borysewicza „Krysi”
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Irena Sendlerowa patronką Bursy Gdańskiej

Dobroæ i mi³oœæ do ludzi
Bursa Gdañska od 25 paŸdziernika 2013 oficjalnie nosi imiê Ireny Sendlerowej. Od tego dnia budynki Bursy przy
ul. Piramowicza dawnego Conradinum, przy Podwalu Staromiejskim i Lastadii, ³¹czy imiê wybitnej, charyzmatycznej
Polki, która z Getta Warszawskiego uratowa³a 2500 dzieci. Wychowankowie gdañskiej placówki w XXI wieku kontynuuj¹
dobroæ i mi³oœæ do ludzi, zasady, które przyœwieca³y ich Patronce.
Gala nadania imienia i przekazania sztandaru placówce mia³a miejsce w auli zaprzyjaŸnionego Zespo³u Szkó³ £¹cznoœci
w Gdañsku.
M³odzie¿ z ca³ego regionu spoza granic
Na uroczystoœci obecna by³a córka Ireny Sendlerowej, Janina Zgrzembska. W³adze oœwiatowe reprezentowali zastêpca
Dyrektora Wydzia³u Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku Jolanta
Andrysiak-Olszewska, dyrektor Wydzia³u
Edukacji Urzêdu Miejskiego w Gdañsku
Regina Bia³ousow, zastêpca Dyrektora
Wydzia³u Edukacji Jerzy Jasiñski.
Obecni byli sponsorzy: Prezes Zarz¹du
Miêdzynarodowych Targów Gdañskich
SA p. Andrzej Kasprzak, Dyrektor Oddzia³u Banku Pekao SA w Gdañsku p.
¯aneta Przytarska, w³aœciciel firmy Bimit
– Mita p. Jerzy Bielonko, Pomorsk¹ Fundacjê Przedsiêbiorczoœci reprezentowa³
Leszek Prusak.

Pomys³ o wyborze patrona zrodzi³ siê
w rozmowie Jolanty Banach pe³ni¹cej
w tym czasie funkcjê dyrektora w filii
bursy przy ul. Piramowicza 1-2 (w obszarze kompleksu dawnego Zak³adu Wychowawczego Conradinum), z pracownikami
tego zak³adu, Krzysztofem Szopiñskim
i Ann¹ Janiszewsk¹. Konsultacje nad wyborem patrona nabra³y tempa w 2011
roku, kiedy to wy³oniono pierwsze kandydatury osób, a by³o ich kilkanaœcie – postacie ¿ycia kulturalnego, spo³ecznego,
politycznego, siêgaj¹ce okresu XX w.
Zadecydowali wychowankowie
i pracownicy
Bardziej wspó³czesne, okaza³y siê postacie ¿yj¹ce bli¿ej naszych czasów i bardziej znane m³odzie¿y. Po kolejnych konsultacjach z m³odzie¿¹ pod koniec 2011 r.
pozytywnie zaakceptowano szeœæ postaci.
Po pierwszym semestrze roku szkolnego
2011/2012 Rada Pedagogiczna przychyli³a

Na rok szkolny 2013/2014 przypad³o
zadanie organizacji nadania imienia ze
sztandarem oraz opraw¹ artystyczn¹. Budynki bursy zaczê³y przybieraæ odœwiêtny
wygl¹d, pojawia³y siê nowe informacje
i gazetki na temat Patronki. 23 maja 2013
roku, uchwa³¹ Rady Miasta Gdañska, Bursa Gdañska otrzyma³a imiê Ireny Sendlerowej.
We wrzeœniu 2013 roku nawi¹zano kontakt ze szko³ami nosz¹cymi imiê Ireny
Sendlerowej w Polsce i przekazano informacjê o nadaniu Bursie Gdañskiej tego¿
imienia córce Ireny Sendlerowej, Janinie
Zgrzembskiej. Jolanta Banach dokona³a
adaptacji amerykañskiej sztuki o naszej
bohaterce „¯ycie w S³oiku”, zorganizowa³a
ekipê filmow¹, która nagra³a film o bursie.
Teksty i zdjêcia do prezentacji multimedialnych wybra³ Krzysztof Szopiñski.
Uroczystoœæ 25 paŸdziernika 2013 zgromadzi³a wielu goœci, obecna by³a m³odzie¿, rodzice i wychowankowie bursy.

