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Odbudowa Śródmieścia nie jest zakończona. Trzeba ją kontynuować
na dotychczasowych zasadach, tzn. rekonstruując najcenniejsze obiekty
i zespoły w dawnym kształcie zewnętrznym (jeśli ktoś zechce także
wewnątrz, to proszę bardzo!)

Budujmy nowe,
ale w zgodzie ze starym!
Ostatnie lata, to okres przekszta³ceñ, niezwykle wa¿nych i po¿ytecznych, którym towarzysz¹ jednak zjawiska zdecydowanie
niekorzystne, a nawet groŸne dla historycznego krajobrazu naszego miasta. Mam na myœli rozbiórki, które sta³y siê
prawdziw¹ plag¹. Rozbieramy budynek biurowy Stoczni Schichaua z 1892/93 r., póŸniejsz¹ „projektowniê” Stoczni
Gdañskiej, a przywracamy i chronimy Lenina na bramie stoczniowej!
Sposób na likwidowanie obiektów, bêd¹cych z regu³y autentycznymi œwiadkami
historii, jest prosty:
Budowanie na spalonej ziemi
a) nie wpisaæ ich lub skreœliæ z rejestru
zabytków, b) zaniedbuj¹c remonty doprowadziæ do takiego stanu, by mieszkañcy siê
wynieœli, c) pozostawiæ opuszczony budynek bez nale¿ytego dozoru, a gdy ju¿ grozi
zawaleniem, d) wyraziæ zgodê na rozbiórkê
i jak najsprawniej rozebraæ. Mo¿na te¿ sprzedaæ teren inwestorowi (co oczywiœcie samo
w sobie nie jest z³e) bez wpisania do umowy obowi¹zku zachowania autentycznych
wartoœci krajobrazowych i historycznych,
a nowy w³aœciciel, za cich¹ akceptacj¹ w³adz
architektonicznych i konserwatorskich sam
za³atwi resztê. Po fakcie towarzyszy temu
intensywne wmawianie œwiatu, jak bezwartoœciowy by³ to obiekt i ¿e nie mo¿na mieæ
pretensji, bo wszystko odby³o siê zgodnie

z prawem. Co do tego ostatniego mamy
w¹tpliwoœci, ale odpowiednie s¹dy z regu³y
umarzaj¹ sprawê pod pretekstem znikomej
szkodliwoœci spo³ecznej, albo (mieliœmy taki
przypadek) „zbyt wczesnego z³o¿enia skargi” – tzn. przed uprawomocnieniem siê urzêdowej decyzji! Na obroñcach dawnego piêkna i historycznych tradycji wiesza siê psy
i nazywa siê ich „hamulcowymi postêpu”.
Padaj¹ wyœwiechtane komuna³y o tym, ¿e
„miasto nie mo¿e byæ skansenem”, tylko
musi siê rozwijaæ. NajwyraŸniej w œwiecie
dla tych ludzi (w tym niektórych stoj¹cych
na wysokich piêtrach w³adzy!) postêp polega na niszczeniu wszystkiego, co jeszcze stoi
i budowaniu na wyczyszczonym gruncie,
mo¿na by powiedzieæ – na spalonej ziemi.
Œródmieœcie – od 1994 r. ma oficjalny
status Pomnika Historii
Bêd¹c kilka lat temu na placu Czterech
Fontann w Rzymie przeczyta³em na œcianie

budynku, wzniesionego tu¿ przed wojn¹,
sentencjê, która g³êboko zapad³a mi w serce: „Zachowaæ stare, budowaæ nowe, jedno
w zgodzie z drugim”. Gdzie jak gdzie, ale
w Gdañsku powinno to byæ drogowskazem dla wszystkich w³adz, wytyczaj¹cym
dzia³ania w ka¿dym miejscu, a szczególnie
na terenie historycznego Œródmieœcia, nosz¹cego od 1994 r. oficjalny status Pomnika
Historii. Przypomnijmy: jest nim ca³y obszar w ramach nowo¿ytnych wa³ów i bastionów, a wiêc od Bramy ¯u³awskiej do
koñca Nowych Ogrodów (wraz z nimi, Biskupi¹ Górk¹ i Grodziskiem) i od Bramy
Nizinnej poza ulicê Wa³ow¹. Na ca³ym tym
terenie obowi¹zuj¹ szczególnie œcis³e zasady
ochrony dziedzictwa – w tym uk³adu urbanistycznego (sieci ulic) oraz historycznego
krajobrazu. W œwietle tego aktu nawet likwidacja resztek dawnych ulic na Wiadrowni (teren przysz³ego Muzeum II Wojny
Œwiatowej) czy nierozpatrywana dotychczas
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Budynek biurowy i dŸwigi stoczniowe w widoku z Grodziska

w tym aspekcie budowa „k³adki” czyli mostu dla pieszych z Zamczyska na O³owiankê by³yby naruszeniem prawa. A co powiedzieæ o przyjêtym niestety przez Radê
Miasta, opartym na b³êdnych podk³adkach
i uzgodnieniach konserwatorskich planie
zagospodarowania pó³nocnej czêœci Wyspy Spichrzów? G³ówne b³êdy, to niezgodne z histori¹ przerwy w zabudowie, dopuszczenie wysokoœci wy¿szych ni¿ ¯uraw (!),
preferowanie tzw. „rekompozycji w formach
wspó³czesnych”, z jednoczesnym potêpieniem rekonstrukcji obiektów i zespo³ów, bêd¹cych chlub¹ dawnego Gdañska
i istot¹ to¿samoœci, nios¹cych g³êbokie
treœci historyczne.

Latarnia Borsiga na g³ówce falochronu

waliœmy wówczas zgodê konserwatora na
zamiar budowania dziesiêciopiêtrowych
bloków na Targu Siennym, tu¿ przed
bram¹ Wy¿ynn¹ i pokracznej wie¿y na
Targu Rakowym – „przeciwwagi” (tak to
okreœlono) dla wie¿y Mariackiej! To mia³
byæ postêp? Nasi adwersarze uwa¿aj¹ za
nowoczesnoœæ tylko zewnêtrzn¹ postaæ
budynku. A przecie¿ mo¿na pogodziæ jedno z drugim i w ka¿dym kszta³cie, tak¿e
historycznym, zapewniæ nowoczesne wygody i sprawnie dzia³aj¹c¹ infrastrukturê.
Szacunek dla dawnego piêkna i historii

Œródmieœcie, skansenem nie jest
i nie bêdzie
Ale historia nie jest dziœ w modzie,
wiêcej: niektórzy przedstawiciele w³adz
maj¹ j¹ w g³êbokiej pogardzie. Jak inaczej rozumieæ tak¹ np. wypowiedŸ (po
ust¹pieniu konserwatora wojewódzkiego): „… po nied³ugim czasie rozpoczê³y
siê ataki na konserwatora ze strony œrodowiska, które postrzega³o miasto jako
skansen – nic nie budowaæ, nic nowego,
tylko wierna rekonstrukcja.” Dla autora
tej wypowiedzi skansen jest pojêciem
pejoratywnym. Byæ mo¿e wynika to
z niezrozumienia istoty skansenu jako
¿ywego muzeum. Takim skansenem
jest u nas faktoria w Pruszczu i nikt nie
zaprzeczy, ¿e jest to obiekt niezwykle
atrakcyjny. Przypomnijmy, ¿e krytyko-
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Kamieniczka przy Rybakach Górnych (stan w 2005 r.)

jest jak najbardziej wspó³czesnym wyrazem prawdziwej kultury.
Niezale¿nie od tego nasze G³ówne Miasto,
a tym bardziej ca³e Œródmieœcie, skansenem nie jest i nie bêdzie. W nowoczesnych
wnêtrzach lepiej czy gorzej zrekonstruowanych domów mieszkaj¹ wspó³czeœni
ludzie, dzia³aj¹ wspó³czesne placówki us³ugowe i instytucje. Odtworzono najcenniejsze obiekty i piêkny historyczny krajobraz
ulic.
Rozebrano: kamieniczkê przy Rybakach
Górnych, latarniê morsk¹ na g³ówce
falochronu wschodniego w Nowym
Porcie, czy – obecnie – budynek
biurowy Stoczni Schichaua z 1892/93 r.,
póŸniejsz¹ „projektowniê”
Stoczni Gdañskiej…
Ale odbudowa nie jest zakoñczona.
Trzeba j¹ kontynuowaæ na dotychczasowych zasadach, tzn. rekonstruuj¹c
najcenniejsze obiekty i zespo³y w dawnym kszta³cie zewnêtrznym (jeœli ktoœ
zechce tak¿e wewn¹trz, to proszê bardzo!). Nie niszczmy efektu odbudowy
przez wprowadzanie owych „rekompozycji w formach wspó³czesnych”, które
rzadko siê udaj¹ (np. w otoczeniu ¯urawia), a najczêœciej przybieraj¹ postaæ
niezadowalaj¹c¹ i k³óc¹c¹ siê z historycznym otoczeniem (np. fasady nowego apartamentowca od strony ul. Œwiêtojañskiej). Gdyby wstawiono chocia¿
kilka historycznych fasad, ju¿ efekt by³by inny. Budujmy nowe, ale w zgodzie
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ze starym! Wiele nowych realizacji w Œródmieœciu niestety tej zasady nie spe³nia.
Do tego dochodz¹ rozbiórki. Ile¿ ich
by³o! Nie starczy miejsca, by wszystkie opisaæ. Równie bezpardonowo rozbierano
obiekty skromniejsze, np. secesyjn¹ kamieniczkê przy Rybakach Górnych, i tak
cenne jak latarnia morska na g³ówce falochronu wschodniego w Nowym Porcie, czy
– obecnie – budynek biurowy Stoczni Schi-

chaua z 1892/93 r., póŸniejsz¹ „projektowniê” Stoczni Gdañskiej. Tego dawnego
konstrukcyjnego mózgu przemys³u okrêtowego unicestwiaæ po prostu nie wolno, bo
jest historycznym symbolem œwiatowych
osi¹gniêæ (tak¿e naszych) w tej dziedzinie,
a w czasach Solidarnoœci pami¹tk¹ oporu
wobec systemu komunistycznego – dzia³añ,
które przynios³y nam wolnoœæ! Jest dziwne
i wrêcz nienaturalne, ¿e nie uznajemy go za

zabytek, podczas gdy przywracamy i chronimy Lenina na bramie stoczniowej! Dodajmy, ¿e przemys³ stoczniowy w tym miejscu dzia³a od 168 lat, a Stocznia Gdañska
(pod t¹ nazw¹) od 92 lat. Imiê jednego z najgorszych zbrodniarzy wszechczasów nosi³a zaledwie 22 lata. Czy warto to upamiêtniaæ? Coœ tu postawiono na g³owie!
TEKST

I ZDJÊCIA

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

68. rocznica Powstania Warszawskiego pod pomnikiem
Polskiego Państwa Podziemnego w Gdańsku

