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Jego s³owom mo¿na tylko przyklasn¹æ.
Nikt, komu na serio le¿y na sercu o¿ywienie
dróg wodnych w Gdañsku, nie mo¿e przejœæ
obojêtnie wobec propozycji, by przywróciæ
otwieranie co najmniej dwóch, a w dalszej
perspektywie – zgodnie z uchwa³¹ Rady
Miasta z 14 grudnia 1993 roku – piêciu
historycznych mostów. Suma, jak¹ siê
chce wydaæ na os³awion¹ k³adkê na O³o-
wiankê, wystarczy ze spor¹ nadwy¿k¹ na
pierwsze mosty – Zielony i St¹giewny.
A kiedy ju¿ siê tak stanie, niezwykle atrak-
cyjny pomys³ urz¹dzania po³¹czonych
z ich otwieraniem widowisk „Œwiat³o
i dŸwiêk” jest ze wszech miar godny
poparcia.

W ogóle gdy siê dobrze przyjrzeæ
owej k³adce, z zadziwiaj¹cym uporem
lansowanej ostatnio tak¿e przez w³a-
dze miasta, to nawet przy najbardziej
obiektywnym zastanowieniu trudno
znaleŸæ jakiekolwiek jej zalety. Wszyst-
kie, powtarzam: wszystkie cele, dla
jakich chce siê j¹ budowaæ, mo¿na
za³atwiæ lepiej, o wiele taniej i bez
kolizji z rozwojem ¿eglugi, przez
proponowane przez nas rozwi¹zania:

List do P. Prezydenta
w sprawie k³adki

na O³owiankê
P. dr Mariusz Pycz-Pyczewski przekaza³ nam kopiê listu, jaki napisa³ do Prezydenta Miasta Gdañska Pana Paw³a Adamowicza
i upowa¿ni³ nas do opublikowania go w naszym miesiêczniku. List zamieszczamy, bo jest naprawdê wzruszaj¹cy. Pisze
go lekarz, cz³owiek mi³uj¹cy Gdañsk, niezwykle zas³u¿ony dla krzewienia idei ¿eglarstwa wœród m³odzie¿y i ci¹gle czynny
mimo nêkaj¹cej go ciê¿kiej choroby.

a) regularnie kursuj¹cy prom, b) liniê au-
tobusow¹ przez Angielsk¹ Groblê – i jeszcze
zostan¹ pieni¹dze na otwieranie mostów
czyli na prawdziw¹ aktywizacjê Starego Por-
tu na Mot³awie. W momentach najwiêkszej
potrzeby prom w proponowanym miejscu
mo¿e kursowaæ np. w odstêpach co 15
minut, a autobus zaktywizuje tereny za
Mot³aw¹ o wiele lepiej ni¿ k³adka, która dla
mieszkañców tamtego rejonu bêdzie prak-
tycznie bezu¿yteczna. Nale¿y te¿ pamiê-
taæ, ¿e jesteœmy na terenie Pomnika Histo-

rii, na którym obowi¹zuj¹ szczególnie œci-
s³e zasady ochrony: a) uk³adu urbanistycz-
nego, b) historycznego krajobrazu. K³adka
niew¹tpliwie obie je narusza. W dodatku
wprowadza zagro¿enie dla bezpieczeñstwa
publicznego, bo przy zak³adanej wysokoœci
2,5 m nad wod¹ (na wiêksz¹ nie zgadza
siê konserwator) nie przejd¹ pod ni¹ statki
gaœnicze ani motorówki policji wodnej.
Gdy k³adka bêdzie zamkniêta (30 minut
na godzinê!), bêd¹ musia³y czekaæ na jej
otwarcie, a nie da siê tego zrobiæ od razu –

trzeba najpierw usun¹æ z niej ludzi.
OpóŸnienie akcji gaœniczej czy po-
rz¹dkowej bêdzie nieuniknione. ¯aden
konkurs na k³adkê (dlaczego nie na
prom?) tego nie zmieni. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e jest to inwestycja
pod ka¿dym wzglêdem szkodliwa.
Upieranie siê przy wyrzucaniu na ni¹
13 milionów z³otych, podczas gdy
ca³y nowy most zwodzony na Wis³o-
ujœcie, zdolny do przejazdu autoka-
rów, kosztowa³ 2,7 miliona z³!, nie
jest przejawem dobrego gospodaro-
wania (naszymi) pieniêdzmi.

ANDRZEJ JANUSZAJTISOtwarty Most Zielony – tak mo¿e byæ i dzisiaj
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PANIE PREZYDENCIE!

Pisze do Pana ten list, mo¿e nieporadny, cz³owiek bardzo chory,
niepe³nosprawny, wymagaj¹cy pomocy innych, ubogi i niezbyt
wykszta³cony.

Ró¿nica miêdzy Panem a mn¹ jest ogromna – Pan ma wysokie
stanowisko, znakomit¹ pozycjê spo³eczn¹ i liczne koneksje poli-
tyczne i biznesowe, których nie mam. Ma Pan pieni¹dze, cieszy
siê Pan powa¿aniem i szacunkiem, jest Pan wszechstronnie wy-
kszta³conym – w przeciwieñstwie do mnie – cz³owiekiem. Dzieli
nas prawie wszystko, ale jest coœ, co nas ³¹czy. To MIASTO,
szacunek i troska o NIE, starania, by by³o najwspanialsze.

Ten list jest podyktowany mi³oœci¹ do MIASTA, które lat temu
ponad szeœædziesi¹t przygarnê³o ma³ego „bie¿eñca”, nakarmi³o
i pos³a³o do polskiej szko³y. Mam prawo napisaæ do Pana ten list
w takiej formie, bo czujê siê gdañszczaninem, tu zdoby³em wy-
kszta³cenie, leczy³em ludzi, za³o¿y³em rodzinê, tu pozna³em urok
¿agli, st¹d p³ywam na morze nie zagrodzon¹ Mot³aw¹.

Tu ci¹gle fascynuje, zadziwia mnie kszta³tem, kolorem, zapa-
chem zjawisko plastyczne, jakim jest G³ówne Miasto, D³ugie
Pobrze¿e, Mot³awa, mosty na niej. O nich jeszcze bêdzie.

Dlatego proszê Pana, Panie Prezydencie, aby zarzuci³ Pan
nierozs¹dny pomys³ grodzenia Mot³awy k³adk¹ czy mostkiem. To
bez sensu. Za O³owiank¹ straszy jeszcze pustynia poprzemys³o-
wej dzielnicy, a mieszkañców tam niewielu. Argumentacja, ¿e fre-
kwencjê w Filharmonii poprawi k³adka – zwodzona, odchylana,
zatapiana czy podnoszona, niewa¿ne jaka – jest nieuczciwa. Pan
Dyrektor Perucki wie dobrze, ¿e  s³uchacza zdobywa siê cieka-
wym repertuarem, œwietnym wykonaniem, ciekaw¹ aran¿acj¹
i mistrzowskim poprowadzeniem orkiestry a nie k³adk¹ czy most-
kiem, nawet gdyby to by³ – most na rzece KWAI!

I na tym w³aœnie, nie tylko moim zdaniem, powinien skupiæ
swoje wysi³ki Pan Dyrektor Perucki, a nie na budownictwie l¹-
dowo-morskim, czy nowatorskich aran¿acjach architektury prze-
strzeni Wyspy O³owianki.

Tam pilnej naprawy wymagaj¹ inne rzeczy i tam nale¿y kiero-
waæ pieni¹dze (jeœli takie znajd¹ siê w kasie MIASTA) aby rato-
waæ Wyspê, a z ni¹ i Filharmoniê, bo nie daj Bo¿e, móg³by staæ
w poprzek Mot³awy mosteczek czy k³adka, ale posypa³a by siê
Filharmonia. Jak pomyœlê o tym, to, jak w piosence „p³akaæ chce
siê, a¿ chce siê p³akaæ”.

Miasto wyda³o bardzo du¿o pieniêdzy w ostatnich latach.
Mieszkañcy ponosz¹ ciê¿ary tych wydatków, na pewno potrzebnych
i trafionych. Podniesiono czynsz za najem mieszkañ komunalnych,
op³aty za wodê, za przejazdy miejsk¹ komunikacj¹. Nie wolno wy-
dawaæ setek tysiêcy z³otych na Komisjê Konkursow¹ i nagrody
dla zwyciêzcy. Nie wolno obiecywaæ realizacji nagrodzonego
projektu, bo realizacja nie bêdzie rzecz¹ prost¹. Pañski – z ca³ym
szacunkiem – ewentualny nastêpca na sto³ku prezydenckim nie
musi byæ entuzjast¹ podobnych koncepcji „rozbudowy” MIASTA.

Je¿eli jest Sponsor, sk³onny do wydania sporych pieniêdzy
w potrzebne i korzystne rewalidacje Miasta, to sk³adam Panu
Prezydentowi inne, na pewno bardzo atrakcyjne propozycje.

PREZYDENT MIASTA GDAÑSKA

PAN PAWE£ ADAMOWICZ

Czy s¹ coœ warte – proszê zapytaæ fachowców, historyków,
znawców dziejów Miasta – nie tajê, jak¿e cenn¹ bêdzie tu opinia
Pana Profesora Januszajtisa, konserwatorów np. z Wroc³awia,
tam te sprawy za³atwia siê wzorowo, z g³ow¹. Ale Wroc³aw ma
tuza nie do pobicia – Rafa³ Dutkiewicz na mapie prezydentów
polskich miast zajmuje pozycjê wyj¹tkow¹.

Proszê nie myœleæ, ¿e sugerujê naœladowanie, co nie by³oby
w koñcu takie z³e, ale proszê dzia³aniom Prezydenta Dutkiewicza
przyjrzeæ siê uwa¿nie, warto, Panie Prezydencie!

W roku 1973 bodaj, ówczesny Przewodnicz¹cy Rady Miasta
wyst¹pi³ z uchwa³¹ Rady do Prezydenta Miasta o rewitalizacjê
dwóch mostów zwodzonych – przez Mot³awê na Wyspê Spichrzów
– Zielonego i St¹giewnego przez Op³yw Mot³awy. Konflikt po-
miêdzy Przewodnicz¹cym, cz³owiekiem spolegliwym, delikatnym
a kompetentnym, jakim jest Profesor Januszajtis a Prezydentem
Jamro¿em, upartym i doœæ g³oœnym osobnikiem, przy Jego chêci
pokazania „kto tu rz¹dzi”, zakoñczy³ siê zasypaniem gruzem
i zabetonowaniem sprawnej maszynerii podnosz¹cej mosty.

I tak Jamro¿ pokaza³ kto rz¹dzi MIASTEM (procesy karne
by³y potem, o jakieœ nadu¿ycia, podobno...) MIASTU przyby³y
dwa mosty sta³e (!), a Profesor Januszajtis – czeka...

Mam propozycjê, aby uruchomiæ obydwa mosty. Mo¿e trzeba
bêdzie poszukaæ Sponsorów, co przy Pañskich stosunkach nie
bêdzie trudne. W 2015 roku bêdziemy obchodziæ 70. rocznicê
zakoñczenia wojny i powrotu Gdañska do Macierzy. By³by to
stosowny sposób uczczenia tych rocznic. Nie bêdzie pieniêdzy?
Ej¿e! Nawet jeœli Sponsor k³adki wycofa swoj¹ obietnicê wspo-
mo¿enia MIASTA, to mo¿e Mieszkañcy sami by...

A teraz – propozycja zorganizowania pokazu – przedstawienia
– imprezy typu „œwiat³o i dŸwiêk”. W sezonie letnim, np. od 15
czerwca do 15 wrzeœnia, o zmroku, powinno siê podnosiæ mosty,
niechby na pó³ godziny. Proszê sobie wyobraziæ!