Zdjêcia ze spotkania naszych wychowanków z córk¹ Ireny Sendlerowej, Janin¹ Zgrzembsk¹ w Warszawie

Bursa Gdañska istnieje od 2005 roku.
Mieszka w niej m³odzie¿ z ca³ego regionu, a nawet spoza jego granic, ucz¹ca siê
w gdañskich szko³ach ponad gimnazjalnych. Po piêciu latach pojawi³a siê pierwsza inicjatywa aby dawne internaty, które
tworz¹ dzisiejsz¹ placówkê wychowawczo-oœwiatow¹, po³¹czone by³y imieniem
jednego patrona. Sta³o siê to w kontekœcie
zmian, jakie przechodzi³y budynki dawnych internatów. Do tej pory by³y ona zapuszczone i zaniedbane, a dopiero w latach
2005–2010, za dyrektorowania p. Jerzego
Serkowskiego, zaczê³y odzyskiwaæ dawny
blask.
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siê do wyboru czworga kandydatów: Alfa
Liczmañskiego, Franciszka Mamuszki, Witolda Pileckiego oraz Ireny Sendlerowej.
Rada Pedagogiczna poleci³a przeprowadzenie wyborów M³odzie¿owej Radzie
Bursy na wiosnê 2012 r. Powo³ano sztab
wyborczy, którego koordynatorem by³a
filia bursy przy ul. Piramowicza. Wybory
odby³y siê 18 czerwca i wziê³a w nich
udzia³ ca³a spo³ecznoœæ bursy – wychowankowie i jej pracownicy, razem 222
osoby, co by³o ogromnym sukcesem dla
wszystkich. Na patrona bursy wybrano
Irenê Sendlerow¹ przy olbrzymim aplauzie wszystkich g³osuj¹cych.

Przedstawienie o patronce wycisnê³o
³zy
M³odzie¿, przygotowana na tê szczególn¹ chwilê, nadanie Bursie Gdañskiej
imienia Ireny Lendlerowej, prze¿y³a wielkiej powadze. W czêœci oficjalnej przestawiono film o Bursie i jej drogê do nadania
imienia. Zawiera³ on fragmenty filmu
„Dzieci Sendlerowej”, który ilustrowa³ jej
heroiczn¹ postawê niesienia pomocy dzieciom Getta Warszawskiego w czasie holokaustu. Przedstawiono multimedialn¹ prezentacjê o Irenie Lendlerowej, narratorem
by³a Ma³gorzata Koz³owska. Podnios³y
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nastrój i wzruszenie udzieli³o siê nie tylko
wychowankom, ale równie¿ zaproszonym
goœciom, tym bardziej, ¿e o swojej, matce,
w piêkny i prosty sposób, opowiedzia³a,
jej córka, Janina Zgrzembska.
Dyrektor Wydzia³u Edukcji Urzêdu Miejskiego Jerzy Jasiñski podkreœli³ w przemówieniu, ¿e wybór Patronki w Bursie Gdañskiej odbywa³ siê na demokratycznych
zasadach i mo¿e byæ wzorem dla innych
placówek. Gratulacje dla dokonanego wyboru Patronki i zorganizowania uroczystoœci Bursa otrzyma³a od nauczycielskich
zwi¹zków zawodowych – „Solidarnoœci”
i ZNP. ¯yczenia sk³adali dyrektorzy zaprzy-