Pierwszy raz bez
Teresy Urbanowej
Godzina 17.00, godzina „W”. Syreny zawy³y w Warszawie, w Gdañsku i w wielu innych polskich miastach. Ci, co pamiêtali
zatrzymali siê i chocia¿ przez kilka minut oddali ho³d poleg³ym i ¿yj¹cym uczestnikom Powstania Warszawskiego.
Obchody 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Gdañsku odby³y siê pod Pomnikiem Polskiego Pañstwa
Podziemnego przy Targu Rakowym.
Nie stanê³y samochody, w bezruchu
zamarli na moment tylko nieliczni
przechodnie
Bilans Powstania Warszawskiego to
oko³o 18 tysiêcy poleg³ych powstañców
i oko³o 200 tysiêcy ofiar wœród ludnoœci
cywilnej. Zniszczona niemal doszczêtnie
lewobrze¿na Warszawa. Setki tysiêcy ludzi pozbawianych domu i zmuszonych do
tu³aczego losu po kraju i po œwiecie. Kolejne tragiczne w losach Polski powstanie,
jak¿e wa¿na ofiara w historii polskich niepowodzeñ powstañczych w drodze do niepodleg³oœci.
Po raz kolejny Gdañsk pamiêta³. W dniu
1 sierpnia 2012 r. przy Pomniku Polskiego
Pañstwa Podziemnego na Targu Rakowym
w Gdañsku odby³y siê uroczyste obchody
68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Niestety nie zabrak³o równie¿ smutnych refleksji. Wystêpuj¹cy z mow¹ okolicznoœciow¹ wiceprezydent Miasta Gdañska
Maciej Lisicki zwróci³ uwagê na widoczny
i dla innych uczestników fakt, ¿e nawet w niedalekim otoczeniu zgromadzonych w chwili, gdy zawy³y syreny, nie zatrzyma³ siê ruch
miejski, nie stanê³y samochody, w bezruchu
zamarli na moment tylko nieliczni przechodnie.
Wp³yw na przebieg uroczystoœci mia³o
równie¿ odejœcie przed kilku dniami Teresy

Urbanowej. Jej nazwisko umieszczono w treœci zaproszeñ trzymanych w rêkach przez
uczestników uroczystoœci. Wydawa³oby siê,
¿e niemo¿liwa by³a nieobecnoœæ wa¿nego
jej organizatora i osoby w niej wystêpuj¹cej
z mow¹ okolicznoœciow¹. Jej pamiêæ uczczono – poza oficjalnie przyjêtym programem
– minut¹ ciszy.
Znaliœmy j¹, jako kobietê kochaj¹c¹ Boga
i Ojczyznê. Wiern¹ zasadom honoru, osobê
z charakterem i autorytetem. By³a niestru-

Œp. Teresa Urbanowa w trakcie jednej z uroczystoœci poœwiêconej etosowi Armii Krajowej
w dn. 17 lutego 2012 r. w Ratuszu Miasta Sopot

dzon¹ w dzia³alnoœci spo³ecznej, tytanem
pracy. Zawsze pogodna i ¿yczliwa. Nieobojêtna na ludzk¹ krzywdê i bezgranicznie oddana sprawie etosu Armii Krajowej. By³a
szanowana w krêgach spo³ecznych, samorz¹dowych i pañstwowych, ale nade wszystko w œrodowiskach kombatantów.
Wychowana w mi³oœci do Ojczyzny.
Szare Szeregi, AK, po wojnie – podpora
dla kombatantów
Teresa Urbanowa, z domu Baranówna.
Urodzi³a siê 27 paŸdziernika 1929 r. w Skierniewicach. Czas nie pozosta³ ³askawy dla
jej beztroskiej m³odoœci. Wybuch³a II Wojna Œwiatowa. Wychowana w mi³oœci do
Ojczyzny nie mog³a pozostaæ bierna wobec okupanta i wst¹pi³a do konspiracji.
Przybra³a pseudonim „Leœka”. W okresie
od stycznia 1942 r. do stycznia 1945 r. nale¿a³a do Szarych Szeregów. Jej prze³o¿on¹
by³a hm. Helena Koterowa. Powa¿niejsze
zdania przysz³y z wrzeœniem 1943 r., kiedy to wst¹pi³a w szeregi AK. Do stycznia
1945 r. s³u¿y³a w obwodzie Skierniewice,
Okrêg Warszawa – Zachód. Jej dowódc¹
by³ por. „Brzeszczot” z kompanii dywersyjnej. Niejednokrotnie z nara¿eniem ¿ycia
ostrzega³a ludzi zagro¿onych aresztowaniem przez Gestapo i kolportowa³a prasê
podziemn¹. W szpitalu pomaga³a rannym
w Powstaniu Warszawskim. Po zakoñczeniu wojny by³a w gronie osób nara¿onych
na przes³uchania i groŸby ze strony UB.
Przez lata zadziwia³a wszystkich bij¹c¹
od niej energi¹. By³a podpor¹ dla œrodo-

5

Nr 08/2012
wisk kombatanckich i instytucji zajmuj¹cych siê histori¹ Polski. Uparta w d¹¿eniu
do wyznaczonych przez siebie celów. By³a
d³ugoletnim prezesem Okrêgu Pomorskiego Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej, wiceprezesem Prezydium Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Województwa Pomorskiego oraz wice-

przewodnicz¹cym Porozumienia Niepodleg³oœciowych Zwi¹zków Kombatanckich
w Gdañsku. By³a równie¿ zwi¹zana ze
Stowarzyszeniem „Nasz Gdañsk”, wspiera³a nasze dzia³ania i to chocia¿by z jej
inicjatywy dwóch naszych cz³onków zosta³o wyró¿nionych w tym roku cennym
medalem „Pro Patria”.

68. roczniaca Powstania Warszawskiego pod pomnikiem
Polskiego Pañstwa Podziemnego w Gdañsku

Sk³adaj¹c wieniec pod Pomnikiem Polskiego Pañstwa Podziemnego z³o¿yliœmy
równie¿ ho³d Jej osobie. Wieniec w imieniu Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i Klubu Seniorów „Mot³awa” z³o¿y³a delegacja
w sk³adzie: Anna Kuziemska, Helena Turk
i Katarzyna We³niak.
TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI

Wieniec w imieniu Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”i Klubu Seniorów „Mot³awa”
z³o¿y³y: Anna Kuziemska, Helena Turk i Katarzyna We³niak

Rada Dzielnicy Gdańsk – Śródmieście działa

Bêdzie park. Seniorzy
æwicz¹, ciesz¹ siê, wêdruj¹
Ju¿ drugi rok pracuje Rada Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie, s¹ pierwsze ma³e sukcesy, mo¿e nie zawsze widoczne
go³ym okiem. Kontynuujemy dzia³ania w celu o¿ywienie terenu za koœcio³em Œw. Barbary na D³ugich Ogrodach
przeznaczonego na park. Aktywizujemy seniorów!

Powodzeniem ciesz¹ siê spotkania Klubu Seniora w siedzibie
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Dziêki inicjatywie radnej Marty Mê¿yk, z któr¹ wspó³pracowa³a radna, Beata Matyaszczyk, w majowy weekend zebrali
siê okoliczni mieszkañcy by wspólnie posprz¹taæ miejsce pod
przysz³y park w okolicach koœcio³a œw. Barbary. Chêtnych do
pomocy nie brakowa³o, efekty widoczne s¹ go³ym okiem. Po
dobrze wykonanej pracy by³ czas na wspólnego grilla i rozmowy. Niebawem plac zostanie odpowiednio zagospodarowany
poprzez nasadzenie drzew i krzewów.
Trwa dalsza rozbudowa portalu internetowego rady dzielnicy, w okresie letnim strona www.gdansksrodmiescie bêdzie
jeszcze niedostêpna, za to po wakacjach mieszkañcy znajd¹
na niej informacje przydatne na odzieñ zwi¹zane z ¿yciem
dzielnicy.
Osoby starsze z dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie równie¿
nie mog¹ narzekaæ na brak zajêæ. Klub Seniora, licz¹cy oko³o
80 osób, dzia³a prê¿nie. Powodzeniem ciesz¹ siê spotkania
w siedzibie. W ka¿dy wtorek i pi¹tek o godzinie 8:00 przy
Moœcie Toruñskim przy Kamiennej Grobli mo¿na wyruszyæ
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na spacer Nordick Walking. Za niewielk¹ op³at¹ oko³o 25
emerytów i rencistów wybra³o siê ostatnio na wycieczki
do: Ostrzyc, Szymbarku, Przegaliny, mimo niesprzyjaj¹cej
aury pogoda ducha uczestników nie opuszcza³a.
W niedzielê 24 czerwca odby³a siê – równie¿ dla seniorów – biesiada przy grillu na Dolnym Mieœcie. Tym razem
– przy pogodzie bardziej przychylnej – wspólne grilowano
i œpiewano z akompaniamentem gitary. W ocenie uczestników wszystko siê uda³o, a na zakoñczenie przemaszerowano
wzd³u¿ Kana³u Mot³awy, panie rzuca³y w³asnorêcznie wykonane wianki, jak¿e mog³o byæ inaczej, przecie¿ to by³a
Noc Œwiêtojañska.
Jak poinformowa³a nas pani Helena Turk, przewodnicz¹ca
grupy seniorów, na zajêciach z rêkodzie³a przygotowywane
s¹ obecnie ró¿nego typu ozdoby i dekoracje, które mog¹ siê
przydaæ w domu i w ogrodzie. Tak wiêc œmia³o mo¿na uznaæ,
¿e seniorzy przyjmuj¹ z zadowoleniem proponowane atrakcje.
PIOTR ARDANOWSKI, RADNY DZIELNICY GDAÑSK–ŒRÓDMIEŒCIE
ZDJÊCIA: MATERIA£Y PROMOCYJNE RADY DZIELNICY
GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE

Biesiada przy grillu

90. Rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki
w Wolnym Mieście Gdańsku

Trochê historii. Odznaczenia.
Wystawa o tematyce gdañskiej
Blisko 50 osób pomieœci³a z trudem
Galeria „Punkt” Gdañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Sztuki przy ul. Chlebnickiej 2
podczas obchodów 90. Rocznicy powstania Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki
w Wolnym Mieœcie Gdañsku.
Wœród goœci znaleŸli siê: prof. Andrzej
Januszajtis, Honorowy Obywatel Miasta
Gdañska, Andrzej Grzyb, senator RP. Byli
te¿: sekretarz generalny Gdañskiego Towarzystwa Naukowego prof. Jerzy B³a¿ejowski, przewodnicz¹cy Wydzia³u I Gdañskiego Towarzystwa Naukowego prof. Marian

Turek. Obszern¹ relacjê z obchodów zamieœci³a TVP 3 Gdañsk.
Spotkanie otworzy³ prezes Gdañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Sztuki, Beniamin
Koralewski witaj¹c zacnych, licznie przyby³ych goœci. Nastêpnie w uznaniu zas³ug
dla dziedzictwa kulturowego Gdañska
wrêczono Honorowe Dyplomy Uznania.
Otrzymali je: prof. Andrzej Januszajtis,
arch. Stanis³aw Michel oraz Jakub Szadaj. Z kolei Jaros³aw Balcewicz otrzyma³
nagrodê Prezydenta Miasta Gdañska
w Dziedzinie Kultury oraz Z³oty Medal

przyznany przez Zarz¹d G³ówny Ligi Obrony Kraju.
Nastêpnie rozpoczê³a siê sesja z udzia³em dr Jaros³awa Balcewicza i dr Jacka
Friedricha oraz Romana Nadolnego. Ten
ostatni zaprezentowa³ zwi¹zane z Poloni¹
w WMG pami¹tki rodzinne. Czêœæ oficjaln¹
zakoñczy³o otwarcie okolicznoœciowej wystawy, na któr¹ z³o¿y³y siê: monumentalny
obraz Daniela Kufla przedstawiaj¹cy m.in.
Józefa Pi³sudskiego w Gdañsku oraz rysunki Andrzeja Taranka.
(JB)

Fot. Anna Maria Boros
Fot. Anna Maria Boros

In¿. arch. Stanis³aw Michel oraz Ewa i Andrzej Januszajtisowie

Nagrodê Prezydenta Miasta Gdañska w Dziedzinie Kultury wrêczy³a
Jaros³awowi Balcewiczowi Ewa Rogaczewska
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90. lat temu w Wolnym Mieście Gdańsku

