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Proponowana postaæ wielu z tych fasad
jest zreszt¹ miejscami interesuj¹ca, tym
bardzie ra¿¹ wœród nich takie rozwi¹zania,
jak np. szklana nadbudowa spichlerza „Woli
£eb”, z którego zachowa³y siê resztki œcian
z XVI w. i kartusz z 1759 ze wzruszaj¹c¹
dedykacj¹ „dla nieznanych nastêpców”.

Status Pomnika Historii, jego
przestrzeganie jest kategorycznym

imperatywem

Wedle wszelkich zasad ochrony dziedzic-
twa ten bezcenny zabytek powinien byæ
odbudowany w ca³ym swoim piêknym
i wa¿nym historycznie kszta³cie, a nie de-
formowany ahistoryczn¹ „rekompozycj¹”.
Szokuj¹cym, wrêcz drastycznym nieporo-
zumieniem jest te¿ wielka szklana bry³a na
rogu ulicy St¹giewnej. Je¿eli ju¿ nie chcemy
(albo siê boimy?) rekonstruowaæ neorene-
sansowej Kasy Oszczêdnoœci, to twórzmy
coœ bardziej pasuj¹cego do historycznego
otoczenia. Po co wychodz¹cych z Zielonej

Nowy konserwator wojewódzki zatwierdził błąd poprzednika

Chmielna na Chlebnickiej
czyli skutki lekcewa¿enia

proporcji
W naszych oczach zaprzepaszcza siê szansê na odtworzenie Spichlerzy na miarê D³ugiego Nabrze¿a! Nowy konserwator
wojewódzki zatwierdzi³ b³¹d swojego poprzednika, akceptuj¹c kszta³t i co gorsza wysokoœæ nowej zabudowy Wyspy
Spichrzów – od Mostu Zielonego do spichlerza „Deo”. Mówi siê o „nawi¹zaniu” i „zachowaniu szerokoœci fasad”. Tymczasem
wystarczy porównaæ te dawne z dzisiejszymi, ¿eby stwierdziæ, ¿e w wielu przypadkach je zmieniono.

Bramy przechodniów, zauroczonych piêk-
nem D³ugiego Targu, pora¿aæ agresyw-
nym obiektem z dzisiejszej brutalnej epo-
ki? Jeszcze bardziej drastyczne, w widoku
od ulicy St¹giewnej, jest zderzenie tego two-
ru z koronkow¹ architektur¹ Zielonej Bra-

my. Tego rodzaju efekty stoj¹ w wyraŸnej
sprzecznoœci z prawem (Ustawa o Ochro-
nie Zabytków z dnia 23 lipca 2003 r., art.
6.1, p. 1 a), nakazuj¹cym ochronê histo-
rycznego krajobrazu kulturowego. Na te-
renie Œródmieœcia Gdañska (w granicach

Relacje przestrzenne miêdzy now¹ i star¹ zabudow¹ nad Mot³aw¹

Nowy konserwator wojewódzki zatwierdzi³ b³¹d poprzednika.
Chmielna na Chlebnickiej czyli skutki lekcewa¿enia proporcji ................................................ 3
Odszed³ Antoni Perzyna (1930–2013) .................................................................................... 5
Przetargi i „dziury”. Preferowanymi kupcami sprzedawanych terenów
powinni byæ Gdañszczanie, a przede wszystkim Polacy ......................................................... 6
Mamy sukcesy i dalej walczymy o piêkno miasta. Spotkanie op³atkowe
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” we wnêtrzu „Palowej” ........................................................... 7
Budynek przy ul. Œw. Barbary – domem s¹siedzkim. O¿ywienia aktywnoœci
Gdañszczan w przywracaniu œwietnoœci rejonu D³ugie Ogrody nie mo¿na zmarnowaæ! ......... 8
Chcemy czuæ siê bezpiecznie. Klub Seniora przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk” dzia³a ........ 9
Zabrali grunty, których nie powinni, a zostawili to, co by³o i jest w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa. Problematyka prawna szeroko pojêtej reprywatyzacji. (4) ....................... 10
Marynistyka, pejza¿, portret. Obrazy Mariana Mokwy w Galerii „Punkt” GTPS .................. 11
Mnie interesowa³y ogrody zoologiczne, a jego opery.
Opowieœci Wrzeszczan „Œlad”. Spotkanie z Halin¹ Massalsk¹ ............................................. 12
Ocaliæ to, bez czego nie mo¿na ¿yæ. Specjaliœci od œrodowiska i powodzi,
aktywni obywatele, kszta³c¹ siê na Oruni ............................................................................. 14
Osiemset lat zobowi¹zuje. Zaniedbane otoczenie Katedry Oliwskiej – „Wawelu” Pó³nocy ........ 15
Gdañsk we flotach handlowych – apendyks ......................................................................... 17
Nie damy siê! Szary obraz nabiera kolorów. A có¿ to za przebierañcy,
czyli podwórkowe rewolucje na Oruni .................................................................................. 18



Nr 02/2013

4

fortyfikacji nowo¿ytnych), nosz¹cego od
20 wrzeœnia 1994 r. status Pomnika Historii,
jego przestrzeganie jest kategorycznym im-
peratywem.

Wspomniane kontrasty by³yby mniej
dotkliwe, gdyby nowa zabudowa mia³a
wysokoœæ tak¹, jak stoj¹ce niegdyœ w tym
miejscu spichlerze. Niestety, w wyniku b³ê-
du konserwatorskiego te fasady s¹ co naj-
mniej o jedn¹ kondygnacjê za wysokie.
Efekt, byæ mo¿e niezamierzony przez urzê-
dy i nieprzewidziany przez projektantów,
jest taki, ¿e ich szczyty bêd¹ widoczne
z ulicy Chlebnickiej nad bram¹, co zdecy-
dowanie zak³óci piêkny krajobraz tego
wnêtrza urbanistycznego. Przyjmuj¹c wy-
sokoœæ zabudowy na Wyspie równ¹ 30 m
(tak¹ dopuszczaj¹ panowie konserwato-
rzy!) i wysokoœæ odleg³ej o 72 m bramy
Chlebnickiej równ¹ 17 m, ³atwo wykazaæ
rysunkiem lub rachunkiem, ¿e górne czê-
œci nowych fasad stan¹ siê widoczne z uli-
cy Chlebnickiej nad bram¹ ju¿ od wylotu
ulicy Grz¹skiej – im dalej tym wiêcej!
Dziœ wchodz¹cemu z bocznych uliczek na
Chlebnick¹ otwiera siê widok – jeden z naj-

piêkniejszych! – na starannie odbudowane
fasady kamieniczek.

Ca³e to pieczo³owicie wskrzeszone
piêkno przys³owiowi „diabli wezm¹”

Po lewej stronie jest tu dom „Pod Ba-
chusem”, z wykut¹ w kamieniu niezwykle
aktualn¹ dewiz¹ „NEMINEM TIME, NE-
MINEM LAEDE” (nikogo siê nie lêkaj,
nikogo nie obra¿aj). Za nim wznosi siê fa-
sada domu Holwella, odbudowana tak do-
k³adnie, ¿e powtórzono nawet asymetriê
szczytu! Po prawej stoi gotycki dom Schlief-
fów, w którego przedpro¿u wyrzeŸbiono
Cztery Pory Roku. S¹siaduje z nim auten-
tyczna „niderlandzka” fasada z 1644 r.,
a nad wszystkim góruje wspania³y Dom
Angielski, z którego zachowa³y siê po woj-
nie tylko fragmenty œcian do drugiego piêtra
(dziœ pewnie otrzyma³by szklan¹ nadbu-
dowê!). Przed domami kamienne schodki
z wdziêcznie wykutymi balustradami zapra-
szaj¹ do wejœcia na oprawione w rzeŸbione
p³yty przedpro¿a – nieod³¹czny element
historycznej to¿samoœci miasta. Piêkna za-
budowa przypomina czasy œwietnoœci i bo-

Brama z wystaj¹cymi nad dachem szczytami z ul. Chmielnej

gactwa, w których dolna czêœæ Chlebnickiej
przynosi³a takie dochody, ¿e nazywano j¹
Z³ot¹ Ziemi¹! A w œrodku tego bogactwa
przyci¹ga wzrok harmonijny gotyk Bramy
Chlebnickiej, zwanej Lili¹, prowadz¹cej do
jego Ÿród³a – Starego Portu na Mot³awie.
Tak jest dziœ. W przypadku zrealizowania
zbyt wysokiej zabudowy na Chmielnej,
ca³e to pieczo³owicie wskrzeszone piêkno
przys³owiowi „diabli wezm¹”. Chmielna
na Chlebnickiej! Oto do czego mo¿e dopro-
wadziæ ignorowanie proporcji przestrzen-
nych miêdzy star¹ i now¹ zabudow¹!

Zarówno dawni gdañszczanie, niezale¿-
nie od epoki, jak i powojenni budowniczo-
wie Gdañska, wystrzegali siê takich b³êdów.
Pamiêtam, jak w czasie wznoszenia budyn-
ku Hydrosteru na Szafarni, w pewnym mo-
mencie z ulicy Mariackiej, tu¿ nad bram¹,
zaczê³y byæ widoczne œwiat³a na jego szczy-
cie. Zaalarmowane ówczesne w³adze zare-
agowa³y natychmiast: zrezygnowano z bu-
dowy wy¿szych piêter. Czy dzisiejsze siê na
to zdobêd¹?

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Brutalny kontrast z Bram¹ Zielon¹

Szanowni Cz³onkowie i Sympatycy Stowarzyszenia

Zarz¹d Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

1%
Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” darowizny

w wysokoœci 1% od podatku dochodowego. W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979, który nale¿y podaæ

w zeznaniu podatkowym za rok 2012, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat) celem ewentualnego wyra¿enia

zgody na przekazanie nam przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych darczyñcy.

Jednoczeœnie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na nasze konto

darowiznê w wysokoœci 1% od podatku dochodowego za rok 2011.

Stowarzyszenie nasze dzia³alnoœæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków.

Pozyskane w ten sposób wszystkie œrodki przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ na

rzecz mieszkañców naszego Miasta.
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Odszed³ Antoni Perzyna
(1930–2013)

By³y znakomity reprezentant Polski
i zawodnik CWKS  „Legia” Warszawa
w latach 1953–1957, w którym zdo-
bywa³ wielokrotnie mistrzostwo Polski
w siatkówce. Nastêpnie na prze³omie
lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych
by³ zawodnikiem Gwardyjskiego Klubu
Sportowego „Wybrze¿e” Gdañsk oraz
„Portowca” Gdañsk w latach 1965–
1967.

Utalentowany trener
i wychowawca m³odzie¿y

Jako trener pracowa³ z reprezentacj¹
Polski juniorów i m³odzików latach
1963–1967. Nastêpmie w latach 1970–
1972 w RKS „Stoczniowiec” Gdañsk
prowadzi³ grupê juniorów, w której szko-
li³ m.in. niezwykle utalentowanego m³o-
dego zawodnika Waldemara Bartelika –
obecnie dzia³acza Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki Siatkowej, osobowoœæ znana i wiel-
ce zas³u¿ona dla Gdañska i polskiego
sportu. W latach 1982–1984 prowadzi³
pierwszy zespó³ siatkarzy RKS „Stocznio-
wiec” Gdañsk. Trener Antoni Perzyna pro-
wadzi³ tak¿e I ligowy zespó³ w siatkówce
kobiet w „Gedanii” Gdañsk, jak równie¿
obj¹³ szkolenie w II ligowym zespole siat-
karzy „Amber” Starogard Gdañski, których
wprowadzi³ do I ligi. Ostatnim klubem,
który prowadzi³ jako trener, by³ II ligowy
zespó³ mêski „Energa – Gedania” Gdañsk.

Pracowa³ jako nauczyciel wychowania
fizycznego w Technikum Przemys³u Spo-
¿ywczego i Chemicznego przy ul. Lastadia
w Gdañsku, w którym awansowa³ na zastêp-
cê dyrektora. Zarówno w szkole jak i poza
ni¹ rozwija³ zainteresowanie do sportu

¿eglarskiego i kajakowego m.in. poprzez
zorganizowanie Ogniska TKKF „Jantar”.
Pe³ni³ wiele kierowniczych funkcji w szkol-
nictwie. Miêdzy innymi by³ dyrektorem
Zespo³u Sportowych Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych im. Janusza Kusociñskiego w Gdañ-
sku – Oliwie, wizytatorem do spraw wycho-
wania fizycznego w Kuratorium Oœwiaty
w Gdañsku – w tym czasie rozwija³ szcze-
gólnie ¿eglarstwo wœród dzieci i m³odzie¿y
na Kaszubach (tzw. „Próba Kaszubska”),
oraz dyrektorem Zespo³u Szkó³ Budowla-
nych i Architektonicznych im. prof. Jerze-
go Stankiewicza w Gdañsku. Pracowa³
tak¿e jako starszy wyk³adowca w Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Gdañsku.

Jak widaæ w tej krótkiej prezentacji
Antoni Perzyna ca³e swoje ¿ycie po-
œwieci³ na rzecz krzewienia wychowa-
nia fizycznego, sportu i zdrowia wœród
dzieci i m³odzie¿y.