£ódŸ z wioœlarzami ubranymi w stylu epoki, werble czy tr¹bka
do dania sygna³u, okrzyki herolda: „Gasiæ ogieñ! Mosty podnie-
sione / mosty siê podnosz¹”(historyczne!!), podniesienie mostów
w odpowiedniej oprawie dŸwiêków i œwiate³ – to¿ to widowisko
jakiego NIE MA nad Ba³tykiem. NIGDZIE! Proszê sobie wyobra-
ziæ, ¿e oprócz statycznych atrakcji typu: ¯uraw, Dwór Artusa,
Fontanna Neptuna – czy p³ywaj¹cych koszmarów typu Czarne
Per³y, pokazujemy ¿ywy obraz jak przed laty czterystu, korowód
postaci dawnych gdañszczan przechodzi ko³o Zielonej Bramy,
mo¿e stoisko z p³ytkami DVD z tej imprezy? Mo¿na by postawiæ
kram z gdañskimi piernikami (by³y takie, nie tylko Toruñ s³yn¹³
z pierników...).

Wiele rzeczy ciekawych mo¿na zrobiæ przy takiej okazji!
Panie Prezydencie! By³oby ciekawie, inaczej ni¿ dotychczas,

a mosty sta³y by siê tym, czym jest ¯uraw czy Dwór Artusa! Wiêc
proszê nie budowaæ k³adki, a rozwa¿yæ to co napisa³em.

Bêd¹c pewien Pañskiej uwagi i ¿yczliwego potraktowania
mojego listu – pozostajê z wyrazami szacunku.

Mariusz Pycz-Pyczewski,
kapitan jachtowy

Honorowy Cz³onek Polskiego Klubu Morskiego

Gdañsk, 8 czerwiec 2012 roku
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50-lecie œwiêceñ kap³añskich pierwszych

dziewiêciu absolwentów Gdañskiego

Seminarium Duchownego, by³ wœród nich

ks. infu³at Stanis³aw Bogdanowicz

Ks. infu³at Stanis³aw Bogdanowicz
i metropolita gdañski S³awoj Leszek G³ódŸ

Marsza³ek Województwa Pomorskiego Mieczys³aw Struk sk³ada gratulacje
ks. infu³atowi Stanis³awowi Bogdanowiczowi

W Dworze Artusa odby³ siê bankiet jubileuszowy

Ks. infu³at Stanis³aw Bogdanowicz w towarzystwie delegacji
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” w sk³¹dzie: in¿. arch. Stanis³aw
Michel, Alicja Misiukiewicz oraz Ewa i Andrzej Januszajtisowie

Dziewiêciu pierwszych absolwentów Gdañskie-
go Seminarium Duchownego w Oliwie obchodzi-
³o 26 czerwca 2012 r. w Gdañsku 50-lecie œwiê-
ceñ kap³añskich. Wœród jubilatów z kilku parafii
Trójmiasta, K³odawy, Stegny, Piek³a oraz z parafii
z Austrii i Niemiec by³ ks. infu³at Stanis³aw Bog-
danowicz, wieloletni proboszcz Bazyliki Mariac-
kiej w Gdañsku.

O godz. 12 w Bazylice Mariackiej rozpoczê³a
siê msza pod przewodnictwem metropolity gdañ-
skiego S³awoja Leszka G³ódzia. Homiliê wyg³osi³
arcybiskup senior Tadeusz Goc³owski. Wœród go-
œci by³ Marsza³ek Senatu PR Bogdan Borusewicz
i Marsza³ek Województwa Pomorskiego Mieczy-

s³aw Struk. Przybyli przedstawiciele Sto-
warzyszenia „Nasz Gdañsk” na czele z pre-
zesem doc. dr. in¿. Andrzejem Januszajti-
sem, by osobiœcie z³o¿yæ ¿yczenia i gratulacje
ks. infu³atowi Stanis³awowi Bogdanowi-
czowi, który jest honorowym cz³onkiem
tej organizacji. Oprawê muzyczn¹ mszy
zapewni³a Cappella Gedanensis pod dy-
rekcj¹ Aliny Kowalskiej-Biñczak, na or-
ganach gra³ Bogus³aw Grabowski. Druga
czêœæ jubileuszu przebiega³a w Wielkiej
Hali Dworu Artusa.

K.K.

FOT. HENRYK PIETKIEWICZ
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Przyby³ych powita³ Adam Koperkie-
wicz – Dyrektor Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska.

Wojna nie pozosta³a bez wp³ywu na

losy jego rodziny. W 1953 r. aresztowa-

ny, wiêzienie, amnestia

– Tadeusz Matusiak – urodzi³ siê w 1933 r.
w Warszawie – powiedzia³ w laudacji Pre-
zes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” doc.
dr in¿. Andrzej Januszajtis. – Wojna nie
pozosta³a obojêtna na losy jego rodziny.
Ojciec poleg³ pod Modlinem we wrzeœniu
1939 r. Po upadku Powstania Warszaw-
skiego matka wraz z rodzin¹ zosta³a skie-
rowana do KL Stutthof, stamt¹d trafili do
robót przymusowych. Nie maj¹c gdzie
wracaæ do zrujnowanej Warszawy, nieco
przypadkiem ,,pierwszym zastanym poci¹-
giem” udali siê do dopalaj¹cego siê jesz-
cze Gdañska.

Tu podj¹³ przerwan¹ naukê. W 1947 r.
wst¹pi³ do harcerstwa. Nie mog¹c siê po-
godziæ z przemianami ludowo-socjalistycz-
nymi w jego strukturze, w 1950 r. wst¹pi³

Tadeusz Matusiak w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta

Wszystko, co zasia³o nasze

pokolenie roœnie i piêknieje
Nie ka¿dego wita siê koncertem karylionowym. Tym razem tak by³o. Przybyli na spotkanie zebrali siê na przedpro¿u
Dworu Artusa. Tutaj do³¹czy³ do nich niezwyk³y goœæ – Tadeusz Matusiak. Wspólnie wys³uchano muzyki dzwonów z wie¿y
Ratusza G³ównego Miasta i przeniesiono siê do Wielkiej Sali Wety.

do grupy tajnej organizacji harcerskiej.
Wraz z innymi malowa³ na murach sym-
bol „Polski Walcz¹cej”. W 1953 r. zosta³
aresztowany. Po œledztwie zapad³ wyrok –
rok pozbawienia wolnoœci, konfiskata ma-
j¹tku i pozbawienie praw publicznych.
Amnestia uratowa³a go przed odbyciem
ca³oœci kary. W trakcie pobytu w Pawilo-
nie VI, popularnej i budz¹cej grozê „Szó-
stce” gdañskiego wiêzienia przy ulicy
Kurkowej zd¹¿y³ jednak poznaæ jego kar-
cery i inne formy traktowania wiêŸniów
politycznych. Po odzyskaniu wolnoœci d³u-
go nie móg³ dostaæ siê na studia. Podj¹³
pracê, jako kierowca. Jego starania zaowo-
cowa³y przyjêciem na studia historii w Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. Po dwóch
latach studiów przeniós³ siê do Torunia,
gdzie w 1961 r. obroni³ pracê magistersk¹
i podj¹³ pracê nauczyciela.

„Powrót” do Sztutowa, doprowadzi³

do utworzenia Muzeum Stutthof.

Przyczyni³ siê do sprowadzenia prochów

gen. Henryka Sucharskiego. Dyrektor

Muzeum Historycznego Miasta Gdañska.

Znów w Warszawie

– Tego samego roku trafi³ do by³ego
obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie
w rok póŸniej dziêki jego niema³ym stara-
niom utworzono Muzeum – kontynuowa³
Januszajtis. – Zosta³ jego pierwszym dy-
rektorem. Pocz¹tki by³y niezwykle trudne,
mia³ do dyspozycji zaledwie 6 pracowni-
ków. Uporczywa praca uchroni³a miejsce
od ca³kowitego zniszczenia, a podjête ini-
cjatywy skutkowa³y m.in. ods³oniêciem
w 1966 r. znanego powszechnie i cenione-
go za sw¹ wymowê pomnika.

By³ w gronie osób, które swym uporem
i staraniami doprowadzi³y w sierpniu 1971 r.,
w rok po wydarzeniach Grudnia 1970 r.
do sprowadzenia do Gdañska prochów
legendarnego ju¿ mjr Henryka Suchar-
skiego.

W latach 1972–76 pe³ni³ funkcjê dy-
rektora Muzeum Historycznego Miasta

Gdañska. W tym te¿ czasie do jego zas³ug
nale¿y zaliczyæ m.in. przy³¹czenie w 1973 r.
do Muzeum Przedbramia ul. D³ugiej –
Wie¿y Wiêziennej i Katowni, a tak¿e
przy³¹czenie w kolejnym 1974 r. Twierdzy
Wis³oujœcie. W 1974 roku otrzyma³ Na-
grodê Kulturaln¹ Prezydenta Miasta Gdañ-
ska. W latach 1976–82 pracowa³ w Urzê-
dzie Rady Ministrów. W kolejnych latach
1982–84 pracowa³ na rzecz powstaj¹cego
Instytutu ,,Pomnika – Centrum Zdrowia
Dziecka”. Nastêpne lata 1984–87 to praca
w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Kolejnym wyzwaniem by³a funkcja dy-
rektora w Biurze Rady Ochrony Pomni-
ków Walki i Mêczeñstwa (1987–90). Na
emeryturê przeszed³ w 1990 r. Nadal po-
zostaje aktywnym cz³onkiem Rady Mu-
zeum Stutthof. W marcu br. zosta³ unie-
wa¿niony jego wyrok z czasów PRL.

Odznaczenia i „Modlitwa Harcerska”.

Warto by³o tu pracowaæ”

By³o to pierwsze spotkanie z laureatem
Nagrody Prezydenta Miasta Gdañska w Dzie-

Pierwszy dyrektor Muzeum Stutthof Tadeusz
Matusiak (z lewej) z obecnym jego dyrektorem

Piotrem Tarnowskim

Tadeusz Matusiak – „w swoim ¿yciu spotka³em
wielu dobrych ludzi, którzy mn¹ pokierowali.

Sercem i dusz¹ pozostajê w Gdañsku”
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dzinie Kultury, które zorganizowa³o Sto-
warzyszenie „Nasz Gdañsk” wraz z Muzeum
Historycznym Miasta Gdañska. O kolej-
nych, ju¿ w okresie powakacyjnym, bê-
dziemy informowaæ. Sta³o siê ono okazj¹
do wspomnieñ o ¿yciu i dzia³alnoœci boha-
tera, ale i do uhonorowania go szczegól-
nymi wyró¿nieniami. Medal Prezydenta
Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza Ta-
deusz Matusiak odebra³ z r¹k Dyrektor
Kancelarii Prezydenta Heleny Chmielowiec.
W nie mniej uroczysty sposób wrêczono
mu legitymacjê Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, do którego wczeœniej wyrazi³
wolê wst¹pienia. Wiele ciep³ych s³ów pa-
d³o z ust obecnego Dyrektora Muzeum
Stutthof, Piotra Tarnowskiego, który wrê-
czy³ mu medal okolicznoœciowy wybity
z okazji 50-lecia istnienia Muzeum. Wzru-
szaj¹c¹ by³a chwila wspólnego odœpiewa-
nia z licznie przyby³ymi przedstawiciela-
mi gdañskiego œrodowiska harcerskich
Seniorów „Modlitwy Harcerskiej”.