Powsta³o Towarzystwo
Przyjació³ Nauki i Sztuki
Jedyny polski hotel w Gdañsku o nazwie „Continental” sta³ siê miejscem spotkania za³o¿ycielskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauki i Sztuki w Wolnym Mieœcie Gdañsku, które mia³o miejsce 11 lipca 1922 r. Wziê³o w nim udzia³ ok. 50
osób reprezentuj¹cych polsk¹ inteligencjê w Gdañsku, a przyby³ych tu na zaproszenie ks. dr Kamila Kantaka1. Ten
ostatni to bardzo ciekawa postaæ, a do Gdañska trafi³ z Poznania.
Ks. dr Kamil Kantak w 1919 r. zosta³
mianowany profesorem historii Koœcio³a
w tamtejszym seminarium duchownym
i – na skutek nieporozumieñ z ks. Stanis³awem Adamskim (póŸniejszym biskupem katowickim) – w 1921 r. wyjecha³ do
Gdañska i rozwin¹³ tu dzia³alnoœæ narodowo-spo³eczn¹.
Zagadnienia gdañskie i pomorskie,
szerzenie poczucia piêkna sztuki
i budzenie zmys³u artystycznego…
Niestety ju¿ w 1923 r. zosta³ st¹d odwo³any (podobno znów za spraw¹ ks.
Adamskiego) i osiad³ w Warszawie, gdzie
wspó³pracowa³ z ró¿nymi organizacjami
i towarzystwami naukowymi2.
Celami Towarzystwa mia³y byæ: naukowe badania w dziedzinie historii oraz innych
ga³êzi wiedzy, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ gdañskich i pomorskich;
szerzenie poczucia piêkna sztuki i budzenie
zmys³u artystycznego oraz zainteresowania
nauk¹ i sztuk¹ w szerokich warstwach polskiego spo³eczeñstwa w Gdañsku, przy równoczesnym przyjacielskim popieraniu wymiany kulturalnej i zbli¿enia kulturalnego miêdzy
Polsk¹ a Wolnym Miastem Gdañskiem; za³o¿enie polskiego uniwersytetu powszechnego w Gdañsku3. Jak zatem widaæ ju¿ na
pocz¹tku poprzeczkê ustawiono wysoko.

Na wniosek prowadz¹cego obrady lekarza dentysty dr Jan Pomierskiego wybrano cz³onków za³o¿ycieli towarzystwa.
Zostali nimi: redaktor „Gazety Gdañskiej”
W³adys³aw Cieszyñski, wspomniany ju¿
ks. dr Kamil Kantak, pose³ do Volkstagu
Stanis³aw Kuhnert, konsul honorowy Estonii w Gdañsku Witold Kukowski4 , dyrektor polskiej drukarni gdañskiej, Jan
Kwiatkowski, dr Jan Pomierski oraz ¿ona
dyrektora banku Maria Scheffs. Wszyscy
byli obywatelami Wolnego Miasta Gdañska. Formalnym przeprowadzeniem rejestracji zaj¹³ siê gdañski adwokat i notariusz, Bonifacy £angowski.
Pierwsze zebranie w budynku Gminy
Polskiej, gdzie ju¿ od paru miesiêcy
mieœci³o siê Gimnazjum Polskie
Po up³ywie kilku miesiêcy, 18 listopada
1922 roku, pod numerem 277 zarejestrowano w 15 oddziale S¹du Gdañskiego
Towarzystwo Przyjació³ Nauki i Sztuki
w Gdañsku e. V5. W ten sposób Towarzystwo otrzyma³o wszelkie niezbêdne do
prowadzenia dzia³alnoœci uprawnienia publiczne. Umo¿liwia³y one wystêpowanie
na zewn¹trz bez jakichkolwiek ograniczeñ,
prawo organizowania wystaw, odczytów,
wyk³adów i publicznych zebrañ, urz¹dzania koncertów, publikowania w³asnych wy-

Budynek dawnego Gimnazjum Polskiego przy ul. Augustyñskiego 1
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dawnictw. Pierwsze walne zebranie cz³onków TPNiS odby³o siê 4 grudnia 1922 r.
w budynku Gminy Polskiej6 przy Am Weissen Turm 1 (obecnie ul. Augustyñskiego 1)
na przedmieœciu Petershagen (obecnie Zaroœlak), gdzie ju¿ od paru miesiêcy mieœci³o siê Gimnazjum Polskie7.
Zebranie zatwierdzi³o statut Towarzystwa (opracowany przez ks. dr Kamila
Kantaka), który by³ wzorowany na statucie Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Poznaniu. Wysokoœæ sk³adki cz³onkowskiej
ustalono na 1000 marek gdañskich rocznie
lub te¿ po 100 marek gdañskich miesiêcznie. Natomiast w sk³ad piêcioosobowego
zarz¹du Towarzystwa weszli: prezes – dr
Jan Pomierski, wiceprezes – ks. dr Kamil
Kantak, wiceprezes – radca Stefan Lalicki,
sekretarz generalny – red. W³adys³aw Cieszyñski, skarbnik – konsul Witold Kukowski. Postanowiono równie¿ utworzyæ
trzy wydzia³y: Historyczno-Literacki, Sztuki oraz Ekonomiczno-Prawniczy.
115 cz³onków, w tym 29 funkcjonariuszy
Polskiej Poczty. 3 lutego 1924 r.
– wystawa sztuki polskiej
Na koniec 1922 r. Towarzystwo liczy³o
ju¿ 115 osób, w tym 29 funkcjonariuszy
Polskiej Poczty. Poza terenem WMG Towarzystwo wyst¹pi³o 19 lutego 1923 r.,

Siedziba Gminy Polskiej przy ul. Wa³owej 27
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gdy jego delegaci w osobach ks. dr Kamila
Kantak i jednego z komisarzy Rady Portu
i Dróg Wodnych Stefana Grabskiego, wziêli udzia³ w obchodach 450. rocznicy urodzin
Miko³aja Kopernika w Toruniu wrêczaj¹c
organizatorom specjalny adres. Ponadto systematycznie organizowano odczyty, wyk³ady i prelekcje. Wernisa¿ pierwszej wystawy
sztuki polskiej z udzia³em artystów malarzy
z Krakowa odby³ siê 3 lutego 1924 r.
Pierwsza publikacja Towarzystwa w postaci pierwszego tomu „Rocznika Gdañskiego” za rok 1927 ujrza³a œwiat³o dzienne w styczniu 1928 r. Znalaz³o siê w niej
piêæ rozpraw, z których cztery by³y autorstwa cz³onków Towarzystwa. Profesor
Uniwersytetu Poznañskiego dr Stanis³aw
Paw³owski napisa³ „O po³o¿eniu geograficznem Pomorza i terytorium Wolnego
Miasta Gdañska”. Z kolei dr Roman Lutman naszkicowa³ „Po³o¿enie prawno-polityczne Gdañska w dawnej Polsce”. Zaprezentowane tu pogl¹dy uzupe³nia³a „Garœæ
uwag o przeciwpolskiej propagandzie w najnowszych publikacjach niemieckich” autorstwa dr Marcina Dragana. Natomiast dwa
artyku³y dr W³adys³awa Pniewskiego to
„B³êdy i w³aœciwoœci jêzykowe w zadaniach
m³odzie¿y polskiej w Gdañsku w œwietle
dialektów pomorskich” oraz „Bibliografia
kaszubsko-pomorska”. W roczniku po raz
pierwszy pojawi³ siê te¿ pomys³ utworzenia w Gdañsku polskiej Stacji Naukowej
prowadzonej przez TPNiS, który zosta³
zrealizowany pod koniec 1929 r. Pierwszym goœciem korzystaj¹cym z pokoju goœcinnego stacji by³ dr Stanis³aw Bodniak
z Biblioteki Kórnickiej, który przyby³ do
Gdañska na 10 dni w celu poszukiwañ naukowych w Archiwum Gdañskim. Do poszerzenia dzia³alnoœci Stacji dosz³o w roku

1933 kiedy to uruchomiono czytelniê pism
naukowych w której udostêpniono ponad
30 czasopism nadsy³anych do Towarzystwa z szeregu oœrodków naukowych Polski.

Biblioteka Towarzystwa w 1939 r. liczy³a 2264 dzie³ (ponad 3000 tomów).
Niestety, we wrzeœniu 1939 r. gromadzone
z ogromnym trudem i mozo³em zbiory
uleg³y zniszczeniu. Zachowa³y siê tylko nieliczne egzemplarze wypo¿yczone w chwili
wybuchu wojny. Kilka pozycji zosta³o te¿
znalezionych w opuszczonym mieszkaniu
prywatnym, (mieszcz¹cym siê w Sopocie)
by³ego dyrektora Archiwum Gdañskiego
,
(Staatsarchiv) prof. Waltera Recke go.
Plon miêdzywojennej dzia³alnoœci wydawniczej Towarzystwa to 27 odrêbnych
publikacji8. W tym osiem tomów „Rocznika
Gdañskiego”9, dwa tomy „Biblioteki Gdañsko-Pomorskiej”, dwa tomy serii „Studia
Gdañskie”, dwa tomy listów Stanis³awa
Przybyszewskiego, ksiêga pami¹tkowa ku
czci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza,
dziesiêæ broszurek obcojêzycznych (w jêzyku francuskim i niemieckim) poruszaj¹cych problematykê ówczesnych stosunków
gdañsko-polsko-gdyñskich oraz dwa przewodniki-informatory o wystawach urz¹dzanych przez TPNiS. Nak³ady publikacji
waha³y siê od 1000 do 100 egzemplarzy.
Warto te¿ wspomnieæ o dwóch broszurkach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ wystawiennicz¹ Towarzystwa w 1930 r. Jedna
to przewodnik-informator zatytu³owany
„Wystawa sztuki polskiej: krajobraz i lud,
dawne drzeworyty ludowe, rzeŸby w drze-

Ciekaw¹ inicjatyw¹ mia³o byæ uruchomienie wydawnictwa „Monumenta poloniae maritima” obejmuj¹cego Ÿród³a do
dziejów morskich Rzeczypospolitej. Niestety wybuch wojny pokrzy¿owa³ te ambitne plany.
Z kolei dyrekcja dzia³aj¹cego w Gdañsku The British and Polish Trade Bank
stworzy³a fundusz stypendialny dla m³odych pracowników naukowych podejmuj¹cych zagadnienia zwi¹zane z Gdañskiem
lub Pomorzem. Wynosi³ on 600 z³ rocznie
i przyznawano go dwóm kandydatom przedstawianym przez zarz¹d TPNiS10. Pierwszymi stypendystami zostali w 1935 r.: dr
Krystyna Pieradzka z Krakowa i dr Stanis³aw Bodniak z Kórnika.
Towarzystwu uda³o siê te¿ w kwietniu
1936 r. uzyskaæ w koñcu odpowiedni lokal wynajmowany w kamienicy bêd¹cej
w³asnoœci¹ oddzia³u gdañskiego Banku
Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych w Poznaniu. Mieœci³a siê ona przy ulicy Pfefferstadt (Korzennej) 73. Z tej siedziby Towarzystwo korzysta³o ju¿ do koñca swojej
przedwojennej dzia³alnoœci.