Od 2001 roku by³ aktywnym i zaan-
ga¿owanym cz³onkiem Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”. W czerwcu 2003 roku
Zarz¹d powierzy³ mu funkcjê i obo-
wi¹zki Pe³nomocnika Zarz¹du Stowa-
rzyszenia „Nasz Gdañsk” do spraw wy-
dawniczych, które wykonywa³ bardzo
odpowiedzialnie i z pasj¹, d¹¿¹c zawsze
aby nasze miesiêczniki by³y opiniotwór-
cze a treœæ interesuj¹ca. Pozostawi³ po
sobie piêkne zdjêcia z naszego miasta,
które stanowi³y strony tytu³owe miesiêcz-
nika oraz wiele interesuj¹cych artyku³ów.
W tym miejscu pragnê powróciæ do ostat-
niego zdania w ostatnim artykule Anto-
niego Perzyny opublikowanym w Wy-
daniu Specjalnym miesiêcznika „Nasz
Gdañsk” nr 6 z czerwca 2010 roku,

który dotyczy³ ods³oniêcia dwóch tablic
pami¹tkowych. Tym artyku³em da³ wyraz
swojej patriotycznej postawy wobec faktów
dziejowych miasta Gdañska. Napisa³ wtedy
m.in.: „Uroczystoœæ by³a prawdziwym wy-
razem szacunku dla historii naszego miasta,
umocnieniem jego rangi, jego popularyzacj¹
i promocj¹, a Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
znalaz³o nowych sympatyków i przyjació³
wœród organizacji i wielu instytucji oraz
mieszkañców”.

Antoni Perzyna zmar³ w dniu 31 stycz-
nia w Gdañsku. ¯egnamy Go z wielkim
¿alem i d³ugo o Nim nie zapomnimy.

RUFIN GODLEWSKI

FOT. Z ARCH. RODZINY ANTONIEGO PERZYNY

¯onie Ewie,

Synowi Wojciechowi,

Synowej Ma³gorzacie

i wnukom Micha³owi i Paw³owi

w imieniu wszystkich cz³onków

i sympatyków Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

sk³adamy wyrazy

serdecznego wspó³czucia.
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Preferowanymi kupcami sprzedawanych terenów powinni być
Gdańszczanie, a przede wszystkim Polacy

Przetargi i „dziury”
Na terenie Œródmieœcia Gdañska pojawi³y siê okropne „dziury”. S¹ to wykopy pod przewidywane od szeregu
lat budowy. W Œródmieœciu: przy Bazylice Mariackiej, Kaplicy Królewskiej, przy ul. Œwiêtojañskiej, przed

budynkiem NOT, przy ul. Heweliusza, przy ul. Spichrzowej, w rejonie dawnej rzeŸni, przy koœciele œw. Miko³aja. Pó³nocny
cypel Wyspy Spichrzów kompromituje w oczach mieszkañców i turystów dzia³alnoœæ w³adz Gdañska i Rady Miasta.

groziæ pojawieniem siê kontrahentów z ró¿-
nych stron œwiata, którzy maj¹ œrodki fi-
nansowe niewiadomego pochodzenia i we
w³asnym interesie chc¹ je ulokowaæ i „oczy-
œciæ”. Tacy przebij¹ wszystkich dobrych
inwestorów. Po zakupie terenu, z niewia-
domych przyczyn, czêsto nie nak³ada siê
terminu realizacji inwestycji, pod rygorem
uniewa¿nienia umowy sprzeda¿y dzia³ki.
W stosunku do kilku tzw. „dziur” w œród-
mieœciu zaobserwowaæ mo¿na, i¿ ich w³a-
œciciele zabezpieczali siê realizacj¹ prac
archeologicznych, których koszt w³adze
musia³yby zwróciæ w wypadku ponowne-
go przejêcia terenu.

Rozwa¿ywszy powy¿sze w¹tpliwoœci
i ujawnienia siê przypadków zeszpecenia
œródmieœcia stanem wieloletnich „dziur”
nasuwa siê koniecznoœæ wprowadzenia zmian
w zasadach przeprowadzania przetargów
na tereny w³asnoœci w³adz lokalnych i kra-
jowych w skali kraju.

Jako Przewodnicz¹cy Komisji £adu Prze-
strzennego Rady Dzielnicy Gdañsk – Œród-
mieœcie, apelujê do naszych Pos³ów o roz-
patrzenie i uchwalenie w Sejmie zmian
w kryteriach organizowania przetargów
na tereny w posiadaniu w³adz miasta czy
kraju.

ARCH. STANIS£AW MICHEL

PRZEW. KOMISJI £ADU PRZESTRZENNEGO

RADY DZIELNICY GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE

ZDJÊCIA ARCH. TOMASZ MIATKOWSKI

Po wielu latach przerwy wznowi³a dzia-
³alnoœæ Rada Dzielnicy Gdañsk – Œród-
mieœcie, która pragnie wyjaœniæ przyczyny
takiego zeszpecenia „serca” Gdañska.

Nowe budowle musz¹ dorównywaæ dawnym,
a na pewno nie mog¹ ich szpeciæ

Źród³a tych przyczyn nale¿y szukaæ w skali
ca³ego kraju. W dobrej wierze przyjêto kon-
cepcjê sprzeda¿y terenów miejskich i pañ-
stwowych metod¹ przetargów. Wydawa³o
siê, ¿e ta zasada jest najs³uszniejsza i naj-
uczciwsza. Ja osobiœcie by³em te¿ o tym
przekonany. Dopiero lata praktyki tej me-
tody ujawni³y jej wady. Wady, które spo-
wodowa³y w Gdañsku kompromituj¹ce
dziury w odbudowie œródmieœcia.

Wskrzeszanie zabytkowego G³ównego
Miasta i konserwacja wspania³ych daw-
nych budowli wymaga realizacji nowych,
zgranych z ca³oœci¹ tradycji piêkna tysi¹c-
letniego Gdañska. To s¹ kryteria dla zabu-
dowy œródmieœcia Gdañska. Nowe budowle
musz¹ dorównywaæ dawnym, a na pewno
nie mog¹ ich szpeciæ, co równie¿ obecnie
czêsto wystêpuje – jak np. fragment nowej
pierzei ul. Œwiêtojañskiej. Zabudowa œród-
mieœcia Gdañska wymaga zaanga¿owania
inwestorów, którzy znaj¹ i kochaj¹ Gdañsk.

Nie mo¿na „szaty Chrystusa” wystawiaæ na
targ publiczny ró¿nych spekulantów. Podob-
nie nie mo¿na jedynie kryterium pieni¹dza
stosowaæ do istniej¹cego piêkna naszego
Miasta. Wartoœæ poszczególnych terenów
œródmieœcia winno siê ustalaæ przy pomocy
bieg³ych znaj¹cych ceny terenów w obrêbie
planowanej inwestycji. Na pewno prefero-
wanymi kupcami sprzedawanych terenów
powinni byæ Gdañszczanie, a przede wszyst-
kim Polacy. Jeœli ustalona przez bieg³ych
w sprawie kwota nie znajdzie nabywców,
to wówczas zmniejsza siê cenê i ponawia
siê przetarg.

System przetargów wykaza³ wyraŸn¹
wadê i niebezpieczeñstwo dzia³añ

kryminogennych

Jeœli kilku startuj¹cych wyra¿a zgodê na
ustalon¹ kwotê, to wówczas decyzja powo-
³anej niezale¿nie spo³ecznej komisji ustali,
który z kontrahentów jest najbardziej korzyst-
ny dla miasta. Uczyni to w oparciu o jawne
z góry ustalone kryteria.

T¹ zasadê trzeba ustanowiæ przez Sejm
dla ca³ego kraju. Dotychczasowy system
przetargów wykaza³ wyraŸn¹ wadê i nie-
bezpieczeñstwo dzia³añ kryminogennych.
Obecnie przetargi „kto da wiêcej” mog¹
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¯yczyliœmy sobie wzajemnie wielu si³ do
wspólnych dzia³añ w imiê rozwoju naszego
coraz piêkniejszego miasta.

Radoœci i obawy

– W imieniu ks. Arcybiskupa Metropo-
lity Gdañskiego i moim w³asnym pragnê
z³o¿yæ wszystkim najserdeczniejsze ¿ycze-
nia, ¿eby problemy, które nurtuj¹ cz³onków
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” zosta³y jak
najszybciej rozwi¹zane i ¿eby ten rok, któ-
ry jest przed nami, by³ pozytywny
i kreatywny – powiedzia³ ks. infu-
³at Bazyliki Mariackiej, Stanis³aw
Bogdanowicz, b³ogos³awi¹c op³at-
ki, którymi zgromadzeni serdecz-
nie siê podzielili i razem zaœpiewali
kolêdy.

– Osobiœcie uwa¿am za najwiêk-
szy sukces nie tylko to, ¿e istnieje-
my, ale fakt, ¿e regularnie wydaje-
my miesiêcznik „Nasz Gdañsk”,
w którym ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ
dla siebie – powiedzia³ doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis, prezes Stowa-
rzyszenia „Nasz Gdañsk”. – Jeste-
œmy stowarzyszeniem ponadpartyj-
nym, nie patrzymy na legitymacje
naszych cz³onków, ³¹czy nas troska
o dobro i piêkno Gdañska, by roz-
wijaæ to, co by³o podstaw¹ jego
bogactwa, jego historii.

Na pewno powodów do cieszenia siê
z tego, co dzieje siê w Gdañsku, jest bar-
dzo du¿o, kontynuowa³ prezes. Ca³y uk³ad
komunikacyjny jest w trakcie przebudowy,
ju¿ teraz siê lepiej jeŸdzi, mamy terminal
lotniczy. S¹ oczywiœcie mankamenty.

– Jednym z punktów konfliktowych jest
walka przeciwko budowaniu mostu dla pie-
szych przy wjeŸdzie do Starego Portu – kon-
tynuowa³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis. –
Odnieœliœmy sukces, to jeszcze nie jest
zwyciêstwo, wys³aliœmy dwa pisma. Jedno
do G³ównego Urzêdu Morskiego w Gdyni
i otrzymaliœmy czarno na bia³ym odpowiedŸ,
¿e Komisja Bezpieczeñstwa ¯eglugi stwier-
dza wyraŸnie, ¿e rzeczywiœcie budowa tzw.

Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” we wnętrzu „Palowej”

Mamy sukcesy i dalej

walczymy o piêkno miasta
Tradycyjnie na prze³omie roku Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” organizuje Spotkanie Op³atkowe z udzia³em cz³onków
sympatyków, przedstawicieli w³adz i sponsorów. W pi¹tkowe popo³udnie, 18 stycznia 2013 roku, w restauracji „Palowa”
przy ulicy D³ugiej w Gdañsku, panowa³ œwi¹teczny nastrój, podsumowaliœmy dotychczasowe dzia³ania, z optymizmem
mówiliœmy o planach i przy dŸwiêkach kolêd, podzieliliœmy siê op³atkiem.

k³adki stworzy³aby istotne utrudnienie w do-
stêpie do Mariny i ¿e mo¿na rozwi¹zaæ to
lepiej i bezkonfliktowo za pomoc¹ promu.

Jest to bardzo wa¿na opinia fachowców.
Drugie pismo Stowarzyszenie wystosowa³o
do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, w którym piszemy o kon-
kursie na koncepcjê architektoniczno-tech-
niczn¹ k³adki, w za³o¿eniach tego konkursu
nie uwzglêdniono obowi¹zuj¹cych norm
prawnych w zakresie ochrony zabytków.

– To sprawia, ¿e organizacja konkursu
jest bezzasadna, a wyniki – nieprzydatne –
spointowa³ Januszajtis. – Nam nie chodzi
o to, ¿eby wojowaæ, ale ¿eby nie tworzyæ
tamy w rozwoju portu, bo, niew¹tpliwie
w tym miejscu most zwodzony jest utrud-
nieniem, hamulcem dla mo¿liwoœci rozwo-
ju starego portu. Mo¿na to za³atwiæ inaczej.

Drug¹ ze spraw, która cz³onkom Sto-
warzyszenia „Nasz Gdañsk” le¿y na sercu,
jest, kszta³t zabudowy Wyspy Spichrzów,
chodzi o to, ¿e poprzedni Pomorski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków dopuœci³ zbyt
wysok¹ zabudowê, a nowy konserwator za-
twierdzi³ jego decyzjê. Przy tej wysokoœci
szczyty postmodernistycznych fasad bêd¹
widoczne z g³êbi ulicy Chlebnickiej i z g³êbi

ulicy Mariackiej, to jest niemo¿liwe, ¿eby
nowe obiekty na Wyspie Spichrzów by³y
takie wysokie.

– Trzeba skorygowaæ plan zagospoda-
rowania Wyspy Spichrzów, to jest koniecz-
ne, inaczej zeszpecony zostanie Gdañsk –
koñczy stanowczo Januszajtis. – O obie
sprawy konfliktowe jako cz³onkowie Sto-
warzyszenia „Nasz Gdañsk” do koñca bê-
dziemy walczyæ o ich pomyœlne rozstrzy-
gniêcie.

Z nami: w³adze miasta, radni
dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie,

lokalni patrioci z Oruni,
mieszkañcy

Lista sukcesów Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” jest d³uga. W³aœnie
ukaza³a siê publikacja podsumowu-
j¹ca konferencjê naukow¹ na temat
historii policji w Gdañsku, ksi¹¿ki
o tej tematyce dot¹d nie by³o. Ini-
cjatorem jest Stowarzyszenie, efekt
– rezultatem pracy zespo³u naukow-
ców i redaktorów.

