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Pierwszym z wyró¿nionych Medalem Pro Kolejny z Medali spocz¹³ na piersi Waldemara Medal z dum¹ przyj¹³ Rufin Godlewski  WiceMemoria by³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis Kowalskiego  mjr SW w stanie spoczynku, Wi- przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego, za Prezes Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk
ceprzewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego s³u¿ony dzia³acz Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk

Medal Pro Memoria odebra³a wielce zas³u¿ona nie tylko dla Gdañska, ceniona reporterka
Polska Dziennik Ba³tycki  Barbara Szczepu³a

Wiele zas³ug z³o¿y³o siê na Medal dla prof. UG, Wzruszenia z otrzymanego Medalu nie kry³ Jedr. hab. Grzegorza Berendta  Wiceprzewodni- rzy Dzirdzis Szahuniewicz  Prezes Narodowego
cz¹cego Komitetu Organizacyjnego, Naczelnika Centrum Kultury Tatarow RP w Gdañsku
OBEP IPN w Gdañsku

Zaanga¿owanie dla wielu patriotycznych
inicjatyw znalaz³o wyraz w Medalu dla Marcina Westphala z Muzem II Wojny wiatowej
w Gdañsku

Dorobek i sukcesy odbieraj¹cego Medal prof.
S³awoja Ostrowskiego (Dziekana Wydzia³u Rzeby ASP w Gdañsku) dawno ju¿ przekroczy³
gdañskie i polskie granice

Cenny dla wyró¿nionych Medal otrzyma³a niezwykle cierpliwa i dociekliwa w poszukiwaniu
ladów historii dr Katarzyna Kubicka z Archiwum Pañastwowego w Gdañsku

Medal za ciê¿k¹ pracê, prospo³eczn¹ postawê W gronie wyró¿nionych Medalem Pro Memoi sukcesy w wielu przedsiêwziêciach otrzyma³a ria nie zabrak³o przedstawicela S³u¿by WiêJoanna B³awat-Obin z Archiwum Pañstwowego ziennej  ppor. Adriana G³ania
w Gdañsku

2

Medal ,,Pro Memoria odebra³ zas³u¿ony i zawsze otwarty dla patriotycznych inicjatyw Dyrektor Archiwum Pañstwowego w Gdañsku 
dr Piotr Wierzbicki
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Si³¹ sprawcz¹ zmian s¹ silne charaktery a nie zbiorowy duch mas

Podziêkowania,
Medale Pro Memoria,
plany na przysz³oæ
U progu wakacji, 2 lipca 2010 r. w Nowym Ratuszu odby³a siê sesja podsumowuj¹ca dotychczasow¹ dzia³alnoæ Komitetu
Organizacyjnego Uroczystoci Ods³oniêcia Trzech Tablic Pami¹tkowych  11 listopada 2009 r. (na murze Aresztu ledczego
przy ul. 3 Maja w Gdañsku) i 1 czerwca 2010 r. na budynku Komendy Miejskiej Policji  dawnej siedzibie Komisariatu
Generalnego RP  przy ul. Nowe Ogrody 27 w Gdañsku.
D³uga lista odznaczonych
By³y podziêkowania, s³owa uznania i plany na przysz³oæ. Prezes doc.
dr in¿. Andrzej Januszajtis dokona³
symbolicznego przekazania tablic prezydentowi Miasta Gdañska, w którego
imieniu odebra³a akt Helena Chmielowiec  Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Miasta Gdañska oraz Komendantowi Miejskiemu Policji w Gdañsku 
m³. insp. Zbigniewowi Pakule.
Minister dr Jan Stanis³aw Ciechanowski, kierownik Urzêdu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz p³k Zbigniew Krzywosz
reprezentuj¹cy Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
wrêczyli Medale Pro Memoria.
Otrzymali je:
 Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
 Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis
 Mjr mgr Waldemar Kowalski
 Mgr Rufin Godlewski
 Red. Barbara Szczepu³a
 Prof. dr hab. UG Grzegorz
Berendt
 Prof. S³awoj Ostrowski








Jerzy Dzirdzis Szahuniewicz
Mgr Marcin Westphal
Ppor. Adrian G³añ
Dr Piotr Wierzbicki
Dr Katarzyna Kubicka
Joanna Obin-B³awat
Medal Z³otego Krzy¿a Zwi¹zku
Pi³sudczyków RP otrzymali:
1. Pawe³ Adamowicz, prezydent Miasta Gdañska
2. Barbara Krystyna Jankowska, cz³onek prezydium Komitetu Organizacyjnego.
Medale wrêcza³ kpt. ¿.w. prof. dr
Daniel Duda.
Wrêczono ponadto podziêkowania
od Komitetu Organizacyjnego: cz³onkom Komitetu Honorowego i Medialnego oraz darczyñcom i sponsorom.
Powrót do tego, co najpiêkniejsze
w Gdañsku

Dyplom Medalu Pro Memoria dla Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk

Medal Pro Memoria nadany Stowarzyszeniu Nasz Gdañsk odebra³ jego Prezes doc.
dr in¿. Andrzej Januszajtis

Medal Z³otego Krzy¿a Zwi¹zku Pi³sudczyków
RP dla Prezydenta Miasta Gdañska (przebywaj¹cego w Krakowie) odebra³a Helena Chmielowiec

 Jestem g³êboko przekonany, ¿e
si³¹ sprawcz¹ zmian w naszej rzeczywistoci s¹ silne charaktery a nie
zbiorowy duch mas  powiedzia³
m.in. prof. UG dr hab. Grzegorz Be-

Z r¹k kpt. ¿.w. prof. zw. dr. Daniela Dudy Medal Z³otego Krzy¿a Zwi¹zku Pi³sudczyków RP
otrzyma³a Barbara Jankowska ze Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk

3

Nr 07/2010

Decyzjê o nadaniu Medali Pro Memoria odczyta³ reprezentuj¹cy mundur polskiego ¿o³nierza p³k Zbigniew Krzywosz z Urzêdu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych

Nagrodzonej Medalem Pro Memoria B. Szczepule osobicie pogratulowa³ Maciej Woko 
Red. Nacz. Polska Dziennik Ba³tycki (Patron
Medialny)

Szczególne wyrazy podziêkowania trafi³y do
r¹k Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych dr. Jana Stanis³awa
Ciechanowskiego

Wyrazów uznania nie zabrak³o dla aktywnie dzia- Oni tworzyli historiê  Gerard Bêbenek, syn Podziêkowania dla cz³owieka niezwyk³ych
³aj¹cego w pracach Komitetu Organizacyjnego pracownika Komisariatu Generalnego RP wartoci duchowych  Wicedyrektora Muzeum
Komendanta Miejskiego Policji w Gdañsku  w WMG
II Wojny wiatowej w Gdañsku dr. Janusza
m³. insp. Zbigniewa Paku³y
Marszalca

Wród wielu wyró¿nionych, z r¹k PrzewodniJak najwiêcej takich dyrektorów  wielkie cz¹cego Rady Miasta Bogdana Oleszka podziê- Wyrazy uznania dla Jakuba Szadaja  Przewyrazy uznania dla Dyrektor Gimnazjum Nr 2 kowania odebra³ Piotr Staszczyñski  Prezes wodnicz¹cego Niezale¿nej Gminy Wyznania
w Gdañsku Ma³gorzaty Perzyny
Zarz¹du Gdañskich Melioracji
Moj¿eszowego RP z siedzib¹ w Gdañsku

