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Ca³a dotychczasowa odbudowa wielu
(choæ nie wszystkich) obiektów na G³ównym
Mieœcie by³a tak¹ w³aœnie rekonstrukcj¹.

Brama Wy¿ynna przez wieki by³a
g³ównym wjazdem do Gdañska

Je¿eli stoj¹ do dyspozycji autentyczne
fragmenty, tym lepiej; je¿eli nie, to i tak mo¿-
na odbudowaæ cenny architektonicznie lub
historycznie budynek przynajmniej w jego
zewnêtrznym kszta³cie, traktuj¹c to jako ele-
ment odtwarzania s³ynnego w œwiecie histo-
rycznego krajobrazu Gdañska. Nie zawsze
chodzi o obiekt sam w sobie, czasem tylko
o jego kontekst do zespo³u urbanistycznego
wielkiej wartoœci. Fragment zespo³u móg³
nie byæ arcydzie³em, ale je¿eli zespó³ mia³
szczególne walory, to odtworzenie zniszczo-
nej czêœci jest wa¿nym elementem przy-
wracania œwiatu ca³oœci. Bez tego wartoœæ
ca³oœci bêdzie pomniejszona. Tzw. „re-
kompozycja – w formach wspó³czesnych”

Jak wiemy ma tu powstać nowy hotel. Jest więc okazja do odbudowy gmachu
w całej okazałości. Tylko on może przywrócić ład przestrzenny, tzn.
równowagę stylistyczną i estetyczną po obu stronach Bramy Wyżynnej,

konieczną, by to ona była w widokowym centrum uwagi.

Dlaczego nie

„Gdañski Dwór”?
S¹ tematy, które wracaj¹ co pewien czas jak bumerang i na nowo wzbudzaj¹ emocje. Istot¹ sporu jest kszta³t architektury
w Œródmieœciu Gdañska. Jaka ma byæ, wspó³czesna czy historyczna? Przy tak postawionym pytaniu nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e w³aœciwie rozumiana wspó³czesnoœæ nie wyklucza rekonstrukcji, przeprowadzonej nowoczesnymi œrodkami
i opartej na rzetelnej dokumentacji.

Przed rozbiórk¹ wa³ów – Brama Wy¿ynna w doskona³ej harmonii z otoczeniem
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i w ogóle zastêpowanie brakuj¹cych elemen-
tów nowymi o ca³kowicie innym charakte-
rze – z regu³y prowadzi do zgrzytu este-
tycznego i utraty historycznych wartoœci.

WeŸmy jako przyk³ad otoczenie Bramy
Wy¿ynnej, ostatnio (brawo!) pieczo³owicie
odnowionej. Zbudowana w 1588 r. przez
Wilhelma van den Blocka, jest jedn¹ z naj-
piêkniejszych bram europejskiego renesansu.
Oprócz niew¹tpliwych wartoœci artystycz-
nych ma te¿ historyczne: przez wieki by³a
g³ównym wjazdem do Gdañska. Wje¿d¿ali
przez ni¹ królowie – aktualni (od Zygmunta
III do Stanis³awa Leszczyñskiego) i przyszli,
jak np. w 1734 r. dwuletni wówczas kaszte-
lanic Stanis³aw August Poniatowski, który
mia³ tu spêdziæ 7 nastêpnych lat. To prawdzi-
wa per³a architektury, mo¿na by rzec per³a
w klejnocie Korony Polskiej, jakim by³
Gdañsk! O wielkiej historii przypominaj¹
herby Gdañska, Polskich Prus i Korony
Polskiej, z Cio³kiem Poniatowskich na piersi
Or³a. Po bokach bramy rozci¹ga³y siê odcin-
ki wa³u miêdzy bastionami Œwiêtej El¿biety
i Karowym, a przed ni¹ potrójny most zwo-
dzony prowadzi³ przez fosê. Kiedy fortyfika-
cje straci³y znaczenie, najpierw przebito prze-
jazdy (w 1878 r.) po obu stronach bramy,
z której pozostawiono tylko frontow¹ czêœæ,
a w 1895 wa³y ostatecznie rozebrano. Na
przedpolu wytyczono arteriê komunikacyjn¹
(dzisiejsze Wa³y Jagielloñskie), przy której
powsta³y eleganckie budynki o architekturze
typowej dla fin de siécle

,
u, wykorzystuj¹cej

elementy dawnych stylów, mocno osadzone
w lokalnym gdañskim kolorycie.

„Danziger Hof” (Gdañski Dwór) – na

wskroœ gdañski wykorzystuj¹cy elementy
stylistyczne gdañskiego renesansu

Jednym z najelegantszych by³ hotel
„Danziger Hof” (Gdañski Dwór) wznie-

siony w 1898 r. wed³ug projektu s³awnego
berliñczyka Karla (œciœlej Gustava Georga
Carla) Gausego. Zaliczanie tego hotelu do
architektury „wilhelmiñskiej” jest nieporozu-
mieniem. By³ to budynek na wskroœ gdañ-
ski, wykorzystuj¹cy, podobnie jak Gmach
G³ówny Politechniki, elementy stylistyczne
gdañskiego renesansu. O jego wartoœci ar-
chitektonicznej stanowi³y harmonijne pro-
porcje, starannie opracowane rozcz³onko-
wanie fasad, spokojna ornamentyka i ¿ywa
kolorystyka elewacji. Mimo stosunkowo
znacznych rozmiarów jego bry³a nie roz-
sadza³a otoczenia. Minusem by³o zak³óce-
nie równowagi przestrzennej, zniwelowane
dopiero w 1906 r., gdy po drugiej stronie
bramy wyrós³ budynek banku. Dziœ obiekt
ten (NBP) o wiele silniej ingeruje w oto-
czenie, ale pamiêtajmy, ¿e dot¹d nie odzy-

ska³ ozdobnych szczytów i wie¿yczek, któ-
re os³abia³y niekorzystne dzia³anie wielkich
po³aci dachowych. Oba wielkie gmachy
przyt³oczy³y nieco Bramê Wy¿ynn¹, ale sy-
metria ³agodzi ten efekt, kieruj¹c wzrok na
obiekty w œrodku: bramê i góruj¹c¹ nad
otoczeniem Wie¿ê Wiêzienn¹.

Cenny architektonicznie budynek Gdañ-
skiego Dworu mia³ tak¿e wielk¹ wartoœæ
historyczn¹. Jak ju¿ mia³em okazjê pisaæ,
w grudniu 1918 r. odby³o siê tu tajne spo-
tkanie „polskich rewolucjonistów” z Igna-
cym Paderewskim, w czasie którego og³o-
szono powo³anie Rzeczpospolitej Polskiej
i zapowiedziano obsadzenie Gdañska i Po-
morza a¿ po S³upsk przez armiê genera³a
Hallera. Niemieckie w³adze przyjê³y to po-
wa¿nie, sytuacja sta³a siê niebezpieczna i Pa-
derewski musia³ wyjechaæ. Ju¿ jako premier
przys³a³ do Gdañska Delegata Rz¹du RP
jako zacz¹tek póŸniejszego urzêdu Gene-
ralnego Komisarza Rzeczpospolitej, z po-
cz¹tkow¹ siedzib¹ w Gdañskim Dworze.

Miejsce spotkañ gdañskiej Polonii.

Urz¹dzano koncerty, wystêpy chórów,

przedstawienia teatralne

Od 1921 r. w³aœcicielk¹ hotelu by³a
Brytyjska Korporacja Handlowa, a w do-
budówce od strony Wa³ów Dominika ulo-
kowano British Polish Trade Bank, za³o¿ony
w 1928 r. dla wspierania polskiego rzemio-
s³a i handlu w Wolnym Mieœcie.

Eleganckie pomieszczenia hotelu by³y
czêstym miejscem spotkañ gdañskiej Polo-
nii. Urz¹dzano koncerty, wystêpy chórów,
przedstawienia teatralne. „Gdañski Dwór”
uwa¿ano za drugi po „Continentalu” (na
rogu El¿bietañskiej i Podwala Grodzkie-Nowa równowaga po 1906 r.

Zak³ócenie równowagi po 1898 r. – sytuacja odwrotna do dzisiejszej
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„Malarstwo i Architektura” to zarówno
tytu³ wystawy jak i dwie pasje ¿yciowe arch.
Stanis³awa Michela. Mo¿na siê by³o o tym
przekonaæ ogl¹daj¹c twórczoœæ wybitnego
gdañszczanina w Galerii Gdañskiego To-
warzystwa Przyjació³ Sztuki „Punkt” przy
ul. Chlebnickiej 2.

Dziœ ju¿ 85-letni autor jest nestorem
gdañskiej architektury. W samym tylko
Œródmieœciu Gdañska zaprojektowa³ po-
nad 100 kamienic (m.in. Dom Uphagena,
Gospodê pod Wielkim M³ynem, Dom Pi-
sarza, Kamienicê Gotyk). Stanis³aw Mi-
chel jest absolwentem Wydzia³u Architek-
tury Politechniki Gdañskiej, dyplom uzyska³
w 1952 r. Zawsze pragn¹³, aby Gdañsk za-
chowa³ swoje historyczne piêkno, a G³ów-
ne Miasto i Stare Miasto to jego „oczka
w g³owie”. Dziêki zdecydowanej postawie
ludzi takich, jak on, w centrum Gdañska
nie stanê³y budowlane koszmary podobne
do falowców z dzielnicy Przymorze.

W galerii GTPS „Punkt”

Arch. Stanis³aw Michel –

malarstwo i architektura
– Otwieramy dzisiaj wystawê znanego

i cenionego architekta Stanis³awa Miche-
la – powiedzia³ Daniel Kufel, dyrektor
Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztu-
ki. – Okazuje siê, ¿e jest te¿ wybitnym ma-
larzem.

– Staszka Michela znamy nie tylko
z dzia³alnoœci twórczej, ale równie¿ spo-
³ecznej i samorz¹dowej – podkreœli³ Zbi-
gniew Socha, wiceprezes Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” – By³ okres, ¿e tylko on jesz-
cze wierzy³ w powstanie Rady Dzielnicy
Gdañsk – Œródmieœcie, w koñcu, wraz z in-
nymi mi³oœnikami Gdañska, doprowadzi³
do jej powstania i sam zosta³ radnym tej
dzielnicy, w której przecie¿ mieszka.

Podziêkowanie i gratulacje z³o¿y³a te¿
Stanis³awowi Michelowi arch. Ma³gorzata
Chmiel, przewodnicz¹ca Komisji Rozwoju
Przestrzennego Rady Miasta Gdañska. £¹cz¹
ich lata owocnej dla Gdañska wspó³pracy na
niwie architektury.

Malarstwo Michela nawi¹zuje do impre-
sjonizmu. Widaæ dba³oœæ o detale, wyczucie
koloru oraz mistrzowsk¹ kreskê. Niestety,
dzie³a autora nie s¹ na sprzeda¿ i pozostan¹
cennymi, rodzinnymi pami¹tkami. Na wysta-
wie mo¿na siê te¿ by³o zapoznaæ z olbrzymim
dorobkiem architektonicznym Stanis³awa Mi-
chela. Chocia¿ jest on, niew¹tpliwie, archi-
tektem ogromnego sukcesu, to nie wszystkie
projekty uda³o mu siê zrealizowaæ. Jednym
z tych ostatnich jest jego wizja Europejskie-
go Centrum Solidarnoœci. Warto te¿ dodaæ,
¿e nestor architektury gdañskiej w 1999 r.
otrzyma³ Medal 1000-lecia Gdañska za pro-
jekt kompleksu St¹giewna w Gdañsku. Chy-
ba najwiêkszym atutem Michela jest to, ¿e
tak piêknie potrafi ³¹czyæ w swoich projek-
tach szacunek do historii z nowoczesnoœci¹.
Na wystawie w GTPS pokaza³ lwi pazur ar-
tysty malarza. Teraz powinna przyjœæ kolej
na nieznane szerszej publicznoœci rysunki
i grafiki tego artysty.

JAROS£AW BALCEWICZ

Od lewej: Daniel Kufel, arch. Ma³gorzata Chmiel, arch. Stanis³aw Michel,

Jaros³aw Balcewicz Stanis³aw Michel z córk¹ Mari¹ i ziêciem, z lewej Zbigniew Socha

Fot. Anna Maria Boros

go) hotel polski. Po ostatniej wojnie zosta³y
z niego wypalone ruiny, na których miej-
scu stanê³o „pude³ko” Lotu. Jak wiemy ma
tu powstaæ nowy hotel. Jest wiêc okazja do
odbudowy „Gdañskiego Dworu” w ca³ej
jego okaza³oœci. Tylko on mo¿e przywró-
ciæ ³ad przestrzenny, tzn. równowagê sty-
listyczn¹ i estetyczn¹ po obu stronach Bra-
my Wy¿ynnej, konieczn¹, by to ona by³a
w widokowym centrum uwagi. Trzeba pa-
miêtaæ, ¿e jesteœmy na terenie Pomnika
Historii, na którym obowi¹zuj¹ szczegól-

nie œcis³e zasady ochrony (i przywracania)
krajobrazu historycznego. Gdyby nie by³o
budynku Banku, mo¿na by siê zastana-
wiaæ nad innym rozwi¹zaniem, nawi¹zuj¹-
cym do dawniejszego otoczenia, w którym
Brama Wy¿ynna by³a monumentaln¹ do-
minant¹. Budynek jednak stoi i wytwarza
potê¿n¹ asymetriê. Ka¿de ekstrawaganckie
dzie³o architektury wspó³czesnej w lanso-
wanym obecnie stylu „warszawskim” tylko
j¹ spotêguje. Zrównowa¿yæ j¹ mo¿e jedy-
nie odtworzenie „Gdañskiego Dworu”. Oto

moja (i nie tylko moja) odpowiedŸ na py-
tanie, postawione w nag³ówku.