Bardzo aktywnie w³¹czy³o siê do
dzia³alnoœci Stowarzyszenia Ko³o
In¿ynierów i Pasjonatów „Orunia”
IKO, które podejmuje ciekawe po-
¿yteczne inicjatywy w swojej dziel-
nicy, maj¹cej tak¿e gor¹cych patrio-

tów lokalnych.
Wspó³pracujemy z Rad¹ Dzielnicy Gdañsk

– Œródmieœcie, ostatnio dowiedzieliœmy siê,
¿e miasto przekazuje Radzie obiekt przy uli-
cy Œwiêtej Barbary, który inaczej by³by ro-
zebrany. A to z kolei daje nadzieje, kto wie,
lubiê czasem pomyœleæ o dalekiej przy-
sz³oœci, ¿e mo¿e uda siê doprowadziæ do
rekonstrukcji pa³acu Mniszchów, niezwy-
kle cennego, goœci³ w nim w swoim czasie
Napoleon, rozwa¿a³ prezes.

– Wspó³pracujemy z mieszkañcami,
z ka¿d¹ bol¹czk¹ do nas mo¿na siê zwra-
caæ – doda³ Januszajtis. – Je¿eli to mo¿liwe
przedstawiamy w³adzom do rozwi¹zania,
naszym zadaniem bêdzie wyt³umaczenie,
dlaczego tak jest – mówi³ Januszajtis.

Od lewej: Ks. infu³at Bazyliki Mariackiej Stanis³aw Bogdanowicz,
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis i Zbigniew Socha
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Wspó³pracê z w³adzami miasta prezes
ocenia jako dobr¹, wielkim sukcesem by³o
uhonorowanie naszej organizacji Meda-
lem Mœciwoja II, bardzo przyczyni³ siê do
tego Bogdan Oleszek, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska, dziêkujemy, mówi³
prezes. Zaszczytem jest tak¿e dla Stowa-
rzyszenia uhonorowanie Medalem „Pro
Memoria”, co by³o zwi¹zane ze spraw¹
z poprzedniego roku umieszczenia dwóch
pami¹tkowych tablic na fasadzie dzisiej-
szej Komendy Miejskiej Policji – dawniej
by³ tam Komisariat Generalny Rzeczypo-
spolitej w Gdañsku.

Nasi sprzymierzeñcy – sponsorzy otrzy-
mali w podziêce dyplomy.

– Przygl¹dam siê poczynaniom cz³onków
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i ciarki
mnie przechodz¹, nie ma w Polsce organi-
zacji, czy instytucji, która z tak du¿¹ pasj¹
i nerwem stoi na stra¿y piêkna, które to-
warzyszy nam w Gdañsku – powiedzia³
Marian Szajna, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego. – Od lat z panem profe-
sorem wspó³pracujê, historia pokazuje, ¿e
pañstwo w sposób fenomenalny jesteœcie
obecni w mieœcie, za co w swoim imieniu
i w imieniu radnych Sejmiku dziêkujê.

– K³adka nas dzieli, zdania na ten temat
s¹ podzielone, tak¿e w œrodowisku ¿egla-
rzy i samych mieszkañców, temat trzeba
bêdzie rozwi¹zaæ, nie uciekamy od niego

– powiedzia³ m.in. Bogdan Oleszek, prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska. – Stara-
my siê nie wchodziæ z wami w konflikty,
odnajdujemy dogodne rozwi¹zania, dziêku-
jê za dotychczasowa wspó³pracê i ¿yczê,
¿eby siê dalej rozwija³o Stowarzyszenie.

– Reprezentuje teraz Stowarzyszenie
„Nasz Gdañsk” w Sejmie, cieszê siê, ¿e spo-
tka³em pana Profesora, któremu zawdziê-
czam wiele pasji i mi³oœæ do Gdañska – po-
wiedzia³ Andrzej Jaworski, pose³ na Sejm.
– ¯yczê, ¿eby wasze starania o dobro Gdañ-
ska szybko siê spe³ni³y, jestem przekonany,
¿e to siê stanie.

KATARZYNA KORCZAK

FOT. Z ARCH. STOWARZYSZENIA „NASZ GDAÑSK”

Mo¿ecie Pañstwo poznaæ te
historie korzystaj¹c z bogatego
zasobu gdañskich bibliotek.

Budynek przy ulicy Œw. Barbary 3
dla Stowarzyszenia Kulturalno-

-Sportowego Perfect

Silne wiêzi i duma Gdañszczan
z osi¹gniêæ w wielu dziedzinach
¿ycia kulturalnego, sportowego
i spo³ecznego, pozwoli³y na roz-
kwit niejednego talentu ukrytego
poprzednio w zaciszu domowym.
Inicjatywa Marty Mê¿yk, radnej
Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie,
wspierana przez Stowarzyszenie
„Nasz Gdañsk”, ma na celu reaktywowa-
nie klimatu wspólnych s¹siedzkich dzia-
³añ. Kamieniem milowym na tej drodze
staæ siê mo¿e decyzja o przyznaniu przez
Prezydenta Miasta Gdañska Stowarzyszeniu
Kulturalno-Sportowemu „Perfect”, którego
aktywnym Prezesem jest Zdzis³aw Gre-
gorkiewicz, budynku przy ulicy Œw. Bar-
bary 3 (o którym wspomniano w poprzed-
nim numerze miesiêcznika „Nasz Gdañsk”
w artykule „Gdzie s¹ ogrody z tamtych lat?”).
Stowarzyszenie to, dzia³aj¹ce od 1997 roku,
a maj¹ce doœwiadczenie w prowadzeniu
dzia³alnoœci kulturalnej i sportowej, bêdzie
gospodarzem budynku, który, w zamierze-

Ożywienia aktywności Gdańszczan w przywracaniu świetności rejonu Długie Ogrody
nie można zmarnować!

Budynek przy ulicy Œw. Barbary 3
– domem s¹siedzkim

W bogatym dorobku gdañskiej kultury znacz¹cy udzia³ mia³y w dawnych wiekach wspólne dzia³ania s¹siedzkie mieszkañców.
Niejedn¹ historiê mog³yby nam o tym opowiedzieæ gdañskie przedpro¿a i salony kamieniczek mieszczañskich, bêd¹ce
œwiadkami s¹siedzkich biesiad, koncertów i o¿ywionych dysput.

niu organizatorów, ma pe³niæ bardzo wa¿ne
funkcje kulturalne i spo³eczne, ale przede
wszystkim umo¿liwiæ integracjê s¹siedzk¹
mieszkañców Œródmieœcia z rejonu: od
Zielonej Bramy do ul. G³êbokiej; Podwala
Przedmiejskiego do £¹kowej; starych uli-
czek i nowego osiedla Angielska Grobla,
jak i wszystkim mieszkañcom sympatyzu-
j¹cym z tym urokliwym zak¹tkiem miasta.

Dla dzieci, m³odzie¿y, seniorów,
radnych dzielnicy i miasta,

pomoc najubo¿szym

Prowadzenie ró¿norakiej dzia³alnoœci kul-
turalnej zapewnia³aby istniej¹ca sala wido-

wiskowo-taneczna o powierzchni
320 m kw. oraz mniejsze pomiesz-
czenia doskona³e do prowadze-
nia w nich zajêæ kó³ zaintereso-
wañ dla dzieci i m³odzie¿y.

W jednym z takich pomiesz-
czeñ o powierzchni 80 m kw. pro-
wadzone byæ mog¹ zajêcia dla
seniorów Dzielnicy Gdañsk –
Œródmieœcie, a ich czêstotliwoœæ
i tematykê, odzwierciedlaj¹c¹ rze-
czywiste potrzeby mieszkañców,
zdaje siê ju¿ gwarantowaæ prê¿-
nie dzia³aj¹cy Klub Seniora „Mo-
t³awa”, pod przewodnictwem He-
leny Turk.

„Pomieszkuj¹ca k¹tem” w siedzibie
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” Rada
Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie znalaz³a-
by wreszcie samodzieln¹ siedzibê na piê-
trze budynku. Znajdowa³by siê tam sta³y
punkt spotkañ z radnymi Rady Miasta
Gdañska, w razie wiêkszej frekwencji wy-
korzystywaæ mo¿na du¿¹ salê na parterze
budynku.

W planach adaptacji budynku uwzglêd-
niono równie¿ potrzeby ubo¿szych czy
dotkniêtych zdarzeniami losowymi miesz-
kañców dzielnicy: w przyziemiu przewi-
dziano umiejscowienie punktu rozdzia³u
darów instytucji charytatywnej „Caritas”.

W tym budynku przy ul. Œw. Barbary 3 powstaje Dom S¹siedzki
Fot. Zdzis³aw  Gregorkiewicz, prezes SKS „Perfekt”
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Chcemy czuæ siê bezpiecznie

Spotkanie odby³o siê 26 stycznia 2013
roku w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” przy ul. Œw. Ducha 119/121, a jego
organizatork¹ by³a Alicja Misiukiewicz.
Seniorzy dowiedzieli siê, jak nale¿y obser-
wowaæ, co siê dzieje w pobli¿u, ¿eby unik-
n¹æ zagro¿enia i w porê odpowiednio za-
reagowaæ. Poruszono równie¿ sprawy
przemocy domowej i w pracy, uczyli, jak
odmawiaæ i zachowywaæ siê aby nie ulec
tej przemocy. Uczestnicy spotkania byli
bardzo zainteresowani tematem, zadawali
wiele pytañ. By³o to pierwsze z kilku prze-
widzianych w tym roku szkoleñ z zakresu
bezpieczeñstwa dla Seniorów. W przerwie
Seniorzy pili herbatê i jedli pizzê ufundo-
wan¹ tradycyjnie przez Helenê Turk, prze-
wodnicz¹c¹ Klubu Seniora przy Stowa-
rzyszeniu „Nasz Gdañsk”.

– W Œródmieœciu Gdañska ¿yje ponad
osiem tysiêcy osób w starszym wieku –
powiedzia³a Helena Turk. – Najbardziej gru-
pa ta jest wystraszona napadami na ulicy,
wiêkszoœæ boi siê wyjœæ z domu, jak jest
ciemno, maj¹ swoje prze¿ycia.

Klub Seniora przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk” działa

Jak nie ulec przemocy? Pod takim has³em odby³o siê spotkanie Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”.
Prelegenci: Robert Plichta i Robert Lewiñski z firmy Sensei – Sztuki Walki i Centrum Przygody z siedzibê przy ul. Lendziona
w Gdañsku – Wrzeszczu przedstawili sposoby zachowania siê na ulicy, by unikn¹æ napadu i radzili, jak siê zachowywaæ,
gdy ju¿ do napadu dojdzie.

Na przyk³ad pani Halinka opowiada³a, ¿e
j¹ w bia³y dzieñ napadli w centrum Gdañ-
ska, zabrali torebkê i ona od tego czasu ni-
gdy nie wychodzi po godzinie 17 na ulicê.
Jeden z panów podzieli³ siê doœwiadcze-
niem – on zawsze, gdy tylko zorientuje siê,
¿e ktoœ za nim idzie, staje i czeka, ¿eby go
niepewna osoba minê³a. Na spotkaniu py-
tano, jak siê broniæ, czy w ogóle jest szansa
sobie poradziæ w przypadku napadu, kon-
tynuowa³a Turk. Zaproszeni pracownicy
firmy pokazywali, co robiæ ¿eby nie zwró-
ciæ na siebie uwagi przestêpcy. Przestrze-
gali, ¿eby nie opowiadaæ osobom niezna-
jomym swoich historii, dobrze trzymaæ
torbê, pilnowaæ danych osobowych. Mó-
wili, aby nie rozmawiaæ z dzwoni¹cymi do
nas nieznanymi osobami, które mog¹ wy-
³udziæ informacje. Jednym s³owem, ¿eby
nie wierzyæ ka¿demu.

– Moich seniorów ogromnie interesuj¹
wyk³ady na temat bezpieczeñstwa – kon-
tynuuje Helena Turk. – Nastêpne spotka-
nie na temat samoobrony rêcznej odbêdzie
siê 16 stycznia i wiem, ¿e wybiera siê na

nie wielu naszych cz³onków, a¿ siê bojê,
¿e siê w sali na Œw. Ducha nie pomieœcimy,
byæ mo¿e trzeba bêdzie podzieliæ siê na
dwie grupy.

Liczba cz³onków Klubu Seniora przy
Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk” z miesi¹ca
na miesi¹c roœnie, ka¿de spotkanie, które
odbywa siê w czwartki, w godzinach od 11
do 13, przyci¹ga nowe osoby, które dekla-
ruj¹ chêæ sta³ego uczestnictwa w ró¿nego
typu zajêciach.

– Brakuje nam dotacji, Rada Dzielnicy
Gdañsk – Œródmieœcie, nastawiona jest na
wspó³prace ze szko³ami, nie pomaga nam
finansowo, bêdziemy staraæ siê o dofinan-
sowanie z miasta – dodaje Turk.

Na razie wiêc grupa Seniorów siê powiêk-
sza, a pani Helenka Turk z w³asnych pie-
niêdzy funduje swoim podopiecznym: cia-
sto, kawê, urz¹dza lunchy z pyszn¹ pizz¹,
atmosfera jest przyjemna i ludzie czuj¹ siê
chyba trochê bezpieczniej.

K.K.