jaŸnionych szkó³ gdañskich, których bursa
ma wielu. Ciep³e s³ów pod adresem Bursy
Gdañskiej skierowa³ Dyrektor Powiatowej
Bursy w Chojnicach, Jan Bruski.
Najwa¿niejszym punktem uroczystoœci
by³o wystawienie jednoaktowej sztuki Normana Conarda „¯ycie w s³oiku” w re¿yserii Jolanty Banach i Magdaleny Osiñskiej,
z oszczêdn¹, przemawiaj¹c¹ swym dramatyzmem, scenografi¹. Spektakl wzruszy³
widzów, niektórzy ocierali ³zy. Wspaniale
w sztuce zagrali Balbina Makurat, jako
Irena Sendler i Edyta Nowak w roli Rosman. Rewelacyjnie rolê lekarza, który
udziela³ pomocy dzieciom Getta Warszaw-

skiego odegra³ Sebastian Bialic. Pozostali
aktorzy w sztuce dope³nili tragizmu przedstawienia. A byli to: Karol Samaruk, Danuta Formela, Katarzyna Bystroñ i narratorka Amelia Hrynkiewicz. Cudownie na
scenie siê odnalaz³y: dzieci Oliwka i Karol.
Przedstawienie zakoñczy³o siê brawurowym wykonaniem piosenki Edyty Gepert przez nasz¹ wychowankê Agnieszkê
Jeœmontowicz.
TEKST
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KRZYSZTOF SZOPIÑSKI,
BURSY GDAÑSKIEJ

WYCHOWAWCA

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (13)

Bilet w jedn¹ stronê za
zrzeczenie siê nieruchomoœci
Dla wielu osób mo¿liwoœæ wyjazdu na sta³e do dawnej Republiki Federalnej Niemiec by³a marzeniem. To, co dla
wiêkszoœci osób by³o nieosi¹galne, dla niektórych by³o na wyci¹gniêcie rêki. Warunkiem jednak uzyskania zgody na
wyjazd na zachód by³o zrzeczenie siê w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Polski.
Rodzina K., maj¹c mo¿liwoœæ wyjazdu do RFN, z³o¿y³a
w 1967 roku oœwiadczenie o zrzeczeniu siê nieruchomoœci po³o¿onej w Szczecinie, po uzyskaniu wczeœniejszej zgody Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie. Zgoda ta jednak zosta³a wyra¿ona w formie zaœwiadczenia.
Tymczasem ówczesna doktryna wymaga³a – dla skutecznoœci
takiej zgody i w konsekwencji skutecznoœci samego oœwiadczenia o zrzeczeniu siê w³asnoœci nieruchomoœci – wyra¿enia zgody
w formie decyzji administracyjnej w³aœciwego organu.
Dopiero po zmianie systemu politycznego i prawnego, na
pocz¹tku lat 90. XX wieku utrwali³ siê pogl¹d, i¿ zgoda organu
powinna zostaæ wyra¿ona w takiej samej formie, w jakiej sk³ada
siê oœwiadczenie o zrzeczeniu siê nieruchomoœci, czyli w formie
oœwiadczenia zawartego w akcie notarialnym.
Obecnie s¹dy stoj¹ na stanowisku, ¿e w sytuacji, gdy ówczesna wyk³adnia przepisów kodeksu cywilnego wymaga³a – dla
skutecznego zrzeczenia siê – zgody organu administracji wyra¿onej w formie decyzji administracyjnej, to nie zachowanie formy aktu notarialnego nie wp³ywa na skutecznoœæ tak wyra¿onej
zgody.
W powy¿ej opisanej sprawie nie zosta³a jednak wydana decyzja administracyjna, a Prezydium Powiatowej Rady narodowej
w Szczecinie ograniczy³o siê do wyra¿enia zgody w postaci zaœwiadczenia, co zdecydowanie nie odpowiada nawet ówczesnej
wyk³adni art. 179 kodeksu cywilnego, nie mówi¹c ju¿ o zachowaniu najw³aœciwszej tu formy aktu notarialnego.
Dlatego te¿ spadkobiercy poprzednich w³aœcicieli mog¹ siê
domagaæ przed s¹dem uzgodnienia treœci ksiêgi wieczystej poprzez wykreœlenie z ksiêgi wieczystej gminy, bêd¹cej aktualnym
w³aœcicielem nieruchomoœci i jednoczeœnie wpisanie ich jako
wspó³w³aœcicieli nieruchomoœci.