Przywo³ana uroczystoœæ mia³a miejsce
29 maja br., a wiêc w czasie kiedy zamy-
kaliœmy ju¿ wydanie czerwcowe naszego
miesiêcznika. Mo¿e i dobrze siê sta³o, ¿e
dopiero w lipcu o nim piszemy. Ju¿ w czerw-
cu nadesz³a niezwykle interesuj¹ca i wielce
osobista w wymowie korespondencja od
Tadeusza Matusiaka. Oto jej fragmenty:

„Pozwoli Pan Przewodnicz¹cy, i¿ na
rêce Pana z³o¿ê serdeczne podziêkowania
dla Pañ i Panów, dzia³aczy Stowarzysze-
nia za wysi³ek, jaki w³o¿yli w organizacjê
uroczystego spotkania (…). Szczególne
podziêkowania sk³adam mojemu wielolet-
niemu Przyjacielowi Panu dyr. Rufinowi
Godlewskiemu (…). Dziêki za zaprosze-
nie harcerskich Seniorów. Ich œpiewana na
zakoñczenie modlitwa harcerska zosta³a

Legitymacjê cz³onkowska Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” wrêczy³ goœciowi
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis w asyœcie Rufina Godlewskiego

Medal Prezydenta Miasta Gdañska wrêczy³a bohaterowi spotkania
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Helena Chmielowiec

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

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

podchwycona przez wszystkich zebra-
nych. Jej echo odbija³o siê od dostojnych
murów Ratusza. Uœwiadomi³em sobie wte-
dy, ¿e warto by³o tu pracowaæ. W tym
budynku, w tym mieœcie i wœród takich
LUDZI. Nic nie zosta³o zmarnowane.
Wszystko, co zasia³o nasze pokolenie ro-
œnie i piêknieje (…). Dla mnie zaszczytem
jest, i¿ to Pan, Panie Profesorze dokona³

oceny kolejnych etapów, spo³ecznych i za-
wodowych dokonañ ca³ego mojego ¿ycia
(…), zechcia³ wyjaœniæ i skomentowaæ na
przyk³adzie mojego ¿yciorysu wieloœæ nur-
tów, jakie z³o¿y³y siê na rozwój spo³eczny
Miasta Gdañska w latach po 1945 r.” (…).

Pozostaj¹c z szacunkiem. Tadeusz Ma-
tusiak. Warszawa 15 czerwca 2012 r.”

TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI
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Do tego jeszcze Shakira narzeczona Ge-
rarda Pique brylowa³a w jurackiej „Bryzie”,
a para Beckhamów pojawi³a siê w Krakowie.

150 tys. zagranicznych kibiców
w Gdañsku

Kolejna grupa turystów to zagraniczni
kibice z wejœciówkami na stadiony i bez
wejœciówek bawi¹cy siê w strefie kibica.
Wkrótce pojawi¹ siê zbiorcze tabele i omó-
wienia tego ruchu turystycznego w na-
szym kraju i mieœcie. Najlepszymi rachmi-
strzami w tej dziedzinie s¹ oczywiœcie
s³u¿by celne. Spodziewany by³ nap³yw do
Polski oko³o 1 mln turystów, wobec czego
mo¿na by³o oczekiwaæ w Trójmieœcie
przynajmniej 1/5 lub 1/4 tej liczby przy-
byszów. Ale dla szacunkowych obliczeñ
wystarczy te¿ uwzglêdniæ liczbê miejsc na
polskich EURO – stadionach. Przypo-
mnijmy Warszawski Stadion narodowy
ma pojemnoœæ 58 500 miejsc dla kibiców.
Stadion Miejski we Wroc³awiu obliczony
jest na 42 771 miejsc. Gdañski Baltic Are-
na ma 42 105 miejsc, natomiast na po-
znañski Stadion Miejski wchodzi 41 609
kibiców. Gdy siê zliczy wszystkie mecze
jakie odby³y siê w czasie minionego EURO
na tych stadionach wychodzi potencjalnie
liczba 714 060 kibiców, przy czym wiêk-
szoœæ z nich to kibice zagraniczni. Ju¿
przed meczami obliczono, ¿e kibice zagra-
niczni mog¹ zostawiæ w Polsce ok. 800 mln
Euro. Ciekawym zatem jest, ilu przyby³o
do Gdañska z ogólnej liczby kibiców
przyby³ych do Polski. Przybli¿one szacun-
ki podano na konferencji prasowej w dniu
27 czerwca br. Tak wiêc w Gdañsku w okre-
sie Mistrzostw pojawi³o siê ok. 150 tys. za-
granicznych kibiców. Co do ogólnej liczby
kibiców przyby³ych do naszego miasta to
oblicza siê ich na 400 tys., z których 150 tys.
w czasie 4 meczy w sumie pojawi³o siê na
stadionie, a 250 tys. w strefie kibica. Warto
wspomnieæ te¿, ¿e sprzedano w tym czasie
1600 kart turysty.

Gdañsk by³ dobrze przygotowany na przy-
jêcie rzesz kibiców Pi³ki no¿nej. W Gdañ-
sku widaæ by³o odœwiêtny nastrój. Naro-
dowe flagi goœci imprezy powiewa³y na
gmachu Urzêdu Miejskiego i na Alei Zwy-
ciêstwa. Obs³uga logistyczna w Gdañsku

EURO 2012 za nami

Co na plus – co na minus?
Mamy ju¿ za sob¹ europejskie œwiêto pi³ki no¿nej. Mo¿na ju¿ wstêpnie podsumowaæ jakie spe³ni³y siê
zwi¹zane z nim oczekiwania i nadzieje. Najwa¿niejszymi turystami, którzy zechcieli odwiedziæ nasz
kraj w czasie EURO 2012 to oczywiœcie dru¿yny pi³karskie, które wybra³y Polskê na miejsce treningu

i wypoczynku. Na 15 obcych dru¿yn bior¹cych udzia³ w tej imprezie, a¿ 12 wybra³o Polskê. To jest równie¿, swego rodzaju
istotny wskaŸnik turystycznej atrakcyjnoœci naszego kraju. Gdañsk wybra³y dru¿yny Hiszpanii, Irlandii i Niemiec.

równie¿ nie zawiod³a. Dla niemieckich
kibiców uruchomiono po³¹czenie kolejowe
z Berlina do Gdyni. A w samym Gdañsku
komunikacja równie¿ dzia³a³a bez zarzutu.
Na 223 autobusy je¿d¿¹ce standardowo,
w dniach meczowych dodatkowo urucho-
miono 82. Na 102 sk³ady tramwajowe kur-
suj¹ce w zwyczajne dni, w dniach meczów
wypuszczono na trasy dodatkowo 52 sk³ady.
17 tys. pasa¿erów na 1 mecz przewozi³a
SKM kursuj¹ca do Letnicy (stacja Zaspa
Towarowa). W dni meczowe bardzo po-
mocni okazywali siê wolontariusze w liczbie
557. Ubrani w zielone stroje, udzielali oni
niezbêdnych informacji i nieœli doraŸn¹
pomoc turystom zagranicznym i zamiej-
scowym. Policja kieruj¹ca ruchem mia³a te¿
pe³ne rêce roboty, zw³aszcza przy dojœciach
do Stadionu i do Strefy Kibica przy Bramie
Oliwskiej, gdzie krzy¿uje siê wiele dróg.
By³y one w dniach meczowych zape³nione
do granic mo¿liwoœci kibicami i pojazdami.

W strefie kibica sprzedano 21 ton
jedzenia, ile piwa?

Uruchomiona zosta³a ogromna baza
¿ywieniowa w mieœcie, w du¿ym stopniu
zorganizowana w miejscach noclegowych:
hotelach, motelach itp. Do tego doliczyæ trze-
ba restauracje i bary szybkiej obs³ugi oraz

Mac Donaldy i KFC. W samej tylko strefie
kibica w dni meczowe sprzedano 21 ton je-
dzenia Niezbêdnym dodatkiem do jedzenia
tradycyjnie ju¿ jest piwo, król ka¿dej pi³-
karskiej imprezy. Pozostaj¹ puszki po pi-
wie, kartoniki po jedzeniu i inne odpady,
doœæ wskazaæ, ¿e w Gdañsku w omawianym
okresie wywieziono 320 ton œmieci.

W Gdañsku w widoczny sposób przy-
by³o kupuj¹cych w sklepach i konsumentów
w piwnych ogródkach. W dniach meczów
nastêpowa³ znacz¹cy wzrost obrotów han-
dlowych. Supermarkety i Galerie zape³nio-
ne by³y kupuj¹cymi kibicami. To s¹ cenne
euro pozostawione w naszym mieœcie.

Warto zapytaæ, czy zanotowano w tych
dniach wzrost liczby wypadków drogowych
oraz wzrost przestêpczoœci i w jakich gru-
pach? Jest to jednak temat na osobny arty-
ku³. Tu warto jedynie podkreœliæ, ¿e s³u¿-
by medyczne dzia³a³y bardzo sprawnie.
Przy strefie kibica sta³y ambulanse pogo-
towia ratunkowego. Sam widzia³em, jak
szybko i umiejêtnie, niemal ponad g³owa-
mi t³umów wynoszono ze Strefy Kibica
omdla³¹ dziewczynê. Podwy¿szona goto-
woœæ panowa³a równie¿ w Izbie WytrzeŸ-
wieñ. Dopingowanie zmaganiom pi³karzy,
u czêœci kibiców niestety nieod³¹cznie po-
³¹czone jest z pijañstwem.

Hiszpañscy kibice przed gdañskim stadionem
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Wœród ofert dla turystów sportowych
wa¿ne miejsce zajmowa³y imprezy w strefie
kibica. W Gdañsku 7 czerwca na otwarcie
Fan-Zonu zaproponowano koncert popu-
larnego Pit Bulla. „Rozszala³y Byk” rzeczy-
wiœcie okaza³ siê wulkanem energii i za-
prezentowa³ dynamiczny, sprawny koncert,
w zawrotnym tempie przedstawiaj¹c mixy
swoich najlepszych przebojów w pigu³ce,
daj¹c tym pe³ny przegl¹d hitów na waka-
cje. Widzowie mieli znakomit¹ okazjê do
spontanicznej zabawy tanecznej przy naj-
wy¿szej jakoœci muzyce u¿ytkowej.

A jakie atrakcje czeka³y na turystów
w samym centrum miasta. Dobrym pomy-
s³em by³y ogromne pi³ki z poszczegól-
nych EURO, ko³o Przedbramia. To pew-
nie by³ pomys³ UEF-y, w Poznaniu te¿
by³y podobne. Sta³e atrakcje Drogi Kró-
lewskiej, obok wspania³ych zabytków, to:
¿ywe pomniki, muzykanci i grajkowie,
zabawne portrety patrycjuszy z wyciêtymi
otworami do robienia pami¹tkowych foto-
grafii, ogródki piwne i puby z plazmami
do ogl¹dania meczy.

Kibice greccy rozpostarli ogromn¹ flagê
przys³aniaj¹c¹ po³owê D³ugiego Targu

Kibice najlepiej rozbawiaj¹ siê sami.
Niektórym wystarczy³o wyszumieæ siê na
ulicy. Najbardziej bawi³ stadionowy folk-
lor: z Hiszpanii pojawili siê nawet pano-
wie kibice poubierani w narodowe stroje
kobiece. W Warszawie ubrano w polsk¹ fla-
gê pomnik Miko³aja Kopernika, W Gdañ-
sku kibice greccy rozpostarli ogromn¹ fla-
gê przys³aniaj¹c¹ po³owê D³ugiego Targu
i powiewali ni¹ na wietrze, zachêcaj¹c do
happeningowych dzia³añ i wspólnej zaba-
wy. Trochê s³abiej by³o z miejsk¹ ofert¹

kulturaln¹: teatry nieczynne, Opera Ba³tyc-
ka og³osi³a przerwê urlopow¹, pozosta³y
kina z doœæ szerokim repertuarem, a w tym
transmisje z meczów na ¿ywo w technolo-
gii HD w Multikinie i pi³karski film rosyjski
– „Gra” w klubie filmowym „Horyzont”.

Mistrzostwa to ogromna promocja tury-
styczna miasta. Kibice przyjechali, zoba-
czyli piêkne zabytkowe miasto i wspania³y
stadion, spotkali siê z ¿yczliwym przyjê-
ciem, wiêc w przysz³oœci zapragn¹ tu wró-
ciæ. Pojawi³o siê ju¿ na ten temat wiele ta-
kich w³aœnie sygna³ów. Owi sportowi
turyœci opowiedz¹ te¿ w swoich krajach
o naszym piêknym mieœcie i zachêc¹ innych
do przyjazdu. Wa¿ne jest, aby kolos, czy
wrêcz Koloseum, które sobie zafundowali-
œmy w postaci „bursztynowego” stadionu,
nie zrujnowa³ zawrotn¹ kwot¹ swojego utrzy-
mania (12 mln z³ rocznie) finansów miasta
(przyk³adowo roczne dochody w bud¿ecie
na rok 2011, to ok. 2308,6 miliona z³), co
wygl¹da³oby na samobójcz¹ bramkê. Ist-
nieje ju¿ dosyæ przemyœlana strategia takiej
eksploatacji stadionu, aby przynosi³ on do-
chody. Za sam¹ promocjê PGE w nazwie
stadionu otrzyma on grube pieni¹dze (nie
wypada ujawniaæ ile). Do tego dochodzi
wynajmowanie powierzchni pod targi i eks-
pozycje. „Lechia” bêdzie organizowa³a na
stadionie oko³o 15 imprez rocznie. Bêd¹
te¿ organizowane koncerty gwiazd, najbli¿-
szy pod koniec sierpnia.

