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Ze wszystkich średniowiecznych jest największy i ma największy
udźwig

Gdañsk w œwiecie ¿urawi
Czêsto s³yszymy lub czytamy o gdañskim ¯urawiu, ¿e by³ najwiêkszym lub najstarszym dŸwigiem
europejskiego œredniowiecza. Czas sprawdziæ te informacje. W tym celu spróbujemy dokonaæ przegl¹du
historycznych wiadomoœci o ¿urawiach. Od razu muszê siê zastrzec, ¿e ograniczymy siê do dŸwigów (œciœlej dŸwignic),
s³u¿¹cych do prze³adunku towarów lub stawiania masztów, jednego tylko rodzaju – napêdzanych przez ludzi chodz¹cych
w tzw. bêbnach deptakowych.
Najstarsze urz¹dzenie mechaniczne
tego typu opisa³ ok. 230 roku przed Chrystusem (naruszam tutaj zakaz komunistycznej cenzury, która nakazywa³a
pisaæ „przed nasz¹ er¹”, w skrócie
„p.n.e.”) Filon z Bizancjum.

pierw z Francji, potem z miast innych krajów. Oto lista – z pewnoœci¹ niepe³na –
¿urawi, wed³ug dat pierwszej wzmianki:

Rzymskie urz¹dzenia techniczne
przejê³a w œredniowieczu Europa

w 1367 r. mamy pierwsz¹ wzmiankê
o ¿urawiu w Gdañsku: apud caranum czyli przy ¯urawiu. A wiêc na pewno nie
by³ najstarszy. Ten nasz pierwszy
¿uraw sta³ w tym samym miejscu,
co dziœ, na „dolnym” koñcu ulicy
Szerokiej, przy bramie wodnej, która istnia³a ju¿ – on pewnie te¿ –
w roku 1363. Jak wygl¹da³, czy by³
wbudowany w bramê, jak dzisiejszy,
czy sta³ osobno – nie wiemy. Wobec
licznych kontaktów z zachodnimi
miastami mo¿emy byæ pewni, ¿e
mia³ ju¿ wówczas napêd deptakowy,
podobny do tamtych, tzn. dwa „wielkie ko³a” z chodz¹cymi wewn¹trz
ludŸmi.

By³ to podnoœnik kube³kowy do
wyci¹gania wody ze studni. Niewiele póŸniejsze jest najstarsze wyobra¿enie dŸwigu z bêbnem deptakowym na p³askorzeŸbie rzymskiej
z II wieku prz. Chr., eksponowanej
w Muzeum Laterañskim w Rzymie.
Dzia³aj¹ce kopie rzymskich ¿urawi
tego rodzaju, wykonane na podstawie
Odbudowany – wygl¹da
odkopanych resztek, stoj¹ w Bonn
jak dawniej
i Xanten. Pokazy ich pracy s¹ wielk¹
atrakcj¹, za której ogl¹danie turyœci
Gdy w 1442 r. sp³on¹³, rozpisano
p³ac¹ pieni¹dze. Rzymskie urz¹dzepodatek na odbudowê. Poniewa¿
nia techniczne przejê³a w œredniobrama mia³a byæ znacznie potê¿niej¯uraw w tzw. Kodeksie kardyna³a Maciejowskiego (XIII w.)
wieczu Europa. Œwiadectwa istnienia
sza ni¿ dot¹d, Krzy¿acy uznali j¹ za
¿urawi z napêdem bêbnowym, zwanych 1244 Utrecht, 1263 Antwerpia, 1288 Bru- zagro¿enie dla zamku w zakolu Mot³awy
po ³acinie magna rota czyli wielkie ko³o, gia, 1291 Hamburg, 1330 Lüneburg, 1337 i odmówili zgody. Mimo to, dziêki energii
zaczynaj¹ p³yn¹æ od oko³o 1225 r., naj- Stade i dopiero na siódmym miejscu, i zdecydowaniu burmistrza Henryka Vor-
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W Kolonii, Trewirze, Andersach…
Porównajmy te osi¹gi z udŸwigiem innych historycznych ¿urawi. Jak wynika
z póŸnoœredniowiecznych rozporz¹dzeñ
14-wieczne ¿urawie w Kolonii mia³y
udŸwig do 1,62 t, a w pierwszej po³owie
XV w. – do 2 t. ¯uraw z 1413 r. w Trewirze podnosi³ ciê¿ary do 1,2 t, w Andernach (z 1561 r.) do 1,4 t. Wspomniany
wy¿ej ¿uraw w Stade (pochodz¹cy w tej
postaci z 1661 r., rozebrany w 1898, zrekonstruowany w 1977 r.) mia³ wed³ug
wykonanej w 1878 r. ekspertyzy mieæ
maksymalny udŸwig 4,1 t., co jednak przy
rozmiarach jego kó³ (nieca³e 4,4 m) nie
wydaje siê prawdopodobne. Rekordowym
osi¹gniêciem wysokiego na 18 m ¿urawia
w Lüneburgu, by³o podniesienie z barki
na brzeg pierwszej w Niemczech lokomotywy w 1840 r. Lokomotywa wa¿y³a 9,3 t.
Trzeba tu jednak dodaæ, ¿e by³ to dzisiejszy ¿uraw, zbudowany w 1797 r., o konstrukcji wzmocnionej stal¹. W wyczynie,
który o ma³o co nie doprowadzi³ do jego
runiêcia, wziê³o udzia³ 38 pracowników.
W dwóch bêbnach o œrednicy 4,7 m mog³o chodziæ najwy¿ej oœmiu z nich, pozo-

¯uraw Tylny na widoku z 1734 r.

Jak widaæ ze wszystkich œredniowiecznych ¿urawi gdañski ¯uraw jest najwiêkszy i ma najwiêkszy udŸwig. ŒredniowieczWielki ¯uraw pracuje (zdjêcie archiwalne)
nych? – zapytaj¹ Czytelnicy – przecie¿
ratha w roku 1444 ukoñczono potê¿n¹ bujego urz¹dzenia wyci¹gowe s¹ powojenn¹
dowlê, która przetrwa³a piêæ wieków.
rekonstrukcj¹! To prawda, ale ¿aden z istPo ostatniej wojnie pozosta³y z niej tylniej¹cych ¿urawi nie ma zachowanej œreko zrujnowane baszdniowiecznej konty. Dziêki przeproWszystkie europejskie ¿urawie, tak¿e te rekonstruowane, maj¹ wywieszone strukcji. Wszystkie
wadzonej w latach
liny z bloczkami i hakami, a pokazy ich pracy œci¹gaj¹ turystów. Tak jest by³y wielokrotnie
1956–1959 odbudowymieniane i mow Bonn, Xanten, Brugii, Pradze i wielu innych miejscach, a w gaskoñskiej
wie ¯uraw jest dziœ
dernizowane. ¯uraw
forteczce Larresingle w bêbnie zrekonstruowanego ¿urawia chodz¹ dzieci! w Stade jest rekonznowu symbolem
Szkoda, ¿e zrezygnowaliœmy z takich pokazów u nas!
Gdañska i najwspastrukcj¹ z 1977 r.,
nialszym obiektem
w Brugii – z 2002,
mieszcz¹cego siê tu i na O³owiance Naro- stali ci¹gnêli za „szprychy” bêbnów z ze- ¿urawia w Trewirze ca³kowicie przebudodowego Muzeum Morskiego. Wysoka na wn¹trz. Œredniowiecznego poprzednika wano w 1661 r. itd., wiêc nasza „rekonstrukprawie 30 m drewniana konstrukcja, wbu- ¿urawia na tym miejscu obci¹¿ano ³adun- cja” nie przynosi ujmy. Dziêki niej mamy
dowana miêdzy dwie zaokr¹glone baszty, kami rzêdu 1,6 t.
w Gdañsku najwspanialszy dŸwig eurowystaje w stronê Mot³awy. Wystaj¹ca
pejskiego œredniowiecza. Mocniejszy
czêœæ (wysiêgnik) opiera siê na stoj¹od niego, o udŸwigu 7,5 t. pojawi³ siê
cych na nabrze¿u drewnianych s³udopiero w 1758 r. w Sztokholmie (spapach, których kamienne bazy, z tzw.
lony w 1978, odbudowany w 2003 r.),
¿abkami, s¹ rekonstrukcj¹ pierwotwiêkszy – w Karlskronie (42 m wysonych, pochodz¹cych zapewne z rozekoœci) – w 1803 r.
branego po 1454 r. zamku krzy¿ackieMia³y je tak¿e: Elbl¹g, Szczecin,
go. Wewn¹trz znajduje siê równie¿
Toruñ
zrekonstruowane urz¹dzenia wyci¹Warto
zauwa¿yæ,
¿e wszystkie ¿ugowe, w postaci umieszczonych nad
rawie,
tak¿e
te
rekonstruowane,
maj¹
sob¹ dwóch par bêbnów. S¹ to w³aœciwywieszone
liny
z
bloczkami
i
hawie dwa dŸwigi, umieszczone jeden
kami,
a
pokazy
ich
pracy
œci¹gaj¹
tunad drugim. Liny, póŸniej ³añcuchy,
rystów.
Tak
jest
w
Bonn,
Xanten,
nawiniête na ich osie, by³y w dalszym
Brugii, Pradze i wielu innych miejbiegu przerzucone przez belki i zakoñscach, a w gaskoñskiej forteczce Larczone hakami, do których przyczepiano
resingle w bêbnie zrekonstruowanego
podnoszone obiekty. Ciê¿ar (œciœlej:
¿urawia chodz¹ dzieci! Szkoda, ¿e zremoment ciê¿aru) cia³ ludzi, zwykle
zygnowaliœmy z takich pokazów u nas!
wiêŸniów, wspinaj¹cych siê po szczeNa koniec ciekawostka: na zieblach wewnêtrznych œcian bêbnów, pomiach polskich stare ¿urawie portowe
zwala³ podnieœæ do 4 ton na wysokoœæ
mia³ tak¿e Elbl¹g (w 1380 r., istnia³
11 m (przy wspó³dzia³aniu obu dŸwijeszcze w 1865), Szczecin (po³. XV w.,
Ma³y ¯uraw przy wadze ¿elaza (Z. Vogel, ok. 1790)
gów) lub do 2 ton na wysokoœæ 27 m.
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nowy 1570, istnia³ jeszcze w 1790 r.) i Toruñ (przed 1631, nowy 1661, rozebrany
w 1830 r.). ¯aden z nich nie dorównywa³
naszemu. Gdañsk mia³ ich zreszt¹ wiêcej.
„¯urawia Tylnego” z ok. 1610 r., przedstawia
widok oblê¿enia Gdañska w 1734 r. Z kolei
na planie Schmeera z 1615 r. widnieje niezauwa¿ony dot¹d przez historyków techniki
„Polski ¯uraw Masztowy” na Kêpie i jeszcze jeden przy dzisiejszym ujœciu Kana³u
Raduni do Mot³awy. Pi¹tym dŸwigiem dysponowa³a od 1640 r. stocznia na Lastadii.
Szósty, „Ma³y”, na nabrze¿u przy Bramie
St¹giewnej, znamy z akwareli Zygmunta
Vogla z ok. 1790 r. Siódmy obs³ugiwa³ sk³ady o³owiu na O³owiance. Dawny Gdañsk
mo¿na œmia³o nazwaæ miastem ¿urawi.