FOT. Z ARCH. STOWARZYSZENIA „NASZ GDAÑSK”

Zaprosiæ organizacje i fundacje
„non-profit”

Rada Dzielnicy zamierza te¿ zaprosiæ
do budynku przy ul. Œw. Barbary organiza-
cje i fundacje „non-profit”, które, poprzez
udzia³ np. w konkursach grantowych, mo-
g³yby zdobywaæ fundusze na organizowanie
zajêæ i programów dla mieszkañców, a tak-
¿e koordynowaæ samopomoc s¹siedzk¹.

O¿ywienia aktywnoœci Gdañszczan, ja-
kie zauwa¿yliœmy na pocz¹tku ca³ej akcji
przywracania œwietnoœci rejonu D³ugie
Ogrody, nie mo¿na zmarnowaæ!

Park, Dom S¹siedzki, a mo¿e kiedyœ re-
konstrukcja Pa³acu Mniszchów – to szansa
na promocjê naszego miasta, ale, jedno-
czeœnie, a mo¿e przede wszystkim, polep-
szenia jakoœci trudnego i smutnego nieraz

¿ycia wielu mieszkañców, a przede wszyst-
kim seniorów.

A jeœli chodzi o tytu³ niniejszego arty-
ku³u: có¿, wydaje mi siê, ¿e nazwê Ich
przecie¿ domu nale¿a³oby przyj¹æ w wyni-
ku konkursu wœród mieszkañców Œród-
mieœcia.

ZOFIA GO£UB-KOWALSKA

KIEROWNIK FILII NR 43 WIMBP W GDAÑSKU
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Mowa tu o dekrecie PKWN z 12.12.1944 r.
o przejêciu niektórych lasów na w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa oraz o dekrecie PKWN
z dnia 6 grudnia 1944 r. o przeprowadze-
niu reformy rolnej.

Nie istnia³y szanse na podwa¿enie
ówczesnych ustaleñ w³adz

Pierwszy z tych aktów zak³ada³, najogól-
niej mówi¹c, przejêcie z mocy prawa przez
Skarb Pañstwa lasów i gruntów leœnych
o obszarze ponad 25 ha, stanowi¹cych w³a-
snoœæ lub wspó³w³asnoœæ osób fizycznych
i prawnych. Przepisy tego dekretu nie mia³y
jednak zastosowania do lasów i gruntów le-
œnych, które przed dniem 1 wrzeœnia 1939 r.
zosta³y podzielone na dzia³ki nie wiêksze ni¿
25 ha. Takie dzia³ki nie przechodzi³ na w³a-
snoœæ Skarbu Pañstwa, o ile nie podlega³y
pod dzia³anie drugiego z aktów nacjonaliza-
cyjnych, czyli dekretu o reformie rolnej.

Z kolei dekret o reformie rolnej zak³a-
da³ przejêcie na rzecz Pañstwa nierucho-
moœci ziemskich, spe³niaj¹cych okreœlone
w tym akcie normy obszarowe. Na terenie
dawnego województwa pomorskiego by³o
to os³awione 100 ha gruntów rolnych, nie-
zale¿nie od iloœci u¿ytków rolnych.

Niejednokrotnie nieruchomoœci leœne czy
te¿ ziemskie nie spe³nia³y przes³anek przejê-
cia ich na rzecz Skarbu Pañstwa, lecz z wia-
domych wzglêdów praktycznie nie istnia³y
szanse na podwa¿enie ówczesnych ustaleñ
w³adz.

Lasy mo¿na odzyskaæ w naturze,
za grunty rolne – odszkodowanie

Przyk³adem jest nieruchomoœæ po³o¿o-
na pod Koœcierzyn¹ o ³¹cznej powierzchni
prawie 200 ha. Bior¹c pod uwagê ogóln¹
powierzchniê nieruchomoœci mog³oby siê
wydawaæ, i¿ bez w¹tpienia podlega³a pod
dzia³anie przepisów dekretu o reformie
rolnej. Jednak jeœli wniknie siê dok³adnie
w strukturê u¿ytków tej nieruchomoœci to
oka¿e siê ¿e ok. 1/5 powierzchni stanowi³o
jezioro, niewiele ponad 50 ha grunty rolne,
a pozosta³e ponad 100 ha to grunty leœne
lub przeznaczone do zalesienia. Na dodatek
owe 100 ha zosta³o przed wybuchem II woj-
ny œwiatowej podzielone na niewielkie parce-

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (4)

Zabrali grunty, których nie powinni,

a zostawili to, co by³o i jest

w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa
Jeszcze przed zakoñczeniem II wojny œwiatowej Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wprowadzi³ akty prawne
o charakterze nacjonalizacyjnym, które zwiastowa³y ciê¿kie czasy dla w³aœcicieli nieruchomoœci.

le, nie przekraczaj¹ce wspomnianych 25 ha.
Jak jednak przysta³o na w³adzê ludow¹

wszystkie grunty zosta³y konsekwentnie za-
kwalifikowane jako podpadaj¹ce pod prze-
pisy dekretu o reformie rolnej.

Obecnie leœna czêœæ nieruchomoœci znaj-
duje siê w gestii jednego z nadleœnictw,
a grunty rolne w du¿ej czêœci zosta³y po-
dzielone na dzia³ki budowlane.

Z kolei jezioro zosta³o „pozostawione”
dotychczasowym w³aœcicielom. I choæ przez
ca³y czas figurowali oni jako w³aœciciele
nieruchomoœci to de facto jezioro to prze-

Zgodnie z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejêciu niektórych lasów

na w³asnoœæ Pañstwa lasy i grunty leœne o obszarze ponad 25 ha, stanowi¹ce w³asnoœæ lub

wspó³w³asnoœæ osób fizycznych i prawnych przechodz¹ na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

Z kolei ust. 2 tego przepisu stanowi³, i¿ wraz z lasami i gruntami leœnymi przechodz¹

na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, o ile stanowi¹ w³asnoœæ lub wspó³w³asnoœæ tej samej

osoby wszelkie œródleœne grunty, ³¹ki i wody, grunty deputatowe administracji i stra¿y

leœnej, wszelkie nieruchomoœci i ruchomoœci po³o¿one na terenie obiektu leœnego, prze-

chodz¹cego na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, niezale¿nie od swego przeznaczenia, a tak-

¿e wszelkie nieruchomoœci i ruchomoœci, s³u¿¹ce do prowadzenia gospodarstwa leœnego

(zabudowania, urz¹dzenia techniczne, transportowe, komunikacyjne itp.) niezale¿nie od

swego po³o¿enia oraz wszelkie zapasy materia³owe (remanenty) zarówno w lesie jak

i zak³adach przemys³owych, przechodz¹cych na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

Powy¿sze przepisy nie odnosi³y jednak siê do lasów i gruntów leœnych stanowi¹cych

w³asnoœæ samorz¹du terytorialnego albo podzielonych prawnie lub faktycznie przed

dniem 1 wrzeœnia 1939 r. na parcele nie wiêksze ni¿ 25 ha, a stanowi¹cych w³asnoœæ

osób fizycznych, grunty których nie s¹ objête przepisami dekretu PKWN o przeprowa-

dzeniu reformy rolnej.

Jako ¿e dekret o lasach zosta³ uchylony, o tym czy dana nieruchomoœæ podlega³a pod

jego dzia³alnie czy te¿ nie w³adny jest obecnie rozstrzygaæ wy³¹cznie s¹d powszechny.

Z kolei zgo³a odmiennie sytuacja wygl¹da jeœli chodzi o dekret o reformie rolnej.

Przepisy tego aktu prawnego nadal obowi¹zuj¹ i zgodnie z nimi organem w³aœciwym do

rozstrzygania czy dana nieruchomoœæ podlega³a pod przepisy tego dekretu czy te¿ nie

w s¹ wojewodowie.

Zadaniem wojewodów, w zale¿noœci od konkretnej sprawy, jest stwierdzenie czy na

dzieñ wejœcia w ¿ycie dekretu o reformie rolnej by³y spe³nione przes³anki z art. 2 ust. 1

pkt a) – e) tego aktu pozwalaj¹ce uznaæ, i¿ dana nieruchomoœæ sta³¹ siê z mocy prawa

w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

W sprawie opisanej w niniejszym artykule badaniu podlega zasadnoœæ przejêcia nie-

ruchomoœci na podstawie art. 2 ust. 1 pkt e) tego dekretu, zgodnie z którym na w³a-

snoœæ Skarbu Pañstwa przechodz¹ nieruchomoœci o charakterze rolniczym stanowi¹ce

w³asnoœæ albo wspó³w³asnoœæ osób fizycznych lub prawnych, je¿eli ich rozmiar ³¹czny

przekracza b¹dŸ 100 ha powierzchni ogólnej, b¹dŸ 50 ha u¿ytków rolnych, a na terenie

województw poznañskiego, pomorskiego i œl¹skiego, jeœli ich rozmiar ³¹czny przekracza

100 ha powierzchni ogólnej, niezale¿nie od wielkoœci u¿ytków rolnych tej powierzchni.

Z uwagi na to, i¿ wiêkszoœæ gruntów rolnych zosta³a rozparcelowana zaraz po ich

przejêciu, spadkobiercom poprzedniego w³aœciciela za te grunty bêdzie przys³ugiwa³o

odszkodowanie, a niewielk¹ czêœæ o powierzchni raptem kilku hektarów bêd¹ mogli od-

zyskaæ, podobnie jak czêœæ leœn¹, w naturze.

MAREK FORYŒ,

RADCA PRAWNY DART DG, TEL. 502 166 894

sz³o na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa (jako woda
przep³ywowa), który jednak do dnia dzisiej-
szego nie upomnia³ siê o swoj¹ w³asnoœæ.

Z uwagi na to, ¿e nieruchomoœæ w rze-
czywistoœci nie podlega³a pod przepisy obu
ww. dekretów, czêœæ nieruchomoœci (g³ów-
nie lasy) stanowi¹ce nadal w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa bêdzie mo¿na odzyskaæ w naturze,
natomiast za tê czêœæ nieruchomoœci (g³ów-
nie grunty rolne), która zosta³a zbyta na rzecz
osób trzecich nale¿y siê spadkobiercom po-
przednich w³aœcicieli odszkodowanie od-
powiadaj¹ce ich aktualnej wartoœci.
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Edwin MokwaOtwarcie wystawy Mariana Mokwy Romuald B³awat

Licznie przyby³ych goœci powita³ prezes
Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki
Beniamin Koralewski, a w wernisa¿u wy-
stawy wzi¹³ udzia³ Edwin Mokwa, dla któ-
rego wszystkie obrazy ojca s¹ równie wa¿ne,
gdy¿ nie ocenia ich jako historyk sztuki.

Œladami pradziadka na Ba³kany
i Bliski Wschód

Natomiast s³owo o twórczoœci Mariana
Mokwy wyg³osi³ dr Romuald B³awat,
który jest autorem ksi¹¿ki o artyœcie „Sto-
lem z morza i Kaszub”. Warto dodaæ, ¿e
w kaszubskich legendach Stolem oznacza
si³acza-olbrzyma. W swojej monografii
(bêd¹cej prac¹ doktorsk¹) B³awat korygu-
je wiele b³êdów i nieœcis³oœci dotycz¹cych
¿ycia i twórczoœci wybrze¿owego malarza.

Marian Mokwa przyszed³ na œwiat 9
kwietnia 1889 r. w miejscowoœci Malary
pod Koœcierzyn¹ w zamo¿nej rodzinie
ch³opskiej – jako syn Franciszka i Pauliny
z Kuczkowskich. Ze strony matki jego
pradziadkiem by³ Fryderyk von Kuczkow-
ski, który jako oficer artylerii Królestwa
Pruskiego przeszed³ do s³u¿by w armii tu-
reckiej, gdzie jako Ferik Pascha dowodzi³
dywizj¹. Ju¿ na emeryturze zosta³ w 1890 r.
otruty arszenikiem w do dzisiaj niewyjaœnio-
nych okolicznoœciach na przyjêciu w Ber-
linie w Königliches Palais. Widaæ nie do
koñca wybaczono mu zmianê munduru.
Marian Mokwa wyruszy³ zreszt¹, œladami
swojego przodka, spêdzaj¹c kilka lat na Ba³-
kanach i Bliskim Wschodzie, co znalaz³o
te¿ odbicie w jego twórczoœci i niew¹tpli-
wej fascynacji orientem.

Obrazy Mariana Mokwy w Galerii „Punkt” GTPS

Marynistyka, pejza¿, portret
Dzie³a Mariana Mokwy, najwybitniejszego polskiego malarza marynisty, z³o¿y³y siê na wystawê w Galerii
„Punkt” Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki. Udostêpni³ je 90-letni syn artysty, Edwin. Zaprezentowa-
no najcenniejsze obrazy artysty (marynistyka, pejza¿, portret) przede wszystkim z okresu przedwojennego.

sformalizowane dyplomem ukoñczenia
studiów.