Pi³karskie mistrzostwa to dobra okazja,
aby jak najlepiej zaprezentowaæ Polskê ki-
bicom i turystom, nie tylko na stadionach,
ale równie¿ w miastach. Np. w Gdañsku
przy Przedbramiu pojawi³a siê piêkna ga-
leria gdañskich zabytków, wybitnych oso-
bistoœci oraz hase³ i pojêæ zwi¹zanych z na-

szym miastem. Ogólnie uda³o siê przeka-
zaæ kibicom i turystom pozytywny obraz
Gdañska i Polski oraz obaliæ kilka stereo-
typów o pijañstwie, ksenofobii i niegospo-
darnoœci Polaków. Nie by³o awantur, burd
i innych kompromituj¹cych zachowañ.
Ankietowano oceny przebiegu mistrzostw
w Gdañsku. 93% respondentów oceni³o
ów przebieg bardzo dobrze. 83% pytanych
kibiców uzna³o Gdañsk za miasto bez-
pieczne. Kibice i turyœci wydali o naszym
mieœcie bardzo pozytywn¹ opiniê, podkre-
œlaj¹c, ¿e jest ono przyjazne, bezpieczne
i niekonfliktowe. Byæ mo¿e ten pozytyw-
ny obraz spowoduje, ¿e ci sami lub inni
turyœci zechc¹ przyjechaæ do nas w przy-
sz³oœci.

Wrzaski do pó³nocy, sikanie – gdzie
popad³o

By³y równie¿ ujemne zjawiska EURO
turystyki: Wrzaski i g³oœne œpiewy przez
ca³y dzieñ i pó³nocy. Kibice za³atwiali siê
w ka¿dym wolnym miejscu, pod krzakiem,
drzewem, przy murze, przy parkanie i gdzie
tylko siê da³o. W Warszawie pobito ma-
szeruj¹cych na stadion rosyjskich kibiców,
sprawa g³oœna na ca³¹ Polskê. W Krako-
wie natomiast pojawi³y siê ma³pie wrzaski
na widok czarnoskórego pi³karza.

Turyœci skupiaj¹ siê w centrach miast.
W Gdañsku na Stogach na pla¿y widzia-
³em puste ogródki piwne. Niektórzy boj¹
siê EURO, nie bawi¹ ich t³umy prymityw-
nych osobników, chamskie zachowanie
i rubaszne ¿arty.

Zyska³y gdañskie zabytki. Mamy stadion,
obyœmy go najefektywniej wykorzystali

Skutki dalekosiê¿ne EURO: Bilans tu-
rystycznych zysków i strat, a zw³aszcza
uzyskanych dochodów w czasie EURO
mo¿na obliczyæ ju¿ dziœ. Nale¿y jednakPo barwach narodowych mo¿na by³o poznaæ prawdziwego kibica

Ogromny puchar Mistrzostw prezentowany
w Gdañsku trafi³ w rêce Hiszpanów
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Œwiêtowano w dniach 15–18 czerwca
2012 r.

Czêœæ programu zosta³a zrealizowana
w goœcinnym Centrum Edukacji i Promo-
cji Regionu w Szymbarku, czêœæ w mu-
rach miasta Gdañska.

Prawdziw¹ pere³k¹ okaza³y siê koncerty
Krymsko-Tatarskiego Teatru Muzyczno-
-Dramatycznego z Semferopola. Mo¿na
ich by³o podziwiaæ dwukrotnie, wyst¹pili:
na scenach w Szymbarku i w Rosyjskim
Centrum Nauki i Kultury w Gdañsku. Ze-
spó³ powsta³ w 1901 r., obecnie tworzy go

W Gdańsku i w Szymbarku

Œwiêto P³uga Tatarów
– Sabantui

Tegoroczne dni kultury etnicznej i œwiêto Sabantui pozostan¹ na d³ugo w pamiêci nie tylko polskiej spo³ecznoœci Tatarów.
Na uroczystoœciach nie zabrak³o goœci z kraju i z zagranicy, w tym z Tatarstanu i z Krymu.

Artyœci z Semferopola na scenie w Szymbarku Œwiêto by³o równie¿ okazj¹ do wrêczenia medali i podziêkowañ

wzi¹æ i to pod uwagê, ¿e dokonane inwe-
stycje w bazê i serwis turystyczny, niew¹t-
pliwie zbilansuj¹ siê w najbli¿szych la-
tach. Na EURO zyska³y gdañskie zabytki:
zajaœnia³ nowym blaskiem he³m Ratusza
G³ównego Miasta, odnowiono fontannê
Neptuna, zakoñczono te¿ wreszcie prze-
ci¹gaj¹c¹ siê w nieskoñczonoœæ renowacjê
Bramy Wy¿ynnej. W ca³ej Polsce podjêto
wiele inwestycji dla wzbogacenia infra-
struktury komunikacyjnej, przek³adaj¹-
cych siê na zwiêkszenie i sprawniejsz¹
obs³ugê ruchu turystycznego: dworzec
kolejowy w Poznaniu, lotnisko w Gdañsku,
Dworzec Wschodni w Warszawie, trasy
dojazdowe, stadiony odmieniaj¹ce oblicza
miast, znik³o warszawskie szczurowsko.
Po³¹czono autostrad¹ Warszawê z Berli-
nem i Gdañsk z Toruniem. 9 czerwca br.
zakoñczono budowê gdañskiej obwodnicy
po³udniowej (18 km, 5 wêz³ów komunika-

cyjnych, najd³u¿sza 3 km estakada), której
koszt wyniós³ 1,5 mld z³. Rozpoczêto wiele
inwestycji, które zakoñcz¹ siê po EURO.
Zwiêkszono kwoty na turystyczn¹ promo-
cjê kraju. Znacz¹co wzros³a liczebnie baza
turystyczna, miêdzy innymi stworzono
bazy wypadowe dla dru¿yn stacjonuj¹cych
w Gdañsku. Stadion gdañski i inwestycje
z nim zwi¹zane wyznaczaj¹ now¹ jakoœæ
i wa¿n¹ now¹ perspektywê naszemu miastu.
Zabiegi w³adz miasta powinny iœæ w kie-
runku w³aœciwego i jak najpe³niejszego
wykorzystania mo¿liwoœci, jakie ten sta-
dion z przyleg³oœciami stwarza. Burszty-
nowa korona stadionu, wrêcz prowokuje
do tego, aby robiæ na nim z³oty interes, ko-
rzystny dla ca³ego miasta i wszystkich jego
mieszkañców. To trudna sztuka i trudne
wyzwanie, warte jednak ka¿dego wysi³ku,
aby zadowoliæ wszystkich, bo ten stadion
bez przesady podoba siê wszystkim. Bra-

kuje mu tylko bie¿ni lekkoatletycznej. Ale
i bez niej, w Gdañsku nowym wyzwaniem
po EURO powinno byæ jak najefektyw-
niejsze i najefektowniejsze wykorzystanie
bursztynowego stadionu, tak dobre, ¿eby
nie by³o trzeba go wyburzaæ po kilku la-
tach, jak to czyniono ostatnio w Portuga-
lii. Gdañski stadion przy umiejêtnym jego
wykorzystaniu np. dobre koncerty, œci¹ga-
j¹ce fanów z zagranicy i z ca³ej Polski,
mo¿e znakomicie generowaæ ruch tury-
styczny w Trójmieœcie, tak potrzebny dla
³atania naszego bud¿etu, kiedy koñcz¹ siê
ju¿ œrodki finansowe z UE na dalszy roz-
wój infrastruktury. Dobrze zarz¹dzany sta-
dion to nie, wieczne utrapienie dla Rady
Miasta, ale maszynka do robienia pieniê-
dzy. Nie zmarnujmy szansy na rozwój.

TEKST I FOTOGRAFIE:

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

150 aktorów, tancerzy i muzyków. Artyœci
wielokrotnie wystêpowali w ró¿nych kra-
jach. Sympatyków zdobywali w Moskwie,
Kazaniu, Ufie, ale i w Niemczech, Szwaj-
carii, Rumunii, Anglii i w Polsce, gdzie
m.in. goœcili ju¿ w ubieg³ym roku.

Niewtajemniczonym nale¿y wyjaœniæ,
¿e Sabantui (Œwiêto P³uga), to tatarskie
œwiêto ludowe. Jest obchodzone po zakoñ-
czeniu wiosennych prac polowych. Stanowi
okazjê do spotkañ i wzajemnie wyra¿anej
radoœci. G³ównym organizatorem tego-
rocznego œwiêta w Gdañsku i na Pomorzu

by³o nie po raz pierwszy Narodowe Cen-
trum Kultury Tatarów Polskich w RP im.
Leona Mirzy Kryczyñskiego. Obchodom
œwiêta towarzyszy³a wystawa w Szymbar-
ku poœwiêcona rocznicy Deportacji Naro-
du Krymskotatarskiego. Tematowi temu
poœwiêcono równie¿ zrealizowan¹ w Szym-
barku konferencjê. Wœród uhonorowanych
medalami znaleŸli siê równie¿ przedstawi-
ciele wymienionego zespo³u artystów z Sem-
feropola.

TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI
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XIII Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku

Bogactwo w ró¿norodnoœci
Ju¿ po raz XIII odby³y siê Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej w Gdañsku. Ich organizatorem jest gdañski
oddzia³ Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce. Podczas tej dwudniowej imprezy, która

na trwa³e wpisa³a siê w krajobraz kulturalny Wybrze¿a, odby³y siê m.in.: koncerty, wyk³ady oraz wystawy, a tak¿e mia³a
miejsce degustacja potraw ¿ydowskich.

wyk³ad „¯ydowski œlad Gdañska” Odby³a siê
te¿ uroczystoœæ wrêczenia nagród Z³otej Me-

nory Gdañskiej, które otrzymali: prezes
Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki
Beniamin Koralewski (aktor, œpiewak i re¿y-
ser) oraz dyrektor GTPS Daniel Kufel (artysta
malarz i dzia³acz kulturalny). Rabin Chaim

Beliak (USA) przybli¿y³ zaœ judaizm postêpo-
wy (reformowany, progresywny). Serca pu-
blicznoœci podbi³ jednak koncert „Moje Sztej-
te³e Gdañsk” Danuty Stankiewicz z zespo³em.

– Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej wci¹¿
siê rozwijaj¹ – mówi przewodnicz¹cy gdañ-
skiego oddzia³u TSK¯ Jakub Szadaj.

Przed nami dwie kolejne imprezy: „Biogra-
fie Gdañskie – Dni Mniejszoœci Narodowych
i Etnicznych” oraz o organizowany wspólnie
z franciszkanami oraz Gmin¹ Muzu³mañsk¹ –
„Asy¿ w Gdañsku”.