19 marca 2014 r. o godz. 17.30
w Ratuszu Staromiejskim odbêdzie siê

spotkanie z prof. Andrzejem Januszajtisem
Niezrównany znawca i mi³oœnik Gdañska mówiæ bêdzie
tym razem na temat:

„Mury i bastiony”
Zapraszaj¹: Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
i Nadba³tyckie Centrum Kultury.
WSTÊP WOLNY!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

25 marca 2014 r. w Ratuszu Głównego Miasta
– spotkanie z Haliną Winiarską

„Trzeba umrzeæ m³odo,
mo¿liwie jak najpóŸniej”
Uroczyste spotkanie z Halin¹ Winiarsk¹, absolwentk¹ filologii polskiej na Uniwersytecie Jagielloñskim, znakomit¹ polsk¹
aktork¹ teatraln¹, filmow¹ i telewizyjn¹, pedagogiem, odbêdzie siê we wtorek, 25 marca 2014 r., o godz. 13.00
w Wielkiej Sali Wety Ratusza G³ównego Miasta.
Bêdzie to ju¿ pi¹te spotkanie z cyklu „ZAS£U¯ENI W HISTORII MIASTA GDAÑSKA”. Wczeœniej naszymi goœæmi byli: – Tadeusz Matusiak,
prof. Jerzy M³ynarczyk, Krystyna Stankiewicz i prof. Witold Andruszkiewicz.
Ulubiona melodia i ¿yciowe motto
W trakcie uroczystoœci Halina Winiarska uhonorowana zostanie Medalem Prezydenta Miasta Gdañska.
Wczeœniej, o godz. 12.50, na przedpro¿u Dworu Artusa spotkaj¹ siê zaproszeni goœcie i o godz. 13.00 wys³uchaj¹ piêknej melodii wybranej przez
Halinê Winiarsk¹ – „Chóru niewolników” z opery Giuseppe Verdiego „Nabucco”, któr¹ zagra na carillonie Anna
Kasprzycka, a nastêpnie zostan¹ uwiecznieni na wspólnym zdjêciu. Goœcie
przejd¹ do Wielkiej Sali Wety Ratusza
G³ównego Miasta, gdzie, ju¿ tradycyjnie, odbêdzie siê g³ówna uroczystoœæ.
Pani Halinie bêd¹ asystowaæ dwie postacie w strojach starogdañskich.
W przygotowaniach do uroczystoœci
i dzia³aj¹c w imieniu Zespo³u Koordyna-

Z archiwum artystki

Halina Winiarska

cyjnego, dzia³acze Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, z doc. dr in¿. Andrzejem Januszajtisem na czele odbyli dwa spotkania
z Pani¹ Halin¹ Winiarsk¹ w dniach: 21

stycznia i 10 lutego 2014 r. W trakcie
pierwszej rozmowy poinformowaliœmy, ¿e organizowane spotkania s¹
wspóln¹ inicjatyw¹ z Muzeum Historycznym Miasta Gdañska, bardzo
wspierane przez Dyrektora Kancelarii
Prezydenta Miasta Gdañska i Wydzia³
Edukacji Urzêdu Miejskiego, oraz
Gdañski Oddzia³ PTTK i „Dziennik
Ba³tycki”. Rozmawialiœmy równie¿
na temat programu spotkania, który
zawsze ma charakter uroczysty. Podczas drugiej rozmowy Halina Winiarska wyrazi³a zgodê na uczestnictwo
w uroczystym spotkaniu w dniu 25
marca 2014 r. Poda³a ulubion¹ melodiê na koncert carillonowy oraz
swoje motto: „Trzeba umrzeæ m³odo,
mo¿liwie jak najpóŸniej”. Na nasz¹
proœbê, wypo¿yczy³a nam ze swego
prywatnego archiwum 5 zdjêæ dla potrzeb artyku³u zapowiadaj¹cego i promuj¹cego spotkanie w dniu 25 marca
2014 r.
¯ywa lekcja historii
Poinformowaliœmy równie¿, ¿e g³ównym za³o¿eniem uroczystych spotkañ jest,
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aby wœród zaproszonych Goœci – 50 proc.
obecnych stanowi³a m³odzie¿ gdañskich
szkó³ gimnazjalnych i licealnych wyró¿niaj¹ca siê szczególnie pozytywn¹ aktywnoœci¹, dobrym poziomem nauczania i wzorowym zachowaniem. Spotkania z Osobami
„ZAS£U¯ONYMI W HISTORII MIASTA GDAÑSKA” s¹ ¿yw¹ lekcj¹ historii.
Na uroczystym spotkaniu z Halin¹ Winiarsk¹ m³odzie¿ gdañska bêdzie reprezentowana przez: 1) Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5 z Nowego Portu,
ul. Na Zaspie 31 a, 2) Gimnazjum Nr 11
ze Stogów, ul. K³osowa 2, 3) Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 7 z Che³mu,
ul. Cha³ubiñskiego 13.

Wszystkich zaproszonych Goœci powita
– Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska – Adam Koperkiewicz. Nastêpnie wyst¹pi¹: doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, a g³ówn¹ laudacjê wyg³osi prof.
dr hab. Jan Ciechowicz, kierownik Katedry Kultury i Sztuki Uniwersytetu Gdañskiego, cz³onek Komitetu Nauk o Sztuce
PAN.
Po laudacji i wrêczeniu wyró¿nieñ wyst¹pi Halina Winiarska, która wczeœniej
zapowiedzia³a nam, organizatorom spotkania, ¿e nie bêdzie wyg³asza³a przemowy.
Przemówi natomiast s³owami s³awnych
i wybitnych polskich poetów: Czes³awa
Mi³osza („Walc”) i Wis³awy Szymborskiej

(„Smutki i radoœci staroœci” oraz „Jak ja siê
czujê”). Na koniec wpisze siê do „Ksiêgi
Pami¹tkowej” uroczystych spotkañ z osobami „ZAS£U¯ONYMI W HISTORII
MIASTA GDAÑSKA”.
Halina Winiarska to wybitna polska aktorka, zas³u¿ona w czasach „Solidarnoœci”.
W latach 1966–2003 by³a aktork¹ Teatru
Wybrze¿e w Gdañsku. Lista otrzymanych
odznaczeñ, nagród i wyró¿nieñ jest d³uga,
bo jej wyj¹tkowy talent, pracowitoœæ i zas³ugi – wnios³y nowe znacz¹ce wartoœci
do kultury.
RUFIN GODLEWSKI

Rozmowa z Haliną Winiarską, wybitną aktorką teatralną,
filmową i telewizyjną

Heroina bez patosu
– Wielkiej klasy aktorka, klasyczna uroda, zniewalaj¹cy g³os, dystans
w grze, elegancja, g³êbokie zrozumienie
tekstu, ucieleœnienie scenicznego idea³u.
– By³am, by³am! Teraz ju¿ nie, bo to nie
zostaje. Ten rozdzia³ ¿ycia mam za sob¹.
We w³aœciwym momencie podjê³am decyzjê, przesta³am graæ na scenie, w porê
opuœci³am ¿aluzje. Nie lubiê, nie mogê
wspominaæ, nie sprawia mi to przyjemnoœci, raczej siê zmagam z pamiêci¹. Zreszt¹
– od takiej strony – nigdy do roli nie podchodzi³am, nie przywi¹zywa³am wagi ani
do wygl¹du, ani do postawy specjalnej,
tego ani nie szuka³am, ani siê nie dokopywa³am. Ja raczej doszukiwa³am siê sensu w samym tekœcie
i to by³o zawsze najwa¿niejsze,
¿eby go dobrze poj¹æ i jasno,
klarownie powiedzieæ. Nawet
sobie niedawno pomyœla³am,
¿e gdyby ktoœ teraz zaproponowa³ mi rolê, nie wróci³abym
na scenê. Jedyn¹ rzecz¹, której
nigdy bym siê nie wyrzek³a,
jest poezja, to mi daje pe³n¹
satysfakcjê, to lubiê i chcê robiæ.
– Wystêpowa³a pani na scenach w Nowej Hucie, Bia³ymstoku, Rzeszowie, Zielonej
Górze, Poznaniu, by wreszcie
w 1966 na sta³e zwi¹zaæ siê
z Teatrem Wybrze¿e.
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– Po przyjeŸdzie do Gdañska na pierwszym miejscu bym postawi³a sztukê
„Punkt przeciêcia” Paula Claudela w re¿yserii Piotra Paradowskiego, której premiera
odby³a siê w 1968 roku na scenie kameralnej Teatru Wybrze¿e w Sopocie. Gra³am z Jerzym Kiszkisem, moim mê¿em
i œwiêtej pamiêci Andrzejem Szalawskim,
wielkim aktorem, znacznie starszym od
nas. Bardzo sympatyczna by³a wspó³praca
z re¿yserem, tekst poetycko piêkny, zniewalaj¹cy, m¹dry, szukaliœmy jeszcze pog³êbienia i to sprawia³o nam przyjemnoœæ, radoœæ, wiedzieliœmy, ¿e coœ wa¿nego chcemy
powiedzieæ widowni. To by³o niezwyk³e

przedstawienie miêdzy innymi dlatego,
¿e ogromne skróty wprowadzi³a nam cenzura, z któr¹ toczyliœmy wielk¹ wojnê.
Mieliœmy tego œwiadomoœæ i – kiedy nie
mo¿na by³o wypowiedzieæ s³ów – wzmacnialiœmy dialog, zdarzenia, wprowadzaj¹c
wiêcej emocji. Spektakl, mimo skrótów,
powsta³ bardzo wartoœciowy, publicznoœæ
odbiera³a go œwietnie.
– Wspó³pracowa³a pani z innymi znakomitymi re¿yserami.