Zgodnie z art. 179 Kodeksu Cywilnego (w brzmieniu, w jakim
przepis ten mia³ do dnia 26 maja 1990 r.) je¿eli nieruchomoœæ
by³a przedmiotem w³asnoœci indywidualnej albo osobistej, w³aœciciel móg³ wyzbyæ siê w³asnoœci przez to, ¿e siê jej zrzek³.
Zrzeczenie siê wymaga³o formy aktu notarialnego i potrzebna
by³a zgoda w³aœciwego organu prezydium powiatowej (miejskiej)
rady narodowej. Nieruchomoœæ, której w³asnoœci w³aœciciel siê
zrzek³, stawa³a siê w³asnoœci¹ pañstwow¹, a Skarb Pañstwa
ponosi³ odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia.
Po zmianie przepisów, od dnia 25 wrzeœnia 2005 r., do skutecznego zrzeczenia siê prawa w³asnoœci nieruchomoœci nie
by³o ju¿ potrzeby uzyskiwania zgody organów administracji,
gdy¿ wystarczy³o jednostronne oœwiadczenie woli w³aœciciela
nieruchomoœci.
Z dniem 15 lipca 2006 r. art. 179 Kodeksu Cywilnego zosta³
uchylony i obecnie nie ma mo¿liwoœci zrzeczenia siê w³asnoœci
nieruchomoœci w drodze jednostronnej czynnoœci prawnej. Przeniesie prawa w³asnoœci na gminê albo inn¹ jednostkê samorz¹du terytorialnego albo na rzecz Skarbu Pañstwa mo¿e obecnie
zostaæ dokonane wy³¹cznie w formie umowy zawartej z tym podmiotem (np. umowy darowizny).
Uchylenie tego przepisu mia³o na celu ochronê gmin przed
przekazywaniem im przez osoby trzecie zbêdnych i bardzo czêsto drogich w utrzymaniu nieruchomoœci albo nieruchomoœci wymagaj¹cych ogromnych nak³adów finansowych na doprowadzenie ich do nale¿ytego stanu, a z punktu widzenia zadañ gminy
ca³kowicie jej nieprzydatnych.

MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY
– KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA TEL. 502 166 894
KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA JEST MARK¥ DART DG
STASZAK KE£PIÑSKI SP.J.
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Dr inż. Alexander Nawrocki z Kaliforni w IMP
im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku

Przysz³oœæ
„zielonej energetyki”
Na zaproszenie Prof. Jerzego Mizeraczyka mieliœmy okazjê wys³uchaæ niezwykle ciekawego wyk³adu Goœcia z dalekiej
Kaliforni, dr. in¿. Alexandra Nawrockiego na temat urz¹dzenia plazmowego do gazyfikacji odpadów sta³ych. Dr in¿.
Alexander Nawrocki jest wspó³twórc¹ urz¹dzenia plazmowego do utylizacji odpadów, które przesz³o wszelkie próby
eksploatacyjne w Meksyku i na Uniwersytecie Stanforda w Kaliforni.
Wyk³ad odby³ siê 21 listopada 2013 r.
na seminarium w Instytucie Maszyn Przep³ywowych im. Roberta Szewalskiego
PAN w Gdañsku.
Szczegó³y techniczne
Ogólne zasady funkcjonowania urz¹dzenia s¹ przedstawione w dostêpnej prezentacji firmy AdvancedARC:
– urz¹dzenie ma wydajnoœæ 25 Mg/dobê;
– urz¹dzenie sk³ada siê z reaktora, w którym pod dzia³aniem plazmy o temperaturze 1300 °C nastêpuje gazyfikacja odpadów sta³ych, w wyniku czego powstaje
gaz syntezowy o du¿ej zawartoœci wodoru i tlenku wêgla oraz popió³ w postaci szkliwa;
– gaz syntezowy jest sch³adzany i oczyszczany;
– sch³odzony gaz syntezowy zasila agregat
pr¹dotwórczy sk³adaj¹cy siê z silnika
z zap³onem samoczynnym Caterpillar
i generatora elektrycznego o mocy 1 MWe;
– urz¹dzenie pobiera ok. 10% energii wytwarzanej przez agregat pr¹dotwórczy,
czyli jest nie tylko samowystarczalne,
ale produkuje pr¹d na zewn¹trz.
Prototyp urz¹dzenia o wydajnoœci ok.
25 Mg/dobê zosta³ zainstalowany w Mexico City w roku 2009, od tego czasu pracuje nieprzerwanie z obci¹¿eniem dobowym
8 do 16 godzin.
W eksploatacji jest ju¿ kilka urz¹dzeñ
z ulepszon¹ automatyk¹ i nowymi rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi: Uniwersytet Stanu Kalifornia, Monterrey.
Reaktor jest urz¹dzeniem z³o¿onym. Obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej,
bez wymurówki. Odpady s¹ dostarczane
w formie rozdrobnionej do górnej czêœci
reaktora, gdzie podlegaj¹ osuszeniu przy
u¿yciu spalin o temperaturze ok. 350 °C
pochodz¹cych z silnika agregatu pr¹dotwórczego. W strefie tej nastêpuje wymieszanie
odpadów przy pomocy wirnika ceramicznego i ujednorodnienie bilansu tlenu i wilgoci (wirnik posiada otwory, przez które
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podaje siê tlen i wodê – w miarê potrzeby). W przypadku nadmiernej wilgotnoœci
odpadów dodatkowe osuszanie nastêpuje
przy pomocy dodatkowego pola plazmy.
Do wytwarzania plazmy – pr¹d przemienny
Ujednorodnione odpady s¹ poddane pirolizie beztlenowej w temperaturze ok.
1300 °C, wytwarzanej poœrednio przez
g³ówne pole plazmy (odpady sta³e nie maj¹ bezpoœredniego kontaktu z g³ównym
polem plazmy)
Syngaz (mieszanina wodoru i dwutlenku wêgla z domieszkami) zanieczyszczony py³ami przechodzi przez g³ówne pole
plazmy, w którym nastêpuje koñcowy rozpad z³o¿onych zwi¹zków chemicznych
Do wytwarzania plazmy stosuje siê pr¹d
przemienny, bez zasilania gazem obojêtnym. Pole plazmy nie styka siê z elektrodami ani ze œcianami reaktora. Po kilku
latach eksploatacji nie ma potrzeby wymiany elektrod lub p³aszcza reaktora.
Syngaz o temperaturze do 1300 °C jest
sch³adzany w podwojonej ch³odnicy wype³nionej nawadnianymi wiórami drzewnymi do temperatury ok. 80 °C. Podwoje-