Prezent œlubny – willa Adelaide
w Sopocie

Wa¿nym momentem w jego ¿yciu by³
œlub ze Stefani¹ £ukowicz (córk¹ Marcela
i poœlubionej w Australii Irlandki Katarzy-
ny O

,
Brian de Lacey), który mia³ miejsce

11 lipca 1922 r. Zgodê na œlub Marcel
£ukowicz udzieli³ po d³ugich wahaniach,
daj¹c m³odej parze w prezencie zbudowan¹
w 1921 r. wed³ug projektu Johanna Suhra,
piêkn¹ willê Adelaide przy Kollathstrasse
8 (obecnie ul. Kasprowicza) w Sopocie.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o dzia³alnoœci spo-
³ecznej Mariana Mokwy. Przez dwa lata
wydawa³ czasopismo artystyczno-literac-
kie „Fale”. Bêd¹c obywatelem Wolnego
Miasta Gdañska wszed³ w sk³ad Wydzia-
³u Artystycznego Towarzystwa Przyjació³
Nauki i Sztuki. Przypomnijmy, ¿e ob-
chodz¹ce niedawno swoje 90-lecie po-
wstania Towarzystwo skupia³o w WMG
polsk¹ inteligencjê. Zosta³ te¿ prezesem
Zwi¹zku Artystów Plastyków Nadmor-
skich z siedzib¹ w Gdyni. Zbudowa³ po-
nadto w Gdyni Galeriê Morsk¹, w której
swoje miejsce znalaz³y tak¿e sala koncer-
towa i kino.

Okres okupacji uda³o mu siê prze¿yæ
w piwnicy (przyziemiu) willi Adelaide,
któr¹ zajê³o kilka niemieckich rodzin. Pali³
w piecu i pielêgnowa³ ogród, a jego ¿ona
sprz¹ta³a pokoje. Syn Edwin, który zosta³
wcielony do Wehrmachtu twierdzi, ¿e przez
to uratowa³ ojcu ¿ycie.

Kszta³ci³ siê m.in. w znanym z wy-
sokiego poziomu Collegium Marianum
w Pelplinie oraz gimnazjum starogardzkim.
Nastêpnie studiowa³ w Akademii Sztuk
Zdobniczych i Piêknych w Norymberdze
(Kunstakademie der Bildender Künste
Nürnberg) oraz Akademii Sztuk Piêknych

w Monachium (Kunsthochschule Münchem).
Edukacjê kontynuowa³ w Królewskiej
Akademii Sztuk Plastycznych w Berlinie
(Königlichen Akademischen Hochschule
für Bildenden Künste). Pobieranie nauk
artystycznych odbywa³o siê bardziej na
zasadzie wolnego s³uchacza i nie zosta³o
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 Prawdziw¹ karierê móg³by zrobiæ
wyje¿d¿aj¹c z Polski

 Z kolei po wyzwoleniu próbowa³ siê od-
naleŸæ w nowej rzeczywistoœci. Ze wzglêdu
na talent i komercyjne sukcesy nie do koñca
do niej pasowa³. Kiedy profesura Pañstwo-
wej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych
w Gdañsku marzy³a o w³asnym motorowe-
rze, Marian Mokwa kupi³ w 1958 r. pierw-
szego Mercedesa. Podczas wizyty w lon-
dyñskim Royal Society pozna³ dziennikarza
Williama Glennona. Ten ostatni zamówi³
u niego obraz olejny „Dom nad Tamiz¹”,

który dosta³a w prezencie œlubnym 6 maja
1960 r. ksiê¿niczka Ma³gorzata (siostra kró-
lowej El¿biety) i lord Snowdon. Prawdziw¹
karierê móg³by zrobiæ wyje¿d¿aj¹c z Polski,
ale by³ zbyt wielkim patriot¹, aby to uczyniæ.
Wydaje siê, ¿e po œmierci artysty w 1987 r.
zrobiono zdecydowanie zbyt ma³o dla upa-
miêtnienia i rozpropagowania jego twórczoœci.

– Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztu-
ki chcia³o rozpocz¹æ nowy rok mocnym ak-
centem – podkreœla dyrektor GTPS Daniel

Kufel. – Mam nadziejê, ¿e nasze kolejne
propozycje bêd¹ równie interesuj¹ce.

Z wystaw¹ dzie³ Mariana Mokwy wi¹¿e
siê te¿ pewna ciekawostka. Ze wzglêdu na
wartoœæ prezentowanych obrazów, zarówno
prezes Beniamin Koralewski, jak i dyrek-
tor, Daniel Kufel, spêdzali na zmianê noce
w galerii, aby zapewniæ im bezpieczeñstwo.

Wystawa malarstwa w Galerii GTPS
„Punkt” cieszy³a siê du¿ym zainteresowa-
niem mediów (prasy, radia, telewizji), a co
najwa¿niejsze, publicznoœci.

JAROS£AW BALCEWICZ

ZDJÊCIA MATERIA£Y PROMOCYJNE GTPS

Pani Halina powiedzia³a: „¯yliœmy prac¹
jedn¹ i drug¹. Mnie interesowa³y ogrody
zoologiczne, a jego opery” i „Bogu dziêku-
jê, ¿e mia³am takiego Mê¿a”.

Gaczany – gniazdo rodziny Rozenów

– Mieszkaliœmy – mama, Eugenia, z domu
Brzozowska, ojciec, Piotr, bracia Stanis³aw
i Antoni oraz ja, Rozenowie, w maj¹tku
Gaczany, w powiecie Rakiszki, na Litwie
– mówi Halina Massalska, z domu Rozen.
– By³o to gniazdo rodziny Rozenów, ¿yli
tam nasi dziadkowie, pradziadkowie, pra-
pradziadkowie.

W domu naszym siê muzykowa³o, mod-
ne by³y inscenizacje piosenek na dworach,
mama i tatusia siostra gra³y na fortepianie,
ja od dziecka œpiewa³am, repertuar moniusz-
kowski, pieœni patriotyczne, to by³o zupe³-
nie inne ¿ycie. (…)

Uczy³am siê w nowym piêknym Polskim
Gimnazjum w Poniewie¿u, rz¹d polski po-
móg³ je zbudowaæ, zasoby by³y. (…)

W 1939 roku, po klêsce wrzeœniowej
na Litwie w kilku punktach funkcjonowa³y
obozy internowania dla polskich ¿o³nierzy.
W Rakiszkach te¿ by³ obóz, moja mama
wziê³a go pod pieczê i zaraz rzuci³a has³o,
¿eby Polskie Gimnazjum w Poniewie¿u
w³¹czy³o siê do pomocy. I m³odzie¿ szkol-
na zajê³a siê przygotowywaniem paczek
dla najm³odszych internowanych, tak zwa-

nych synków wojennych. By³am dru¿ynow¹
Zuchów, opiekowaliœmy siê grup¹ Strzel-
ców Wileñskich przebywaj¹cych w tym
obozie. Dziewczynki dzierga³y dla nich na
drutach: rêkawice, czapki, szaliki, skarpety,
babcie nam pomaga³y.

Przed Bo¿ym Narodzeniem w 1939 roku
wyjecha³yœmy – mama ze mn¹ oraz nauczy-
cielk¹, pani¹ £osowsk¹ i jej córk¹, Jank¹
£osowsk¹, z Poniewie¿a, saniami zaprzê-
¿onymi w konie, do obozu internowanych
w Rakiszkach. Paczki œwi¹teczne przygoto-
wane przez nasz¹ m³odzie¿ jecha³y poci¹-

giem. (…) Jak wyk³adali paczki, podszed³
do mnie jegomoœæ, podchor¹¿y, przystojny
bardzo wyda³ mi siê, z rêk¹ na temblaku, co
chwilê do mnie zagadywa³. A ja ca³y czas
myœla³am, ¿e mam siê troszczyæ o swojego
„synka wojennego”, Eryka Rohoziñskiego,
który do mnie napisa³, ¿e siê dowiedzia³, ¿e
jego ojca Niemcy zastrzelili i za chwilê
muszê jemu z³o¿yæ kondolencje. Strasznie
siê czu³am skrêpowana, bo przecie¿ by³am
smarkata, a on ju¿ by³ oficerem. Tym m³o-
dym mê¿czyzn¹ z rêk¹ na temblaku by³
Micha³ Massalski, mój przysz³y m¹¿. Tak

Opowieści Wrzeszczan Ślad”. Spotkanie z Halina Massalską

Mnie interesowa³y ogrody

zoologiczne, a jego opery
Halina Massalska, z domu Rozen, sopranistka, wystêpowa³a w pierwszej powojennej „Halce” Stanis³awa Moniuszki
wystawionej przez Studio Operowe we Wrzeszczu, ca³e zawodowe ¿ycie pracowa³a w Chórze Opery Ba³tyckiej. Wdowa
po Michale Massalskim (1916–2002), za³o¿ycielu i pierwszym wieloletnim dyrektorze Ogrodu Zoologicznego w Oliwie.
Oboje rodem z Kresów. W czasie wojny zaczê³a siê ich wielka mi³oœæ. Od tej pory ca³y czas byli razem. 54 lata temu
zamieszkali w domu przy ul. Mickiewicza we Wrzeszczu, gdzie pani Halina mieszka do dziœ.

Gaczany – dwór, pocz¹tek lat 30.
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siê poznaliœmy. To by³o w Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia 1939 roku. (…)

Mia³am wtedy szesnaœcie lat, on – dwa-
dzieœcia dwa. (…)

Œlub wojenny. Konspiracja

Tak siê nasza mi³oœæ rozwija³a. Zima by³a
piêkna. Micha³ zaproponowa³, ¿e przyjedzie
do mnie w niedzielê z Micha³em Miecz-
kowskim. Zjawi³ siê, zabra³ mnie sankami
w las, czu³am, ¿e chce bardzo, ale siê boi,
o czymœ mi powiedzieæ. Ca³y czas œpiewa³:

„Pamiêtasz, sankami jechaliœmy mi³a,
Œnieg pada³ wielkimi p³atkami,
Przed nami siê droga jak p³ótno bieli³a,
Usiana srebrnymi kwiatami.
Tuli³em do serca najdro¿sze Twe rêce,
A mi³oœæ pali³a jak rana,
Tuli³em Twe rêce maleñkie, dzieciêce,

Kochana, Kochana, Kochana. (…)*

To by³ przedwojenny przebój Mieczys³a-
wa Fogga. Œpiewa³ w kó³ko Macieju, a ja
w koñcu zapyta³am „Michaœ, czy ty nie mo-
¿esz czegoœ innego?” On: „Dzisiaj nie je-
stem w stanie!”

Œlub, wojenny, w pe³nej konspiracji,
wziêliœmy w koœciele w Wilnie we wrzeœniu
1943 roku. Od tej pory ca³y czas byliœmy
razem.

Pracowaliœmy w tym samym szpitalu
gruŸliczym „Skóry i koœci” na Zwierzyñcu
w Wilnie, ja na pocz¹tku jako pomocnik
buchaltera, m¹¿ by³ intendentem. Gdy m¹¿
we wrzeœniu 1939 roku zosta³ ciê¿ko po-
gruchotany, lekarz polowy, dr Antoni To³-
³oczko, w chacie posk³ada³ jemu ramiê,
jak siê da. A potem, gdy Micha³ ju¿ przeby-
wa³ w obozie internowanych w Rakiszkach,
Hela Mieczkowska zadzia³a³a, ¿eby jego do
szpitala wziêli i jeszcze raz mu staw nad³a-
mywali, ¿eby dobrze z³o¿yæ. To by³ szpital
gruŸliczy „Skóry i koœci” w Wilnie, a dr
Antoni To³³oczko by³ dyrektorem, starszy
od niego, bardzo siê zaprzyjaŸni³ z moim
mê¿em. Dlatego tam trafiliœmy i pracowa-
liœmy do koñca wojny.

Przez ca³y czas oboje dzia³aliœmy w kon-
spiracji, ale jedno o pracy drugiego nic nie
wiedzia³o. Micha³ by³ ³¹cznikiem AK, wy-
je¿d¿a³ w lidzkie strony, oficjalnie do matki
do Szczuczyna, mia³ tam ró¿ne punkty,
przekazywa³ dokumenty. Ja, jako ³¹cznicz-
ka, jeŸdzi³am z Wilna do Poniewie¿a, naj-
czêœciej wo¿¹c pisemka, ca³¹ tê dzia³alnoœæ
historycy zaliczaj¹ jako akowsk¹, ja przede
wszystkim czu³am siê harcerk¹. (…)

Tyfus, Margula – krowa z UNRRA.
Studio Operowe

– Od 1945 roku przez 15 lat tam miesz-
kaliœmy w Oruni, to by³ bardzo ciê¿ki okres.
Jak tylko przyjechaliœmy, w kwietniu 1945

roku, m¹¿ zachorowa³ na tyfus. Ju¿ wtedy,
co siê da³o, w ogrodzie sadzi³am. Napisa-
liœmy podanie o krowê z UNRRA. (…)

Mama strasznie mnie ¿a³owa³a, bo ja
tam pracowa³am jak wyrobnica, mieliœmy
ogród, z tego ogrodu warzywa sprzedawa-
³am. Z UNRRA dostaliœmy nie tylko kro-
wê, ale potem i konia, ja tê krowê doi³am,
mleko sprzedawa³am i z tego ¿yliœmy, ku-
powaliœmy od ³y¿ki do widelca, urz¹dzali-
œmy mieszkanie. Urodzi³a nam siê pierwsza
córka, Ewa.