– W Poznaniu, Zielonej Górze spotka³am
siê z Markiem Okopiñskim, który nie by³
wymagaj¹cy, trzeba by³o samemu szukaæ sensów ró¿nych i on je
wtedy pokazywa³, przyjmowa³.
W Gdañsku najlepiej wspominam pracê ze Stanis³awem Hebanowskim, do dzisiaj go widzê, chodz¹cego na sztywnych
nogach, z tekstami pod pach¹.
By³ wielce wykszta³conym cz³owiekiem, filozofem, przerasta³
znacznie wszystkich aktorów.
Ale myœmy te¿ drwiny sobie
robili z niego, wyci¹galiœmy
jakieœ s³owo, którego nie rozumieliœmy, zadawaliœmy pytania
z pogranicza filozofii i on zaczyna³ t³umaczyæ. Chodzi³o o to,
¿eby dowiedzieæ siê jak najwiêcej i przed³u¿yæ rozmowê
i nie zaczynaæ od razu próby.
Halina Winiarska w roli Trudy w sztuce „Wizyta” Walsera Martina,
Bra³ wszystkie nasze proœby
re¿yseria Micha³ Herman, Teatr Telewizji, 1979 r.
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powa¿nie, by³ ci¹g³ym Ÿród³em m¹droœci,
wielu rzeczy mo¿na siê by³o od niego
nauczyæ. By³ bardzo sympatycznym cz³owiekiem, chocia¿ mia³ swoje zawirowania. Wiedzia³ czego w tekœcie dramatycznym szukaæ, chocia¿ myœmy nie zawsze
go rozumieli, gdy chcieliœmy dociekaæ,
by³ skory do objaœnieñ, dr¹¿enia kwestii,
tematu, s³owa. Jego spektakle by³y znacz¹ce, bardzo dobre i wartoœciowe. Bardzo interesuj¹ca by³a praca z Zygmuntem
Hübnerem, kiedy re¿yserowa³ „Ulissesa”.

ci¹¿onego jeszcze per³ami, metalowymi
ozdobnikami. Czekaliœmy niecierpliwie na
stroje Ko³odzieja, ¿eby wreszcie zacz¹æ
w nich pracowaæ, a dostawaliœmy je tu¿
przed premier¹.
– Ma pani w biografii równie¿ role
l¿ejsze.
– Szczególnie utkwi³a mi w pamiêci kameralna, trzyosobowa sztuka „Droga do
Mekki” Athola Fugarda w Czarnej Sali
Teatru Wybrze¿e z 1994 roku, gra³am
z Dorot¹ Kolak i Andrzejem Nowiñskim.
¯a³owaliœmy, ¿e j¹ zdjêto z afisza, a sta³o
siê to dlatego, ¿e rozpocz¹³ siê remont.

mia³ niesamowite poczucie humoru, gdy
przyszli do niego panowie, ¿eby zakaza³
aktorom uczestniczyæ w tych koncertach,
powiedzia³ im: „A czego chcecie, przecie¿
oni po ³acinie to wszystko mówi¹ i tak nikt
nic nie rozumie” i przegoni³ intruzów, ca³y
czas by³ jednak pod wielka presj¹. Kiedy
mieliœmy koncerty w koœciele, rezygnowa³
z popo³udniówki w teatrze, w której braliœmy udzia³, to s¹ jego decyzje, szalenie znacz¹ce. Raz nawet bra³ udzia³ w koncercie
we Wrzeszczu w koœciele jezuitów, przyjecha³a Halina Miko³ajska, obstawili ca³y
koœció³ sukami, jakoœ oby³o siê bez ingerencji, ale dali znak, ¿e s¹ obecni i wiedz¹
o wszystkim.

– Za czasów Stanis³awa Hebanowskiego
gra³a pani heroiny – Elektrê, Ifigeniê,
Mariê Stuart, Kliteimnestrê, Helenê…
– By³am jego ulubion¹ aktork¹, byæ
mo¿e repertuar nawet dobiera³ szukaj¹c partii dla mnie. Pewnego dnia,
z przykroœci¹, ale siê przyznaje do
tego, zaproponowa³ mi rolê Fedry
w dramacie Jeana Racine’a i ja siê
pierwszy raz zbuntowa³am, powiedzia³am: „Co, ty znowu chcesz, ¿ebym
sta³a jak ta pionowa belka i klepa³a
wierszyki, które ty przet³umaczy³eœ?
Nie bêdê tego gra³a!”. Bardzo go
urazi³am. Obrazi³ siê na mnie. Sztuka
nie zosta³a zrealizowana. I od tej
pory nie obsadza³ mnie w ogóle.
Ogromnie cierpia³am z tego powodu,
oczywiœcie przeprosi³am go, ale to
nic nie da³o, by³ dotkniêty. Mia³ potem kolejn¹ ulubion¹ aktorkê, chocia¿ inna by³a skala tych ról. Ja ju¿
u niego nie zagra³am nic. W³aœciwie
tak siê powinno zdarzyæ, ale w innej
formie. Z perspektywy wci¹¿ uwaFot. Tadeusz Link
¿am, ¿e, choæ by³am ju¿ znudzona,
zachowa³am siê brzydko, chocia¿ po- Halina Winiarska w roli Janiny Wêgorzewskiej z Henrykiem Abbe w roli Apolinarego Plejtusa w sztuce „Matka”
wiedzia³am prawdê.

– Zaanga¿owa³a siê pani czynnie
w przemiany w Polsce.
– Ale to nie by³a polityka, dla nas to
by³o spo³eczne dzia³anie. Niczego siê
nie zmienia³o, niczego nie przeinacza³o, tylko o to swoje miejsce na ziemi,
które by³o naznaczone, siê walczy³o,
chcieliœmy godnie ¿yæ i pracowaæ,
a nie œlizgaæ siê pomiêdzy pa³ami i sikawkami.

– Przep³aci³a pani dzia³alnoœæ internowaniem.
– Owszem, nas we dwójkê z Jurkiem
zabrano z domu, zosta³o nasze dziecko, Asia, ale akurat nocowa³a u nas
wtedy jej przyjació³ka i dziewczynki
pojecha³y rano, po godzinie policyjnej, do jej rodziców, pañstwa Suchorów i Aœka u nich zosta³a. Agnieszka
posz³a w œlady ojca, Piotra Suchory,
który, niestety, ju¿ nie ¿yje i jest aktork¹ w Warszawie. Inni internowani
ludzie byli w znacznie gorszych, ni¿
my, sytuacjach, mieli maleñkie dzieci, które musieli zostawiæ. OdwieStanis³awa Ignacego Witkiewicza, re¿yseria Tadeusz
dzi³am parê wiêzieñ – najpierw by– Wspaniale prezentowa³a siê pani
Minc, Teatr Wybrze¿e, 1969 r.
³am na Kurkowej w Gdañsku, potem
na tle scenografii i w kostiumach
– Lubi³a pani wystêpowaæ na scenie w Strzebielinku i w Fordonie w BydgoszMarian Ko³odzieja.
z Jerzym Kiszkisem, prywatnie mê¿em? czy, stamt¹d dopiero przewieziono nas,
– Najpierw powstawa³y projekty w jego
– Zdarza³o siê, ¿e graliœmy razem, choæ nie dziewiêtnaœcie kobiet, do oœrodka wypopracowni, które on traktowa³ jako akt
za czêsto, myœmy do tego nie przywi¹zy- czynkowego pracowników Radia i Telebezdyskusyjny, nigdy niczego nie konsulwali wielkiej wagi. Obowi¹zywa³o miêdzy wizji w Go³dapi.
towa³ z aktorami. Potem nastêpowa³y
nami prawo, ¿e w domu absolutnie nigdy
– Jak spêdza³yœcie panie czas w trakcie
przymiarki. On, jako jedyny projektant
nie mówiliœmy o teatrze, dom, to dom.
internowania?
kostiumów, nie opuœci³ ani jednej miary
krawieckiej. Siedzia³ na du¿ym stole, – W sierpniu 1980 roku wystêpowa³a – Szczególnie utkwi³ mi w pamiêci moz opuszczonymi nogami i patrzy³ bardzo pani wraz z grup¹ aktorów dla strajku- ment, kiedy nas zawieziono do oœrodka
pilnie, pilnowa³, ¿eby wszystko by³o wy- j¹cych robotników w Stoczni Gdañskiej, w Go³dapi. My wysiadamy, a tu dwa plukonane tak, jak zosta³o zaprojektowane, pe³ni³a pani funkcjê przewodnicz¹cej tony wojska nas witaj¹, wszyscy uzbrojebez odstêpstw. Ka¿dy guziczek, pêtelka, Komitetu Zak³adowego „Solidarnoœci” ni. Prowadz¹ nas na do jadalni, zapraszaj¹
pere³ka, stójka, zamek, musia³y byæ przy- w Teatrze Wybrze¿e, bra³a pani udzia³ do sto³ów zastawionych grubym fajansem
szyte precyzyjnie, jak chcia³. Wszystkie w koncertach poetyckich w koœcio³ach i wychodzi pani i mówi z tak¹ elegancj¹
jego kostiumy przyjmowa³am, nie mia³ w czasie stanu wojennego.
i za¿enowaniem: „Bardzo panie przepraszachyba ze mn¹ k³opotów. Nie by³o ³atwo – Staszek Michalski, który wtedy by³ dy- my, ale dziœ ziemniaki bêd¹ z puszki, pow nich siê poruszaæ, du¿o materia³u, ob- rektorem artystycznym Teatru Wybrze¿e, niewa¿ nie spodziewaliœmy siê tylu goœci”.

7

Nr 03/2014
Halina Miko³ajska z nami by³a, pok³ada³a siê ze œmiechu. Zderzenie
tych pepesz z kartoflami z puszki
by³o niesamowite zupe³nie, takie czaruj¹ce kontrasty. A co robi³yœmy? Nasza wspó³towarzyszka, masa¿ystka,
masowa³a nas wszystkie, gimnastykowa³yœmy siê w tym pokoju, na dwór
siê nie wychodzi³o. By³yœmy na drugim piêtrze, pilnowa³o nas Wojsko
Polskie, a my dla ¿o³nierzy spuszcza³yœmy na sznurkach w termosie gor¹c¹ herbatê, oni do góry nam podawali karteczki z informacjami, co siê
dzieje, radia nie mia³yœmy. Absolutna
komitywa. Najpierw drzwi celi by³y
ca³y czas zamkniête, potem nam pozwalali otwieraæ drzwi, potem mog³yœmy wychodziæ i rozmawiaæ i wtedy,
po miesi¹cu, wysz³am. Ogromne starania w celu wypuszczenia mnie na
wolnoœæ czynili biskup Tadeusz Goc³owski i Tadeusz Fiszbach, by³am
im wdziêczna.

– Uwa¿a siê pani za aktorkê spe³nion¹?
– Jestem absolutnie usatysfakcjonowana i niczego mi w moim ¿yciorysie
artystycznym nie brakuje. Sumuj¹c,
we w³aœciwym momencie odesz³am.
Uwa¿a³am, ¿e ju¿ wiêcej siê nie da
zrobiæ, ¿e wszystko, co mog³am, zrealizowa³am. Scena to zamkniêty rozdzia³. Mnie interesuje to, co teraz
mam do zrobienia.