Swoj¹ drog¹ ciekawe, sk¹d siê bierze ta
zadziwiaj¹ca zaciek³oœæ, z jak¹ niektórzy
zwalczaj¹ wszelkie propozycje rekonstruk-
cji takich dzie³ architektury jak Gdañski
Dwór. Albo nie rozumiej¹ dawnego piêkna,
albo siê go boj¹, bo w zestawieniu z kunsz-
tem dawnych mistrzów niektóre ich pro-
dukcje mog³yby bardzo straciæ.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

FOT. ARCH.
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Mieszka we w³asnej kamieniczce na
D³ugim Pobrze¿u.

Rzemios³o i sztuka

Z dum¹ podkreœla, ¿e czuje siê gdañskim
patrycjuszem.

Autor projektów rekonstrukcji i odbudo-
wy przesz³o stu piêædziesiêciu zabytkowych
kamieniczek na G³ównym Mieœcie. Autor
planów urbanistycznych, w tym planu Œród-
mieœcia Gdañska wyró¿nionego nagrod¹
pañstwow¹. Ma na swoim koncie wiele
zrealizowanych nowych obiektów u¿ytko-
wych i mieszkalnych, projektów wnêtrz.
Wci¹¿ projektuje. Niestrudzenie broni swo-
jej ¿yciowej dewizy, ¿e wybudowaæ powin-
niœmy Gdañsk piêkniejszy, ni¿ kiedykol-
wiek. Wp³ywa na oblicze Gdañska. Odnosi
sukcesy. Nie zra¿a siê pora¿kami.

– Gdañsk urzek³ mnie ju¿ w dzieciñstwie,
zanim miasto zobaczy³em, przeczyta³em
trzytomow¹ ksi¹¿kê, wydan¹ w ostatnich
dniach sierpnia 1939 roku „Za króla Stefa-
na” – mówi Stanis³aw Michel. W czasie
okupacji czyta³em o Stanis³awie ¯ó³kiew-
skim i jego bracie, Adamie, którzy brali
udzia³ w zdobywaniu Gdañska dla króla
Stefana Batorego. Fascynowa³y mnie ich
przygody, ³¹cznie z romansowymi, na te-
ranie miasta Gdañska.

I wtedy zdecydowa³, ¿e osi¹dzie w Gdañ-
sku, tym bardziej, ¿e by³a tu Politechnika,
na wydziale architektury chcia³ siê kszta³-
ciæ. Ju¿ wtedy czu³ siê zara¿ony piêknem
sztuki jak¹ jest architektura, mia³ œwiado-
moœæ, ¿e jest zupe³nie czymœ innym, ni¿
budownictwo, które musi spe³niaæ funkcje
u¿yteczne. Architektura potrafi przekszta³-
caæ rzemios³o w sztukê.

Wypalone budynki i wileñskie doro¿ki

– Zaraz po wojnie wysiad³em z poci¹gu
na dworcu w Gdañsku, który nie by³ znisz-
czony – wspomina Stanis³aw Michel. –
I zobaczy³em naprzeciwko wspania³e XIX
wieczne budynki z czerwonej ceg³y, prze-
k³adane piaskowcem, albo sztucznym ka-
mieniem z betonu, z wie¿yczkami, w stylu
renesansu gdañskiego.

Sta³y, tyle ¿e wypalone. Bo uderzenie
armii sowieckiej wygl¹da³o tak, ¿e piecho-

Arch. Stanisław Michel, nestor odbudowy miasta Gdańska

Piêkna wskrzeszanie
Któ¿ nie zna architekta Stanis³awa Michela? Charakterystyczna sylwetka. Dziarski krok. Zim¹ i latem,
w klasycznym berecie. Pod pach¹ teczka, albo tuba z projektami. Urodzony w Samborze w województwie
Lwowskim. W czerwcu 1945 roku wysiad³ z poci¹gu na dworcu w Gdañsku. Postanowi³: „Tu bêdzie
moja druga Ojczyzna.”

ta przedziera³a siê przez œciany i dachy do-
mów, a czo³gi z ty³u strzela³y, kiedy piechu-
rzy wskazywali miejsca, w których bronili
siê Niemcy. Spalone by³y dachy, meble, ale
stropy sta³y, partery gotowe by³y do urz¹-
dzania. Widzia³em, ¿e jacyœ ludzie zaczêli
sobie tam urz¹dzaæ lokum.

Na naro¿niku, w pobli¿u do niedawna
istniej¹cej jad³odajni rybnej „Kreweta” przy
ulicy El¿bietañskiej, czekali na podró¿-
nych doro¿karze – repatrianci z Wilna. Nie-
co wczeœniej, wraz z rodzinami, za³adowali
dobytek na swoje dryndy i ukochane miasto
opuœcili na zawsze. W Gdañsku próbowali
odnaleŸæ nowe miejsce.

– Jeszcze pó³tora roku po wojnie, mo¿e
dwa, mo¿na by³o spod dworca pojechaæ
tak¹ wileñsk¹ doro¿k¹, ale potem doro¿ka-
rze konie zamieniaæ na samochody – wspo-
mina Michel. – A piêkne neorenesansowe
budynki rozebrano i zaczêto w tym miejscu
budowaæ drug¹ jezdniê, wczeœniej by³a tyl-
ko jedna droga – od strony dworca.

Pozosta³ do niedawna przy ulicy El¿-
bietañskiej jeden budynek, który te¿ go
rozebrano, choæ by³a propozycja, ¿eby go
nieco obci¹æ i przesun¹æ frontow¹ œcianê,
ale jeszcze wtedy wszystko, co XIX wiecz-
ne, negowano, wiêc argumenty za ocale-
niem obalono.

– Nie doceniano wartoœci architektury
XIX wieku – dodaje architekt. – Niestety,
i tym razem zwyciê¿yli moderniœci, w miej-
scu kamienic naprzeciw Dworca G³ówne-
go stanê³y obiekty, nie umywaj¹ce siê do
poprzednich.

Powstawa³y z ruin

Na Wydziale Architektury w Politech-
nice Gdañskiej zetkn¹³ siê ze znakomitym
gronem profesorów ze Lwowa, z Wilna –
Janem Borowskim, Marianem Osiñskim,
Feliksem Markowskim.

– Po ruinach Gdañska oprowadza³ nas
niezapomniany prof. Jan Kilarski i – poka-
zuj¹c zdjêcia – wyczarowywa³ w naszej
wyobraŸni miasto sprzed wojny – wspomi-
na Stanis³aw Michel. – Jego wyk³ady „Po-
znaj Gdañsk” mia³y niezwyk³y klimat. Pro-
fesor pochodzi³ z miejscowoœci Komarne
w województwie lwowskim. Jego przed-
wojenna – z 1937 roku – ksi¹¿ka „Gdañsk”
z serii „Cuda Polski” by³a nasz¹ lektur¹.

Prof. Jan Kilarski zarazi³ ówczesnych
adeptów architektury – Janusza Ciemno³oñ-
skiego, Stefana Stankiewicza, Jana Kroma-
na, Feliksa Markowskiego, Lecha Zalew-
skiego, Bogumi³a Kasprzaka, Stanis³awa
Michela ide¹ wskrzeszania piêkna Gdañska.
By³ z nimi Tomasz Kempski, który potem
przeszed³ do kubistów.
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To oni realizowali dzie³o odbudowy
Gdañska, tworzyli projekty rekonstrukcji
takich budowli rokokowych, jak Dom
Uphagena, odbudowywali kamienice przy
ulicy D³ugiej, potem Mariackiej.

– Ten zespó³ by³ scalony a¿ do 1956 roku
– wspomina Stanis³aw Michel. – W³adze
popiera³y nasze dzia³ania, bo koncepcja
nie kolidowa³a z has³ami ogólnymi spo³ecz-
nymi. Has³o „Socjalistyczne w treœci, a na-
rodowe w formie” uznawaliœmy, pierwsza
czêœæ by³a dla nas obojêtna. Budowaliœmy
przy ulicy D³ugiej dla robotników, wcze-
œniej tam mieszkali gdañscy patrycjusze.
W³adze – tworz¹c piêkno na zewn¹trz – da-
wa³y robotnikom, za darmo, bardzo skrom-
ne mieszkania.

 I tak powstawa³y bardzo kosztowne
fasady kamienic z udzia³em rzeŸbiarzy,
kamieniarzy, kowali. A wnêtrza budowa-
no na miarê powojennych potrzeb i mo¿li-
woœci.

Renesans, barok, rokoko

– To by³ wielki entuzjazm w architektu-
rze – mówi Michel. – Ka¿dy chcia³ reali-
zowaæ najciekawsze zlecenia. Pamiêtam,
jak Bogumi³ Kasprzak przejmowa³ siê
ogromnie odtwarzaj¹c Dom Angielski,
w³aœciwie budynek powinien siê nazywaæ
Dom Anielski, bo na fasadzie odtworzo-
ny jest anio³, który góruje nad ca³¹ ulic¹
Chlebnick¹. Odtwarzanie ka¿dej budowli
gdañskiej by³o przygod¹, prze¿yciem. Ba-
wiliœmy siê, œpiewali, pili, raduj¹c siê, ¿e
wskrzeszaj¹ siê piêkne formy gdañskiej
architektury.

– Dziêki entuzjazmowi uda³o siê zabu-
dowaæ ci¹g Drogi Królewskiej – ulicê D³ug¹
i D³ugi Targ – powsta³a najpiêkniejsza uli-
ca na œwiecie z punktu widzenia kompozy-
cji artystycznej. – dodaje Michel. – Gdañsk
nie ma rynku, rynkiem Gdañska by³a Mo-
t³awa, ten rynek zmartwychwstanie, gdy
zostanie odbudowana druga strona Wyspy
Spichrzów. Odbudowa, zaznacza archi-
tekt, powinna przebiegaæ tak taki sposób,
¿eby odtworzyæ dawne formy i wype³niæ
je wspó³czesn¹ treœci¹. Chodzi o to, ¿eby
Wyspa Spichrzów, razem z D³ugim Po-
brze¿em, stanowi³a oprawê wodnego ryn-
ku, na który wp³ywaj¹ statki.

– Ulica D³uga i D³ugi Targ – przekonu-
je Stanis³aw Michel – s¹ teraz piêkniejsze,
ni¿ by³y przed wojn¹. – Bo by³y ska¿enia
– nietrafione przebudowy, poniszczone par-
tery, sta³y domy towarowe, nie pasuj¹ce do
tej ulicy.

– Odbudowaliœmy formy najpiêkniejsze,
wybieraliœmy budowle z ró¿nych okresów
– mówi Michel. – Jak by³a piêkna kamie-
nica renesansowa, odbudowywano rene-

sansow¹, ale, jak ³adniejsza od niej by³a
kamienica barokowa, wybierano tê drug¹.
Ma³o jest w Gdañsku gotyku, bo renesans,
barok, rokoko, przewy¿szy³y gotyk i mie-
liœmy wiêcej przekazów na temat budowli
z tych epok – fotograficznych i rycin, t³u-
maczy architekt.

Po œmierci Stalina i dojœciu do w³adzy
Gomu³ki – wszystko radykalnie siê zmie-
ni³o, w³adze zaczê³y lansowaæ budownic-
two „nowoczesne”.

– I zaczê³o siê dramatyczne rozerwanie,
miêdzy architektami nast¹pi³ rozdŸwiêk –
mówi Michel. – Wielu kolegów przejê³o siê
tym, ¿e bêd¹ tworzyæ nowoczeœnie, a to
oznacza³o kubistycznie, zrywaj¹c z ci¹g³o-
œci¹ tradycji. Zaczê³y siê walki wewnêtrzne,
uda³o siê naszej grupie w du¿ym stopniu
stanowisko obroniæ, ale tylko jeœli chodzi
o G³ówne Miasto.

Bo ju¿ inne fragmenty gdañskiego Œród-
mieœcia zabudowano wie¿owcami, klocka-
mi, takimi, które w tej chwili nie budz¹ ¿ad-
nego zainteresowania. Spójrzmy chocia¿by
na budynek LOT. Na jego miejscu sta³,
wypalony tylko, gmach Danziger Hoff, któ-
ry rozebrano z nienawiœci do architektury
XIX wieku, jaki¿ ten LOT powsta³ nêdzny
w stosunku do tego, co by³o, a co teraz
w tym miejscu powstanie?

Walka o kszta³t architektury G³ównego
Miasta – rozpoczêta w 1956 roku – trwa,
ci¹gnie siê spór pomiêdzy tymi, którzy
ceni¹ wartoœci maj¹ce pocz¹tek w staro¿yt-
nym Egipcie, a zwolennikami nowocze-
snoœci.