Podziêkowania otrzymali Irena Miko³ajczyk ,,Jest wród tych, którzy bêd¹ kszta³towaæ Dr hab. Andrzej G¹siorowski, jeden z filarów
i Jan Soko³owski reprezentuj¹cy Kupców Do- przysz³oæ Gdañska  Andrzej Rybicki (Ka- naukowych naszych przedsiêwziêæ
minikañskich Sp. z o.o.
mienica Gotyk)
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rendt, przedstawiciel IPN.  Doc. dr Andrzej Januszajtis jest ewidentnym dowodem
tej tezy. Jego i wielu innych determinacja,
wola i inicjatywa sprawi³a, ¿e idea sta³a
siê faktem, ucieleni³a siê w postaci trzech
tablic. A równoczenie Nasz Gdañsk
jako stowarzyszenie wielu osób zwi¹zanych
z naszym miastem przypomina ogromn¹
spo³eczn¹ aktywnoæ, która by³a elementem naturalnym przed 1 i 17 wrzenia
1939 roku. Ten element powróci³ do normalnoci po roku 1989. Na dyplomie
medalu Pro Memoria, który tak¿e otrzyma³em jest zawarta formu³a: Za wybitne
zas³ugi w utrwalaniu pamiêci o ludziach
i czynach w walce o niepodleg³oæ Polski
podczas II wojny wiatowej i po jej zakoñczeniu. Dyplom i medal przyznano
mnie, ja traktujê to jako wyró¿nienie dla
wszystkich obecnych i by³ych pracowników, kierowników jednostek Gdañskiego
Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej.
 Jestem szczêliwy, ¿e mog³em uczestniczyæ w tej inicjatywie jako przedstawiciel powstaj¹cego w Gdañsku Muzeum II
Wojny wiatowej  doda³ dr Janusz Marszalec, zastêpca dyrektora Muzeum II

Wojny wiatowej  Satysfakcja wielka,
¿e Komitet tak piêknie odwo³ywa³ siê do
dawnej tradycji Gdañska poszukuj¹c nowej to¿samoci. Bardzo siê cieszê, ¿e
odby³o siê to w obecnoci ¯ydów, Tatarów, Niemców, bo to jest powrót do tego,
co najpiêkniejsze w Gdañsku.
Wiele do zrobienia, zaprosimy
do wspó³pracy
 Komitet bêdzie dzia³a³ dalej, pojawiaj¹ siê ró¿ne koncepcje, mo¿na jeszcze
wiele dobrego zrobiæ w Gdañsku  powiedzia³ mjr Waldemar Kowalski.  Na
przyk³ad na Cmentarzu Garnizonowym
jest piêkna kwatera, jest tam Pomnik Ofiar
Wo³ynia, Pomnik Armii Krajowej, jest
ciana tablic z nazwiskami ludzi zamêczonych w czasach faszyzmu i stalinizmu.
S¹ tam, niestety, b³êdy w nazwiskach,
w datach stracenia, miejscach stracenia
itp. Trudno o z³¹ wolê twórców pos¹dzaæ,
to wymaga korekty. Wielu nazwisk, które
siê tam znaleæ powinny, jeszcze nie ma.
Brakuje chocia¿by upamiêtnienia grupy
marynarzy rozstrzelanych w czasach powojennych. Uzupe³nienie i korekta faktów

nale¿y do nas. Rozmawia³em niedawno
z panem prezydentem Paw³em Adamowiczem na temat stworzenia mapy gdañskich tablic i pomników pamiêci. Nie
wszystko dot¹d uporz¹dkowano, czêæ
jest pod opieka miasta, czêæ  ró¿nych
instytucji. Mylimy o stworzeniu Instytutu Historii ¯ywej, który gromadzi³by relacje wiadków najnowszej historii. Chodzi
o sybiraków, by³ych wiêniów obozów
koncentracyjnych, osób, która w ró¿ny
sposób walczy³y o niepodleg³oæ. Ludzie,
niestety, odchodz¹. Chodzi o gromadzenie tak¿e pami¹tek, wielu jest samotnych,
po ich mierci nie zawsze dokumenty,
zdjêcia uda siê zachowaæ w archiwach.
 Wszystkie propozycje przedstawimy
we wrzeniu 2010 r., zaprosimy pañstwa
do wspó³pracy i dalszego dzia³ania z nami
 powiedzia³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis.  Nie ma na przyk³ad na wspomnianym Cmentarzu Garnizonowym pomnika
polskich legionistów z dywizji gen. Gie³guda, którzy tam le¿¹.
KATARZYNA KORCZAK

Uzupe³nienie i sprostowanie
w miesiêczniku Nr 7 przez red. Katarzynê
Korczak.
Zasz³a jednak potrzeba uzupe³nienia
dotychczasowej informacji dotycz¹cej
Darczyñców.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dziêkujemy:
1. Naszej aktywnej cz³onkini Stowarzyszenia Nasz Gdañsk Pani Jaros³awie
Struga³owej za wsparcie finansowe programu realizacji Tablic
Pami¹tkowych I, II,
III i to w najtrudniejszym momencie
dzia³añ organizacyjnych.
2. Dziêkujemy Panu
Jakubowi Szadajowi  Przewodnicz¹cemu Niezale¿nej
Gminy Wyznania
Moj¿eszowego RP
z siedzib¹ w Gdañsku  za dodatkowe
wsparcie finansowe,
co bezporednio pomog³o i umo¿liwi³o
Komitetowi OrganiWrêczenie dyplomu podziêkowania El¿biecie Bagiñskiej i Teresie Przy- zacyjnemu sfinansowanie wydania lipbodzie  przedstawicielkom Banku PKO S.A. Oddzia³ w Gdañsku

Dzia³alnoæ Komitetu Organizacyjnego realizuj¹cego zadanie dotycz¹ce
trzech tablic pami¹tkowych, po uroczystoci 1 czerwca 2010 r. (patrz miesiêcznik Nasz Gdañsk Nr 6) i po uroczystym podsumowaniu, które odby³o siê
w dniu 2 lipca 2010 r. w Nowym Ratuszu
w Gdañsku  w zasadzie dobieg³a koñca.
Szerzej i w miarê mo¿liwoci dok³adnie spotkanie lipcowe zosta³o omówione
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cowego miesiêcznika Nasz Gdañsk.
3. Szczególne wyrazy podziêkowania
przekazujemy dla Dyrekcji i pracowników
Banku PKO S.A., Oddzia³ w Gdañsku,
ul. Ogarna  za bezp³atne prowadzenia
konta Komitetu Organizacyjnego i dzia³añ
na rzecz Tablicy Pami¹tkowej I, II i III.
Kulturalna i ¿yczliwa pomoc Banku PKO
S.A. Oddzia³ w Gdañsku by³a dla KOMITETU bardzo znacz¹ca, a 5 pracowników
w tym Dyrektor Banku, wsparli równie¿
finansowo ww. Tablicê jako indywidualni
darczyñcy.
4. Na koniec spraw finansowych zdarzy³ siê przypadek, który na probê zainteresowanej osoby prostujemy.
W czerwcowym wydaniu specjalnym
miesiêcznika Nasz Gdañsk w pozycji
Darczyñcy indywidualni omy³kowo zg³oszono przez Darczyñcê nazwisko Zygmunta Schoennagla. Za pomy³kê przepraszamy zainteresowanego.
W

KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
MGR RUFIN GODLEWSKI
ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

IMIENIU
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Niecodzienny goæ
2 lipca 2010 r.  dzieñ s³oneczny, wrêcz upalny. Kilka minut po godzinie 14-tej pod bramê Aresztu
ledczego przy ulicy 3 Maja podje¿d¿a rz¹dowy samochód. Wysiada z niego dr Jan Stanis³aw
Ciechanowski  p.o. Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Przyby³emu na zaproszenie Komitetu
Organizacyjnego Uroczystoci Ods³oniêcia Tablic Pami¹tkowych gociowi towarzyszy³a ma³¿onka. Na przyby³ych oczekiwali p³k Zbigniew Krzywosz (z UdSKiOR)
z ma³¿onk¹, pp³k Leszek Urbanowicz (zastêpca dyrektora Aresztu ledczego w Gdañsku), dr Janusz Marszalec (zastêpca dyrektora Muzeum II Wojny wiatowej
w Gdañsku) i ni¿ej podpisany.
Tablice, cela, karcery
Po krótkim powitaniu Pan Minister
obejrza³ Tablicê Pami¹tkow¹ Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego,
jak¹ na murze gdañskiego aresztu ods³oniêto 11 listopada 2009 r. W zadumie zapozna³ siê z jej treci¹ i wyrazi³ uznanie
dla jej wykonania. Zgodnie z programem
,,otworzy³a siê brama wiêzienia i uczestnicy przeszli na teren aresztu. Tutaj zaprowadzono goci do celi, w jakiej przebywa³ Marsza³ek (wtedy jeszcze, jako
brygadier) Józef Pi³sudski w dniach 23

