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Deklarujemy pełną współpracę i pomoc w zdobywaniu informacji
historycznych o wspaniałym dziedzictwie naszego miasta, a także
w promowaniu i wcielaniu w życie idei jego ochrony.

Nowy konserwator
i nowe nadzieje
Mamy nowego Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pan Dariusz Chmielewski nie jest w Gdañsku
osob¹ nieznan¹ – pracowa³ w Urzêdzie Konserwatora Miejskiego, by³ te¿ pe³nomocnikiem Prezydenta Miasta do odbudowy
koœcio³a Œw. Katarzyny po po¿arze. Jego wykszta³cenie i doœwiadczenie pozwala mieæ nadziejê, ¿e jest merytorycznie
dobrze przygotowany do pe³nienia swojej funkcji.
A funkcja ta w Gdañsku jest szczególnie
trudna i odpowiedzialna.

tego Ducha czy hotel Gdañski Dwór („Danziger Hof”) przy Bramie Wy¿ynnej. Zastêpowanie ich tzw. „rekompozycjami w formach wspó³czesnych” – jak dot¹d – nie zda³o
egzaminu, doprowadzi³o jedynie do pojawienia siê w delikatnej tkance urbanistycznej miasta zupe³nie do niej niepasuj¹cych
tworów architektonicznych, utrzymanych
w stylu, który mo¿na nazwaæ komputerowym prymitywizmem. Dzia³o siê to za zgod¹,
a nawet zachêt¹ dotychczasowych w³adz
konserwatorskich. Jakie nadzieje wi¹¿emy
z ich zmian¹?

Ogromna w³adza i istotny wp³yw na
kszta³t naszego miasta
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ma ogromn¹ w³adzê i istotny wp³yw
na kszta³t naszego miasta, w pierwszym
rzêdzie historycznego Œródmieœcia, licz¹cego prawie 600 hektarów terenu w ramach
nowo¿ytnych fortyfikacji bastionowych,
od bramy ¯u³awskiej do koñca Nowych
Ogrodów i od bramy Nizinnej poza ulicê
Wa³ow¹. Ca³y ten teren – na mocy dekretu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
20 wrzeœnia 1994 r. – nosi status Pomnika
Historii. Oznacza to, ¿e obowi¹zuj¹ w nim
szczególnie œcis³e zasady ochrony dziedzictwa. Pod ochron¹ s¹ nie tylko poszczególne
budynki, ale ca³y zespó³, w tym tak¿e historyczny uk³ad urbanistyczny i krajobraz
miejski. Nowe budowle nie mog¹ skal¹ ani
kszta³tem zak³ócaæ piêkna tworzonego przez
wieki. Nie mo¿na te¿, jak siê to ostatnio

Fot. Andrzej Januszajtis

Rozebrana kamieniczka na Rybakach Górnych
ze œladem dachu Domu Rybaków z 1561 r.
(stan z 2009 r.)

zdarza³o, unikaæ czy sprzeciwiaæ siê rekonstrukcji obiektów i zespo³ów tak cennych
jak np. spichlerze w pó³nocnej czêœci Wyspy, brakuj¹ce kamieniczki przy ul. Œwiê-

Liczymy na: przerwanie praktyki
wyra¿ania zgody na rozbiórkê autentycznych
budynków, naprawê b³êdów poprzednika
w uzgadnianych warunkach dla planów
zagospodarowania przestrzennego
1) Przede wszystkim liczymy na przerwanie praktyki wyra¿ania zgody na rozbiórkê autentycznych budynków, które
przetrwa³y wojnê – nawet jeœli nie figuruj¹
w rejestrze zabytków. Czêsto zaniedbane,
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Fot. arch.

Œwiatowe dziedzictwo Wyspy Spichrzów na starym zdjêciu

pozbawione wszystkiego, co je niegdyœ zdobi³o, s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ zespo³u Œródmieœcia Gdañska, który jest pod ochron¹.
Ochrona zespo³u oznacza koniecznoœæ ochrony czêœci, nawet tych pozornie mniej wartoœciowych. Nie przywróci to ¿ycia rozebranym kamieniczkom, takim jak np. przy
Rybakach Górnych 31/32, ani budynkom
stoczniowym, ale zapobiegnie pustoszeniu
historycznej substancji miasta w przysz³oœci.

Trzeba te obiekty remontowaæ, a nie unicestwiaæ.
2) Spodziewamy siê równie¿, ¿e nowy
p. konserwator naprawi merytoryczne b³êdy swojego poprzednika w uzgadnianych
warunkach dla planów zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku pó³nocnej
czêœci Wyspy Spichrzów s¹ to w pierwszym
rzêdzie zbyt du¿e maksymalne rzêdne kalenic projektowanej zabudowy. W pó³nocnej

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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Fot. Andrzej Januszajtis

Ul. St¹giewna z dominant¹ Wielkiej St¹gwi

pierzei ul. St¹giewnej dopuszczono wysokoœci do 33 m, podczas gdy historyczna
dominanta krajobrazu, Wielka St¹giew, ma
do szczytu dachu tylko 30 m, a najwy¿sze
domy po drugiej stronie nie przekraczaj¹
24 m. W pozosta³ej czêœci Wyspy dopuszcza siê wysokoœæ 30 m, o wiele wiêksz¹
ni¿ w przeciwleg³ej zabudowie D³ugiego
Pobrze¿a, a na cyplu wyra¿ono zgodê na
wzniesienie 30-metrowego „akcentu”, który zak³óci panoramê i optycznie pomniejszy
¯urawia. Do tego dochodzi b³êdne umiejscowienie przerwy w zabudowie w odleg³oœci trzech fasad od cypla, podczas gdy
w rzeczywistoœci by³a miêdzy pi¹tym a szóstym spichlerzem. Je¿eli nie chcemy przejœæ
do historii jako niszczyciele piêknego historycznego krajobrazu, trzeba koniecznie
te b³êdy naprawiæ.
Równie szkodliwe by³o wyra¿enie zgody
na os³awion¹ „k³adkê” z ulicy Wartkiej
na O³owiankê
3) Równie szkodliwe by³o wyra¿enie
zgody na os³awion¹ „k³adkê” z ulicy Wartkiej na O³owiankê, oznaczaj¹c¹ istotne naruszenie zarówno historycznego uk³adu
urbanistycznego jak i krajobrazu – obu podlegaj¹cych ochronie. W dodatku budowa
tego mostu (o przeœwicie pionowym 2,5 m!)
praktycznie zatka Mot³awê i stworzy zagro¿enie dla drewnianej konstrukcji ¯urawia
w przypadku jego po¿aru, bo z braku dostêpu dla wozów stra¿ackich mo¿na go gasiæ
tylko od strony rzeki, a k³adka (w stanie zamkniêtym) uniemo¿liwi szybkie wp³yniêcie
statków gaœniczych. Konserwator z prawdziwego zdarzenia nie mo¿e siê zgadzaæ
na stwarzanie zagro¿eñ dla zabytków!
4) Uwa¿amy równie¿, ¿e nie powinien
braæ udzia³u w jury oceniaj¹cym konkursy
urbanistyczne czy architektoniczne na chronionym terenie, bo mo¿e to ograniczyæ swobodê jego póŸniejszych, ustawowo obo-
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wi¹zuj¹cych decyzji. 5) Na koniec pragnê
wyraziæ nadziejê, ¿e nowy p. konserwator
przyjmie nasz¹ propozycjê Paktu dla Gdañska, oczywiœcie z ewentualnymi poprawkami i uzupe³nieniami. Istot¹ tego paktu
jest œcis³e przestrzeganie w naszym mieœcie zasad ochrony dziedzictwa, streszczo-

nych w haœle (podpatrzonym w Rzymie):
„Zachowujmy stare, budujmy nowe – jedno
w zgodzie z drugim”.
¯yczymy nowemu konserwatorowi wojewódzkiemu konsekwentnego dzia³ania
dla zachowania i przywracania niezwyk³ego
piêkna dawnego Gdañska i odwagi w walce

z zagro¿eniami. Deklarujemy pe³n¹ wspó³pracê i pomoc w zdobywaniu informacji
historycznych o wspania³ym dziedzictwie
naszego miasta, a tak¿e w promowaniu
i wcielaniu w ¿ycie idei jego ochrony.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Drugie spotkanie z cyklu: „Zasłużeni w historii
Miasta Gdańska”

Prof. dr hab. Jerzy M³ynarczyk:
„Gdañsk by³ zawsze miastem
niepokornym”
Prof. dr hab. Jerzy M³ynarczyk by³ bohaterem drugiego spotkania z cyklu „Zas³u¿eni w historii Miasta Gdañska”, które odby³o
siê 15 paŸdziernika 2012 r. Tradycyjnie, kwadrans przed godzin¹ dwunast¹, uczestnicy stanêli na przedpro¿u Dworu Artusa
i wys³uchali krótkiego koncertu karylionowego z wie¿y Ratusza G³ównego Miasta, sk¹d przeszli do ratuszowej Wielkiej Sali Wety.
Organizatorami cyklu „Zas³u¿eni w historii Miasta Gdañska” w Ratuszu G³ównego
Miasta jest Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
przy wspó³pracy z Muzeum Historycznym
Miasta Gdañska.
Widzia³em jak to wszystko wygl¹da³o
w 1945 roku. Ulica D³uga by³a stert¹
zawalonych domów!
– To jest drugie spotkanie jakie organizujemy wspólnie z Muzeum Historycznym
Miasta Gdañska – powiedzia³ na powitanie
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. – Chodzi nam
o przybli¿enie sylwetek ludzi, którzy coœ dla
Gdañska zdzia³ali, ale to coœ jest przez du¿e
„C”. Mam przed sob¹ prof. dr. hab. Jerzego
M³ynarczyka, cz³owieka, którego dorobek
z³o¿yæ by siê móg³ na kilka wspania³ych
¿yciorysów.
Prezes doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis
przedstawi³ ¿yciorys bohatera.
– Towarzyszy mi teraz uczucie niek³amanego wzruszenia nie tylko dlatego, ¿e us³ysza³em piêkne s³owa o swojej pracy i ¿yciu,
ale tak¿e dlatego, ¿e w tej oto sali, w której
przychodzi³o mi nieraz przemawiaæ, zobaczy³em osoby, z którymi pracowa³em w mieœcie Gdañsku, tych, którym miasto wiele
zawdziêcza – powiedzia³ prof. dr hab. Jerzy
M³ynarczyk, obecnie Rektor Wy¿szej Szko³y Administracji i Biznesu im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Gdyni. – Pan profesor
Andrzej Januszajtis jest instytucj¹, wie pan
wszystko o Gdañsku!
Prof. Jerzy M³ynarczyk powiedzia³, ¿e
pamiêta swoje spory o sporcie z Rufinem

Przed spotkaniem w Wielkiej Sali Wety prof. dr. hab. Jerzego M³ynarczyka próbowa³y uwieœæ
gdañskie mieszczki

Godlewskim, szefem Wydzia³u Sportu i Turystyki w magistracie, który wpada³ do jego
gabinetu i krzycza³: „Pan siê nie zna na sporcie, ma byæ tak i tak w sporcie gdañskim”.
Pracownicy siê œmiali, pytali: „Jak to, pozwalasz, ¿eby Godlewski ci mówi³ jak ma
byæ w sporcie?”
– Odpowiada³em „Tak”, bo mia³em pokorê wobec dynamiki jego dzia³añ dla rozwoju sportu, trzeba przyznaæ, ¿e w wiêkszoœci wypadków Godlewski mia³ racjê! –
mówi prof. M³ynarczyk.
– Siedz¹cy naprzeciwko mnie in¿. arch.
Stanis³aw Michel towarzyszy nam w Gdañsku od pierwszych lat powojennych, wiele
zrobi³ dla miasta, do dziœ s³yszê, jak wyk³óca siê o ró¿ne sprawy zwi¹zane z archi-

tektur¹, zw³aszcza w Œródmieœciu – kontynuuje prof. M³ynarczyk.
Nastêpnie spojrza³ na dr Janusza Trupindê, reprezentanta Muzeum Historycznego Miasta Gdañska i wyrazi³ podziw dla
ca³ej instytucji, która przez lata dba i odmienia w naszych oczach Ratusz G³ównego Miasta i inne zabytkowe obiekty mieszcz¹ce oddzia³y placówki.
– Na pañskie rêce, panie doktorze, przekazujê serdeczne gratulacje za to, co pañstwo zrobili z naszym dziedzictwem – powiedzia³ bohater spotkania. – Mam pewn¹
legitymacjê, ¿eby o tym mówiæ, bo jako
czternastoletni ch³opak w czerwcu w 1945
roku widzia³em ulicê D³ug¹, nie by³a to ulica, tylko sterta zawalonych domów! I te-
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raz, kiedy przychodzi mi spacerowaæ po
Gdañsku, wydaje mi siê, ¿e – obok piêknych malarskich portretów królów polskich
w Wielkiej Sali Wety – warto by zawiesiæ
wizerunki ludzi, którzy Gdañsk postawili
na nogi. Ja widzia³em jak to wszystko wygl¹da³o w 1945 roku.

