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1 września 2012 r. – 73. rocznica wybuchy drugiej wojny światowej

Moje Westerplatte
Ka¿dy ma swoje Westerplatte – te s³owa Jana Paw³a II, wypowiedziane w tym miejscu, trafiaj¹ w samo
sedno sprawy. Za ka¿dym razem, gdy zbli¿a siê rocznica wybuchu wojny, powracaj¹ wspomnienia.
Ukoñczy³em w³aœnie 11 lat.
Dla nas, ¿yj¹cych w tamtych czasach,
m³odych i starych, to bohaterstwo
Od roku mieszkaliœmy w £odzi, gdzie
ojciec, po d³ugim okresie bezrobocia, otrzyma³ dobr¹ posadê. Od miesiêcy narasta³y
nastroje wojenne. Nawet my, dzieci, obserwowaliœmy pogorszenie stosunków miêdzy
Polakami i Niemcami, których w £odzi
by³o sporo. Oto np. zjawia siê na podwórku kolega, z którym grywaliœmy w pi³kê.
„Czeœæ Jurek” – wo³am do niego, a on na to:
„Jestem Georg!” Takich przyk³adów by³o
wiêcej. Na koniec, 1 wrzeœnia 1939 r., o œwicie, pojawi³y siê samoloty. Lecia³y wysoko,
prawie ich nie by³o widaæ, ale ten dŸwiêk,
rodzaj pomruku œmig³owych silników, do
dziœ powoduje, ¿e cierpnie mi skóra. Radio
donosi³o: „Dziœ rano, o 4.45 oddzia³y niemieckie zaatakowa³y polsk¹ placówkê na
Westerplatte.” Westerplatte? Gdzie to jest?
Siêgam po ulubiony atlas i znajdujê: w Gdañsku, w Nowym Porcie.
Nastêpne dni przynosi³y wiadomoœci
o walkach i szybkim posuwaniu siê Wehrmachtu w g³¹b kraju. Przez tydzieñ towarzyszy³a im informacja: Westerplatte broni
siê. Za³oga odpiera ataki nieprzyjaciela.
I nawet, gdy na miasto spad³y pierwsze
bomby (w £odzi niewielkie), opór bohaterskich obroñców sk³adnicy w gdañskim

porcie dawa³ nadziejê, ¿e jednak siê obronimy, a nawa³a nowych Hunów bêdzie
zatrzymana. Dzisiaj ³atwo niektórym wyg³aszaæ krytyczne s¹dy o bezsensownoœci
obrony Westerplatte, czy Powstania Warszawskiego (ostatnio jeden ze sto³ecznych
„mêdrców” nazwa³ je „hucp¹”!!), ale dla
nas, ¿yj¹cych w tamtych czasach, m³odych
i starych, to bohaterstwo, nawet jeœli skazane na przegran¹, podsyca³o wolê walki
z wrogiem i – mimo pora¿ek – dawa³o pewnoœæ ostatecznego zwyciêstwa.
Apel bosmana gdañskiego portu, Talagi,
o ratowanie Wartowni nr 1
Efektem tego zwyciêstwa, co prawda dla
Polaków zmarnowanego przez oddanie nas
komunistom, by³o, ¿e po maturze przyjecha³em na studia do Gdañska. Mia³em niejedn¹ okazjê, by odwiedziæ Westerplatte.
Niezagospodarowane, tylko czêœciowo dostêpne, by³o dla mnie zawsze czymœ w rodzaju sanktuarium. Skoñczy³em studia, zacz¹³em pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ na
Politechnice, rozpocz¹³em ¿ycie rodzinne.
Przyszed³ czas na aktywnoœæ spo³eczn¹
w Gdañskiej Komisji Ochrony Zabytków
PTTK. Razem z kolegami opracowywaliœmy program dalszej odbudowy zabytków
i ratowania tych, którym grozi³a rozbiórka. Organizowaliœmy wystawy starych
zdjêæ i dokumentacji. Nasze idee publiko-

waliœmy w drukowanym na powielaczu
biuletynie. Coraz czêœciej zdarza³o siê, ¿e
alarmowano nas o powstaj¹cych zagro¿eniach. I oto wiosn¹ 1966 r. skontaktowa³
siê z nami bosman gdañskiego portu Talaga
(imienia niestety nie pamiêtam) z apelem
o ratowanie Wartowni nr 1 na Westerplatte, jak wówczas s¹dziliœmy jedynej zachowanej (dziœ wiemy, ¿e przetrwa³a tak¿e na
terenie wojskowym Wartownia nr 4). Jak
siê dowiedzieliœmy, w zwi¹zku z poszerzaniem Kana³u Portowego przeprowadzono
tor kolejowy dok³adnie przez Wartowniê,
która ma byæ wysadzona w powietrze.
Bosman opóŸnia³ eksplozjê pod pretekstem, ¿e zagrozi ruchowi statków, ale to
ju¿ nie skutkowa³o. Postanowiliœmy poruszyæ niebo i ziemiê, byle uratowaæ Wartowniê. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ by³o przesuniêcie.
Dzia³aliœmy dwutorowo. Wiedzieliœmy, ¿e
sami mamy za ma³¹ si³ê przebicia, by zmieniæ decyzjê w³adz, wiêc udaliœmy siê do
profesora (póŸniejszego rektora) Politechniki Gdañskiej, Stanis³awa Rydlewskiego,
który uzna³ przesuniêcie za mo¿liwe i przyrzek³ opracowanie ekspertyzy (z czego siê
zreszt¹ nie wywi¹za³). Z drugiej strony
wykorzystaliœmy wizytê ustosunkowanego
pisarza, p³k Zbigniewa Za³uskiego, który
obieca³ interwencjê w Radzie Ochrony
Pomników Walki i Mêczeñstwa w Warszawie.
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Dobrze. Przesuniemy wam tê ruinê!
I rzeczywiœcie, otrzymaliœmy zgodê, pod
warunkiem zgody miejscowych w³adz. Tak
„uzbrojeni” wystaraliœmy siê o audiencjê
u Przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady
Narodowej (tak siê to wówczas nazywa³o),
Piotra Stolarka. Przebieg rozmowy, nieraz
ju¿ przeze mnie relacjonowany, by³ burzliwy. Dygnitarz przekonywa³, ¿e Wartownia
przetrwa … na pocztówkach (!), a obok
powstaje przecie¿ pomnik, przed którym
statki bêd¹ salutowaæ bander¹. „Sam tow.
Spychalski stwierdzi³, ¿e przesuniêcie jest
niemo¿liwe” – oœwiadczy³. My podkreœlaliœmy wartoœæ Wartowni jako autentycznej
pami¹tki, na której œcianach widaæ œlady
pocisków z 1939 r. Powo³ywaliœmy siê na
naszych specjalistów, którzy uznali operacjê za mo¿liw¹. Znu¿ony sporem wojewoda zaproponowa³ w koñcu, ¿ebyœmy jechali do Warszawy. Je¿eli tam siê zgodz¹,
to on wyrazi zgodê na przesuniêcie. Gdy
siê dowiedzia³, ¿e jest akurat odwrotnie: to
Warszawa uzale¿nia akcjê od jego zgody,
natychmiast zadzwoni³ do stolicy, ¿eby
sprawdziæ czy mówimy prawdê. W czasie
rozmowy mina rzed³a mu coraz bardziej.
W koñcu powiedzia³ „tak” i odwiesi³ s³uchawkê. Wœciek³y wsta³ od biurka i cho-

Uratowana Wartownia nr 1 dziœ

dz¹c po gabinecie wykrzykiwa³: „Zawsze
to samo warcholstwo! Najpierw wszyscy
siê zgadzaj¹…” – tu wtr¹ci³em: „bo s¹ zastraszeni”, na co zacz¹³ tupaæ nogami
i krzyczeæ: „nieprawda! Nie s¹ zastraszeni!!” – poczym kontynuowa³: „Wszyscy
siê zgadzaj¹, a potem krzyk siê podnosi, ¿e
w Warszawie s³ychaæ!” Na koniec wyrzek³
sakramentalne s³owa: „Dobrze. Róbcie sobie tê ekspertyzê. Przesuniemy wam tê
rruinê!” G³ówn¹ przeszkodê pokonaliœmy,

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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ale trzeba by³o jeszcze przekonaæ jednego
z projektantów otoczenia wznoszonego
w³aœnie pomnika „Obroñców Wybrze¿a”,
co te¿ nie by³o ³atwe.
Nigdy nie zapomnê, jak cieszyli siê
Westerplatczycy, których ¿y³o jeszcze
ponad stu
Projektant ust¹pi³ dopiero, gdy go zapyta³em: „Czy Pan na pewno jest Polakiem?”
Zaczê³y siê przygotowania, opracowanie
projektu, zapewnienie pomocy pracowników
Stoczni Gdañskiej, maj¹cych doœwiadczenie
w przesuwaniu wielkich mas. Ca³¹ operacjê
zaprojektowa³ i kierowa³ jej przeprowadzeniem niezmordowany in¿. Aleksander Œlusarz. Nadszed³ historyczny dzieñ 7 marca
1967 r. Nie oby³o siê bez nerwów. W³¹czono silniki, liny siê napiê³y, a wa¿¹ca 400 t
wartownia, podwieszona do ustawionej na
szynach konstrukcji noœnej, ani drgnie!
Wy³¹czono silniki, coœ poprawiono i za
drugim razem siê uda³o! Powolutku, krok
za krokiem bezcenny obiekt pokona³ 78 m
i zatrzyma³ siê na nowym miejscu. Wartownia zosta³a uratowana! Radoœci nie by³o
koñca. Nigdy nie zapomnê, jak cieszyli siê
Westerplatczycy, których ¿y³o jeszcze ponad
stu. Ale w³adze nie da³y za wygran¹. Po
jakimœ czasie, pod sfabrykowanym pretekstem, in¿. Œlusarz znalaz³ siê w wiêzieniu,
gdzie przesiedzia³ 4 lata! Na krócej zamkniêto jeszcze jednego z naszych cz³onków,
a innego, dyrektora jednego z gdañskich
przedsiêbiorstw, zmuszono do przejœcia na
emeryturê. Zgodnie z zamierzeniami w Wartowni powsta³a placówka muzealna, ale kierowniczk¹ mianowano „swojego cz³owieka”
– by³¹ major MO.
Dzisiaj ten drugi „bój o Westerplatte” jest
ju¿ tylko wspomnieniem. Pozostaje refleksja,
dotycz¹ca postêpowania ówczesnych w³adz
przeœwiadczonych o w³asnej nieomylnoœci.
Czy tylko ówczesnych? Czy nie zdarza siê to
(niektórym) i dziœ?
TEKST I ZDJÊCIE ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Tak było na Pomorzu we wrześniu 1939 r.