JAROS£AW BALCEWICZ

FOT. JERZY GAJEWICZ

Biesiada na tarasie

Jakub Szadaj na tle wystawy obrazów Daniela Kufla

bywaj¹cych siê w Gdañsku meczy pi³karskich w ramach Euro
2012 publicznoœæ nie zawiod³a i trzeba by³o nawet dostawiaæ
krzes³a. Monika Chrz¹stowska (Teatr ¯ydowski w Warszawie)

zaprezentowa³a recital „Czekaj¹c na Mesjasza” (akompaniament
Teresa Wroñska). Z kolei dr Roman Nieczyporowski (ASP
w Gdañsku) wyg³osi³, po³¹czony z prezentacj¹ multimedialn¹,

W pierwszym dniu impreza odbywa³a
siê w wype³nionej po brzegi Galerii „Punkt”
Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztu-
ki. Rozpoczê³a j¹ nauka jêzyka hebraj-
skiego prowadzona przez Piotra Bartla.
Z kolei kantor Karol Ko³odziej wykona³
wi¹zankê pieœni ¿ydowskich. G³ównym
wydarzeniem by³o jednak otwarcie wysta-
wy malarstwa zatytu³owanej „Moje wê-

drówki” autorstwa Daniela Kufla inspi-
rowanej Tanachem (úðØê) czyli Bibli¹
Hebrajsk¹ lub jak kto woli Starym Testa-
mentem. Pierwszy dzieñ zakoñczy³a wspól-
na biesiada na urokliwym tarasie, pomiê-
dzy budynkiem GTPS, a Dworem Artusa,
podczas której mo¿na by³o rozkoszowaæ
podniebienie specja³ami kuchni ¿ydow-
skiej.

– Stary Testament zawsze mnie inspiro-
wa³ – podkreœla Daniel Kufel. – Praktycz-
nie od pocz¹tku mojej twórczoœci. Ci¹gle
okrywam w nim coœ nowego.

W drugim dniu impreza przenios³a siê
do Ratusza Staromiejskiego. Pomimo od-
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1918 r. Polski. Ich konsekwencj¹
sta³o siê pojawienie na mapie two-
ru o nazwie Wolne Miasto Gdañsk
(Freie Stadt Danzig). Rozwi¹za-
nie to nie zadowoli³o ¿adnej ze
stron.

Polska bowiem oczekiwa³a
zwrotu ziem przy ujœciu Wis³y
stanowi¹cych jej w³asnoœæ histo-
ryczn¹, geograficzn¹ i w znacz-
nej mierze narodow¹. Natomiast
Niemcy od zarania utworzenia
Wolnego Miasta d¹¿yli do od-
zyskania utraconego terytorium
i do wykazania jego niemieckie-
go charakteru. Senat gdañski nie
traktowa³ statusu prawnego WMG
jako rzeczy sta³ej, lecz jako rzecz
tymczasow¹, obowi¹zuj¹c¹ do
czasu ponownego przy³¹czenia
Gdañska do Niemiec. Stoj¹cy przez
pierwszych 10 lat na czele Sena-

tu prezydent Heinrich
Sahm1, usi³owa³ na-
wet nadawaæ Wolne-
mu Miastu rangê nie-
zawis³ego pañstwa, co
oczywiœcie pozosta-
wa³o w prawnej sprzecznoœci
z postanowieniami traktatu wer-
salskiego. Polityka polska pro-
wadzona wobec Gdañska by³a
ca³kowicie odwrotna. Rz¹dowi
Rzeczpospolitej chodzi³o o mak-
symalne wykorzystanie upraw-
nieñ wynikaj¹cych z traktatu,
a przede wszystkim o zacho-
wanie istniej¹cego stanu rzeczy
i przestrzeganie konstytucji gdañ-
skiej, któr¹ gwarantowa³a Liga
Narodów.

Konflikty na linii

Warszawa–Gdañsk

W tej sytuacji nie trudno by³o
o konflikty na linii Warszawa–
Gdañsk i faktycznie stosunki te

Jednak¿e po I wojnie œwiatowej sytu-
acja polityczna na mapie Europy zmieni³a
siê radykalnie.

Nie Polska, lecz Niemcy mia³y stanowiæ

granicê bolszewizmu w Europie

Drugie Wolne Miasto powsta³o, z jed-
nej strony, w wyniku rozbie¿noœci pomiê-
dzy zwyciêskim mocarstwami, a z drugiej
– podyktowane by³o koniecznoœci¹ za-
pewnienia odrodzonemu pañstwu polskie-
mu dostêpu do morza. Patrz¹c na ostatecz-
ny kszta³t Europy po 1918 r. nie sposób
pomin¹æ wp³ywu na decyzje wersalskie
rewolucji paŸdziernikowej. Niepokój o roz-
szerzenie rewolucji spowodowa³, i¿ w pla-
nach mocarstw zachodnich wobec Polski
dokona³a siê istotna zmiana. To nie Pol-
ska, lecz Niemcy mia³y stanowiæ granicê
bolszewizmu w Europie. St¹d te¿ wziê³y
siê ustêpstwa na korzyœæ zwyciê¿onych
Niemiec kosztem powsta³ej 11 listopada

Wolne Miasto Gdańsk

Kompromis gdañski – barometr

stosunków polsko-niemieckich
Koncepcja utworzenia w Gdañsku Wolnego Miasta nie by³a w jego historii precedensem. Ju¿ w latach 1807–1814,
za czasów wojen napoleoñskich, strategiczna rola tego portu przy ujœciu Wis³y i wynikaj¹cy st¹d potencja³ ekonomiczny
i gospodarczy doprowadzi³y do utworzenia autonomicznego terytorium.

od pocz¹tku uk³ada³y siê niepomyœlnie.
W³adze gdañskie obawia³y siê zbytniego
zwi¹zania miasta z gospodark¹ polsk¹, co
mog³oby doprowadziæ do niepo¿¹danego
dla nich umocnienia siê Polski przy ujœciu
Wis³y. Jakkolwiek tu¿ po zakoñczeniu woj-
ny do Gdañska istotnie zaczêli przybywaæ
przedstawiciele polskich sfer przemys³o-
wych, handlowych i finansowych, to wkrót-
ce proniemiecka polityka Senatu tak sku-
tecznie zahamowa³a te tendencje, ¿e sporo
polskich placówek gospodarczych musia³o
ulec likwidacji. Wed³ug ró¿nych danych
Polacy stanowili w WMG od 3 proc. do
11 proc. obywateli. Przy czym w roku
1934 WMG liczy³o 408 tys. mieszkañ-
ców. Z kolei – jak pokaza³ spis wyznanio-
wy z 31 sierpnia 1924 r. – na terenie
WMG by³o ok. 260 tys. protestantówWielka Synagoga w Gdañsku

Heinrich Sahm prezydent Senatu WMG
w latach 1920–1930
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1 Heinrich Sahm (1877–1939) – polityk nie-

miecki, prawnik z wykszta³cenia, prezydent

Senatu Wolnego Miasta Gdañska w latach

1920–1930, zwolennik wcielenia Gdañska do

Rzeszy.

Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów „Nasza
Orunia” skupia lokaln¹ grupê osób ró¿nych
zawodów.

Znana od wieków maksyma

W nowoczesnym i racjonalnym my-
œleniu i podejœciu do okreœlonych zadañ
i sposobów ich realizacji IKO staje siê
komplementarnym œrodowiskiem. W dzia-
³aniu kierujemy siê – znan¹ od wieków –
maksym¹: na ch³opski rozum, czyli nowo-
czeœniej – in¿ynierskie myœlenie, które jest
niezbêdne w ka¿dej dziedzinie ¿ycia za-
równo typowo technicznej jak i humani-
stycznej.

Z zadowoleniem informujemy, ¿e przy
Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk” powsta³o
IKO – interdyscyplinarne œrodowiskowe
ko³o in¿ynierów i pasjonatów dzielnic:
Orunia, Œw. Wojciech i Lipce. Celem ko³a
jest praca na rzecz dobra wspólnego
z naczeln¹ zasad¹: nie jesteœmy przeciw
komuœ, ale za czymœ, dobieraj¹c tañsze
i lepsze rozwi¹zanie. Wierzymy, ¿e uda
siê nam spe³niaæ funkcjê katalizatora, b¹dŸ
spoiwa, w tworzeniu nowych dziejów
Oruni.

Dzia³alnoœæ rozpoczêliœmy od œrodowi-
skowej oddolnej samoorganizacji omijaj¹c
biurokratyczne przeszkody administracyj-
ne i s¹dowe. W porê zauwa¿yliœmy, ¿e
nie potrzeba wywa¿aæ otwartych drzwi,
poniewa¿ statut Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” spe³nia oczekiwania i potrzeby
nasze – IKO.

Do Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” przystąpiło Koło Inżynierów i Pasjonatów
„Nasza Orunia” IKO (1)

Ku tañszym i lepszym
rozwi¹zaniom

Aby wiedzieæ, dok¹d iœæ, trzeba najpierw wiedzieæ sk¹d siê przysz³o. Dla uwiarygodnienia tego myœlenia zorganizowaliœmy
wycieczkê po wspania³ych zabytkach oruñskich osobliwoœci. IKO taki w³aœnie obra³o kierunek.

Na ¿yznej glebie dobre plony

IKO zosta³o przyjête do Stowarzysze-
nia „Nasz Gdañsk” dnia 8 maja, 2012 r.
uchwa³¹ zarz¹du na wyjazdowym posie-
dzeniu, w³aœnie na Oruni, w ogrodach
p. Justyny Kalety. Zatem IKO powsta³o na
¿yznej glebie i powinno dobrze wzrastaæ.
Potrzebna jest jednak troska mieszkañców
– gospodarzy i dobrych przedsiêbiorców,
których chcemy promowaæ, bo przecie¿ s¹

moc kierujemy równie¿ pod adresem dy-
rektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej I
stopnia im. H. Wieniawskiego pani mgr
Beaty Domurad-Izdebskiej.

Wspó³praca na co dzieñ

Przepiêkny koncert uczniów tej szko³y
wraz z prowadzeniem p. Magdaleny Mi-
ziñskiej uœwietni³ wyk³ad w dworku Artu-
ra. Kierownik Dworku Artura p. Przemy-
s³aw Wojciechowski s³u¿y³ nam pomoc¹
w organizacji wyk³adu p. prof. Andrzeja
Januszajtisa. Sprawozdanie ze spotkania
bêdzie zamieszczone oddzielnie. Niech
¿a³uj¹ ci, których nie by³o.

Odczuwaj¹c niedosyt informacji o kon-
cepcji konkursu dla szkó³ œrednich nt. wi-
zji zagospodarowania w¹wozu i doliny
Potoku oruñskiego zaplanujemy na wrze-
sieñ kolejne spotkanie.

25 sierpnia br. planujemy spotkanie
robocze z przedstawicielami oruñskich
pracodawców z cz³onkami IKO Gdañskiej
Fundacji Innowacji Spo³ecznej i Rady
Osiedla Orunia – Œw. Wojciech – Lipce
oraz z przedstawicielami Rady Miasta
Gdañska.

W dalszym ci¹gu oczekujemy na pasjo-
natów „Naszej Oruni”. W szeregi IKO
mog¹ wst¹piæ ci, którzy chc¹ pozostawiæ
swój wk³ad w miejscu, w którym przeby-
waj¹ wiêksz¹ czeœæ swojego codziennego
¿ycia.

JÓZEF KUBICKI, ZA£O ȲCIEL IKO

i ponad 130 tys. katolików. Ludnoœæ wy-
znania moj¿eszowego szacowano na ok.
8–11 tys. mieszkañców.

Walka o zaspokojenie polskich praw
w Gdañsku rodzi³a ci¹g³e spory miêdzy
obu stronami. Œwiadczy o tym chocia¿by
fakt, i¿ Rada Ligi Narodów rozpatrzy³a
w latach 1922–1933 106 spornych spraw
miedzy WMG a Polsk¹. Rozjemcza dzia-
³alnoœæ Wysokiego Komisarza, a w dru-
giej instancji Rady Ligi sprowadza³a siê

bardzo czêsto do wydawania werdyktów
na korzyœæ WMG. Na skutek zarówno tej
polityki, a tak¿e sztucznie stawianych
przez Senat barier utrudniaj¹cych dostêp
do portu, Polacy zostali zmuszeni do wy-
budowania Gdyni.

Kompromis gdañski okaza³ siê w prak-
tyce barometrem stosunków polsko-nie-
mieckich. Nosi³ w sobie zarzewie wojny,
na co zwraca³ uwagê, ju¿ w 1919 r. Mar-
cel Sembat na forum parlamentu francu-

skiego. Dziwaczny twór traktatu wersal-
skiego ostatecznie obali³ Hitler 1 wrzeœnia
1939 r.