Winiarnia, widok na Grobli I, z³ocenia

– Przy ulicy Piwnej stoj¹ cztery zapro-
jektowane przeze mnie kamienice, nied³ugo
oddane zostan¹ do u¿ytku nastêpne naprze-
ciw bazyliki Mariackiej. – mówi Stanis³aw
Michel. – Szczególnie utkwi³a mi w pamiê-
ci praca nad projektem restauracji „Pod
Wie¿¹”.

Jak by³o z odbudow¹ portalu prowa-
dz¹cym do lokalu „Pod Wie¿¹”? Stanis³aw
Michel, pasjonat zakochany w Gdañsku,
stworzy³ tak¹ rekonstrukcjê, ¿e nawet naj-
bardziej fachowe oko mo¿e siê pomyliæ.
Odtworzy³ wejœcie z uzbieranych w okoli-
cy gotyckich cegie³ i wykonano pod jego
okiem portal, jak mówi „autentyczniej-
szy od prawdziwego”. A kto jest autorem
umieszczonej przed wejœciem piêknej rzeŸ-
by Bachusa? Niewielu pamiêta. Stworzy³
j¹ – jedn¹ z najwartoœciowszych gdañ-
skich wspó³czeœnie wykonanych rzeŸb –
od dawna nie¿yj¹cy artysta, Stanis³aw Mi-
zerski.

Przygod¹ by³o równie¿ dla Michela pro-
jektowanie – w wiêkszoœci rekonstrukcji –

szeœciu kamienic przy ulicy Œwiêtego Du-
cha, wœród nich jego ulubiona kamienica
z pruskiego muru. I oczywiœcie kamienice
przy ulicy Mariackiej, najpiêkniejszej uli-
cy nie tylko w Gdañsku.

– Jako projektant przyzna³em sobie pra-
wo do poprawiania starych b³êdów – mówi
Michel. – Tak na przyk³ad œwiadomie od-
st¹pi³em od historycznego uk³adu urbani-
stycznego projektuj¹c kamienice przy ulicy
Grobla I. By ods³oniæ widok na barokow¹
Kaplicê Królewsk¹ i koœció³ Mariacki prze-
sun¹³em nieco tê kamienice i teraz widok
jest pe³en.

– Jedna z tych kamienic pod numerem
20, z najpiêkniejszym barokowym porta-
lem w Gdañsku, mo¿e do dziœ nie mia³aby
z³oceñ, gdyby nie moje drobniutkie „fa³-
szerstwo” – opowiada architekt. – Otó¿, nie
mog¹c oswoiæ siê, ¿e maswerk ukazuj¹cy
bawi¹ce siê i graj¹ce na bêbenkach dzieci
bêdzie szary, wypo¿yczy³em dokumenta-
cjê i szybciutko doklei³em karteczkê z wy-
cen¹ z³oceñ. Uda³o siê! Z³oto na poz³oce-
nie siê znalaz³o. I pieni¹dze te¿. Uda³o mi
siê pokonaæ zasady towarzysz¹ce biednym
czasom.

(…) „idê œcie¿k¹ biegn¹c¹ œrodkiem
waszych mieszkañ”

W Z³otej Bramie umieszczone s¹ dwie
ogromne fotografie zrujnowanego w cza-
sie ostatniej wojny Gdañska. Jako komen-
tarz – fragmenty wiersza „Gdañsk” rów-
nie¿ architekta i poety w jednej osobie –
Zbigniewa Szymañskiego.

„Ruiny jeszcze kto pamiêta?

Dziœ domy w z³otych ornamentach (…)

A kiedy dawne lata wspomn¹,

To poprzez gruzy idê œcie¿k¹

Biegn¹c¹ œrodkiem waszych mieszkañ

(…)”

– Zawieszenie zdjêæ i umieszczenie
strof wiersza to mój pomys³, który dopro-
wadzi³em do szczêœliwego fina³u, bardzo
chcia³em pokazaæ przechodniom, jak wy-
gl¹da³a ta ulica, jak¹ j¹ po wojnie zastali-
œmy – mówi Stanis³aw Michel. – I ka¿dy,
kto wchodzi, mo¿e zobaczyæ, pomyœli: „aha,
tak by³o”.

Nie skoñczy³a siê odbudowa. Jeszcze jest
do odtworzenia na G³ównym Mieœcie oko-
³o 190 kamienic. No i marzenie – nie tylko
Stanis³awa Michela – o wskrzeszeniu pó³-
nocnego cypla Wyspy Spichrzów – jesz-
cze siê nie spe³ni³o, powinna ona wygl¹daæ,
jak strona po³udniowa. A w³aœcicielami ka-
mienic powinny byæ polscy inwestorzy.

KATARZYNA KORCZAK

FOT. MAREK ZARZECKI
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Obecni byli reprezentanci organizacji
i instytucji, obywatele miasta, szczególnie
z dzielnicy Œródmieœcia (patrz Nr 09/2012
miesiêcznik „Nasz Gdañsk”).

Zabrak³o pieniêdzy na 48. Miêdzynarodowe
Zawody w Chodzie Sportowym o G³ówn¹

Nagrodê – Puchar Obroñców Poczty
Polskiej w Gdañsku

Z uwag¹ i z zainteresowaniem wys³u-
cha³em wyst¹pienia Mariusza Zarzyckiego,
Wiceprezesa Zarz¹du Poczty Polskiej S.A.
z Warszawy. Ze smutkiem jednak stwier-
dzi³em nieobecnoœæ w tegorocznych obcho-
dach dzia³aczy Miêdzyzak³adowego Klubu
„Konradia” – spadkobiercy chlubnych tra-
dycji Pocztowego Klubu Sportowego za³o-
¿onego na terenie Wolnego Miasta Gdañska
w roku 1936 i Klubu Sportowego „Pocz-
towiec” dzia³aj¹cego od 1945 r. w wyzwo-
lonym Gdañsku.

Po piêknym wyst¹pieniu przedstawicie-
la Poczty Polskiej S.A. i z³o¿eniu wieñca
w imieniu Ministra Administracji i Cyfry-
zacji, nasunê³o siê pytanie: dlaczego w tym
roku nie odby³y siê w Gdañsku 48. Miê-
dzynarodowe Zawody w Chodzie Sporto-
wym o G³ówn¹ Nagrodê – Puchar Obroñ-
ców Poczty Polskiej w Gdañsku? Przecie¿
impreza co roku cieszy³a siê du¿ym zainte-
resowaniem spo³ecznym, mia³a
wydŸwiêk patriotyczny, promo-
wa³a Miasto i jego dorobek kul-
turowy, a – co szczególnie wa¿ne
– propagowa³a kulturê fizyczn¹
wœród dzieci i m³odzie¿y oraz
osób doros³ych, w tym pocz-
towców.

Dzia³aj¹c w imieniu Stowarzy-
szenia „Nasz Gdañsk” zwróci³em
siê do Pana Jerzego Richerta –
Wiceprezesa Klubu „Konradia”
Gdañsk z proœb¹ o wyjaœnienie
sytuacji.

– Zawody o g³ówn¹ nagrodê
– Puchar Obroñców Poczty Pol-

Nazwa Klubu wywodzi się od pseudonimu bohaterskiego Dowódcy Obrony Poczty Polskiej
w Gdańsku por. Konrada Guderskiego, pseudonim „Konrad”.
W 1956 r. Członkowie Klubu „Pocztowiec” przyjęli nazwę: Klub Sportowy „Konradia”,
bo dopiero w 1956 roku oficjalnie władze Polski uznały „Obronę Poczty Polskiej
w Gdańsku za czyn Bohaterski”. Do 1956 r. nie wolno było czcić w całej Polsce pamięci
o tym wydarzeniu z 1939 r.

£zy z nieba (cz. 3)

1 wrzeœnia 2012 r., w 73. rocznicê wybuchu drugiej wojny œwiatowej, Gdañsk obchodzi³ smutn¹ rocznicê agresji hitlerowskiej

na Polskê. W wielu miejscach – z powag¹ i godnoœci¹ – wspominano ten dramat, równie¿ przy Pomniku Obroñców

Poczty Polskiej na Starym Mieœcie. W uroczystoœciach uczestniczyli przedstawiciele w³adz pañstwowych, administracji

wojewódzkiej i miejskiej, koœcielnej.

skiej w Gdañsku – nie odby³y siê z powo-
du braku pieniêdzy na ich organizacjê –
powiedzia³ Jerzy Richert. – Bud¿et im-
prezy szacowaliœmy na oko³o 40 tys. z³,
z tego 28 tys. z³ to koszty pobytu oko³o
100 osób z ekip zagranicznych.

Pozosta³e œrodki niezbêdne by³y na regu-
laminowe nagrody sportowe, op³acenie sê-
dziów, przygotowanie trasy itp. Bud¿et siê
nie zamyka³ i dlatego dzia³acze „Konradii”
nie zdecydowali siê na organizacjê zawodów,
w przeciwnym bowiem razie klub popad³-
by w ca³kowit¹ „zapaœæ” finansow¹.

– Bud¿et imprezy nie by³ wygórowany,
by³ kilkakrotnie mniejszy ni¿ tegoroczny bieg
„Solidarnoœci” – stwierdzi³ Jerzy Richert.

Poczta Polska S.A. nie chce wychowywaæ
m³odzie¿y w duchu patriotycznym

i dbaæ o dobre imiê swojej firmy?!

Dzia³acze „Konradii” otrzymali 50 proc.
œrodków na przeprowadzenie tegorocznych
zawodów od Urzêdu Marsza³kowskiego
i innych drobnych sponsorów. Z Urzêdu
Miasta Gdañska – na tê tradycyjn¹ imprezê
sportow¹ o wa¿nym akcencie patriotycznym
– nie wp³ynê³a w roku 2012 ani jedna z³o-
tówka. Dosz³o do tego, ¿e Poczta Polska
S.A. ca³kowicie odwróci³a siê od Klubu
Sportowego „Konradia” Gdañsk.

– Nie doœæ, ¿e Poczta Polska S.A. nie
chcia³a w³¹czyæ siê w organizacjê zawodów,
odmówi³a nam jakiejkolwiek pomocy fi-
nansowej na tê imprezê, a nawet ¿¹da³a za
wszystko od nas zap³aty – mówi wzburzony
wiceprezes Richert. – Dosz³o do tego, ¿e
wymieniono nam zamki w drzwiach klubo-
wych – przy ul. Partyzantów 70 w Gdañsku
– Wrzeszczu, przez co nie mieliœmy i nie
mamy w dalszym ci¹gu dostêpu do swoje-
go sprzêtu i dokumentów.

Zarz¹d Klubu „Konradia” Gdañsk zwra-
ca³ siê wczeœniej do Zarz¹du Poczty Pol-
skiej S.A. w Warszawie o umo¿liwienie
bezp³atnego, lub za symboliczn¹ op³at¹,
u¿ytkowania pomieszczenia klubowego na
trzecim piêtrze budynku o powierzchni
oko³o 20 m kw. W odpowiedzi, na prze³o-
mie 2012 roku, Dyrekcja Poczty Polskiej
S.A. w Gdañsku przys³a³a do organizacji
wezwanie do zap³aty za u¿ytkowanie loka-
lu rachunku w wysokoœci ponad piêæ ty-
siêcy z³otych.

W opinii dzia³aczy K.S. „Konradia”
Poczta Polska S.A. zbyt ma³o anga¿uje siê
w upamiêtnienie swej tradycji w Gdañsku,
praktycznie tylko ogranicza siê do z³o¿enia
kwiatów pod Pomnikiem Poleg³ych Pocz-
towców i na cmentarzu na Zaspie. Ubole-
wamy, ¿e pracownicy Zarz¹du Poczty Pol-

skiej S. A. w Warszawie nie
dostrzegaj¹ znaczenia Miêdzyna-
rodowych Zawodów w Chodzie
Sportowym o Puchar Obroñców
Poczty Polskiej w Gdañsku, nie
s¹ zainteresowani kontynuacj¹
tradycji, nie rozumiej¹, ¿e za-
wody odgrywaj¹ kolosaln¹ rolê
w wychowywaniu m³odzie¿y
w duchu patriotycznym. Nie ro-
zumiej¹ te¿ znaczenia zawodów
w propagowaniu marki Poczty
Polskiej S.A. w Polsce i na œwie-
cie. W potocznym jêzyku na za-
wody te mówi siê „Puchar Pocz-
ty Polskiej”.

Start do g³ównego chodu na 20 km o „Puchar Obroñców Poczty

Polskiej w Gdañsku” w 2010 r.
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Klub Sportowy „Konradia” Gdañsk liczy
na zmianê stanowiska i przychylnoœæ

W³adz Miasta Gdañska i Zarz¹du Poczty
Polskiej S.A.

– Nie wystêpowaliœmy nigdy o du¿e pie-
ni¹dze – konkluduje ze smutkiem Jerzy Ri-
chert, wiceprezes Klubu Sportowego „Kon-
radia” Gdañsk. – Zawsze chodzi³o o pokrycie
kosztów przyjazdu zagranicznych uczestni-
ków. W ubieg³orocznych zawodach goœci³y
u nas ekipy z dziewiêciu pañstw. W tym roku
zainteresowanie udzia³em w naszej niedo-
sz³ej, niestety, imprezie, wyrazi³y co najmniej
23 ekipy ró¿nych narodowoœci, a wœród nich
uczestnicy olimpiady w Londynie.