nie instalacji zapewnia wymianê wiórów
bez przerywania pracy urz¹dzenia.
Wstêpnie sch³odzony gaz jest dodatkowo
sch³adzany do temperatury 20 °C w agregacie ch³odz¹cym. W tym¿e agregacie nastêpuje neutralizacja sk³adników kwaœnych
przy pomocy wapna.
Silnik o zap³onie samoczynnym Caterpillar musi byæ dostosowany do zasilania
syngazem poprzez dodatkowy wtrysk ok.
5% oleju napêdowego (problem smarowania t³oków). Rozruch urz¹dzenia rozpoczyna siê od rozruchu silnika, przy zasilaniu olejem napêdowym.
Po uzyskaniu syngazu z instalacji zasilanie jest przestawiane na syngaz.
Z instalacji uzyskuje siê moc ok. 650 kWe,
do bilansu przyjmuje siê moc 500 kWe.
Instalacja nie odzyskuje ciep³a ze sch³adzania syngazu, w warunkach tropikalnych
i przewoŸnej konstrukcji urz¹dzenia nie
przewidziano takiej funkcji.
Koszt urz¹dzenia – ok. 3 mln USD
Koszt urz¹dzenia wynosi ok. 3 mln USD.
Urz¹dzenie posiada bogaty zestaw wyników pomiarów dokonywanych w trakcie
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testowania prototypu i kilku egzemplarzy roboczych. Nie posiada certyfikatów dopuszczaj¹cych do eksploatacji na terenie UE.
Certyfikacjê zamierza wykonaæ oferent z Irlandii.
Konstrukcja reaktora plazmowego: zasilanie pr¹dem przemiennym, bez udzia³u dodatkowego zasilania gazem obojêtnym, brak kontaktu pola plazmy z elektrodami, p³aszczem reaktora i odpadami wydaje siê rozwi¹zywaæ g³ówne problemy
stosowanych dotychczas rozwi¹zañ: potrzeby czêstej wymiany
elektrod, koszt gazów obojêtnych, wysoka energoch³onnoœæ.
Na rys. przedstawione s¹ przyk³ady zastosowania urz¹dzenia w Meksyku i USA.
Poniewa¿ w Polsce planuje siê budowê co najmniej 11 du¿ych
spalarni w których koszt utylizacji siêga od 380–500 PLN za
tonê odpadów, nale¿a³oby sprowadziæ takie urz¹dzenie do kraju celem przetestowania, zw³aszcza, ¿e jednym z twórców owej
nowatorskiej technologii jest Polak, pracuj¹cy od ponad 30 lat
w USA, m.in. w NASA jako kierownik lotów kosmicznych.
Urz¹dzenie plazmowe wytwarza zaledwie 10% odpadów
które powstaj¹ w klasycznych spalarniach i s¹ to odpady u¿yteczne, nietoksyczne.
Jak wspomnia³em w poprzednim wydaniu „Naszego Gdañska”, w Ottawie powstaje instalacja do utylizacji odpadów komunalnych o wydajnoœci 150 000 t/rok przy koszcie jednostkowym
83 $/tonê. Oddanie do eksploatacji w I kw. 2015 r. przy czym
miasto zaoszczêdzi na kosztach wysypiska 250 mln $ w przeci¹gu 28 lat.
Wnioski z Konferencji w dn. 17.09.2013 r. w NOT na
www.bio-gda.pl/wydarzenia.html.
DR IN¯. BOGDAN SEDLER,
FUNDACJA NAUKOWO-TECHNICZNA „GDAÑSK”
MGR IN¯. HENRYK WOJCIECHOWSKI,
WICEPREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAÑSKI

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”

Koła Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia” wzięło sprawy
w swoje ręce

Rok 2013 za nami
– pracujemy dalej
Koniec roku to czas podsumowania dotychczasowej dzia³alnoœci i snucie planów na przysz³oœæ. O tym, jaki by³ ten rok
dla Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”, co siê wydarzy³o i jakie nakreœlono plany na przysz³oœæ, rozmawiamy
z liderami organizacji: El¿biet¹ Kozaryn¹, Bo¿en¹ Moæko, Paw³em Patykiem, mieszkañcami Oruni i nie tylko.
– Jak pañstwo oceniaj¹ odchodz¹cy rok?
Co uda³o siê osi¹gn¹æ, a czemu nie podo³aliœcie? Dlaczego, wed³ug pañstwa, organizacja powinna istnieæ w œrodowisku oruñskim?
KuŸni¹ pomys³ów. S³u¿¹ dobru Dzielnicy
– Ten rok oceniam bardzo pozytywnie,
wiele uda³o siê zrobiæ, bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e jesteœmy w wiêkszoœci doœæ zaabsorbowani prac¹ zawodow¹ – mówi El¿bieta Kozaryna, jedna z liderek Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”.
– Wiele jeszcze przed nami, mamy pomy-

s³y, piszemy ró¿ne projekty, a widz¹c zaanga¿owanie moich kolegów, jestem spokojna o przysz³oœæ organizacji.
Je¿eli chodzi o najlepszy projekt, Kozaryna uwa¿a, ¿e by³ nim koncert „Blues na
Oruni”, zorganizowany miêdzy innymi we
wspó³pracy z Europejskim Centrum Solidarnoœci. Jeœli chodzi o zasadnoœæ istnienia
IKO w œrodowisku oruñskim uwa¿a, ¿e Ko³o jest kuŸni¹ pomys³ów, mo¿e nie zawsze
w pe³ni realizowanych, ale to one s¹ motywacj¹ do dalszego dzia³ania œrodowiska.
– Moim zdaniem, wszystkie, nasze dzia³ania s³u¿¹ dobru naszej Dzielnicy – mówi