– To by³y dramatyczne czasy – konkluduje. – Gdañsk, jak powiedzia³em na s³ynnym spotkaniu przed Stoczni¹ Gdañsk¹
kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego, by³ w powojennych latach morsk¹ stolic¹ Polski, wtedy Gdañsk sta³ siê sumieniem
Polski.

Ojciec by³ organizatorem polskiego
szkolnictwa na tym terenie

Prawo morskie dawniej i dziœ.
Cztery dni wicewojewod¹ gdañskim

Rodzina pañstwa M³ynarczyków znalaz³a siê w Gdañsku trochê przypadkowo,
s³yszeliœmy opowieœæ bohatera spotkania,
jego ojciec otrzyma³ nominacjê na pierwszego kuratora Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Gdañsku.
– Ojciec by³ organizatorem polskiego
szkolnictwa na tym terenie, bo nie by³o
polskich szkó³ poza Gimnazjum im. Józefa
Pi³sudskiego Macierzy Szkolnej w Gdañsku i placówkami w Kwidzynie. Kuratorium siêga³o wtedy a¿ po Bytów,
z drugiej strony dochodzi³o do
Kwidzyna. – Myœlê, ¿e dobrze by
by³o zainicjowaæ pamiêæ o nauczycielach z lat 40. na tym terenie, ci ludzie nie patrzyli na uposa¿enie, pracowali za przys³owiow¹
miskê zupy.
Prof. M³ynarczyk podziêkowa³
za zaproszenie Stowarzyszeniu
„Nasz Gdañsk”, które nie bez powodu otrzyma³o wyró¿nienie w postaci Medalu Ksiêcia Mœciwoja II,
przypomnia³, ¿e to jest – po honorowym obywatelstwie Miasta Gdañska – najwy¿sze odznaczenie przyznawane nie tylko osobom, a tak¿e
spo³ecznoœci, organizacjom.
– Pozwoli³em sobie, w dowód
prywatnego uznania i wdziêcznoœci, zg³osiæ mój akces do Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i – mam nadziejê – mimo i¿ jestem mieszkañcem Sopotu,
znajdê siê w waszych szeregach – doda³
prof. M³ynarczyk, co przyjête zosta³o rzêsistymi oklaskami, a Profesor otrzyma³ na
zakoñczenie spotkania legitymacje naszej
organizacji.
– Trudno ukryæ mi emocje, w Gdañsku
zostawi³em spor¹ czêœæ swojego ¿ycia, powodzenia i niepowodzenia – mówi³ prof.
dr hab. Jerzy M³ynarczyk. – Przysz³o mi
kierowaæ tym miastem w okresie najtrudniejszym, kiedy zmienia³y siê losy Polski,
jeszcze nie tak gruntownie, ale – widaæ ju¿
by³o, ¿e bêdzie inaczej. Ówczesne kierownictwo Gdañska – nie tylko miasta, tak¿e
województwa – wiedzia³o, ¿e ludzie d¹¿¹cy
ówczeœnie do zmian maj¹ racjê, uznaliœmy
to, dlatego pochlebiam sobie, ¿e odchodzi³em z Gdañska z podniesionym czo³em.

Nadszed³ czas na pytania z sali.
– Zwrócê siê do pana jako do eksperta
od prawa morskiego – powiedzia³ doc. dr
in¿. Andrzej Januszajtis. – By³ przepis, ¿e
je¿eli statek rozmyœlnie wp³ynie na drugi
statek i go uszkodzi, to kapitan, czy w³aœciciel, pokrywa ca³oœæ strat. Natomiast
je¿eli nieumyœlnie, tylko przypadkiem dojdzie do takiego zderzenia, koszty s¹ pokrywane pospo³u. Czy dalej obowi¹zuje ta
zasada?
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Bohater odpowiada³ na wszystkie pytania

– Jest to norma niezwykle ciekawa,
to prawo obowi¹zywa³o w Gdañsku, nazywa³o siê „Prawo z Damme”, gdañszczanie
zawsze go przestrzegali, choæ Gdañsk by³
zawsze miastem niepokornym – powiedzia³ prof. dr hab. Jerzy M³ynarczyk. –
Na zjeŸdzie HANZY w XIV wieku burmistrz Gdañska by³ krytykowany bardzo
surowo przez pozosta³ych hanzeatów za
to, ¿e Gdañsk sprzedawa³ statki Anglikom
i Holendrom, czyli – najwiêkszym wrogom HANZY. Pan burmistrz, wys³uchawszy ostrej krytyki, powiedzia³, ¿e rozumie
tê krytykê, ale Gdañsk bêdzie dalej sprzedawa³ statki, bo to dobry interes. Natomiast je¿eli chodzi o odpowiedzialnoœæ
za zderzenia, to ta zasada, choæ nie wszêdzie, obowi¹zuje do dziœ, p³aci siê po po³owie, je¿eli nie stwierdza siê kto zawini³
zderzeniu.

– Jak to siê sta³o, ¿e pan by³ tylko cztery
dni wicewojewod¹ gdañskim? – zapytano.
– Wiêkszoœæ z pañstwa doskonale wie,
¿e kierownictwo gdañskie by³o przeciwne
rozwi¹zaniom warszawskim, wprowadzeniem stanu wojennego zostaliœmy zaskoczeni ca³kowicie, nawet ówczesny I sekretarz
Komitetu Wojewódzkiego PZPR i cz³onek
Biura Politycznego, a wiêc najwy¿szego partyjnego organu, nie wiedzia³ o wprowadzeniu stanu wojennego – odpowiedzia³ prof.
dr hab. Jerzy M³ynarczyk.
– Jestem tego œwiadkiem ¿ywym – kontynuowa³. – Umawialiœmy siê z Tadeuszem
Fiszbachem na bieganie po lesie, wróci³em
z jakiejœ podró¿y s³u¿bowej i o jedenastej
w nocy rozmawialiœmy jeszcze u niego
w biurze, powiedzia³ wtedy do mnie: „S³uchaj, ale pamiêtaj, o szóstej rano biegniemy”. Nie mieliœmy pojêcia, ¿e nazajutrz
zostanie wprowadzony stan wojenny, byliœmy, oczywiœcie, przeciw takiemu
dzia³aniu, wielokrotnie demonstrowaliœmy swoje zdanie publicznie.
Dlatego kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego dowiedzia³em
siê, ¿e ju¿ nie jestem prezydentem
Gdañska.
– By³y w miêdzyczasie wydarzenia, o których z dr¿eniem serca
do dziœ wspominam, s³ynne spotkanie na placu Solidarnoœci 16
grudnia, przed Pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców „Grudzieñ
1970”, zgromadzi³o siê tam kilkadziesi¹t tysiêcy mieszkañców. –
kontynuowa³ prof. M³ynarczyk. –
Tadeusz Fiszbach kilka lat temu
powiedzia³ mi: „Wiesz, wysy³aj¹c
ciebie na to spotkanie z rozgor¹czkowanym t³umem by³em przekonany, ¿e wysy³am ciê na œmieræ.”
Powiedzia³em mu: „Dziêkujê, drogi przyjacielu za to wyznanie po latach.”
– I wtedy mnie usuniêto ze stanowiska
prezydenta Miasta Gdañska, ale zebra³a siê
egzekutywa KW PZPR i ca³kowicie bezprawnie zdecydowa³a o mianowaniu mnie
pierwszym zastêpc¹ wojewody Jerzego
Ko³odziejskiego – wyjaœnia prof. M³ynarczyk.
Dociera³ do rodzin internowanych.
Wezwano go do KW PZPR i wys³ano
na chwilowe bezrobocie
– Dosta³em konkretne zadanie, poniewa¿, jak wiadomo, internowano wtedy, ca³kowicie bezsensownie, wielu naukowców
i artystów, ¿ebym dotar³ do tych œrodowisk i stara³ siê jakoœ wesprzeæ tych ludzi
zatrzymanych, bo nikt nie wiedzia³, co siê
z nimi bêdzie dzia³o – kontynuuje opowieœæ
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Wymarzona legitymacja Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” trafi³a do r¹k prof. dr
hab. Jerzego M³ynarczyka, któr¹ wrêczyli doc. dr. in¿. Andrzej Januszajtis i Rufin
Godlewski. Na drugim planie dr Janusz Trupinda

prof. dr hab. Jerzy M³ynarczyk. – Moj¹
rol¹ by³o kontaktowanie siê z rodzinami
internowanych i dowiadywanie siê, czy
mo¿emy coœ zdzia³aæ? Oczywiœcie, nie
mieliœmy ju¿ wtedy ¿adnych mo¿liwoœci
sprawczych, bo rz¹dzi³ rz¹d wojskowy,
przedstawiciele s³u¿b specjalnych, ale mogliœmy w wielu wypadkach pomóc, odwiedza³em wielu ludzi przez te cztery dni.
Wiedzia³, ¿e jego funkcja pierwszego wicewojewody jest absolutn¹ fikcj¹. Dlatego,
gdy zwrócono siê do niego z pytaniem, jak¹
tabliczkê na drzwiach dla niego powiesiæ
powiedzia³, ¿eby oszczêdziæ koszty i ¿adnej
nie robiæ tabliczki. Jeszcze tego samego dnia
wezwano go do KW PZPR w Gdañsku, gdzie
dowiedzia³ siê, ¿e udaæ ma siê na „chwilowe
bezrobocie”. Ale nie by³ ofiar¹ stanu wojennego, wkrótce zatrudniono go w Instytucie
Morskim, gdzie spêdzi³ szereg lat.
– Jak siê panu podoba teraz Gdañsk, jak
pan ocenia obecn¹ m³odzie¿ w Gdañsku?
– zapyta³a uczennica Szko³y Podstawowej
nr 50 przy ul. Grobla IV w Gdañsku.
– Jestem w Gdañsku zakochany, je¿eli
kiedyœ posi¹dê jedn¹ trzeci¹ wiedzy pana
Profesora Januszajtisa, to bêdê z wiêksz¹
swobod¹ oprowadza³ swoich goœci – odpowiedzia³ prof. M³ynarczyk. – To jest
bardzo trudne miasto, ktokolwiek tu dzia³a
publicznie, doskonale o tym wie, na przyk³ad w porównaniu z Gdyni¹, która jest
³atwiejsza w zarz¹dzaniu.
W Gdañsku stale trzeba podejmowaæ
decyzje bêd¹ce kompromisem, stwierdzi³.
Cieszy go m¹dra polityka w³adz miejskich,
która, oczywiœcie, nie zadowala wszystkich.
Prezydenta Adamowicza ceni za to, ¿e ma
w³asne zdanie, czasem przeciwne zdaniom
innych.