– Chêtnie bierze pani udzia³ w wieczorach poetyckich.
– Poezja jest moj¹ mi³oœci¹. Lubiê
poezjê wspó³czesn¹, trudn¹, Mi³osz
mnie nie opuszcza, ale nie ca³a jego
twórczoœæ, mój sztandarowy jego
wiersz, to: „Walc”. Kiedyœ jedna ze
s³uchaczek po wyjœciu z wieczoru
poezji powiedzia³a mi: „Pani deklamowa³a tego walca, a ja p³ynê³am
w tañcu do samego koñca i jeszcze
teraz chcia³abym tañczyæ”. To by³o
najwiêksze uznanie, jakiego mo¿e
Fot. Jerzy Walter
– Jak pani teatr postrzega dziœ?
doœwiadczyæ aktorka. To mnie podHalina Winiarska w sztuce „Dwoje na huœtawce” Williama
– Byæ mo¿e ja pozosta³am trochê stanios³o na duchu, tak mi by³o przyGibsona, Lubuski Teatr w Zielonej Górze
roœwiecka w swoim myœleniu o tejemnie, ¿e nawet mi siê ³za zakrêci³a
atrze, nie wszystkie pomys³y dzisiejszych brze¿e, z³o¿ona jest z tekstów dziesi¹tków w oku, oczywiœcie nie okaza³am tego.
re¿yserów mi odpowiadaj¹, nie zawsze autorów, to mi siê akurat podoba³o, z maj- G³osy publicznoœci s¹ najwa¿niejsze, nie
one maj¹ czytelny zwi¹zek z intencj¹ sztu- stersztykiem Janusz Wiœniewski to zrobi³. to, co pisz¹ krytycy, bo oni siê nie znaj¹
ki, albo ja nie jestem w stanie tego poj¹æ. Charakteryzacja postaci jest zachwycaj¹- na aktorstwie, nie umiej¹ o tym pisaæ, tylRe¿yserzy dopisuj¹, dodaj¹ coœ, albo od- ca, myœmy przez pewien czas nie rozpo- ko analiza spektaklu im siê udaje.
mieniaj¹ teksty dramatów, mo¿e jest im za znawali kolegów aktorów. Bardzo dobry
KATARZYNA KORCZAK
ma³o. Ostatnia realizacja, „Martwe dusze” spektakl, taka jestem rada, ¿e realizacja
ZDJÊCIA Z ARCHIWUM HALINY WINIARSKIEJ
Janusza Wiœniewskiego w Teatrze Wy- jest udana.

Jarosława Strugała: Ważny jest każdy szczegół

Kup cegie³kê!
Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na wykonanie sztandaru dla Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”. Cegie³ki o nomina³ach 20, 50 i 100 z³ cz³onkowie Stowarzyszenia bêd¹ rozprowadzaæ na terenie ca³ego województwa pomorskiego –
powiedzia³a Jaros³awa Struga³a, inicjator przedsiêwziêcia. – Zachêcamy do
kupowania cegie³ek osoby indywidualne oraz firmy.
Hafciarka, pani Krystyna Bargañska
z Luzina, która specjalizuje siê w haftowaniu sztandarów, jest zaawansowana
w swojej pracy.
Wczeœniej grupa przedstawicieli Stowarzyszenia dobra³a nici, co wymaga³o
wielkiej precyzji, bowiem, jak mówi
pani Struga³a, czerwieñ czerwieni nie
jest równa, ma wiele odcieni. Tydzieñ
temu, podczas wizyty w pracowni hafciarki okaza³o siê, ¿e czêœæ haftu trzeba
by³o spruæ, poniewa¿ kratka bia³o-czerwona znajduj¹ca siê z dwóch stron sztandaru, wykonana by³a z niew³aœciwie
dobranych nici.
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– Zobaczyliœmy jak nici sprawdzaj¹
siê w hafcie – kontynuuje pani Jaros³awa. – Trzeba by³o zmieniæ nici i sposób wykonania tarczy, aby haft by³ nieco podniesiony. Ustaliliœmy kilka innych
wa¿nych szczegó³ów. Za tydzieñ pojedziemy do Luzina znowu, ¿eby zobaczyæ,
jak sztandar wygl¹da po tych zmianach.
Zmienione tez zosta³o na drzewcu
wykoñczenie, zamiast herbu Gdañska
na szpicy, znajdzie siê god³o narodowe.
Ustalono, ¿e gwoŸdzie na drzewcu z nazwiskami fundatorów nie bêd¹ informowa³y o wysokoœci przekazanej kwoty.
K.K.
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2 kwietnia 2014 r. – spotkanie Opowieści Wrzeszczan „Ślad”

Edward Kajdañski i Karol ¯abiñski
Kolejne spotkanie z cyklu Opowieœci Wrzeszczan „Œlad” odbêdzie siê w œrodê, 2 kwietnia 2014, o godz. 15 w Salonie
Gdañskiego Klubu Biznesu przy ul. Jana Uphagena 23 w Gdañsku-Wrzeszczu. Bohaterowie: Edward Kajdañski i Karol
¯abiñski opowiedz¹ o swoim ¿yciu w dzielnicy w pierwszych latach powojennych.
WSTÊP WOLNY.
EDWARD KAJDAÑSKI
Urodzi³ siê w 1925 roku w Harbinie w Mand¿urii, gdzie spêdzi³
dzieciñstwo i m³odoœæ. Ojciec, in¿. Edward Józef Kajdañski,
Polak, urodzi³ siê i pracowa³ w Sumach na Ukrainie. Matka,
Helena, z rosyjsko-w³oskiej rodziny, urodzi³a siê w Jekatierinburgu na Uralu.
W roku 1951 przyby³ jako repatriant do Polski z ¿on¹, Natali¹,
Rosjank¹ i matk¹. Zamieszkali przy ul. Sobótki 7 we Wrzeszczu.
Pisarz, dziennikarz, dyplomata, znawca i pasjonat kultury Dalekiego Wschodu.

Ze zbiorów Edwarda Kajdañskiego

Edward Kajdañski z córk¹ Kasi¹, Wrzeszcz 1953 lub 1954

KAROL ¯ABIÑSKI
Urodzi³ siê w 1953 roku we Wrzeszczu. Jego dziadek Franz
i babka Gertrud Grenkowski, rdzenni niemieccy gdañszczanie,
przed wojn¹ mieszkali przy ul. Sobieskiego 6. Matka, Erna Grenkowski (1921–1994), wysz³a za m¹¿ za Jana ¯abiñskiego, Polaka
z Czerska na Pomorzu, który jako ¿o³nierz Wojska Polskiego
walczy³ w kampanii wrzeœniowej. W latach 1946–2009 mieszkali
przy ulicy Morskiej 15 (dziœ Do Studzienki). Ekonomista, mi³oœnik Gdañska, pilot wycieczek zagranicznych.

Ze zbiorów rodziny pañstwa ¯abiñskich

Okolice Œlimaka, rok 1952, od lewej: NN, Lotte, Erna ¯abiñska,
Rysiek, NN, NN

Œpiewnik Domowy zaprezentuj¹ uczniowie i pedagodzy
Szko³y Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdañsku-Wrzeszczu oraz studenci Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdañsku. Wykonawcy:
Wojciech Winnicki – tenor (absolwent klasy œpiewu solowego prof. Piotra Kusiewicza); Weronika Rabek, Marta Jundzi³³,
Anastazja Po³tawska i Daniel Jachimowicz (klasa œpiewu solowego dr Liliany Górskiej); mgr Anna Roc³awska – fortepian,
Anna Kleban – flet (klasa mgr Katarzyny Czerwiñskiej-Gosz).
Fotografie Stefan Figlarowicz
www.sfa.gda.pl
Serdecznie zapraszam
Zrealizowano ze œrodków Miasta Gdañska w ramach Stypendium
Kulturalnego Miasta Gdañska

Ze zbiorów rodziny pañstwa ¯abiñskich

Charlotte i Erna Grenkowski, Gdañsk, koniec wojny

KATARZYNA KORCZAK,

AUTORKA CYKLU

ZESPÓ£ SZKÓ£
MUZYCZNYCH
w Gdañsku-Wrzeszczu
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Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” rośnie

Powsta³o Ko³o In¿ynierów
i Pasjonatów „Nasz Wrzeszcz”
Zarz¹d Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” w dniu 18 lutego 2014 r. powo³a³ nowe Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów (KIiP) „Nasz
Wrzeszcz”. Ko³o skupia cz³onków Naszego Stowarzyszenia, którzy s¹ Pasjonatami Wrzeszcza i najbli¿szego terytorialnego
s¹siedztwa.
Podstawowym za³o¿eniem KIiP jest:
1) nie ³¹czyæ siê z ¿adn¹ opcj¹ polityczn¹,
2) bêdzie anga¿owaæ siê w konkretne przedsiêwziêcia dla dobra
wspólnego szerszego œrodowiska,
3) przywiduje siê instytucjê „Cz³onka Wspieraj¹cego” dla tych
osób, które nie nale¿¹ do Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”,
4) bêdzie anga¿owaæ siê w problematykê samorz¹dow¹,
5) ma zamiar spe³niaæ (funkcjê – rolê) – katalizatora lub spoiwa
w nawi¹zywaniu wspó³pracy z Politechnik¹ Gdañsk¹, zak³adami pracy, szko³ami, mieszkañcami.
Obecnie Cz³onkowie Za³o¿yciele opracowuj¹ Regulamin KIiP
oraz za³o¿enia programowe.
JÓZEF KUBICKI
W spotkaniach za³o¿ycielskich grupy inicjatywnej uczestniczy³y nastêpuj¹ce osoby:
Witold ANDRUSZKIEWICZ, Marek SZKODO, Józef KUBICKI, Bogdan SEDLER, Katarzyna KORCZAK, Wojciech
KULIÑSKI, Arkadiusz KOWALINA, Andrzej WITKIEWICZ,
Roman MAKOWSKI, Piotr DWOJACKI oraz Patryk JASIK.
Spotkania odbywaj¹ siê w kolejne soboty o godz. 10.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny – al. Grunwaldzka 127.

Fot. Janusz Wikowski

Na zdjêciu: Józef Kubicki i Arkadiusz Kowalina

Uczestnicy postanowili powo³aæ grupê za³o¿ycielsk¹ oraz opracowuj¹ regulamin Ko³a przynale¿nego do Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”.
KOORDYNATOR ARKADIUSZ KOWALINA