Z wielkim bólem w po³owie sierpnia br.
Zarz¹d Klubu, czuj¹c siê osamotniony, zde-
cydowa³ ¿e 48. Miêdzynarodowe Zawody
o Puchar Obroñców Poczty Polskiej w Gdañ-
sku nie odbêd¹ siê.

O stosunku W³adz Miasta i Zarz¹du Pocz-
ty Polskiej S. A. do Klubu Sportowego
„Konradia” Gdañsk œwiadczy brak zapro-
szenia cz³onków Klubu do uczestniczenia
w uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych Obro-
nê Poczty Polskiej w Gdañsku we wrzeœniu
1939 r., a przecie¿ Klub bezpoœrednio ma
zwi¹zek z tym zdarzeniem:
1. Z powodu historycznych,
2. Obroñcy Poczty Polskiej w Gdañsku

byli za³o¿ycielami i cz³onkami Klubu,
3. Nazwa Klubu wywodzi siê od pseudo-

nimu bohaterskiego Dowódcy Obrony
Poczty Polskiej w Gdañsku por. Konra-
da Guderskiego, pseudonim „Konrad”.
W 1956 r. Cz³onkowie Klubu „Poczto-

wiec” przyjêli nazwê: Klub Sportowy „Kon-
radia”, bo w 1956 roku oficjalnie w³adze
Polski dopiero uzna³y „Obronê Poczty Pol-
skiej w Gdañsku za czyn Bohaterski”. Do

1956 r. nie wolno by³o czciæ w ca³ej Pol-
sce pamiêci o tym wydarzeniu z 1939 r.

– Boli nas te¿, ¿e od 2–3 lat mamy utrud-
nion¹ dzia³alnoœæ statutow¹ Klubu i z tego
powodu ³zy spadaj¹ z nieba – koñczy Je-
rzy Richert. – Liczymy jednak na zmianê

stanowiska i przychylnoœæ w³adz Miasta

Gdañska oraz Zarz¹du Poczty Polskiej

S.A. dla dzia³alnoœci statutowej Klubu

Sportowego „Konradia” Gdañsk.”
Polacy – pamiêtaj¹c o Wrzeœniu 1939 roku

– nigdy nie powinni zapominaæ o postawie
patriotycznej gdañszczan broni¹cych boha-
tersko i heroicznie Poczty Polsk¹ w Wol-
nym Mieœcie Gdañsku. W tamtym tragicz-
nym wrzeœniowym czasie to miejsce pracy,
by³o dla za³ogi synonimem ca³ej polskiej
Ojczyzny.

RUFIN GODLEWSKI

Powszechnie znany pozostaje fakt bo-
haterskiej walki Obroñców Poczty Polskiej
w Gdañsku 1 wrzeœnia 1939 r. Ju¿ mniej
znane, a warte równie¿ pamiêci, pozostaj¹
losy wziêtych do niewoli Obroñców. Po
dostaniu siê do niewoli zostali podzieleni
na grupy i umieszczeni: w areszcie prezy-
dium policji w Gdañsku w Victoriaschule
i w wiêzieniu na Kurkowej. Wieczorem
3 wrzeœnia wszystkich nie wymagaj¹cych
leczenia szpitalnego zwieziono do kaza-
matów na Biskupiej Górce. Mia³ ich tam
wizytowaæ sam gauleiter Albert Forster,
który podczas wizyty wyrazi³ im osobiste
uznanie za postawê w dniu 1 wrzeœnia.

Wyrazy uznania otrzymali równie¿,
po ponownym ich przewiezieniu po pro-
cesie do wiêzienia przy ul. Kurkowej, od
innych wizytuj¹cych ich wysokich rang¹
oficerów niemieckich. Jedn¹ z takich
scen widzianych z okna celi zapamiêta³
Eugeniusz Jahn: ,,Stali w dwuszeregu, nie-
którzy z nich mieli na g³owach banda¿e.
W pewnej chwili podeszli do nich nie-
mieccy oficerowie; jeden z nich – pamiê-

tam to dok³adnie – mia³ na sobie spodnie
z czerwonymi lampasami. Ten stan¹³
przed pocztowcami i krótko do nich prze-
mówi³. Gdy w naszej celi nasta³a cisza,
dosz³y mnie jego s³owa: «Sie haben die
Post heldenhaft gehelten» (broniliœcie
poczty bohatersko)”1.

38 bohaterskich Obroñców – skazanych
na karê œmierci – wywieziono z wiêzienia
na Kurkowej wczesnym rankiem 5 paŸ-
dziernika 1939 r. ZnaleŸli siê na terenie
ówczesnej strzelnicy miêdzy Gdañskiem
– Wrzeszczem a Gdañskiem – Zasp¹. Po-
wi¹zanych po czterech powrozami spro-
wadzono przed grupê oko³o osiemdzie-
siêciu niemieckich ¿o³nierzy uzbrojonych
w karabiny z na³o¿onymi na nie bagne-
tami. Po odczytaniu wyroku zezwolono
skazanym uklêkn¹æ i przyj¹æ Komuniê
Œwiêt¹. Udzieli³ im jej obecny przy eg-
zekucji niemiecki kapelan. Dzieln¹ po-
stawê Obroñców zapamiêta³ jeden, je¿eli
nie jedyny ze znanych œwiadków, Fran-
ciszek Œwiczyñski, który znalaz³ siê tam
w przymusowej roli jednego z grabarzy

przywiezionych z obozu z Gdañska –
Nowego Portu: ,,Nastêpnie esesmani za-
wi¹zali skazanym oczy. Zwi¹zywano ich
te¿ zaraz po dwóch i prowadzono do dru-
giej grupy ¿o³nierzy. Gdy ju¿ wszyscy siê
tam znaleŸli, us³yszeliœmy strza³y. Naj-
pierw by³a salwa, póŸniej pojedyncze
strza³y (…). Max Pauly zarz¹dzi³, byœmy
zdjêli obr¹czki i wyci¹gnêli z³ote zêby.
Oficer, który przeczyta³ wyrok, sprzeciwi³
siê temu. Pauly sam zdejmowa³ potem
obr¹czki z palców” 2.

Miejsce pochówku bohaterskich do
koñca Obroñców Poczty Polskiej w Gdañ-
sku przez lata pozostawa³o nieznane.
Szcz¹tki Bohaterów odnaleziono i eks-
humowano dopiero w 1991 r. , a nastêp-
nie uroczyœcie pochowano na cmentarzu
na Zaspie.

1 B. Zwarra, „Gdañsk 1939. Wspomnienia

Polaków – Gdañszczan”, Gdañsk 1984, s. 188.
2 D. Schenk, „Poczta Polska w Gdañsku,

Dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa s¹-

dowego”, Gdañsk 1999 r., s. 115.
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Có¿ takiego ci¹gnie mieszkañców Gdañ-
ska i nie tylko na Oruniê? Czym chwali siê
ta – z nieznanych powodów – marginali-
zowana dzielnica miasta nad Mot³aw¹?

Historia i teraŸniejszoœæ

Czego tu szukaj¹? Dlaczego na ich tu-
rystycznym szlaku znalaz³a siê Orunia?
Có¿ takiego mo¿na tu zobaczyæ? Okazuje
siê, ¿e Orunia to nie tylko romantyczny
park, pokryty niespotykan¹ w innych miej-
scach szat¹ roœlinn¹, z piêknym, trochê za-
niedbanym XVIII-wiecznym dworkiem,
stawami pe³nymi wodnego ptactwa i za-
cisznymi, lipowymi alejami, daj¹cymi cieñ
w upalne lato. To tak¿e „Oruñska Starów-
ka” ze œwie¿o wyremontowan¹ dziewiêtna-
stowieczn¹ kuŸni¹, dawn¹ karczm¹ „Pod
kolorowym kozio³kiem”, niegdyœ prote-
stanckim, dziœ pod opiek¹ Salezjanów ko-
œcio³em œw. Jana Bosko, bêd¹cym dzie³em
znanego niemieckiego architekta Karla Frie-
dricha Schinkla. W dawnej karczmie „Har-
monia” dzia³a s³ynna oruñska Pañstwowa
Szko³a Muzyczna I Stopnia im. Henryka
Wieniawskiego, któ¿ wie, ¿e w gmachu
tym nocowa³ niegdyœ za³o¿yciel Imperium
Rosyjskiego Car Piotr I? To wreszcie daw-

Orunia – atrakcyjna, niedoceniana dzielnica

Od pewnego czasu mieszkañcy gdañskiej Oruni przyzwyczaili siê do ludzi chodz¹cych z przewodnikami po tutejszej „starówce”.

Wra¿enia na mieszkañcach nie robi¹ ju¿ stoj¹ce nieopodal „Oruñskiego Ratusza” autokary, czêsto z zagranicznymi

tablicami rejestracyjnymi, a rozbrzmiewaj¹ce obce jêzyki nie wzbudzaj¹ sensacji.

ny Ratusz i Willa wdowy Peters, w której
obecnie funkcjonuje poczta.

Przywracaj¹c piêkno dzielnicy bêdziemy
mogli siê chwaliæ przed przybyszami

z ró¿nych stron œwiata

Razu pewnego zapyta³em jednego z prze-
wodników id¹cego na czele wycieczki, dla-
czego przybyli do Oruni? Oto co us³ysza³em:

– Tutaj jest historia. Ludzie chc¹ ogl¹-
daæ, s³uchaæ, z przyjemnoœci¹ ich oprowa-
dzam i opowiadam, a jest o czym. Turyœci
zadaj¹ przeró¿ne pytania, na przyk³ad: „Kim
by³a wdowa Peters”. Albo: „Czy w czasie
powodzi w 2001 roku starówka by³a pod
wod¹?” I to, na które najtrudniej znaleŸæ
odpowiedŸ: „Dlaczego pozwolono, by tak
urokliwe miejsce, jakim jest „Oruñska Sta-
rówka”, ulega³o przez lata postêpuj¹cej de-
gradacji?” Po ostatnim pytaniu milczê, bo...
po prostu nie znam odpowiedzi.

Spaceruj¹c ulic¹ Goœcinn¹ zastanawiam
siê niejednokrotnie nad sposobem przy-
wrócenia œwietnoœci tego wyj¹tkowego
miejsca. W g³êbi serca rodzi siê nadzieja,
¿e wyremontowana kuŸnia nie bêdzie je-
dynym elementem wyj¹tkowej ca³oœci, któ-
ra przyci¹ga swym piêknem coraz szersze
rzesze mieszkañców Trójmiasta i tury-
stów. Na zakoñczenie przysz³a mi do g³o-
wy taka konkluzja: myœlê, ¿e przywracaj¹c
piêkno dzielnicy, spowodujemy poszerze-
nie granic „Starego Gdañska” o jeszcze
jedno miejsce, którym bêdziemy mogli
siê chwaliæ przed przybyszami z ró¿nych
stron œwiata.

ROMAN WAWRZYNIEC ITRICH

Koœció³ œw. Jana Bosko

Wycieczka niepoprawnie polityczna po Oruni

Fot. Pawe³ Patyk

Park Oruñski

Fot. Stefan Korona

Park, kuŸnia, karczma

„Pod kolorowym kozio³kiem”…

Park, kuŸnia, karczma

„Pod kolorowym kozio³kiem”…

SPROSTOWANIE

We wrzeœniowym numerze miesiêcznika „Nasz Gdañsk” na str. 13 w tekœcie „Ku tañszym i lepszym rozwi¹zaniom” Józefa Kubickiego
w ostatnim rozdziale powinno byæ: „Wspiera nas w projekcie Zarz¹d Stowarzyszenia Nasz Gdañsk” (a nie, jak b³êdnie napisano Saur
Neptun Gdañsk S.A.). Zainteresowanych i Czytelników przepraszam. Redakcja



M O B I L N E

WARSZTATY

TECHNICZNE

pomog¹ ujawniæ i rozwin¹æ TALENTY NASZYCH DZIECI

Do Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” przystąpiło Koło Inżynierów i Pasjonatów
„Nasza Orunia” IKO (4)

Ku tañszym i lepszym

rozwi¹zaniom

Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów „Nasza

Orunia” (IKO) ze Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” przy wsparciu oruñskich praco-
dawców m.in.: Przedsiêbiorstwa: CEMET

Ltd Sp. z o.o. i CEMEX oraz przy zaan-
ga¿owaniu Dyrekcji Szko³y Podstawowej
Nr 16 i Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Przemys³u
Spo¿ywczego i Chemicznego z Oruni or-
ganizuj¹ 08.10.2012 debatê z wa¿nymi
podmiotami ¿ycia spo³ecznego i gospodar-
czego na dzielnicy i dla dzielnicy. Prze-
widywani s¹ przedstawiciele z czterech
Kó³ Naukowych PG, szeœciu szkó³ oruñ-
skich oœmiu zak³adów pracy z Oruni czte-
rech Organizacji pozarz¹dowych, trzech
Radnych Samorz¹du.