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 50 w Gdañsku, pod opiek¹
nauczycieli, aktywnie uczestniczyli w spotkaniu

– Co do m³odzie¿y, spotykam siê na
uczelni z m³odzie¿¹ wyroœniêt¹ i ona mi siê
bardzo podoba – kontynuowa³. – Patrzê na
was i te¿ mi siê bardzo podobacie, mi³o, ¿e
interesujecie siê swoim rodzinnym miastem,
¿e chcecie o nim wiedzieæ jak najwiêcej.
Trudne lata powojenne w harcerstwie.
Najwspanialsza powieœæ napisana
w jêzyku polskim – „Lalka”
– Jakie pan mia³ kontakty z harcerstwem,
czy by³y po wojnie w Gdañsku jakieœ si³y,
które próbowa³y harcerstwa broniæ?
– By³em harcerzem, mia³em krzy¿ harcerski, by³em raz, w 1947 roku, na obozie
harcerskim – odpowiada prof. M³ynarczyk,
zdoby³em kilka sprawnoœci, w tym s³ynne
„Trzy pióra”. Wtedy ju¿ zaczêto przeb¹kiwaæ o potrzebie zmian w harcerstwie, wielu
ludziom idea³y harcerskie, które przecie¿
by³y tak rozpowszechnione w spo³eczeñstwie, zaczyna³y przeszkadzaæ.
I zacz¹³ siê odwrót od harcerstwa pojmowanego tak, jak przed wojn¹, kontynuowa³ prof. M³ynarczyk. Nie przybiera³o to
postaci organizacyjnej, grupy tak zwanego
czerwonego harcerstwa pojawi³y siê póŸniej, w latach 50., ale dru¿ynê, w której by³
m³ody Jerzy rozwi¹zano, wiêc rok tylko
by³ cieszy³ siê dzia³alnoœci¹ w tej organizacji. Harcerstwo zaczê³o od¿ywaæ i wracaæ do tradycji skautingu przedwojennego
po 1956 roku, przypomnia³.
– Panie profesorze, na pewno panu towarzyszy³a i towarzyszy literatura piêkna,
gdyby by³ pan ³askaw opowiedzieæ, co pan
lubi czytaæ? – zapyta³ Stanis³aw Sikora,
radny Rady Miasta Gdañska.
– W moim domu jest olbrzymia biblioteka, mam gusty bardzo staroœwieckie –

odpowiedzia³ prof. dr hab. Jerzy M³ynarczyk. – Za najwspanialsza powieœæ napisan¹ w jêzyku polskim uwa¿am „Lalkê”
Boles³awa Prusa, mogê czytaæ j¹ wci¹¿, od
pocz¹tku do koñca, cudowne pokazanie ¿ycia
polskiego spo³eczeñstwa, oczywiœcie tak¿e
osobistej tragedii. Ma absolutnie parafialny
gust, stwierdza, jest zakochany w „Panu
Tadeuszu”, kiedyœ chcia³ napisaæ glosy do
„Pana Tadeusza”, kapitalnego dzie³a poetyckiego, bo glosa jest niczym innym jak komentarzem do wyroku.
– Moim studentom czytam spore fragmenty „Pana Tadeusza”, bo tam jest ogromna warstwa prawna – mówi prof. dr. hab.
Jerzy M³ynarczyk. – „Pan Tadeusz. Ostatni
zajazd na Litwie” A có¿ to by³ zajazd? Egzekucja prawa, jakiegoœ wyroku s¹dowego,
a wiêc pojêcie prawne, w epopei s¹ fragmenty pasjonuj¹ce i dla prawnika. Wiemy,
¿e ojciec Mickiewicza by³ adwokatem i syn
siê z prawem os³ucha³.
Poezjê wspó³czesn¹ czytuje. Szalenie
mu siê zawsze podoba³y wiersze Wis³awy
Szymborskiej, znacznie wczeœniej, zanim
dosta³a nagrodê Nobla, fascynuje go jej
cienki dowcip i trafne obserwacje. Z literatury zagranicznej najbardziej ceni prozê
Hemingwaya, rosyjsk¹ literaturê i poezjê
XIX wieku. I ogromnie ubolewa, ¿e od lat
na Wybrze¿u nie mamy pisma literackiego.
I z niepokojem patrzy, ¿e stajemy siê, nie
tylko w Gdañsku, coraz bardziej e – spo³eczeñstwem, wolimy tkwiæ z nosami w komputerze, zamiast spotkaæ siê oko w oko z pisarzem, poet¹, ze znajomym, by osobiœcie
wymieniæ pogl¹dy i zapatrywania.
KATARZYNA KORCZAK
FOT. WOJCIECH NIEZNALSKI
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Pochylamy głowy na znak szacunku i czci dla tych, którzy pokazali
nam jak żyć i umierać za Polskę

Pamiêtamy
o Pocztowcach
5 paŸdziernika 2012 r., o godzinie 11.00, na cmentarzu Ofiar Faszyzmu na Zaspie, kilkaset osób uczci³o pomiêæ rozstrzelanych
73 lata temu Obroñców Poczty Polskiej w Gdañsku, Honorowych Obywateli Miasta Gdañska. G³ówn¹ uroczystoœæ
o godzinie 9.00 poprzedzi³a msz¹ œw. w Parafii rzymsko-katolickiej pw. œw. Antoniego Padewskiego w Gdañsku – BrzeŸnie
przy ul. Dworskiej 2 w intencji 38 zamordowanych na gdañskiej Zaspie Pocztowców oraz ich rodzin.
Mszê œw. koncelebrowa³ ksi¹dz Kanonik Bernard Zieliñski, który poprowadzi³
nastêpnie przemarsz uczestników na Cmentarz – Pomnik Bohaterów „Zaspa”.
Jesteœmy tu, by przywo³aæ Ich idea³y
i heroizm
By³ to ju¿ dziewi¹ty na tej trasie przemarsz gdañszczan z udzia³em pocztów
sztandarowych dla uczczenia pamiêci rozstrzelanych 73 lata temu Obroñców Poczty
Polskiej w Gdañsku. Na cmentarzu, punktualnie o godzinie 11.00, rozleg³ siê hymn
Rzeczypospolitej Polskiej w wykonaniu
Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.
W imieniu Prezydenta Miasta Gdañska
g³os zabra³a Ewa Kamiñska, zastêpca Prezydenta, przypominaj¹c historiê tragicznych wydarzeñ wrzeœnia 1939 r., haniebnego procesu Obroñców Poczty oraz dzieje
odnalezienia zbiorowej mogi³y i przeniesienia szcz¹tków Ofiar na obecne miejsce.
W imieniu Poczty Polskiej SA, wyst¹pi³
Pawe³ W³och, Cz³onek Zarz¹du. Niezwykle wzruszonym g³osem mówi³, ¿e ³zy
cisn¹ siê do oczu, gdy patrzy siê na wielk¹
troskê w upamiêtnianiu Kolegów Pocztowców.
– Ze szczególnym wzruszeniem przyjmujemy obecnoœæ na uroczystoœci tak wielu
m³odych osób – mówi³ Pawe³ W³och. – Jesteœmy na cmentarzu dzisiaj, dok³adnie 73
lata po tragicznych wydarzeniach, by uczciæ
Ich pamiêæ, przywo³aæ Ich idea³y i heroizm, bo naszym obowi¹zkiem jest pamiêæ.
Nie mo¿emy zapominaæ historii i ludzi,
którzy tê historiê tworzyli. Pochylamy g³owy na znak naszego szacunku i czci dla tych,
którzy pokazali nam jak ¿yæ i umieraæ za
Polskê, kontynuowa³ rozwa¿ania W³och.
Ks. Kanonik Bernard Zieliñski
– opiekun Rodzin Pocztowców
Po patriotycznych przemówieniach modlitwê poprowadzi³ ks. Kanonik Bernard
Zieliñski, który od wielu lat sprawuje opiekê nad Rodzinami Pocztowców i dba, by
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pamiêæ o Bohaterach trwa³a, uczestniczy we
wszystkich obchodach rocznicowych. Modlitwa mia³a szczególny charakter, gdy¿ duchowny w jej trakcie przywo³a³ wiersze Jana
Lechonia, Juliusza S³owackiego i fragment
ksi¹¿ki opisuj¹cy nieludzk¹ egzekucjê.
Z³o¿ono wieñce i kwiaty oraz zapalono
znicze, wœród delegacji byli:
– przedstawiciele Ko³a Rodzin By³ych
Pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieœcie Gdañsku,
– przedstawiciele Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych Województwa
Pomorskiego,
– w imieniu w³adz wojewódzkich: Hanna
Zych-Cisoñ, Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego,
– w imieniu w³adz miasta: Ewa Kamiñska,
Zastêpca Prezydenta Miasta Gdañska,
której asystowa³ ks. Kanonik Bernard
Zieliñski,
– w imieniu Poczty Polskiej SA: Pawe³
W³och, cz³onek Zarz¹du, Halina B¹k,
Cz³onek Rady Nadzorczej oraz Bogdan
Andrzejewski, Dyrektor Regionalny Sieci
w Gdañsku,
– w imieniu Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdañsku, Pawe³
Ryazanow, Wicekonsul,
– przedstawiciele: Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gdañsku, Komendanta
Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej
w Gdañsku, Wojewódzkiego Komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gdañsku.
Pose³, radny, kombatanci, muzealnicy…
Kwiaty i wieñce z³o¿yli równie¿:
– Asystent Pos³a Andrzeja Jaworskiego,
– Krzysztof Wiecki, radny Rady Miasta
Gdañska,
– przedstawiciele Gdañskich Rodzin Katyñskich,
– przedstawiciele Zwi¹zku Inwalidów
Wojennych RP Okrêg Gdañsk,
– przedstawiciele Zwi¹zku Sybiraków
w Gdañsku,

– przedstawiciele Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, Odzia³ w Gdañsku,
– przedstawiciele Instytutu Pamiêci Narodowej, Oddzia³ w Gdañsku,
– przedstawiciele Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku,
– przedstawiciele Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska,
– przedstawiciele Muzeum Stutthof,
– przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej w Gdañsku,
– przedstawiciele Stowarzyszenia „Godnoœæ”.
Dzia³acze stowarzyszeñ, radni dzielnicy,
m³odzie¿ szkolna
Wœród sk³adaj¹cych wieñce nie zabrak³o Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, które
reprezentowali: Andrzej Januszajtis, Rufin
Godlewski, Anna Kuziemska i Zbigniew
Socha.
Byli równie¿:
– Helena Turk, Katarzyna We³niak, Gra¿yna B³aszczyk i Edmund Szymañski
z Ko³a Seniorów „Mot³awa” Gdañsk,
– Ewa Lieder, Przewodnicz¹ca Zarz¹du
Dzielnicy Wrzeszcz Dolny,
– przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ”
Poczty Polskiej w Gdañsku,
– przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ”,
Oddzia³ Rejonu Gdynia,
– przedstawiciele Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego
Nr 13 przy ul. Startowej w Gdañsku,
– przedstawiciele Zespo³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdañsku,
– przedstawiciele Gimnazjum Nr 8 im.
Obroñców Poczty Polskiej w Gdañsku.
Rocznicowe uroczystoœci na cmentarzu
na Zaspie s¹ œwiadectwem naszej pamiêci
o Bohaterach.
Organizatorem tegorocznej uroczystoœci by³ Referat Komunikacji Spo³ecznej,
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
RUFIN GODLEWSKI
FOT. Z ARCHIWUM: POCZTY POLSKIEJ S.A.
I S TOWARZYSZENIA „NASZ GDAÑSK”
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W imieniu Prezydenta Miasta Gdañska do zebranych przemówi³a Ewa
Kamiñska – Zastêpca Prezydenta