Bo¿ena Moæko. – Je¿eli mia³abym wybieraæ, to postawi³abym na Turniej Szachowy,
wspó³organizowany przez Miasto Gdañsk,
bêd¹cy ukoronowaniem prowadzonych
przez IKO warsztatów dla dzieci pod nazw¹
„Klub Gier Logicznych” w Domu S¹siedzkim na „Oruñskiej Starówce”.
Tak samo wa¿ny dla Moæko jest projekt – podwalina dzia³alnoœci IKO – Mobilne Warsztaty Techniczne. To dziêki
temu przedsiêwziêciu dosz³o do integracji
z dzia³aj¹cymi na terenie Oruni zak³adami
pracy, miêdzy inymi z: Cemetem, Cemexem, Alwo, Euro – Wentem, itd.
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– Jestem przekonana, ¿e pracujemy w przestrzeni jeszcze niezagospodarowanej i owa dzia³alnoœæ jest bardzo potrzebna lokalnej
spo³ecznoœci – kontynuuje Bo¿ena Moæko. – A jak nas oceniaj¹?
No có¿, chyba nale¿y zapytaæ samych mieszkañców
„Technika inspirowana natur¹”,
„ Ratujmy Oruñskie Pomniki
Przyrody”

Fot: Materia³y IKO

– Odchodz¹cy rok by³ dla nas
bardzo pracowity. – komentuje Pawe³ Patyk, prezes IKO. – Dziêki dzia³aniom podjêtym na rzecz Dzielnicy
i jej mieszkañców uda³o siê zebraæ grupê
ludzi, na których mo¿emy liczyæ pod wzglêdem zaanga¿owania i kompetencji. Jak ju¿
wspomina³a Bo¿ena, uda³o siê nawi¹zaæ
cenne kontakty z lokalnymi firmami i instytucjami. Pozyskaliœmy równie¿ kilku
nowych, wartoœciowych i pracowitych ludzi, pragn¹cych dzia³aæ dla dobra Oruni.
To by³ bardzo dobry rok dla IKO, kontynuuje Patyk. Je¿eli chodzi o gradacjê
wydarzeñ pod wzglêdem wartoœci dla in¿ynierów, to prezes wspomina o dwóch
projektach dla niego najcenniejszych. Tak
siê sk³ada, ¿e s¹ nimi pierwszy i ostatni.
Pierwszy, to Seminarium Mobilnych Warsztatów Technicznych pod nazw¹ „Technika
inspirowana natur¹”, podczas którego wrêczon¹ nasz¹ nagrodê „Bursztynowej Ró¿y”
wybitnym gdañszczanom, wspó³pracuj¹cym
z IKO, miêdzy innymi prof. Andrzejowi
Januszajtisowi, prezesowi Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”. Drugim, a jednoczeœnie
ostatnim w mijaj¹cym roku, jest, bêd¹cy na

Wycieczka szlakiem pomników przyrody

ukoñczeniu, a sfinansowany przez Fundacjê
Cemex „Razem budujemy przysz³oœæ” projekt zatytu³owany „Ratujmy Oruñskie Pomniki Przyrody”.
W ramach tego projektu og³osiliœmy konkurs fotograficzny, organizujemy wycieczki tras¹ oruñskich pomników przyrody,
tworzymy przewodnik i planujemy wernisa¿, bêd¹cy podsumowaniem pracy m³odych fotografików z naszej Dzielnicy.
Doœwiadczenie zawodowe, wiedza
techniczna
– IKO dysponuje si³¹ skoncentrowan¹
w osobach o nietuzinkowym doœwiadczeniu zawodowym i wiedz¹ techniczn¹ przydatn¹ tutejszej spo³ecznoœci – podsumowuje Pawe³ Patyk. – To w³aœnie oni s¹
olbrzymim potencja³em do wykorzystania
w celu poprawienia wizerunku Oruni i co za
tym idzie komfortu ¿ycia jej mieszkañców.
A jak oceniaj¹ in¿ynierskie dzia³ania
mieszkañcy Oruni i nie tylko?
– Bior¹c pod uwagê krótki czas istnienia organizacji, jej dzia³alnoœæ jest doœæ