Podstawowym celem spotkania oprócz
zwiedzania dwóch przedsiêbiorstw jest

wzajemne imienne poznanie siê i prezen-

tacja mo¿liwoœci, „W CZYM JA (mój
zak³ad, instytucja) – mogê byæ wzajemnie
pomocny innemu podmiotowi w ukierun-
kowaniu zainteresowañ uczniów i m³odzie-
¿y w wyborze przysz³ego zawodu”. Orga-
nizatorzy spotkania maj¹ nadziejê, ¿e temat
zorganizowania MOBILNYCH WARSZ-

TATÓW TECHNICZNYCH bêdzie dobr¹
form¹ dotarcia do m³odych umys³ów na
wzór stacjonarnego HEWELIANUM. Po
osobistej imiennej prezentacji uczestnicy
spotkania powo³aj¹ (utworz¹) zespó³ robo-
czy w sk³adzie przedstawicieli: szkó³ oruñ-
skich, Politechniki Gdañskiej, Pomorskiej
Izby Rzemieœlniczej, zak³adów pracy, Rady
Samorz¹dowej.

Celem ww. zespo³u bêdzie rozwijanie wiêzi
wy¿ej wymienionych podmiotów i wspó³-
dzia³anie w odbudowie szkolnictwa zawodo-
wego we wspó³pracy z w³adzami samorz¹do-
wymi i administracyjnymi. Organizatorzy
spotkania ju¿ uzgodnili, ¿e wyniki pracy ze-
spo³u (osi¹gniêcia i przeszkody) bêd¹ pu-
blikowane w miesiêczniku „Nasz Gdañsk”

Aby coœ wa¿nego i dobrego zrealizowaæ potrzeba pozyskaæ kompetentnych oraz wiarygodnych sprzymierzeñców – IKO

taki w³aœnie obra³o kierunek

oraz w wydawnictwach prasowych Poli-
techniki Gdañskiej.

W powy¿szym przedsiêwziêciu pomocny
mo¿e byæ WOLONTARIAT PRACOW-

NICZY i sponsoring, który na ten cel posia-
da realne œrodki materialne. W tym zakresie
niektóre szko³y maj¹ wypracowane dobre
wzorce i osi¹gniêcia w realizowaniu i wspó³-
pracy z Politechnik¹ Gdañsk¹. Zostan¹ one
zaprezentowane na spotkaniu w dniu 8 paŸ-
dziernika br.

Z powy¿szych przygotowañ wynika, ¿e
IKO ma uzasadnion¹ nadziejê – zbudowania
pilota¿owego programu i sposobu realizacji
uruchomienia MOBILNYCH WARSZ-

TATÓW TECHNICZNYCH (MWT).
Dobr¹ przes³ank¹ do uwierzenie w po-

wodzenie tego przedsiêwziêcia jest fakt, ¿e
do zespo³u roboczego opracowuj¹cego kon-
cepcje (MWT) i jej pilota¿owe wdro¿enie
– uda³o siê pozyskaæ dyrektorów: dwóch
du¿ych zak³adów pracy z Oruni, dwóch

szkó³ oruñskich, Prodziekana jednego wy-
dzia³u PG (wychowanka Oruni) oraz przed-
stawiciela Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej.

Pierwszym tematem w tym przedsiêwziê-
ciu bêdzie zapewne uruchomienie MOBIL-
NEGO WARSZTATU obróbki bursztynu
tradycyjn¹ technik¹. Przeprowadzono wstêp-
ne konsultacje i uzgodnienia z „Cechem
Bursztynowym” a w³adze gminy oraz w³a-
dze Pruszcza Gdañskiego z zadowoleniem
przyjê³y tê propozycjê naszej oddolnej ini-
cjatywy o wspó³pracy, gdy¿ w odbudowie
szlaku bursztynowego poprzez ju¿ zbudo-
wan¹ faktori¹ rzymsk¹ w Pruszczu Gdañ-
skim. Bêdzie to naturalna wiêŸ terytorialne-
go s¹siedztwa w realizacji przedsiêwziêcia.
W tym przedsiêwziêciu nie bêdziemy mieæ
sprzecznych interesów z innymi podmio-
tami a cel jest szczytny a zatem i œrodki
materialne (z ró¿nych Ÿróde³) bêd¹ mo¿liwe
do pozyskania.

Odbudowana pieczo³owicie XVIII- wiecz-
na kuŸnia Oruñska stanie siê zaczynem no-
woczesnego IN¯YNIERSKIEGO spojrze-
nia w ujawnianiu i rozwoju TALENTÓW

NASZYCH DZIECI.

Prosimy drogich czytelników o wsparcie
inicjatywy IKO w uruchomieniu MOBIL-

NYCH WARSZTATÓW TECHNICZ-

NYCH, z których bêd¹ korzystaæ nasze
dzieci teraz i w przysz³oœci.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do
wspó³udzia³u w powy¿szym przedsiêwziêciu

Organizatorzy:
in¿. Józef Kubicki – Za³o¿yciel IKO
mgr in¿. Bo¿ena Moæko – Cz³onek

Zarz¹du IKO
in¿. Kazimierz Lewandowski – Prezes

CEMET Ltd. Sp. z o.o.
mgr Micha³ Grys – Manager CEMEX

AUTORZY TEKSTU:

BO ĒNA MOÆKO I JÓZEF KUBICKI
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Dawny ratusz Oruni

Ku tañszym i lepszym

rozwi¹zaniom
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Ks. infu³at Stanis³aw Bogdanowicz, proboszcz Archikatedral-
nej Bazyliki Mariackiej w Gdañsku, Honorowy Cz³onek Stowa-
rzyszenia „Nasz Gdañsk”, 19 wrzeœnia 2012 r. obchodzi³ imieni-
ny. Z tej okazji oficjalnie odwiedzi³a Solenizanta – z serdecznymi

Imieniny ks. Infu³ata

Stanis³awa Bogdanowicza

Delegacja Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” tu¿ przed spotkaniem z ks.

Infu³atem Stanis³awem Bogdanowiczem. Od lewej: Helena Korzeniow-

ska, arch. Stanis³aw Michel, Danuta Znamirowska, Alicja Misiukiewicz

i Rufin Godlewski.

Ks. Infu³at Stanis³aw Bogdanowicz przyjmuje ¿yczenia

¿yczeniami i kwiatami – delegacja Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
By³o to bardzo mi³e i twórcze spotkanie, wzbogacone dyskusj¹
na aktualne tematy dotycz¹ce miasta Gdañska. Przekazaliœmy ks.
infu³atowi egzemplarze sierpniowego i wrzeœniowego miesiêcz-
nika „Nasz Gdañsk”.

REDAKCJA

– Sk¹d u aktora, œpiewaka, re¿ysera

zainteresowanie Wolnym Miastem?

– W dziejach Gdañska, z którym moja
rodzina jest zwi¹zana od dziada, pra-
dziada, to bardzo ciekawy okres. Nie-
w¹tpliwa mia³a tu miejsce swoista ry-
walizacja pomiêdzy niemieck¹ i polsk¹
kultur¹ oraz sztuk¹, co mnie szczegól-
nie interesuje. Przy czym strona polska
mia³a ówczeœnie bardzo du¿o do zaofe-
rowania. Œwiadczy o tym chocia¿by
dzia³alnoœæ takich organizacji jak To-
warzystwo Przyjació³ Nauki i Sztuki
w WMG. S³ynna wystawa „Polska
– krajobraz i lud” z 1930 roku pokaza³a
olbrzymi potencja³ polskich twórców.

– Jakie znaczenie ma dla Ciebie rola

Willego Sonnebrucha w „Niemcach” Le-

ona Kruczkowskiego?

Dwugłos o 90. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki
w Wolnym Mieście Gdańsku

Rozmowa z BENIAMINEM KORALEWSKIM, prezesem Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki

stwa. Ten bezwzglêdny trybik syste-
mu hitlerowskiego jest ju¿ pozba-
wiony empatii. Tak te¿ czasem zmie-
niali siê niemieccy s¹siedzi Polaków
w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Wiem
to, niestety, z doœwiadczenia mojej
rodziny. Natomiast, niejako na mar-
ginesie, mogê powiedzieæ, ¿e spoty-
ka³em siê z opiniami, i¿ takie sztuki
jak „Niemcy” nie powinny byæ ju¿
wystawiane. Ukazuj¹c prawdê o tam-
tym okresie s¹ dzisiaj niepoprawne
politycznie. Takie tabu naszych cza-
sów.

– Od niedawna prezesujesz Gdañskiemu

Towarzystwu Przyjació³ Sztuki. Co chcia³-

byœ osi¹gn¹æ?

– Zarówno GTPS, ale i inne instytucje
kultury w Gdañsku, powinny siê odnajdy-

– Ta rola by³a dla mnie swoistym wyzwa-
niem. Willy jest przecie¿ m³odym, inteligent-
nym Niemcem, który studiowa³ historiê
sztuki. Ideologia zmienia go w fanatyka,
wyzwalaj¹c najgorsze cechy cz³owieczeñ-

Imieniny ks. Infu³ata

Stanis³awa Bogdanowicza
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– Masz chyba szczególny stosunek do

historii, o czym chocia¿by œwiadczy Twój

dom?

– W 1982 r. skorzysta³em z mo¿liwoœci
nabycia zbudowanego w 1720 roku ¿u³aw-
skiego domu podcieniowego w miejsco-
woœci Trutnowy w gminie Cedry Wielkie.
To bardzo zmieni³o moje ¿ycie. Ponad ty-
si¹cmetrowy budynek by³ w ruinie. Moim
wielkim pragnieniem by³o jednak ocalenie
tej ziemi i jej mieszkañców od zapomnie-
nia, a tak¿e propagowanie zwi¹zków Gdañ-
ska z ¯u³awami. Próbujê to m.in. realizowaæ
w Stowarzyszeniu „¯u³awy Gdañskie”. Po
remoncie domu za³o¿y³em w nim te¿ gale-
riê autorsk¹.

– W swojej twórczoœci czêsto nawi¹zu-

jesz do baœni i legend, a nawet Starego

Testamentu. Transcedentalne ujêcie sztu-

ki nie jest Ci chyba obce?

– To prawda. Wielu twórców pragnie nie-
jako wyjœæ poza swoje doœwiadczenie em-
piryczne Na ile mi siê to udaje, nie mnie
oceniaæ. W sztuce, oprócz rzemios³a, po-
trzebne jest jeszcze to coœ co trudno na-
zwaæ, a co niejako intuicyjnie czujemy.
Natomiast Biblia inspiruje mnie od dawna.

– Podj¹³eœ siê funkcji kuratora wystawy

zwi¹zanej z jubileuszem powstania TPNiS,

która mia³a miejsce w Galerii GTPS

„Punkt”?

– Oczywiœcie zdajê sobie sprawê, jakiej
klasy wystawy sztuki polskiej organizowa-
³o i wspó³organizowa³o TPNiS w okresie
miêdzywojennym w Gdañsku. Prezento-
wano tu m.in. dzie³a: Juliana Fa³ata, Jacka
Malczewskiego, Wojciecha Kossaka, Stani-

Rozmowa z DANIELEM KUFLEM, dyrektorem Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki,

artyst¹ malarzem i grafikiem

no wyobraziæ sobie obchody bez np. por-
tretu ks. dr Kamila Kantaka.

– ¯yciorys faktycznego za³o¿yciela TPNiS

w WMG móg³by pos³u¿yæ za scenariusz

niejednego filmu?

– Na pewno to bardzo ciekawa postaæ
i jednoczeœnie szkoda, ¿e tak ma³o znana.
Wiele zd¹¿y³ zrobiæ na niwie narodowo-
-spo³ecznej, koleje losu pozwoli³y mu spê-
dziæ w Gdañsku tylko dwa lata. Trafi³ póŸ-
niej do Warszawy, a nastêpnie do semina-
rium duchownego w Piñsku, sk¹d Sowieci
wywieŸli go za Ural. Do Bejrutu przybywa
wraz z armi¹ gen. W³adys³awa Andersa,
aby i w Libanie opiekowaæ siê tamtejsz¹ Po-
loni¹, wspieraæ j¹ równie¿ duchowo. S¹dzê,
¿e ta intryguj¹ca, pe³na ciep³a i dobroci po-
staæ, zas³uguje na przypomnienie.

– Co w miêdzywojennej dzia³alnoœci

TPNiS cenisz najbardziej?

– Trzeba oczywiœcie powiedzieæ o nauko-
wej i popularnonaukowej dzia³alnoœci Towa-
rzystwa. Mnie jednak najbardziej interesuje
to, co jest zwi¹zane z kultur¹ i sztuk¹. Nie
sposób nie wymieniæ prze³omowej, z punktu
widzenia obecnoœci sztuki polskiej w Wol-
nym Mieœcie Gdañsku, wystawy „Polski
krajobraz i lud”. Z historycznego punktu
widzenia byæ mo¿e nale¿a³o nieco szerzej
zaprezentowaæ ówczesn¹ polsk¹ awangar-
dê. Natomiast przys³owiowy strza³ w dzie-
si¹tkê to wziêcie udzia³u w niemieckiej
wystawie „Goethe i Wschód”.

NOTOWA£: JAROS£AW BALCEWICZ

FOT. MATERIA£Y PROMOCYJNE GTPS

waæ w tym piêknym, o ponad tysi¹cletniej
tradycji, grodzie o wielokulturowej trady-
cji. Gdañsk nie musia³ wchodziæ do Euro-
py, gdy¿ by³ w niej od zawsze. Myœlmy
zatem globalnie, ale dzia³ajmy lokalnie.
Osobiœcie nie cierpiê kiczu, bylejakoœci
i tandety. Myœlê, ¿e w dzia³alnoœci GTPS
bêdzie to widoczne.