Delegacja Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” z wielk¹ uwag¹ wys³uchuje
przemówienia

W imieniu Poczty Polskiej SA wyst¹pi³ Pawe³ W³och, Cz³onek Zarz¹du

Wieniec w imieniu Poczty Polskiej SA z³o¿yli: Pawe³ W³och – Cz³onek
Zarz¹du, Halina B¹k – Cz³onek Rady Nadzorczej oraz Bogdan Andrzejewski
– Dyrektor Regionalej Sieci w Gdañsku

Uroczysta sceneria podczas przemówieñ i sk³adania wieñców i kwiatów

Delegacja Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” w sk³adzie, od lewej: Zbigniew
Socha, Anna Kuziemska, Andrzej Januszajtis, Rufin Godlewski – za chwilê
z³o¿¹ wieniec w dowód naszej pamiêci o Bohaterach

Licznie zebrana m³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ poznania prawdziwej
historii Gdañska

Wieniec pamiêci z³o¿y³o równie¿ Ko³o Seniorów „Mot³awa” z Dzielnicy
Gdañsk Œródmieœcie w sk³adzie od lewej: Helena Turk, Katarzyna
We³niak, Edward Szymañski i Gra¿yna B³aszczyk
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Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku ma 60 lat

Refleksje, nowe zobowi¹zania,
zmiany na przysz³oœæ
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku – wojewódzka placówka doskonalenia kadr oœwiatowych, dla której organem prowadz¹cym jest Urz¹d Marsza³kowski województwa Gdañskiego, obchodzi³a 4 paŸdziernika 2012 r. Jubileusz 60-lecia istnienia.
Jakie znaczenie ma Jubileusz dla placówki z takim dorobkiem?
Ku wspó³czesnym wyzwaniom edukacyjnym
Dla pracowników CEN obecnych i by³ych, wielu znamienitych goœci i organizatorów, Jubileusz sta³ siê uroczystym
upamiêtnieniem wielu lat dzia³alnoœci, podsumowaniem dokonañ, czasem refleksji,
okazj¹ do podjêcia nowych zobowi¹zañ,
przygotowaniem siê do zmian. Wielokrotne przekszta³cenia placówki, nieustaj¹ca
praca na rzecz rozwoju kadr oœwiatowych
na przestrzeni 60. lat pozwoli³y Centrum
staæ siê wa¿nym ogniwem pomorskiego
sytemu doskonalenia nauczycieli.
Celem Jubileuszu by³o podsumowanie
i refleksja dotycz¹ca dzia³añ Centrum
w minionych latach, zachêta do aktywnego uczestnictwa w budowaniu systemu
wsparcia szkó³ województwa pomorskiego dostosowanego do wspó³czesnych wyzwañ edukacyjnych. Program obchodów
by³ okazj¹ do zabrania g³osu w tocz¹cej siê
aktualnie dyskusji o nowej roli placówek
doskonalenia nauczycieli.
Uroczystoœæ odby³a siê w siedzibie Centrum przy al. gen. Józefa Hallera 14 w Gdañsku – w piêknym, zabytkowym budynku
o bogatej historii. Budynek wita³ Goœci bogatymi, kwiatowymi dekoracjami, uroczy-

stym wystrojem gablot, artystyczn¹ dekoracj¹ sal, nawet pogoda przychylnie os³oneczni³a
ten dzieñ. Honorowy szpaler
powitalny tworzyli umundurowani uczniowie z Zespo³u Szkó³
Morskich w Gdañsku.
Jubileusz zaszczyci³o sw¹
obecnoœci¹ blisko stu piêædziesiêciu Goœci: pos³owie na sejm,
w³adze samorz¹dowe, przedstawiciele wspó³pracuj¹cych
jednostek samorz¹du terytorialnego, zwi¹zki zawodowe,
przedstawiciele œwiata naukowego, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, dyrektorzy
placówek oœwiatowych, emerytowani i byli pracownicy CEN
oraz zaproszeni goœcie z zagranicy. Gospodarze z radoœci¹
i dum¹ witali wszystkich Goœci.

Otwarcie wystawy „60 lat Centrum Edukacji Nauczycieli na
Pomorzu”, wstêgê przecinaj¹ (od lewej): Senator prof. dr
hab. in¿. Edmund Wittbrodt, dr in¿. Andrzej Januszajtis oraz
El¿bieta Wasilenko Pomorski Kurator Oœwiaty

D³uga lista dostojnych goœci
Nie sposób wymieniæ wszystkich znakomitoœci, wœród których znaleŸli siê: pos³anka na sejm RP pani Katarzyna Hall –
by³a minister MEN; senator RP, by³y minister MEN – prof. dr hab. in¿. Edmund
Wittbrodt; pose³ na sejm RP w latach
2007–2011 Jan Kulas; Wicemarsza³ek
Województwa
Pomorskiego
Hanna Zych-Cisoñ; Dyrektor
Departamentu Edukacji i Sportu
Urzêdu Marsza³kowski Województwa Pomorskiego Adam
Krawiec; Zastêpca Dyrektora
Departamentu Edukacji i Sportu
Urzêdu Marsza³kowski Województwa Pomorskiego Teresa
Szakiel; Pomorski Kurator
Oœwiaty El¿bieta Wasilenko;
Zastêpca Prezydenta Miasta
Gdañska Ewa Kamiñska; Obywatel Honorowy Miasta Gdañska doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, Starosta Powiatu Kartuskiego
Pani Wicemarsza³ek zapewni³a, ¿e Urz¹d Marsza³kowski Janina Kwiecieñ; Starosta Powspó³pracowaæ z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañ- wiatu Starogardzkiego Leszek
sku w zakresie edukacji zdrowotnej, wrêczy³a dyrektorowi Burczyk, Dyrektor Wydzia³u
Edukacji Starostwa PowiatoweCEN dwa netbooki oraz grafikê z wizerunkiem Gdañska
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go w Kartuzach Jolanta Tersa; Dyrektor
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdañsku
Tadeusz Ademejtis; Dyrektor Pomorskiej
Izby Rzemieœlniczej Dariusz Gobis; Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr
Tarnowski; Prezes Oddzia³u Pomorskiego
Towarzystwa Mi³oœników Wilna i Ziemi
Wileñskiej Bo¿ena Kisiel; Przewodnicz¹cy
Sekcji Oœwiaty NSZZ Solidarnoœæ Regionu Gdañskiego Wojciech Ksi¹¿ek.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
obj¹³ Marsza³ek Województwa Pomorskiego Mieczys³aw Struk, sk³adaj¹c wszystkim
obecnym i by³ym Pracownikom serdeczne
gratulacje i podziêkowania. W liœcie gratulacyjnym wyrazi³ uznanie dla zaanga¿owania i starañ, aby dzia³alnoœæ Centrum
Edukacji Nauczycieli by³a na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym,
a przy tym, by realizowano ambitne cele
zawarte w Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego.
Uroczystoœæ zosta³a objêta honorowym
patronatem przez Pomorskiego Kuratora
Oœwiaty El¿bietê Wasilenko w uznaniu za
wieloletni¹ dzia³alnoœæ Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdañsku na rzecz sta³ego
rozwoju doskonalenia œrodowiska oœwiatowego województwa pomorskiego.

Nr 11/2012
Na czele Spo³eczny Komitet Organizacyjny
Jubileuszu 60-lecia CEN w Gdañsku:
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis
Jubileusz 60-lecia funkcjonowania placówki skupi³ wiele œrodowisk zwi¹zanych
z oœwiat¹. Z inicjatywy Dyrektor Centrum
Edukacji Nauczycieli w Gdañsku, zawi¹za³
siê w dniu 19 kwietnia 2012 r. Spo³eczny
Komitet Organizacyjny Jubileuszu 60-lecia
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku.
W jego sk³ad weszli przedstawiciele instytucji i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz
oœwiaty. Podejmuj¹c siê organizacji obchodów Jubileuszu 60-lecia Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdañsku, komitet mia³ na
celu uhonorowanie dotychczasowej dzia³alnoœci osób i instytucji zaanga¿owanych
we wspieranie szkó³ oraz placówek oœwiatowych w realizacji wa¿nych i odpowiedzialnych zadañ na rzecz kszta³cenia i wychowania m³odych pokoleñ. W sk³ad Komitetu
weszli: doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis (przewodnicz¹cy komitetu) – Obywatel Honorowy Miasta Gdañska, prof. dr hab. in¿. Edmund Wittbrodt – Politechnika Gdañska,
prof. dr hab. Jacek Namieœnik – Politechnika
Gdañska, prof. zw. dr hab. Andrzej G¹siorowski – Uniwersytet Gdañski, dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof. UG – Uniwersytet
Gdañski, dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG
– Naczelnik OBEP IPN w Gdañsku, dr in¿.
Bogdan Sedler – Fundacja Naukowo- Techniczna ,,Gdañsk” z IPSGM, Barbara Szczepu³a – Dziennik Ba³tycki, Piotr Wierzbicki
– Dyrektor Archiwum Pañstwowego w Gdañsku, dr Janusz Marszalec – Zastêpca Dyrektora Muzeum II Wojny Œwiatowej Gdañsku,
Marcin Westphal – Muzeum II Wojny Œwiatowej Gdañsku, Waldemar Kowalski – Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk”,
Rufin Godlewski – Stowarzyszenie ,,Nasz
Gdañsk”, Dariusz Gobis – Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej, Marek Lis – Dyrektor Zespo³u Szkó³ Plastycznych w Gdyni, Krzysztof Tryniszewski – Dyrektor XIX
LO w Gdañsku, Justyna Kaleta – Dyrektor
Gdañskiego Centrum Szkó³karskiego ,,Justyna”, Renata Ropela – Dyrektor Centrum
Edukacji Nauczycieli w Gdañsku, Ewa
Furche – Wicedyrektor CEN oraz pracownicy: Krystyna Józefczyk, Marzena Koz³owska, Anna Krajnowska, Beata Kwaœniewska,
Beata Symbor, Dariusz Urbanek, Joanna
Aleksandrowicz.
Konferencja naukowa i wyk³ad:
„Rola nauczyciela w spo³eczeñstwie
obywatelskim”
Obchody jubileuszu po³¹czone zosta³y
z konferencj¹ naukow¹. Wyk³ad na temat:
„Rola nauczyciela w spo³eczeñstwie obywatelskim” wyg³osi³a prof. nadzw. dr hab.