29 lipca 1917 r. Cela ta dzisiaj pe³ni rolê
izby pamiêci. Po krótkim przypomnieniu
wydarzeñ z lipca 1917 r. nast¹pi³o przejcie
do podziemi aresztu. Znajduj¹ siê tutaj
karcery z 1904 r. W latach faszyzmu i stalinizmu zapisa³y siê, jako jedno z miejsc
mêczeñstwa wiêzionych w nich ludzi.
Zasypane po 1956 r. zosta³y ponownie
odkopane w 2001 r. i dzisiaj s³u¿¹ ju¿
tylko historii.
Po wizycie w areszcie zrealizowano
jeszcze jeden z wa¿nych punktów spotkania. Jego uczestnicy udali siê pod gmach
Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku.
Tutaj Pan Minister obejrza³ dwie Tablice Pami¹tkowe, jakie zosta³y ods³oniête
1 czerwca br. Nie ukrywa³, ¿e bardzo mu
na tym zale¿a³o. Warto w tym miejscu
przypomnieæ, ¿e nale¿a³ do Komitetu Honorowego uroczystoci ich ods³oniêcia.
Z wa¿nych wzglêdów s³u¿bowych osobicie nie móg³ w nich uczestniczyæ. Teraz
obejrza³ je z zainteresowaniem, nie zabrak³o te¿ jego s³ów uznania.

Minister dr Jan Stanis³aw Ciechanowski  Kierownik
Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Medale ,,Pro Memoria
Po tym nasyconym histori¹ spacerze
nadszed³ czas, gdy jego uczestnicy przeszli
do Ratusza Nowego w Gdañsku. Tutaj
mia³a miejsce Uroczysta Sesja Podsumowuj¹ca dotychczasow¹ dzia³alnoæ Komitetu Organizacyjnego Uroczystoci Ods³oniêcia Trzech Tablic Pami¹tkowych.
W jednym z jej punktów, w swym wyst¹pieniu okolicznociowym Minister nawi¹za³ do swoich gdañskich korzeni, wyrazi³
te¿ uznanie dla skutecznoci Komitetu
Organizacyjnego i wreszcie wyró¿ni³ Medalem ,,Pro Memoria a¿ 12 osób i Stowarzyszenie ,,Nasz Gdañsk. Z dziewiêcioma
wnioskami o ich nadanie wyst¹pi³ Komitet Organizacyjny i z czterema Muzeum II
Wojny wiatowej w Gdañsku. Wszystkie
zosta³y rozpatrzone pozytywnie i daj¹ dzisiaj dumê nimi wyró¿nionym. Satysfakcja
jest tym wiêksza, ¿e dekoracji medalami
dokona³ osobicie Minister  goæ szczególny Komitetu Organizacyjnego.
WALDEMAR KOWALSKI

Z wizyt¹ w Areszcie ledczym w Gdañsku (od prawej dr Jan Stanis³aw Ciechanowski
z ma³¿onk¹, dr Janusz Marszalec, p³k Zbigniew Krzywosz z ma³¿onk¹)
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Szanowna W³adzo, drodzy architekci, to my,
mieszkañcy Gdañska, jestemy odbiorcami
i u¿ytkownikami nowych budynków. Wy odejdziecie,
a one pozostan¹ na d³ugie lata.

Nie przekrelajmy historii!
Jak wieæ niesie, w sprawie Spichlerzy w³adze konserwatorskie zmieni³y stanowisko. Nowe warunki konserwatorskie
dotycz¹ce cypla Wyspy Spichrzów maj¹ podobno zalecaæ odbudowê 8 spichlerzy w dawnym kszta³cie zewnêtrznym,
z mo¿liwoci¹ niewielkich zmian w rysunku dekoracyjnych rygli i wielkoci okien. Ma byæ równie¿ poprawiona poprzednia
podk³adka historyczna, zawieraj¹ca b³êdnie zlokalizowan¹ woln¹ dzia³k¹ miêdzy bliniaczym spichlerzem Daleka Droga
(Chmielna 2/3), a grup¹ Król Dawid, Sokó³ i Sarni £eb (Chmielna 4 do 6).
Przerwa w zabudowie ma byæ odt¹d
miêdzy tym ostatnim, a spichlerzem Deo
(Chmielna 10), na dawnej dzia³ce Chmielna 7.
Nadzieja, zagro¿enie trwa
Je¿eli ta informacja siê potwierdzi, to
Panu Konserwatorowi i jego doradcom
bêd¹ siê nale¿a³y brawa. A je¿eli dojdzie
do tego odrzucenie pomys³u przekrelania
Mot³awy mostami dla pieszych, zwanych
eufemistycznie k³adkami, nasze uznanie
wzronie w dwójnasób.
Na razie zagro¿enie trwa. Wydzia³ Rozwoju Miasta z³o¿y³ projekt nowego planu
zagospodarowania Wyspy, w którym m.in.
przewiduje wysokoæ zabudowy do 27
30 m (tak¹, jak¹ ma ¯uraw!) oraz po³¹czenie brzegów k³adkami przez Star¹ i Now¹
Mot³awê. Zadziwia zaciek³oæ, z jak¹ niektórzy d¹¿¹ do przekrelenia historii i zni-

weczenia efektów odbudowy G³ównego
Miasta i piêkna Starego Portu  naszej
gdañskiej Wenecji! Argumenty, jakie siê
przy tym wysuwa (o ile w ogóle siê to
czyni!), nie maj¹ nic wspólnego ze zdrowym rozs¹dkiem. Moglimy siê o tym
przekonaæ w dniu 8 czerwca, na dyskusji
na temat Zagubionej To¿samoci, zorganizowanej w siedzibie SARP przez jego w³adze i z wielk¹ kultur¹ moderowanej przez
p. prof. Mariê Jolantê So³tysik z Politechniki Gdañskiej. Je¿eli np. zas³u¿ony nestor
naszych urbanistów mówi nam (po raz
setny) o rzekomych oporach redniowiecznych mieszkañców drewnianych domostw
przeciwko budowie ceglanych domów, to
pokazuje, ¿e nie zna historii Gdañska.
Kroniki takich oporów nie zanotowa³y.
By³yby zreszt¹ nielogiczne. Gdañszczanie
nie byli g³upcami: widzieli, ¿e nowe domy
s¹ trwalsze i zmniejszaj¹ zagro¿enie po-