1

3
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Ks. dr Kamil Kantak (1881–1976) ur. w Luboni k. Leszna studiowa³ w seminariach duchownych w GnieŸnie i Poznaniu, w 1909 r. na Uniwersytecie we Fryburgu uzyska³ doktorat
z teologii. W 1926 r. zosta³ wyk³adowc¹ historii koœcio³a oraz jêzyków ³aciñskiego i greckiego w seminarium duchownym w Piñsku. Po
wejœciu Sowietów aresztowany i wywieziony
za Ural. Nastêpnie z armi¹ Andersa przybywa
przez Teheran do Bejrutu. Pe³ni ró¿ne obowi¹zki duszpasterskie m.in. dziekana na Liban
i Syri¹. W lecie 1946 r. zostaje kapelanem sióstr
szarytek w Libanie anga¿uj¹c siê w duszpasterstwo polonijne. Schorowany zmar³ w Bejrucie
1 grudnia 1976 r. Podstawowe opracowanie na
jego temat to: D. Majkowska: Kamil Kantak –
inicjator i wspó³za³o¿yciel Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki w Gdañsku. „Rocznik
Gdañski” 32 (1972), z. 1.
2 Por. R. Prejs OFMCap: Ks. Kantak – badacz
dziejów zakonu. http://www.franciszkanie.pl/
news.php?id=4933

Biblioteka Towarzystwa w 1939 r.
liczy³a 2264 dzie³ (ponad 3000 tomów).
„Rocznik Gdañski”, „Biblioteka Gdañsko-Pomorska”, „Studia Gdañskie”,

M. Pelczar, Zarys dziejów Gdañskiego Towarzystwa Naukowego (1922–1971) s. 18 [w:] Piêædziesi¹t Lat Gdañskiego Towarzystwa Naukowego 1922–1972 Ksiêga Pami¹tkowa, Gdañsk
1972.
4 Zast¹pi³ go póŸniej dyrektor Banku Dyskontowego w Gdañsku dr Micha³ Szuca.
5 Eingetragener Verein (stowarzyszenie zarejestrowane).
6 Organizacja zrzeszaj¹ca Polaków w WMG,
któr¹ powo³ano do ¿ycia 21 kwietnia 1921 r.
Zgodnie ze statutem Gminy z pe³nych praw
cz³onkowskich mogli korzystaæ jedynie Polacy
wyznania chrzeœcijañskiego, którzy posiadali
obywatelstwo WMG. Na skutek po³¹czenia
Gminy Polskiej z zorientowanym prorz¹dowo
Zwi¹zkiem Polaków w Wolnym Mieœcie Gdañsku 23 maja 1937 r. powsta³a nowa organizacja
o nazwie Gmina Polska Zwi¹zek Polaków. Siedzib¹ Gminy Polskiej w WMG by³ od grudnia
1924 r. gmach przy ul. Wa³owej 17 (Wallgasse).

wie, ksi¹¿ki”, która mia³a miejsce w Muzeum Miejskim (Stadtmusem) w Gdañsku.
Druga to wydrukowany odczyt „Goethe
und Polen”. Zosta³ on wyg³oszony przez
profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego dr
Spiridiona Wukadinovicia z okazji wystawy poœwiêconej Goethemu.
Fundusz stypendialny dla m³odych
pracowników naukowych podejmuj¹cych
zagadnienia zwi¹zane z Gdañskiem lub
Pomorzem. Siedziba przy ul. Korzennej

JAROS£AW BALCEWICZ

Szko³a prywatna utworzona przez Gdañsk¹
Macierz Szkoln¹ na podstawie zezwolenia Senatu WMG z 12 grudnia 1921 r. Gimnazjum
by³o koedukacyjne o strukturze typu frankfurckiego, matematyczno-przyrodnicze z jêzykami
klasycznymi. Prawa szko³y publicznej uzyska³o w wyniku umowy polsko-gdañskiej. Funkcjê zastêpcy dyrektora pe³ni³ tu w latach 1928–
1939 znany dzia³acz TPNiS (m.in. sekretarz
generalny i wiceprezes) Adam Czartkowski.
Od 1935 r. Gimnazjum im. J. Pi³sudskiego Macierzy Szkolnej w Gdañsku.
8 M. Pelczar, Zarys dziejów Gdañskiego Towarzystwa Naukowego (1922–1971) s. 61–62
[w:] Piêædziesi¹t Lat Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego 1922–1972 Ksiêga Pami¹tkowa,
Gdañsk 1972.
9 W tym cztery podwójne.
10 Jedynie w 1937 r. ca³¹ kwotê stypendialn¹
otrzyma³ dr Jan Antoni Wilder z Warszawy.
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Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki
przy Gdańskim Oddziale PTTK obchodziło dwa jubileusze

Poznaæ i umi³owaæ
Ojczyznê
W kwietniu 2012 roku Ko³o Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki przy Gdañskim Oddziale PTTK
obchodzi³o jubileusz 65-lecia przewodnictwa i 60-lecia dzia³alnoœci Ko³a. Pierwszy kurs dla przewodników po wojnie
zorganizowa³a w Gdañsku Liga Morska, rolê przej¹³ nastêpnie Gdañski Odzia³ PTTK.
Znani przewodnicy: kol. Krystyna Stankiewicz i kol. Czes³aw £awniczak – aktywni do dzisiaj – s¹ absolwentami historycznego pierwszego kursu.
Wszechstronna wiedza – historyczna,
o zabytkach, architekturze…
Szkolenie przewodników prowadzone
jest nieprzerwanie do dziœ. W poprzednich
latach odbywa³y siê roczne kursy przewodnickie – najpierw uzyskiwano III klasê,
a potem II klasê i mo¿na by³o ubiegaæ siê
o przyznanie I klasy, tylko wtedy, gdy osi¹gnê³o siê du¿e doœwiadczenie przewodnickie. Wszyscy przewodnicy obowi¹zkowo
pisali pracê na temat zwi¹zany z przewodnictwem. Do dziœ PTTK w Gdañsku zorganizowa³o kilkadziesi¹t kursów szkoleniowych, w których uczestniczy³o prawie
2 tys. osób, z tego egzamin zda³o przed komisj¹ kwalifikacyjn¹ oko³o 1300 osób.
Przewodnicy powinni wykazaæ siê wszechstronn¹ wiedz¹, przekazuj¹ zwiedzaj¹cym
wiadomoœci na temat historii, o zabytkach,
architekturze, dziel¹ siê informacjami z historii sztuki, znaj¹ zagadnienia morskie,
problemy geograficzne, przyrodnicze i in.
Obecnie Ko³o Przewodników Miejskich

i Terenowych im. Franciszka Mamuszki
w Gdañsku liczy prawie 160 przewodników, którzy oprowadzaj¹ grupy w prawie
20 jêzykach. Ko³o posiada sztandar, z którym pokazuje siê na ró¿nych uroczystoœciach: radosnych, patriotycznych i ¿a³obnych. Przewodnicy gdañscy bior¹ udzia³
w corocznych pielgrzymkach do Czêstochowy, co roku na Jasnej Górze – wraz
z oko³o 1,5 tysiêczn¹ grup¹ przewodników
z ró¿nych regionów w kraju – uczestnicz¹
w nabo¿eñstwach. Gdañscy przewodnicy
uczestnicz¹ w konferencjach naukowych,
w akcjach okolicznoœciowych z okazji rocznic np. Jana Heweliusza czy upamiêtnianiu
wa¿nych miejsc historycznych .
Rozbudzaj¹ lokalny patriotyzm.
Poszukiwali elementów rozbitego or³a
z portalu koszar na Westerplatte
Co roku gdañscy przewodnicy oprowadzaj¹ chêtn¹ miejscow¹ m³odzie¿ szkoln¹
po ich rodzinnym mieœcie ucz¹c historii
i rozbudzaj¹c lokalny patriotyzm. Brali
udzia³ w poszukiwaniu elementów rozbitego or³a z portalu koszar na Westerplatte,
znaleziska przechowywane s¹ w Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni. Posadzili

brzozê pami¹tkow¹ na Westerplatte obok
kopca, gdzie znajdowa³o siê stanowisko
dzia³a artyleryjskiego broni¹ce terenu Westerplatte w 1939 roku.
Trzeba wspomnieæ o zwiedzaniu Gdañska zaraz po wojnie, by³o wtedy wielkie
zainteresowanie turystyk¹. Do Gdañska
przyje¿d¿a³y ca³e sk³ady poci¹gów z wycieczkami. Przewodnicy odbierali grupy
bezpoœrednio z dworca PKP i chodzili z przybyszami po gruzach miasta, informuj¹c co
tu i tam by³o. W przedwojennym Wolnym
Mieœcie Gdañsku te¿ istnia³a turystyka
obs³ugiwana przez polskich przewodników,
dzia³ali wœród nich: Kalikst Wietek i Witold Kledzik czynni tak¿e po wojnie.
Przewodnik PTTK spe³nia rolê ambasadora swojego terenu. Musi byæ dobrze przygotowany tym bardziej, ¿e obecnie kreuje
siê inny model nauczania w szkole, m³odzie¿ ma ma³o wiedzy historycznej, tym
samym obserwuje siê u niej brak patriotyzmu. Pos³u¿ê siê takimi przyk³adami: m³odzie¿, ju¿ starsza, spod Zamoœcia, przyjecha³a od razu na Hel do fokarium, zobaczy³a
jedn¹ fokê, druga tylko pokaza³a nosek.
W powrotnej drodze przybyli do Gdañska
na 3 godziny, zmêczeni i tego samego dnia
wracali do domu. M³odzie¿ ta nie wiedzia³a,
kim by³ Henryk Sucharski, co to jest Westerplatte, a nawet co to jest „Solidarnoœæ”.
Inna wycieczka m³odzie¿y z Radomia wpad³a do Gdañska na 3 godziny i nie wesz³a do
¿adnego obiektu zamkniêtego, nawet do Bazyliki Mariackiej, bo organizator nie mia³
nawet po 2 z³ od osoby na op³acenie wejœcia.
Uwaga na pseudo przewodników!
Wyró¿nienia i odznaczenia

Obecni wyk³adowcy kursów przewodnickich, od lewej: S³awomir Rut, Wojciech Charkin
i Tomasz B³yskasz
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Inny przyk³ad straconego wyjazdu do
Gdañska. M³odzie¿ z Katowic, prawie doros³a, s³ucha³a pana o mocnym akcencie
œl¹skim – ¿e Gdañsk nigdy nie by³ Polski
ani Niemiecki, ¿e tu kupcy rz¹dzili. Ratusz
G³ównego Miasta nazwa³ Ratuszem Staromiejskim i inne bzdury opowiada³. Sam
Prezes Oddzia³u PTTK w Gdañsku obser-
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Szcz¹tki rzeŸby or³a polskiego z koszar na Westerplatte

wowa³ pseudo przewodnika, który przeszed³
z grup¹ ulic¹ D³ug¹ i zatrzyma³ siê przy jednej z kamienic mówi¹c, ¿e tu by³a Poczta
Polska. Taka forma obs³ugi przewodnickiej
– niestety – nasila siê i trzeba temu radykalnie przeciwdzia³aæ! Przewodnictwo ma nie
tylko przynosiæ zysk niektórym firmom turystycznym. Turystyka, a w niej przewodnictwo, ma s³u¿yæ poznaniu i umi³owaniu
Ojczyzny, jej zabytków, historii, dobrych

i niechlubnych jej obywateli. Oby tym niegodnym praktykom nie zaczê³a sprzyjaæ
dziwna deregulacja zawodów, która ma na
celu wprowadzenie do wolnoœci niektórych
zawodów, w tym przewodnictwo. W przesz³oœci ró¿nie by³o z nasz¹ turystyk¹, co do
historii te¿ zdarza³o siê ró¿nie, zale¿y kto
j¹ pisa³ i na czyje potrzeby. Mimo zawirowañ przewodnicy na ogó³ starali siê byæ
obiektywnymi wyrazicielami przesz³oœci.