Wyk³ad na temat: „Rola nauczyciela w spo³eczeñstwie obywatelskim” wyg³osi³a prof. nadzw.
dr hab. Joanna Madaliñska-Michalak

Joanna Madaliñska-Michalak z Wydzia³u
Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu £ódzkiego. O nowej roli placówek doskonalenia
nauczycieli mówi³a Hanna Chilmon z Oœrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Historiê
60. lat systemu doskonalenia nauczycieli
na Pomorzu przedstawi³a Ewa Furche Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdañsku, doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis
opowiedzia³ goœciom o szko³ach dawnego
Wrzeszcza, swoimi refleksjami by³ego Ministra Edukacji podzieli³ siê prof. dr hab.
in¿. Edmund Wittbrodt, Minister Edukacji
Narodowej w latach 2000–2001. G³os zechcieli te¿ zabraæ: pos³anka na sejm RP
Katarzyna Hall, Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoñ, Zastêpca Prezydenta Miasta Gdañska Ewa
Kamiñska, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Adam Krawiec. Wystêpuj¹cy
i Goœcie sk³adali instytucji ¿yczenia rozwoju, tworzenia sieci wspó³pracy, twórczego wp³ywu na pomorsk¹ edukacjê. Nie zabrak³o kwiatów, s³ów podziêkowañ, chwili
wzruszenia. Obchody Jubileuszu uœwietni³y
wystêpy solistek i chóru XIX Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gdañsku. Uroczystoœæ
prowadzili nauczyciele konsultanci CEN
Ewa Kaliñska i Krzysztof Wysocki.
Nagrody dla najlepszych.
Wystawa o doskonaleniu kadr
oœwiatowych na Pomorzu
Jubileusz jest czasem uhonorowania pracowników. Nagrody Marsza³ka województwa Pomorskiego otrzyma³y nauczycielki
konsultantki Centrum: Ewa Kaliñska, Anna
Konkolewska, Marzena Koz³owska, Beata
Wierzba i Bo¿ena Zawistowska. Nagrodê
Pomorskiego Kuratora Oœwiaty z r¹k Pani
Kurator odebra³a nauczycielka konsultantka
Ma³gorzata Bukowska-Ulatowska. Równie¿
Dyrektor CEN przyzna³a nagrody zas³u¿o-

nym pracownikom, otrzymali je: Ewa Furche Wicedyrektor CEN, nauczycielki konsultantki: Ewa Tuz, Beata Symbor, specjalitka: Beata Kwaœniewska oraz pracownicy
administracji i obs³ugi: Krystyna Józefczyk,
Katarzyna Jastrzemska, Zofia Witkowska,
S³awomir Sieradzki, Dorota Gmerek, Anna
Szab³owska, Bogdan Bia³obrzeski, Teresa
Janusz, Krystyna Malinowska, Iwona Klinder, Andrzej Jachura i Krzysztof Wiœniewski.
Goœcie mogli zapoznaæ siê z histori¹ doskonalenia kadr oœwiatowych na Pomorzu
przedstawion¹ na wystawie w postaci 10
tablic zawieraj¹cych zdjêcia, dokumenty,
cytaty z kroniki, wycinki prasowe. Wystawê,
któr¹ mo¿na ogl¹daæ w budynku CEN, przygotowa³ zespó³ z³o¿ony z pracowników
CEN: Ewy Kaliñskiej, Beaty Kwaœniewskiej, Beaty Symbor i Beaty Zdrowowicz.
Wystawê otwiera³a Dyrektor Centrum Renata Ropela, Wicemarsza³ek Województwa
Pomorskiego Hanna Zych Cisoñ, doc. dr
in¿. Andrzej Januszajtis, prof. dr hab. in¿.
Edmund Wittbrodt. Zwiedzaj¹cy mogli
zapoznaæ siê z bogatym zbiorem faktograficznym na temat historii instytucji i jej
wspó³czesnych dzia³añ.
Monografia okolicznoœciowa autorstwa:
Jana Kulasa, prof. Andrzeja Januszajtisa
i Beaty Symbor
Z okazji Jubileuszu wydano monografiê „60 lat Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdañsku”. Publikacja opisuje ponad
pó³wieczn¹ historiê instytucji: zmieniaj¹ce
siê zadania, nazwy, kompetencje, siedziby,
kolejnych dyrektorów, lata przekszta³ceñ,
reform i ciekawych inicjatyw. Autorami
Monografii s¹: Jan Kulas, prof. Andrzej
Januszajtis i Beata Symbor.
Ukaza³ siê równie¿ numer specjalny
„Edukacji Pomorskiej” poœwiêcony ostatnim dziesiêciu latom pracy CEN.
Podczas obchodów Jubileuszu nie zabrak³o te¿ s³odkich atrakcji – ogromny tort
ufundowa³a znana gdañska cukiernia. Po
uroczystoœci goœcie mogli porozmawiaæ,
powspominaæ przy smacznym poczêstunku. Organizacjê obchodów wspomagali
nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³
Gastronomiczno Hotelarskich w Gdañsku.
Dziêkujemy wszystkim Goœciom, Sponsorom, Honorowemu Komitetowi Organizacyjnemu i wszystkim zaanga¿owanym
w organizacjê obchodów Jubileuszu 60-lecia
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku.
Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ami uroczystoœci i jej retransmisj¹ na
stronie www.cen.gda.pl
ALINA STRZA£KOWSKA
NAUCZYCIEL KONSULTANT CEN W GDAÑSKU
KOORDYNATOR PRAC JUBILEUSZOWYCH
FOT. BEATA KWAŒNIEWSKA
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Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk” działa

Dbaj o serce…
Spotkanie dla seniorów o tematyce medycznej dotycz¹ce chorób serca odby³o siê
9 paŸdziernika 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 57 im. gen. W³adys³awa Andersa
przy ul. Aksamitnej 8 w Gdañsku. Organiza-

Fot. Arch.

Pani dr. Anna Kit-Bieniecka zafrapowa³a s³uchaczy treœci¹ wyk³adu i ujê³a – nie po raz
pierwszy – urokiem osobistym

torem by³a Komisja Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”.
Wyk³ad „Dbaj o swoje serce
– nadciœnienie têtnicze” wyg³osi³a pani dr Anna Kit-Bieniecka. Choroby te dotykaj¹
nie tylko seniorów, lecz tak¿e,
coraz czêœciej, ludzi m³odych.
Poinformowani zostaliœmy –
w bardzo przystêpny sposób
– na czym polega: zapobieganie, leczenie i jak ¿yæ, gdy
dotkniêci jesteœmy t¹ chorob¹. Bardzo wa¿ne s¹: konFot. Arch.
trola zdrowia, stosowanie siê
do zaleceñ lekarza, odpowiedTemat przyci¹gn¹³ nie tylko mieszkañców dzielnicy Œródmieœcie
nia dieta, ruch na œwie¿ym powietrzu, pozytywne myœlenie. Gdy te czynDziêkujemy Dyrekcji Szko³y za nieodniki weŸmiemy na co dzieñ pod uwagê p³atne udostêpnienie sali i mi³¹ goœcinê.
z pewnoœci¹ bêdziemy mieli du¿e szanse
HELENA KORZENIOWSKA,
na zachowanie zdrowia i dobrej kondycji
KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPO£ECZNEJ
na d³u¿ej.
PRZY S TOWARZYSZENIU „NASZ GDAÑSK”

VII Asyż w Gdańsku

Wyznawcy chrzeœcijañstwa,
islamu oraz judaizmu
modlili siê o pokój
Modlitwa o Pokój by³a najwa¿niejszym punktem programu miêdzyreligijnych spotkañ w Gdañsku. Ich organizatorem jest
franciszkañski Dom Pojednania i Spotkañ im. Œw. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Muzu³mañska Gmina Wyznaniowa
i Niezale¿na Gmina Wyznania Moj¿eszowego RP.
Gdañski konwent nawi¹zuje do pamiêtnego spotkania Jana Paw³a II z wyznawcami
œwiatowych religii, które mia³o miejsce 27

paŸdziernika 1986 r. Wówczas to papie¿
Jan Pawe³ II zaprosi³ do Asy¿u 47 delegacji reprezentuj¹cych Koœcio³y i wspólnoty

Biskup Marcin Hintz wznosi modlitwê o pokój
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chrzeœcijañskie oraz 13 religii niechrzeœcijañskich. Kilka lat temu do tych cennych
doœwiadczeñ nawi¹zano w Gdañsku.

Przemarsz ulicami Gdañska
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Pod symbolicznym namiotem na dziedziñcu franciszkañskiego Koœcio³a Œwiêtej
Trójcy w Gdañsku wyznawcy chrzeœcijañstwa, islamu oraz judaizmu wznosili
modlitwy o pokój. Biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej koœcio³a ewangelickoaugsburskiego (luterañskiego) prof. Marcin Hintz apelowa³ o obronê ¿ycia, które
jest darem Bo¿ym. Imam Muzu³mañskiej
Gminy Wyznaniowej w Gdañsku Hani
Hraish zwraca³ uwagê, ¿e „Jednym z imion,
które obra³ sobie Bóg jest pokój”. Natomiast prezes Niezale¿nej Gminy Wyznania
Moj¿eszowego RP z siedzib¹ w Gdañsku

Jakub Szadaj prosi³ Haszem „o nape³nienie wszystkich m¹droœci¹, czystym s³owem
i mi³oœci¹”.
Drug¹ czêœci¹ gdañskiego spotkania
by³o Forum Jednoœci, podczas którego dyskutowano o poszanowaniu ¿ycia w trzech
religiach monoteistycznych. Ukaza³a ona
daleko id¹c¹ zbie¿noœæ pogl¹dów w tych
kwestiach. Gdañski dialog zakoñczy³ siê
wspólnym apelem o poszanowanie ¿ycia.
O tym, ¿e wci¹¿ mamy du¿o do zrobienia
i wiele uprzedzeñ do pokonania œwiadczy
stosunkowo niedawne wydarzenie. By³o
nim podpalenie nale¿¹cego do imama Ha-

niego Hraisha sklepu w gdañskiej dzielnicy
¯abianka.
– Pokój, pomimo, ró¿nic religijnych,
jest celem, który nas ³¹czy – podkreœli³ przewodnicz¹cy Niezale¿nej Gminy Wyznania
Moj¿eszowego Jakub Szadaj. – W Gdañsku to przes³anie nabiera szczególnego znaczenia. Przecie¿ ten kto ratuje jedno ¿ycie
– ratuje ca³y œwiat.
JAROS£AW BALCEWICZ
FOT. MATERIA£Y PROMOCYJNE
DOMU POJEDNANIA I SPOTKAÑ IM. ŒW.
MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W GDAÑSKU

„Biografie Gdańskie – Dni Mniejszości Narodowych” po raz dziewiąty

Bogactwo w ró¿norodnoœci
Celem „Biografii Gdañskich – Dni Mniejszoœci Narodowych” jest przybli¿enie ró¿norodnoœci oraz bogactwa mniejszoœci narodowych,
które ¿yj¹ i mieszkaj¹ w grodzie nad Mot³aw¹. Pomys³ spotkañ narodzi³ siê w 2004 roku, po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Gdañsk by³ i jest nadal tyglem kulturowym, a mniejszoœci wnosi³y i wnosz¹ istotny wk³ad w jego rozwój.
Niemiecki jazz, bia³oruska muzyka
etniczna, ukraiñski folk

wa³y siê te¿ w bibliotece, meczecie oraz
siedzibie Zwi¹zku Ukraiñców w Gdañsku.
Jakub Szadaj: „Gdañskie mniejszoœci
coraz lepiej siê znaj¹”

Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y
IX „Biografie Gdañskie – Dni Mniej- siê jednak wystêpy na du¿ej scenie Teatru
szoœci Narodowych” odby³y siê w dniach Wybrze¿e, na której mo¿na by³o podziwiaæ
zespo³y: Dobroto (muzyka ukraiñska), Grieod 18 do 21 paŸdziernika 2012 r.
W przypadaj¹cym na XVI i XVII wiek za (folklor litewski) oraz „¯awaranki” (pieokresie rozkwitu Gdañska ¿yli tu Niemcy, Polacy ¯ydzi, Holendrzy oraz Szkoci.
Z kolei po II Wojnie Œwiatowej do zrujnowanego miasta trafili ¯ydzi, Ukraiñcy,
Bia³orusini, Tatarzy, Litwini oraz Ormianie, a tak¿e Karaimi, pozostali te¿ na
tych terenach Niemcy.
Nowoœci¹ ubieg³orocznej edycji „Biografii Gdañskich – Dni Mniejszoœci Narodowych” by³y koncerty w Stacji Orunia. Pomys³ siê sprawdzi³ i w tym roku
zaprezentowa³y siê tam zespo³y: „Julia
Hülsmann Trio (jazz – Niemcy), „Port
Mone” (muzyka etniczna – Bia³oruœ) oraz
Pawe³ Braun i Lawrence Okey Ugwu otrzymali
„The Ukrainian Folk”. Spotkania odbyHonorowe Nagrody Kulturalne

Zespó³ Griega z Litwy na scenie Teatru Wybrze¿e

œni bia³oruskie), M³odzie¿owy Zespó³ Tañca Regionalnego Saga (kultura niemiecka),
a tak¿e Urszulê Makosz z zespo³em, œpiewaj¹cych w jidysz, ladino oraz po hebrajsku. Zosta³y tak¿e wrêczone Honorowe
Nagrody Kulturalne, które przyzna³a Rada
Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych na
Pomorzu. Otrzymali je: Pawe³ Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku oraz Lawrence
Okey Ugwu, dyrektor Nadba³tyckiego
Centrum Kultury. Widzowie podziêkowali te¿ oklaskami pani Lidii Poleœnej
z Urzêdu Miejskiego w Gdañsku za profesjonaln¹ wspó³pracê podczas organizacji tej imprezy.
– Dziêki tym imprezom gdañskie
mniejszoœci coraz lepiej siê znaj¹ – podkreœli³ Jakub Szadaj, przewodnicz¹cy
Rady Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych na Pomorzu. –„Biografie Gdañskie”
staj¹ siê coraz ciekawsze.
JAROS£AW BALCEWICZ
FOT. ANNA MARIA BOROS

Zespó³ Dobroto z Ukrainy na scenie Teatru Wybrze¿e
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Na przełomie 2001 i 2012 roku ruszył projekt badawczy IPN:
„Poszukiwanie miejsc pamięci ofiar terroru komunistycznego lat 1944–1956”

Tajemnice zw³ok
pomorskich wiêzieñ
Na prze³omie 2001 i 2012 roku ruszy³, realizowany przez IPN, projekt badawczy „Poszukiwanie miejsc pamiêci ofiar
terroru komunistycznego lat 1944–1956”. Jego celem jest m.in. odnalezienie miejsc pochówku i przekazanie zw³ok
osób, które w wymienionym okresie powojennym sta³y siê ofiar¹ i odda³y swoje ¿ycie w konfrontacji ze zbrodniczym
systemem komunistycznym.
W ka¿dym z województw Polski powo³ano jedn¹ osobê do realizacji projektu.
W nadziei na odzew spo³eczeñstwa.
83 nazwiska osób straconych w Gdañsku
Prowadzone prace jeszcze trwaj¹, jednak ju¿ dzisiaj warto pokusiæ siê o publiczne przedstawienie pewnych wniosków. W za³o¿eniu mo¿e siê to przyczyniæ
do odzewu ze strony spo³eczeñstwa, a tym
samym uzupe³niæ wiedzê w nierozwi¹zanych jeszcze w¹tkach, a tych nie brakuje.
W krêgu zainteresowania w Województwie Pomorskim znalaz³y siê – le¿¹ce w jego
obecnych granicach – wiêzienia w: Gdañsku, Wejherowie, S³upsku, Chojnicach, Malborku, Sztumie i w Starogardzie Gdañskim.
Jak siê mo¿na by³o spodziewaæ jednym
z najciekawszych pod wzglêdem tajemnic
pozosta³o wiêzienie w Gdañsku przy ulicy
Kurkowej. Sporz¹dzony imienny wykaz
zmar³ych i straconych w latach 1945–
1956 obejmuje tu a¿ 1470 osób i mimo, ¿e
niemal 1200 s¹ to ofiary chorób zakaŸnych,
w tym tyfusu w latach 1945–1946, to liczba jest i tak wart¹ pamiêci historycznej.
Wspomniane ofiary chorób zakaŸnych
i inne, w tym czasie stracone, pochowano
w wiêkszoœci w mogile zbiorowej w rogu

Jedno z miejsc potajemnych pochówków w latach
1945–46 na nieistniej¹cym Cmentarzu Œw. Barbary – Stan z 2006 r. (fot. P. Bil, ze zb. W.K.)

ulic Powstañców Warszawskich i gen. D¹browskiego. Od kilku lat stoi tam pomnik
upamiêtniaj¹cy to miejsce. Drugim z miejsc
pochówku dla tego okresu sta³ siê teren –
nieistniej¹cego ju¿ – Cmentarza Œw. Barbary na rogu ulic Powstañców Warszawskich i gen. Bema. W póŸniejszym okresie
cia³a chowano na Cmentarzu Garnizonowym w Gdañsku i Cmentarzu Centralnym
Srebrzysko w Gdañsku. Znaczn¹ liczbê cia³
przekazano te¿ do Akademii Lekarskiej
w Gdañsku.
W liczbie 1470 ofiar gdañskich znajduj¹
siê 83 nazwiska osób straconych. Wœród
nich jest 29 osób straconych za zbrodnie
wojenne podczas II Wojny Œwiatowej, 19 za
zbrodnie typowo kryminalne i 25, które znalaz³y siê w szczególnym krêgu zainteresowania – ofiary systemu politycznego, które
w starciu z nim odda³y swoje ¿ycie. Dziesiêæ
pozosta³ych w liczbie osób straconych wobec braku pe³nych dotycz¹cych ich danych
pozostaje jeszcze nie sklasyfikowanych.

Selmanowicza i Danuty Siedzikówny. Na
cmentarzu tym pochowano prawdopodobnie równie¿: Jana Drelicha, Henryka Ernesta, Stanis³awa Kulika, Tadeusza Mañkowskiego i Stefana Paczkowskiego. Niestety
tylko jedno miejsce pochówku zostaje bezsprzecznie zidentyfikowane i dotyczy Adama Dedio. Problemem dla pozosta³ych jest
brak archiwalnych ksi¹g cmentarnych tego
miejsca. Autor liczy na to, ¿e odezw¹ siê
osoby, które pamiêtaj¹ groby z enigmatycznymi tabliczkami numerycznymi nad nimi,
a mo¿e te¿ posiadaj¹ jakieœ zdjêcia z takimi
grobami w swoich zbiorach.
Najmniej tajemnic kryje w sobie natomiast Cmentarz Centralny Srebrzysko. Zachowane ksiêgi cmentarne i praca w terenie
pozwoli³y odnaleŸæ istniej¹ce groby bohaterskich ofiar systemu – Jerzego Sulatyckiego, Karola Martyñskiego, Edmunda Sterna
i Kazimierza Kanieckiego. Potwierdzono
brak ekshumowanego do Gdyni grobu Zdzis³awa Ficka. Ustalono równie¿ miejsca
wczeœniejszych pochówków i zlikwidowanych grobów Kazimierza Praissa, Zygmunta Izdebskiego, Boles³awa Tarnowskiego,
Jana Cho³uja i Stefana Koliñskiego.
Przeprowadzone dotychczas prace pozwoli³y ju¿ we wstêpnej fazie na stosunko-

Cmentarz Garnizonowy:
tylko jedno miejsce pochówku
– Adama Dedio – zidentyfikowane

Jedyne ze znanych miejsc pochówku
na Cmentarzu Garnizonowym, fot. WK
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Najwiêcej tajemnic kryje w sobie Cmentarz Garnizonowy. Wed³ug ustaleñ pochowano na nim cia³a bohaterskich ofiar –
Adama Dedio, Norberta Imbery, Feliksa

Krzy¿ na grobie Kazimierza Kanieckiego na
Cmentarzu Centralnym Srebrzysko, fot. WK
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Symboliczne groby D. Siedzikówny i F. Selmanowicza na Cmentarzu
Garnizonowymw Gdañsku – 2006 r. (fot. C. Sz³apak, ze zb. WK)

wo szybkie i sensacyjne w swej wymowie
odkrycie. W liczbie polskich wiêzieñ, w których wykonywano kary œmierci w latach
1944–1945 podaje siê w literaturze naukowej temu poœwiêconej ponad sto miejscowoœci, a jednak nie ma tu jednego z najwiêkszych wiêzieñ w Sztumie. Mo¿e nie
by³o tu potrzebne wykonywanie kar œmierci skoro warunki pobytu by³y tu tak pod³e,
¿e tylko w latach 1945–1953 zmar³o tu 270
osób. Gdyby dodaæ do tego ciê¿ko chorych
i w stanie agonalnym przewo¿onych do
szpitala wiêziennego w Gdañsku, gdzie wielu z nich wkrótce i tak umiera³o, to lista ta
mo¿e siê okazaæ i z pewnoœci¹ oka¿e siê
znacznie wy¿sz¹.
Na liœcie zmar³ych w wiêzieniu
w Sztumie – obok zbrodniarzy wojennych
i typowo kryminalnych – s¹ nazwiska
osób szczególnie zas³u¿one dla historii
Polski i powojennego ruchu oporu
Lista zmar³ych w wiêzieniu w Sztumie
wydaje siê szczególnie wa¿n¹ do dalszych
badañ. Wynika to chocia¿by z faktu, ¿e –
obok wielu zbrodniarzy wojennych i typowo kryminalnych – znajduj¹ siê na niej
nazwiska osób szczególnie zas³u¿one dla
historii Polski i powojennego ruchu oporu.
Jest wœród nich kontradmira³ Adam Mo-

Pomnik nad mogi³¹ zbiorow¹ wiê¿niów zmar³ych i straconych
w 1945 r. – stan 2007 r. (fot. C. Sz³apak, ze zb.WK)

huczy zmar³y tu 7 maja 1953 r. Jego cia³o
pochowano na warszawskim cmentarzu
Bródnie. Niestety, los wielu innych zw³ok
pozostaje nadal anonimowy i bezwzglêdnie wymaga dalszych ustaleñ.
Lista zmar³ych w wiêzieniu w Wejherowie
nie jest tak obszerna, jak gdañska i sztumska. Widniej¹ na niej 33 nazwiska, w tym
13 osób straconych. Podobna liczbowo wygl¹da lista zmar³ych i straconych w S³upsku, która obejmuje 32 nazwiska, wœród
nich jest 4 osoby stracone. 32 nazwiska
obejmuje lista wiêzienia w Starogardzie
Gdañskim, jest na niej 6 osób straconych.
Na liœcie wiêzienia w Malborku znalaz³o
siê 10 nazwisk – 9 zmar³ych i 1 straconej.
W wykazie wiêzienia w Chojnicach s¹ 4 nazwiska – jednej zmar³ej i 3 straconych.
Informacje o zw³okach zmar³ych i straconych w latach 1945–1956 w wiêzieniach obecnych granic Województwa Pomorskiego dostarczy³a analiza dokumentacji
Archiwum Zak³adu Anatomii i Neurobiologii Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgodnie z bezpoœrednimi wskazaniami w dokumentacji Akademii Lekarskiej
w Gdañsku z wiêzienia w Gdañsku przekazano w latach 1946–1952 cia³a 152 osób
zmar³ych i straconych. Tylko w 33 przypadkach pozostaj¹ odnotowane pe³ne dane