Zmartwychwsta³e piêkno Starego Portu. Druga strona nie mo¿e byæ inna!
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¿arem. A kiedy s³yszymy wci¹¿ powtarzan¹ opowieæ o tym jak szokuj¹cy kszta³tem mia³ byæ w 1560 roku renesansowy
he³m na gotyckiej wie¿y Ratusza, to zastanawiamy siê, czy to znaczy, ¿e opowiadaj¹cy potêpia jego powojenn¹ rekonstrukcjê? Ciekawe, jaki kszta³t uzna³by za
w³aciwy wyraz ówczesnej epoki? Nawiasem mówi¹c warto zauwa¿yæ, ¿e zarówno
ów he³m, jak i odpowiadaj¹ce aktualnym
tendencjom stylistycznym przemiany kamieniczek z regu³y nie zmienia³y redniowiecznych proporcji  dotyczy³y g³ównie
dekoracji. Proporcje he³mu Ratusza s¹
nadal takie jak w epoce gotyku.
Drogi Panie Profesorze, to jest
rozumowanie z czasów PRL!
Kompletnym anachronizmem jest zas³yszane w tej dyskusji zdanie: Referendum nie mo¿e decydowaæ o kszta³cie architektury! (chodzi³o o deklaracjê w sprawie
kszta³tu Spichlerzy, pod któr¹ zbieramy
podpisy). Drogi Panie Profesorze, to jest
rozumowanie z czasów PRL! Mamy konstytucyjne prawo decydowania w referendach o kszta³cie w³adzy, a nie mo¿emy
o architekturze? Referendum mo¿e nawet
obaliæ rz¹d! Jak siê zdaje zasad demokracji nie rozumie tak¿e przedstawiciel w³adz
miasta, który kategorycznie owiadczy³:
Skoñczy³ siê czas debat, nadszed³ czas
decyzji! Szanowna W³adzo, drodzy architekci, to my, mieszkañcy Gdañska, jestemy odbiorcami i u¿ytkownikami nowych
budynków. Wy odejdziecie, a one pozostan¹ na d³ugie lata. Chcemy, by po wieki
wiadczy³y, podobnie jak w poprzednich
epokach, o umi³owaniu piêkna i historii.
Dawny Gdañsk mia³ wyj¹tkowe szczêcie
do twórców, którzy rozumieli istotê jego
piêkna i umieli tworzyæ nowe w zgodzie,
a nie wbrew historii.
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A co powiedzieæ o pewnym wybitnym
architekcie, który owiadcza: Budownictwo ryglowe, to najgorsza architektura ze
wszystkich! Gor¹co radzê pojechaæ do takich miast jak Quedlinburg w Niemczech,
Strasburg we Francji, Chester w Anglii, nie
mówi¹c ju¿ o zniszczonych przez wojnê
dzielnicach Frankfurtu, Hildesheimu czy
Norymbergi, których niezwyk³e piêkno pokazuj¹ albumy. Równie piêkne by³y, a tam,
gdzie je odbudowano, nadal s¹ gdañskie
Spichlerze. To prawdziwa bañ wyczarowana w drewnie i cegle. Nie ma ¿adnego
powodu, by rezygnowaæ z jej zewnêtrznego odtworzenia na rzecz nowomodnej
sztampy  sztywnych bry³, pozbawionych
wszelkiej dekoracji, któr¹ próbuje siê rekompensowaæ gwa³townymi kontrastami
przestrzennymi i materia³owymi.
Godne po¿a³owania by³o stwierdzenie
jednego z architektów m³odszej generacji,
na temat nieudanej (w powszechnej opinii) architektury nowego hotelu Hilton
przy ul. Wartkiej: To wina konserwatora
i jego warunków! Co powiedzieæ na takie dictum? By³a przed wojn¹ dziecinna
ksi¹¿eczka A wszystkiemu winien Pajdziu (to taka laleczka). Znaleziono wiêc
Pajdziusia, którego mo¿na obarczyæ odpowiedzialnoci¹ za nasz¹ s³aboæ! Mimo
woli cinie siê na usta przys³owie o z³ej
tanecznicy, której r¹bek spódnicy przeszkadza...
Warunki konserwatorskie w ródmieciu
Gdañska, nosz¹cym od 1994 r. oficjalny
status Pomnika Historii s¹ wrêcz
niezbêdne  po to, by nie zagubiæ
wspania³ej to¿samoci miasta
Architekci zawsze marzyli o ca³kowitej swobodzie, ale nigdy jej nie mieli. Ci
na prawdê wielcy umieli sobie daæ radê
z ograniczeniami i tworzyli arcydzie³a.
Warunki konserwatorskie w ródmieciu
Gdañska, nosz¹cym od 1994 r. oficjalny

Spichlerze raz jeszcze

status Pomnika Historii s¹ wrêcz niezbêdne  po to, by nie zagubiæ wspania³ej to¿samoci miasta. Wa¿ne jest te¿, ¿eby by³y
w zgodzie z zasadami ochrony dziedzictwa, w tym przypadku o randze wiatowej.
To, co ogl¹dalimy w niektórych pracach
konkursu na pó³nocn¹ czêæ Wyspy Spichrzów, a tak¿e przekrelanie Starego Portu k³adkami jest z tymi zasadami skrajnie
sprzeczne. Ka¿da, nawet najl¿ejsza k³adka nieodwracalnie zak³óci jeden z najpiêkniejszych historycznych krajobrazów
portowych wiata. £atwo te¿ dowieæ, ¿e
jest to rozwi¹zanie najgorsze i najdro¿sze.
Znacznie tañszy i skuteczniejszy bêdzie
prom, np. p³ywaj¹cy (wed³ug rozk³adu)
po trójk¹cie ¯urawWyspa Spichrzów
O³owianka lub Szafarnia. Nadaj¹c¹ siê do

Ta jednostka na 92 pasa¿erów kosztuje w Anglii 49 tysiêcy funtów

tego nowoczesn¹ i ekonomiczn¹ jednostkê mo¿na dzi kupiæ za kilkaset tysiêcy
z³otych. Prom, to ruch na wodzie, k³adka
 to martwota! Nie do pogodzenia z ochron¹ dziedzictwa jest równie¿ przyjmowanie 30 m jako dopuszczalnej wysokoci
zabudowy. Nie wolno robiæ konkurencji
najwa¿niejszej dominancie architektonicznej Starego Portu, jak¹ by³, jest i powinien nadal zostaæ nasz wspania³y ¯uraw.
Niedawno spotka³em siê z interesuj¹cym pytaniem: czy odbudowane spichlerze, z przeszklonymi lokalami w parterach,
bêd¹ jeszcze spichlerzami? A czy Zbrojownia, mieszcz¹ca dzi Akademiê Sztuk
Piêknych, to dalej Zbrojownia? Odpowied jest prosta: nie jest ju¿ zbrojowni¹
(arsena³em), ale pozostaje Zbrojowni¹
(przez du¿e Z)  jedn¹ z najpiêkniejszych
w wiecie! Ratusz G³ównego Miasta nie
jest dzi siedzib¹ w³adz miasta, ale nie
przesta³ byæ Ratuszem  wspania³ym zabytkiem, z którego jestemy dumni! Zawdziêczamy to ludziom, którzy w czasach
o wiele trudniejszych ni¿ dzi zdobyli siê
na odwagê rekonstrukcji, przywrócenia
jego niepowtarzalnego piêkna. Podobnie
powinno byæ ze Spichlerzami. Ich odbudowa sprawi, ¿e bêdziemy z nich dumni,
a ludzie z ca³ego wiata bêd¹ siê do nich
zje¿d¿aæ (przy w³aciwym zagospodarowaniu) i zostawiaæ tu pieni¹dze.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Celem konkursu by³o nie tylko stworzenie nowej wizji
architektonicznej Wyspy Spichrzów, ale te¿ uzyskanie podstawy
dla zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
I w³anie to stwarza przes³anki dla lepszych rozwi¹zañ.

Echa dyskusji
o Wyspie Spichrzów

Nie milkn¹ dyskusje po zorganizowanym przez spó³kê Polnord SA konkursie architektoniczno-urbanistycznym na Wyspê
Spichrzów. Jego wyniki wzbudzaj¹ gor¹ce emocje, wywo³uj¹c czêsto s³owa zasadnej krytyki. Do dyskusji w³¹czy³o siê
Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, w którego siedzibie zosta³a na pocz¹tku czerwca przeprowadzona debata
zatytu³owana Wyspa zagubionej to¿samoci, któr¹ mia³am przyjemnoæ prowadziæ.
Zaciêcie walczy³y ze sob¹ dwa stanowiska.

doksalnie  w³anie dziêki konkursowi
Polnordu.
Bowiem celem, jaki postawili sobie organizatorzy konkursu, by³o nie tylko stworzenie nowej wizji architektonicznej Wyspy
Spichrzów, ale te¿ uzyskanie podstawy

dla zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. I w³anie to
stwarza przes³anki dla lepszych rozwi¹Nowa architektura kontra tradycja
zañ. ledz¹c wyniki konkursu dowiedzieNiektórzy architekci, wspieraj¹c wizje
limy siê przecie¿ a¿ nadto wyranie, jakie
przedstawione w nagrodzonych pracach,
b³êdy mo¿na pope³niæ przy projektowaniu
opowiadali siê ca³kowicie za
tego terenu. Dowiedzielinow¹ architektur¹ dla Wyspy;
my siê te¿, jak nale¿y zmieza konserwatorzy i przewodniæ obowi¹zuj¹cy plan urbanicy za wiêkszym uwzglêdnistyczny, by uzyskaæ efekt,
nieniem tradycji. Na razie
z którego Gdañsk by³by dumw³adze miasta sk³aniaj¹ siê
ny. Zreszt¹ ju¿ poczyniono
bardziej do tych pierwszych
w tym kierunku wyrane
g³osów. Mam nadziejê jedkroki. Rada Konserwatorska
nak, ¿e to drugie stanowisko
dzia³aj¹ca przy Wojewódz wspierane przecie¿ przez
kim Konserwatorze Zabyttak wiele stowarzyszeñ i orgaków zg³osi³a szereg istotnizacji spo³ecznych oraz przez
nych uwag do planu, które 
bardzo wielu mieszkañców
po ich uwzglêdnieniu  poGdañska  zostanie w przyzwol¹ przysz³ym projektansz³ych projektach znacznie
tom dobrze odczytaæ elemenbardziej uwzglêdnione. A ma
ty przestrzennej to¿samoci
Ruiny spichlerza Turek od strony Nowej Mot³awy
szansê staæ siê tak  paratego terenu.