czytelna i widoczna na tle innych
dzia³añ prowadzonych w naszej
Dzielnicy – mówi Pawe³ Kowalczyk, mieszkaniec Traktu Œw.
Wojciecha. – Myœlê ¿e „In¿ynierowie” staraj¹ siê poszerzaæ ofertê alternatywnego spêdzania
wolnego czasu.
Kowalczyk jest zdania, ¿e dobra robota in¿ynierów polega na
budowaniu pozytywnego wizerunku tej czêœci miasta. Nie od
dziœ wiadomo, ¿e mieszkañcom
Gdañska, Orunia kojarzy siê doœæ
negatywnie. Nie jest, niestety, tajemnic¹
fakt, ¿e równie¿ lokalne media traktuj¹ to
miejsce po macoszemu. Powodem takiego
podejœcia jest historia i wyssane z palca
opowieœci granicz¹ce z horrorem, a w istocie Orunia jest miejscem podobnym do innych, mo¿e zaniedbanym i niedocenianym.
– I w tym kierunku przez ca³y czas
dzia³aj¹ dzia³aniu oruñscy in¿ynierowie –
dodaje Urszula Szkutnik z ul. Rubinowej.
– IKO, nie jestem mieszkank¹ tej czêœci
miasta i nie za bardzo orientujê siê w tutejszych realiach, ach, to ci ludzie, którzy
zorganizowali koncert bluesowy – powiedzia³a Ilona Dudek, m³oda mieszkanka
Pruszcza Gdañskiego. – To fajnie, ¿e robi¹
coœ dla mieszkañców dzielnicy.
Koncert, by³a i bardzo jej siê podoba³o,
by³ chyba pierwszym tego typu wydarzeniem na Oruni, kontynuuje Ilona.
No có¿. Na koniec pozostaje tyko ¿yczyæ
Oruñskim In¿ynierom równie udanego,
2014 roku.
ROMAN WAWRZYNIEC ITRICH

W oczekiwaniu na zbli¿aj¹ce siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku 2014, pe³ni
nadziei patrzymy w przysz³oœæ i w roku jubileuszowych obchodów dwudziestolecia dzia³alnoœci
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” – ¿yczymy zdrowia i si³y wszystkim mi³oœnikom Gdañska – aby
skuteczniej uczestniczyli w strukturach samorz¹dnoœci obywatelskiej dla po¿ytku mieszkañców i ci¹g³ej
poprawy funkcjonalnoœci trójmiejskiej aglomeracji.
Specjaln¹ wdziêcznoœæ przekazujemy naszemu przewodnikowi – Panu Profesorowi Andrzejowi
Januszajtisowi oraz jego najbli¿szym, którzy bezustannie z wielk¹ trosk¹ go wspieraj¹.
Ze specjalnymi ¿yczeniami do³¹czaj¹ siê kierownictwa i za³ogi wspó³pracuj¹cych oruñskich zak³adów:
CEMET Ltd Sp. z o.o.; EURO-WENT; UNION Sp. o.o.; IZOLMAT; HEMONT; Ogrody Justyny;
Hotelix; CEMEX Polska Sp. z o.o.; KOMANDOR Pomorze S.A.; oraz ALWO (œw. Wojciech);
Centrum Produkcyjno-Us³ugowe „BALTICA-JAR”
Jak równie¿ Zarz¹d Pomorskiej Federacji Stowarzyszeñ NT NOT w Gdañsku i Prodziekan
Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Gdañskiej
W imieniu ww. Pracodawców
Kazimierz Lewandowski
Prezes Zarz¹du CEMET Ltd.
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Za Zarz¹d Ko³a In¿ynierów
i Pasjonatów „Nasz Orunia”
Za³o¿yciel IKO – Józef Kubicki