JAROS£AW BALCEWICZ

to najcenniejsze s¹siedzkie miejsca pracy.
Takie miejsca pracy nale¿y otoczyæ, wiêc
szczególnym zaanga¿owaniem wszystkich
mieszkañców (IKO bêdzie o to zabiegaæ).

Ponadto informujemy, ¿e uda³o siê nam
nawi¹zaæ dobr¹ wspó³pracê z Rad¹ Osie-
dla Orunia – Œw. Wojciech – Lipce oraz
Gdañsk¹ Fundacj¹ Innowacji Spo³ecznej.
Szczególne s³owa podziêkowania za po-

Herb Oruni
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Zaprezentowane s¹ tematy: planowanie
przestrzenne, budownictwo mieszkaniowe
(od domów jednorodzinnych po wieloro-
dzinne), obiekty sakralne, budynki u¿y-
tecznoœci publicznej (szko³y, szpitale, sa-
natoria, budynki zwi¹zane z infrastruktur¹
komunaln¹, kina, gmachy administracyj-
ne). Odrêbne materia³y dotycz¹ polskich
inicjatyw budowlanych. 

Na planszach ogl¹damy: projekty, zdjêcia
archiwalne i wspó³czesne wybranych obiek-
tów. Ekspozycjê uzupe³ni¹ cztery makiety
architektoniczne. Dla zwiedzaj¹cych do-
stêpna jest równie¿ prezentacja
multimedialna.

Ekspozycja zainaugurowa³a
tegoroczne Œwiêto Miasta, patro-
nat honorowy nad ni¹ sprawuj¹:
Mieczys³aw Struk, Marsza³ek
Województwa Pomorskiego, An-
nette Klein, Konsul Generalna
Republiki Federalnej Niemiec,
Pawe³ Adamowicz, Prezydent
Miasta Gdañska i Jacek Karnow-
ski, Prezydent Miasta Sopotu.
Finansowo wspar³a wystawê Fun-
dacja Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej.

Prof. dr hab. Ma³gorzata Omilanowska:
„Obszar, na którym naj³atwiej bêdzie

nam znaleŸæ porozumienie i sposób na
odczarowanie tematu.”

– Ekspozycja jest przyk³adem tego, co
Dom Uphagena mo¿e czyniæ dla przybli¿e-
nia niedawnej przesz³oœci Gdañska – powie-
dzia³ Pawe³ Adamowicz. – Okres ten jest
najmniej znany wspó³czesnym gdañszcza-
nom, chocia¿ w tych budynkach mieszkaj¹,
przez te ulice chodz¹. Wiedza na temat hi-
storii architektury tych obiektów jest nie-
wielka, dziêki wystawie temat przeniknie
do szerszych krêgów spo³eczeñstwa.

Warto zwróciæ uwagê na budynki z tego
okresu przeznaczone dla mniej zamo¿nych

„Architektura i urbanistyka Wolnego Miasta Gdańska

1920–1939” – wystawa w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12

Nies³usznie zapomniane,

warte docenienia i ochrony
Budynki z okresu Wolnego Miasta Gdañska to najczêœciej obiekty zapomniane, zaniedbane i nie ciesz¹ce siê zbyt du¿¹
popularnoœci¹. Zupe³nie nies³usznie, bowiem zakamarki (i nie tylko) naszego Miasta pe³ne s¹ architektonicznych pere³ek, wznie-
sionych w³aœnie w czasach miêdzywojennych. „Architektura i urbanistyka Wolnego Miasta Gdañska 1920– 1939” to tytu³
wystawy w Domu Uphagena przy ul. D³ugiej 12, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdañska, która otwarta zosta³a
25 maja 2012 r. i czynna bêdzie do 3 marca 2013 roku. 

warstw spo³eczeñstwa, które dziœ nazywamy
budownictwem spo³ecznym, czy socjalnym,
one zda³y egzamin czasu, uleg³y weryfikacji
pozytywnej, stwierdzi³ prezydent Adamo-
wicz. Wyrazi³ nastêpnie serdeczne podziêko-
wanie za przygotowanie wystawy zespo³owi
Oddzia³u Dom Uphagena Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdañska na czele z pani¹
kierownik dr Ew¹ Barylewsk¹-Szymañsk¹
– powiedzia³ na wernisa¿u Pawe³ Adamo-
wicz, prezydent Miasta Gdañska. Podziêko-
wa³ partnerom z Republiki Federalnej Nie-
miec za pomoc w realizacji przedsiêwziêcia.

czy bardzo trudnych dziejów miasta, zauwa-
¿y³a prof. dr hab. Ma³gorzata Omilanowska.
Z punktu widzenia polskiej polityki histo-
rycznej czasy te by³y niechêtnie omawiane
i rzadko w pozytywnym œwietle. Specyficz-
ne tabu powoduje, ¿e mówimy bardzo du¿o
i mocno o dzia³alnoœci Polaków w Wolnym
Mieœcie Gdañsku, natomiast za ma³o mo¿e
doceniamy to, co dobrego wydarzy³o siê
w mieœcie w dziedzinie nie upolitycznio-
nej – architekturze i urbanistyce.

– Wiadomo, ¿e architektura nigdy nie jest
niepolityczna, ale myœlê, ¿e to obszar, na

którym naj³atwiej bêdzie nam
znaleŸæ porozumienie i sposób
na odczarowanie tematu – kon-
tynuowa³a prof. Omilanowska.
– Wystawa skupia siê na czasach,
które dla architektury by³y wa¿-
ne, a spo³ecznie jeszcze nie s¹ tak
docenione, jak powinny.

Eksperci wiedz¹, ¿e ta archi-
tektura jest warta ochrony, opie-
ki, dbania o ni¹. Wystawa, prze-
konaniu pani Minister, przyczyni
siê do spopularyzowania tematu,
sprawi, ¿e ³atwiej bêdzie w przy-
sz³oœci walczyæ konserwatorom,
ekspertom i opiekunom zabyt-

ków o ochronê tego dziedzictwa.
– Ekspozycja jest ogromnym sukcesem

pañstwa dr Ewy Barylewskiej-Szymañskiej
i Wojciecha Szymañskiego, którzy przez
ostatnich kilka lat ciê¿kiej pracy j¹ przygoto-
wali – powiedzia³a na zakoñczenie prof. dr
hab. Ma³gorzata Omilanowska. – ¯yczê ko-
lejnych ekspozycji, bo œwietnie wam idzie!

Budynki z 20-lecia miêdzywojennego nie
ciesz¹ siê szerokim zainteresowaniem,
czêsto s¹ zaniedbane, a przebudowy

odbieraj¹ im wszelkie walory estetyczne,
a przecie¿ s¹ one istotnym elementem

pejza¿u kulturowego ca³ego regionu

– Za³o¿eniem organizatorów jest przy-
wrócenie pamiêci o dzia³alnoœci architek-

– Serdecznie gratulujê panu prezydento-
wi – muzeum, a panu dyrektorowi Mu-
zeum Historycznego Miasta Gdañska, Ada-
mowi Koperkiewiczowi – pracowników,
którzy doprowadzili wystawê do szczêœli-
wego otwarcia – powiedzia³a prof. dr hab.
Ma³gorzata Omilanowska, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. – Jest ona kolejnym dowodem
umiejêtnoœci wspó³pracy z partnerami za-
granicznymi, na czele z Instytutem im.
Herdera w Marburgu, który wiernie wspie-
ra Muzeum Historyczne Miasta Gdañska
przy kolejnych ods³onach wystaw.

Kolejnym powodem do gratulacji jest
wybór tematu, jest wa¿ny, poniewa¿ doty-
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tonicznej i urbanistycznej okresu Wolnego
Miasta Gdañska i o architektach dzia³aj¹cych
w tym czasie – powiedzia³a dr Ewa Bary-
lewska-Szymañska. – Budynki z 20-lecia
miêdzywojennego nie ciesz¹ siê szerokim
zainteresowaniem, czêsto s¹ zaniedbane,
a przebudowy odbieraj¹ im wszelkie walory
estetyczne, a przecie¿ s¹ one istotnym ele-
mentem pejza¿u kulturowego ca³ego regionu.

Okres pracy nad wystaw¹ w dwuosobo-
wym zespole – 5 lat – wydaje siê d³ugi, jed-
nak pracê wykonywano równolegle z innymi
zadaniami. Trudnoœci w pozyskaniu mate-
ria³ów by³y zasadnicze, nie zachowa³y siê
kluczowe dla tej tematyki akta Urzêdu Bu-
dowlanego, trzeba wiêc by³o przedzieraæ siê
przez tomy roczników prasy codziennej wy-
dawanej na przestrzeni ponad dwóch dziesiê-
cioleci. Przegl¹dano akta Policji Budowlanej
Gdañska i Sopotu, dziesi¹tki akt Senatu
i Wy¿szej Szko³y Technicznej, poszukiwano
informacji w czasopismach architektonicz-
nych oraz w wielu publikacjach ksi¹¿ko-
wych. Odnaleziony materia³ jest interesuj¹cy,
ale czêsto projekty, czy zdjêcia archiwalne, s¹
tak z³ej jakoœci, ¿e nie mog¹ byæ eksponowa-
ne. Dlatego na tablicach wystawowych trze-
ba by³o czêsto dokonywaæ kompromisów –
rezygnowaæ z pokazania istotnego konkur-
su architektonicznego czy gmachu lub po-
godziæ siê ze z³ej jakoœci ilustracjami.

Wystawy zwi¹zane z architektur¹ nale¿¹ do
trudnych przedsiêwziêæ, a jednak dotych-
czasowe doœwiadczenia pañstwa
Szymañskich dowodz¹, ¿e budz¹
bardzo ¿ywe, pozytywne reakcje
zwiedzaj¹cych i ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem, maj¹ na to
nadziejê i tym razem.

– Zapewne zastanawiaj¹ siê
pañstwo, gdzie znajduje siê przed-
stawiony na naszym plakacie
obiekt – mówi³a dr Barylewska-
-Szymañska. – W 1920 roku og³o-
szono konkurs dla miejscowych
architektów, którego tematem by³
projekt wie¿owca. Mia³ on po-
wstaæ w pobli¿u koœcio³a œw.

Trójcy mniej wiêcej na wysokoœci obecnego
Urzêdu Wojewódzkiego. Potê¿ny gmach
mia³ pomieœciæ wiele firm, które dot¹d wy-
najmowa³y na biura mieszkania na obsza-
rze G³ównego Miasta.

Na najwy¿szych piêtrach nowego budyn-
ku planowano restauracje, pod gmachem
funkcjonowaæ mia³a stacja kolejowa. Wspa-
nia³a wizja miasta, które, jak s¹dzono, wkrót-
ce mia³o staæ siê tak potê¿ne jak Hamburg,
upad³a, wzglêdy ekonomiczne zdecydowa-
³y, ¿e wie¿owiec nie powsta³.

Pilniejsze okaza³o siê inne zadanie, przed
którym stanê³y w³adze. Trzeba by³o za-
pewniæ powiêkszaj¹cej siê liczbie ludnoœci
godziwe warunki mieszkaniowe, a te nale-
¿a³y w Gdañsku do bardzo z³ych.

– Na terenach, które w³adze miasta za-
czê³y nabywaæ ju¿ przed wojn¹ by zapobiec
spekulacji gruntami, wtedy mo¿na by³o roz-
pocz¹æ budowê osiedli i pojedynczych do-
mów – kontynuowa³a dr Ewa Barylewska-
-Szymañska. – Inwestorem by³o w pierwszym
okresie przede wszystkim miasto oraz licz-
ne towarzystwa budowlane, póŸniej stop-
niowo do³¹czyli te¿ inwestorzy prywatni.