Po³o¿one naprzeciw Wyspy Spichrzów D³ugie Pobrze¿e zosta³o niemal
w ca³oci zrekonstruowane
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Jedno z najpiêkniejszych wnêtrz wodnych Europy  widok z Mostu
Zielonego
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Najwiêksze wyzwanie architektoniczne
dla Gdañska

Stare spichlerze na pó³nocnym cyplu Wyspy  od lewej Daleka Droga
I i II oraz Król Dawid, Sokó³ i Sarni £eb

A dzi Wyspa Spichrzów stanowi najwiêksze wyzwanie
architektoniczne dla Gdañska. Nie odbudowana po wojnie
ci¹gle pozostaje jej smutnym wspomnieniem, strasz¹c ruinami i pustk¹ w samym centrum miasta. Tak wyj¹tkowe
i tak nasycone histori¹ miejsce wymaga bowiem od nas wyj¹tkowych rozwi¹zañ i niezwyk³ego namys³u. Przede
wszystkim trzeba uwiadomiæ sobie, na czym polega unikalnoæ przestrzenna Wyspy Spichrzów. I tutaj absolutnie
pierwszorzêdne znaczenie ma fakt, ¿e g³ówny ci¹g jej zabudowy po³o¿ony jest naprzeciw D³ugiego Pobrze¿a, jednego
z najpiêkniejszych frontów wodnych w Europie. Razem
z nim tworzy³ od wieków historyczne wnêtrze gdañskiego
portu  piêkny krajobraz nabrze¿y Starej Mot³awy, uwieczniony na setkach starych pocztówek i fotografii. Jedna strona tej przestrzeni nie mo¿e istnieæ bez drugiej, tak jak dwie
po³ówki tej samej ca³oci. D³ugie Pobrze¿e zosta³o niemal
w ca³oci zrekonstruowane  czy¿ wiêc zabudowa która ma
powstaæ naprzeciw niego, z drugiej strony Starej Mot³awy,
nie powinna równie¿ byæ inspirowana wizerunkiem historycznym? Czy¿ nie powinnimy nawi¹zaæ do form architektonicznych dawnych spichrzów stoj¹cych wzd³u¿ jej nabrze¿a, jako przestrzeni jedynej, niepowtarzalnej i najlepiej
harmonizuj¹cej z D³ugim Pobrze¿em? W tym kierunku id¹
te¿ postulaty wielu rodowisk konserwatorskich.
Owe unikalne walory widokowe Starej Mot³awy ka¿¹
skorygowaæ wyniki wspomnianego konkursu w jeszcze jednym aspekcie.
¯aden z autorów koncepcji nowego mostuk³adki
przez Mot³awê nie odwa¿y³ siê pokazaæ widoku
na tê k³adkê z Mostu Zielonego

Praca która zdoby³a I nagrodê w konkursie Polnordu SA autorstwa Pracowni Mat z Gdañska  widok od Starej Mot³awy. Na miejsce gdzie by³y
spichrze Daleka Droga I i II zaprojektowano mocno przeszklon¹ bry³ê
Muzeum Bursztynu

Zak³adana w planach k³adka przez Star¹ Mot³awê. Widoczna te¿ sztuczna
wyrwa w pierzei po Królu Dawidzie

Kilka nagrodzonych w nim prac przewidzia³o budowê
nowego mostu-k³adki przez Mot³awê, prowadz¹cego na cypel Wyspy. Jest jednak rzecz¹ ciekaw¹, ¿e ¿aden z autorów
tych koncepcji nie odwa¿y³ siê pokazaæ widoku na tê k³adkê
z Mostu Zielonego, czyli z miejsca z którego setki turystów
podziwia codziennie panoramê wodn¹ Gdañska. Wówczas
sta³oby siê jasne, jak obcy i wrêcz nieznony by³by taki element w tym unikalnym krajobrazie. Konserwatorzy proponuj¹ rozwi¹zane tej sprawy przez tramwaje wodne. Przecie¿
ca³a Wenecja pos³uguje siê nimi z wielkim powodzeniem
i stanowi¹ one dodatkow¹ atrakcjê dla miasta. Mo¿e byæ tak
równie¿ w Gdañsku
Jeszcze jedna korekta obowi¹zuj¹cego dzi planu miejscowego powinna zostaæ koniecznie wprowadzona. Znikn¹æ
powinna sztucznie utworzona, ra¿¹ca wyrwa w pierzei
pó³nocnego cypla Wyspy, tam gdzie tradycyjnie sta³ spichlerz Król Dawid. Potrzebne w tym miejscu przejcie
piesze, urz¹dzone mo¿e przecie¿ zostaæ w parterze budynku
który powstanie na miejscu historycznego obiektu  nawet
na ca³ej jego szerokoci. Da³oby to inwestorowi dodatkowe
korzyci kubaturowe, a krajobraz kulturowy tej czêci zespo³u móg³by zachowaæ swoj¹ unikaln¹ to¿samoæ.
Jak widaæ wiele jest oczekiwañ wobec nowego planu
miejscowego Wyspy Spichrzów. Oby tym razem nie by³ on
stracon¹ szans¹.
MARIA JOLANTA SO£TYSIK
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 Gdy wojna siê skoñczy³a spodziewalimy siê, ¿e nadejd¹ dobre czasy. Szczerze
mówi¹c spodziewa³em siê, ¿e ta demokracja bêdzie inna, nie wszystko mi siê podoba,
co siê teraz dzieje. Wszystko jest, ale dla bogatych. Nie ma redniego stanu.
Pamiêtam doskonale okres przedwojenny. Idolem moim zawsze by³  i pozostanie 
Józef Pi³sudski  cz³owiek, który naprawdê kocha³ kraj, mo¿e pope³ni³ drobne b³êdy.
Widzia³em jego mundur, by³ cerowany. Pi³sudski nie wykorzysta³ finansowo nikogo.
To by³ ideowiec. A dzisiaj jak siê kto do stanowiska dorwie chce od razu siê wzbogaciæ.