– GTPS wniós³ te¿ swój wk³ad w do

kultury gdañskiej…

– To u nas mia³ pocz¹tek Festiwal Fil-
mów Fabularnych. Swoje pierwsze kroki
stawiali tu Zbigniew Cybulski i Bogdan
Kobiela. Wydawaliœmy: „Gdañski Rocznik
Kulturalny”, kwartalnik „Punkt” oraz mie-
siêcznik artystyczno-literacki „Autograf”.

Dodajmy do tego ponad czterdzieœci edy-
cji „Pomorskiej Grafiki Roku”, „Honoro-
we Nagrody Artystyczne GTPS”, konkursy
poetyckie – o Nagrodê „Czerwonej Ró¿y”
oraz im. Mieczys³awa Czychowskiego. Mo¿-
na by jeszcze bardzo d³ugo wymieniaæ. Jest
siê zatem czym pochwaliæ.

– Jak dosz³o do zorganizowania obcho-

dów 90. rocznicy powstania Towarzy-

stwa Przyjació³ Nauki i Sztuki w Wol-

nym Mieœcie Gdañsku?

– Bez wspó³pracy ze wspó³organizatorem
obchodów – Gdañskim Towarzystwem Na-
ukowym – by³oby to niemo¿liwe. Chcia³-
bym za pomoc szczególnie gor¹co podziê-
kowaæ: p.o. prezesowi GTN, prof. Markowi

Weso³owskiemu oraz sekretarzowi general-
nemu GTN prof. Jerzemu B³a¿ejowskiemu,
a tak¿e przewodnicz¹cemu Wydzia³u I GTN
prof. Marianowi Turkowi. Trudno by³oby
zreszt¹ przeceniæ zas³ugi Gdañskiego To-
warzystwa Naukowego zarówno dla nauki
jak i naszego miasta. Niew¹tpliwie 90. uro-
dziny zobowi¹zuj¹. W listopadzie bêdzie
mo¿na oceniæ efekty naszej wspólnej pracy.

– Móg³byœ podaæ szczegó³y?

– G³ówne obchody 90. rocznicy powstania
TPNiS rozpoczn¹ siê 10 listopada o godz.
12 w sali Wielkiej Wety Ratusza G³ównego
Miasta. Ju¿ teraz serdecznie zainteresowa-
nych zapraszam.

NOTOWA£: JAROS£AW BALCEWICZ

s³awa Noakowskiego, Leona Wyczó³kow-
skiego, Teodora Axentowicza i wielu in-
nych. Na tym tle mo¿liwoœci GTPS s¹
bardzo skromne. Tym niemniej pokazali-
œmy rysunki Andrzeja Taranka, ukazuj¹ce
Gdañsk tego okresu oraz pami¹tki rodzin-
ne Romana Nadolnego zwi¹zane z Poloni¹
Gdañsk¹.

– Zapewne przez skromnoœæ nie wspomi-

nasz o swoim monumentalnym i bardzo

pracoch³onnym obrazie przedstawiaj¹cym

Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkow-

skiego przed aresztowaniem w Gdañsku

oraz o portretach za³o¿ycieli TPNiS?

– Rzeczywiœcie obraz przygotowywa³em
bardzo d³ugo, opieraj¹c siê na dokumenta-
cji historycznej. Osobiœcie by³oby mi trud-
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czyznê” i wzi¹³ udzia³ w kilku akcjach
zbrojnych tego oddzia³u.

Zosta³ zatrzymany w dn. 21.05.1950 r.
w Dobrzykach w woj. olsztyñskim. Do
wiêzienia przy ul. Kurkowej w Gdañsku
doprowadzili go funkcjonariusze Woje-
wódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego w Gdañsku w dniu 30.11.1950 r.

Gdzie by³ wczeœniej przetrzymywany
i zapewne torturowany? W tej chwili
brak jeszcze odpowiedzi na to pytanie.
Nie znamy jego miejsc przes³uchañ,
metod i bólu zadanych mu cierpieñ,
pewnie pozostan¹ ju¿ nieznane.

Wiktoras Jantcauskas zosta³ po-
stawiony przed Wojskowym S¹dem
Rejonowym w Gdañsku z zarzutami:
przynale¿noœci do nielegalnej organi-
zacji, posiadanie broni i udzia³ w kilku
akcjach i potyczkach zbrojnych. Roz-
prawie przewodniczy³ sêdzia ppor.
Edwin Kêsik, oskar¿a³ prokurator kpt.
Stanis³aw Boroœ. W dniu 26.04.1951 r.
zapad³ wyrok.

Wyrok kary œmierci przez

rozstrzelanie wykonano

w gdañskim wiêzieniu przy

ul. Kurkowej w dniu 28 lipca 1951 r.

Wiktoras Jantcauskas zosta³ ska-
zany na: „³¹czn¹ karê œmierci z utrat¹
praw publicznych i obywatelskich
praw honorowych na zawsze oraz
przepadek ca³ego mienia na rzecz
Skarbu Pañstwa”3. Najwy¿szy S¹d

Wojskowy w Warszawie skargê rewizyjn¹
pozostawi³ bez uwzglêdnienia i utrzyma³
wyrok w mocy. Prezydent RP nie skorzy-
sta³ z prawa ³aski. Wyrok kary œmierci przez
rozstrzelanie wykonano w gdañskim wiê-
zieniu przy ul. Kurkowej w dniu 28 lipca
1951 r.

O organizacji „Walka o Niezawis³oœæ,
Niepodleg³oœæ, Wiarê i Ojczyznê” nie ma
do tej pory pe³nej wiedzy. Wiadomo, ¿e

„Pokwitowanie / Kwitujê odbiór zw³ok
wiêŸnia Janczauskas Wiktoras celem od-
stawienia do Akademii Lekarskiej Wy-
dzia³ Anatomii Prawid³owej, w dniu 28
lipca 51 r. / WoŸniak”.

Zw³oki „wy³o¿yæ na æwiczenia

w pierwszej kolejnoœci”

Zachowane w dokumentacji wiê-
ziennej pokwitowanie znajduje po-
twierdzenie w archiwalnej ksiêdze
pozyskiwania i wykorzystania zw³ok
dla celów naukowych w Akademii
Lekarskiej w Gdañsku1. Znajduje siê
w niej informacja, ¿e zw³oki otrzyma-
no tego samego dnia i poczyniono do
nich w ksiêdze pisemn¹ dyspozycjê:
„wy³o¿yæ na æwiczenia w pierwszej
kolejnoœci”. Zosta³y wykorzystane do
nauki anatomii przez studentów w dn.
20.11.1952 r.

Posiadane materia³y wskazuj¹ jed-
noznacznie, ¿e – obok Cmentarza Gar-
nizonowego i Cmentarza Srebrzysko
– Akademia Lekarska w Gdañsku by³a
w latach 1945–1956 jedynym z miejsc,
gdzie przekazywano zw³oki straco-
nych – ofiar systemu politycznego tego
okresu. Trafi³y tu tak¿e cia³a rozstrze-
lanych: Mariana Kowala, Henryka Mi-
rzyñskiego, Otomara Zielke i in. Wik-
toras Jantcauskas to ofiara litewska,
która straci³a ¿ycie za walkê z terrorem
stalinowskim na obszarze polskiego
Pomorza.

Wiktoras Jantcauskas, pseudonim „Wró-
bel” – obywatel litewski (narodowoœci li-
tewskiej), urodzony 17.08.1910 r. w Kownie.
Syn Józefa i Julianny z domu Pocite. Wy-
kszta³cenie – dwie klasy szko³y powszech-
nej w Kownie ukoñczone w 1924 r. Ka-
waler. Z zawodu cieœla i szofer. W czasie
okupacji zosta³ wywieziony przez Niemców
do prac przymusowych na terenie powiatu
grudzi¹dzkiego.

Wiktoras Jantcauskas – litewska ofiara systemu
stalinowskiego na Pomorzu

Chcia³ ¿yæ

w wolnej Polsce
Na ok³adce jego akt wiêziennych zawarto lakoniczn¹ i typow¹ dla wielu podobnych spraw informacjê: „28.7.51.

Wyr. wyk”. Data i skrótem napisana informacja oznacza, ¿e wyrok wykonano – tylko tyle. Jak niewiele znaczy³o

wówczas ¿ycie cz³owieka!

Wiktoras Jantcauskas. Fot ze zbioru APG

W oddziale partyzanckim organizacji

„Walka o Niezawis³oœæ, Niepodleg³oœæ,

Wiarê i Ojczyznê”

Pracowa³ m.in. przy kopaniu rowów
obronnych w rejonie Wis³y. Po wyzwole-
niu podj¹³ pracê w przedsiêbiorstwie bu-
dowlanym na terenie Grudzi¹dza. Ostat-
nim jego miejscem zamieszkania w Polsce

by³a miejscowoœæ Owczarki w gminie Mo-
kre (powiat Grudzi¹dz).

Z pocz¹tkiem 1950 r., w obawie przed
repatriacj¹ na Litwê i wywiezieniem przez
Sowietów na Sybir, opuœci³ miejsce zamiesz-
kania i zacz¹³ siê ukrywaæ, najpierw – w sto-
gu siana. Wkrótce, za namow¹ innego Li-
twina o nazwisku Delinikajtys2, wst¹pi³ do
oddzia³u partyzanckiego organizacji „Walka
o Niezawis³oœæ, Niepodleg³oœæ, Wiarê i Oj-



Nr 10/2012

15

1 W okresie póŸniejszym zmieniono nazwê

na Akademia Medyczna w Gdañsku. Obecnie

Gdañski Uniwersytet Medyczny.
2 Osoba ta równie¿ obawia³a siê powrotu na

Litwê. Zgin¹³ w trakcie jednej z potyczek od-

dzia³u partyzanckiego.
3 Zgodnie z informacj¹ zawart¹ w aktach

wiêziennych mienie to stanowi³y: „plecak par-

ciany koloru zielonego, manierka aluminiowa,

pasek skurzany do spodni, zepsuta latarka kie-

szonkowa, grzebieñ i lusterko”.

W artykule wykorzystano:

1. APG2376/374, k. 1, 5–6, 11–18, 33, 35–37,

39, 43, 47–52.

2. Archiwum Zak³adu Anatomii i Neurobio-

logii Gdañskiego Uniwersytetu Medyczne-

go „Ksiêga pozyskiwania i wykorzystania

zw³ok Akademii Lekarskiej w Gdañsku

1946–1956”

3. D. Burczyk, I. Ha³agida, A. Paczoska-Hau-

ke, Skazani na karê œmierci przez Wojsko-

we S¹dy Rejonowe w Bydgoszczy, Gdañsku

i Koszalinie (1946–1955), Gdañsk 2009,

s. 91–92. D. Burczyk Wojskowy S¹d Rejono-

wy w Gdañsku (1946–1955), Gdañsk 2012,

s. 362.

4. B. Rusinek, Zb. Szczurek, Dzieje drugiej

konspiracji niepodleg³oœciowej na Pomo-

rzu Gdañskim w latach 1945–1956, Gdañsk

1999 r., s. 393–402.

5. B. Rusinek, Zb. Szczurek, Konspiracyjne

Pomorzu Gdañskim w latach 1945–1955,

Gdañsk 1994, s. 184–190.

dzia³a³a na terenie województw: gdañskie-
go i bydgoskiego w latach 1949–1950, pla-
cówki posiada³a w miejscowoœciach: Kwi-
dzyn, Ryjewo i Sadlinki, zabezpiecza³y
one kwatery i wy¿ywienie dla oddzia³u le-
œnego. Za³o¿ycielem organizacji by³, dzia-
³aj¹cy w konspiracji od 1947 r., Czes³aw
Tobiasz, pseudonim ,,Orze³”, to od jego
nazwiska organa bezpieczeñstwa nazywa-
³y podleg³¹ mu grupê „Band¹ Tobiasza”.
Lakoniczne Ÿród³a podaj¹, ¿e Czes³aw To-
biasz zgin¹³ w walce z organami bezpie-
czeñstwa, a dowództwo przej¹³ po nim

Fotografia nieznanej kobiety zatrzymanej pod-

czas rewizji W. Jantcauskasa. Zdjêcie wykonane

w zak³adzie fotograficznym w Grudzi¹dzu

jego zastêpca, Stanis³aw Rolkowski, pseu-
donim. „Lis”, który nied³ugo potem poleg³
w walce.

Organizacja przeprowadzi³a akcje zbroj-
ne na: placówki bezpieczeñstwa, posterun-
ki MO i spó³dzielnie.  Jedna z wiêkszych po-
tyczek mia³a miejsce w po³owie kwietnia
1950 r. w Lisich K¹tach, w trakcie której
by³y ofiary po stronie wojska i milicji, cz³on-
kom organizacji uda³o siê wycofaæ do lasu
bez strat w³asnych. Po licznych aresztowa-
niach wielu cz³onków organizacji otrzy-
ma³o wysokie kary pozbawienia wolnoœci.
Wiktoras Jantcauskas poniós³ ofiarê naj-

wy¿sz¹ – straci³ ¿ycie. On i inni, polegli
w walkach i potyczkach cz³onkowie tego
oddzia³u partyzanckiego, zas³uguj¹ na pa-
miêæ.

WALDEMAR KOWALSKI

FOT. ARCH.