Lekcja pamiêci
i patriotyzmu
Przy okazji kolejnej rocznicy polskiego Wrzeœnia, oprócz wa¿nych i ci¹gle aktualnych pytañ o to, gdzie i kiedy w³aœciwie
rozpoczê³a siê II wojna œwiatowa, jak naprawdê wygl¹da³a obrona Westerplatte oraz dlaczego pocztowcy podjêli trud
obrony Poczty Polskiej w Gdañsku, warto te¿ mo¿e nieco szerzej spojrzeæ na obronê polskiego stanu posiadania na
Pomorzu w wrzeœniu 1939 r. i przypomnieæ kilka wydarzeñ wprawdzie powszechnie znanych, ale byæ mo¿e nie doœæ
czêsto przy w³aœciwych okazjach akcentowanych i przypominanych.
Wiele o tych dniach opowiada cmentarz
polskich ¿o³nierzy wrzeœnia w Gdyni –
Red³owie.
Obrona polskiego Wybrze¿a
Ca³oœci¹ obrony polskiego Wybrze¿a
dowodzi³ dowódca floty, kontradmira³ Józef Unrug. Obrona ta podzielona by³a na
Morsk¹ i L¹dow¹ Obronê Wybrze¿a. L¹dow¹
Obron¹ Wybrze¿a (LOW) dowodzi³ p³k.
Stanis³aw D¹bek. Obszar LOW rozci¹ga³ siê
miêdzy lini¹ Tczew–Koœcierzyna–Bytów
na po³udniu, a wybrze¿em miêdzy Kolibkami, a Dêbkami na pó³nocy. Le¿¹ce na
wschód od Korytarza Wolne Miasto Gdañsk
stanowi³o domenê agresora, gdy¿ z 90 procentami niemieckich gdañszczan, zosta³o
w znacznej czêœci zhitleryzowane. LOW
obejmowa³a ca³oœæ wojska l¹dowego na
Wybrze¿u poza Helem stanowi¹cym od
1936 r. odrêbny Rejon Umocniony dowodzony przez komandora W³odzimierza Steyera. I Morski Pu³k Strzelców pod dowództwem pp³k. Kazimierza Pruszkowskiego,
stacjonuj¹cy w Wejherowie, mia³ broniæ
od strony zachodniej polskiego Wybrze¿a.
Pu³k ten uzupe³nia³o 5 batalionów rezerwowych, z których 3 powo³ano do obrony
Gdyni, 1 do obrony Kartuz i 1 do obrony
Pucka. Jednak dla rezerwistów, których
wcielono do wojska brakowa³o karabinów.
Pod dowództwem St. D¹bka znajdowa³o
siê 15 tys. ¿o³nierzy. Ponadto na ca³ym Pomorzu i w polskich placówkach na terenie
WMG formowane by³y dru¿yny obronne,
których dzia³ania mia³y byæ zgrane z wojskowymi planami obronnymi. Obronê Poczty Polskiej przygotowywa³y dzia³ania II
Oddzia³u Sztabu G³ównego Wojska Polskiego, którego oficerem by³ Konrad Guderski.
Od strony morza, polskiego wybrze¿a broni³a polska flota wojenna, na któr¹ sk³ada³o
siê: 5 okrêtów podwodnych, 4 niszczyciele, 6 minowców-tra³owców, 2 kanonierki,
1 stawiacz min i 3 bataliony piechoty morskiej. Dowódc¹ Morskiej Obrony Wybrze¿a (MOW) by³ kmdr dypl. Stefan Fran-

kowski. Pod jego dowództwem pozostawa³o 3 tys. marynarzy. W Oksywiu i na
Helu by³y g³ówne bazy Polskiej Marynarki Wojennej. Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e
Westerplatte te¿ znajdowa³o siê w strukturze Morskiej Obrony Wybrze¿a. W Pucku
stacjonowa³ Morski Dywizjon Lotniczy
(MDL) dowodzony przez komandora por.
Edwarda Szystowskiego. L¹dow¹ Obronê
Wybrze¿a mia³a wspieraæ armia „Pomorze”
pod dowództwem gen. W³adys³awa Bortnowskiego, a œciœlej Korpus Interwencyjny
gen. bryg. Stanis³awa Skwarczyñskiego.
Jednak gdy Polacy dowiedzieli siê o rozporz¹dzeniu Hitlera o napaœci na Polskê,
w perspektywie walki na trzech frontach
i mo¿liwoœci odciêcia wojsk na Pomorzu,
31 sierpnia 39 r. nakazano im wycofanie
siê z Pomorza. Wobec wycofania siê armii
„Pomorze” pozosta³a samotna obrona lokalna.
Niemiecki atak na Korytarz Gdañski
Niemcy dobrze przygotowali siê do ataku na Korytarz Gdañski. W WMG utworzono Grupê Eberhardta, która obejmowa³a 1 i 2 pu³k Landes Polizei, szkolone wg
regulaminu Wehrmachtu, SS Heimwehr
Danzig – oddzia³ zbrojny SS w Gdañsku,
SS-Wachsturmbann Eimann i oddzia³y
Schutzpolizei – popularnie zwane Schupo,
³¹cznie oko³o 12 tys. napastników. Przygotowywali oni atak na Gdyniê od pd.
wschodu. Natomiast przy zachodniej granicy Korytarza Gdañskiego sformowano
w sile 8 tysiêcy pu³ki stra¿y granicznej
i 12 tysiêczn¹ 207 dywizjê piechoty pod
ogólnym dowództwem gen. Leonharda
Kaupischa. Do tego wszystkiego Ba³tyk
by³ obszarem operacyjnym dla floty niemieckiej. Niemcy przeszacowali polskie
si³y artyleryjskie na wybrze¿u w rezultacie
czego rozmieœcili na Zatoce Gdañskiej
ogromne si³y morskie Grupy Wschód pod
dowództwem gen. adm. Conrada Albrechta,
w 3 liniach blokady. 1 liniê stanowi³y tra³owce i torpedowce, w 2 linii znalaz³y siê

du¿e torpedowce i niszczyciele, a 3 liniê
blokady tworzy³a eskadra lekkich kr¹¿owników. Generalnie rzecz ujmuj¹c dysproporcja si³ polskich w stosunku do niemieckich by³a ogromna, z czego dowództwo
polskie zdawa³o sobie sprawê.
Nadrzêdnym celem polskiej floty czyli
Morskiej Obrony Wybrze¿a by³o zadanie
jak najwiêkszych strat przeciwnikowi. Tymczasem niszczyciele: B³yskawica, Grom
i Burza w ramach planu „Pekin” 30 sierpnia 39 r. opuœci³y Gdyniê i pop³ynê³y do
Wielkiej Brytanii, gdzie zosta³y w³¹czone
do dzia³añ operacyjnych Royal Navy.
Okrêty podwodne: Orze³, Wilk, Sêp, Ryœ
i ¯bik praktycznie nie odegra³y aktywnej roli w kampanii wrzeœniowej. Niemcy
w k³amliwych komunikatach podawali
informacje o ich zniszczeniu. Tymczasem
okrêty te zgrupowane na mocy planu
„Worek” we wschodniej czêœci Zatoki
Gdañskiej pozosta³y w niej do 14 wrzeœnia, bêd¹c permanentnie œledzone przez
œcigacze i ma³e okrêty atakuj¹ce bombami
g³êbinowymi oraz bombardowane przez
lotnictwo. Brak aparatów pods³uchowych
i kiepskie peryskopy pogarsza³y ich sytuacjê. „Wilk” 12 wrzeœnia uda³ siê na zachód i po kilku dniach dotar³ do Anglii.
W tym samym czasie „Orze³” pop³yn¹³ do
Tallina, gdzie zosta³ internowany i sk¹d
uciek³ 18 wrzeœnia, aby po kilkunastodniowym patrolu Ba³tyku udaæ siê do
Anglii. „Sêp” 15 wrzeœnia skierowa³ siê do
Szwecji, gdzie zosta³ internowany. Wkrótce pod¹¿y³y za nim „Ryœ” i „¯bik”. Natomiast Gryf, Wicher i dwa z 6 minowców,
wyznaczonych do realizacji planu „Rurka”
polegaj¹cego na postawieniu zagród minowych na podejœciach do Helu, Gdyni i Pi³awy, ju¿ 3 wrzeœnia zosta³y z walki wyeliminowane. Istnieje natomiast wzmianka
o postawieniu na Zatoce Gdañskiej zagrody
minowej z 60 min przez polskie minowce
w nocy z 12 na 13 wrzeœnia. Niestety ogólnie s³abe dowodzenie przez Unruga niew¹tpliwie mia³o wp³yw na ogólny obraz
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wk³adu polskiej floty w obronê polskiego
wybrze¿a we wrzeœniu 39 r. Przy okazji
warto wspomnieæ, ¿e aktualnie na „B³yskawicy” jest œwietna ekspozycja ca³oœciowo ukazuj¹ca wysi³ek polskiej floty na
frontach II wojny œwiatowej. Wystawa ta
przypomina, ¿e to w³aœnie Polska Marynarka Wojenna bra³a udzia³ w walkach na
morzu nieprzerwanie przez ca³y okres II
wojny œwiatowej.
Atak lotniczy „Luftwaffe” 1 wrzeœnia na
wszystkie polskie lotniska
Pierwszy wielki atak lotniczy „Luftwaffe”
mia³ miejsce rano 1 wrzeœnia na wszystkie
polskie lotniska. Jednak pierwsze bomby
o godz. 4.40 spad³y na Wieluñ. Rankiem
1 wrzeœnia zbombardowany zosta³ te¿
Morski Dywizjon Lotniczy hydroplanów
w Pucku, w efekcie czego jednak zosta³y
zniszczone jedynie obiekty lotniska, natomiast wodnosamoloty rozlokowane miêdzy
Puckiem a Swarzewem ocala³y i przenios³y siê na nowe miejsce wodowania miêdzy Helem a Jurat¹. Dowódca MDL kmdr

por. Edward Szystowski zraniony od³amkiem bomby w plecy, mimo natychmiastowej pomocy, zmar³. 2 wrzeœnia nowym
celem dzia³añ niemieckich bombowców
nurkuj¹cych Ju 87B sta³o siê Westerplatte.
Niestety na Westerplatte nie by³o uzbrojenia przeciwlotniczego. Do dziœ tocz¹ siê
dyskusje o rolê i znaczenie obrony Westerplatte w obrazie obrony Polski i polskiego wybrze¿a. Nie by³a to tylko obrona
symboliczna. Zadaniem obroñców Westerplatte by³o jak najd³u¿sze wi¹zanie si³
Grupy Eberhardta oraz blokada wejœcia do
portu gdañskiego. Oba te zadania za³oga
Westerplatte, do 7 wrzeœnia z poœwiêceniem realizowa³a. Pancernik „Schleswig –
Holstein” nie móg³ wyjœæ z portu, w³aœnie
dlatego ¿e obawia³ siê ostrza³u z Westerplatte. Ale poprzez uporczywoœæ i ofiarnoœæ walk sta³o siê te¿ Westerplatte symbolem niez³omnoœci polskiego ¿o³nierza,
wiernie strzeg¹cego i broni¹cego obecnoœci Polski nad Ba³tykiem.
Przy przewadze liczebnej ¿o³nierzy niemieckich na polskim froncie, tajemnica ich

zwyciêstwa kry³a siê w planie „Blitzkrieg”
polegaj¹cym na po³¹czonym ataku pancerno-lotniczym w wybrane strategicznie punkty. Stosowano przy tym taktykê klinow¹,
polegaj¹c¹ na tym, ¿e wojska pancerne rozrywa³y polsk¹ obronê, a powsta³¹ woln¹
przestrzeñ wype³nia³y wojska piechoty.
W licznych miejscach ataki te trafia³y na
silny opór armii Polskiej. Z walk na Pomorzu najbardziej charakterystyczna by³a
szar¿a 18 Pu³ku U³anów polskiej kawalerii, pu³kownika Masztalerza na uzbrojon¹
liniê niemieckiej piechoty pod Krojantami
(na pn. wsch. od Chojnic). Niemieck¹ piechotê przegoniono, ale zaraz z pobliskiego
lasu wyjecha³y wozy pancerne zasypuj¹c
szar¿ê gradem pocisków karabinów maszynowych. Pu³kownik Masztalerz pad³
pierwszy. U³anom pozosta³ tylko odwrót.
Mimo takiego przebiegu bitwy, pu³k zadanie wykona³, poniewa¿ zatrzyma³ Niemców i os³oni³ odwrót polskich oddzia³ów
nad Brdê.
(dokoñczenie w nastêpnym numerze)
DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku jest jednym z miejsc pochówku
ofiar systemu politycznego lat 1945–1956. Leży tu – w bliżej nie
określonym miejscu – polski lekarz, Norbert Imbery

Nieudana ucieczka
By³ 5 wrzeœnia 1949 r. O piêtnastej mia³ odlecieæ samolot PLL „Lot” z Gdañska przez £ódŸ do Katowic. Wœród pierwszych
pasa¿erów na lotnisku we Wrzeszczu pojawi³ siê Norbert Imbery. Wraz z nim przysz³a jego 73-letnia matka i – nios¹ca
na rêkach siedmiomiesiêczn¹ córkê – jego ¿ona, Irena. W rêku trzyma³ kapelusz, by³ to ich umówiony sygna³, ¿e wszystko
jest w porz¹dku.
Kapelusz na g³owie i czerwona chustka
w rêku oznacza³yby niebezpieczeñstwo i odwo³anie akcji.

Zamiar siê nie powiód³. Po wejœciu do
samolotu zostali natychmiast obezw³adnieni i aresztowani. Zdradzi³a prawdopodobnie jedna z ¿on niedosz³ych uciekinierów.