Fot. WK

P³yta nagrobna Edmunda Sterna na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko

personalne. Pozostali (119) zostali przyjêci,
jako N/N. Z zapisanych dat wynika, ¿e cia³a
rozpoczêto przyjmowaæ do Akademii Lekarskiej w Gdañsku z wiêzienia w Gdañsku 04.07.1946 r. Ostatnie z cia³ przyjêto
24.11.1952 r.
Dotychczasowe prace badawcze
wskazuj¹, ¿e w wiêzieniach
Województwa Pomorskiego w latach
1945–1956 stracono 110 osób
i zmar³o w nich kolejne 1750 osób,
co daje sumê 1851 osób
Ze sztumskiego wiêzienia przekazano
91 zw³ok. Pierwsze z nich dostarczono 4
maja 1948 r., ostatnie 13 lutego 1953 r.
Odmiennie dla praktyki cia³ przyjmowanych z wiêzieniu w Gdañsku, w przypadku
wiêzienia sztumskiego tylko 4 cia³a przyjêto z adnotacj¹ N/N. Przy pozosta³ych 87
zw³okach pozostaj¹ odnotowane ich dane
personalne – nazwisko i imiê. Znacznie
skromniejsze dane pozyskiwania zw³ok
dotycz¹ wiêzieñ w Starogardzie Gdañskim
i w Wejherowie. W przypadku Starogardu
Gdañskiego istnieje tylko w dwóch przypadkach potwierdzenie bezpoœredniego przekazania zw³ok (w maju 1949 r. i w grudniu
1951 r.). W odniesieniu do wiêzienia w Wejherowie istnieje tylko jedno potwierdzenia

Fot. WK

P³yta nagrobna Jerzego Sulatyckiego na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko
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bezpoœredniego przyjêcia zw³ok (w styczniu 1950 r.).
Wœród wielu cia³, jakie trafi³y w latach
1946–1956 do prosektorium Akademii Lekarskiej znalaz³y siê równie¿ zw³oki osób
zmar³ych i straconych w zwi¹zku z ich
dzia³alnoœci¹ w strukturach powojennego
podziemia. Wœród straconych znajduj¹ siê:

Wiktoras Jantcauskas, Henryk Kazimierczak, Marian Kowal, Henryk Mirzyñski
i Ottomar Zielke.
Dotychczasowe prace badawcze wskazuj¹, ¿e w wiêzieniach Województwa Pomorskiego w latach 1945–1956 stracono 110
osób i zmar³o w nich kolejne 1750 osób,
co daje sumê 1851 osób. Wœród zmar³ych

i straconych znajduj¹ siê osoby, które nie
godzi³y siê na powojenny komunistyczny
system polityczny i walce z nim odda³y
swoje ¿ycie. Ich ofierze nale¿ny jest szacunek i upamiêtnienie. Temu te¿ ma s³u¿yæ
realizowany projekt i wszystkie osoby mog¹ce w tym pomóc proszone s¹ o kontakt.
WALDEMAR KOWALSKI

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (1)

Losy rynku
na Przymorzu…
Prywatn¹ w³aœcicielkê wyw³aszczono z nieruchomoœci przy ulicy Ch³opskiej w Gdañsku w 1967 roku, poniewa¿ na tym
terenie planowano wybudowaæ szko³ê podstawow¹ (szko³ê æwiczeñ). Szko³a nie powsta³a, funkcjonowa³o natomiast
w tym miejscu targowisko Zielony Rynek. Po latach w³aœcicielka czêœæ wyw³aszczonej nieruchomoœci odzyska³a, za
resztê wyp³acono jej odszkodowanie.
Jak do tego dosz³o?
Planowana szko³a, jak wiele innych zamierzeñ inwestycyjnych w okresie PRL-u,
nie powsta³a, nieruchomoœæ zosta³a jednak

PODSTAWA
Postêpowania dotycz¹ce zwrotów wyw³aszczonych nieruchomoœci prowadzone
s¹ w oparciu o przepisy Kodeksu Postêpowania Administracyjnego oraz Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (uogn).
Cel wyw³aszczenia, jaki zosta³ okreœlony w decyzji o wyw³aszczeniu nieruchomoœci, musi byæ rozumiany bardzo œciœle
i przy jego ustalaniu nie jest dopuszczalna wyk³adnia rozszerzaj¹c¹. Ta zasada
interpretacyjna, na któr¹ wielokrotnie powo³uj¹ siê s¹dy administracyjne, jest konsekwencj¹ Konstytucyjnej zasady ochrony prawa w³asnoœci i dopuszczalnoœci
wyw³aszczenia tylko na cel publiczny.
Dlatego te¿ w przypadku zrealizowania na nieruchomoœci innego celu ani¿eli
ten, który zosta³ pierwotnie przewidziany,
nale¿y orzec zwrot wyw³aszczonej nieruchomoœci.
Co wiêcej cel, na który nieruchomoœæ
wyw³aszczono musi zostaæ zrealizowany
w œciœle okreœlonych terminach, które zosta³y uregulowane w art. 137 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.
Zgodnie z tym przepisem: „Nieruchomoœæ uznaje siê za zbêdn¹ na cel okreœlony w decyzji o wyw³aszczeniu, je¿eli:
1) pomimo up³ywu 7 lat od dnia, w którym
decyzja o wyw³aszczeniu sta³a siê
ostateczna, nie rozpoczêto prac zwi¹zanych z realizacj¹ tego celu albo
2) pomimo up³ywu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wyw³aszczeniu sta³a
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wyw³aszczona i przez wiele lat pozostawa³a niezagospodarowana.
Dopiero na pocz¹tku lat 80. XX wieku
zmieniono koncepcjê zagospodarowania

PRAWNA
siê ostateczna, cel ten nie zosta³ zrealizowany.
2. Je¿eli w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, cel wyw³aszczenia zosta³
zrealizowany tylko na czêœci wyw³aszczonej nieruchomoœci, zwrotowi podlega
pozosta³a czêœæ.”
W konsekwencji rozpoczêcie prac budowlanych po up³ywie okresu 7 lat od
daty wyw³aszczenia nieruchomoœci skutkuje koniecznoœci¹ orzeczenia zwrotu takiej nieruchomoœci. Tak samo zakoñczenie
prac budowlanych po up³ywie 10 lat od
daty wyw³aszczenia stanowi przes³ankê
pozytywn¹ do orzeczenia zwrotu wyw³aszczonej nieruchomoœci. Nadto rozpoczêcie prac budowlanych przed up³ywem 7
lat, ale zakoñczenie ich po up³ywie 10
lat, bêdzie stanowi³o podstawê do zwrotu wyw³aszczonej nieruchomoœci.
Z kolei nieobowi¹zuj¹cy ju¿ art. 229a
uogn mia³ nastêpuj¹ce brzmienie: „Przepis art. 229 (dopis MF: zgodnie z art. 229
uogn roszczenie o zwrot nie przys³uguje)
stosuje siê, je¿eli na nieruchomoœci zosta³ zrealizowany inny cel ni¿ okreœlony
w decyzji o wyw³aszczeniu, który w dniu
wydania tej decyzji móg³ stanowiæ podstawê wyw³aszczenia.”
Przepis ten, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, utraci³ moc z dniem 9 kwietnia
2008 r. na skutek wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2008 r.
wydanego w sprawie K 6/05.

tej nieruchomoœci jak i s¹siaduj¹cych z ni¹
gruntów i zaplanowano powstanie w tamtym miejscu targowiska.
Oczywiœcie nowa inwestycja mia³a siê
nijak do pierwotnie zamierzonej, lecz – jak
powszechnie wiadomo w czasach realnego
socjalizmu – niezbyt przejmowano siê prywatn¹ w³asnoœci¹ i nikomu nawet nie przysz³o do g³owy by nieruchomoœæ zwróciæ
by³ej w³aœcicielce.
Pod koniec wrzeœnia 2004 r. zosta³ z³o¿ony wniosek o zwrot wyw³aszczonej nieruchomoœci. Jednak wówczas na przeszkodzie w odzyskaniu nieruchomoœci stan¹³
feralny przepis ustawy o gospodarce nieruchomoœciami – art. 229a tej¿e ustawy.
Na szczêœcie przepis ten, jak¿e krzywdz¹cy
dla osób poszkodowanych wyw³aszczeniami
w okresie PRL-u, zosta³ uchylony z dniem
9 kwietnia 2008 r.
Wówczas droga do odzyskania nieruchomoœci stanê³a otworem i czêœæ wyw³aszczonej nieruchomoœci (3.917 m2 z 5.197 m2)
zosta³a zwrócona by³ej w³aœcicielce, z uwagi na fakt, i¿ cel wyw³aszczenia nie zosta³
zrealizowany.
Za pozosta³¹, niezwrócon¹ czêœæ wyw³aszczonej nieruchomoœci (o pow. 1.280 m2), na
której powsta³a droga gminna, poprzednia
w³aœcicielka otrzyma³a – na podstawie decyzji wydanej w 2011 r. przez Prezydenta
Miasta Gdañska wykonuj¹cego zadania
starosty z zakresu administracji rz¹dowej –
odszkodowanie.
MAREK FORYŒ
PRAWNIK DART DG
+48 502 166 892
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111. rocznica urodzin Stanisławy Przybyszewskiej

„Zobacz co ta szalona Staœka tu
wymalowa³a, same zberezieñstwa”
Przedstawiciele Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki: Daniel Kufel i Beniamin Korolewski oraz Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”: Roman Nadolny i Dariusz Wróblewski z³o¿yli w dniu 1 paŸdziernika 2012 r. wi¹zankê kwiatów przed
tablic¹ pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ pamiêci Stanis³awy Przybyszewskiej przy ulicy Augustyñskiego 1 w Gdañsku.
Dramatopisarka mieszka³a przy Gimnazjum Polskim w Gdañsku, tu powstawa³y
jej utwory literackie.
Zamieszka³a w jednym budynków
Gimnazjum Polskiego WMG
Dla przypomnienia, dramat „Sprawa
Dantona”, napisany w Gdañsku, jest jednym z najbardziej Jej znanych utworów,
sfilmowa³ go Andrzej Wajda z aktorem
francuskim Gerardem Depardieu i Wojciechem Pszoniakiem w rolach g³ównych.
Stanis³awa Przybyszewska, urodzona
w Myœlenicach 1 paŸdziernika 1901 r.,
wychowywana by³a tylko przez matkê,
znan¹ malarkê krakowsk¹, Anielê Paj¹kównê. Po œmierci matki, od roku 1912,
opiekê nad Stanis³aw¹ sprawowali krewni
– rodzina Moraczewskich oraz Marcin i Helena Barliñscy. Przez wiele lat, wraz ze swoimi wychowawcami, Stanis³awa przebywa³a
za granic¹. Jej edukacja szkolna wzbogacona
by³¹ intensywn¹ nauk¹ jêzyków obcych.
Jej ojciec, Stanis³aw Przybyszewski, znany wœród Polaków, ale te¿ w Niemczech
i w Skandynawii, literat, wspó³za³o¿yciel

i czo³owy ideolog M³odej Polski, na prze³omie stuleci wêdrowa³ po Europie prowadz¹c cygañsko-kawiarniane ¿ycie. Twórca
teorii nagiej duszy, ekstatyczny, metafizyczny wizjoner, nie zwi¹zany ciasnymi zasadami
moralnymi, gdy minê³a jego s³awa w 1920 r.
pojawi³ siê w Gdañsku, jako urzêdnik kolejowy pañstwa polskiego. By³ wspó³za³o¿ycielem Gimnazjum Polskiego w Wolnym
Mieœcie Gdañsku. Z uwagi na ten fakt córka Przybyszewskiego, Stanis³awa, uzyska³a
mo¿liwoœæ zamieszkania w jednym z budynków nale¿¹cych do tej szko³y. W Gdañsku
pisarka mieszka³a od koñca 1924 roku do
roku 1935. Aby zapewniæ sobie utrzymanie, udziela³a korepetycji gimnazjalistom,
w ten sposób w³¹cza³a siê tak¿e w ¿ycie
szkolnej spo³ecznoœci.
Talent literacki by³ równy jej zdolnoœciom
do malarstwa i grafiki
Talent literacki Stanis³awy Przybyszewskiej by³ równy jej zdolnoœciom do malarstwa i grafiki. Edukacjê plastyczn¹ zawdziêcza³a swojej mamie. Po œmierci pisarki,
jedn¹ z pierwszych osób, które wesz³y do
pokoju, w którym
mieszka³a, by³ Leonard Nadolny, woŸny gimnazjum, dziadek autora. To, co