Gerard Bêbenek
 wiadek historii (cz.
To nie bêdzie Polska, na któr¹ wy
czekacie
 Z administratorem maj¹tku w Krzesku
ko³o Siedlec, Polakiem, pojecha³em kiedy
do Siedlec, gdzie w urzêdzie porednictwa
niemieckiego administrator regularnie sk³ada³ raporty o wynikach prac w gospodarstwie niemieckiemu dyrektorowi urzêdu.
By³em wtedy wiadkiem bestialskich scen.
Widzia³em jak Niemcy zabijali ¯ydów.
Wkrótce potem w Siedlcach na ulicy na
moich oczach ¿o³nierz niemiecki podszed³
do ¯ydówki w ci¹¿y i kopn¹³ j¹ w brzuch.
Kobieta przewróci³a siê, nie wiem co siê
z ni¹ sta³o, nie podchodzi³em, cz³owiek siê
ba³. Gdy raz by³em w Miêdzyrzecu akurat
trafi³em na pogrom ¯ydów. Niemcy chodzili po ulicy i do ludzi strzelali jak do kaczek.
Jecha³a fura i Polacy musieli zw³oki ¿ydowskie na ni¹ wrzucaæ, niektóre ofiary jeszcze
¿y³y, rusza³y nog¹ czy rêk¹. Do dzisiaj te
obrazy mam w oczach. Biedni ¯ydzi ¿yli
w potwornym strachu, jak zobaczyli Niemca z daleka, strasznie siê trzêli.
 Tata wci¹¿ siê ukrywa³, bo gestapo
gdañskie ca³y czas go szuka³o. Mymy
ju¿ wtedy wiedzieli, ¿e mord w Katyniu
to by³a sprawa sowiecka. S³uchalimy przez
radio audycji nadawanych przez Woln¹
Europê. ¯eby Niemcy nie odwiedzali maj¹tku w Krzesku, gdzie wraz z innymi Polakami wci¹¿ przebywalimy, wywiesza³o
siê tablicê z napisem po niemiecku: Tyfus
plamisty. Oni siê bali i omijali nas z daleka. Tyfusu, na szczêcie nie by³o, ale mielimy wiêty spokój, przez d³u¿szy czas
¿adnej kontroli nie by³o. Gdy siê zbli¿a³y
wojska radzieckie mama ze mn¹ i z siostr¹
wyjecha³a z Krzeska. Wycofalimy siê za
Warszawê do miejscowoci Paszków niedaleko Sochaczewa, tam siê zatrzymalimy. Wtedy wybuch³o Powstanie Warszawskie. S³yszelimy odg³osy strzelaniny
w Warszawie. W Paszkowie przetrwalimy a¿ do wkroczenia wojsk radzieckich.
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Oswobodzi³ nas odzia³ Wojska Polskiego.
W miêdzyczasie dotar³ do nas ojciec. Rodzice przyjêli serdecznie polskiego oficera,
by³ w randze kapitana. Poczêstowalimy
go herbat¹, jakie kanapki siê zrobi³o. Poczu³ do nas sympatiê. ciszy³ g³os i powiedzia³: Wy siê cieszycie z oswobodzenia,
ale pamiêtajcie, to nie bêdzie ta Polska,
na któr¹ czekacie. Te s³owa g³êboko mi
utkwi³y w pamiêci. Nie wiem, sk¹d kapitan pochodzi³ i jak siê nazywa³.
Wracali szczêliwie do domostw
w Skarszewach
 W Paszkowie te¿ by³ maj¹tek. Na
miejscu wynajêlimy parê koni i furmana,
który mia³ rodzinê na Pomorzu i chcia³ siê
z ni¹ zobaczyæ. Wióz³ nas  posuwalimy
siê kilkanacie kilometrów za frontem 
a¿ do Starogardu Gdañskiego. Stamt¹d
dostalimy siê do Skarszew. Babcia ju¿
nie ¿y³a, zmar³a rok przed zakoñczeniem
wojny. Pamiêtam, jak mama  po otrzymaniu wiadomoci o jej mierci  b³aga³a

2)

o przepustkê, nie dosta³a i na pogrzebie nie
by³a. Babcia ostatni okres ¿ycia spêdzi³a
w Starogardzie Gdañskim, gdzie opiekowa³ siê ni¹ nasz dalszy kuzyn, dlatego pochowana zosta³a na starogardzkim cmentarzu. Grób w tym miejscu rodzinny jest,
pochowani s¹ tam moi rodzice. W Skarszewach ulokowalimy siê w mieszkaniu
mojej babci, na parterze domu przy ulicy
Kociuszki 2. Niemiec, który w czasie wojny tam by³ zakwaterowany, w³anie wyjecha³ do Niemiec. Na piêtro tego samego
domu powróci³  równie¿ szczêliwie ocalony  kierownik skarszewskiej szko³y,
Konrad Putynkowski z rodzin¹, których
los zetkn¹³ z nami podczas wojennej tu³aczki w Myszkowicach. Zje¿d¿ali do swoich skarszewskich domostw inni okoliczni
s¹siedzi. Tylko jedna rodzina  nauczyciel
z ¿on¹ i dzieæmi, nie pamiêtam nazwiska
 nie powróci³a.
 By³a straszna sytuacja, bo w Urzêdzie
Miejskim w Skarszewach zakwaterowany
by³ komendant wojenny. Mia³ sporo podw³adnych ¿o³nierzy. I czêsto siê zdarza³y
gwa³ty na dziewczynach i m³odych kobietach. Oni myleli, ¿e to s¹ tereny niemieckie widocznie, zachowanie tych ¿o³nierzy
na co dzieñ nie zawsze by³o przyzwoite.
Moja mama i siostra szczêliwie przetrwa³y
bez szwanku. Zacz¹³em pracê w skarszewskim Urzêdzie Miejskim jako kasjer. Ojciec
te¿ pracowa³ w Urzêdzie Miejskim, zaj¹³
siê zaopatrzeniem miasta. Pozna³em w tym
czasie swoj¹ przysz³¹ ¿onê, £ucjê, z domu
Butlewsk¹, która w skarszewskim magistracie pracowa³a jako sekretarka. Jej ojciec
przed wojn¹ by³ kupcem, mieli w Skarszewach dom i sklep z materia³ami.
Jak zacz¹³em dzia³aæ w PSL zaczê³y siê
przeladowania. Poczu³em siê zagro¿ony

 W tym domu przed wojn¹ mieszkalimy
 mówi Gerard Bêbenek

 Z Urzêdu Miasta przenios³em siê do
pracy w miejscowym tartaku. W 1946 roku
za³o¿y³em w Skarszewach ko³o PSL, by³em
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pierwszym jego prezesem, mia³em oko³o
30 cz³onków. Moja przysz³a ¿ona by³a sekretark¹ tego ko³a PSL. Bezporednim
moim szefem by³ dr Tabisz, prezes wojewódzki PSL. W Kocierzynie funkcjê prezesa ko³a PSL pe³ni³ dr Cio³kowski, dyrektor kocierskiego szpitala. I  wkrótce
okaza³o  na nasze szczêcie! Odbywa³o
siê s³ynne referendum Trzy razy tak. Jak
zacz¹³em dzia³aæ w PSL zaczê³y siê przeladowania
Na czas wyborów zosta³em aresztowany,
siedem dni przesiedzia³em w Urzêdzie Bezpieczeñstwa w Skarszewach. Potem cztery
razy w okresie zimy w 1946 roku  panowa³y mrozy w granicach 40 st. C.  otwart¹
pó³ciê¿arówk¹ wo¿ono mnie ze Skarszew
do Kocierzyny do Urzêdu Bezpieczeñstwa. Moj¹ przysz³¹ ¿onê £ucjê tyle samo
razy UB aresztowa³o, ale oddzielnie. Funkcjonariusze UB przychodzili do domów
w cywilu. £ucjê przewo¿ono do Kocierzyny wojskowym samochodem przykrytym plandek¹. Za ka¿dym razem przetrzymywano nas w piwnicy do godziny 2324
i zwalniano. Nie by³o ju¿ ¿adnej mo¿liwoci powrotu do Skarszew. Pomaga³ nam 
wraz z zatrudnionymi w kocierskim szpitalu siostrami zakonnymi  dr Cio³kowski. Doktor zostawi³ wiadomoæ, ¿e je¿eli
kto zg³osi siê do szpitala i powo³a na niego, nale¿y go wpuciæ. Mo¿na siê by³o
w szpitalu wyk¹paæ, napiæ gor¹cej herbaty.
Rano z £ucj¹ wychodzilimy, wsiadalimy
do poci¹gu i wracalimy do Skarszew. Takie wycieczki odbylimy cztery razy.
 Poczu³em siê zagro¿ony. Wyprowadzi³em siê ze Skarszew i zacz¹³em pracowaæ w  zlokalizowanej w by³ym maj¹tku
w S³awutówku ko³o Pucka  Stacji Hodowli Rolin. Posiad³oæ w tym czasie kilkakrotnie podpa³ ormowiec, chyba psychicznie chory. £ucja pozostawa³a jeszcze
w Skarszewach, pracowa³a w m³ynie jako
sekretarka. Kontaktowalimy siê regularnie.
 lub mielimy 30 padziernika 1947
roku w kociele Najwiêtszej Maryi Panny
w Gdyni. Zamieszkalimy w S³awutówku. Tam urodzi³o siê nam dwóch synów 
Marek i Ryszard. W S³awutówku mieszkalimy do 1952 roku.
Na strychu w domu ojca
 Wtedy dosta³em nakaz pracy do du¿ej Stacji Hodowli Rolin w by³ym maj¹tku Modzurów ko³o Raciborza ko³o granicy
czeskiej. Obj¹³em funkcjê g³ównego ksiêgowego. Pobyt w Modzurowie by³ najpiêkniejszym okresem w naszym ¿yciu.
Przyjêto nas z pewn¹ rezerw¹, l¹zacy
byli nieufni, nie traktowano ich dobrze.
Ale póniej, jak siê dowiedzieli, ¿e miesz-