Za sterem mia³ zasi¹œæ Gajewski
i pilotowaæ samolot do Szwecji
W pobli¿u sta³ ju¿ te¿ Henryk Zippel
z jego narzeczon¹, Jadwig¹ Bobkowsk¹. Za
nimi, rozmawiaj¹c z ¿on¹ i 16-letni¹ córk¹,
sta³ Stefan Gajewski. W kieszeni schowa³
specjalnie zamówion¹ ze Szwecji mapê.
Przybyli te¿ inni, wœród nich: JóŸwikowski,
WoŸnicki, Kazimierz Stepczyñski z ¿on¹
i ich oœmioletni¹ córk¹ i Bronis³aw Kaczmarek z ¿on¹. Nie stawi³a siê tylko rodzina Langów.
Plan by³ prosty. Po wejœciu do samolotu,
przy u¿yciu dwóch pistoletów – (belgijskiej „piêtnastki” i czeskiej zbrojówki), zamierzali opanowaæ kabinê pilotów. Potem
za sterem mia³ zasi¹œæ Gajewski i pilotowaæ samolot do Szwecji.
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Norbert Imbery – z Niemiec do Polski,
1939 rok, aresztowanie, Wêgry,
przyjazd do Gdañska, trzeba uciekaæ

Norbert Imbery

Norbert Imbery urodzi³ siê 27 marca
1916 r. w Cottbus (Niemcy). Jego w³aœciwe nazwisko rodowe to Liermann. Po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej jego
rodzina przenios³a siê do Polski. Ojciec
prowadzi³ sklepy monopolowe w Bydgoszczy i w Gdañsku. Zamieszkiwali kolejno
w: Bydgoszczy, w Sopocie i ponownie
w Bydgoszczy. Po œmierci ojca Norbert
musia³ przerwaæ studia medyczne i zaj¹æ
siê utrzymaniem rodziny. Przeprowadzili
siê do Gdyni, gdzie podj¹³ pracê w firmie
maklerskiej.

Nr 09/2012
W 1939 r. podzieli³ los wielu Polaków
i zosta³ aresztowany. Po zwolnieniu –
wraz z narzeczon¹ Iren¹ Sikorzyñsk¹ –
przedostali siê na Wêgry. Docelowo mieli
zamiar udaæ siê do Argentyny. Na Wêgrzech uczy³ siê intensywnie jêzyka wêgierskiego. Z czasem uda³o mu siê podj¹æ
przerwane studia medyczne. W 1944 r., po
wejœciu na teren Wêgier Niemców, w obawie przed aresztowaniem, zmieni³ obywatelstwo. Po zaadoptowaniu go, nowe nazwisko da³a mu Luiza Imbery (w okresie
póŸniejszym w obawie przed aresztowaniem przez Rosjan wyjecha³a do Austrii).
13 stycznia 1945 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Iren¹ Sikorzyñsk¹. W kilka tygodni
póŸniej na teren Wêgier wkroczyli Rosjanie. Przez pewien czas pracowa³ jako lekarz w szpitalu wojskowym. We wrzeœniu
1945 r. – wraz z ¿on¹ – powróci³ do Polski. Po krótkiej tu³aczce, w lutym 1946 r.
przyjechali do Gdañska i zamieszkali przy
ul. Uphagena 12/1. Po ostatecznym ukoñczeniu studiów pracowa³, jako lekarz w Klinice Dzieciêcej Akademii Lekarskiej w Gdañsku i w Klinice Kobiecej we Wrzeszczu.
Nie widz¹c dla siebie i rodziny perspektyw
w powojennej Polsce postanowi³ – wraz
z grup¹ przyjació³ – dokonaæ ucieczki z kraju. Wybór pad³ na Szwecjê.
Œledztwo by³o na tyle brutalne, ¿e
Imberego musiano umieœciæ w szpitalu
wiêziennym. Zapad³ wyrok
Brutalne i intensywne czynnoœci œledcze
prowadzili m.in. oficerowie œledczy: Henryk Kaczmarczyk, Jerzy Niedzielski, Zygmunt Bazaniak, Kazimierz Krobski i Jerzy
Neuman. Œledztwo by³o na tyle brutalne, ¿e
Imberego musiano umieœciæ w szpitalu wiêziennym. Tu ulitowa³a siê nad nim 27-letnia
pielêgniarka, Janina W¹sik. By uzyskaæ informacje o jego rodzinie, uda³a siê do – zamieszka³ej we Wrzeszczu jego znajomej –
Czes³awy Furiam. Wracaj¹c od niej wst¹pi³a do koœcio³a w Oliwie, gdzie modli³a siê
za niego i jego rodzinê.
Nie mia³a dobrych wieœci. W ¿³obku
w Sopocie zmar³a na zapalenie ucha jego
córka. Pomoc pielêgniarki zosta³a ujawniona. Za ludzkie odruchy Wojskowy S¹d
Rejonowy w Gdañsku skaza³ j¹ na rok pozbawienia wolnoœci. Po odbyciu po³owy
kary uzyska³a warunkowe przedterminowe
zwolnienie. W uzasadnieniu decyzji czytamy: „Przestêpstwa dopuœci³a siê bezinteresownie, powodowana uczuciem litoœci wobec wiêŸnia”.
26 lipca 1950 r. w S¹dzie Marynarki
Wojennej w Gdyni zapad³ wyrok. Karê
œmierci otrzymali: Norbert Imbery i Stefan

Cmentarz Garnizonowy w Gdañsku – jedno z miejsc pochówku ofiar systemu politycznego lat
1945–1956. Fot. Waldemar Kowalski

Gajewski. Na 15 lat pozbawienia wolnoœci
zostali skazani: Heinz Zippel (wolnoœæ
odzyska³ w 1955 r.) i Kazimierz Stepczyñski (wolnoœæ odzyska³ w 1955 r.). Sk³adowi s¹dowemu przewodniczy³ kpt. Kazimierz Jankowski. Orzeczon¹ w stosunku
do Stefana Gajewskiego karê œmierci,
w akcie ³aski Boles³aw Bierut zamieni³ na
karê do¿ywotniego wiêzienia. Byæ mo¿e
znaczenie mia³o w tym wypadku to, ¿e by³
to polski lotnik wrzeœnia 1939 r., a póŸniej
¿o³nierz lotnictwa we Francji i Polskiej
Eskadry Bombowej w Anglii. Po kolejnych amnestiach i zmianach wysokoœci
wyroku na wolnoœæ wyszed³ 22 czerwca
1956 r.
5 paŸdziernika 1950 r. Norbert Imbery
stan¹³ przed plutonem egzekucyjnym
w gdañskim wiêzieniu przy ul. Kurkowej
Norbert Imbery stan¹³ przed plutonem
egzekucyjnym w gdañskim wiêzieniu przy
ul. Kurkowej o godzinie szóstej rano w dniu
5 paŸdziernika 1950 r. W egzekucji uczestniczyli: wojskowy prokurator mjr Franciszek Mateja, naczelnik wiêzienia kpt. Feliks Kiliñski i ks. pp³k Stanis³aw Ka³u¿y.
Plutonem egzekucyjnym dowodzi³ st. sier¿.
Adam Paduch. W swojej ostatniej woli Norbert Imbery prosi³ o uwolnienie jego ¿ony.
Jego ¿ona – Irena Imbery o œmierci
mê¿a dowiedzia³a siê jeszcze tego samego
dnia. Poinformowa³ j¹ o tym kalifaktor –
wiêzieñ funkcyjny. Rozpacz jej musia³a
byæ na tyle wielka i nieskrywana, ¿e nielegalne przekazanie informacji wysz³o na

jaw. Kalifaktor, który wieœæ przekaza³, zosta³ dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy
dzia³u specjalnego.
Wiadomo tylko, ¿e Norbert Imbery zosta³ pochowany przez funkcjonariuszy wiêziennych (bez informowania o tej czynnoœci
administracji cmentarza) na Cmentarzu Garnizonowym w Gdañsku. Nad jego grobem
umieszczono tabliczkê z numerem 3/50.
Tylko tyle… Dok³adne miejsce pochówku
obecnie pozostaje nieznane.
Cmentarz Garnizonowy w Gdañsku jest
jednym z miejsc pochówku ofiar systemu
politycznego lat 1945–1956. Niestety tylko jeden grób jest tu ca³kowicie zidentyfikowany. Nale¿y do Adama Dedio. Do nieustalonych dok³adnie miejsc pochówków
nale¿¹ na tym cmentarzu groby innych straconych, którzy ponieœli najwy¿sz¹ ofiarê
za prowadzon¹ po wojnie walkê o woln¹
Ojczyznê. Wœród nich s¹ tutaj m.in.: Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagoñczyk”. W odró¿nieniu od
innych posiadaj¹ symboliczne nagrobki,
jednak ich dok³adne miejsce pochówku
pozostaje nieznane. Niestety nie zachowa³y siê te¿ ksiêgi cmentarne tego cmentarza
z tego okresu, które mog³yby pomóc w poszukiwaniach. Osoby posiadaj¹ce informacje i mog¹ce pomóc w poszukiwaniach autor prosi o kontakt. Mo¿e jest te¿ ktoœ, kto
ma stare fotografie z tego cmentarza, na
których widaæ groby z tabliczkami numerycznymi bez nazwisk?
WALDEMAR KOWALSKI
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Zabrakło Międzyzakładowego Klubu „Konradia” – spadkobiercy chlubnych tradycji
Pocztowego Klubu Sportowego założonego na terenie Wolnego Miasta Gdańska
1936 w roku i klubu sportowego „Pocztowiec” działającego od 1945 oku
w wyzwolonym Gdańsku; nie odbyły się Międzynarodowe Zawody w Chodzie
Sportowym o „Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.” Dlaczego?