W³aœnie na takich jubileuszach podsumowuje siê dotychczasow¹ dzia³alnoœæ.
Na jubileusz zaprasza siê przedstawicieli
innych okrêgów przewodnickich i tak
w spotkaniu uczestniczyli goœcie z: Wilna,
Petersburga i z 25 miast polskich. Mamy
w Gdañsku godnych szczególnego uznania
znawców historii miasta na czele z prof.
Andrzejem Januszajtisem, który uzyska³
tytu³ honorowego cz³onka PTTK ten sam
tytu³ otrzyma³ Bogdan Borusewicz Marsza³ek Senatu RP. Z³ote Krzy¿e Zas³ugi otrzymali miêdzy innymi: Krystyna Stankiewicz
i Jerzy Œwigost. Wychowawcy i nauczyciele przewodników: Stanis³aw Podgórczyk, Marian Rosp¹d i wielu innych, wyró¿niono Srebrnym i Z³otymi Odznakami
Przewodnika, kilkoro zas³u¿onych otrzyma³o Medale 1000-lecia Gdañska. By³ w naszym gronie zas³u¿ony przewodnik Mieczys³aw Michalski, który doczeka³ prawie
103 lat. Braci¹ przewodnick¹ dyryguje –
od wielu lat wybierany na stanowisko prezesa Ko³a Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki przy
Gdañskim Oddziale PTTK – kol. Stanis³aw
Sikora, który pe³ni te¿ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego PTTK.
TADEUSZ M£YNIK

Rada Dzielnicy Gdańsk – Śródmieście zlustrowała miasto

Powinno byæ piêkniej
Z inicjatywy komisji turystyki przy Radzie Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie 8 maja 2012 r. odby³a siê pierwsza lustracja
G³ównego i Starego Miasta. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele: Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdañsku, Biura Obs³ugi
Mieszkañców, Stra¿y Miejskiej i cztery osoby z Rady Dzielnicy. Szkoda, ¿e odmówili pracownicy Wydzia³u Urbanistyki,
Architektury i Ochrony Zabytków w Gdañsku.
A przecie¿ wczeœniej pan dyrektor Andrzej Duch wyrazi³ zainteresowanie przedsiêwziêciem.
Zadeptane trawniki, zeszpecone kamienice i straszne œmietniki.
Otynkowano kamienicê przy Z³otej Bramie, zamalowano
œcianê przy ul. Klesza…
Akcjê tê pani redaktor „Dziennika Ba³tyckiego” Dagmara Olesiñska nazwa³a „Spacer wstydu po Gdañsku”. W lustracji uwidoczniliœmy: zadeptane trawniki, zeszpecone kamienice i straszne
œmietniki, a to przecie¿ stanowi obraz miasta, odwiedzanego rocznie przez kilkuset tysiêczn¹ rzeszê turystów. Uwa¿am, ¿e takie spacery powinny staæ siê coroczn¹ tradycj¹.
Na pocz¹tek dobre i to, ¿e zosta³a otynkowana œciana kamienicy
przy Z³otej Bramie przez BOM, zamalowano œcianê przy ul. Klesza,
po³o¿ono p³ytki chodnikowe na trawniku przy Bazylice Mariackiej
i przy Poczcie Polskiej, naprawiono postument pomnika Jana
Heweliusza, ale nie naprawiono trawnika zadeptanego przez niekulturalnych ludzi. W wyniku przegl¹du stwierdzono potrzebê
usuniêcia uszkodzeñ na kamienicach, zabudowania wykopów po
badaniach archeologicznych.

Przedpro¿a przy ul. Mariackiej po renowacji
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Ogródek przy ul. Sukienniczej

Wa¿nym zagadnieniem jest dbanie o istniej¹ce ogródki kwiatowo-krzewowe na terenie miasta. S¹ pasjonaci tych oaz zieleni,
ale wiele placów le¿y od³ogiem i szpeci nasze miasto. Rada Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie og³osi³a konkurs na najlepsze podwórko, przeznaczyliœmy na ten cel czêœæ
pieniêdzy z bud¿etu Rady dla osób dbaj¹cych
o ogródki kwiatowe. Powinna to byæ zachêta
dla innych mieszkañców do naœladowania.

Ogródek przy ul. Zamkowej

Zadbane ogródki przy ulicy Zamkowej,
Stolarskiej, Ogarnej, Grobla I,
Szerokiej, Sukienniczej i Olejarni…
Gdzie s³u¿by sanitarne?
Mimo, ¿e znalaz³em na G³ównym i Starym Mieœcie bardzo zadbane ogródki, np.
przy ulicy Zamkowej, Stolarskiej, Ogarnej,
Grobla I, Szerokiej, Sukienniczej i Olejarni, to bardzo mnie zaskoczy³y wypowiedzi
niektórych mieszkañców, którym urzêdni-

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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cy Zarz¹du Miasta zarzucili bezprawne
zagospodarowanie podwórek, które s¹ w³asnoœci¹ gminy. Taka postawa zarz¹dcy nie
sprzyja upiêkszaniu miasta.
Kolejnym problemem s¹ œmietniki znajduj¹ce siê w karygodnym stanie. Gdzie s¹
s³u¿by sanitarne? Wiêkszoœæ z nich nie ma
zadaszenia lub brak im ogrodzenia, posadzki spadowej oraz zamkniêcia przed nieproszonymi goœæmi. Przedstawiciele wspólnot,
z którymi rozmawia³em, zgadzaj¹ siê na te
inwestycje, np. przy ulicy Straganiarskiej,
Tobiasza, Targ Rybny nie ma œmietnika, ale
trzeba wyznaczyæ na niego miejsce, a wspólnoty zbuduj¹ te obiekty. Co do estetyki kamieniczek te¿ mamy wiele do ¿yczenia, ale
dyrektor Andrzej Duch z Wydzia³u Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków na
wstêpie wyrazi³ zgodê a pó³ godziny póŸniej odmówi³ udzia³u w tym przegl¹dzie.
Na dobry pocz¹tek. Dziwi mnie ospa³oœæ
Cieszy mnie, na pocz¹tek, wspó³praca
z panem Marcinem Kromerem z Biura Obs³ugi Mieszkañców. S³owa uznania nale¿¹
siê te¿ dla dyrektora pana Jacka £apiñskiego z Gdañskiego Zarz¹du Nieruchomoœci
Komunalnych za renowacjê dwóch przedpro¿y przy ulicy Mariackiej, wg niektórych
naj³adniejszej ulicy w Europie. To dobry
krok naprzód, oby tak dalej.
Bardzo dziwi mnie ospa³oœæ w realizacji
zadañ dla miasta, np. w kwestii œmietników. W ubieg³ym roku podczas rozmowy
w wydziale komunalnym odnoœnie ich budowy, obiecano dokonanie rewolucji na
tym polu. Po roku dowiedzia³em siê, ¿e to
wspólnoty maj¹ same budowaæ œmietniki.
W przewa¿aj¹cej opinii mieszkañców, to
Zarz¹d Miasta nie przejawia inicjatywy ku
naprawie tych zaniedbañ, a do rozwi¹zania
tych problemów mo¿na wykorzystaæ wspólnoty mieszkaniowe stanowi¹ce bezpoœredni ³¹cznik z mieszkañcami.
TADEUSZ M£YNIK
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Przypadek, czy
zrz¹dzenie losu?
Rozmowa z prof. Cristine Maher, in¿ynierem budowlanym, wnuczk¹ architekta Adolfa Bielefeldta,
który aktywnie dzia³a³ na terenie Wolnego Miasta Gdañska, zaprojektowa³ m.in. niemieck¹ Kasê
Chorych przy ul. Wa³owej w Gdañsku, Zachodniopruski Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych na Hucisku w Gdañsku, wille,
domy wielorodzinne i jednorodzinne we Wrzeszczu i w Sopocie
– Na wystawie „Architektura i Urbanistyka Wolnego Miasta Gdañska” w Domu
Uphagena obejrzeæ mo¿na cztery zdjêcia z pani zbiorów dziêki czemu wiemy,
jak pani dziadek, arch. Adolf Bielefeldt
i jego rodzina wygl¹dali, jak mieszkali
i jak siê ubierali.
– Widzimy dziadka, arch. Adolfa Bielefeldta samego, z drug¹ ¿on¹ Annemarie, z domu
Blumenthal i dzieæmi z pierwszego ma³¿eñstwa – Joachimem, moim póŸniejszym
ojcem, Urszul¹ i Barbar¹ – w ogrodzie ich
sopockiego domu przy dzisiejszej ul. Mickiewicza 7 w Sopocie, na kolejnych fotografiach uwieczniona zosta³a rodzina w parku
i wewn¹trz domu. Niewiele zdjêæ rodzinnych siê zachowa³o. Wkrótce po zrobieniu
tych fotografii, 11 grudnia 1934 roku,
dziadek Adolf zmar³, a sta³o siê to nagle,
w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Korzennej w Gdañsku, w trakcie oczekiwania na
s³u¿bowe spotkanie. Pochowany zosta³ na
cmentarzu ewangelickim w Sopocie. Joachim, urodzony w 1910 roku i Urszula,
urodzona w 1912 roku, jako doroœli, przebywali ju¿ poza domem. Ojciec Joachim
studiowa³ i nie powróci³ ju¿ do Sopotu.
Urszula wysz³a za m¹¿ za genera³a Gottfrida Webera, zamieszkali w Gi¿ycku. Z macoch¹, która ¿y³a z Adolfem niespe³na trzy
lata i nie mia³a z nim dzieci, pozosta³a najm³odsza córka, Barbara, urodzona w 1916
roku. Jednak wkrótce po œmierci dziadka

Annemarie – wbrew
woli dzieci – sopocki
dom sprzeda³a. Córki
i syn Adolfa do koñca
¿ycia mieli jej za z³e,
¿e gniazdo rodzinne
zbudowane specjalnie
dla nich przesz³o w
obce rêce. Annemarie
z Barbar¹ wynajê³y
mieszkanie przy tej
samej ulicy Mickiewicza w Sopocie, w 1945
roku, tu¿ przed zaCristine Maher na
koñczeniem drugiej
wojny œwiatowej, po
wejœciu Armii Czerwonej, wyjecha³y z Sopotu do Herne w Westfalii. Wuj, genera³
Gottfrid Weber, m¹¿ ciotki Urszuli, trafi³
do radzieckiego obozu, nie wiem, w jakiej
miejscowoœci i co tam prze¿y³. Dopiero
w 1953 roku wyszed³ na wolnoœæ, a sta³o
siê to po wstawiennictwie ¿on genera³ów,
które uzyska³y prywatn¹ audiencjê Adenauera, by³a wœród nich ciotka. Adenauer
zwróci³ siê z apelem do w³adz radzieckich
o uwolnienie ostatnich niemieckich genera³ów. I tak Gottfrid powróci³ do ciotki do
Niemiec, zosta³ jednym z wy¿szych genera³ów armii niemieckiej. Trzy lata póŸniej
zgin¹³ w wypadku samochodowym, mia³
wielki pañstwowy pogrzeb.