 W kociele pw. w. Stanis³awa Biskupa Mêczennika przystêpowa³em do I Komunii wiêtej
i by³em bierzmowany  wspomina Gerard Bêbenek

kalimy w Gdañsku i ¿e p³ynnie mówimy
po niemiecku, stosunki uk³ada³y siê serdecznie, mielimy wielu przyjació³. W Modzurowie mieszkalimy ponad trzy lata
i ¿ona zatêskni³a za Pomorzem, koniecznie
chcia³a wracaæ. Poprosi³em o przeniesienie, akurat nie by³o ¿adnej wolnej posady
w Stacji Hodowli Rolin, wiêc pracowa³em
przez jaki czas w kontroli jako rewident
w Pañstwowych Gospodarstwach Rolnych.
Jedzi³em na kontrole do gospodarstw rolnych po ca³ym Pomorzu. Zarz¹d Wojewódzki PGR z siedzib¹ przy ulicy Danusi
we Wrzeszczu budowa³ domy dla pracowników. Dosta³em przydzia³ na mieszkanie
przy ulicy Krzywoustego w Oliwie w 1961
roku. ¯ona pracowa³a przez pewien czas
w orodku wczasowym Z³oty K³os, potem w Gdañsku i otrzyma³a rentê. I mieszkam tu do dzi, a wiêc 49 lat. Obok s¹ cztery
domy pegeerowskie, na Piastowskiej stoj¹
te¿ dwa domy pegeerowskie. Kiedy zakwaterowani byli w tych mieszkaniach
pracownicy PGR, na przestrzeni lat siê powyprowadzali, przyszli nowi. Tu obchodzilimy z ¿on¹ nasze srebrne i z³ote wesele.
 Przed wojn¹ ojciec wybudowa³ trzypiêtrowy dom przy ul. wiatowida 7 w Or³owie, mieszkania wynajmowa³, mia³ oko³o 400 z³otych dochodu. Dom do tej pory
stoi. W czasie okupacji stacjonowa³o w nim
gestapo. Po wojnie ojca uwa¿ano za zaginionego i musia³ s¹downie udowodniæ, ¿e
jest w³acicielem tego domu, co trwa³o
kilka lat. I dom  zajêty przez lokatorów
przyby³ych z centralnej Polski, czêciowo
zdewastowany  odzyska³. Nie mieszka³
¿aden lokator sprzed wojny, nie wiem, co
siê z tymi ludmi sta³o. Gdy wróci³em ze
l¹ska mia³em nadziejê, ¿e uda mi siê
uzyskaæ w naszym domu w Or³owie mieszkanie, o co staralimy siê z ojcem piêæ lat.