Pamiêtamy
o Wrzeœniu 1939 roku
1 wrzeœnia 2012 r., w 73. rocznicê wybuchu drugiej wojny œwiatowej, Gdañsk – pielêgnuj¹c pamiêæ o Wrzeœniu – obchodzi³
smutn¹ rocznicê agresji hitlerowskiej na Polskê. Uroczystoœci odbywa³y siê: przy Pomniku Obroñców Wybrze¿a na Westerplatte,
przy Pomniku Obroñców Poczty Polskiej na Starym Mieœcie, przed dawn¹ Victoriaschule na Starym Przedmieœciu. Obecnie mieœci
siê w tym gmachu Miêdzyuczelniany Wydzia³ Biotechnologii Uniwersytetu Gdañskiego i Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego.
Pamiêæ o wydarzeniach uczczono równie¿ w tzw. „Miasteczku Historii” na Placu
Zebrañ Ludowych oraz w miejscu wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê
Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku
i w wielu innych miejscach na terenie Gdañska.
Abp S³awoj Leszek G³ódŸ:
„Ofiara z³o¿ona przez obroñców
Poczty Polskiej nie by³a daremna”
Udzia³ w rocznicowych spotkaniach wziêli
przedstawiciele: w³adz pañstwowych, koœcielnych, wielu organizacji i instytucji oraz
obywatele miasta.
Wspólnie, z powag¹ i godnoœci¹, wspominano dramat w mieœcie szczególnym.
Szczególnym dlatego, ¿e 73 lata temu tutaj
rozpoczê³a siê straszliwa druga wojna œwiatowa, która przynios³a naszej OjczyŸnie
d³ug¹ okrutn¹ niewolê. Szczególnym tak¿e
dlatego, ¿e po wielu latach tu, w Gdañsku,
zosta³a otwarta droga Polski do wolnoœci.
1 wrzeœnia 2012 r. w godzinach od 12.00
do 13.45 przy Pomniku Obroñców Poczty
Polskiej w Gdañsku odprawiona zosta³a okolicznoœciowa msza œwiêta. W ich intencji, te¿
w intencji innych poleg³ych i zamordowanych w czasie wojny – abp S³awoj Leszek
G³ódŸ wypowiedzia³ siê w religijnym wymiarze ale i w duchu patriotycznym tymi
s³owami: „Ofiara z³o¿ona przez obroñców
Poczty Polskiej nie by³a daremna i sta³a siê
przyk³adem dla wielu. To z niej wyrós³ kszta³t
polskiej wolnoœci”.
Po mszy œwiêtej oddano ho³d Poleg³ym
Pocztowcom. W imieniu w³adz miejskich
wypowiedzia³a siê Pani Ewa Kamiñska –
Zastêpca Prezydenta Miasta Gdañska. Natomiast w imieniu Poczty Polskiej S.A. przemówi³ Pan Mariusz Zarzycki – Wiceprezes
Zarz¹du, którego interesuj¹ce wyst¹pienie
cytujê z bardzo wa¿nych powodów:
– Mo¿na wierzyæ, ¿e jednym ze Ÿróde³
si³y do przetrwania wielu ró¿nych drama-
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tów, jakie dotyka³y nasz naród miêdzy 1939
a 1989 rokiem by³a bezprzyk³adna, heroiczna postawa patriotyczna gdañszczan broni¹cych w 1939 r. swojej Ojczyzny – powiedzia³ Mariusz Zarzycki. – Spoœród nich na
wyj¹tkow¹ czeœæ oraz uznanie i wdziêcznoœæ zas³uguj¹ pracownicy Poczty Polskiej
w Wolnym Mieœcie Gdañsku, którzy razem
bohatersko bronili do koñca swego miejsca
pracy. W tamtym tragicznie wrzeœniowym
czasie, to miejsce pracy by³o dla Nich synonimem ca³ej polskiej Ojczyzny.
Mariusz Zarzycki:
„Nie wolno nam o Nich zapomnieæ”
I przede wszystkim dlatego nie chcieli,
aby budynek przy dawnym Placu Heweliusza zaw³aszczy³ wróg. To w³aœnie Pocztowcy – obroñcy Poczty Polskiej w Wolnym
Mieœcie Gdañsku – dali Polakom pierwszy
przyk³ad heroicznej walki i najwy¿szego
poœwiêcenia na pocz¹tku wojny. Wystrza³
z dzia³a armatniego pancernika „Schleswig-Holstein” rozpocz¹³ drug¹ wojnê œwiatow¹,
ale strza³ ten by³ jednoczeœnie sygna³em dla
najeŸdŸcy do rozpoczêcia ataku na Pocztê
Polsk¹ w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Pocztê, która by³a i jest nadal synonimem wolnoœci i niezale¿noœci Pañstwa Polskiego –
kontynuowa³ Zarzycki.
Za obronê polskiej ziemi, za obronê swej
polskiej godnoœci, za obronê swoich rodzin,
pocztowcy zap³acili najwy¿sz¹ cenê – oddali
¿ycie, bestialsko zamordowani przez bezwzglêdnego najeŸdŸcê. Z 56 osób znajduj¹cych siê w budynku Poczty 1 wrzeœnia
1939 roku prze¿yæ Niemieck¹ okupacjê
zdo³a³y jedynie cztery osoby.
– Stoimy dziœ tu z pochylonymi g³owami na znak g³êbokiego szacunku, ze wzruszeniem w sercach, dumni, ¿e to polscy
Pocztowcy zapisali jedn¹ z najs³awniejszych
symbolicznych kart bohaterskiej walki Polaków w II wojnie œwiatowej – mówi³

Zarzycki. – Dziêki nim mo¿emy cieszyæ siê
dziœ ¿yciem i wolnoœci¹. Myœlê, ¿e by³oby
dobrze, aby ka¿dy, szczególnie ka¿dy z nas,
pracowników Poczty Polskiej, rozwa¿y³
przez chwilê w swoim sumieniu, czym mo¿e
odwdziêczyæ siê Obroñcom Poczty Polskiej
z 1939 roku. Przede wszystkim, niech zawsze
w naszych sercach znajdzie siê miejsce dla
ich ¿ycia wiecznego.
Bêd¹c pod wra¿eniem piêknego wyst¹pienia przedstawiciela Poczty Polskiej S.A.
ze smutkiem stwierdzi³em brak w tegorocznych obchodach akcentów dzia³alnoœci Miêdzyzak³adowego Klubu „Konradia” - spadkobiercy chlubnych tradycji Pocztowego
Klubu Sportowego za³o¿onego na terenie
Wolnego Miasta Gdañska w roku 1936
i klubu sportowego „Pocztowiec” dzia³aj¹cego od 1945 r. w wyzwolonym Gdañsku.
Dlaczego w tym roku nie odby³y siê Miêdzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym o „Puchar Obroñców Poczty Polskiej
w Gdañsku”? Ta impreza sportowa zawsze
mia³a akcent patriotyczny, promowa³a kulturê fizyczn¹ i Miasto Gdañsk.
Wieñce, kwiaty, ho³d i zaduma
Na zakoñczenie 73. rocznicy wybuchu
drugiej wojny œwiatowej przyby³e delegacje
odda³y ho³d Poleg³ym Pocztowcom i pod
Pomnikiem Poczty Polskiej w Gdañsku
z³o¿y³y wieñce i kwiaty.
– W imieniu Ministra Administracji
wieniec z³o¿y³ Pan Mariusz Zarzycki –
Wiceprezes Zarz¹du Poczty Polskiej S.A.
– W imieniu Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Pomorskiego wieniec z³o¿y³ Andrzej Kowalczys.
– Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Hans Rainer Ess.
– W imieniu Prezydenta Gdañska i Rady
Miasta Gdañska – Ewa Kamiñska – Zastêpca Prezydenta.
(dokoñczenie na str. 12)
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W hołdzie bohaterom Obrony Poczty Polskiej
w Wolnym Mieście Gdańsku z 1 września 1939 r.

Fot. Edmund Szymañski

73. rocznica agresji hitlerowskiej na Polskê pod pomnikiem
Obroñców Poczty Polskiej w Gdañsku

Fot. Edmund Szymañski

Msza œwiêta polowa ma zawsze wyj¹tkowy charakter

Fot. Edmund Szymañski

Tak by³o w czasie mszy œwiêtej przy Pomniku Obroñców Poczty Polskiej
w Gdañsku

Fot. Edmund Szymañski

Mariusz Zarzycki – Wiceprezes Zarz¹du Poczty Polskiej S.A.

Fot. Edmund Szymañski
Fot. Edmund Szymañski

Wieñce w imieniu Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i Klubu Seniorów
„Mot³awa” z³o¿y³a delegacja w sk³adzie: Katarzyna We³niak,
Helena Turk i Rufin Godlewski

Harcerski Kr¹g Seniorów „Korzenie” Chor¹giew Gdañska ZHP. Sk³ad
delegacji z kwiatami: hm. Aleksandra ¯órawska, z-ca kom. Krêgu, phm.
Stanis³aw Wilimberg (by³y dyrektor Tech. Kolejowego w Tczewie) i hm.
Bogdan Radys, kom. Krêgu
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Pomorska Kolej Metropolitalna
– czas zacz¹æ budowê!
Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to jedna z najwiêkszych i najwa¿niejszych inwestycji w historii województwa
pomorskiego. PKM to nie tylko nowa linia, która po³¹czy Gdañsk z Portem Lotniczym im. Lecha Wa³êsy, ale tak¿e
modernizacja istniej¹cych odcinków torów. Ju¿ w 2015 r. – po 70-letniej przerwie – znów bêdzie mo¿na dojechaæ
poci¹giem z Gdañska na Kaszuby! Najwa¿niejsza w tym projekcie jest budowa blisko 20-kilometrowej linii, poprowadzonej
w wiêkszoœci przez tereny Gdañska. Prace rozpoczn¹ siê ju¿ w najbli¿szych tygodniach.
Powo³ana do realizacji tej inwestycji
przez Sejmik Województwa Pomorskiego
spó³ka Pomorska Kolej Metropolitalna SA
w 2011 r. przygotowa³a ca³¹ niezbêdn¹
dokumentacjê, przeprowadzi³a dwie serie
konsultacji spo³ecznych, wy³oni³a w miêdzynarodowym konkursie projekty poszczególnych przystanków, podpisa³a umowê na unijne dofinansowanie w wysokoœci
70 proc., a obecnie wkroczy³a w decyduj¹cy dla projektu moment wyw³aszczenia
nieruchomoœci pod inwestycjê i zdobywania pozwoleñ na budowê. Równolegle
prowadzony jest przetarg na wykonawcê robót budowlanych, który
powinien zostaæ rozstrzygniêty jesieni¹ 2012 r. Wówczas te¿ rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z budow¹
nowej linii, m.in. wycinka drzew rosn¹cych w pasie kolejowym i rozbiórka koliduj¹cych z inwestycj¹
obiektów.
Linia PKM rozpocznie siê na
stacji we Wrzeszczu, a zakoñczy

Przystanek Strzy¿a

Przystanek Matarnia
Przystanek NiedŸwiednik

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Funduszu Spójnoœci
w ramach Programu Infrastruktura i Œrodowisko
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w Rêbiechowie, gdzie nowe tory
po³¹cz¹ siê z istniej¹c¹ lini¹ kolejow¹ nr 201 Gdynia–Koœcierzyna.
Na trasie Wrzeszcz–Rêbiechowo
wybudowanych zostanie osiem
nowych przystanków; a¿ szeœæ
z nich bêdzie pe³niæ rolê wêz³ów
integracyjnych, przy których zostan¹ wybudowane parkingi dla
samochodów i rowerów oraz pêtle
b¹dŸ przystanki autobusowe lub
tramwajowe.
Otwarcie PKM bêdzie wi¹zaæ siê ze
zmian¹ sposobu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Trójmieœcie: autobusy
zamiast pokonywaæ d³ugie trasy z centrów
Gdañska i Gdyni do peryferyjnych dzielnic,
bêd¹ przede wszystkim rozwoziæ mieszkañców od przystanków PKM w g³¹b osiedli.
Tak wiêc nowe po³¹czenie kolejowe nie
tylko umo¿liwi pasa¿erom gdañskiego lotniska szybkie i sprawne przedostanie siê
z miasta do Portu Lotniczego i z powrotem, ale równie¿ bêdzie alternatyw¹ dla
mieszkañców górnego tarasu Gdañska,
którzy chcieliby zamieniæ transport ko³owy na szynowy. Z pewnoœci¹ przyczyni
siê to do zmniejszenia ulicznych korków,
szczególnie w godzinach komunikacyjnego szczytu.
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Zakres inwestycji: Budowa 20-kilometrowego
odcinka nowej linii kolejowej od stacji Gdañsk
– Wrzeszcz do w³¹czenia z lini¹ kolejow¹ 201
(Gdynia – Koœcierzyna)
Inwestor: Pomorska Kolej Metropolitalna
SA (spó³ka ze 100-procentowym udzia³em
Samorz¹du Województwa Pomorskiego)
Koszt: 760 mln z³ (netto)
Dofinansowanie UE: 500 mln z³ (70 proc.)
Czas realizacji: 2012-2015
Linia PKM:
• 20 km linii kolejowej
• 8 nowych przystanków
• 41 obiektów in¿ynieryjnych:
– 17 wiaduktów kolejowych
– 5 wiaduktów drogowych
– 4 k³adki dla pieszych
– 4 przejœcia pod torami
– 11 przepustów (w tym 7 z przejœciem
dla zwierz¹t)

Tory PKM bêd¹ po³¹czone we Wrzeszczu z torami dalekobie¿nymi biegn¹cymi
przez Trójmiasto (linia E 65). Kompleksowo zmodernizowana zostanie tak¿e linia
kolejowa nr 201 Gdynia–Koœcierzyna,
z któr¹ ma po³¹czyæ siê linia PKM. Zostan¹ wyremontowane perony i zamontowane nowoczesne systemy sterowania ruchem. Projekt ten – jako towarzysz¹cy
PKM – realizuj¹ PKP PLK razem z drugim projektem modernizacji tzw. Korytarza Helskiego, równie¿ dofinansowanego
ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007–2013.
Linia PKM na ca³ej d³ugoœci bêdzie
dwutorowa, a prêdkoœæ maksymalna poci¹gów wyniesie 120 km/godz. Na ca³ej
trasie przewiduje siê budowê ponad 40
obiektów in¿ynieryjnych: mostów, wiaduktów, przejœæ i tuneli dla ludzi i zwierz¹t. Ca³oœæ ma byæ zrealizowana przy
u¿yciu najnowoczeœniejszych, stosowanych
obecnie w kolejnictwie i budownictwie,
technologii.
Pomorsk¹ Kolej¹ Metropolitaln¹ bêdzie
mo¿na pojechaæ ju¿ w 2015 r., czyli równo 70 lat po tym, jak usta³ ruch poci¹gów
na dawnej linii kokoszkowskiej, zniszczonej w wyniku dzia³añ wojennych wiosn¹
1945 r. W po³¹czeniu z prowadzon¹ równolegle modernizacj¹ istniej¹cych linii kolejowych da to zupe³nie nowe mo¿liwoœci
organizacji ruchu kolejowego w regionie
pomorskim, otwieraj¹c metropoliê trójmiejsk¹ na ca³e Kaszuby.