Moja mama w gazecie przeczyta³a, ¿e
ma siê zak³adaæ Studio Operowe, z którego
potem bêdzie opera, na razie szukali œpie-
waków. A ja na mamê popatrzy³am, czu-
³am siê ju¿ bab¹, tyle obowi¹zków, mówiê:
„Mamo, ja? Przecie¿ to dla m³odych”. My-
œla³am, ¿e jestem stara. I mama siê upar³a:
„Masz jechaæ i koniec. Zdasz, to zdasz, nie,
to nie”. Zmusi³a mnie, by³ luty, zimno strasz-
nie, na przes³uchanie pojecha³am w przed-
wojennym, szkolnym p³aszczyku, mama mi
doszy³a do ko³nierzyka futerko. Sprawdzali
muzykalnoœæ, kazali przeœpiewaæ gamê,
wstêpna selekcja, taka fastryga. Dopiero na
egzaminie nale¿a³o coœ zaœpiewaæ. Dosta³am
siê. Zaczêliœmy pracowaæ. Jako pierwsz¹
wystawiliœmy „Halkê” Stanis³awa Moniusz-
ki, œpiewali: Stachurski, Œlezak, Cejrowski.
Jak kurtyna posz³a w górê wszyscy ludzie
na widowni wstali, wzruszeni, a nam œcisnê-
³o gard³a, trudno by³o g³os wydobyæ.

W 1949 roku zaczê³am pracowaæ na eta-
cie w Studio Operowym jako chórzystka,
potem przesz³am do chóru Pañstwowej
Opery Ba³tyckiej i tak przetrwa³am do
emerytury. Wszyscy byliœmy bardzo z¿yci,
sprz¹taczka czy solistka, œciskaliœmy siê,
jak rodzina, takie czasy.

Micha³ Massalski – przy odwodnieniu
¯u³aw, w magistracie, zak³ada³

Ogród Zoologiczny w Oliwie

M¹¿ w 1946 roku pracowa³ przy od-
wodnieniu ¯u³aw. W 1945 roku wszystkie
piwnice by³y pe³ne wody, bo w czasie woj-
ny Niemcy zerwali pompy i ludzie nie mogli
u¿ytkowaæ ziemi. M¹¿, œwietny organizator,
rzuci³ has³o ¿eby odbudowaæ jedn¹ pompê,
zaanga¿owa³ siê, powsta³ spo³eczny komitet.
(…) W 1946 rok pompê otwiera³ Eugeniusz
Kwiatkowski, który by³ wtedy Delegatem
Rz¹du dla Spraw Wybrze¿a, m¹¿ dosta³ oso-
biœcie przez niego podpisane podziêkowanie
i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Mnie siê uda³o na
tê uroczystoœæ – za komunistów! – zaaran-
¿owaæ na powietrzu mszê, by³ ksi¹dz pro-
boszcz W³adys³aw Ciechorski i œpiewa³
chór koœcielny. Pomaga³ mi pianista, Cyran,
z którym wczeœniej w œwietlicy Samopo-
mocy Ch³opskiej w Oruni, zorganizowali-
œmy amatorski chór i nawet balet.

(…) w 1953 roku zaproponowali mê¿owi
stworzenie Ogrodu Zoologicznego w Oli-
wie. Pocz¹tki by³y straszne, teren nieodpo-
wiedni, bagna, dojazdu ¿adnego, zaczê³o
siê od przygotowania gruntu, gruzy z Gdañ-
ska by³y nawo¿one, utwardzano drogi,
marynarze przywozili pierwsze ma³peczki.
ZOO budowa³a przede wszystkim m³odzie¿
ze szkó³. (…) Czêsto, gdy po przedstawieniu
w Operze Ba³tyckiej wraca³am wieczorem
do domu, jechaliœmy z mê¿em do ZOO, nie
by³o ju¿ zwiedzaj¹cych, prowadziliœmy
wtedy najcudowniejsze rozmowy ze zwie-
rzêtami. One zna³y g³os mê¿a, szczególnie
orlik bielik, m¹¿ mówi³: „Bieliku, odezwij
siê!”, on: „Ho ho ho ho!!! Ho, ho, ho!!!
Albo m¹¿ wo³a³: „Kozy, kozy moje, kozy!”
I one bieg³y do nas. M¹¿ zawsze mia³ dla
zwierz¹t w baga¿niku coœ dobrego do po-
czêstowania. (…)

Gdy dzieci by³y ma³e m¹¿ nie opowia-
da³ im bajek o królewnach i królewiczach,
tylko o zwierzêtach. Mia³ s³ynn¹ historyjkê
o ¿yciu kilku pokoleñ sympatycznych zwie-
rz¹tek – boberków. W Telewizji Gdañskiej
przy ul. Sobótki we Wrzeszczu m¹¿ wyg³a-
sza³ pogadanki i czêsto. (…)

Tyle lat ciê¿kiej pracy mê¿a przy two-
rzeniu ZOO, ca³a rodzina siê poœwiêca³a,
czasy by³y wspania³e, wszyscy pe³ni entu-
zjazmu. Cieszê siê, ¿e ogród rozwija siê
nadzwyczajnie, marzyliœmy, ¿eby by³y ¿yra-
fy i s¹, wtedy, kiedy m¹¿ pracowa³, brako-
wa³o na ich sprowadzenie pieniêdzy. (…)

KATARZYNA KORCZAK

Zdjêcia wspó³czesne i reprodukcje zdjêæ

z albumu rodzinnego Halina Massalskiej wy-

kona³ Marek Zarzecki.

* Pierwsza zwrotka piosenki „Kochana”,

W. Dani³owski, M. Fogg.

Ca³y tekst czytaj na www.wrzeszcz.info.pl

Mama Eugenia Rozen, z domu Brzozowska,

z 4 letni¹ Halin¹, Gaczany
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W placówce mieœci siê tak¿e Oœrodek
Egzaminacyjny Okrêgowej Komisji Egza-
minacyjnej, w którym przeprowadzane s¹
egzaminy eksternistyczne z zakresu przed-
miotów ogólnokszta³c¹cych dla szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów i szkó³ ponad gim-
nazjalnych.

Specjaliści od środowiska i powodzi, aktywni obywatele, kształcą się na Oruni

Ocaliæ to, bez czego

nie mo¿na ¿yæ
Od ponad 67 lat w Zespole Szkó³ In¿ynierii Œrodowiska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego przy ul. Smoleñskiej 5/7
w Gdañsku Oruni kszta³c¹ siê specjaliœci od ochrony i in¿ynierii œrodowiska. Nauka odbywa siê tu w systemie dziennym
w trzech technikach: In¿ynierii Œrodowiska i Melioracji, Ochrony Œrodowiska oraz Technologii ¯ywnoœci, a tak¿e w Liceum
profilowanym o kierunku socjalnym oraz w systemie zaocznym w Szko³ach Policealnych w zawodach: technik rolnik,
asystent osoby niepe³nosprawnej i technik farmaceutyczny.

Centrum Edukacji Ekologicznej prowadz¹
zajêcia upowszechniaj¹ce badania lokalnego
œrodowiska, których celem jest zaszcze-
pienie idei programu Globe w szko³ach
na terenie miasta Gdañska i okolicznych
gmin. Zajêcia w formie warsztatów obej-
muj¹ szkolenia nauczycieli i uczniów tych

czeniami œrodowiska. Od roku 1993 co
roku organizowane s¹ obozy ekologiczne,
w ramach których uczniowie wykonuj¹
badania œrodowiska lokalnego oraz stanu
wód powierzchniowych, a opracowane na
tej podstawie raporty przekazuj¹ lokalnym
w³adzom.

Zajêcia z zakresu ochrony Morza Ba³tyckiego nierzadko odbywaj¹

siê w terenieBudynek szko³y

Edukacja ekologiczna i konserwatorska

Szko³a dzia³a, rozwija siê, przechodzi
przemiany, ale istotne miejsce zawsze zaj-
mowa³o i zajmuje œrodowisko, bo „mamy
jeszcze czas, by ocaliæ to, bez czego nie
mo¿na ¿yæ”. U nas ka¿dy znajdzie coœ dla
siebie, realizujemy ró¿norodne projekty,
konkursy, programy o zasiêgu miejskim,
krajowym czy miêdzynarodowym, które
daj¹ uczniom szko³y mo¿liwoœæ badania
i doœwiadczania œwiata. Wœród realizowa-
nych programów wa¿ne miejsce zajmuje
miêdzynarodowy program edukacyjno-eko-
logiczny GLOBE, w ramach którego m³o-
dzie¿ codziennie bada elementy œrodowi-
ska w obszarze fenologii, meteorologii oraz
hydrologii, a wyniki badañ przesy³a do
Urzêdu do Spraw Atmosferycznych i Oce-
anicznych przy NASA w Waszyngtonie.
Nauczyciele programu Globe w ramach

szkó³. Od roku 2003 wraz z innymi pañ-
stwami nadba³tyckimi realizujemy projekt
powsta³y z inicjatywy Komitetu G³ów-
nego UNESCO – Baltic Sea Project, któ-
rego g³ównym celem jest edukacja eko-
logiczna dzieci i m³odzie¿y z zakresu
ochrony Morza Ba³tyckiego. Od siedmiu
lat realizowany jest program edukacyjny
Leonardo da Vinci, dziêki któremu m³o-
dzie¿ placówki odbywa sta¿e w Niem-
czech, potwierdzone certyfikatem wyda-
nym przez niemieck¹ instytucjê partnersk¹
oraz dokumentem EUROPASS MOBILI-

TY, potwierdzaj¹cym odbycie europejskiej
œcie¿ki kszta³cenia zawodowego. Od 2011
roku, wspólnie ze szko³¹ z Hamburga
i Ministerstwem Ochrony Zabytków, pro-
wadzony jest projekt Coolbriks, zwi¹zany
z ochron¹ zabytków z ceg³y i sposobami
ochrony tych budynków przed zanieczysz-

Wspó³praca z Miñskiem, uczelniami
i instytucjami, lokaln¹ spo³ecznoœci¹

Od roku 2004 szko³a wspiera m³odzie¿
i nauczycieli z Liceum Humanistycznego
w Miñsku, organizuj¹c im na Oruni pobyt
oraz daj¹c mo¿liwoœæ zdobywania wiedzy.
W ci¹gu 2 tygodni m³odzie¿ bia³oruska
odbywa zajêcia dydaktyczne w jêzyku oj-
czystym, a tak¿e bierze udzia³ w realizacji
zadañ o charakterze: ekologicznym, spo-
³ecznym, obywatelskim i kulturalnym.

Szko³a wspó³pracuje równie¿ z uczel-
niami wy¿szymi i 19 instytucjami i przed-
siêbiorstwami bran¿owymi.

W trosce o rozwój spo³eczny dzielnicy,
w której mieœci siê szko³a, w roku 1999
powsta³o Stowarzyszenie Inicjatyw Lo-
kalnych „Orunia”, którego wspó³za³o¿y-
cielem i d³ugoletnim przewodnicz¹cym
by³ dyrektor szko³y Aleksander Nagucki,
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a którego priorytetami s¹ przede wszyst-
kim: inicjowanie aktywnoœci mieszkañców
dzielnicy, zw³aszcza m³odzie¿y i dzieci
oraz kreowanie pozytywnego jej wizerunku
poprzez organizowanie wydarzeñ z aktyw-
nym uczestnictwem mieszkañców. Szko³a
od samego pocz¹tku w³¹cza³a siê w dzia³a-
nia SIL, latem jesteœmy obecni na festynie
rodzinnym, zim¹ na „Gwiazdce na Oruni”.
Od dwóch lat uczniowie bior¹ udzia³ w pro-
gramie M³ody Obywatel, w czasie, które-
go badaj¹ kapita³ spo³ecznoœci lokalnej,
w której potem realizuj¹ projekt edukacyjny.
W kwietniu 2012 zrealizowaliœmy tydzieñ
tematyczny, o tematyce ekologicznej i ak-
cja zbiórki odpadów elektrycznych, za
które mieszkañcy Oruni otrzymywali sa-
dzonki drzewek.

W szkole dzia³a aktywnie wolontariat,
którego cz³onkowie pomagaj¹ dzieciom
z rodzin dysfunkcyjnych, wspieraj¹c w na-
uce czy inicjuj¹c zabawê. Dzia³alnoœæ ta
zosta³a doceniona – wœród uczniów i absol-
wentów placówki, mamy laureatów kon-
kursu Oœmiu Wspania³ych, który promuje
postawy prospo³eczne oraz bezinteresow-
ne dzia³ania na rzecz drugiego cz³owieka.

Wszelka aktywnoœæ szko³y zmierza do
tego, by daæ uczniom mo¿liwoœæ rozwoju na
wielu polach i w ró¿nych dziedzinach, nie
tylko naukowej, tak¿e spo³ecznej, obywa-
telskiej, kulturalnej. Kadra pedagogiczna
szko³y dba, by uczniowie otwarci byli na
œwiat i innych, by uczyli siê szacunku i to-
lerancji, by umiejêtnie przystosowywali siê
do zmieniaj¹cego siê œwiata. Szko³a ma im

u³atwiæ wejœcie w doros³e ¿ycie, ale te¿ wy-
posa¿yæ w niezbêdne do funkcjonowania
w tym ¿yciu narzêdzia. Temu s³u¿¹ ró¿no-
rodne dzia³ania i wszelka szkolna aktywnoœæ.

Nie zapominamy, ¿e specjalistyczna ka-
dra techniczna, której nie obce s¹ sprawy
œrodowiska, wywodzi siê w³aœnie z naszej
„Melioratki”, dawniej zwanej „Oruñsk¹
Politechnik¹”.