Z perspektywy minibusu

Turystyczna „Setka”
Od kilku miesiêcy ulicami G³ównego i Starego Miasta przemyka niewielkich rozmiarów kremowo-czerwony minibus Iveco
Kapena Urby linii nr 100. To pomys³ w³adz Gdañska na brak komunikacji w tej czêœci miasta. Pomys³ bardzo dobry, choæ
nie do koñca doskona³y, o czym przekona³em siê na w³asne oczy.
Pewnego grudniowego dnia moja trzyosobowa rodzina postanowi³a zobaczyæ
Gdañsk z okien minibusu linii
nr 100. A by³o to tak…
W pochmurne niedzielne
popo³udnie
Wsiadamy przy Dworcu G³ównym PKP, który jest zarazem
przystankiem pocz¹tkowym i koñcowym. Kasujemy dwa bilety po
3 z³. £¹cznie 6 z³. Najm³odszy
cz³onek wycieczki (obok ojca,
najbardziej uradowany t¹ podró¿¹) mo¿e jeŸdziæ jeszcze za
darmo. Do przystanku „Katownia” na Targu Wêglowy jeste-
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œmy jedynymi pasa¿erami. Od pocz¹tku
czujemy ekscytacjê, bo traktujemy tê jazdê

po prostu jako wycieczkê, która ma nam
zape³niæ kilkadziesi¹t minut pochmurnego
niedzielnego popo³udnia. Pierwszy odcinek okreœli³ bym jako
standardowy, choæ widok odbijaj¹cego siê minibusu w oknach
restauracji (tej pod filarami w budynku Teatru Wybrze¿e) zrobi³
pewne wra¿enie.
Na przystanku „Katownia”
wsiada pasa¿er – mê¿czyzna, lat
ok. 60. Jest nas w pojeŸdzie ju¿
czworo. Jedziemy, mijamy po
lewej Z³ot¹ Bramê, po prawej Katowniê. Kolejny przystanek „Teatr Szekspirowski” – na ¿¹danie.
Wsiada para na oko ok. 50-lat-
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ków. Jak siê po chwili okazuje s¹ to turyœci
zza oceanu (byæ mo¿e w zagranicznych
przewodnikach ju¿ pisz¹ o linii nr 100!).
Kupuj¹ bilety. Kierowca nie ma problemów z rozmow¹ w jêzyku angielskim. Kasuj¹ bilety i siadaj¹. Jedziemy dalej wzd³u¿
budowanego budynku teatru (podobno na
otwarciu ma siê pojawiæ sam Ksi¹¿e Karol!). Za oknem s³oñce coraz
œmielej wygl¹da zza chmur, co
umila dalsz¹ podró¿. Z Bogus³awskiego skrêcamy w lewo
w ulicê Zbytki, za chwilê w prawo w ul. Ogarn¹ (po wojnie
ktoœ ba³ siê nazwaæ j¹ ulic¹
Psi¹ (niem. Hundegasse), wiêc
nazwano ja bardziej dystyngowanie). Nastêpny przystanek
„S³odowników”. Wsiada starsza
pani. Wysiada mê¿czyzna, który
wsiad³ na przystanku „Katownia”. Kierowca skrêca w lewo
w ulicê Mieszczañsk¹. Jest ciasno. Odleg³oœæ pomiêdzy œcianami kamienic jest tam naprawdê niewielka.
Ale dalej bêdzie jeszcze ciaœniej.
Piêkne widoki i zaniedbane podwórka
Mijamy D³ugi Targ. Niektórzy spacerowicze wygl¹daj¹ na mocno zdziwionych
widokiem kremowo-czerwonego minibusu.
Ci, którzy trzymali akurat w rêku aparat
fotograficzny, naciskaj¹ spust migawki.
Na ulicy Kuœnierskiej (przystanek „D³ugi
Targ”) nikt nie wysiada i nikt nie wsiada.
Kierowca skrêca w lewo i jesteœmy na ulicy
Chlebnickiej. Jedziemy kilkanaœcie metrów i zakrêt w prawo w ulicê Klesz¹. Jest
ciasno. P³ot oddzielaj¹cy wykopy pomniejsza i tak w¹sk¹ uliczkê. Mijamy ul. Mariack¹ i wje¿d¿amy na ulicê Krowi¹. Znowu
kilka metrów i w prawo. Jesteœmy na ulicy
œw. Ducha. Kolejny przystanek i ponownie
nikt nie wysiada i nikt nie wsiada.

Pokonuj¹c odcinek pomiêdzy ulic¹
Ogarn¹ i Œw. Ducha, minêliœmy m.in. reprezentacyjn¹ ulicê D³ugi Targ ze wspania³¹ Fontann¹ Neptuna i niemniej piêkn¹
wie¿¹ Ratusza G³ównego Miasta. Chwilê
wczeœniej i chwilê póŸniej minêliœmy podwórka, z których zapamiêta³em widok
przepe³nionych kontenerów na œmieci bezw³adnie rozstawionych wokó³ wiaty oraz
zaniedbane podwórka niekiedy zast¹pione
przez tzw. dziury wstydu (ul. Klesza).
Ruszamy z przystanku „Œw. Ducha”, aby
po kilkunastu metrach skrêciæ w ulicê Przêdzalnicz¹, a po chwili w prawo w Szerok¹
i znowu w lewo w ulicê Tokarsk¹ (œwietna
zabawa z tymi zakrêtami, szczególnie dla
dziecka). Zatrzymujemy siê na przystanku
„¯uraw”, na którym wsiada mê¿czyzna
z kilkuletnim synem. Kupuj¹ bilety. Problem z brakiem drobnych nieco wyd³u¿a
postój. W koñcu jedziemy ulic¹ Warzywnicz¹ i docieramy do pó³metku podró¿y,
do przystanku „Targ Rybny”. Tam wysiada
jedna pani, ale wsiada w jej miejsce inna.
Kierowca czeka jeszcze na starsz¹ pani¹,
która próbuje wsi¹œæ do minibusu tylnymi

drzwiami. Niestety wysoki stopieñ w czêœci niskopod³ogowej (to tu znajduje siê
pochylnia umo¿liwiaj¹ca podró¿ osobom
na wózkach inwalidzkich) nie pozwala jej
na wejœcie do pojazdu. Wsiada dopiero
przy mojej pomocy. Zajmuje miejsce g³oœno uskar¿aj¹c siê na trudnoœci przy wsiadaniu.
Doskonale siê sprawdza, bariera
dla niepe³nosprawnych
Trasa na Starym Mieœcie: Podwalem Staromiejskim, Igielnick¹, Stolarsk¹, £agiewniki, Gniln¹ i Rajsk¹ (od stycznia linia
nr 100 prowadzi ulicami Wa³owa i Wa³y
Piastowskie) nie jest ju¿ tak ekscytuj¹ca
jak pierwsza czêœæ podró¿y. Trasa prowadzi
bowiem zwyk³ymi ulicami, nie w¹skimi
uliczkami jak to mia³o miejsce na G³ównym Mieœcie. Doskonale jednak sprawdza

siê komunikacyjnie. Po prostu jest tu potrzebna.
Wprowadzenie „setki” to bardzo dobry
pomys³. W ten sposób skomunikowana
zosta³a czêœæ Gdañska, która od kilku dekad odciêta jest od komunikacji. Jako pasa¿er nie mam uwag do czêstotliwoœci
kursów, jestem pe³en podziwu dla kierowców, którzy lawiruj¹ pomiêdzy
kamienicami i… wymijaj¹ czêsto Ÿle zaparkowane w w¹skich
uliczkach samochody. Móg³bym dyskutowaæ na temat przebiegu trasy, ale nie bêdê, bo byæ
mo¿e taki przebieg odpowiada
pasa¿erom (choæ w nr 9/2013
proponowa³em nieco inny przebieg tej trasy). Ponarzekam za
to na wysoki stopieñ jaki trzeba pokonaæ przy wsiadaniu do
pojazdu. Nowe autobusy gwarantuj¹ przejazd osobom niepe³nosprawnym. W tyle pojazdu znajduje siê wspomniana
niska pod³oga, a przy znajduj¹cych siê
tam drzwiach zamontowana zosta³a rampa dla wózków. Przyk³ad minibusu Iveco
Kapena Urby pokazuje jednak, ¿e niska
pod³oga nie zawsze oznacza pojazd niskopod³ogowy, o czym przekona³a siê starsza pani wsiadaj¹ca przy Targu Rybnym.
To jedyny powa¿ny mankament tego pomys³u.
Swoj¹ drog¹ wycieczka lini¹ nr 100 to
naprawdê dobry sposób na zobaczenie starego Gdañska z perspektywy minibusu,
czego doskona³ym przyk³adem byli turyœci zza oceanu tak zachwyceni podró¿¹,
¿e nie wysiedli na koñcowym przystanku
tylko postanowili poczekaæ na kolejny
kurs.
TEKST I ZDJÊCIA
S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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Spełniają ważną rolę w kształtowaniu kultury muzycznej w mieście i regionie

Oruñska Szko³a Muzyczna
– sukcesy i potrzeby
Pañstwowa Szko³a Muzyczna im. Henryka Wieniawskiego od szeœædziesiêciu lat mieœci siê w Gdañsku przy ul. Goœcinnej 4.
Historia szko³y jest jednak d³u¿sza; jej pocz¹tki siêgaj¹ 1947 roku, kiedy to, z inicjatywy prof. Antoniny Gr¹dkowskiej,
powsta³o Kolegium Nauczycieli Muzyki bêd¹ce zal¹¿kiem szko³y. Pocz¹tki by³y trudne.
Szko³a nie mia³a bowiem w³asnego lokum i nauczyciele pracowali w goœcinnie
udostêpnianych klasach, a niejednokrotnie
we w³asnych mieszkaniach.
Uczniowie z Gdañska i okolic
W wyniku reorganizacji gdañskiego
szkolnictwa w 1950 r. Szko³a otrzyma³a
budynek przy ul. Goœcinnej 4. Usytuowanie szko³y jest niezmiernie ciekawe. Sta³
tu niegdyœ Zajazd Harmonia, w którym
podczas Wielkiej Wojny Pó³nocnej (1700–
1721) goœci³ car Rosji Piotr I. Na pocz¹tku
XX wieku na tej parceli zbudowano kamienicê mieszkaln¹ w stylu eklektycznym. Po II wojnie œwiatowej w budynku
zamieszkali lokatorzy, a po ich wykwaterowaniu w po³owie lat 50., przeprowadzono remont adaptuj¹cy budynek dla potrzeb
szko³y.
Nasza szko³a zawsze spe³nia³a wa¿n¹
rolê w kszta³towaniu kultury muzycznej
w mieœcie i regionie. Jest placówk¹, do
której uczêszczaj¹ uczniowie nie tylko
z Gdañska, ale te¿ z okolic Pruszcza Gdañskiego i Pszczó³ek. Przez ponad 66 lat dzia-