Trasa 20-kilometrowej linii PKM miêdzy Wrzeszczem, a Rêbiechowem

Epokowa inwestycja
Mieczys³aw STRUK, marsza³ek
województwa pomorskiego
– Pomorska Kolej Metropolitalna to epokowa inwestycja dla naszego województwa,
o wartoœci ponad 700 mln z³! W najbli¿szych latach PKM zrewolucjonizuje transport
publiczny w Trójmieœcie i na Kaszubach,
nie tylko bowiem po³¹czy Gdañsk i Gdyniê
z lotniskiem im. Lecha Wa³êsy, ale tak¿e
pozwoli mieszkañcom wielu peryferyjnych
dzielnic Trójmiasta szybciej dotrzeæ do pracy i szko³y. Tysi¹ce ludzi, codziennie stoj¹cych dziœ w ulicznych korkach, ju¿ za kilka
lat bêdzie mia³o alternatywê w postaci
szybkiego, bardziej ekonomicznego i ekologicznego transportu kolejowego.
Docelowo Pomorsk¹ Kolej Metropolitaln¹ planujemy rozszerzyæ o po³¹czenia
z Kaszubami. Ca³oœæ ma powstaæ w popularnym w Europie Zachodniej systemie
„park & ride”, czyli „parkuj i jedŸ”, umo¿liwiaj¹cym dojazd do przystanków PKM w³asnym autem, pozostawienie go na parkingu
i pokonanie dalszej trasy wygodn¹, szybk¹
kolej¹.
Pod wzglêdem organizacyjnym uda³o
nam siê zapi¹æ ten projekt na ostatni guzik.
Obecnie przygotowywana jest dokumenta-

cja techniczna, zapewnione jest dofinansowanie z funduszy UE, a powo³ana przez
Sejmik Województwa Pomorskiego spó³ka
Pomorska Kolej Metropolitalna SA ju¿
wkrótce bêdzie mog³a zacz¹æ realizowaæ to
wielkie zadanie inwestycyjne. Budowê PKM
mo¿na porównaæ do powstania Szybkiej
Kolei Miejskiej w latach 50. ubieg³ego wieku. Wówczas te¿ by³a to wizjonerska inwestycja, która obecnie stanowi krêgos³up
komunikacyjny ca³ego Trójmiasta. Jestem
przekonany, ¿e podobnie w niedalekiej
przysz³oœci nikt nie bêdzie sobie wyobra¿a³
sprawnej komunikacji publicznej w naszym
regionie bez Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

UMWP
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Pamiêtamy o Wrzeœniu...
– W imieniu Wojewody Pomorskiego –
Bernard Mathea – Dyrektor Wydzia³u
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
– Rada Nadzorcza, Zarz¹d, Pracownicy
Poczty Polskiej S.A.
– Przedstawiciele Ko³a Rodzin By³ych
Pracowników Poczty Polskiej w Wolnym
Mieœcie Gdañsku.
– Tomasz Bogus – Prezes Zarz¹du Rady
Nadzorczej Zarz¹du i Pracowników Banku Pocztowego S.A.
– Wojewódzki Sztab Wojskowy i Wojewódzka Komenda Uzupe³nieñ w Gdañsku.

(dokoñczenie na str. 12)

– Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” i Klub
seniora „Mot³awa”.
– Komendanci S³u¿b Mundurowych Podleg³ych Ministrowi Spraw Wewnêtrznych.
– Pracownicy Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska.
– Roman Rakowski – Prezes Zarz¹du
Okrêgu Gdañskiego Zwi¹zku Inwalidów
Wojennych,
– Przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady
Kombatantów – Zdzis³aw Lichtarski.
– Zwi¹zek Solidarnoœci Polskich Kombatantów Gdañsk.

– Zarz¹d Okrêgu Prawa i Sprawiedliwoœci.
– Delegacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
– Zwi¹zek ¯o³nierzy Narodowych Si³
Zbrojnych Okrêg Pomorski.
– ZHP Seniorzy Chor¹gwi Gdañskiej.
– Pa³ac M³odzie¿y im. Obroñców Poczty
Polskiej.
– Zwi¹zek Sybiraków Oddzia³ Gdañsk.
– NSZZ „Solidarnoœæ” Poczty Polskiej
w Gdañsku.
– Stowarzyszenie „Godnoœæ” Osób Represjonowanych i WiêŸniów Politycznych”.
RUFIN GODLEWSKI

73. rocznica wybuchu II wojny światowej

I my tam
byliœmy

Fot. Ewa Terlecka-Januszajtis

W 73. rocznicê wybuchu drugiej wojny œwiatowej delegacja Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” – na czele z prezesem, doc. dr. in¿. Andrzejem Januszajtisem – obecna by³a
równie¿ pod Pomnikiem Obroñców Wybrze¿a na Westerplatte, gdzie z³o¿y³a kwiaty. Uczestniczyliœmy – tak¿e
1 wrzeœnia 2012 r. – w uroczystoœci wmurowania kamienia
wêgielnego pod gmach Muzeum II Wojny Œwiatowej. Nie
zabrak³o nas w „Miasteczku Historii” na Placu Zebrañ
Ludowych.

Pod pomnikiem Obroñców Wybrze¿a wieniec z³o¿yli w imieniu Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” prezes Andrzej Januszajtis i wiceprezes Zbigniew Socha

Fot. Andrzej Januszajtis
Fot. Andrzej Januszajtis

Poczty sztandarowe na Westerplatte, 1 wrzeœnia 2012
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Po wmurowaniu kamienia wêgielnego pod Muzeum
II Wojny Œwiatowej
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Do Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” przystąpiło Koło Inżynierów
i Pasjonatów „Nasza Orunia” IKO (3)

Ku tañszym i lepszym
rozwi¹zaniom
Aby zrozumieæ innych, starajmy siê zrozumieæ samych siebie – w swoim lokalnym œrodowisku, które przecie¿ jest powi¹zane
w ró¿ny sposób ze œrodowiskami i instytucjami zewnêtrznymi, spoza Oruni.
Zachêcam drogich Czytelników do zajrzenia do dwóch poprzednich artyku³ów
publikowanych w „Naszym Gdañsku”.
Oruñskie zak³ady pracy i szko³y oraz
ko³a naukowe PG – razem
Dnia 27.08. 2012 r. uda³o siê zorganizowaæ nastêpne, bardzo pouczaj¹ce, spotkanie
w oruñskim przedsiêbiorstwie CEMET Ltd
Sp. z o.o., z którego sprawozdanie znajdzie siê w oddzielnym artykule.
W za³o¿eniach i przygotowaniach tego
spotkania potwierdzi³a siê dedukcyjna prawda o potrzebie i mo¿liwoœci œcis³ej wspó³pracy trzech niezale¿nych podmiotów tj.:
a) oruñskich zak³adów pracy
b) kó³ naukowych i kadry naukowej Politechniki Gdañskiej
c) szkól oruñskich
Wyst¹piliœmy do kilku kó³ naukowych PG
z informacj¹, ¿e jesteœmy interdyscyplinarn¹
œrodowiskow¹ grup¹ skupion¹ w Kole In¿ynierów i Pasjonatów „Nasza Orunia” i przynale¿ymy do Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”,
którego prezesem jest profesor Andrzej Januszajtis. Poinformowaliœmy ko³a naukowe
PG, ¿e chcemy obj¹æ in¿ynierskim patronatem nowoczesne muzeum i uruchomiæ w nim
atrakcyjn¹ dzia³alnoœæ popularnonaukow¹
dla oruñskiego œrodowiska szkolnego. Wyraziliœmy nadziejê, ¿e odbudowana kuŸnia
bêdzie mia³a wp³yw na kszta³towanie przysz³ych fachowców i technicznych kadr in¿ynierskich. Poinformowaliœmy, ¿e nasz¹
intencj¹ jest zaszczepianie w m³odzie¿y chêci do g³êbszego poznawania naukowych zjawisk przez organizowanie mobilnych warsztatów w symbiozie z ko³ami naukowymi
i oruñskimi zak³adami pracy.
Szybki odzew, s¹: wola i mo¿liwoœci
wspó³dzia³ania
Nasza propozycja spotka³a siê z du¿ym
zainteresowaniem. I tak:
1. Ko³o Naukowe Studentów Fizyki PG
odpisa³o: „Dziêkujê za zaproszenie do
wspó³pracy z IKO. Jako organizacja studencka jesteœmy w pe³ni przekonani, ¿e
opisane przez Pañstwa dzia³ania pozwoli-

³yby na zwiêkszenie zasiêgu popularyzacji
nauki i zachêcenia m³odzie¿y do podjêcia
dalszej nauki na studiach in¿ynierskich”
2. Ko³o naukowe Geometrii i Grafiki „Kreska”: „Wyra¿amy chêæ podjêcia takiej
wspó³pracy w nowym roku akademickim.”
3. Ko³o naukowe Mechaniki Budowli
KOMBO: „Wyra¿amy zainteresowanie
wspó³prac¹ z IKO w nowym roku akademickim.”
4. Prodziekan ds. Nauki, p. prof. dr hab.
in¿. Marek Szkodo, napisa³: „Wydzia³
Mechaniczny jest zainteresowany wspó³prac¹ z oruñskimi zak³adami pracy.
Wspó³praca ta mog³aby dotyczyæ np:
umo¿liwienia naszym studentom odbywania praktyk zawodowych czy rozwi¹zywania przez naszych pracowników
i studentów ró¿nych problemów technologicznych czy konstrukcyjnych. Obecnie PG przygotowuje siê do z³o¿enia
du¿ego wniosku grantowego zwi¹zanego
z poszukiwaniem z³ó¿ gazu ³upkowego.
W planach jest wykonanie prototypowego
symulatora cementowañ, sprawy zwi¹zane
z ochron¹ œrodowiska w czasie poszukiwañ i eksploatacji z³ó¿, a tak¿e wdro¿eniem nowych technologii szczelinowania
z³o¿a. Do tych projektów poszukujemy
firm z doœwiadczeniem i odpowiednia
kadr¹. Jest mo¿liwa równie¿ wspó³praca w innych obszarach i dziedzinach”.
W³aœciciela firmy „Proamtel”, Arkadiusz
M³ynarczyk widzi wspó³pracê z IKO
Z powy¿szego wynika, jak cenna mo¿e
byæ inicjatywa naszego IKO, która zapocz¹tkuje wspó³pracê PG z oruñskimi zak³adami pracy, np.: przedsiêbiorstwem
CEMET Ltd Sp. z o.o., firm¹ Cemex wytwarzaj¹c¹ mieszanki betonowe z w³asnym
zapleczem laboratoryjnym.
Warto przytoczyæ stwierdzenie w³aœciciela firmy „Proamtel”, równie¿ zlokalizowanej
na Oruni, pana Arkadiusza M³ynarczyka,
który stwierdza, ¿e widzi wspó³pracê z IKO
jako konsultant i doradca techniczny w bran¿y telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.