NA PODSTAWIE MATERIA£ÓW PRZYGOTOWANYCH
NA 65-LECIE SZKO£Y, PRZYGOTOWA£A
JOANNA SZNAJDER-STWORZYJANEK,
OPIEKUN SAMORZ¥DU UCZNIOWSKIEGO

I NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

FOT. Z ARCHIWUM ZESPO£U SZKÓ£

IN ȲNIERII ŒRODOWISKA CENTRUM

KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO NA ORUNI

Osiemset lat tradycji

zobowi¹zuje

Przyjrzyjmy siê miejscom, przez które
przechodz¹ lub przeje¿d¿aj¹ turyœci w dro-
dze do katedry, a tak¿e niektórym obiek-
tom w Parku Oliwskim.

Dzikie chaszcze i zaroœla, porzucony
ugór, pustostan, teren nie u¿ytkowany

 Zacznijmy od ul. Opackiej, któr¹ mo¿-
na ³atwo dojechaæ do katedry. Wje¿d¿aj¹c
od ul. Grunwaldzkiej, po obu stronach
ul. Opackiej, zobaczyæ mo¿na niezagospo-
darowane tereny. Po pó³nocnej stronie uli-
cy ci¹gn¹ siê dzikie chaszcze i zaroœla,
a po po³udniowej stronie widzimy porzu-
cony ugór. Rozumiem, ¿e problem z zago-
spodarowaniem tego terenu mo¿e tkwiæ
w stosunkach w³asnoœciowych i – byæ mo¿e
– s¹ one ju¿ objête jakimiœ atrakcyjnymi
projektami w planach zagospodarowania
przestrzennego. Mo¿e by ten ugór przezna-
czyæ na poszerzenie Parku Oliwskiego?
Na razie obecny tu chaos nie tworzy do-
brego wizerunku powitalnego.

Po miniêciu cmentarza i koœcio³a œw.
Jakuba z ul. Opackiej jest wjazd w ul. Cy-
stersów. Nieopodal koœcio³a, po lewej stro-

 Zaniedbane otoczenie Katedry Oliwskiej – „Wawelu północy”

Katedra Oliwska wraz z Parkiem Oliwskim s¹ niew¹tpliwie postrzegane jako wizytówki Gdañska, to wa¿ne obiekty na
trójmiejskim szlaku turystycznym. Od dwóch lat trwa sukcesywna renowacja wielu obiektów Katedry Oliwskiej. Efekty
dostrzegaj¹ i doceniaj¹ turyœci. Powstaje pytanie, czy z równ¹ pieczo³owitoœci¹ dba siê o to, co znajduje siê w pobli¿u
katedry, a tak¿e w Parku Oliwskim?

nie, znajduje siê p³atny parking, na którym
w sezonie zatrzymuje siê wiêkszoœæ wy-
cieczkowych autokarów. Z tego parkingu
grupy wycieczkowe id¹ ul. Cystersów do
katedry. Turyœci mijaj¹ po prawej stronie
ulicy kompleks zabudowañ, który pamiêta
czasy cysterskiego folwarku. Znajduj¹cy
siê w tym kompleksie budynek nr 3,
jest dziœ pustostanem obróconym w kosz-
marn¹ ruinê, strasz¹c¹ w œrodku miasta.
Ten obiekt ma zapewne swoj¹ ciekaw¹
historiê, ale czy musi dzisiaj straszyæ?
W podobny stan zapewne wkrótce popad-
nie budynek nr 2, z którego parteru, ju¿
s¹ wykwaterowani mieszkañcy. Admini-
stratorzy tego terenu, powinni jak najszyb-
ciej zadecydowaæ o losie tych obiektów.
Za tymi budynkami, wzd³u¿ ulicy Opac-
kiej rozci¹ga siê kolejny, zaros³y krzakami
i chwastami, teren nie u¿ytkowany, cze-
kaj¹cy na dobrego gospodarza. Przy ul.
Cystersów, dok³adnie naprzeciw fronto-
wej fasady katedry, jest ma³y placyk, na
którym dawniej znajdowa³ siê sklep z pa-
mi¹tkami. Obecnie po sklepie zosta³o miej-
sce opuszczone i zaniedbane, wykorzysty-

wane, jako doraŸny parking dla samocho-
dów osobowych. Najwy¿sza pora, ¿eby to
miejsce uporz¹dkowaæ. Kolejny parking
jest nieco dalej. Zatrzymuj¹ siê na nim
autokary. Jest on jednak za ma³y na po-
trzeby ruchu turystycznego.

Szpec¹ce napisy i malowid³a,
zniszczony zegar s³oneczny,

brak tablicy, balkon grozi zawaleniem,
zniknê³a figura Bachusa

Znajduj¹cy siê nieopodal Dom Bramny
zwany Domem Zarazy z bram¹ wjazdow¹,
nie prezentuje siê dobrze. W bramie na we-
wnêtrznych œcianach namalowane s¹ szpe-
c¹ce obiekt napisy i malowid³a wykonane
sprayem. Zegar s³oneczny w po³udniowo-
wschodnim naro¿niku budynku jest znisz-
czony i czeka na renowacjê. Z samorodn¹
twórczoœci¹ artystyczn¹ jest k³opot w Oli-
wie. Oficyna Dworu I przy ul. Polanki
równie¿ ozdobiona jest takimi szpec¹cymi
napisami.

Wracamy na ul. Cystersów, której za-
chodnia strona miejscami jest w op³aka-
nym stanie. St¹d, obok katedry, prowadzi
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droga do Parku Oliwskiego. Ciekawe, jak
zostanie zagospodarowana Wozownia, któ-
ra zwraca uwagê swoj¹ architektur¹, od-
nowionym dachem i w miarê œwie¿ymi
elewacjami. Gdy siê mija pó³nocn¹ œcia-
nê starego skrzyd³a Pa³acu Opatów od kil-
ku lat razi brak tablicy poœwiêconej bitwie
pod Oliw¹. Obecnie to miejsce po tablicy
zamalowano maskuj¹cym kolorem, a ta-
blicy dalej brak. Po³udniowa fasada Pa-
³acu Opatów od strony ogrodu francus-
kiego, posiada ozdobny balkon, który
obecnie grozi zawaleniem. Od jakiegoœ
czasu podparty jest on drewnianymi stem-
plami szpec¹cymi reprezentacyjn¹ czêœæ
pa³acu i parku.

Istotne braki mo¿na te¿ zauwa¿yæ w ogro-
dzie francuskim. Centralna fontanna, która
niegdyœ by³a ozdobiona figur¹ Bachusa,
pozbawiona jest jej od wielu lat. Nie przy-
daje to jej uroku, fontanna jest bez wyrazu
i stanowi dysonans w harmonii ogrodowe-
go projektu.

Ponury pustostan przy ul. Cystersów 3Zegar s³oneczny czeka na renowacjê

Szkodniki na cisach, ubytki zieleni,
brudne popiersie Mickiewicza

Dwa z czterech cisowych sto¿ków zdo-
bi¹cych naro¿a ogrodu, zosta³y zaatakowa-
ne przez szkodniki i równie¿ od kilku ju¿
lat, swoim nieregularnym wygl¹dem i znacz-
nymi ubytkami zieleni, szpec¹ to reprezen-
tacyjne miejsce. Przewodnicy ka¿dej wy-
cieczce musz¹ t³umaczyæ dlaczego te cisy tak
niekorzystnie wygl¹daj¹. Popiersie Adama
Mickiewicza na wysokim cokole w parku
równie¿ czeka na oczyszczenie z nalotu
i osadu oraz z pozosta³oœci po namalowa-
nych na cokole bohomazach. Grota Szeptów
zwana Uszami Dionizosa tak¿e mog³aby
byæ odœwie¿ona i uwolniona od nie zawsze
aromatycznych zapachów. Piêkna ma³a ka-
skada Potoku Oliwskiego ko³o spiêtrzaj¹-
cej wody œluzy sprawia, ¿e przypomina on
w tym miejscu górski strumieñ. Mo¿e
warto by³oby, poprzez narzucanie kamie-
ni, uzupe³niæ od strony wschodniej tê imi-
tacjê potoku górskiego? W dziedzinie pla-

styki mo¿na by pagórki Niebo i Piek³o
w angielskiej czêœci parku przyozdobiæ ja-
kimiœ wyró¿niaj¹cymi je, charakterystycz-
nymi akcentami. Natomiast parkowa Ga-
leria Wspó³czesnej RzeŸby zyska³aby na
uniwersalnoœci, gdyby znalaz³o siê w niej
miejsce dla jednej lub dwu rzeŸb Igora
Mitoraja.

Generalnie odczuwa siê tu brak gospo-
darskiej rêki i dostatecznej dba³oœci o de-
tale, a mo¿e po prostu brak jest œrodków
finansowych na konieczne naprawy, uzu-
pe³nienia i renowacje. Trochê dziwi to
w przypadku miejsca tak licznie odwie-
dzanego przez mieszkañców Trójmiasta
oraz turystów polskich i zagranicznych.
A poza tym, ponad 800 lat tradycji Oliwy
zobowi¹zuje do szczególnej troski i dba³o-
œci o jej wygl¹d i funkcjonalne zagospoda-
rowanie.

TEKST I ZDJÊCIA

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Ogrodowa fontanna bez figury Bachusa Sypi¹cy siê balkon Pa³acu Opatów



Nr 02/2013

17

Na „Gdañsku”, „Gdañsku II”, „Ziemi
Gdañskiej”, „Uniwersytecie Gdañskim”,
dwóch „Politechnikach Gdañskich”, „Gdan-
sku” oraz „Wilson Gdansk” lista ta bynaj-
mniej siê nie koñczy.

Motorowiec pasa¿erski
„Hansestadt Danzig”

Warto chyba poœwiêciæ s³ów parê po-
przednikom polskich i nie tylko („Gdansk”
p³ywa pod bander¹ Wysp Bahama, „Wil-
son Gdansk” – Barbadosu) statków, s³a-

Gdañsk we flotach

handlowych – apendyks
Pozwoli³em sobie przed rokiem przypomnieæ na goœcinnych ³amach „Naszego Gdañska” statki handlowe, nosz¹ce nazwê
„Gdañsk” wzglêdnie – w angielskiej formie – „Gdansk”. Przes³ank¹ by³a 60. rocznica zwodowania pierwszego frachtowca,
dedykowanego najstarszemu i najwiêkszemu polskiemu miastu portowemu.

wcielony do Kriegsmarine i przerobiony
na stawiacz min. W nowej roli bra³ udzia³
w akcji na Daniê, jako okrêt wojenny p³y-
wa³ po Ba³tyku i Morzu Pó³nocnym. S³u¿-
ba ta sta³a siê powodem jego zag³ady:
9 lipca 1941 r., ¿egluj¹c z Finlandii do
Niemiec, razem z dwoma innymi stawia-
czami min, „Preussen” i „Tannenberg”, za-
ton¹³ na polu minowym w pobli¿u Oeland
(niewykluczone, ¿e wrêcz na w³asnej mi-
nie!). Miejscem jego spoczynku sta³o siê
dno ba³tyckie – pozycja 15°12 lN, 16°17 lE.

przemianowany na „Mayflower VII”, na ko-
niec nosi³ banderê Panamy i nazwê „Prin-
cess I”. Niestety, o nim te¿ nie ma wyczer-
puj¹cych wiadomoœci; pewne jest tylko, ¿e
nie istnieje.

Tropi¹c gdañskie nazwy na morzach nie
sposób nie trafiæ na istniej¹cy wci¹¿ zgrab-
ny frachtowiec o nazwie „Danzigergracht”,
co w jêzyku niderlandzkim – macierzystym
dla jego armatora, Spliethoff

,
s Bevrachting-

skantoor Amsterdam – t³umaczy siê jako
„Gdañska Fosa”.

Frachtowiec „Danzigergracht”

wi¹cych Gdañsk w czasach,
kiedy w powszechnym u¿yciu
dominowa³ w nim jêzyk nie-
miecki.

Tak¹ jednostk¹ by³ motoro-
wiec pasa¿erski „Hansestadt
Danzig”. Zwodowany 17 marca
1926 w szczeciñskiej stoczni
Wulkan mia³ 2.255 t noœnoœci,
90,5 m szerokoœci, 11,7 m zanu-
rzenia; do eksploatacji w bar-
wach Norddeutscher Lloyd
wszed³ w lipcu tego¿ roku.
10 lat póŸniej poddano go
przebudowie, w konsekwencji której jego
d³ugoœæ zwiêkszy³a siê o 10 m.

A¿ do wybuchu wojny Hansestadt Dan-
zig” obs³ugiwa³ liniê ³¹cz¹c¹ Pomorze Za-
chodnie z Prusami Wschodnimi, ¿egluj¹c
na sta³ej trasie Szczecin–Pilawa–Królewiec.
Jego portem macierzystym by³o Œwinouj-
œcie. W sierpniu 1939 motorowiec zosta³

Ten drobnicowiec o noœno-
œci 18.143 t zosta³ zbudowany
w chiñskiej stoczni Jinling Shi-
pyard w Nand¿ingu w 2009 r.
Ma 157 m d³ugoœci, 23 szero-
koœci, 7,7 zanurzenia. P³ywa
pod flag¹ Holandii, jego por-
tem macierzystym jest Amster-
dam. Zdaje siê, ¿e nie ma dlañ
barier zasiêgu: na liœcie portów,
odwiedzonych w ostatnich mie-
si¹cach, znaleŸæ mo¿na Manty-
luoto w Finlandii, Dakar w Se-
negalu, Leixoes w Portugalii,

Antwerpiê, Kiloniê, fiñsk¹ Raumê, Bruns-
buettel, Hull na Wyspach Brytyjskich oraz
West Palm Beach na Florydzie – w chwili
pisania niniejszego tekstu, w paŸdzierniku
2012, „Danzigergracht” zmierza³ ponow-
nie do Dakaru.