Budowano: osiedla mieszkaniowe,
inwestycje przemys³owe i rekreacyjne,

szko³y, szpitale, sanatoria, siedziby
w³adz administracyjnych

– Pocz¹tkowo chodzi³o o mo¿liwie
szybki i bardzo tani cykl inwestycyjny,

poszukiwano wiêc odpowiednich technolo-
gii, wznoszono drewniane budynki z bali
a tak¿e domy o konstrukcji szkieletowej –
mówi³a dr Ewa Barylewska-Szymañska. –
Na terenie Wolnego Miasta Gdañska trwa-
³a dyskusja – dom jednorodzinny w ogro-
dzie, który zapewni œwie¿e owoce i warzy-
wa, a tak¿e stworzy warunki do rekreacji
i pozwoli na przebywanie na powietrzu
dzieciom, czy mieszkanie w budynku wie-
lorodzinnym.

Raz szala przechyla³a siê na jedn¹ to
znów na drug¹ stronê. Nowe osiedla miesz-
kaniowe, inwestycje przemys³owe i rekre-
acyjne powstawa³y we Wrzeszczu, na Sto-
gach, na Suchaninie i Cygañskiej Górce,
w Oliwie, tak¿e w Sopocie, choæ na mniej-
sz¹ skalê.

– Na ca³ym obszarze Wolnego Miasta
Gdañska powstawa³y szko³y, szpitale, sa-
natoria, siedziby w³adz administracyjnych
– kontynuuje dr Ewa Barylewska-Szy-
mañska. – W trosce o wypoczynek miesz-
kañców wytyczano nowe obszary zielone
w pasie nadmorskim i na dawnych tere-
nach pofortyfikacyjnych – od Biskupiej
Górki po Cygañsk¹ Górê. Powstawa³y
ogrody dzia³kowe, przywi¹zywano du¿¹
wagê do zagospodarowania ogrodów przy-
domowych.

Domy by³y w znakomitej wiêkszoœci
tradycyjne, ze stromymi dachami i czêsto
tynkowanymi elewacjami. Nowoczesnych

osiedli i pojedynczych domów
powstawa³o natomiast niewiele.
W dzielnicach brakowa³o szkó³,
ich projekty powstawa³y w Urzê-
dzie Budowlanym, najwczeœniej-
sze z nich charakteryzuje trady-
cyjna forma architektoniczna.

Prze³om nast¹pi³ gdy Urzêdem
Budowlanym kierowa³ Martin
Kiessling. Powsta³y wtedy pro-
jekty dwóch szkó³ – szko³a dla
dziewcz¹t i ch³opców przy ul.
Pestalozziego i szko³a im. Heleny
Lange przy ul. Hallera. Za jego
kierownictwa rozgorza³y dwie
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istotne dyskusje architektonicz-
ne toczone w prasie codziennej
i fachowej i salach wyk³ado-
wych. Prawdziw¹ burzê wywo-
³a³ projekt utworzenia repre-
zentacyjnego placu u wylotu
D³ugich Ogrodów. Kiessling za-
³o¿y³ wyburzenie zabytkowej
bramy, co wzbudzi³o zmaso-
wan¹ kontrakcjê i w rezultacie
plac nie powsta³. Burzliw¹ dys-
kusjê wywo³a³ projekt domu to-
warowego przy ulicy D³ugiej.
Kiessling by³ zdania, i¿ teren
G³ównego Miasta wymaga no-
wego impulsu i nie mo¿e po-
zostaæ skansenem. Prof. Otto Kloeppel
wyraŸnie przeciwko temu zaprotestowa³.

Dr Dietmar Popp: „Nasze wspólne
projekty kierowane s¹ do szerokiej

publicznoœci i maj¹ za zadanie
przekazywanie wiedzy o kszta³towaniu

siê historii Gdañska.”

– Przekazujê pañstwo pozdrowienia od
naszego dyrektora prof. Petera Hasslinge-
ra powiedzia³ dr Popp z Instytutu im.
Herdera w Marburgu. – W jego imieniu
pragnê podkreœliæ, jak wielk¹ przyjemnoœæ
sprawia nam ponowna wspó³praca z mia-
stem Gdañsk, a zw³aszcza z naszymi kolega-
mi Muzeum Historycznym Miasta Gdañska.
Wspó³praca ta ma d³ug¹ tradycjê, o czym
chcia³bym przypomnieæ podaj¹c kilka przy-
k³adów.

Materia³y ikonograficzne Instytutu Her-
dera by³y niezmiernie pomocne w prowa-
dzeniu prac konserwatorskich w Gdañsku
a zw³aszcza przy rekonstrukcji i renowacji
Dworu Artusa i Domu Uphagena, przypo-
mnia³ dr Popp. Warta wspomnienia jest
rekompozycja barwna obrazów w Dwo-
rze Artusa, w ostatnich latach historyczne
zdjêcia z Marburga pomog³y przy restau-
racji wnêtrza Ratusza G³ównego Miasta
oraz figury króla Zygmunta Augusta na
jego wie¿y. Zbiory ikonograficzne In-
stytutu im. Herdera by³y podpor¹ wielu
badañ naukowych, na przyk³ad w pracy
Katarzyny Dareckiej i Janusza Dargacza.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ bada-
nia gdañskich kamienic mieszczañskich
prowadzone przez dr Ewê Barylewsk¹-
-Szymañsk¹ i jej mê¿a, Wojciecha Szy-
mañskiego, którzy opracowali i wydali
wspólnie z nami dwujêzyczn¹ pracê
arch. Otto Rollenhagena „Analiza i opis
gdañskich kamienic mieszczañskich”.

– Ta nasza wspólna praca zosta³a
wyró¿niona w konkursie na Wydarze-
nie Muzealne Roku „Sybilla 2008 r.”,
co by³o dla nas powodem wielkiej ra-

doœci i dumy – przypomnia³ Dietmar
Popp. Materia³y z kolekcji Instytutu Her-
dera pos³u¿y³y ponadto do trójjêzycznej
wystawy o kamienicach mieszczañskich,
która od 2006 roku cieszy siê znacznym
powodzeniem w Polsce, w Niemczech, na
Litwie i £otwie, a obecnie mo¿na j¹ zoba-
czyæ w Krajowym Muzeum Zachodnio-
pruskim w Munster.

Materia³y zgromadzone w Instytucie im.
Herdera pos³u¿y³y do wielu innych wy-
staw i publikacji gdañskich kolegów, na
szczególn¹ uwagê zas³uguje jednak wysta-
wa plenerowa i katalog fotografii lotniczej
Gdañska z okresu miêdzywojennego, któ-
ra powsta³a dwa lata temu, przy wspó³pra-
cy autorskiej, pañstwa Szymañskich, dziê-
ki wsparciu finansowemu miasta Gdañska
i pod patronatem prezydenta Paw³a Ada-
mowicza. Latem 2010 roku publikacja
ukazuj¹ca zdjêcia lotnicze nale¿a³a do naj-
lepiej sprzedawanych ksi¹¿ek w Gdañsku,
przypomnia³ dr Popp.

– Nasze wspólne projekty
kierowane s¹ do szerokiej pu-
blicznoœci i maj¹ za zadanie
przekazywanie wiedzy o kszta³-
towaniu siê historii Gdañska. –
Wystawa „Architektura i urba-
nistyka Wolnego Miasta Gdañ-
ska” jest logiczn¹ konsekwencj¹
naszych d³ugoletnich kontaktów
i wspó³pracy – zakoñczy³ wypo-
wiedŸ Dietmar Popp. Z wielk¹
przyjemnoœci¹ sprowadzimy te
wystawê do Niemiec i zaprezen-
tujemy j¹ w Marburgu i w in-
nych miejscach.

* * *

Na wernisa¿ przyjechali cz³onkowie
rodzin niemieckich architektów i przed-
siêbiorców budowlanych, którzy dzia³ali
w Wolnym Mieœcie Gdañsku: Obecna by³a
Margarete Zirkwitz, córka arch. Wiktora
Zirkwitza, która przekaza³a gdañskiemu
muzeum zdjêcia z albumu rodzinnego ojca,
wykorzystane na wystawie w oryginalnym
„tunelu pamiêci”. Przybyli tak¿e: arch.
Joachim Falk, wnuk Alberta Falka, jednego
z najwiêkszych przedsiêbiorców budowla-
nych okresu miêdzywojennego, towarzyszy-
³a mu ma³¿onka, równie¿ architekt, Karin.
Syn Alberta a ojciec Joachima, ju¿ nie ¿yje,
równie¿ z zawodu by³ architektem.

* * *

Kuratorzy wystawy:

Dr Ewa Barylewska-Szymañska
Wojciech Szymañski

 Organizatorzy wystawy:

Dom Uphagena, oddzia³ Muzeum
Historycznego Miasta Gdañska

Archiwum Pañstwowe w Gdañsku

Herder-Institut für historische Ostmit-
teleuropaforschung – Institut der
Leibniz-Gemeinschaft, Marburg

Gdañskie Towarzystwo Fotograficzne

Corps Baltica-Borussia Danzig
zu Bielefeld

Polska Akademia Nauk Biblioteka
Gdañska

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA Z WERNISA Ū

JERZY PINKAS / WWW.GDANSK.PL

ZDJÊCIA WSPÓ£CZESNE OBIEKTÓW

WYKONALI CZ£ONKOWIE GDAÑSKIEGO

 TOWARZYSTWA TWÓRCZOŒCI

FOTOGRAFICZNEJ

Przychodnia, Wa³owa

Projekt wie¿owca 1920, WMG
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Dziœ KuŸnia wpisana jest do Rejestru
Zabytków Nieruchomych Województwa
Pomorskiego.

Mo¿na by³o podkuæ konie,
klepaæ lemiesze do p³ugów,

zamówiæ stalowe przês³a

Od pocz¹tku istnienia oruñskiej KuŸni,
do jej zamkniêcia w latach siedemdziesi¹-
tych, mo¿na by³o tutaj podkuæ konie, kle-
paæ lemiesze do p³ugów, zamówiæ stalowe
przês³a. Z czasem zabytek popad³ w ruinê.
Od pocz¹tku lat 90-tych lo-
kalni dzia³acze – wspomniany
p. Krzysztof Kosik, a nastêp-
nie cz³onkowie Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych Orunia,
d¹¿yli do uratowania KuŸni
przed postêpuj¹cym zniszcze-
niem. Prze³omowy dla tego
procesu by³ rok 2009 oraz
spotkanie Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Lokalnych (SIL) „Oru-
nia” i przedstawicieli Miasta
Gdañska, wskazywane jako
kamieñ milowy partnerstwa –
rewaloryzacja KuŸni sta³a siê
faktem. We wrzeœniu 2010 pod-
pisano porozumienie o wspó³-
pracy pomiêdzy: Gdañsk¹ Fun-
dacj¹ Innowacji Spo³ecznej,
Gdañskim Zarz¹dem Nieru-
chomoœci Komunalnych, Mia-
stem Gdañsk i Pracowni¹ Kowalstwa Ar-
tystycznego Bystrek. Celem porozumienia
by³o uzupe³nienie rewitalizacji fizycznej –
budowa programu spo³ecznego Centrum
Aktywizacji Spo³ecznej w Gdañsku Oruni
przy ul. Goœcinnej 10 z wykorzystaniem
zabytkowej KuŸni. W roku 2011 Miasto
Gdañsk rozpoczê³o remont zabytku, ze
œrodków miejskich. Intensywne prace re-
montowe zakoñczy³y siê maju 2012 r. Po
przekazaniu budynku u¿ytkownikowi –
Gdañskiej Fundacji Innowacji Spo³ecznej
w paŸdzierniku 2012 roku spodziewaæ siê

Społecznicy z dzielnicy Orunia–Św. Wojciech–Lipce czekają
na przychylność urzędników z magistratu

Czy na remoncie kuŸni
skoñcz¹ siê inwestycje?

KuŸnia to jeden z najstarszych zabytków w dzielnicy Gdañsk Orunia–Œw. Wojciech–Lipce. Obiekt powsta³ w XIX wieku,
o czym informuje nas tablica pami¹tkowa. Obecnoœæ tablicy i id¹ce za nim wpisanie zabytku w œwiadomoœæ mieszkañców
dzielnicy KuŸnia zawdziêcza panu Krzysztofowi Kosik, który w 1991, jako ówczesny Radny Miasta Gdañska, przyczyni³ siê
do jej powstania.

mo¿na uroczystego otwarcia zrewaloryzo-
wanego zabytku. Gdañska Fundacja Inno-
wacji Spo³ecznej jako u¿ytkownik kuŸni
przygotowuje siê do realizacji projektów
zwi¹zanych z ekonomi¹ spo³eczn¹ i inte-
gracj¹ spo³ecznoœci lokalnej w przestrzeni
kuŸni.