Jest mo¿liwoœæ równie¿ prezentacji sprzêtu
i rozwi¹zañ na potrzeby edukacji. (…) „Jako
potwierdzenie zaanga¿owania i dzia³añ zwi¹zanych z edukacj¹ m³odzie¿y zawodowej
mo¿e pos³u¿yæ zaprojektowany i wykonany
przez mnie zintegrowany system ³¹cznoœci
w oparciu o rozwi¹zania dwóch producentów
s³u¿¹cy do celów edukacyjnych w ramach
programu nauczania w jednej z pracowni Zespo³u Szkó³ Elektronicznych w Olsztynie”.
Jak widaæ perspektywy zapotrzebowania
na spo³eczn¹ pracê w IKO s¹ przeogromne
i przerastaj¹ nasze mo¿liwoœci, dlatego nie
mo¿emy sobie pozwoliæ na dyrygowanie,
a jedynie na tworzenie dobrej aury œrodowiskowej miêdzy ró¿nymi podmiotami. Zatem
w dalszym ci¹gu bêdziemy spe³niania funkcjê
katalizatora – spoiwa „œrodowiskowego tik
tanku”. Oczekujemy na nowych cz³onków,
którym s¹ bliskie nasze za³o¿enia, idee i cele.
Bêd¹ warsztaty obróbki tradycyjnej
bursztynu dla utalentowanej oruñskiej
m³odzie¿y. Potrzebne s¹ mobilne warsztaty
Natomiast postanowiliœmy utworzyæ i uruchomiæ w tym roku warsztaty obróbki tradycyjnej bursztynu otwarte dla utalentowanej
oruñskiej m³odzie¿y Jesteœmy w trakcie ustaleñ z Pomorsk¹ Izb¹ Rzemieœlnicz¹ Ma³ych
i Œrednich Przedsiêbiorstw w sprawie objêcia
patronatu nad przedsiêwziêciem. Wspiera nas
w projekcie zarz¹d Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”. Warto nadmieniæ, ¿e do IKO przynale¿y p. Ewa Skiba, doskona³y rzemieœlnik i artysta obróbki bursztynu.
W zakoñczeniu chcia³bym podkreœliæ, ¿e
zaszczepienie w m³odych pasji „naukowego
podpatrywania” zjawisk przyrodniczych, to
dla kadry pedagogicznej nie tylko obowi¹zek,
ale i najwy¿szy zaszczyt. Dlatego warto podj¹æ wysi³ek oddzia³ywania na ró¿ne jednostki organizacyjne, aby podjê³y dzia³ania na
rzecz utworzenia mobilnych warsztatów dla
oruñskiej m³odzie¿y szkolnej. W pilota¿owe
przedsiêwziêcia powinny w³¹czyæ siê równie¿
w³adze samorz¹dowe i administracyjne. Sprawa jest zbyt wa¿na równie¿ dla utrzymania
i rozwoju gospodarki.
JÓZEF KUBICKI
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Oruńscy inżynierowie przeciwdziałają lokalnemu bezrobociu

Na pocz¹tek: „CEMET” i „CEMEX”
– najpierw sta¿e, potem praca
27 sierpnia dosz³o do pierwszego roboczego spotkania organizowanego przez Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów „Nasza
Orunia” w Przedsiêbiorstwie „CEMET”, mieszcz¹cym siê przy ulicy Sandomierskiej w gdañskiej Oruni.
Uczestniczyli: oruñscy pracodawcy, przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
i Gimnazjum nr 10, lokalni
dziennikarze oraz pomys³odawcy przedsiêwziêcia z Ko³a
In¿ynierów i Pasjonatów „Nasza Orunia”.

Prezes „CEMETU”,
Kazimierz Lewandowski,
otwarty na wspó³pracê
z m³odzie¿¹

Prezes „CEMETU”, Kazimierz
Lewandowski, przekonuje, i¿
jego przedsiêbiorstwo otwarte
jest na wspó³pracê z m³odzie¿¹.
Mieliœmy przyjemnoœæ zwieBrakuje r¹k do pracy
dziæ firmê w obecnoœci dyrekw przemyœle i us³ugach
tora, Wojciecha Hubnera. PreMyœl¹ przewodni¹ by³ nozes Lewandowski powiedzia³
watorski pomys³ Ko³a In¿ynienam, ¿ widzi mo¿liwoœæ prorów i Pasjonatów „Nasza Oruwadzenia sta¿ów dla m³odych
nia” polegaj¹cy na wzajemnym
ludzi, zainteresowanych prac¹
poznaniu i – co za tym idzie –
w zak³adzie. A praca w „CEzbudowaniu wiêzi pomiêdzy
MECIE” jest ciekawa. Przeduczestnicz¹cymi w nim podsiêbiorstwo powsta³o w 1990
Józef Kubicki i przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
miotami. Dzia³anie owo weroku na skutek porozumienia
d³ug IKO ma skutkowaæ wypracowaniem kuje r¹k do pracy w przemyœle i us³ugach. dwóch firm produkcyjnych bran¿y metarozwi¹zañ, które mog³yby staæ siê klu- Jak mo¿na temu zaradziæ i co wobec takich lowej. Fiñskiej „CEIKO OY” i polskiej
czem do przekonania m³odzie¿y oruñskiej faktów czyniæ? Najlepsz¹ metod¹, prowa- „METALCOOP”. Obecnie firma zatrudnia
i wszystkim zainteresowanych, ¿e zawody dz¹c¹ do poprawienia stanu rzeczy, wed³ug ok. 120 pracowników, w tym tak¿e miesztechniczne s¹ atrakcyjne i warto z nimi Józefa Kubickiego, lidera Ko³a In¿ynierów kañców Oruni. Dzia³alnoœæ produkcyjna
wi¹zaæ przysz³oœæ. Sk¹d pomys³? Zapew- i Pasjonatów „Nasza Orunia”, jest otwar- Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego wszelkie
ne wszyscy znaj¹cy rynek pracy w kraju cie zak³adów produkcyjnych na terenie uprawnienia, ukierunkowana jest na prowiedz¹, i¿ obecnie istnieje deficyt szkol- Oruni na wspó³pracê ze szko³ami z naszej dukcjê metalow¹ i us³ugi techniczne. Wœród
nictwa zawodowego. Nie jest równie¿ ta- dzielnicy. Pierwszymi przyjaznymi firma- klientów „CEMETU” znaleŸæ mo¿na firjemnic¹ fakt, i¿ – przy wci¹¿ wzrastaj¹cym mi staj¹ siê: „CEMET” i – po³o¿ony tu¿ my z: Norwegii, Finlandii, Francji i Korei
bezrobociu, zasilanym absolwentami szkó³ obok „CEMEX”, zajmuj¹ca siê produkcj¹ Po³udniowej. Firma wykonuje m. in. elementy na platformy wiertnicze budowane
i kierunków tzw. humanistycznych – bra- betonu.

Dyrektor „CEMETU” i zaproszeni goœcie
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Dyrektor „CEMETU” Wojciech Huebner i przedstawiciele IKO
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w stoczniach „HYUNDAY”
na Dalekim Wschodzie.
Podobne zdanie na temat
wspó³pracy z m³odzie¿¹ posiada
– reprezentuj¹cy firmê „CEMEX” – Maciej Dudek. Jego
zak³ad równie¿ zainteresowany jest wspó³prac¹ ze szko³ami
z Oruni.
Powstaje zespó³ roboczy
– i do dzie³a!
No có¿, pocz¹tki bywaj¹
trudne. Planowaliœmy, ¿e w spotkaniu – oprócz przedstawicieli
oruñskich zak³adów pracy –
uczestniczyæ bêd¹ przedstawiciele szkól oruñskich i kó³ naukowych Politechniki Gdañskiej. Trwaj¹ca przerwa wakacyjna sta³a siê, niestety,
choæ trudno siê dziwiæ, powodem absencji
czêœci z zaproszonych. Nic straconego, batalia o przywrócenie szkolnictwa zawodo-

Hala produkcyjna „CEMET”

wego na naszym ma³ym oruñskim froncie
dopiero zaczyna nabieraæ rozpêdu. Cytuj¹c Józefa Kubickiego „nale¿y zara¿aæ
m³odych ludzi zawodem, im wszak¿e
w obecnych, doœæ ciê¿kich czasach, braku-

je prawdziwego poznawania
„fachu” i przygl¹dania siê ludziom, wykonuj¹cym niekiedy
doœæ trudne i skomplikowane
zadania.” Byæ mo¿e w³aœnie takim zadaniom chcieli by umieæ
w przysz³oœci sprostaæ. By jednak móc to uczyniæ nale¿y organizowaæ dla oruñskiej m³odzie¿y warsztaty w zak³adach
pracy, a w przysz³oœci przygotowaæ dla niej miejsca na praktykach zawodowych i sta¿ach
studenckich. Na zakoñczenie,
Józef Kubicki zaproponowa³
powo³anie zespo³u roboczego
w celu rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych szkolenia zawodowego na terenie Oruni. Propozycja
spotka³a siê z aprobat¹ wszystkich uczestników spotkania.
TEKST I ZDJÊCIA
ROMAN ITRICH

Pomnik ks. Henryka
Jankowskiego na skwerze przy
Bazylice œw. Brygidy
Uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia Pomnika Ksiêdza Pra³ata Henryka Jankowskiego, zmar³ego przed dwoma laty
kapelana „Solidarnoœci” i wieloletniego proboszcza Bazyliki œw. Brygidy w Gdañsku, odby³a siê 31 sierpnia 2012 r.,
podczas obchodów 32. Rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych.
Autorem pomnika jest wybitny rzeŸbiarz
ukraiñski od lat zamieszka³y w Gdañsku,
Gennadij Jerszow. Monument z br¹zu, liczy
ponad 2 metry wysokoœci, Pra³at przedstawiony jest w pozycji stoj¹cej, w lewej d³oni
trzyma Bibliê.
– Ksi¹dz Henryk Jankowski by³ wyj¹tkow¹ osob¹, mia³ dar jednoczenia ludzi,
którzy lgnêli do niego, a on ochrania³ ich
swoj¹ opiek¹ – powiedzia³ podczas uroczystoœci Grzegorz Pellowski, przewodnicz¹cy
Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika
Ksiêdza Pra³ata Henryka Jankowskiego.
Pieni¹dze na realizacjê przedsiêwziêcia
pochodzi³y ze zbiórek spo³ecznych, wp³aty
wp³ywa³y od cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” z ca³ego kraju.
Ksi¹dz Pra³at Henryk Jankowski by³
wieloletnim Honorowym Cz³onkiem Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, w uroczystoœci
uczestniczy³a równie¿ delegacja tej organizacji.
K.K.

Fot: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Moment ods³oniêcia Pomnika, na zdjêciu: Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” Piotr Duda,
przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Grzegorz Pellowski, Metropolita Gdañski
Abp S³awoj Leszek G³ódŸ
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90. rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki

Sztuka polska w Wolnym
Mieœcie Gdañsku
Warto podkreœliæ, ¿e Towarzystwo Przyjació³ Nauki i Sztuki w Wolnym Mieœcie Gdañsku równie¿ promowa³o sztukê.
Zadanie owo realizowa³ najpierw Wydzia³ Artystyczny, a nastêpnie Komisja Sztuki. Dzia³alnoœæ rozwinê³a siê w dwóch
kierunkach.
Pierwszy obejmowa³ wystawy sztuki
polskiej, a drugi to dzia³alnoœæ teatralna.
Sztuki: Ba³uckiego, Grzyma³y-Siedleckiego… Wyst¹pi³ Ludwik Solski
W ramach tej ostatniej w roku 1929
zorganizowano trzy przedstawienia teatralne:
poznañski Teatr Nowy
zaprezentowa³ komedie Micha³a Ba³uckiego
„Grube ryby” oraz Józefa Bliziñskiego „Pan
Damazy”, a Ko³o Mi³oœników Sceny wystawi³o si³ami amatorskimi1 sztukê Adama
Grzyma³y-Siedleckiego
„Spadkobierca”. Natomiast w roku 1930 by³y
to ju¿ cztery przedstawienia teatralne. Trzy
z nich przedstawi³ Teatr
Polski w Bydgoszczy.
By³y to: Jana Krupskiego „Szopka krakowska”, Aleksandra
Fredry „Pan Jowialski”
(z goœcinnym wystêpem Ludwika Solskiego) oraz Jana Nepomucena Kamiñskiego
„Krakowiacy i Górale”. Natomiast w wykonaniu ju¿ nie zawodowym Ko³o Mi³oœników Sceny zaprezentowa³o sztukê Tadeusza Rittnera „G³upi Jakub”.
Dzie³a: Juliana Fa³ata, Leona
Wyczó³kowskiego, Teodora
Axentowicza, Jana Wojnarskiego,
Jacaka Malczewskiego,
Wojciecha Kossaka…
Podejmowano równie¿ dzia³ania s³u¿¹ce prezentowaniu wystaw sztuki polskiej.
Latem 1923 r. na posiedzeniu Wydzia³u
Artystycznego, w którego sk³adzie znalaz³o siê te¿ dwóch plastyków (obywateli
WMG): grafik Stanis³aw Brzêczkowski
(1897–1955) i marynista Marian Mokwa
(1889–1987), podjêto inicjatywê sprowadze-
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nia do Gdañska reprezentatywnej ekspozycji malarstwa wspó³czesnego2. W tym
celu nawi¹zano kontakt z krakowskim
Zwi¹zkiem Artystów Polskich, który skupia³ najwybitniejszych ówczesnych twórców o nie kwestionowanej renomie. Ju¿
w pierwszych dniach grudnia przyby³ do