(WALD)

ZDJÊCIA: WWW.SHIPSPOTTING.COM

Motorowiec pasa¿erski „Hansestadt Danzig” Holownik portowy „Danzig”

Holownik portowy „Danzig”,
frachtowiec „Danzigergracht”

Zdecydowanie lepszy los spotka³ holow-
nik portowy „Danzig”. Zbudowany w 1938 r.
w gdañskiej stoczni Schichaua niewielki
(228 ton) mocarz pe³ni³ obowi¹zki w ma-
cierzystym porcie do koñca wojny. Potem –
ale kiedy dok³adnie, nie wiadomo – zosta³
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Ów plan, pod kryptonimem „Moje zie-
lone podwórko”, zak³ada³ innowacyjny
sposób przekszta³cenia dotychczas zanie-
dbanych i obskurnych miejsc na przyjazne,
funkcjonalne i piêkne.

„Zwi¹zkowa”
– iskra, która wznieci³a p³omieñ

Szukano sposobu i… pieniêdzy. Znalaz³y
siê fundusze ze œrodków miejskich, wybrano
lokalizacjê, nawi¹zano wspó³pracê z dosko-
na³ym architektem. Przyszed³ czas na, jak

o parapety w swoich mieszkaniach, nieufni,
drwi¹cy i przeœmiewczo rozbawieni zaist-
nia³¹ sytuacj¹. Drugiego dnia pomagali
mieszkaj¹cy nieopodal Romowie. W kolej-
nych dniach liczba pracuj¹cych przy pro-
jekcie ludzi zaczê³a rosn¹æ. W³¹czaj¹ siê:
lokatorzy z pierwszego piêtra w klatce
„A”, s¹siadka z klatki „C” i rodzina pani
Zofii z klatki „B”. Wszystko nabieraæ zaczê-
³o kszta³tu i piêknieæ w oczach, powsta³y:
piaskownica dla dzieci, ³aweczki, klomby
z coraz wieksz¹ iloœci¹ roœlin i kwiatów,

swego rodzaju nieformaln¹ koalicjê, której
celem sta³a siê rewitalizacja kolejnych piê-
ciu podwórek. Rozpoczêto od cyklu szko-
leñ, podczas których dyskutowano o pro-
blemach Oruni, o rewitalizacji przestrzeni
miejskiej i sposobach motywowania sa-
mych mieszkañców. Jak bardzo trudnym
zadaniem jest partycypacja w przedsiêwziê-
ciu tych ostatnich, przekonano siê ju¿ przy
pierwszym wyzwaniu. Tym razem moty-
watorami do dzia³ania maj¹ byæ, pracuj¹cy
przy projekcie na zasadzie wolontariatu,

A cóż to za przebierańcy, czyli podwórkowe rewolucje na Oruni

Nie damy siê!

Szary obraz nabiera kolorów
Razem mo¿emy wszystko, mamy dla was pieni¹dze, jak nam pomo¿ecie zmienimy wasze podwórka – skandowali dziwacznie
poprzebierani ludzie w ró¿nym wieku. Wszystko zaczê³o siê od niesamowitego pomys³u. Ludzie z Gdañskiej Fundacji
Innowacji Spo³ecznych wymyœlili plan, w którym uwzglêdnili zmianê faktycznego stanu podwórek dzielnicy.

Podwórko na Zwi¹zkowej 7 po zmianach Przygotowywanie wstêpnych projektów podwórek

Fot. Ola PiaszczyñskaFot. Przemys³aw Kluz

siê wydawa³o, najtrudniejsz¹ czêœæ projektu.
Pomys³em trzeba by³o „zaraziæ” mieszkañ-
ców, którym, po realizacji, ten projekt mia³-
by s³u¿yæ. To w³aœnie oni mieli zaprojekto-
waæ swoje podwórko, to im dano
decyduj¹cy g³os w sprawie. Zainicjowano
spotkania, podczas których dyskutowano,
planowano, zmieniano ju¿ istniej¹ce plany,
by w koñcu dojœæ do upragnionego kom-
promisu. Pocz¹tki nie by³y ³atwe.

Pomys³ akceptowali prawie wszyscy,
ale ludzi do pracy z pocz¹tku by³o jak na
lekarstwo.

– Panie po co to komu, i tak nie uszanuj¹,
zniszcz¹ wszystko, to niepotrzebna praca
– przekonywa³ pan Franek, mieszkaniec
ul. Zwi¹zkowej. Pierwszego dnia pracowali
w³aœciwie tylko ludzie z Fundacji wspierani
przez skromn¹ reprezentacjê Rady Osiedla.
Mieszkañcy solidarnie obserwowali, oparci

pojawi³ siê parking dla kilkunastu samo-
chodów. Mo¿na by³o wreszcie odpocz¹æ,
powiedzieæ, ¿e uda³o siê. To by³a iskra,
która wznieci³a p³omieñ. No to do roboty
wszak tyle jeszcze jest do zrobienia.

Niew¹tpliwy sukces podwórka na „Zwi¹z-
kowej” rozpali³ chêæ dalszego dzia³ania.
Znów rozpoczêto poszukiwania ludzi i or-
ganizacji, mog¹cych wesprzeæ rodz¹ce siê
w g³owach pomys³y. Kto szuka, znajduje,
wiêc i tym razem ekipie z GFIS siê uda³o.

Pomogli finansowo Szwajcarzy,
przyjechali goœcie z Irlandii

Projekt Fundacji „Edukacja obywatelska
w dzia³aniu” wspó³finansowany zosta³ przez
Szwajcariê, w ramach szwajcarskiego pro-
gramu wspó³pracy z nowymi pañstwami
cz³onkowskimi Unii Europejskiej. Maszy-
na ponownie ruszy³a. Tym razem stworzono

studenci z trójmiejskich uczelni.
W ramach szkolenia i przygotowania do

rewitalizacji podwórek, zawitali na Oruniê
goœcie z „Zielonej Wyspy”. Ich zadaniem
by³o przygotowanie merytoryczne grupy
zaanga¿owanej w projekt.

– Orunia do z³udzenia przypomina miej-
sce, z którego pochodzê – mówi na spo-
tkaniu Sean Brennan, ekspert z Belfastu,
reprezentant Groudwork Northern Ireland.
– Zaniedbane, szare domy, dziurawe ulice,
nieoœwietlone zau³ki. Nam te¿ mówiono,
¿e nie warto inwestowaæ w to beznadziejne
miejsce, sceptycy zniechêcali: „Nie zmienicie
mieszkaj¹cych tam ludzi”. Ja pyta³em dla-
czego? Czym siê ró¿ni to miejsce od tak
zwanych „lepszych”. Przecie¿ tutaj te¿ miesz-
kaj¹ ludzie, którzy potrzebuj¹ ³adu i piêkna.

– Kiedy znajdziemy siê w takim, jak to,
miejscu, zauwa¿amy od razu, ¿e mieszkaj¹
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tu tacy sami ludzie, jak gdzie indziej, jednak
ich problemy ró¿ni¹ siê od problemów osób
mieszkaj¹cych w tzw. „lepszych” dzielni-
cach – dodaje drugi z goœci, architekt kra-
jobrazu Peter McDonald. – Podczas rozmów
s³yszymy rozpaczliwe wo³anie o: remonty
kamienic, dróg i chodników. To wszystko
prawda, nale¿y siê tym zaj¹æ, ale nale¿y
od czegoœ zacz¹æ. Byæ mo¿e dla niektórych
rewitalizacja podwórek to sprawa b³aha,
przy nat³oku potrzeb, ale to zawsze coœ, co
byæ mo¿e nauczy ludzi wspólnego dzia³a-
nia dla dobra ogó³u

Irlandczycy prowadz¹c u nas szkolenia,
przekazali wiele cennych wskazówek, zdo-
bytych podczas pracy na w³asnych po-
dwórkach. I co najwa¿niejsze, pozytywnie
do³adowali baterie uczestnikom projektu.

Burza mózgów, rozwi¹za³ siê worek
z pomys³ami

Jak zainteresowaæ mieszkañców potrze-
bami zmiany na lepsze najbli¿szego oto-
czeni, w jaki sposób do nich dotrzeæ, ¿e to
w³aœnie ich podwórko mo¿e ju¿ niebawem
staæ siê zupe³nie innym, przyjaznym miej-
scem? To tylko niektóre pytania, postawione
przez animatorów projektu na ostatnim spo-
tkaniu roboczym w „Goœcinnej Przystani”
na Oruñskiej Starówce. Burza mózgów.
Skupione twarze uczestników mówi¹ wszyst-
ko. Trzeba stworzyæ taki plan, który pozwoli
osi¹gn¹æ pierwszy, choæby niewielki suk-

ces. Po chwili worek siê rozwi¹za³, a kolej-
ni uczestnicy przedstawiali swoje pomys³y.

– Zróbmy ha³as, poprzebierajmy siê,
b¹dŸmy zauwa¿alni, b¹dŸmy kolorowi.

W koñcu zapada decyzja.
– Zrobimy to w formie happeningu. Stwo-

rzymy transparenty, postaramy siê o instru-
menty muzyczne, za³atwmy przebrania dla
uczestników i do roboty. Ruszamy w sobotê
przed po³udniem, to dobry czas.

I tak kolorowa, wzburzona ludzka fala
ruszy³a na oruñskie podwórka.

– Mamy dla was pieni¹dze, chcemy
zmieniæ wasze otoczenie, tyko musicie nam
pomóc! Nie bójcie siê!

To tylko niektóre z hase³, które skando-
wali na wybranych podwórkach przedziw-
nie poprzebierani uczestnicy akcji. Reakcja
mieszkañców, jak siê spodziewano, by³a ró¿-
na, od hurraoptymistycznej do skrajnie ne-
gatywnej. Tego mo¿na by³o siê spodziewaæ.

 Mieszkaj¹ i pracuj¹ ludzie,
którzy akceptuj¹ pozytywne

i nowatorskie myœlenie

– Tym ludziom od dawna nic nie propo-
nowano, oni, z ma³ymi wyj¹tkami, miesz-
kaj¹cy w dzielnicy tzw. gorszej, nie ocze-
kuj¹ niczego, niczego nie chc¹ zmieniaæ,
bo po prostu ju¿ nie wierz¹ w takowe zmia-
ny – mówi obserwuj¹cy wydarzenie Jacek,
mieszkaniec ul. Rubinowej, oczekuj¹cy na
pobliskim przystanku na autobus linii 189.

Konsultacje z mieszkañcami Hepening na ulicy Zwi¹zkowej

Fot. Ola Piaszczyñska Fot. Pawe³ Patyk

– Nie wszyscy rozumiej¹ idee tej inicjaty-
wy – zauwa¿a Pawe³ Patyk, radny Osiedla
Orunia–Œw. Wojciech–Lipce, prezes Ko³a
In¿ynierów i Pasjonatów „Orunia”, bior¹cy
czynny udzia³ w akcji. – Na podwórku, przy
ul. Rejtana, jedna z mieszkanek powiado-
mi³a policjê, myœl¹c ¿e owa akcja jest nie-
legalna i zagra¿a mieszkañcom.

O dziwo funkcjonariusze w tym wypad-
ku popisali siê b³yskawiczn¹ reakcj¹ i pra-
wie natychmiast stawili siê w „zagro¿onym”
rejonie. Wszystko oczywiœcie skoñczy³o siê
pozytywnie. Bardzo mi³ej pani policjantce,
przebierañcy wrêczyli w³asnorêcznie wy-
konane bibu³kowe kwiatki, co wywo³a³o
ogólny aplauz uczestników happeningu.

– No có¿, s³u¿ba nie dru¿ba, a ludzie
bywaj¹ ró¿ni – puentuje Patyk.

Czy ta wyj¹tkowa, sobotnia akcja przy-
niesie za³o¿ony rezultat i czy uda³o siê za-
interesowaæ mieszkaj¹cych przy wybranych
podwórkach ludzi? Czas poka¿e. Nauczeni
doœwiadczeniem zdobytym na Zwi¹zkowej,
uczestnicy wierz¹, ¿e tak. Dziœ wiedz¹ rów-
nie¿, ¿e nie bêdzie ³atwo, bo przecie¿ nigdy
nie by³o. Ale to, co najwa¿niejsze, znów coœ
siê dzieje na Oruni, na jednej z dzielnic Gdañ-
ska, gdzie mieszkaj¹ i pracuj¹ ludzie, którzy
akceptuj¹ pozytywne i nowatorskie myœlenie,
dziêki którym stereotypowy szary obraz tego
miejsca z ka¿dym dniem nabiera kolorów.

ROMAN W. ITRICH

FOT. ARCH. RADY DZIELNICY ORUNIA

Uczestnicy Szkolenia

Fot. Agnieszka Bartków

Spotkanie z mieszkañcami projektowanych podwórek

Fot. GFIS