Cristine Maher i dr Ewa Barylewska-Szymañska

– Czy w rodzinie przechowywana jest pamiêæ
po Adolfie Bielefeldzie?
– Jak wspomnia³am, zdjêæ
pozosta³o po nim bardzo
niewiele. W moim domu
jest specjalna szafa, w której znajduj¹ siê materia³y
zwi¹zane z dziadkiem, ta
tradycja by³a w rodzinie
ogromnie ¿ywa. Najm³odsza córka dziadka, Barbara, która przez ca³e ¿ycie
mieszka³a w Herne, pozosta³a niezamê¿na, tam
zmar³a, najbardziej siê
dziadkiem interesowa³a

wystawie „Architektura i urbanistyka Wolnego
Miasta Gdañska”

i stara³a siê wszystko, co by³o z nim zwi¹zane, zgromadziæ. Penetrowa³a czasopisma, z których sporz¹dza³a wycinki artyku³ów o nim. Wœród materia³ów s¹ zdjêcia
nagrobka Adolfa Bielefeldta w Sopocie,
które wykona³a jego druga córka, moja
ciotka, Urszula. Ciotka Barbara wszystko,
co uda³o jej siê zgromadziæ, przekaza³a
mnie. Niestety, to, co znajdowa³o siê w pracowni dziadka – szkice, projekty, rysunki,
wszystko zaginê³o.
– Czy na cmentarzu ewangelickim
w Sopocie jest jeszcze grób Adolfa Bielefeldta?
– Dziadek pochowany zosta³ w rodzinnym
grobie obok swoich rodziców – Marie
z domu Werminghoff i Hansa Bielefeldta
oraz trzech poleg³ych w czasie pierwszej
wojny œwiatowej ich synów, a jego braci:
Ernsta, Waltera i Guntera. Wielki grób rodzinny Bielefeldtów pozosta³, przyje¿d¿a³a
tam najm³odsza córka Adolfa, Barbara,
a tak¿e Urszula, ale p³yty z imieniem i nazwiskiem dziadka od lat 70. nie ma, zapewne ktoœ inny zosta³ w tym miejscu
pochowany.
– Cofnijmy siê w czasie, jak dawno
Bielefeldtowie obecni byli w Sopocie?
– W Sopocie mieszka³ ju¿ – z rodzin¹ –
ojciec Adolfa, który uczestniczy³ w wojnie
francusko-pruskiej w latach 1870–1871
i po jej zakoñczeniu trafi³ do Herne na te-
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renie Westfalii. Tam te¿ w 1876 roku urodzi³ siê Adolf Bielefeldt, najstarszy syn.
Rodzina Bielefeldów powróci³a do Sopotu
w 1881 roku, ojciec Adolfa dzier¿awi³ dom
zdrojowy, by³ w³aœcicielem hotelu „Park
Hotel”, by³ cz³onkiem w³adz miejskich,
pracowa³ w komisji budowlanej, mia³ du¿e
zas³ugi w rozwoju infrastruktury technicznej miasta. Adolf uczy³ siê w Gimnazjum
œw. Piotra i Paw³a (Oberrealschule St. Petri
und Pauli) w Gdañsku. W Karlsruhe zda³
egzamin maturalny, uczy³ siê ciesielstwa,
nastêpnie studiowa³ w Wy¿szej Szkole
Technicznej (Technische Hochshule). Po
ukoñczeniu studiów pracowa³ w spó³ce
„Curjel & Moser”. Do Gdañska powróci³
w 1905 roku.
– I zamieszka³ w Sopocie.
– Dziadek architekt Adolf Bilelefeldt kupi³
w Sopocie jako inwestycjê budowlan¹ trzy
dzia³ki, na jednej z nich przy dzisiejszej
ul. Mickiewicza 7 (dawniej 5–7), na wzgórzu, wybudowa³ dla siebie i rodziny dom,
dwie pozosta³e dzia³ki zosta³y scalone
i przeznaczone na du¿y ogród. Ten dom
otoczony ogrodem, stoi do dziœ. Dziadek
o¿eni³ siê z Suzanne z domu Schulz i z ni¹
mia³ – jak wspomina³am – trójkê dzieci:
Joachima, Urszule i Barbarê. W tym domu
na dole urz¹dzi³ dla siebie du¿¹ pracowniê
architektoniczn¹, okna wychodzi³y od strony skarpy, wiêc by³a bardzo dobrze oœwietlon¹ s³oñcem. Dwie kondygnacje poni¿ej
powierzchni mieszkalnej znajdowa³ siê

– Myœlê, ¿e by³oby bardzo mi³o, jeœli nie
na fasadzie domu, w którym mieszka³, to
na murze ewangelickiego koœcio³a o w Sopocie, który zaprojektowa³.

Adolf Bielefeldt

gara¿, do którego podje¿d¿a³o siê z bocznej uliczki. Tata, Joachim Bielefeldt, urodzi³ siê w Sopocie w 1910 roku. Potem,
równie¿ w Sopocie, na œwiat przysz³y jego
siostry: w 1912 roku Urszula i w 1916
roku Barbara. Tata studiowa³ architekturê
w Karlsruhe, ale nie przejawia³ szczególnego zainteresowania tym kierunkiem,
w³aœciwie marzy³ o pracy geologa i zaraz
po œmierci ojca, mojego dziadka,
w 1934 roku, przerwa³ studia architektoniczne. Przez ca³e ¿ycie
pracowa³ w bran¿y budowlanej,
zajmuj¹c siê kosztorysami. Nie
przej¹³ wiêc, jak marzy³ dziadek,
po nim pracowni architektonicznej, ale pozosta³ w bran¿y. By³y
dom dziadka Adolfa stoi do dziœ.
Roœnie w ogrodzie i kwitnie wspania³a magnolia, któr¹ posadzi³
jeszcze mój dziadek, teraz ta magnolia jest ogromnym drzewem.
Obecni w³aœciciele s¹ dla mnie
bardzo ¿yczliwi, zaprosili mnie
do wnêtrza, wiedz¹ kto w tym
domu mieszka³, s¹ œwiadomi dorobku dziadka. Gdy wychodzi³am,
zobaczy³am pani¹ fotografuj¹c¹
ten dom, zapyta³am dlaczego, us³ysza³am: „Bo tu mieszka³ Adolf
Bielefeldt”. Powiedzia³am, ¿e jestem jego wnuczk¹, pani ogromnie siê ucieszy³a i poprosi³a, abym
zapolowa³a jej na tle tego domu.
Zrobi³o mi ciep³o na sercu.

Adolf Bielefeldt z pierwsz¹ ¿on¹ i dzieæmi: Joachimem,
Ursul¹ i Barbar¹ przy sopockim domu w ogrodzie
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– Przyda³aby siê tablica upamiêtniaj¹ca dzia³alnoœæ dziadka.

– Urodzi³a siê pani w Herne tak, jak
dziadek Adolf.
– Mój ojciec, Joachim, w czasie drugiej
wojny œwiatowej by³ wcielony do armii
niemieckiej i stacjonowa³ w Norwegii,
w 1945 roku wyszed³ z obozu internowania, w drodze ukrad³ mu ktoœ walizkê
z rzeczami osobistymi. Mama pod¹¿a³a za
nim, w G¹binie, podczas bombardowania
ostatni¹ walizkê pozostawi³a w hotelu,
który uleg³ ca³kowitemu zniszczeniu i pozosta³a bez niczego. Ojcu zaproponowano
pracê: w kamienio³omach, albo w kopalni
wêgla kamiennego w Herne w Westfalii.
Wybra³ to drugie miejsce i osiedlili siê
z mam¹ w Herne. Nie by³o wtedy w Herne
¿adnej naszej rodziny ani posiad³oœci. Wiêc
urodzi³am siê i wychowywa³am w Herne,
tam, gdzie urodzi³ siê Adolf Bielefeld. Ale
to by³ zupe³ny przypadek, a mo¿e zrz¹dzenie losu? I tak rodzinne ko³o siê zamknê³o.
Po zdaniu matury z Herne wyjecha³am do
Akwizgranu, mia³am zamiar studiowaæ architekturê, ale zabrak³o mi punktów i siê
nie dosta³am, zdecydowa³am siê na kierunek budowlany. Przez pierwsze miesi¹ce
uczêszcza³am równolegle na zajêcia z architektury ale w koñcu stwierdzi³am, ¿e
budownictwo jest dla mnie najbardziej odpowiednie. Zdarzy³o siê tak, ¿e pojecha-

Adolf Bielefeldt córkami Ursul¹ i Barbar¹
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³am ze swoim ojcem, Joachimem, do Karlsruhe, w którym on i dziadek studiowali.
Odbyliœmy podró¿ po mieœcie z osob¹,
która zajmowa³a siê planowaniem przestrzennym i rozwi¹zaniami komunikacyjnymi. Ta osoba tak ciekawie opowiada³a,
¿e stwierdzi³am, ¿e to jest to, co mnie fascynuje i ¿e tej dziedzinie siê poœwiêcê.
Specjalizujê siê w rozwi¹zaniach komunikacyjnych. W czasie posiedzenia komisji
komunikacyjnej Unii Europejskiej w Brukseli w 1988 roku pozna³am swojego mê¿a,
prof. Mike Maher,a, matematyka, który
specjalizuje siê w rozwi¹zaniach drogowych. W 1990 roku wyjecha³am do niego
do Anglii, m¹¿ mia³ dwóch synów z pierwszego ma³¿eñstwa, których wychowaliœmy. Urodzi³ nam siê syn, Patryk i przeprowadziliœmy siê do Szkocji.
– Zatrzyma³a siê pani w Sopocie, czy to
przypadek?
– Nie. Przyjecha³em, poniewa¿ w Uniwersytecie Gdañskim, na Wydziale Ekonomii
w Sopocie, mam wyk³ady. To mój trzeci
s³u¿bowy pobyt w tym mieœcie. Jestem
koordynatorem miêdzynarodowego naukowego projektu Unii Europejskiej, który zak³ada scalenie ró¿nych form komunikacyjnych – tramwajów, samochodów,
kolei, samolotów oraz transportu wodnego
– w celu usprawnienia po³¹czeñ europejskich. Zadaniem seminarium, w którym
obecnie biorê udzia³, jest opracowanie wizji
komunikacji, jaka powinna funkcjonowaæ

Adolf Bielefeldt z drug¹ ¿on¹ Annemarie i córkami Ursul¹ i Barbar¹ przed domem w Sopocie

w latach 2030–2050 w Europie. Goœci³am
równie¿ w Sopocie i Gdañsku – z mê¿em
i synem – prywatnie, w 2003 roku, z okazji otwarcia w Muzeum Sopotu wystawy
poœwiêconej dzia³alnoœci architektonicznej
Adolfa Bielefeldta, ekspozycjê sopocka
placówka przygotowa³a wraz Oddzia³em
Dom Uphagena Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska. Odbyliœmy wtedy wycieczkê sentymentaln¹ i obejrzeliœmy domy
projektowane przez dziadka,
porobiliœmy wiele zdjêæ. Przyjazdy do Sopotu maj¹ dla mnie
znaczenie niezwyk³e, mam wra¿enie powrotu do domu, którego nie zna³am.

Adolf Bielefeldt z drug¹ ¿on¹ Annemarie w parku

– Dotar³a pani na wystawê
„Architektura i urbanistyka
w Wolnym Mieœcie Gdañsku”
w Domu Uphagena, gdzie
uwidoczniony jest bogaty dorobek architektoniczny pani
dziadka, ju¿ po wernisa¿u.
– Obejrza³am ekspozycje bardzo dok³adnie i z wielkim wzruszeniem. Cieszê siê, ¿e pamiêæ
o nim jest przywracana. Ca³a
wystawa jest bardzo udana i
wa¿na.
¯a³ujê, ¿e nie ¿yje ju¿ ciotka
Barbara, która zmar³a w pewnym zgorzknieniu. Po powrocie z wizyt po wojnie w Sopocie opowiada³a, ¿e w domach,
które zaprojektowa³ jej ojciec,
a mój dziadek, mieszka po piêæ,
szeœæ rodzin, ¿e s¹ one zanie-

dbane. By³aby wielce szczêœliwa i usatysfakcjonowana, gdyby obejrza³a obie wystawy i przeczyta³a ksi¹¿kê monograficzn¹
o swoim bracie, gdyby mia³a œwiadomoœæ,
¿e pamiêæ o nim w Gdañsku, Sopocie, nie
zaginê³a.
***
Wa¿niejsze realizacje projektowa Adolfa
Bielefeldta:
***
Dziêkujê dr. Ewie Szymañskiej, kierownikowi Oddzia³u Dom Uphagena Muzeum Historycznego Miasta Gdañska, za
pomoc merytoryczn¹ i jêzykow¹ w przeprowadzeniu tej rozmowy.
W tekœcie wykorzysta³am wiadomoœci
na temat Adolfa Bielefelda z rozdzia³u „Architekt Adolf Bielefeldt. Dzia³alnoœæ na
terenie Gdañska i Sopotu” Wojciecha
Szymañskiego (Dom Uphagena) Oddzia³
Muzeum Historycznego Miasta Gdañska
zamieszczonego w ksi¹¿ce „Architekt Adolf
Bielefeldt 1876–1934. Ksi¹¿ka ukaza³a siê
w 2003 roku i zosta³a sfinansowana przez
Muzeum Historyczne miasta Gdañska,
Muzeum Sopotu i Fundacjê Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej ze œrodków Republiki
Federalnej Niemiec.
KATARZYNA KORCZAK
EWA GRELA,
MATERIA£Y PROMOCYJNE ODDZIA£U DOM
UPHAGENA MUZEUM HISTORYCZNEGO
MIASTA GDAÑSKA
ZDJÊCIA ARCHIWALNE: Z KOLEKCJI
RODZINNEJ PROF. CRISTINE MAHER
ZDJÊCIA