Dawne Muzeum Miejskie w WMG

Gdañska sekretarz ZAP W. Podworski
przywo¿¹c pierwsz¹ partiê przygotowanych na wystawê dzie³ (m.in. akwarele
Juliana Fa³ata, obrazy Leona Wyczó³kowskiego oraz Teodora Axentowicza, a tak¿e
grafiki Jana Wojnarskiego). Na wystawie
znalaz³y siê te¿ m.in. dzie³a: Jacaka Malczewskiego, Wojciecha Kossaka, Piotra
Stachiewicza oraz Stanis³awa Fabijañskiego. Uroczystego otwarcia „Wystawy artystów malarzy z Krakowa” w hotelu „Continental” dokona³ 3 lutego 1924 r. prezes
Towarzystwa dr Jan Pomierski.
W Wielkim Refektarzu Muzeum Miejskiego
prezentacja „Polski krajobraz i lud”
Natomiast w roku 1930 w gmachu
Muzeum Miejskiego w Gdañsku (Stadt-

museum) pokazano wystawê „Polski krajobraz i lud”3. Zaowocowa³a ona wydanym przez Towarzystwo obszernym katalogiem-informatorem „Wystawa sztuki
polskiej”. Oprócz wykazu eksponowanych
dzie³ i notek biograficznych twórców zawiera³ on tak¿e esej autorstwa komisarza
wystawy i jednoczeœnie prezesa Towarzystwa Szerzenia Sztuki
Polskiej na ObczyŸnie
doc. dr Mieczys³awa
Tretera4 „O sztuce polskiej” oraz 24 rotograwiurowe reprodukcje
najciekawszych obrazów. Ukaza³ siê on na
czas w dwóch wersjach
jêzykowych, co oczywiœcie mia³o w Gdañsku ogromne znaczenie5. Wystawa mia³a
siê staæ prze³omowym
wydarzeniem w kontaktach kulturalnych
Polski i WMG. Wernisa¿ wystawy odby³ siê
27 kwietnia 1930 r.
w Wielkim Refektarzu
wspomnianego ju¿ Muzeum Miejskiego, które mieœci³o siê w gmachu pofranciszkañskiego klasztoru przy koœciele œw. Trójcy
(obecnie siedziba Muzeum Narodowego
w Gdañsku). Mia³a ona w zamyœle w sposób reprezentatywny zaprezentowaæ osi¹gniêcia plastyki polskiej lat 20. i 30. przy
uwzglêdnieniu ograniczeñ wynikaj¹cych
z „tematycznoœci” tej wystawy. Jej trzon
stanowi³a kolekcja 170 obrazów i grafik
twórców ówczeœnie ¿yj¹cych i tworz¹cych
w Polsce. Wyj¹tek uczyniono dla dwóch
niedawno zmar³ych artystów; Juliana Fa³ata (zm. w 1929 r.) i Stanis³awa Noakowskiego (zm. w 1928 r.). Przy czym twórczoœæ Fa³ata reprezentowa³y trzy akwarele:
„Widok z Bystrej”, „Odpoczynek” oraz
„Motyw z Torunia”. Natomiast najszerzej
zaprezentowano twórczoœæ Leona Wy-
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Jagielloñskiego w Krakowie dr Spiridion
Wukadinoviæ wyg³osi³, piêkn¹, klasyczn¹
niemczyzn¹, 4 paŸdziernika 1930 r. w sali
hotelu „Danziger Hof” wyk³ad „Goethe
und Polen”. Przybyli nañ licznie przedstawiciele gdañskiej kultury i nauki, a tak¿e
Komisarz Generalny RP w Gdañsku minister dr Henryk Strasburger oraz Wysoki
Komisarz Ligi Narodów hrabia Manfred
Gravina. Wyk³ad profesora Wukadiniviæa
zosta³ nastêpnie wydany staraniem Towarzystwa w piêknej szacie graficznej (zajê³a
siê tym Drukarnia Narodowa w Krakowie).
Malarstwo Jana, Adama i Tadeusza
Styków. Na wernisa¿ swoich prac
przyjecha³ Wojciech Kossak

Minister Kazimierz Papée

czó³kowskiego na co z³o¿y³o siê 15 akwarel i rysunków oraz 15 grafik, tak¿e o tematyce gdañskiej. Dope³nieniem ekspozycji
w Wielkim Refektarzu by³y cztery mniejsze
wystawy: dawnego drzeworytu ludowego,
ksi¹¿ek i opraw artystycznych, kilimów
oraz podhalañskiej rzeŸby w drewnie. Wystawa spotka³a siê z ¿yczliwym przyjêciem
ze strony krytyki (równie¿ niemieckiej)
i cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem publicznoœci, która mog³a j¹ odwiedzaæ
przez trzy tygodnie.
„Goethe i Polska” – wystawa i wyk³ad
w Danziger Hof
Doskona³ym posuniêciem marketingowym Towarzystwa, przy wsparciu Towarzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej na ObczyŸnie, by³o wziêcie udzia³u w niemieckiej
wystawie „Goethe und der Osten”6. Mia³a
ona równie¿ miejsce w salach Muzeum
Miejskiego przy ul. RzeŸnickiej (Fleischergasse) 25. W jej ramach zorganizowano
dzia³ „Goethe i Polska”. Zosta³ on w ca³oœci powierzony stronie polskiej, a w jego
przygotowanie zaanga¿owali siê: Adam
Czartkowski (TPNiS) oraz Mieczys³aw
Treter (TSSPO)7. Uda³o im siê uzyskaæ
pomoc kilkunastu muzeów, archiwów i bibliotek polskich i w efekcie we wspomnianym dziale zgromadzono wiele cennych
eksponatów zwi¹zanych z postaci¹ wybitnego niemieckiego romantyka i recepcj¹
jego dzie³ w Polsce jak chocia¿by dwa
nieznane naukowej literaturze niemieckiej
oryginalne listy Goethego. Przy czym wiele poloniców znalaz³o siê te¿ w innym
dziale wystawy, a mianowicie fragmencie
poœwiêconym zwi¹zkom Goethego z Danielem Chodowieckim8. Natomiast profesor filologii niemieckiej Uniwersytetu

Warto te¿ wspomnieæ o odbywaj¹cej siê
pod auspicjami Towarzystwa wystawie
twórczoœci malarskiej Jana, Adama i Tadeusza Styków, któr¹ wzi¹³ pod swoj¹ opiekê
dr Stefan Hañski. Prezentowano j¹ wczeœniej w warszawskiej „Zachêcie”, a tak¿e
kilku innych miastach. Wernisa¿ wystawy
mia³ miejsce 21 czerwca 1931 r. w salach
hotelu „Continental”.
Kolejn¹ wa¿n¹ wystawê zorganizowano
w sali konferencyjnej gmachu by³ej Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych9.
Pokazano na niej kilkadziesi¹t dzie³ Wojciecha Kossaka (1856–1942) m.in.: „Szar¿ê
pod Rokitn¹”, „Przegl¹d kawalerii w Krakowie 6 paŸdziernika 1933 roku”, „Portret
gen. Carton de Wiarta”. Na wystawie znalaz³o siê te¿ p³ótno Jerzego Kossaka „Dzieñ
6 sierpnia 1914 roku” przedstawiaj¹ce wymarsz I Brygady Legionów. Otwarcie wystawy mia³o miejsce 2 lutego 1935 r.
Artysta, pomimo sêdziwego ju¿ wieku,
przyjecha³ na nie kierowanym przez siebie
samochodem z Krakowa. Wystawê otworzy³ prezes Towarzystwa dr Marcin Dragan, a wœród zaproszonych goœci znaleŸli
siê m.in.: Wysoki Komisarz Ligi Narodów

Minister Henryk Strasburger

w Gdañsku Sean Lester, Komisarz Generalny RP minister dr Kazimierz Papée oraz
przewodnicz¹cy Rady Portu i Dróg Wodnych dr Johan Nederbraght. W dwa dni po
otwarciu wystawy w „Der Danziger Vorposten” ukaza³ siê przychylny komentarz
zwracaj¹cy uwagê na narodowy charakter
malarstwa Wojciecha Kossaka i „typowo
polski” sposób malowania. Niestety nadchodz¹cy okres nie sprzyja³ ju¿ sztuce
polskiej w Gdañsku i malowa³ siê w brunatnych barwach.
JAROS£AW BALCEWICZ
1

2

3

4

5
6
7
8

9

Wojciech Kossak przy pracy

Przy udziale dwóch aktorów z Teatru Miejskiego w Bydgoszczy W³adys³awa Stomy
i Klary Sarneckiej.
Por. „Gdañskie Studia Muzealne 5”, s. 67,
Muzeum Narodowe w Gdañsku, Gdañsk
1989.
G³ównym organizatorem by³o Towarzystwem Szerzenia Sztuki Polskiej wœród
Obcych w Warszawie. W tym kontekœcie
jako anegdotê mo¿na przywo³aæ fakt, ¿e redakcja krakowskich „Sztuk Piêknych” doniesienia z Gdañska zamieszcza³a zarówno
w Kronice krajowej, jak i wœród doniesieñ
z zagranicy.
Mieczys³aw Treter (1883–1943) – historyk
sztuki, wyk³adowca Politechniki Lwowskiej
i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, kustosz Muzeum Lubomirskich, dyrektor Pañstwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie, wspó³za³o¿yciel Instytut Propagandy
Sztuki.
Por. „Sztuki Piêkne”, R. 6, 1930 nr 7.
„Goethe i Wschód”
Por. „Rocznik Gdañski”, T. IV/V, 1930/31.
Daniel Chodowiecki (1726–1801) – urodzony w Gdañsku malarz i rysownik, dyrektor
Pruskiej Akademii Sztuki w Berlinie.
Wówczas by³o to ju¿ tylko Gdañskie Biuro
PKP.
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Czas położyć kres sporom, wynikającym z różnic w podejściu do zasad odbudowy
Gdańska, szczególnie wyraźnych w przypadku historycznego Śródmieścia

Pakt dla Gdañska proponuje
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
Poni¿sz¹ propozycjê Paktu dla Gdañska prezentujemy w kszta³cie, w jakim zosta³a przedstawiona Panu Wojewodzie Ryszardowi
Stachurskiemu w dniu 16 sierpnia 2012 r. Chodzi o po³o¿enie kresu stale powtarzaj¹cym siê sporom, wynikaj¹cym z ró¿nic
w podejœciu do zasad odbudowy Gdañska, szczególnie wyraŸnych w przypadku historycznego Œródmieœcia.
Chcemy doprowadziæ do kompromisu,
opartego z jednej strony na œcis³ym przestrzeganiu zasad ochrony dziedzictwa, a z drugiej na zrozumia³ej chêci wyjœcia na przeciw
wymaganiom ewentualnych inwestorów.
Naszym zdaniem taki kompromis jest mo¿liwy. Aby do niego dojœæ, trzeba siê spotykaæ i rozmawiaæ. Naszym has³em jest podpatrzona w Rzymie zasada: „Zachowaæ stare,
budowaæ nowe – jedno w zgodzie z drugim.” Jej powszechne stosowanie przyniesie korzyœæ zarówno w³adzom miasta jak
i mieszkañcom. Chcemy wspólnie ograniczyæ
do minimum rozbiórki autentycznych budynków i zapobiec tworzeniu obiektów naruszaj¹cych chroniony prawem uk³ad urbanistyczny i historyczny krajobraz Gdañska.
Pakt dla Gdañska propozycja:
Stan wyjœciowy:
Nieprzestrzeganie zasad ochrony dziedzictwa. B³êdy i braki w rejestrze zabytków.
Rozbieranie autentycznych obiektów. Zmiany historycznego uk³adu urbanistycznego.
Naruszanie krajobrazu. Nieprzestrzeganie
skali. Odst¹pienie od rekonstrukcji cennych budynków i zespo³ów. Zaœmiecanie
miasta reklamami, ceratowymi przybudówkami itp. Naruszanie demokracji przez dys-

cyplinê partyjn¹ w g³osowaniach. Budowanie na si³ê, wbrew mieszkañcom. S³aboœci rozwi¹zañ komunikacyjnych.
Konieczne jest po³o¿enie kresu z³ym
praktykom i konfliktom. St¹d propozycja
Paktu Dla Gdañska.
1.