Pokwitowanie odbioru zw³ok. Dokument ze zbioru APG

Protokó³ wykonania kary œmierci W. Jantcauskasa. Dokument ze zbioru APG

Fot. ze zbiorów APG
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Gdyni od strony WMG broni³
II Morski Pu³k Strzelców

Gdyni od strony WMG broni³ II Mor-
ski Pu³k Strzelców dowodzony przez pp³k.
Ignacego Szpunara, stacjonuj¹cy w kosza-
rach w Red³owie. Jego g³ówna linia obro-
ny bieg³a na krawêdzi wysoczyzny, wzd³u¿
doliny rzeki Kaczej. Wobec rezygnacji
z fortyfikacji sta³ych w doktrynie obronnej
II Rzeczpospolitej, Gdynia równie¿ takich
fortyfikacji nie posiada³a. Wykonano tylko
umocnienia polowe, transzeje i okopy. Pu³-
kownik D¹bek, wobec przewagi napastni-
ka i wobec braku rezerw, przyj¹³ w walce
z przeciwnikiem taktykê aktywnej obrony,
polegaj¹cej na odzyskiwaniu w nocy tego
co straci³o siê w dzieñ. Zastosowa³ równie¿
zasadê przerzucania wiêkszych grup ¿o³-
nierzy w szczególnie zagro¿one czy wa¿ne
taktycznie miejsca. Wojska przemieszczano
33 miejskimi autobusami. Miejska infra-
struktura Gdyni stanowi³a dobre zaplecze
dla dzia³añ polskich oddzia³ów. Ponadto do
obrony Gdyni w³¹czyli siê liczni cywilni
ochotnicy: lekarze, sanitariusze, harcerze,
komitety podwórkowe, stra¿ obywatelska.
Powsta³y te¿ z inspiracji PPS Dru¿yny Ro-
botnicze uzbrojonych w kije z przyczepio-
nymi na sztorc bagnetami czy przemys³owy-
mi ostrzami. W trakcie walki oddzia³y te
dozbraja³y siê zdobyczn¹ broni¹. Na osobn¹
uwagê zas³uguje historia Franciszka Soko-
³a, przys³anego z Warszawy cywilnego ko-
misarza obrony Gdyni. Pu³kownik D¹bek
w trakcie walk, przyj¹³ równie¿ zasadê obro-
ny ludnoœci cywilnej i ochrony miasta przed
zniszczeniem, niestety nierealn¹ w obliczu
prowadzonej przez Niemcy wojny total-
nej. 12 wrzeœnia LOW otrzyma³a wsparcie
ogniowe dywizjonu minowców. Tymcza-
sem pierœcieñ niemieckiego okr¹¿enia Gdy-
ni i Oksywia zaciska³ siê coraz bardziej.
13 wrzeœnia w sytuacji niemo¿liwoœci dal-
szej obrony i zagro¿enia Gdyni ca³kowitym
zniszczeniem, D¹bek podj¹³ decyzjê o wy-
cofaniu siê na Kêpê Oksywsk¹.

Kêpa Oksywska, która sta³a siê rejonem
obrony ostatecznej, by³a najzacieklej atako-
wana przez Niemców. Obrona Kêpy Oksyw-
skiej by³a porozrzucana po ma³ych wio-
skach. Gdy Niemcy podchodzili do nich to
Polacy otwierali ogieñ. Obroñcy Oksywia
wielokrotnie walczyli z Niemcami wrêcz na

bagnety. Polacy tak skutecznie walczyli tu-
taj z Niemcami, ¿e pojawi³ siê nawet nie-
miecki ¿o³nierz sygnalizuj¹cy bia³¹ flag¹
kapitulacjê Niemców. Ofiarna walka Pola-
ków powodowa³a, ¿e straty by³y ogromne.
Po jakimœ czasie dowództwo obrony prze-
nios³o siê do Babich Do³ów, gdzie Bia³y
Domek sta³ siê siedzib¹ sztabu dowodze-
nia. 18 wrzeœnia rozpocz¹³ siê decyduj¹cy
atak niemiecki na Kêpê wspierany od strony
morza ogniem dzia³ „Schleswiga-Holsteina”
oraz torpedowców i tra³owców. 19 wrzeœnia
pu³kownik D¹bek, nie przewiduj¹c ewaku-
acji z Kêpy Oksywskiej na Hel, po z³o¿eniu
meldunku J. Unrugowi o wykonaniu zada-
nia, ruszy³ jeszcze do ostatniej honorowej
walki. Kiedy dalsza walka okaza³a siê nie-

wodzi³ komandor W³odzimierz Steyer.
Dobrze sprawowa³a siê bateria nadbrze¿na
im. Heliodora Laskowskiego w sile 4 dzia³
152 mm o zasiêgu 24 km skutecznej cel-
noœci. Swoj¹ rolê odegra³y te¿ baterie:
„duñska” i „grecka” z dzia³ami polowymi
Schneidera 105 mm. W nocy z 2/3 wrze-
œnia Niemcy stracili nad Helem 12 samo-
lotów. 2 wrzeœnia oberwa³y te¿ dwa nie-
mieckie niszczyciele, które o godz. 6.30
zaatakowa³y Hel. 25 i 27 wrzeœnia bateria
kpt. Zbigniewa Przybyszewskiego sku-
tecznie przegna³a 2 pancerniki niemieckie
atakuj¹ce Hel: Schlesien i Schleswig-Hol-
stein, który zosta³ trafiony w pancerz nad-
budówki, a pocisk wpad³ do okrêtowego
lazaretu, gdzie wybuch³ zabijaj¹c 6 nie-
mieckich marynarzy. Helskie baterie prze-
ciwlotnicze str¹ci³y ³¹cznie 36 samolotów
niemieckich. Jednak ju¿ od 10 wrzeœnia na
Pó³wysep Helski wdar³a siê piechota nie-
miecka, która po kilku dniach rozpoczê³a
dalsz¹ ofensywê l¹dow¹. Wa¿n¹ rolê u na-
sady Pó³wyspu Helskiego odegra³a bateria
„43”, która 12 wrzeœnia celnym ogniem
wyeliminowa³a z walki niemiecki mino-
wiec „Otto Braun”. Zanim nast¹pi³ nie-
miecki szturm generalny na Hel dowódca
floty J. Unrug podj¹³ decyzjê o kapitulacji.
Rozmowy kapitulacyjne w dniu 1 paŸdzier-
nika w sopockim „Kasino Hotel” prowa-
dzi³ szef sztabu kmdr Marian Majewski
i kpt. Antoni Kasztelan z niemieckim kontr-
adm. Hubertem Schmundtem. Zakoñczy³y
siê one podpisaniem uk³adu o honorowej
kapitulacji. Przyjmowali j¹ wychowanko-
wie Unruga z niemieckiej, jeszcze kajze-
rowskiej Akademii Marynarki Wojennej,
którzy s³u¿yli na Schleswigu-Holsteinie.
2 paŸdziernika Hel przekazano komisyjnie
Niemcom. Warto przypomnieæ, ¿e obecnie
jedno ze stanowisk Baterii im. H. Laskow-
skiego jest udostêpniane wycieczkom, ale
od 1949 r. stoi tu radzieckie dzia³o 130 mm.

Ju¿ w czasie przygotowañ do kampanii
wrzeœniowej porobiono sporo b³êdnych
za³o¿eñ w wojskowych planach obron-
nych. Przyjêta strategia obrony Polski jak
siê okaza³o b³êdnie zak³ada³a nadejœcie
obcej pomocy. Tymczasem Anglia nie za-
mierza³a wysy³aæ swojej floty na Ba³tyk,
a Francja nie wykorzysta³a swojej mia¿d¿¹-
cej przewagi nad Niemcami na froncie za-

Dokończenie z nr 09/2012

Lekcja pamiêci

i patriotyzmu

mo¿liwa, wyda³ polecenie swojemu zastêp-
cy p³k. Kazimierzowi Pruszkowskiemu, aby
nawi¹za³ rozmowy kapitulacyjne z Niem-
cami, gdy¿ sam na kapitulacjê siê nie zde-
cydowa³, wybieraj¹c samobójcz¹ œmieræ,
bêd¹c oficerem „pistoletem”, wyznaj¹cym
zasadê: „albo zwyciê¿aæ, albo nie daæ siê
wzi¹æ do niewoli”.

Hel jako Rejon Umocniony zaczyna³ siê
od Jastarni

Hel jako Rejon Umocniony zaczyna³
siê od Jastarni i by³ dosyæ dobrze uforty-
fikowany. Na przedpolu Jastarni wybudo-
wano 2 linie ciê¿kich schronów bojowych
i bunkrów, w tym bunkry: Saba³a, Sara-
gossa, Sêp i Sokó³. Hel by³ wa¿nym czyn-
nikiem obrony Wybrze¿a. Tu mog³y sta-
cjonowaæ okrêty i tu mo¿na by³o dokonaæ
ich naprawy. Hel broni³ siê do 1 paŸdzier-
nika si³ami 3000 obroñców, którymi do-

Pamiêæ o p³k. Stanis³awie D¹bku nie przemija
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chodnim. Zwierzchnie dowództwo woj-
skowe za³o¿y³o, ¿e jeœli Niemcy zaataku-
j¹ Polskê na jesieni, to trafi¹ na s³otn¹
i b³otn¹ polsk¹ jesieñ i potopi¹ swoje czo³-
gi w polskich bagnach. Tymczasem jesieñ
39 r. by³a pogodna i sucha, a niemieckie
czo³gi, a¿ do po³owy paŸdziernika nie
mia³y k³opotów z przejazdem przez pol-
skie drogi. Uzbrojenie dla LOW z polskie-
go zaplecza nie dotar³o, gdy¿ wys³ano je
kolej¹ zamiast przez Koœcierzynê, to przez
WMG, gdzie wagony zosta³y zatrzymane.
Podobnie by³o z transportem he³mów,
amunicji i medycznego sprzêtu wys³anego
na Westerplatte równie¿ przez WMG, gdzie
zosta³ przejêty przez Niemców. Oczywiœcie
te i podobne b³êdne oceny i b³êdne decyzje
w ró¿nym stopniu zawa¿y³y na losach
kampanii wrzeœniowej. Nie sposób jednak
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e gdyby nie b³êdna
ocena wartoœci sojuszy i uk³adów poli-
tycznych i militarnych to kampanii wrze-
œniowej by nie by³o. Wiem, ¿e jest to teza
wielce dyskusyjna, której celem jednak nie
jest podwa¿anie wartoœci wrzeœniowej od-
wagi i ofiarnoœci polskich ¿o³nierzy, lecz
zaakcentowanie problemu zaufania w dy-
plomacji i polityce miêdzynarodowej.

 DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Na macie Szko³y Podstawowej nr 16
im. W³adys³awa Broniewskiego w Gdañ-
sku – Orunii wyst¹pi³o 66 m³odzików do
lat 14 z 5 klubów Pomorza. Uczestników
powita³a dyrektor SP 16, prezes UKS Ajas
Gdañsk, Nina Markiewicz-Sobieraj w asy-
œcie prezesa POZZ Andrzeja Pryczkow-
skiego i cz³onka zarz¹du Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” Rufina Godlewskiego oraz
by³ego mistrza œwiata w boksie zawodowym
Dariusza Michalczewskiego. Cz³onek Ko-
misji Kultury i Edukacji PKOL red. Miro-
s³aw Begger udekorowa³ z³ot¹ honorow¹
odznak¹ 90-lecia PZZ Ninê Markiewicz-
-Sobieraj (Ajas), Józefa Alijewa (Ajas)
i Norberta Serbê (Granica Gdañsk).

Puchar Dyrektora SP 16 zdoby³ UKS
Ajas Gdañsk (52 pkt.), wyprzedzaj¹c Car-

Pod patronatem „Kuriera Kaszubskiego” i „Naszego Gdańska”

Ajas Gdañsk przed

Cartusi¹ Kartuzy
Pod patronatem medialnym „Kuriera Kaszubskiego” i „Naszego Gdañska” przebiega³ pomorski turniej zapaœniczy nadziei

olimpijskich o Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej im. W³adys³awa Broniewskiego nr 16 w Gdañsku – Oruni.

tusiê Kartuzy (46 pkt.), More-
nê Wega ¯ukowo (31 pkt.),
Granicê Gdañsk (20 pkt.) i ZKS
LZS Miastko (16 pkt.). Najlep-
szym zawodnikiem turnieju
uznany zosta³ Piotr Dunst
(Cartusia Kartuzy). Wyró¿nili
siê: Bartosz Ho³ubowski, Da-
wid Koz³owski (obaj Ajas),
Kamil Mejer (Cartusia) oraz
Mateusz Hirsz (Morena).

W poszczególnych kategoriach wago-
wych zwyciêzcami zostali:
29 kg – Rados³aw Szczêsny (ZKS Miastko)
32 kg – Mateusz Hirsz (Morena Wega

¯ukowo)
35 kg – Artur Szczêsny (ZKS Miastko)
38 kg – Piotr Bodel (Ajas Gdañsk)

42 kg – Tomasz Rugalski (Ajas Gdañsk)
47 kg – Bartosz Ho³ubowski (Ajas)
53 kg – Dawid Koz³owski (Ajas)
59 kg – Piotr Dunst (Cartusia Kartuzy)
66 kg – Kamil Mejer (Cartusia)
73 kg – Saliga Ali Seaad (Granica Gdañsk)

MIROS£AW BEGGER

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

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

– Tata zobaczy³ og³oszenie, ¿e wszyscy
in¿ynierowie bêd¹ kierowani na tzw. ziemie
odzyskane, zg³osi³ siê do biura i otrzyma³
skierowanie na wyjazd z grup¹ operacyjn¹
do Okrêgu Energetycznego obejmuj¹cego
ca³e ziemie odzyskane, którego siedziba
mieœci³a siê w Bydgoszczy – opowiada in¿.
Adam Ciechanowicz.