Z³o¿enie wi¹zanki przy p³ycie pami¹tkowej

zobaczy³, uj¹³ w nastêpuj¹cych s³owach,
zwracaj¹c siê do swojego syna Brunona,
ojca autora: „Zobacz co ta szalona Staœka
tu wymalowa³a, same zberezieñstwa”. Obrazy i grafiki wisz¹ce na œcianach autorstwa zmar³ej nazywamy dzisiaj erotykami.
Czy zachowa³y siê jakieœ jej malarskie dzie³a do chwili obecnej? Jest to mo¿liwe. Prawdopodobnie Helena Barliñska zabra³a je do
Warszawy, lub zosta³y zdeponowane w magazynach Gimnazjum. Po 1 wrzeœnia 1939 r.
maj¹tek ruchomy szko³y w postaci: map,
ksi¹¿ek, obrazów itp., przekazano do gdañskich antykwariatów. Widniej¹ce na nich
piecz¹tki „Gimnazjum Polskie” zaklejono
nalepkami „Antykwariat DANZIG”.
Stanis³awa Przybyszewska zosta³a pochowana z godnoœci¹ i szacunkiem przynale¿nym osobie wyznania rzymsko-katolickiego. Podczas uroczystoœci pogrzebowej,
obok rodziny przyby³ej z Warszawy, obecni byli przedstawiciele szko³y, przy której
mieszka³a ponad dziesiêæ lat, do ostatnich
swoich dni.
Zbierajmy pami¹tki po naszej znakomitej
pisarce i malarce
Na dokumencie pogrzebowym poœwiadczaj¹cym zgon, sporz¹dzonym w Koœciele
Chrystusa Króla, podpis z³o¿y³a wspomniana ju¿ wy¿ej Helena Barliñska. Nagrobek

Napis na p³ycie pami¹tkowej
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Stanis³awy Przybyszewskiej nie zachowa³ siê
do dzisiaj. Znaczn¹ czêœæ cmentarza „Stolzenberg”, na którym zgodnie z dokumentami
pochowano pisarkê, zlikwidowano, pozosta³a jego czêœæ pe³ni wspó³czeœnie dalej funkcjê nekropolii w dzielnicy Che³m.
Na pami¹tkê lat ¿ycia i twórczoœci, spêdzonych przez Stanis³awê Przybyszewsk¹
w Gdañsku, przed dawnym Gimnazjum
Polskim przy ulicy Augustyñskiego 1, od

wielu lat istnieje tablica pami¹tkowa. Jest
to jedno z nielicznych miejsc w Trójmieœcie, w którym upamiêtniono znakomit¹
pisarkê. Warto poœwiêciæ jej wiêcej zainteresowania i uwagi, bo przecie¿ osoby interesuj¹ce siê ¿yciem Stanis³awy Przybyszewskiej i znaj¹ce jej utwory, nazywaj¹ j¹
„nieuhonorowan¹ czwart¹ polsk¹ laureatk¹ nagrody Nobla mieszkaj¹c¹ i tworz¹c¹ w Gdañsku”.

111. rocznica urodzin Stanis³awy Przybyszewskiej, jest te¿ dobr¹ okazj¹ do wyst¹pienia z apelem o zbieranie pami¹tek,
po naszej znakomitej pisarce i malarce,
jeœli siê takie zachowa³y, mog¹ one wzbogaciæ kronikê tradycji Polonii w Wolnym
Mieœcie Gdañsku.
ROMAN NADOLNY
ZDJÊCIA: DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Nowa przestrzeń, a w niej – wystawy, warsztaty dla dzieci, kawiarenka

„KuŸnia jest tym dla Orunian
czym ¯uraw dla Gdañska”
Uroczyste otwarcie zabytkowej KuŸni przy ul. Goœcinnej 10 w dzielnicy Orunia odby³o siê w sobotê, 13 paŸdziernika 2012 r.
Obiekt przeszed³ gruntowny remont. Roboty, które kosztowa³y 600 tys. z³otych, sfinansowa³o Miasto. Obiekt integrowaæ
bêdzie mieszkañców dzielnicy i stanie siê „now¹” atrakcyjn¹ wizytówk¹, a jego gospodarzem zosta³a Gdañska Fundacja
Innowacji Spo³ecznej.
Ju¿ od wczesnych godzin porannych
na terenie „Oruñskiej Starówki” panowa³
wzmo¿ony ruch.
Kuchnia polowa, warsztat bursztyniarski,
kwas chlebowy, pokazy kowalstwa
artystycznego
Budynek KuŸni powsta³ ok. 1880 roku,
jest to zespó³ domu podmiejskiego z kuŸni¹,
do rejestru zabytków wpisano go w 1983
roku. Do roku 2009 u¿ytkowany by³ jako
budynek mieszkalny.
„KuŸnia jest tym dla Orunian czym ¯uraw
dla Gdañska” – te s³owa prof. Jerzego Sampa sta³y siê mottem sobotniego radosnego
spotkania.
– Trzeba wszystkiego dopilnowaæ, pozapinaæ na przys³owiowy „ostatni guzik” –
mówi Piotr Wróblewski, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, jeden z organizatorów uroczystoœci.
Jeden po drugim wyrastaj¹ kolorowe
namioty.
– Tutaj bêdzie nag³oœnienie, w tym namiocie urz¹dzimy polow¹ kuchniê, w tamtym swój warsztat roz³o¿y pani Ewa Skiba,
zajmuj¹ca siê artystyczn¹ obróbk¹ bursztynu, cz³onkini Stowarzyszenia In¿ynierów
i Pasjonatów „Orunia”, a tu stanie kramik
z tradycyjnym kwasem chlebowym – dodaje
Wróblewski.
Pod œcian¹ kuŸni przygotowano paleniska, to najwa¿niejsza atrakcja dnia, w tym
miejscu pracowaæ bêd¹ m.in. kowale z pracowni kowalstwa artystycznego Remigiusza Bystrka.
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Oficjalne otwarcie rozpoczê³o siê o godzinie 14. By³y okolicznoœciowe przemówienia i podziêkowania dla wszystkich zaanga¿owanych w ten niew¹tpliwy sukces.

rence, która ju¿ nied³ugo otwarta zostanie
dla mieszkañców dzielnicy.

Wstêgê przeciêli: Stanis³aw Peek,
ostatni lokator kuŸni i Maciej Lisicki

– Jestem przekonana, i¿ nie zabraknie
nam pomys³ów na wykorzystanie nowej,
oryginalnej przestrzeni – podsumowuje
Agnieszka Leœniewska, szefowa „Oruñskiej KuŸni”. – Obiekt ma wielk¹ szansê
stania siê swojego rodzaju centrum kulturalnym dzielnicy.
Uroczystoœæ trwa³a, gwar, s³ychaæ by³o
miarowy odg³os kowalskich m³otów. Wszystko, co siê tutaj dzia³o, spowija³ smakowity
zapach pieczonych jab³ek z cynamonem.
A w g³owie k³êbi³y siê myœli. Czy uda siê
nam, Orunianom z czasem „wskrzesiæ” pozosta³e zabytki naszej „Starówki”, których jest
wiele? Czy bêdziemy jeszcze niejednokrotnie
cieszyæ siê wspólnymi sukcesami? Patrz¹c na
„KuŸniê” i na ludzkie zaanga¿owanie wierzê,
¿e tak, wszak potencja³ ludzi „którym zale¿y”
ci¹gle roœnie. To w³aœnie ci ludzie bior¹ na siebie ciê¿ar zmiany panuj¹cych wci¹¿, niestety,
negatywnych stereotypów, dotycz¹cych naszej atrakcyjnej, niedocenianej dzielnicy.
Na koniec – szczêœcie w postaci podarowanej podkowy, wykutej przez jednego
z goszcz¹cych na uroczystoœci kowali i bursztynowy s³onik w d³oni ma³ego mieszkañca
dzielnicy, które zostan¹ tutaj, w „KuŸni”,
pierwszym, odnowionym zabytku na naszej Oruni.
ROMAN WAWRZYNIEC ITRICH
ZDJÊCIA: PAWE£ PATYK

Dziêkowano: w³odarzom miasta reprezentowanym przez wiceprezydentów, pani¹
Ewê Kamiñsk¹ i pana Macieja Lisickiego,
radnym – zarówno miasta jak i osiedla, pani
Mariannie Sitek-Wróblewskiej, prezesce
Gdañskiej Fundacji Innowacji Spo³ecznej
i wielu, wielu innym, bez których nie by³oby tego wyj¹tkowego dla dzielnicy œwiêta.
Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali –
Stanis³aw Peek, mieszkaj¹cy w kuŸni blisko pó³ wieku i Maciej Lisicki, wiceprezydent Miasta Gdañska.
I tak odrestaurowana „Oruñska KuŸnia”
otwar³a podwoje.
– Niewiarygodne, to czego dokonali ludzie remontuj¹cy ten obiekt graniczy z cudem – mówi pan Józef, mieszkaniec ulicy
Raduñskiej. – Pamiêtam rozpadaj¹c¹ siê ruderê bez tynku, z oknami zabitymi p³ytami
pilœniowymi. A teraz jest piêknie.
To prawda. Dzie³o elbl¹skiej firmy „BUDCHEM” pana Arkadiusza Lewickiego, specjalisty od tego rodzaju zadañ, robi wra¿enie.
W murach zabytku powsta³a doskonale odnowiona, nowoczesna przestrzeñ, w której
zaplanowano szereg inicjatyw. Miêdzy innymi w urz¹dzonej galerii bêd¹ organizowane wystawy fotograficzne, warsztaty dla
dzieci itp. Nie zapomniano o ma³ej kawia-

Smakowity zapach pieczonych jab³ek
z cynamonem. A w g³owie k³êbi³y siê myœli
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Uroczyste przeciêcie wstêgi
Odremontowana zabytkowa kuŸnia na Oruni

Przedstawienie sztuki przez oruñskich gimnazjalistów

Prezentacja obróbki bursztynu przez przedstawicielkê IKO

Prezentacja pracy kowali na ¿ywo

Prezentacja wyrobów wykonanych przez kowali
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