Grono pedagogiczne

³alnoœci szko³ê opuœci³o ponad 1000 absolwentów, których kszta³ci³o ponad 200
nauczycieli. W minionych latach placówk¹
kierowali: Antonina Gr¹dkowska w okresie 1947–63; Ambro¿y Marciniec w latach
1963–81; Edwin Rymarz
– w okresie 1981–82, po
którym dyrektork¹ szko³y
zosta³a Teresa Madejska (1982–91). Obecnie
szko³¹ kieruje, wybrana
w drodze konkursu na
stanowisko, mgr Beata
Domurad-Izdebska. Jej
ponad 22 letnia kadencja
zaowocowa³a zmian¹ wizerunku Szko³y w wielu
dziedzinach: nast¹pi³a wymiana pokoleniowa nauczycieli, wzrós³ poziom
nauczania dziêki awansom
zawodowym nauczycieli
oraz gruntownie wyremontowano wnêtrze Szko³y.
W szkole odbywaj¹ siê
Duet Barbara Gajewska i Marianna Kaszewska
3 konkursy instrumen-
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talne o zasiêgu makroregionalnym i ogólnopolskim,
Koncerty, konkursy
W 1967 roku dla uznania zas³ug szko³a
otrzyma³a imiê Henryka Wieniawskiego,
oraz prawo do posiadania w³asnego Sztandaru. Z okazji 40-lecia Komitet Rodzicielski ufundowa³ granitow¹ tablicê z wizerunkiem Patrona szko³y. Na swoje 50-lecie
Szko³a otrzyma³a presti¿owy Medal z okazji 1000-lecia Gdañska, a tak¿e wiele innych nagród. W 2007 roku uroczyœcie obchodzono jubileusz 60-lecia. Uroczystoœci
Jubileuszowe odbywa³y siê w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañsku. W koncercie
wyst¹pili najlepsi absolwenci, studenci,
nauczyciele oraz chór szkolny. Wielu nauczycieli zosta³o uhonorowanych nagrodami, dyplomami, odznaczeniami oraz listami gratulacyjnymi od w³adz Gdañska,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Pomorskiego, oraz dyrektora Szko³y. Szko³a aktywnie w³¹cza
siê w edukacjê kulturaln¹ spo³eczeñstwa
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poprzez organizowanie koncertów szkolnych oraz œrodowiskowych, których rocznie odbywa
siê oko³o piêædziesiêciu. Ponadto w naszej szkole organizowane
s¹ Konkursy, w których uczestnicz¹ uczniowie z wielu szkól
muzycznych. S¹ to: Oruñski
Konkurs Skrzypcowy, Forum
Wiolonczelowe, oraz Konkurs
Pianistyczny ,,Dzieciêce Imaginacje”.
Spo³ecznoœæ szkolna wspó³pracuje z instytucjami kulturalnymi Trójmiasta, nasi uczniowie
wystêpuj¹ w ró¿nych placówkach: szko³ach, przedszkolach,
koœcio³ach, gdañskich ratuszach,
szpitalach oraz hospicjach. Wielu
uczniów bierze udzia³ w konkursach o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim a nawet miêdzynarodowym.
Obecnie do szko³y uczêszcza 160 uczniów,
których kszta³ci 21 nauczycieli. Kadra nauczycielska jest bardzo dobrze wykszta³cona, sercem oddana swoim uczniom, którzy
tworz¹ zgrany zespó³. Praca dydaktyczna
sta³a siê efektywniejsza i przyjemniejsza
dziêki remontowi wnêtrz Szko³y.
Czekamy na remont elewacji
i now¹ Salê Koncertow¹
Mamy nadziejê, ¿e prace remontowe
bêd¹ kontynuowane i obejm¹ tak¿e elewacje
budynku i jego ocieplenie. Obecnie zabytkowy budynek „straszy” swoim wygl¹dem
i nie harmonizuje z istot¹ pracy dydaktycznej, która przecie¿ zmierza do budzenia

Ma³gorzata Kucharek

wra¿liwoœci uczniów na piêkno. Jesteœmy
na Oruñskiej Starówce szko³¹ artystyczn¹
i pragniemy, by jej budynek prezentowa³
siê estetycznie. Zabytkowe ogrodzenie te¿
wymaga obiecanej naprawy.
Marzy siê nam te¿ budowa nowoczesnej Sali Koncertowej oraz kilku wiêkszych klas do prowadzenia zajêæ z rytmiki
i dla zespo³ów kameralnych. Dodatkowy
budynek nowej Auli oraz sal móg³by powstaæ na terenie ogrodu. Te dzia³ania poprawi³yby warunki codziennej pracy Szko³y, która od lat boryka siê z trudnoœciami
lokalowymi. Mimo remontu wewnêtrznego nasze klasy s¹ ciasne i poza fortepianem czy pianinem niewiele przestrzeni
pozostaje do dyspozycji na eksponowanie
innych elementów dydaktycznych. Mimo

tych trudnoœci w szkole panuje
specyficzna, rodzinna atmosfera charakteryzuj¹ca siê ¿yczliwoœci¹, oraz otwartoœci¹ nauczycieli na potrzeby uczniów.
W ostatnich latach nast¹pi³
znacz¹cy wzrost poziomu nauczania. Nasi uczniowie licznie uczestnicz¹ w ró¿nego
rodzaju konkursach, regionalnych, ogólnopolskich, miêdzynarodowych, z których przywo¿¹ czo³owe nagrody. Tylko
w ostatnich dwóch latach zdobyliœmy 51 nagród oraz 16
wyró¿nieñ.
To nauczyciele kszta³tuj¹
charaktery oraz talenty swoich
uczniów i to oni sami tworz¹
ów klimat i s¹ zarazem najwiêksz¹ wartoœci¹ tej szko³y.
Niepodwa¿alnym sukcesem naszej szko³y
jest to, ¿e wiele pokoleñ rodzin przysy³a
do niej swoje dzieci.
IRENA BARBUCHA
ZDJÊCIA

Z ARCHIWUM

SZKO£Y

PS Uzupe³niaj¹c historyczne dane dotycz¹ce budynku Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego nale¿y dodaæ i¿ obecna siedziba wybudowana
zosta³a w 1900 roku przez Augusta Christiana Kirszbergera, który by³ równie¿
twórc¹ Fabryki Konstrukcji ¯elaznych
(¯eliwiak) w Oruni. O budynku, budowniczym i jego rodzinie, dowiedz¹ siê Czytelnicy wiêcej z nowego wydania „Oruñskiego Antykwariatu” autorstwa Krzysztofa
Kosika.

Szanowni Cz³onkowie
i Sympatycy Stowarzyszenia

1%

Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” darowizny
w wysokoœci

1% od podatku dochodowego. W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979, który nale¿y podaæ

w zeznaniu podatkowym za rok 2013, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat) celem ewentualnego wyra¿enia
zgody na przekazanie nam przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych darczyñcy.

Jednoczeœnie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na nasze konto
darowiznê w wysokoœci 1% od podatku dochodowego za rok 2012.

Stowarzyszenie nasze dzia³alnoœæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków.
Pozyskane w ten sposób wszystkie œrodki przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ na
rzecz mieszkañców naszego Miasta.
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Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (16)

Za wyw³aszczenie bez
odszkodowania nie nale¿y
siê zwrot zwaloryzowanego
odszkodowania
Niekiedy przepisy o charakterze wyw³aszczeniowo-nacjonalizacyjnym przewidywa³y przejêcie nieruchomoœci – albo jej
czêœci – na rzecz Skarbu Pañstwa bez odszkodowania. Jednym z takich aktów by³a ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r.
o podziale nieruchomoœci na obszarach miast i niektórych osiedli (Dz. U. Nr 35 poz. 240).
Na podstawie przepisów tego aktu
prawnego (a dok³adnie art. 13) zasta³a
przejêta nieruchomoœæ w Gdyni o powierzchni prawie 6 tysiêcy metrów kwadratowych z przeznaczeniem pod ulicê,
zieleñce i szeroko pojêt¹ u¿ytecznoœæ publiczn¹. Czêœæ nieruchomoœci z czasem
zosta³a podzielona na mniejsze dzia³ki
i sprzedana przez Pañstwo osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe,
a na czêœci urz¹dzono drogi dojazdowe do
maj¹cych powstaæ domów, lecz jej fragment – maj¹cy ponad 2 tysi¹ce metrów
kwadratowych – pozostaje do dnia dzisiejszego niezagospodarowany.
Poprzedni w³aœciciele podjêli starania
o odzyskanie niewykorzystywanego fragmentu wyw³aszczonej nieruchomoœci ju¿
na pocz¹tku lat 90. XX wieku, lecz dopiero w 2005 roku uda³o im siê z³o¿yæ skuteczny wniosek o zwrot wyw³aszczonej
nieruchomoœci zbêdnej na cel wyw³aszczenia.
Drogê do odzyskania nieruchomoœci
otworzy³ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 24.10.2001 r. (SK 22/01),
zgodnie z którym art. 216 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów
rozdzia³u 6 dzia³u III tej¿e ustawy do nieruchomoœci przejêtych lub nabytych na
rzecz Skarbu Pañstwa na podstawie art. 5
i art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r.
o podziale nieruchomoœci na obszarach
miast i niektórych osiedli (Dz. U. z 1948 r.
Nr 35, poz. 240; zm.: z 1957 r. Nr 39,
poz. 172) jest niezgodny z art. 32 i art. 64
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Po wielu latach prowadzenia niezwykle
wnikliwego postêpowania dowodowego
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organ administracji wyda³ decyzjê o zwrocie nieruchomoœci, jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c poprzednich w³aœcicieli do zwrotu
kwoty 26.000 z³ tytu³em wzrostu wartoœci
nieruchomoœci w okresie po wyw³aszczeniu nieruchomoœci.
Rozstrzygniêcie to zosta³o zaskar¿one
do Wojewody Pomorskiego, który uchyli³
decyzjê organu I instancji w ca³oœci i jednoczeœnie orzek³ o zwrocie nieruchomo-

œci, bez zobowi¹zywania poprzednich
w³aœcicieli do zwrotu wspomnianej kwoty.
Z tym rozstrzygniêciem nie zgodzi³ siê
dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci
– Gmina Miasta Gdyni, która zaskar¿y³a
decyzjê organu II instancji. Prawid³owoœæ
decyzji Wojewody potwierdzi³ Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku,
a nastêpnie Naczelny S¹d Administracyjny (sygn. akt I OSK 109/11).

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami „W razie zwrotu
wyw³aszczonej nieruchomoœci poprzedni w³aœciciel lub jego spadkobierca zwraca
Skarbowi Pañstwa lub w³aœciwej jednostce samorz¹du terytorialnego, w zale¿noœci od
tego, kto jest w³aœcicielem nieruchomoœci w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a tak¿e nieruchomoœæ zamienn¹, je¿eli by³a przyznana w ramach odszkodowania.”
Z kolei art. 140 ust. 4 tej ustawy stanowi, i¿ „w razie zmniejszenia siê albo
zwiêkszenia wartoœci nieruchomoœci wskutek dzia³añ podjêtych bezpoœrednio na
nieruchomoœci po jej wyw³aszczeniu, odszkodowanie ustalone stosownie do ust. 2,
pomniejsza siê albo powiêksza o kwotê równ¹ ró¿nicy wartoœci okreœlonej na dzieñ
zwrotu. Przy okreœlaniu wartoœci nieruchomoœci przyjmuje siê stan nieruchomoœci
z dnia wyw³aszczenia oraz stan nieruchomoœci z dnia zwrotu. Nie uwzglêdnia siê
skutków wynikaj¹cych ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomoœci. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio.”
W sytuacji jednak jaka mia³a w powy¿szej sprawie, tzn. w sytuacji przejêcia nieruchomoœci nieodp³atnie brak jest podstaw do zastosowania ust. 4, gdy¿ jest on nierozerwalnie zwi¹zany z ust. 1. i ust. 2. W przypadku przejêcia nieruchomoœci bez odszkodowania nie ma kwoty któr¹ mo¿na by wpierw zwaloryzowaæ (zgodnie z art. 140
ust. 2), a nastêpnie j¹ powiêkszyæ albo zmniejszyæ w sytuacji zwiêkszenia siê albo
zmniejszenia wartoœci nieruchomoœci po jej wyw³aszczeniu.
Dlatego te¿ brak by³o podstaw do obci¹¿ania poprzednich w³aœcicieli nieruchomoœci
obowi¹zkiem zwrotu na rzecz Gminy kwoty 26.000 z³, pomimo tego ¿e nast¹pi³ wzrost
wartoœci nieruchomoœci po jej wyw³aszczeniu.

MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY
– KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA, TEL. 502 166 894
KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA JEST MARK¥ DART DG
STASZAK KE£PIÑSKI SP.J.
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Wrażliwość i dojrzałość oraz mistrzostwo formy

90. urodziny Profesora
W³adys³awa Jackiewicza
Galeria „Punkt” Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki wype³ni³a siê po brzegi. Z drugiej strony trudno sobie wyobraziæ,
aby mog³o byæ inaczej, skoro swoje 90. urodziny fetowa³ tu wybitny polski malarz, prof. W³adys³aw Jackiewicz. Z tej
okazji asystenci oraz studenci Profesora przygotowali wystawê zadedykowan¹ swojemu Mistrzowi.
Wernisa¿ otworzy³ prezes GTPS Beniamin Koralewski, który serdecznie powita³
przyby³ych goœci.
Nagroda Prezydenta, prezenty,
morze kwiatów
Nie zabrak³o Prezydenta Miasta Gdañska, Paw³a Adamowicza oraz Rektora
Gdañskiej Akademii Sztuk Piêknych prof.
Ludmi³y Ostrogórskiej. Laudacjê na rzecz
Mistrza wyg³osi³ komisarz wystawy prof.
Zbigniew Gorlak.
Prezydent Adamowicz wrêczy³ Jubilatowi nagrodê. Wynios³a ona 10 tys. z³. Na
rêce Mistrza posypa³y siê te¿ inne prezenty oraz morze kwiatów. Otrzyma³ ponadto
specjalnie wydany z tej okazji przez
Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuki
katalog. W imieniu cz³onków honorowych

GTPS ¿yczenia przekaza³ mu Jaros³aw Bi³at wraz z prof. W³odzimierzem £ajmingiem.
Nieco wczeœniej w Ma³ej Auli
Wielkiej Zbrojowni gdañskiej ASP
zosta³a otwarta wystawa prac W³adys³awa Jackiewicza. Jego twórczoœæ cechuje olbrzymia wra¿liwoœæ i dojrza³oœæ oraz mistrzostwo
formy. Malarstwo Jackiewicza to
rzadki dziœ gatunek sztuki kontemplacyjnej.
Subtelne akty

Od ponad 40 lat koncentruje
siê na ciele tworz¹c subtelne akty.
Zatem dominuje u niego jeden
z najwa¿niejszych tematów malarskich w dziejach sztuki. Wspomniane zainteresowania sta³y siê zreszt¹
przyczyn¹ odwo³ania
jego marcowej wystawy w Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej im.
Fryderyka Chopina w
ubieg³ym roku. W akcie solidarnoœci z tym jednym
z najwybitniejszych nestorów
polskiego malarstwa wspó³czesnego Gdañskie Towarzystwo
Przyjació³ Sztuki zorganizowa³o jego wystawê w foyer Teatru
Wybrze¿e, na któr¹ przysz³y
t³umy wielbicieli.
Warto przypomnieæ, ¿e prof.
W³adys³aw Jackiewicz urodzi³
siê 17 lutego 1924 r. w Podbrodziu na WileñszczyŸnie. Studiowa³ na Wydziale Malarstwa
Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Sztuk Plastycznych w Sopocie
(obecnie ASP w Gdañsku).
Dyplom otrzyma³ w 1952 r.
w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego. W latach
Prezydent Pawe³ Adamowicz i dostojny Jubilat

Prof. W³adys³aw Jackiewicz

1969–1981 pe³ni³ funkcjê rektora gdañskiej PWSSP (wczeœniej prorektora i dziekana Wydzia³u Malarstwa). Jest laureatem
Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego.
Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ (o miêdzynarodowej randze) w jego ¿yciu artystycznym by³ udzia³ w XLII Biennale
w Wenecji.
– Goszczenie Profesora W³adys³awa
Jackiewicza jest dla nas zaszczytem – podkreœla prezes Gdañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Sztuki Beniamin Koralewski. –
Jego ogromny dorobek artystyczny i pedagogiczny powinien byæ przyk³adem dla
twórców m³odego pokolenia.
JAROS£AW BALCEWICZ
ZDJÊCIA JERZY GAJEWICZ
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M/s Batory (1936–1969) i ts/s Stefan Batory (1969–1988)

Co nam zosta³o z tych lat…
Wystawa fotografii „Transatlantyk Batory – powitania 1966, po¿egnania 1969” Stefana Figlarowicza i Niny Smolarz,
uzupe³niona przez relacje pasa¿erów i cz³onków za³ogi, czynna by³a od 6 grudnia 2013 r. do 2 marca 2014 r. w Muzeum
Miasta Gdyni. Ekspozycja pobudzi³a wspomnienia tych, którzy przed laty odbyli mityczne rejsy i cz³onków ich rodzin,
znajomych.
Kuratorami wystawy byli: Stefan Figlarowicz, Anna Makowska i Arek Staniszewski. Zdjêcia i relacje zamieszczone na
wystawie dotyczy³y fragmentu historii m/s
Batory i ts/s Stefan Batory – powitania
transatlantyku w Gdyni w lipcu 1966 roku
i po¿egnania jego nastêpcy
udaj¹cego siê w pierwszy rejs
w kwietniu 1969 r.
Zwiedzaj¹cy i ci, którzy
dowiedzieli siê o prezentacji
i apelu kuratorów z mediów,
dzielili siê i wci¹¿ dziel¹ wspomnieniami, przynosz¹ dokumenty, pami¹tki, wi¹¿¹ce siê
z podró¿ami na obu statkach.
– Dziœ, z perspektywy
czasu, w epoce podró¿y lotniczych oraz internetowych,
prezentowane zdjêcia staj¹
siê, oprócz przyczynku do
historii fotoreporta¿u, dokumentem historii – reliktem
celebry towarzysz¹cej tajemniczym d³ugim, dalekim podró¿om w nieznane – powiedzia³ Stefan Figlarowicz.
Oto fragmenty wspomnieñ:
M/s Stefan Batory – Moje rejsy
W 1972 roku mój syn Zbyszek i ja
pop³ynêliœmy do Anglii statkiem Stefan
Batory, na zaproszenie rodziny ze strony

mego ojca. Dla syna wówczas 13-latka
by³o to wydarzenie szczególne, ale ja tak¿e bardzo cieszy³am siê na ten rejs, od
dziecka uwielbia³am podró¿e. Stefanem
Batorym dowodzi³ wówczas kapitan Hieronim Majek, szwagier mego mê¿a, co

Teresa Michalak

kpt. Hieronim Majek

da³o nam mo¿liwoœæ lepszego poznania
statku, jego zakamarków i pracy za³ogi.
Zbyszek móg³ zwiedziæ mostek kapitañski
i maszynowniê. Uczestniczyliœmy zarówno w imprezach, organizowanych przez
niezapomnianego oficera kulturalno-rozrywkowego – Eryka Kulma, jak i w wycieczkach po Kopenhadze i Rotterdamie.

Zbyszek Michalak na pok³adzie ts/s Stefan Batory, lipiec 1972 r.
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W drodze powrotnej p³ynêliœmy przez
Kana³ Kiloñski, podziwiaj¹c liczne mosty
i nabrze¿a ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ Kana³u,
domy, samochody, jako ¿e by³ to kraj
„zgni³ego kapitalizmu”, jak nam wówczas
w Polsce wmawiano. W którymœ dniu rejsu do kapitana zg³osi³ siê pasa¿er z pytaniem czemu na
statku zatrudnia siê dzieci.
Kapitan zaprzeczy³, ¿e nic takiego nie ma miejsca, ale
okaza³o siê, ¿e Zbyszek zaprzyjaŸni³ siê z windziarzem,
a ten pozwoli³ mu obs³ugiwaæ przez chwilê windê. Na
zakoñczenie naszej eskapady
kapitan podarowa³ Zbyszkowi swoje zdjêcie z ¿artobliw¹
dedykacj¹ na odwrocie.

– Pani Teresa zadzwoni³a
do mnie 30 sierpnia wieczorem i d³ugo rozmawialiœmy –
mówi Stefan Figlarowicz. –
Jednoczeœnie wymieniliœmy siê mailami.
Tekst dosta³em 31 sierpnia, potem identyfikowaliœmy fotografie, wysy³a³a mi oddzielnie JPG, bo najpierw by³y wklejane
do pliku tekstowego. Ostatni mail dosta³em 25 listopada z adresem pocztowym
dla rozes³ania zaproszeñ na wystawê. Autorka zmar³a w styczniu 2014.

Dedykacja dla Zbyszka
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Historia „Ma³ego Gapowicza”
Historia „Ma³ego Gapowicza” to jedna
z wielu opowieœci o ró¿nych wydarzeniach,
nieraz nieprawdopodobnych, które wydarzy³y siê na pok³adzie Batorego. Wiem, ¿e
pamiêæ ludzka jest zawodna, trudno mi
okreœliæ datê tego wydarzenia. Z tego co
sobie przypominam by³ prze³om roku 1966–
1967, kiedy na pok³ad Batorego dosta³ siê
ch³opiec w wieku 12 lat, któremu zamarzy³a siê podró¿ do Kanady, aby tam prze¿yæ przygodê swojego ¿ycia. Ch³opiec zauroczony ksi¹¿kami przygodowymi, tak
jak ich bohaterowie zapragn¹³ zostaæ traperem, tropicielem, myœliwym, mieszkaæ
w namiocie i ¿yæ wœród Indian.
Dosta³ siê na statek korzystaj¹c z zamieszania panuj¹cego na Dworcu Morskim
w czasie mustrowania pasa¿erów. Szczêœcie mu sprzyja³o, nikt pocz¹tkowo nie
zwróci³ uwagi na ma³ego ch³opca, który
pomys³owo realizowa³ swój plan.