Z Warszawy na Ziemie Odzyskane

– Poci¹giem, wêglark¹, przez dwa
tygodnie tata jecha³, wreszcie wysiad³
w Bydgoszczy – kontynuuje in¿. Adam
Ciechanowicz. – By³ grudzieñ 1944
lub styczeñ 1945 roku, Warszawa ju¿
wolna, ale dzia³ania wojenne jeszcze
trwa³y. Dopiero stamt¹d otrzyma³ kon-
kretne skierowanie do pracy do Gdañ-
ska z poleceniem zg³oszenia siê do Ko-
mitetu ds. Odbudowy Miasta Gdañska,
w którym jest napisane w jêzyku pol-
skim i rosyjskim, ¿e (…) „w³adze cywil-
ne i wojskowe s¹ proszone o udzielenie
wy¿. wymienionemu pomocy w wyko-
nywaniu jego czynnoœci”.

– Do Gdañska tata przyby³ 14 kwiet-
nia 1945 roku, wszêdzie dzia³ali sza-
brownicy, bandyci. Gdy w Komitecie
ds. Odbudowy Miasta Gdañska zapy-
ta³: „Gdzie mam mieszkaæ?” us³ysza³
„Niech pan sobie znajdzie miejsce”.
Wtedy wszystko jeszcze odbywa³o siê
na ¿ywio³. Wiêkszoœæ domów – gwa³-
townie opuszczonych przez Niemców
– sta³o pustych. Na porz¹dku dziennym
by³y sytuacje, ¿e ktoœ zacz¹³ mieszkaæ,
wraca³, zastawa³ wy³amane drzwi i kogoœ
obcego w œrodku, ludzie siê wtedy t³ukli,
bywa³o, ¿e zabijali. Tata zachowa³ poczu-
cie rzeczywistoœci. Widzia³ domy bogato
wyposa¿one, nadaj¹ce siê wspaniale do
zamieszkania, te by³y nie do upilnowania,
zainstalowanie siê w którymkolwiek z nich
zbyt ryzykowne. Najpierw próbowa³ za-
mieszkaæ vis a vis kina „Bajka”, ale zoba-
czy³, ¿e tam jest za du¿a fluktuacja, potem
zatrzyma³ siê w wielorodzinnej kamienicy

U Ciechanowiczów Mama

opowiada³a najwiêcej

Ma³¿eñstwo Lessnow wiedzieli, ¿e
swoje miejsce pozostawiaj¹ na zawsze

– W jednym z domów zasta³ starsze nie-
mieckie ma³¿eñstwo Lessnow z dwojgiem
dzieci – synem z pora¿eniem mózgowym
i córk¹, równie¿ chor¹, to byli gdañszcza-
nie, katolicy, pan by³ katechet¹. Dwójka
doros³ych dzieci tych pañstwa, która tu siê
wychowa³a, w czasie wojny mieszka³a ju¿
w Niemczech. Tata zna³ trochê niemiecki,

oni, widz¹c spokojnego cz³owieka, prze-
stali siê baæ i zaczê³a siê rozmowa. Tata
widzia³ punkt zaczepienia, pomyœla³, ¿e
jak pójdzie do pracy, oni zostan¹ na miej-
scu. Dom – na górze – nieco uszkodzi³ po-
cisk, który uderzy³ w dach. Tata napisa³
do mamy: „Zabieraj dzieci i przyje¿d¿aj,
mamy wszystko – dom, ³ó¿ko, szafy.”
Wiem, ¿e mama w pierwszej chwili powie-

dzia³a: „Chyba Piotruœ zwariowa³, jak
po wojnie mo¿na znaleŸæ ca³y dom”.
Maj¹c w oczach spalon¹ Warszawê,
nie zdawa³a sobie sprawy ¿e tu, na zie-
miach odzyskanych, nie wszystko zo-
sta³o zrujnowane. W Podkowie Leœnej
mia³a: 2 poduszki, 2 ko³dry dla dzieci,
ubrania byle jakie, wszystko, zabra³a
siê z tym i przyjechali do Wrzeszcza.
Jeszcze byli ci pañstwo, mama zna³a
doskonale niemiecki, ³atwo z nimi na-
wi¹za³a kontakt, byli nieustaj¹co za-
szokowani stosunkiem do nich, bo jak
rodzice chcieli z czegoœ skorzystaæ,
pytali, czy mog¹. Odpowiadali: „Ale¿
oczywiœcie tak, wszystko mo¿na”, wie-
dz¹c, ¿e rych³o wyjad¹ st¹d, byli szczê-
œliwi, ¿e ci Polacy nic im z³ego nie
robi¹. Mama przed drog¹ pomaga³a tej
pani ukryæ srebrne albo z³ote monety,
zaszy³y je w ko¿uch. Mama opowia-
da³a – dla rodziców to by³ rozpaczli-
wy widok – jak ci pañstwo ci¹gnêli na
wózku dwójkê chorych dzieci, odwra-
cali siê i patrzyli na dom, wiedzieli, ¿e
swoje miejsce pozostawiaj¹ na za-
wsze. To by³o w maju albo w czerwcu
1945 roku. Ta pani przys³a³a do mamy

list, ¿e dotarli do Hamburga, ale ¿e w dro-
dze zosta³a ca³kowicie okradziona, zdarto
z niej tak¿e ko¿uszek z ukrytymi na czarn¹
godzinê pieniêdzmi. (…)

Zapraszamy na Politechnikê,
odbudowujemy uczelniê

– W lecie 1945 roku tata, bêd¹c z mam¹
na spacerze, natkn¹³ siê na prof. Leona
Staniewicza, swojego wyk³adowcê z Po-

Jadwiga i Piotr Ciechanowiczowie przed domem przy

ul. Na Wzgórzu 32 we Wrzeszczu. Koniec lat 50.

z wie¿yczkami po lewej stronie Jaœkowej
Doliny, te¿ zrezygnowa³. Zacz¹³ iœæ w g³¹b,
znalaz³ uliczkê Na Wzgórzu, okolon¹ la-
sem, bardzo lubi³ przyrodê, przypomnia³o
mu siê dzieciñstwo.

Ulica nie by³a zniszczona, domy prawie
ca³e, wiêkszoœæ opuszczona, w niektórych
jeszcze mieszkali Niemcy.

In¿. Adam Ciechanowicz mieszka przy ul. Na Wzgórzu 32 we Wrzeszczu, jego rodzina œciœle zwi¹zana jest z losami

pañstwa Kobyliñskich i pañstwa Staniewiczów z ulicy Uphagena.
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litechniki Warszawskiej, który od razu
swojego dobrego studenta pozna³ i powie-
dzia³: „Panie Piotrze, panie in¿ynierze, za-
praszamy na Politechnikê, odbudowujemy
uczelniê”.

I to by³ punkt zwrotny w dzia³aniu taty.
Prof. Leon Staniewicz prowadzi³ wyk³ady
z g³owy, nie by³o podrêczników, zajêcia
odbywa³y siê w sali, gdzie nie by³o szyb,
studenci siedzieli poubierani w co kto mia³.
Tata zacz¹³ pracowaæ na stanowisku asy-
stenta, nastêpnie starszego asystenta w Ka-
tedrze Podstaw Elektrotechniki na Wydzia-
le Elektrycznym Politechniki Gdañskiej.
Prof. Leon Staniewicz poprosi³ tatê: „Pa-
nie Piotrze, czy pan móg³by przygotowaæ
drobny zbiór zadañ z podstaw elektrotech-
niki, pan pamiêta jakieœ æwiczenia, zada-
nia”. Trudne, ¿mudne zajêcie, tata siê go
podj¹³, opracowa³ ponad 2 tysi¹ce zadañ,
sta³ siê wybitnym specjalist¹ w przygoto-
wywaniu podrêczników z podstaw elek-
trotechniki, tu jest na pó³kach ca³a gama
jego ksi¹¿ek, które przez parê lat napisa³.
Sporz¹dza³ skrypty rêcznie, potem siê sz³o
je odbijaæ na powielaczach w Bratniaku
przy ul. Siedlickiej.

Prof. Leon Staniewicz dosyæ szybko
zmar³. Tata zrobi³ doktorat, ale musia³ go
broniæ dwa razy, poniewa¿ nie by³ w partii
i komisja musia³a siê do czegoœ przycze-
piæ, do merytorycznej strony nie by³o jak,
postawili jakieœ weto, tata by³ twardy, nie
za³ama³ siê i w pó³ roku napisa³ drug¹ pra-
cê, jeszcze szersz¹ i obroni³ w 1953, albo
1954 roku. Wtedy prof. Tadeusz Cholewic-
ki z Warszawy uzna³, ¿e tata jest eksper-
tem od zjawisk wystêpuj¹cych w bardzo
du¿ych transformatorach, poœrednicz¹cych
miêdzy elektrowni¹ a odbiorcami, pozycja

taty sz³a w górê, na podstawie tej pracy
tata bardzo szybko zosta³ mianowany na
docenta. W koñcu l. 50. otrzyma³ propo-
zycjê dodatkowej pracy w Wy¿szej Szkole
Marynarki Wojennej w Gdyni, przyje¿d¿ali
po niego samochodem 2–3 razy w tygo-
dniu, otrzyma³ jakiœ stopieñ wojskowy,
wychowa³ tam 3 czy 4 doktorów. (…)

Dom otwarty, goœcie z Politechniki,

dawni znajomi z Warszawy

i Wileñszczyzny

– Mama by³a bardzo towarzyska. Dom
nasz mia³ charakter otwarty. W salonie na
dole odbywa³y siê cotygodniowe spotka-
nia pewnej grupy ludzi – g³ównie z Poli-
techniki Gdañskiej, ale nie tylko, równie¿
przychodzili dawni przyjaciele z okresu
wileñskiego i warszawskiego, którzy przy-

jechali na ziemie pó³nocne
i stopniowo siê poodnajdy-
wali. Przychodzili do nas
wilniucy: prof. Wojciech
Gromadzki (odbiera³ mnie
przy porodzie, mama uro-
dzi³a mnie w domu), prof.
Zdzis³aw Kieturakis, pañ-
stwo Kalicy. Mama gra³a na
pianinie, mia³a ulubionych
kompozytorów, tata œlicznie
gwizda³.

Z naszym pianinem wi¹-
¿e siê dziwna przygoda. Tata
by³ osob¹ g³êboko wierz¹c¹,
jego duchowym ojcem i ser-
decznym przyjacielem ksi¹dz
£oziñski, proboszcz z No-
wogródka, póŸniejszy bar-
dzo znany biskup Drohiczy-

na, œwiadek zamordowania siedmiu sióstr
zakonnych w Nowogródku, które zosta³y
beatyfikowane. W 1946 roku mia³o miej-
sce siê u nas – z inicjatywy taty – spotkanie
dziêkczynne. Przyby³o wielu sympatycz-
nych goœci, mama zaprosi³a – obecnego
wtedy w Gdañsku – wybitnego pianistê
W³adimira Aszkenaziego, który da³ w na-
szym salonie wyœmienity recital. Po kon-
cercie tata powiedzia³: „Chcia³em w imie-
niu Chrystusa podziêkowaæ opatrznoœci
Bo¿ej za uzyskany pokój po II wojnie œwia-
towej”. Te s³owa spowodowa³y wstrz¹s,
czas by³ stalinowski, po³owa ludzi na chwi-
lê zamar³a i zaraz zaczê³a siê powoli, dys-
kretnie, wycofywaæ. Po zdarzeniu niektó-
rzy znajomi przestali utrzymywaæ z nami
kontakt. (…)

Prof. Leon Staniewicz odwiedza³ nas,
my u nich w domu przy ul. Uphagena tak-
¿e bywaliœmy czêstymi goœæmi, tata profe-
sora ogromnie szanowa³, ³¹czy³a ich pro-
fesja i wschodnie korzenie, mieli zawsze
ze sob¹ o czym rozmawiaæ. (…)

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIE ARCHIWALNE: ZE ZBIORÓW

IN .̄ ADAMA CIECHANOWICZA

ZDJÊCIA WSPÓ£CZESNE: MAREK ZARZECKI

* * *

Jest to fragment tekstu przygotowanego na
Œwiêto Ulicy Uphagena obchodzonego 15
wrzeœnia 2012 r., którego g³ównym organiza-
torem by³o Towarzystwo „Dom Uphagena”.
Ca³y tekst i pozosta³e wspomnienia czytaj
na stronie http: //www.wrzeszcz.info.pl/
page.php?id=2962

W salonie jakby czas siê zatrzyma³ – stoj¹ przedwojenne meble, maszyna do szycia Singera,

lampa, globus

Deska pod³ogowa z domu przy ul. Na Wzgórzu 27 z autografem

o³ówkiem: „Hoffman”, to nazwisko w³aœciciela firmy, która

wykonywa³a pod³ogi w czasie budowy tej ulicy w latach 20.