WSPÓ£CZESNE :
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Do Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” przystąpiło Koło Inżynierów
i Pasjonatów „Nasza Orunia” IKO (2)

Ku tañszym i lepszym rozwi¹zaniom
W poprzednim numerze informowaliœmy naszych Czytelników o powstaniu lokalnego œrodowiskowego ko³a In¿ynierów
i Pasjonatów Oruni „Nasza Orunia”. Pierwsze przedsiêwziêcie ko³a to wycieczka turystyczno-historyczna, której celem
by³o uwra¿liwienie uczestników na gin¹ce piêkno architektury dzielnicy, w szczególnoœci Oruñskiej Starówki.
Kolejnym udanym spotkaniem okaza³
siê – opisany w poprzednim numerze –
wyk³ad Prof. Andrzeja Januszajtisa. Ci¹g
dalszy inicjatywy mo¿na œledziæ na stronie
www.mojaorunia.pl, w dziale „Historia”,
gdzie znajdziecie pañstwo streszczenie
wyk³adu i wywiady z Panem profesorem
przeprowadzone przez P. Olejarczyka.
Dziêkujemy serdecznie Prof. Andrzejowi Januszajtisowi i Dariuszowi Wróblewskiemu, licencjonowanemu przewodnikowi,
cz³onkowi Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
za spo³eczne zaanga¿owanie w przedsiêwziêciu.
Dziêki spotkaniom nabraliœmy ugruntowanego przekonania, ¿e IKO jest katalizatorem wielu lokalnych pomys³ów, zw³aszcza podejmowanych wraz z lokalnymi
zak³adami pracy. Rozpoczêliœmy kojarzenie – dla dobra wspólnego – kilku podmiotów. Nawi¹zaliœmy kontakt z trzema szko³ami ponad gimnazjalnymi, czterema
firmami i czterema ko³ami naukowymi
Politechniki Gdañskiej. Te ostatnie propo-

nuj¹ m³odzie¿y oruñskiej udzia³ w warsztatach w specjalizacjach techniczno-in¿ynierskich. Jesteœmy przekonani, ¿e zajêcia
sprzyjaæ bêd¹ odkrywaniu i rozwijaniu talentów m³odzie¿y, stworz¹ szansê na pozyskanie studentów na ciekawych i potrzebnych dla gospodarki kierunkach

Herb Oruni

Politechniki Gdañskiej. ¯ywe zainteresowanie dzia³alnoœci¹ oruñskich zak³adów
pracy spowodowaæ powinno przygotowanie nowych miejsc dla odbycia praktyk
studenckich zgodnych z kierunkiem
kszta³cenia, a w niedalekim przysz³oœci,

zatrudnienia. Do tematu bêdziemy powracaæ w kolejnych wydaniach miesiêcznika.
JÓZEF KUBICKI,

ZA£O¯YCIEL

IKO

P.S.
W nawi¹zaniu do zamieszczonego w poprzednim numerze miesiêcznika „Nasz
Gdañsk” listu Mariusza Pycza-Pyczewskiego, kapitana jachtowego (lekarza) chcia³bym wyraziæ serdeczne s³owa wdziêcznoœci
i podziêkowania za piêkn¹ i twórcz¹ wypowiedŸ, w której wyra¿a kategoryczne „NIE”
w sprawie budowy k³adki nad Mot³aw¹.
Popieram IN¯YNIERSKIE MYŒLENIE
Autora i zgadzam siê z Jego sposobem postrzegania problemu zarówno w formie, jak
i konstruktywnej treœci oraz koncepcji wizji
atrakcyjnoœci turystycznej naszego miasta.
Panie Prezydencie Miasta Gdañska, uruchomienie dwóch zwodzonych mostów przyniesie Panu du¿o plusów, a Gdañsk bêdzie
atrakcj¹ turystyczn¹ nie tylko w Europie.
Liczymy na Pana!
JÓZEF KUBICKI I ZARZ¥D IKO

Z sentymentem po oruńskich uliczkach

By³ sobie bar „Aret”
Ka¿dego dnia ktoœ podejmuje decyzjê,
wydaje polecenia, za³atwia pal¹ce, nie cierpi¹ce zw³oki problemy i… z krajobrazu znikaj¹ nieroz³¹cznie wpisane w jego specyfikê
i koloryt domy i kamienice, tworz¹ce niegdyœ historiê miejsca. Ciê¿kie, deszczowe
chmury wisz¹ nad miastem. Codzienna monotonia powrotu z pracy. Jazda „zderzak
w zderzak”. Jeszcze kilkaset metrów i zjadê z „Traktu œw. Wojciecha” w ulicê Rejtana
i bêdê w domu. Mijam kamienicê, w której
kiedyœ znajdowa³a siê Drukarnia Gdañska,
dom fachowca od gaz – pana Józefa, dawny
bar „Aret”, dziœ zniszczon¹ i zaniedban¹ ruderê i… „Aretu” nie ma, pozosta³ pusty, posprz¹tany plac. Trochê ¿al, trochê szkoda…
Bar „Aret” przy ul. Jednoœci Robotniczej
w Oruni miejsce spotkañ okolicznych „smakoszy” i pó³œwiatka – nie cieszy³ siê dobr¹
opini¹. Nie doœwietlony, przesycony dymem
papierosowym i zapachem „z³ocistego trun-
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ku”. Jeden z czterech funkcjonuj¹cych wówczas, podobnych przybytków, obok „Adrii”,
baru „Nesca” i znajduj¹cego siê przy ulicy
Sandomierskiej piwiarni „U Olka”, Zawsze
gwarny, pe³ny i … niebezpieczny. Miejsce
podobne wszystkim, istniej¹cym wówczas
w dzielnicach robotniczych w ca³ym kraju.
Tutaj mo¿na by³o podzieliæ siê radoœciami
i utopiæ smutek w kuflu piwa, je¿eli oczywiœcie
nale¿a³o siê do tzw. Aretowej elity, obok nie¿yj¹cych ju¿ „Cieluna”, „Ksiêcia”, „M³ynka”,
„Czesia”, „Miko³aja” i wielu innych, których
pseudonimy uciek³y, niestety, z pamiêci.
Miejsce, ze wzglêdu na specyfikê, czêsto
odwiedzane by³o przez ówczesnych stró¿ów
prawa z Milicji Obywatelskiej, których interwencje bywa³y niezwykle radykalne.
– Nie raz oberwa³em pa³¹ od milicji
w „Arecie”. Oni, panie, nie pytali, pa³owali
wszystkich, jak leci – wspomina czêsty niegdyœ goœæ knajpy, pan Jurek z ul. Rejtana.

Z kronik milicyjnych z 16 paŸdziernika
1984 r., godz. 18:42.
„Przeje¿d¿aj¹c w okolicach baru „Aret”, zauwa¿yliœmy grupê pijanych, szarpi¹cych siê ze
sob¹ obywateli. Po interwencji i wylegitymowaniu, okaza³o siê, ¿e wszyscy oni byli mieszkañcami Oruni. Jak zeznali, do bójki miêdzy
nimi dosz³o na skutek nieporozumienia o pieni¹dze. Wszyscy obywatele (6 osób) trafili do
izby wytrzeŸwieñ. Przy okazji interwencji wylegitymowano równie¿ wszystkich przebywaj¹cych w barze obywateli. Wiêkszoœæ z nich
odes³ano do domów a bar nakazano zamkn¹æ.”
Historia, dawne czasy. Czy wówczas by³o
dobrze czy Ÿle? Nie mnie os¹dzaæ. Jakie czasy, taka rozrywka. No có¿.
Pozostaj¹ tylko wspomnienia. W tym miejscu kiedyœ istnia³ i funkcjonowa³ w¹tpliwej
s³awy bar „Aret”. Czêœæ historii tej ze wszech
miar robotniczej dzielnicy Gdañska.
ROMAN ITRICH
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„Nasz Gdańsk” wspiera działania rehabilitacyjne i rekreacyjne
MKKFiS NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Nr 982

W zdrowym ciele
zdrowy duch
Miêdzyzak³adowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu NSZZ „Solidarnoœæ” w Gdañsku Nr 982, dzia³aj¹ca w ramach
Krajowego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu, zas³uguje na szczególne pozytywne zainteresowanie – za
promowanie i prowadzenie dzia³alnoœci o charakterze utylitarnym dla spo³eczeñstwa tak zwanego TRZECIEGO WIEKU.
Dzia³alnoœæ ta polega na prowadzeniu
zajêæ rehabilitacyjnych i rekreacyjnych dla
cz³onków Ko³a (Komisji) oraz licznego
grona sympatyków.
Gimnastyka, p³ywanie, spacery,
wyjazdy lecznicze…
S¹ to m.in.:
– zajêcia gimnastyczne prowadzone dwa
razy w tygodniu,
– zajêcia w Aquaparku w Sopocie raz
w tygodniu,
– zajêcia NORDIC WALKING,
– wyjazdy lecznicze do wód termalnych
na S³owacji dwa razy w roku,
– spacery tematyczne kilkugodzinne,
– wycieczki turystyczno-rekreacyjne i krajoznawcze jednodniowe i kilkudniowe
(5–8) w roku,
– spotkania integracyjne.

Andrzej Furmaga
– inicjator i g³ówny
organizator
Jak widaæ jest to program
atrakcyjny i znacz¹cy, dlatego zas³uguje na uwagê.
Mówi¹c o wartoœci tych
przedsiêwziêæ trzeba koniecznie wspomnieæ, ¿e inicjatorem i g³ównym organizatorem tej aktywnej i cennej
dzia³alnoœci na rzecz osób
TRZECIEGO WIEKU w ra- Od lewej: Edward Woronecki, Ryszard Za³ucki – przewodnicz¹cy
mach Komisji (Ko³a) Kultu- zebrania i Andrzej Furmaga – nowo wybrany Przewodnicz¹cy
Komisji (Ko³a)
ry Fizycznej i Sportu NSZZ
„Solidarnoœæ” w Gdañsku Nr 982 jest An- Gdañsk”, a od roku Radnym Rady Dzieldrzej Furmaga. Jest on zas³u¿onym dzia³a- nicy Œródmieœcie.
czem turystycznym i solidarnoœciowym,
– Ko³o obejmuje swoj¹ dzia³alnoœci¹
który od przesz³o 10 lat jest równie¿ ak- przesz³o 200 osób, w tym 31 aktywnych
tywnym cz³onkiem Stowarzyszenia „Nasz cz³onków. Aktualnie Zarz¹d Komisji (Ko³a)
funkcjonuje w sk³adzie: Jan
Kasiura, Ryszard Zieniawa,
Rydzard Za³ucki, Regina
Przybyszewska i Andrzej
Furmaga – jako przewodnicz¹cy – wybrany na tê
funkcjê w dniu 24 lipca
2012 r. na Nadzwyczajnym Walnym Uzupe³niaj¹co-Wyborczym Zebraniu
Cz³onków (poprzednio pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego). Ponadto w miejsce opuszczone przez œp.
Kol. Tadeusza Œmierzchalskiego – jako delegata na
WZD Sekcji „Solidarnoœæ”
w Gdañsku, wybrano Kol.
Mariê Janick¹.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odby³o siê w lokalu Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” przy ulicy Œw.
Ducha 119/121.

Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Uzupe³niaj¹co-Wyborczego Zebrania Cz³onków Miêdzyzak³adowej Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu NSZZ „Solidarnoœæ” w Gdañsku Nr 982
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Wystawa „Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012”

Zwyciê¿y³a Katarzyna Kuku³a
za dyplom „Kraina mlekiem
i miodem p³yn¹ca”
Uroczyste og³oszenie wyników czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu „Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Piêknych 2012”,
wrêczenie nagród, po³¹czone z wernisa¿em nagrodzonych i wyró¿nionych prac, odby³o siê w pi¹tek 20 lipca 2012 w pasa¿u Wielkiej
Zbrojowni, przy Targu Wêglowym 6 w Gdañsku. Katarzyna Kuku³a z ASP w Krakowie otrzyma³a Nagrodê G³ówn¹ Rektorów
Akademii Sztuk Piêknych – w wysokoœci 17 500 z³. Laur przypad³ jej w udziale za dyplom „Kraina mlekiem i miodem p³yn¹ca”.
Praca Katarzyny Kuku³y „Kraina mlekiem i miodem p³yn¹ca” z³o¿ona jest z: obrazów olejnych, tkanin z haftem i 3-minutowego filmu animowanego.
Prof. Ludmi³a Ostrogórska: „Najcenniejsze,
najbardziej wartoœciowe i interesuj¹ce”
Kolejnymi laureatami zostali:
– Mateusz Bykowski z ASP w Gdañsku
(15 tys. z³) Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokoœci 15 tys. z³.
– Micha³ Hyjek z ASP w Krakowie –
Nagroda Marsza³ka Województwa Pomorskiego w wysokoœci 8 tys. z³.
– Katarzyna Szeluk, absolwentka ASP
we Wroc³awiu – Nagroda Prezydenta Miasta
Gdañska Paw³a Adamowicza w wysokoœci
8 tys. z³.
Wyró¿nienia otrzymali: Marika Michalska z ASP w £odzi, Janusz Jasiewski
z ASP we Wroc³awiu i Justyna Zawistowska z Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu.
– Otwieramy prezentacjê niepowtarzaln¹
w skali kraju, tutaj spotykaj¹ siê najlepsze
dyplomy wszystkich akademii sztuk piêknych i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – powiedzia³a prof. Ludmi³a Ostrogórska, rektor Akademii Sztuk Piêknych
w Gdañsku. – Jest to promocja m³odych artystów, sygna³, pokaz tego, co najcenniejsze,
najbardziej wartoœciowe, najbardziej interesuj¹ce, tego, co pojawi³o siê w minionym
roku akademickim podczas egzaminów dyplomowych we wszystkich uczelniach.
G³ówny ciê¿ar przygotowania wystawy
wziê³a na siebie ASP w Gdañsku jako organizator, wsparcia udzieli³o Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prof. Wiktor Jêdrzejec: „Œwiêto m³odych
ludzi.” Maciej Lisicki: „Toczyliœmy
za¿arty spór”
– Witam pañstwa serdecznie na œwiêcie
szkolnictwa artystycznego w Polsce, tej czê-
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Od prawej: Prof. Ludmi³a Ostrogórska, laureaci: Micha³ Hyjek, Katarzyna Kuku³a,
Katarzyna Szeluk oraz W³adys³aw Zawistowski i Maciej Lisicki

œci szkolnictwa, która zajmuje siê edukacj¹
plastyczn¹ – powiedzia³ prof. Wiktor Jêdrzejec, dyrektor Departamentu Szkolnictwa
Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patron przedsiêwziêcia. – To jest œwiêto
m³odych ludzi, obchodzimy je w Gdañsku
po raz czwarty.
Ale dzisiaj to œwiêto odbywa siê nowej
formule, Akademia Sztuk Piêknych w Gdañsku otworzy³a podwoje do wnêtrz, które nie
wszyscy znaliœmy, mówiê o goœciach z Polski, pañstwo z Gdañska te¿ nie widzieli przestrzeni pasa¿u Wielkiej Zbrojowni w pe³nej
krasie, stwierdzi³ prof. Jêdrzejec. Wszyscy
siê cieszymy, przestrzeñ, wyposa¿ona w m³oda sztukê, przynosi satysfakcjê szkolnictwu
artystycznemu, Gdañskowi – jego w³adzom,
a przede wszystkim dla spo³ecznoœci miasta.
Pogratulowa³ m³odym reprezentantom uczelni artystycznych. Wystawa gromadzi najlepsze dyplomy plastyczne w Polsce, udzia³
w niej jest wielkim wyró¿nieniem.
– Przysz³oœæ polskiej kultury plastycznej
ma siê nieŸle, to widaæ go³ym okiem – za-

koñczy³ prof. Wiktor Jêdrzejec, reprezentant MKiDN.
– Pamiêtam nasze spory, pani rektor,
o przysz³oœæ Œródmieœcia Gdañska i wtedy
staliœmy po dwóch stronach barykady, wydawa³o siê, ze przestrzeñ, która nas dzieli,
jest nie do pokonania – powiedzia³ Maciej
Lisicki, wiceprezydent Miasta Gdañska. –
Spotykamy siê po piêciu latach i widzimy,
¿e dalekie nasze stanowiska dzisiaj s¹ na tym
samym miejscu, Gdañska Galeria Miejska
sprawnie funkcjonuje i – co najwa¿niejsze –
wspó³pracuje z gdañsk¹ ASP dla dobra œrodowiska kultury gdañskiej. Potrafimy ze sob¹
rozmawiaæ, wspó³pracowaæ z po¿ytkiem dla
wszystkich,
W³adys³aw Zawistowski: „Po latach azylu
odnaleŸæ siê na konkurencyjnym rynku.”
– Szanowni m³odzi laureaci, sk³adam wam
gor¹ce gratulacje w imieniu Marsza³ka Województwa Pomorskiego Mieczys³awa Struka,
który dziœ nie móg³ z nami byæ, uczestniczy³
w wernisa¿u w ubieg³ym roku i jest gor¹cym entuzjast¹ tego spotkania w Gdañsku
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– powiedzia³ W³adys³aw ZawiAkademii Sztuk Piêknych, przedstowski, Dyrektor Departamentu
stawi³a malarstwo, formê instaKultury Urzêdu Marsza³kowskielacyjn¹, film. – I – co nieczêsto
go Województwa Pomorskiego.
siê zdarza przy ³¹czeniu ró¿– Szkolnictwo artystyczne to ronych mediów – wszystkie eledzaj azylu, m³ody uzdolniony
menty pozostaj¹ u niej spójne,
cz³owiek dostaje sporo od pañco rektorzy zauwa¿yli. Ma tak
stwa, szanse, aby w ci¹gu tych
siln¹ osobowoœæ, ¯e jakiekolparu lat rozwijaæ zdolnoœci, mo¿wiek medium bierze do rêki,
liwoœci.
potrafi byæ sob¹, jest ukszta³Ale to rodzaj pu³apki, bo potowana. Prace, które Kuku³a
tem cz³owiek z azylu wchodzi
przedstawi³a s¹ œwie¿e, mocno
w bardzo trudn¹ rzeczywistoœæ,
pop artowskie flirtuj¹ce z kikonkurencyjn¹, kontynuowa³
czem, a jednoczeœnie od strony
Zawistowski. Przedsiêwziêcia,
rzemios³a malarskiego to barjak ten konkurs, s¹ bardzo wa¿dzo porz¹dna robota stwierne. Z jednej strony pozwalaj¹
dza prof. Gajewski. Twórczoœæ
podsumowaæ wszystko to, co siê
Mateusza Bykowskiego z ASP
robi³o w czasie studiów w pow Gdañsku, laureata Nagrody
staci dyplomu. Z drugiej stroMinistra Kultury i Dziedzictwa
ny pojawia siê element ostrej
Narodowego prof. Gajewski
Katarzyna Kuku³a „Kraina mlekiem i miodem p³yn¹ca”
konkurencji, dyplom mo¿e byæ
równie¿ okreœla jako bardzo
na pi¹tkê, czwórkê. Dziœ mówimy o kon- sumowuje prof. Roman Gajewski z Aka- œwie¿¹, uwa¿a ponadto, ¿e artysta, jako
frontacji wszystkich najlepszych dyplo- demii Sztuk Piêknych w Gdañsku, koor- jeden z niewielu, dialoguje w malarstwie
mów z ca³ej Polski i o nagrodach, które dynator wystawy i autor aran¿acji. – Jest ze œwiatem nie najweselszym, aspekt somaj¹ sens nie tylko finansowy, ale promo- w niej wiêcej elektroniki, co w pasa¿u cjalno – polityczny ma w jego pracach
cyjny, pomagaj¹ odnaleŸæ siê na konku- Wielkiej Zbrojowni nie jest tak bardzo du¿e znaczenie.
wyczuwalne. Z ca³¹ pewnoœci¹ rzadko siê
rencyjnym rynku.
– Moje obrazy s¹ prób¹ ucieczki od
– Przecie¿ bardzo pragniemy, aby m³o- spotyka, coraz rzadziej, sztukê, która jesz- rzeczywistoœci, mo¿e lepszym okreœleniem
dzi najzdolniejsi, najlepsi malarze, graficy, cze niedawno by³a znamienna dla polskich bêdzie – szukaniem swojego wymarzonerzeŸbiarze, mogli pracowaæ w swoim za- artystów – mocno dramatyczn¹.
go œwiata – powiedzia³a po odebraniu naTeraz m³odzi ludzie nie nios¹ w sobie grody Katarzyna Kuku³a. – Ka¿dy z nas
wodzie, kontynuowaæ pracê twórcz¹ – zakoñczy³ Zawistowski. – Wierzê g³êboko, ¿e szerszych dramatów, w sztuce mówi¹ pry- pragnie dojœæ do doskona³oœci, poszukuje
takie przedsiêwziêcia jak dzisiejsza wystawa watnych dramatach. Czas traumy wojennej utopii, nawet jeœli wie, ¿e to kicz, pragnie
wydatnie im pomagaj¹. Gratulujê laureatom, i w ogóle nurtu egzystencjalnego w du¿ym go mieæ chocia¿ na chwilê, osi¹gn¹æ z³udwyró¿nionym, uczestnikom ekspozycji i za- wymiarze w m³odym pokoleniu nie istnie- ne wra¿enie, ¿e jest szczêœliwy.
praszam wszystkich do Gdañska w przy- je, natomiast jest coraz wiêcej afirmacji
Obrazy daj¹ wiêc autorce chwilowe spe³¿ycia, stwierdza prof. Gajewski.
sz³ym roku na pi¹t¹ edycjê wystawy.
nienie, koñczy pracê nad jednym, zaczyna
– Dyplom jest czasem kompromisem tworzyæ kolejny, poszukuj¹c nowej piêkProf. Roman Gajewski: W miejsce
miêdzy prowadz¹cym zajêcia a m³odym nej krainy.
traumy i szerszych dramatów
artyst¹, ale zapowiada czym siê autorzy
KATARZYNA KORCZAK
– œwie¿oœæ i afirmacja ¿ycia”
bêd¹ zajmowaæ – prof. Roman Gajewski.
ZDJÊCIA WOJTEK ZAMIARA.
– Sztuka ostatnich lat jest, co oczywiste, – Katarzyna Kuku³a z ASP Krakowie, MATERIA£Y PROMOCYJNE AKADEMII SZTUK
PIÊKNYCH W GDAÑSKU
inna, ani¿eli w latach powojennych – pod- zdobywczyni Nagrody G³ównej Rektorów

Wystawa piêknie prezentuje siê w surowym wnêtrzu pasa¿u Wielkiej Zbrojowni
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