Podczepi³ siê do rodziny z dzieæmi, udaj¹c, ¿e jest jej cz³onkiem, nastêpnie poinformowa³ stewarda, ¿e nie dosta³ siê ze
swoj¹ rodzin¹ na tzw. pierwsze krycie na
posi³ki w mesie. Steward wskaza³ mu stolik
i miejsce gdzie ma siadaæ na drugim kryciu
i tak ma³y podró¿nik zabezpieczy³ sobie
posi³ki. W nocy kiedy spa³ na korytarzu na
kanapie, wyjaœni³, ¿e mama, przyprowadzi³a sobie do kabiny goœcia i poprosi³a go by
posiedzia³ na korytarzu. Wzruszony steward przyniós³ mu koc. Zawiadomi³ jednak
o tym swojego prze³o¿onego, a nastêpnego
dnia zaczêto bacznie mu siê przygl¹daæ.
Okaza³o siê, ¿e rodzina z któr¹ ma³y
podró¿nik spêdza czas nic nie wie o nim,
nie zna jego mamy itd.
Zawiadomiono mojego tatê kapitana
Juliusza Chrapkiewicza, ¿e na statku jest
tzw. blindziarz – [Blindziarz (blinda) –
„œlepy pasa¿er” czyli odmiana pasa¿era na
gapê (wikipedia)]. Przyprowadzono ma³ego urwisa, który opowiedzia³ jak dosta³ siê

na statek. Pamiêtam, ¿e ch³opiec mieszka³
gdzieœ na po³udniu Polski. To wydarzenie
zapamiêta³am z opowiadania taty ale, ¿e
mia³am brata w podobnym wieku, tato nie
opowiada³ tego ze szczegó³ami, ¿eby innym
m³odym chêtnym do prze¿ywania przygód,
nie przysz³o to do g³owy.
Alicja Wajszczyk, córka kpt. Juliusza
Chrapkiewicza
Gdynia, 6 lutego 2014
K.K.
ZDJÊCIA I DEDYKACJA ZE ZBIORÓW
TERESY MICHALAK
UWAGA!
Kuratorzy wystawy nadal gromadz¹
wspomnienia, dokumenty i relacje.
Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt:
telefon stacjonarny 58 556 57 81,
mail Studium Fotografii Artystycznej
sfa.gda.pl@interia.pl
https://www.facebook.com/pages/
Studium-Fotografii-Artystycznej-SFa/
204802749681713

Gdynia, pejza¿ sprzed wojny
i po wojnie
Miros³awa Walicka
Podwieczorek radiowy
Krótko przed wojn¹ przyjecha³ do Gdyni dyrektor radia w Toruniu, in¿. Karol
Mi³obêdzki. Zorganizowa³ tu punkt radiowy,
który mia³ za zadanie popularyzowanie
spraw gospodarki morskiej i kultury. /…/
W jednym z podwieczorków radiowych, który odbywa³ siê na pok³adzie
„Batorego”, wzi¹³ udzia³ kapitan ¿eglugi
wielkiej Eustazy Borkowski, cz³owiek
niebanalny i zdolny lingwista. Zna³ chyba
z piêtnaœcie obcych jêzyków i drugie tyle
narzeczy. Kapitan, który jad³ chleb z niejednego pieca, ba³ siê jednej jedynej rzeczy na œwiecie – w³asnej ¿ony.
W czasie tamtego „podwieczorku” sta³
na pok³adzie statku i we w³aœciwy sobie
barwny sposób opowiada³ s³uchaczom
z ca³ej Polski, jak to zabawia³ siê w jednym
z portów, gdy w dali zamajaczy³a mu nagle korpulentna postaæ ma³¿onki. Borkowski przerwa³ opowieœæ w pó³ s³owa i zni¿aj¹c g³os do szeptu dokoñczy³ po chwili:
„A fina³ tej historii opowiem pañstwu innym razem”. I tak zaskakuj¹co dla s³uchaczy zakoñczy³ siê atrakcyjny wystêp Kapitana, którego postaæ upamiêtni³ Karol
Olgierd Borchardt, opisuj¹c go w ksi¹¿ce
jako „szamana morskiego”. (s. 105)

Powrót po wojnie
W kwietniu 1947 roku wraca³a D¿ennet
Skibniewska z 6-letnim synem do kraju.
By³ to pierwszy powojenny rejs „Batorego”. Witano statek w porcie gdyñskim
niezwykle uroczyœcie. Gdy przybija³ do
nabrze¿a, orkiestra Marynarki Wojennej
gra³a hymn pañstwowy, p³akali przyje¿d¿aj¹cy i witaj¹cy.

– Mój syn powiedzia³ mi wtedy: „Mamo,
nigdy nie bêdziesz ju¿ ¿o³nierzem. Ja ciê
zast¹piê”.
Dziœ syn D¿ennet Skibniewskiej jest
majorem Ludowego Wojska Polskiego.
W ten sposób tradycja wojskowa w rodzinie D¿ennet Skibniewskiej nie zaginê³a.
(s. 165) wg Miros³awa Walicka, Gdynia,
pejza¿ sprzed wojny, Wyd. Morskie 1982.
Ksenia Bagniewska z d. Walicka, córka
M. Walickiej: Miros³awa Walicka uczy³a
siê przed wojn¹ w warszawskim gimnazjum im. E. Plater razem z trzema siostrami D¿abagi – D¿ennet, Tamar¹ i Halimat.
Tricki pana O.

Na zdjêciu orkiestra witaj¹ca goœci – mo¿e
ktoœ siê odnajdzie?

Witold Sanecki, wówczas student PG
Przez kilkanaœcie lat pobytu w Gdañsku ani razu nie wita³em lub ¿egna³em Batorego. Raz [dla pieniêdzy] zg³osi³em siê
na statystê przy filmie ¯ona dla Australijczyka. Australijczyk (Polak spod Sandomierza) przyp³ywa³ Batorym, a my mieliœmy go witaæ. Jednak nieopatrznie wysiedliœmy z kolejki w Sopocie i do Gdyni
nie dotarliœmy.
Ale by³em bywalcem ¯aka [Klub Studentów Wybrze¿a ¯ak mieœci³ siê wówczas przy Wa³ach Jagielloñskich róg Huciska] i pewnego dnia, a by³o to chyba lato
64 ktoœ z kawiarnianych goœci powiedzia³

17

Nr 03/2014
¿e w piwniczce Dyskusyjnego Klubu Filmowego Edward Obertyñski, oficer kulturalny z Batorego bêdzie wyœwietla³ fajne
filmy. [atrakcyjne projekcje filmowe w ma³ej salce DKF odbywa³y siê wówczas kiedy Batory zatrzymywa³ siê w Gdyni i na
jeden, dwa dni udostêpnia³ filmy, których
nie by³o na polskich ekranach (sf)]
By³ to amerykañski film z Jackiem
Lemmonem i Shirley Mac Laine w wersji
oryginalnej pt. Irma la Douce. By³a to historyjka o policjancie, który pilnowa³ porz¹dku, tak¿e moralnego i prostytutce, któr¹
przegania³ z ulicy w dzieñ i wieczorami,
a w nocy zmieniony i ucharakteryzowany
nie do poznania odwiedza³ w miejscu jej

Worki s¹ mo¿e ma³o efektowne, ale napis dzisiaj
budzi grozê – to roz³adunek worków z azbestem
przys³anych z Kanady – te¿ zagadka?

Kiedy okrêt zostaje ustabilizowany cumami,
otwiera siê barierkê i czekaj¹cy rozsypuj¹ siê
wzd³u¿ nabrze¿a od dziobu do rufy

Fotografia nieco estetyzuj¹ca – rufa, cumy
i ludzie w dali jak mrówki

pracy. W Polsce po latach by³ on wyœwietlany pt. S³odka Irma.
Nie wiele z tego zrozumieliœmy (angielski)
ale zawsze po projekcji pan O. opowiada³
nam historyjki z Batorego. Jedna utkwi³a

mi w pamiêci: Pan O. prowadzi³ tzw. Bale
Kapitañskie na inauguracjê rejsu. Po oficjalnych przemowach i prezentacji kapitana
i za³ogi nastêpowa³ bal w³aœciwy, czyli tañce.
Ale towarzystwo siê nie zna³o, by³o speszone i by³y k³opoty z zape³nieniem parkietu.
Pan O. stosowa³ prosty, ale skuteczny
trick. Gdy orkiestra zagra³a pierwsze takty,
prosi³ do tañca upatrzon¹ lub umówion¹
pani¹. W trakcie pierwszego kó³eczka prosi³
pani¹, aby prosi³a do tañca upatrzonego pana,
a on prosi³ kolejn¹ pani¹ i na parkiecie by³y
ju¿ dwie pary. A potem ta metoda ³añcuchowa
pozwala³a b³yskawicznie zape³niæ parkiet.
FOT . STEFAN FIGLAROWICZ ,
1966 – POWITANIE BATOREGO

Dwa złote lwy trzymają półokrągłą czerwoną tarczę z dwoma białymi krzyżami

Sztandar na 20-lecie
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
Zbli¿a siê dwudziesta rocznica dzia³alnoœci naszego Stowarzyszenia. Z inicjatywy naszej kole¿anki, pani Jaros³awy
Struga³owej, jedn¹ z form uczczenia naszego œwiêta ma byæ ufundowanie i poœwiêcenie sztandaru.
Strona „stowarzyszeniowa” sztandaru
jest oczywista: ma nosiæ jego god³o i nazwê. Dla drugiej strony zaproponowa³em
wykorzystanie flagi Gdañska, namalowanej na obrazie Izaaka van den Blocka
„Apoteoza Gdañska” z 1608 roku w Wielkiej Izbie Rady (tzw. Czerwonej Sali)
gdañskiego Ratusza. Propozycjê przyjêto.
Na podstawie dostarczonych przeze mnie
podk³adek kolega in¿. arch. Tadeusz Stasiñski narysowa³ projekt. Wykonanie powierzono specjalizuj¹cej siê w tego rodzaju
pracach hafciarce z Luzina. Sztandar bêdzie kosztowa³ ok. 5 tysiêcy z³. Urz¹d
Marsza³kowski wyrazi³ zgodê na rozprowadzanie cegie³ek o nomina³ach 20, 50
i 100 z³. Gor¹co zapraszamy naszych Cz³onków i Sympatyków do wspólnego ufundo-
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wania sztandaru, który bêdzie nam towarzyszy³ w uroczystych chwilach.
A bêdzie naprawdê niezwyk³y. Flaga,
przyjêta za wzór, zdobi na obrazie nadbudówkê rufow¹ okaza³ego okrêtu, stoj¹cego przy moœcie na Mot³awie (p. ilustracje
na 3 str. ok³adki). Jest inna od tej, któr¹
znamy i której u¿ywamy do dziœ – czerwonej z bia³ymi krzy¿ami i z³ot¹ koron¹.
W bia³ym polu, obrze¿onym u góry i u do³u
szlakiem z³o¿onym z podwójnych pasów
czerwonych i bia³ych kwadratów, dwa
z³ote lwy trzymaj¹ pó³okr¹g³¹ czerwon¹
tarczê z dwoma bia³ymi krzy¿ami. Z³ota
korona jest umieszczona nad tarcz¹, niezgodnie z przywilejem Kazimierza Jagielloñczyka z 25 maja 1457 r., który dodaj¹c
j¹ nad krzy¿ami stwierdza³, ¿e ma byæ

„w górnej czêœci tarczy.” Jest zadziwiaj¹ce, ¿e tolerowano takie odstêpstwo od heraldycznej poprawnoœci na g³ównym obrazie reprezentacyjnej sali Ratusza! ¯e taka
flaga, obok czerwonej, równie¿ by³a w u¿yciu, œwiadczy egzemplarz z tego samego
czasu, zachowany na Wawelu, z t¹ sam¹
kolorystyk¹ p³ata tkaniny i herbu. Mam
zdjêcie tylko fragmentu, wiêc nie wiem
czy tak¿e mia³a szachownicowe pasy u
góry i do³u, mogê jedynie stwierdziæ, ¿e
wyhaftowany na niej herb jest prawid³owy: dodana przez króla korona jest nad
krzy¿ami w górnej czêœci tarczy i tak¹
wersjê przyjêliœmy w naszym sztandarze.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Flaga miejska z
Apoteozy Gdañska
Izaaka van den
Blocka (1608)

Herb Gdañska na
fladze w zbiorach
wawelskich

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