Ju¿ wkrótce – warsztaty edukacyjne
i rzemieœlnicze, ma³e muzeum

Budowany program oruñskiej kuŸni
przewiduje: organizacjê warsztatów edu-

kacyjnych i rzemieœlniczych, utworzenie
ma³ego muzeum, a w nim – wystawy sta-
³ej i prezentacji czasowych, otwarcie punk-
tu kawowego dla mieszkañców oraz przy-
gotowanie miejsca dla dzia³ania partnerów
ze spo³ecznoœci lokalnych.

Zagospodarowania przestrzeni KuŸni
i realizacjê wszystkich projektów powinno
sfinansowaæ Gdañska Fundacja Innowacji
Spo³ecznej, jako u¿ytkownik – na co bra-
kuje œrodków pieniê¿nych. Dodatkowy
problem to remont przylegaj¹cego do KuŸ-
ni obiektu gospodarczego. Wszystko to

dzieje siê dziêki determinacji ludzi, którzy
dzia³aj¹ w ramach lokalnych organizacji
pozarz¹dowych i administracji miejskiej.
Skuteczna rewaloryzacja KuŸni zas³uguje
na docenienie – jest to chwalebny przyk³ad,
choæ jeden z niewielu, gdzie Miasto Gdañsk
wspiera finansowo tego rodzaju przedsiê-
wziêcia. Zdaniem naszego Ko³a In¿ynie-
rów i Pasjonatów „Nasza Orunia”, to za
ma³o. Dzielnica Orunia–Œw. Wojciech–Lip-
ce wymaga nie tylko du¿ego wsparcia fi-
nansowego, ale te¿ i przychylnoœci w³adz

miasta wobec wszelkiego ro-
dzaju inicjatyw spo³ecznych
w celu poprawy jakoœci ¿ycia
mieszkañców. Wiêkszoœæ lu-
dzi dzia³aj¹cych na rzecz na-
szej dzielnicy to wolontariusze
i spo³ecznicy. Miasto dyspo-
nuje zatem ludŸmi gotowymi
do pracy na rzecz poprawy
wizerunku Gdañska od strony
Pruszcza Gdañskiego. Jako
Ko³o In¿ynierów odczuwa-
my, ¿e urzêdnicy z magistra-
tu traktuj¹ tych ludzi jak na-
trêtów a nie partnerów. Niech
projekt kuŸni oruñskiej nie
bêdzie ostatnim tak istotnym
projektem w tej dzielnicy. Oru-
nia–Œw. Wojciech–Lipce to
bogata w historiê materialn¹
i niematerialn¹ dzielnica Gdañ-

ska, z du¿ym potencja³em ludzkim do pra-
cy. Wykorzystajmy to, a Gdañsk napraw-
dê mo¿e byæ piêknym i wartoœciowym
miastem naszego kraju. Apelujemy do Pana
Prezydenta Paw³a Adamowicza o spowo-
dowanie wiêkszej przychylnoœci jego urzêd-
ników, wzglêdem osób pracuj¹cych spo-
³ecznie na rzecz dzielnic naszego miasta.

ZDJÊCIA I MATERIA£Y INFORMACYJNE

ZACZERPNIÊTE Z PORTALU

MOJAORUNIA.PL.

AUTOR: PAWE£ PATYK
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Obok Paw³a Adamowicza – Prezy-
denta Miasta Gdañska, p³k Jaros³awa
Kardasia – Dyrektora Okrêgowego S³u¿-
by Wiêziennej w Gdañsku, po raz ko-
lejny ju¿ w tym roku patronat honorowy
nad sportow¹ rywalizacj¹ sprawowa³
Prezes stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
– doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis.

Od pocz¹tku powstania w 2007 roku
Polski Kongres Yongchun Kungfu pro-
muje najlepsze tradycje bokserskie i idee
sportowe wynikaj¹ce z zasad fair play
sportu olimpijskiego. W tym te¿ zakresie
kreuje nowoczesny wymiar dawnych,
chiñskich sztuk walki, w po³¹czeniu
z nowatorskimi technologiami kszta³ce-
nia kadry trenerskiej, sêdziowskiej i za-
wodniczej.

I tym te¿ razem dobrym w doborze
terminem okaza³y siê – dla uczestni-
ków kongresu, zaproszonych goœci,
a tak¿e mieszkañców Gdañska bior¹-
cych udzia³ w fina³owej Euro Gali Bok-
su Yongchun na terenie Gimnazjum nr 2
im. J. Heweliusza w Gdañsku – piêkne
i s³oneczne dni pierwszej po³owy maja.

Euro Gala Boksu Yongchun

Z udzia³em funkcjonariuszy
s³u¿b mundurowych RP

Czas biegnie niemi³osiernie szybko. Mimo ¿e materia³y dotar³y do Redakcji z opóŸnieniem na stronach miesiêcznika
„Nasz Gdañsk” faktu tego nie mo¿emy pomin¹æ. W dniach 11–13 maja 2012 roku w Gdañsku odby³ siê VI Polski Kongres
Yongchun Kungfu po³¹czony z cyklem imprez sportowo-rekreacyjnych.

To tutaj do rywalizacji w konkurencjach
technik samoobrony przed atakiem na-
pastniczym z u¿yciem broni bia³ej i pal-

nej, form bokserskich oraz nowocze-
snej formu³y walk sportowych „yong-
chun sanshou” przyst¹pi³o 60 zawodni-
ków z ró¿nych miast Polski.

Warto zaznaczyæ, ¿e reprezentacje
stanowili: funkcjonariusze s³u¿b mun-
durowych RP, Policji, S³u¿by Wiêzien-
nej oraz ¯andarmerii Wojskowej, a tak¿e
ratownicy medyczni i technicy ochrony
fizycznej osób i mienia. Pewn¹ grupê
zawodników stanowili równie¿ cz³on-
kowie stowarzyszeñ kultury fizycznej
æwicz¹cy taekwondo, kempo jiujitsu,
wing chun, weng chun, combat, kick
boxing oraz karate kyokushin. Wypada
te¿ nadmieniæ, ¿e miejsce pierwsze
w walkach w kategorii do 90 kg przy-
pad³o jednostce ¯andarmerii Wojsko-
wej z Bartoszyc, natomiast powy¿ej
90 kg przypad³o reprezentacji Aresztu
Œledczego z Elbl¹ga.

Kolejna, siódma ju¿ edycja gali od-
bêdzie siê w maju 2013 roku.

S£AWOMIR OLESZEK

FOT. PAWE£ BIL
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Jest to bowiem pod³o¿e
zbyt kruche, aby bez ryzyka
obraz transportowaæ.

– W zbiorach Lwowskiej
Narodowej Galerii Sztuki znaj-
duje siê ponad 2 tysi¹ce dzie³
polskich artystów – powie-
dzia³ na wernisa¿u Zbigniew
Buski, dyrektor Pañstwowej
Galerii Sztuki w Sopocie. –
Przed dwoma laty goœciliœmy,
wraz z gospodarzem Sopotu,
Jackiem Karnowskim, w lwow-
skim muzeum u Igora Cho-
myna, rozmawialiœmy o wy-
stawie, któr¹ dziœ z radoœci¹
otwieramy.

– Cieszê siê, ¿e mogê zno-
wu goœciæ w Pañstwowej Galerii Sztuki
i – dziêki idei dyrektora Zbigniewa Bu-
skiego – pokazujê znów dorobek Jacka
Malczewskiego – powiedzia³ Igor Chomyn,
kurator wystawy, kustosz i wicedyrektor
Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, któ-
ry opiekuje siê wszystkimi dzia³ami Jacka
Malczewskiego w swoim muzeum. – Galeria

Twórczość Jacka Malczewskiego ze Lwowa w Sopocie

Wystawa „Twórczoœæ Jacka Malczewskiego ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki czynna jest w Pañstwowej
Galerii Sztuki w Sopocie. Na prezentacjê z³o¿y³y siê obrazy olejne, akwarele i rysunki – najlepsze dzie³a autora
zgromadzone w tej placówce za wyj¹tkiem „Portretu ¿ony” namalowanego na eternicie.

lwowska posiada obszern¹ kolekcjê malar-
stwa polskiego, w tym i Malczewskiego i te
zasoby bardzo czêsto s¹ pokazywane na
wystawach w Polsce. Jednak tylko sopocka
PGS tak œciœle z nami wspó³pracuje i po-
kazuje sztukê polsk¹ wspó³czesn¹ na Ukra-
inie, przede wszystkim we Lwowie.

– W twórczoœci Malczewskiego fascy-
nuj¹ mnie zagadkowe symbole, które trze-
ba odcyfrowywaæ, czêsto historycy sztuki
nadinterpretuj¹, domyœlaj¹ siê wiêcej, ani¿eli
w nich jest w istocie – stwierdza Chomyn.
– Fantastyczna jest kolorystyka i bardzo
mocny rysunek, co widaæ na reproduk-
cjach czarno-bia³ych. Bo je¿eli artysta nie
ma mocnego warsztatu, próbuje zagraæ ko-
lorem i to w czarno-bia³ych reprodukcjach
zawsze jest widoczne.

Malarstwo Jacka Malczewskiego (1854–
1929) – wyrastaj¹ce z tradycji póŸnego ro-
mantyzmu i realizmu – zwi¹zane z rozwi-
jaj¹cymi siê na prze³omie XIX i XX w.
symbolizmem i wczesnym ekspresjonizmem,
odnosi siê w swej bogatej i skomplikowanej
ikonografii do problemów egzystencjalnych,
eschatologicznych, kwestii narodowych,
tak¿e dotycz¹cych powo³ania artysty. Mal-
czewski stworzy³ kilka tysiêcy prac o ró¿-
norodnej tematyce: portretów, przedstawieñ
baœniowo-fantastycznych, martyrologicz-
nych, patriotycznych i symbolicznych. W

Jacek Malczewski. Zatruta studnia 1907 – olej, deska, ze zbiorów Lubo-
mirskich, wczeœniej W. £ukasiewiczowej, zdj. Illia Levin, dziêki uprzejmoœci

Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuk

Jacek Malczewski. Chrystus i samarytanka,
1912 – olej, tektura, ze zbiorów K. Brunickie-
go, zdj. Illia Levin, dziêki uprzejmoœci Lwow-
skiej Narodowej Galerii Sztuk

Jacek Malczewski. Poranek 1891 – olej, p³ótno,
ze zbiorów Galerii Miasta Lwowa, zdj. Illia
Levin, dziêki uprzejmoœci Lwowskiej Narodo-
wej Galerii Sztuk

pierwszym okresie twórczoœci
malowa³ g³ównie kompozycje
realistyczne ukazuj¹ce losy
zes³añców polskich na Syberii
oraz obrazy historyczne. Z
czasem, pod wp³ywem ten-
dencji modernistycznych,
zwróci³ siê ku alegorii i sym-
bolizmowi, siêgaj¹c do inspi-
racji baœni¹, literatur¹ (g³ów-
nie poezj¹ romantyczn¹),
stworzy³ w³asny, oryginalny styl
malarski. Swoj¹ artystyczn¹ in-
dywidualnoœæ zaznaczy³ w spo-
sób szczególny w realizacjach
wielkich malarskich cykli, ta-
kich jak: „Introdukcja”, „Me-
lancholia” i „B³êdne Ko³o”.

Wystawie towarzyszy katalog z tekstem
i reprodukcjami wszystkich dzie³ prezen-
towanych na wystawie. Czynna bêdzie do
23 wrzeœnia 2012 r.,

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA PRAC JACKA MALCZEWSKIEGO –

MATERIA£Y PROMOCYJNE PAÑSTWOWEJ

GALERII SZTUKI W SOPOCIE

Zagadkowe symbole,
fantastyczna kolorystyka

Zagadkowe symbole,
fantastyczna kolorystyka