2.

3.

4.

Za³o¿enia:
Ustawa o ochronie zabytków
a) Ochrona obiektów i zespo³ów
b) Ochrona uk³adu urbanistycznego
c) Ochrona historycznego krajobrazu.
Œródmieœcie Gdañska – Pomnik Historii.
Obowi¹zuj¹ szczególnie œcis³e zasady
ochrony.
Prawdziwe, nie pozorowane uzgadnianie
z mieszkañcami i organizacjami pozarz¹dowymi.
Powo³anie Rady Konserwatorskiej –
pomoc dla Konserwatora.

Sygnatariusze:
1. Przedstawiciele w³adz miasta – prezydent
lub wiceprezydent, przewodnicz¹cy Rady,
przewodnicz¹cy odpowiednich komisji.
2. Przedstawiciele Rad jednostek pomocniczych w sprawach dotycz¹cych ich terenów dzia³ania.
3. Przedstawiciele Urzêdów Konserwatorskich.

4. Przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych – Nasz Gdañsk, Stowarzyszenie
Konserwatorów i Historyków Sztuki, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, SARP,
stowarzyszenia ¿eglarskie, stowarzyszenia mi³oœników poszczególnych dzielnic
(np. Stara Oliwa, Biskupia Górka, Nowy
Port, Letnica) itp.
1.
2.
3.
4.
5.

Sposób dzia³ania:
Opracowanie propozycji.
Dyskusja na zebraniach.
Wypracowanie uzgodnionej wersji ostatecznej.
Przyjêcie uchwa³¹ Rady Miasta
Kontrola realizacji przez odpowiednie
organy.

Uwaga: Do poszczególnych spraw w razie
potrzeby bêd¹ powo³ywani rzeczoznawcy.
W przysz³oœci zakres paktu mo¿na rozszerzyæ na sprawy kultury w œcis³ym znaczeniu tego s³owa – teatr, muzyka, plastyka,
literatura, organizacja imprez, a tak¿e inne
miejskie sprawy, wymagaj¹ce dzia³añ ponadpartyjnych.
Zebrania mog¹ siê odbywaæ w siedzibie
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przy ul. Œw.
Ducha 119/121.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Święto ulicy Uphagena

Czas malarz ukoñczy ten szkic
Przy ulicy Uphagena 8, wczeœniej 15, mieszka ju¿ pi¹te pokolenie pañstwa Staniewiczów, warszawiaków, o korzeniach
kresowych. O latach powojennych opowiada rodzeñstwo: Elwira z domu Staniewicz Ostaniewiczowa i Leon Staniewicz.
Uzupe³nieniem s¹ fragmenty rêcznie pisanych „Wspomnieñ z prze¿ytych czasów (…)” ich „dziadka Leonka” –
prof. Leona Staniewicza (1871–1951), który po wojnie zorganizowa³ Wydzia³ Elektryczny na Politechnice Gdañskiej.
(…) Wieczorem 28 sierpnia wyjechaliœmy
z Warszawy z Dworca Wileñskiego, trudno
sobie wyobraziæ w jakich warunkach w wagonie bydlêcym, napchanym tak, ¿e cz³owiek poruszyæ siê nie móg³, tak dojechaliœmy
do Nasielska, gdzie trzeba by³o przesi¹œæ
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siê do poci¹gu id¹cego do Gdañska. (…)
wreszcie w œrodê, 29 sierpnia o 5 tej godz.
po po³udniu dojechaliœmy do Gdañska–
Wrzeszcza. (…) dotarliœmy do mieszkania
przy ul. Morskiej 4 na 2-im piêtrze. (…)
Wymêczeni z drogi i brudni, naszym ma-

rzeniem by³o jaknajprêdzej siê umyæ i pójœæ
spaæ, a tu jeszcze wody ani elektrycznoœci
niema (…)
„Wspomnienia z prze¿ytych czasów…
„Leona Staniewicza, Zeszyt 14 „3 IX 1945 r.
Gdañsk – Wrzeszcz”:
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Morska 4/2. Tu mieszka³ prawnik
Kurt Peiser

wadzce – mówi Sylwester. – Ojciec, spa– Wiedzia³am, ¿e bêdziemy nad mo- ceruj¹c z prof. Lerzem – wspomina Elwira. – Poci¹g stan¹³ chem Kobyliñskim po
na dworcu we Wrzeszczu, przez okno zo- ulicy Uphagena, upabaczy³am wodê i od razu m³odszych braci trzy³ sobie willê pod
uœwiadomi³am: „morze!” Strasznie by³am nr 15, dziœ 8. Nasze
zawiedziona, gdy rodzice mi powiedzieli, rodziny zna³y siê jesz¿e to jest staw przy browarze. Zatrzymali- cze z Warszawy, naœmy siê przy ulicy Morskiej 4/2, dziœ do sze babcie uczy³y siê
Studzienki, na rogu ulicy Politechnicznej, razem na pensji, nasi
drzwi wejœciowe by³y wyr¹bane siekier¹, rodzice w Gdañsku
zajêliœmy 6 pokojowe mieszkanie, by³ d³u- ca³y czas siê przyjaŸgi korytarz. (…) Nareszcie mieliœmy po- nili. Dziadziuœ dosta³
Fot. Marek Zarzecki
czucie ¿e jesteœmy u siebie. W listopadzie przydzia³ na dom.
Rodzeñstwo Elwira Ostatniewiczowa z domu Staniewicz
(…) Otrzymaliœmy
ojciec zabra³ nasz¹ trójkê nad morze ¿eby
i Leon Staniewicz
pokazaæ sztorm, ba³wany znaliœmy ze œnie- tê willê w takim stanie,
gu. Trochê jechaliœmy tramwajem, szliœmy ¿e rozpacz mog³a ogarn¹æ na jej widok. wi¹zki rektora organizacyjnego. (…) Ten
piechot¹ i dotarliœmy na pla¿ê do BrzeŸna, Ale Jerzy zacz¹³ pracowaæ ca³emi dniami bardzo ¿yczliwie mnie potraktowa³; z dugdzie od razu z³apa³ nas WOPR, bo weszli- i nocowa³ w piwnicy, gdzie by³y szyby i wo- ¿ym zadowoleniem przyj¹³ moj¹ propozyœmy w strefê nadgraniczn¹. Ojca prawie za- bec tego nieco cieplej, by pilnowaæ willi. cjê objêcia katedry Elektrotechniki Teorearesztowali za to, ¿e do Szwecji chce uciec Politechnika da³a trochê pomocy udzielaj¹c tycznej, na któr¹ jeszcze nikogo nie mieli.
z rodzin¹, t³umaczy³: „Panowie z dzieæmi szklarza, stolarzy i hydraulika. Nie oby³o siê (…) Otrzyma³em pismo nominacyjne przy
na grzbiecie nie przep³ynê przez morze!” przy tym i bez kradzie¿y. Jerzy mia³ przy- wrêczaniu którego Turski dziêkowa³ mi za
Oni do ojca: „Pierwszy i ostatni raz, jak zno- gotowane szk³o by oszkliæ ca³¹ willê, a na zaszczycenie Politechniki Gdañskiej i pro1-szym piêtrze nawet do podwójnych ram. si³, abym przygotowa³ jak najprêdzej do
wu pana z³apiemy…”
– Przy ul. Morskiej 4/2 mieszka³ Kurt Wystarczy³o, ¿e na jedn¹ noc pozosta³ u nas druku 2-gie wydanie „Teorii pr¹dów zmienPeiser, prawnik, znaleŸliœmy jego dyplom na ulicy Morskiej, by z³odzieje wynieœli ca³¹ nych.”(…)
Dosta³em od in¿. Kopeckiego kilka doz Konigsbergu oraz papeteriê firmow¹. – skrzyniê szk³a, ok. 11 m kw. oraz przygotowane
narzêdzia;
strata
ta
przy
obecnych
brych
ksi¹¿ek niemieckich i teraz przyst¹kontynuuje Elwira. – Poniewa¿ byliœmy
pi³em do opracowania programu i wyk³adu¿¹ rodzin¹ – troje dzieci, dziadek, rodzi- cenach wynios³a ok. 5.000 z³. (…)
ce, mieliœmy pomoce domowe. Pracowa³y
„Wspomnienia z prze¿ytych czasów…” dów z Podstaw. ¯a³ujê, ¿e nie mam swoich
skryptów z Podstaw, wydanych w 1925,
u nas – czekaj¹ce na wyjazd do Niemiec – Leona Staniewicza
Niemki, gdañszczanki, na pewno mia³y
– Stacjonowali tu wczeœniej ¿o³nierze mia³bym u³atwione zadanie.
Pracy mam przed sob¹ du¿o, ale praca
utrzymanie, mo¿liwe, ¿e spa³y w s³u¿bo- radzieccy, jak wesz³am pierwszy raz z ojwym pokoju, do którego siê wchodzi³o od cem do œrodka, w salonie na œrodku le¿a³ wdziêczna, któr¹ lubiê, aby tylko zdrowie
kuchni. Brat, Sylwek, trzylatek, w kuchni kapelusz, pod nim kupa by³a narobiona. – i si³y fizyczne nie zawiod³y, wtedy bêdê móg³
siedzia³ na stole i rozmawia³ z jedn¹ z nich: wspomina Elwira. – Góry œmieci, które póŸ- jeszcze byæ po¿ytecznym cz³onkiem spo³e„Ty Niemko, jakie robisz kluski?” Próbo- niej siê na ognisku pali³o. W ³azience do czeñstwa.(…)
(…) Wybra³em te¿ dzisiaj sobie kandydata
wa³ nawi¹zaæ kontakt, ale ¿adna po polsku kanalizacji wrzucony by³ ³añcuch. W ogronie rozumia³a.
dzie – przykryte ziemi¹ cia³o krowy. Naj- na asystenta w osobie in¿yniera elektryka Piopierw zajêliœmy dwa pokoje na górze, tata tra Ciechanowicza. Pracuje on w Elektrowni
W zrujnowanej willi na Uphagena 15, dziœ 8 wstawi³ dwa piecyki, instalacja ogrzewania Gdañskiej jako kierownik dzia³u liczników,
– Mieszkania przy ul. Morskiej 4, w tym eta¿owego by³a, ale od mrozów kaloryfery ale bêdzie móg³ pogodziæ czynnoœci asynasze, Urz¹d Miejski przejmowa³ na biura, popêka³y, wszystko musieliœmy ponapra- stenta ze swoimi zajêciami in¿ynierskimi.
26 paŸdziernika 1945 mia³em pierwszy
wiêc trzeba by³o szybko myœleæ o przepro- wiaæ. Na œcianach zastaliœmy tapety we wzowyk³ad
dla II roku Wydzia³u Elektrycznego.
ry, trzeba by³o je zryOdby³
siê
w ma³ym audytorium Instytutu
waæ, dosyæ póŸno, bo
Elektrycznego,
gdy¿ du¿e audytorium jest wynie by³o œrodków. Pod
korzystywane
dla
wyk³adów I-go roku; by³o
tapetami, w kanapach,
oko³o
40
s³uchaczy
na tym wyk³adzie”. (…)
¿y³y pluskwy, wiêc
„Wspomnienia
z
prze¿ytych czasów…”
wszystko trzeba by³o
Leona Staniewicza
zniszczyæ. (…)
***
Politechnika Gdañska
To fragment tekstu przygotowanego
siê organizuje
z okazji – obchodzonego 15 wrzeœnia
(...) Wybra³em siê 2012 r. – Œwiêta Ulicy Uphagena. Ca³y tekst
nazajutrz po przyjeŸ- i pozosta³e wspomnienia czytaj na http://
dzie do Politechniki www.wrzeszcz.info.pl/page.php?id=2947
w zamiarze widzenia
G³ównym organizatorem Œwiêta Ulicy
Fot. Marek Zarzecki
siê z p. Turskim, dele- Uphagena by³o Towarzystwo „Dom Uphagatem Ministra Oœwia- gena”.
Dom przy ul. Uphagena 15 jest pe³en pami¹tek zwi¹zanych
KATARZYNA KORCZAK
ty, który pe³ni oboz dziejami rodu i histori¹ Polski
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