Przez ten czas mieszka³em z ¿on¹ i dwoma synami na strychu tego domu, w ma³ym pomieszczeniu z niewielkimi okienkami. Ludzie siê wyprowadzali, ale dla
nas nie by³o ¿adnej szansy. W³aciciel nie
móg³ zamieszkaæ w swoim domu! Pamiêtam  mieszkanie siê zwolni³o, by³em pewien, ¿e teraz siê wprowadzimy, prosi³em
w Urzêdzie Miejskim o przydzia³, ale papiery na nie dosta³ kawaler, pracownik
Zarz¹du Portu Gdynia, mia³ jakie chody.
 Ojciec nie by³ w stanie domu utrzymaæ, bo za mieszkanie trzypokojowe,
z centralnym ogrzewaniem, czynsz wynosi³ 2 z³ote 40 groszy. Za takie pieni¹dze
nie mo¿na by³o zrobiæ remontu, a dom siê
sypa³. W latach 70. zaproponowano nam
¿eby dom w Or³owie sprzedaæ. I ojciec
dosta³ za niego dos³ownie grosze. Przejê³y
dom siostry urszulanki, które przed wojn¹
mieszka³y w Gdyni przy ulicy Warszawskiej, gdzie prowadzi³y gimnazjum i mieszkaj¹ tam do dzi.
W³adze ludowe nie pozwoli³y by³ym
pracownikom Komisariatu Generalnego
RP w Gdañsku  bur¿ujom  powróciæ
do domów
 Rodzice z siostr¹ próbowali zamieszkaæ w naszym by³ym mieszkaniu w Gdañsku  Wrzeszczu. Niestety, nie by³o mo¿liwe zameldowanie ojca w Gdañsku, w³adza
ludowa na to siê nie zgodzi³a. Nie tylko
taty nie chciano zameldowaæ. Mój przyjaciel z ³awy szkolnej, Adam F¹ferek, ju¿ nie
¿yje, którego ojciec te¿ pracowa³ w Komisariacie Generalnym RP w Gdañsku,
chcia³ powróciæ do rodzinnego miasta i mu
nie pozwolono, musia³ siê wyprowadziæ
do Kwidzyna. Motywacja by³a taka, ¿e jestemy bur¿uje. Wiêc tata z mam¹ i siostr¹ po wojnie mieszkali w Skarszewach.
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 W 2007 roku obchodzilimy z £ucj¹
60. rocznicê lubu  Diamentowe Gody.
¯ona powiedzia³a: Przecie¿ w S³awutówku w pa³acu jest teraz hotel. Urz¹dmy rocznicê tam, gdzie siê zaczê³o nasze wspólne
¿ycie. Tak siê te¿ sta³o. Mamy z uroczystoci pami¹tkowe zdjêcia. Wszyscy tak
uroczycie wygl¹dalimy. Stanowilimy
zgodne ma³¿eñstwo. ¯ona zmar³a po ciê¿kiej chorobie wiosn¹ 2010 roku. Zostawi³a ukochanej wnuczce, Monice, pami¹tkê
w formie pamiêtnika, dwa zeszyty, 200
stron makiem. Monika jest absolwentk¹
Akademii Sztuk Piêknych, mieszka z rodzin¹ na Zaspie w Gdañsku. By³a bardzo przywi¹zana do ¿ony, godzinami rozmawia³y,
uwielbia³a s³uchaæ opowieci babci £ucji.
¯ona pisa³a na wczasach nad jeziorem
Czystym ko³o Wiela w lenictwie Zabrody.
Mieszkalimy w przyczepie campingowej
syna. Zrobi³em z deseczek stolik i £ucja
ca³ymi dniami przy nim pracowa³a. Przygotowana by³a do mierci. Lekarz kardiolog
zrobi³ jej echo serce i powiedzia³: Je¿eli
pani ma co do zrobienia, proszê siê tym
zaj¹æ, nie pozosta³o pani wiele czasu. ¯y³a
jeszcze dwa i pó³ roku. Ostatni rok strasznie
siê mêczy³a, mia³a potworne bóle, prawie
¿adnej nocy ca³ej nie przespa³em. W ostatnim miesi¹cu jej ¿ycia musielimy z synem
j¹ z ³ó¿ka przenosiæ na fotel, bo zupe³nie nie
mog³a chodziæ. mieræ mia³a stosunkowo
³agodn¹, by³a w tym czasie u nas akurat
siostra z Hospicjum. Zobaczy³em, ¿e ¿ona
krótko oddycha, wykrzykn¹³em: Siostro, co
siê dzieje?! Pielêgniarka z³apa³a ¿onê za
rêkê i powiedzia³a pó³g³osem: Proszê podaæ gromnicê. £ucja trzy razy westchnê³a
i koniec. Zd¹¿y³a, jak chcia³a, spisaæ dok³adnie, wspomnienia. Moja siostra mówi³a
do naszej wnuczki Moniki z domu Bêbenek, po mê¿u Borkowskiej: Daj zeszyty
wydrukowaæ, to ma wartoæ historyczn¹.
Spodziewa³em siê, ¿e demokracja bêdzie
inna. Wszystko jest, ale dla bogatych
 Czy mam ¿al, ¿e losy mojej rodziny,
Polski, potoczy³y siê tak, a nie inaczej?
Oczywicie, ¿e tak. To nie by³a wojna, ale
zwyczajny, bandycki napad, bez jakiegokolwiek uzasadnienia  zarówno ze strony
tak Niemców, jak i Rosjan. Nie by³o ¿adnej
prowokacji ze strony Polski, to wszystko
by³y fikcyjne powody do napaci. Niemcom
siê w Polsce powodzi³o wspaniale. Nie wiem
o co im chodzi³o. I dziwiê siê, bo Niemcy
to naród inteligentny, z dobr¹ kulturaln¹ tradycj¹, jak mo¿na by³o za takim kretynem,
Hitlerem, pójæ?! Nie odczuwam ¿¹dzy zemsty na Niemcach, ale pamiêtaæ o wszystkim bêdê do koñca moich dni. Nie móg³bym
powiedzieæ, ¿e Niemiec mo¿e byæ moim
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przyjacielem. Ja siê z nim przywitam, porozmawiam, ale nic wiêcej. To samo  jeli chodzi o Rosjan. Bo to, co widzia³em
w 1939 roku jak Rosjanie wkroczyli  to
by³a dzicz, mo¿na powiedzieæ, to te¿ jest
stale w mojej pamiêci. Pierwsze sowieckie
oddzia³y, które zobaczy³em, wygl¹da³y nêdznie, ¿o³nierze z karabinami na sznurkach,
z bagnetami u boku. W Bia³ymstoku ¿ony
oficerów rosyjskich wykupywa³y wszystko,
co by³o w sklepach, pocz¹wszy od zegarków
dla dzieci, nawet tych, co nie chodzi³y, a koszule nocne traktowa³y jako balowe suknie.
Ale o to nie mo¿na mieæ do nich pretensji.
Natomiast za zachowanie siê w stosunku
do wielu polskich rodzin, za gwa³ty  w pe³ni odpowiadaj¹, robili to wiadomie.
 Gdy wojna siê skoñczy³a spodziewalimy siê, ¿e nadejd¹ dobre czasy. Dzisiejsi
ludzie nawet sobie sprawy nie zdaj¹ jak siê
¿y³o w okresie Stalina. Nie mo¿na by³o normalnie rozmawiaæ, trzeba by³o najpierw
naoko³o domu obejæ i sprawdziæ czy kogo
nie ma, czy kto pod drzwiami nie pods³uchuje. To by³y trudnie czasy. Pracowa³em
jako ksiêgowy ca³e ¿ycie, gdzie indziej 
¿y³bym w dobrobycie, niczego nie dorobi³em. Tylko to skromne pegeerowskie
mieszkanie, które wykupi³em. Wszystko co
mam. Nie by³o biedy, oczywicie, ¿e nie,
a poniewa¿ pracowa³em w rolnictwie, jedzenia zawsze mielimy w bród. Szczerze
mówi¹c spodziewa³em siê, ¿e ta demokracja bêdzie inna, nie wszystko mi siê podoba, co siê teraz dzieje. Wszystko jest, ale
dla bogatych. Nie ma redniego stanu. Pamiêtam doskonale okres przedwojenny. Idolem moim zawsze by³  i pozostanie  Józef
Pi³sudski  cz³owiek, który naprawdê kocha³ kraj, mo¿e pope³ni³ drobne b³êdy. Widzia³em jego mundur, by³ cerowany. Pi³sudski nie wykorzysta³ finansowo nikogo. To
by³ ideowiec. A dzisiaj jak siê kto do stanowiska dorwie chce od razu siê wzbogaciæ.
Spacer po starym Wrzeszczu.
Tu mieszkalimy
Spotkalimy siê ponownie w starym
Wrzeszczu, by spojrzeæ na dom, w którym
mieszka³a przed wojn¹ rodzina pañstwa
Bêbenków. Dzi ulica zalicza siê do Kociuszki.
 Gdy jestem tutaj mam smutne skojarzenia, bo  przez krótki czas  mieszka³o
nam siê bardzo dobrze, wprowadzilimy
siê w 1933 roku. By³ spokój, harmonia,
dobrze nam siê powodzi³o. Ulica nazywa³a
siê Heeresanger. Mielimy mieszkanie bardzo przyjemne, wygodne, cztery pokoje,
ogromna piwnica. Na górze by³ pokój s³u¿bowy dla naszej pomocy domowej, El¿biety, mi³ej i dobrej kobiety, Kaszubki. Mia-

³em pokoik, niedu¿y: ³ó¿ko, biurko, szafa
do rzeczy, krzes³o. Okno wychodzi³o z drugiej strony ogrodu. Dom stoi, wygl¹da zupe³nie inaczej. Drzewa owocowe ros³y.
Parkan z desek, stawa³em na furtce i patrzy³em na mecze, zawody na stadionie Gedani. Z wielkim zainteresowaniem ogl¹da³o
siê mecze Polaków z niemieckimi dru¿ynami, w zasadzie a¿ do wybuchu wojny siê
gra³o. Na stadionie antagonizmów nie odczuwa³o siê. Po okolicach  przewa¿nie na
lotnisko  chodzi³em z naszym psem myliwskim, Poluksen, wy¿³em, bo ojciec 
w lasach skarszewskich  polowa³. W mieszkaniu po wojnie nie by³em, s¹ inni lokatorzy, nie wiadomo, czy nas by wpuszczono.
 Wychodzi³o siê przez furtkê i od razu
skrêca³o w prawo, na rogu by³ sklep spo¿ywczy. Przed wojn¹ bra³o siê na zeszyt i raz
w miesi¹cu rozlicza³o siê. Mleko roznoszono do domów ze sklepu mleczarskiego
w baniaczkach. Pieczywo przynosi³ nam
piekarz, Polak, który mieszka³ i mia³ piekarniê ko³o dworca we Wrzeszczu. Nazywa³ siê  o ile dobrze pamiêtam £ugiewicz.
Bardzo smaczne bu³eczki, chlebek, z okazji wi¹t zawsze by³y jakie dodatkowe
rogaliki, czy dro¿d¿ówki. Polacy bardzo
wtedy uwa¿ali, ¿eby kupowaæ u Polaków.
Niemcy tego piekarza chyba rozstrzelali.
Jego dom zosta³ zniszczony, s¹ teraz w tym
miejscu delikatesy Soko³owa.
 W kociele p.w. w. Stanis³awa Biskupa Mêczennika przy. Al. Legionów 13
przystêpowa³em do Pierwszej Komunii
i by³em bierzmowany. Chodzilimy z rodzicami na msze, rodzice dzia³ali przy
parafii charytatywnie. Pamiêtam bardzo
dobrze proboszcza ksiêdza Bronis³awa
Komorowskiego. Koció³ zewnêtrznie bardzo siê zmieni³, z obu stron rozbudowany,
wewn¹trz jest prawie jak by³o.
Gdy odje¿d¿amy w kierunku Gdañska na
wysokoci Pañstwowej Opery Ba³tyckiej pan
Gerard przypomina sobie, ¿e na zapleczu
gmachu, ówczesnej hali sportowej, przed
wojn¹ ka¿dej zimy by³o ogromne lodowisko.
 Urz¹dzano kilka torów  dla osób bardziej zaawansowanych, dla m³odzie¿y i dla
dzieci  mówi Gerard Bêbenek, dla tañcz¹cych by³a muzyka. Zimy by³y inne ni¿
teraz. Jeszcze w okresie wojny by³y potê¿ne mrozy. £y¿wy mia³em przykrêcane
do butów. By³y tak¿e przed wojn¹ wietnie
utrzymane tory saneczkowe  na Jakowej
Dolinie, tak¿e w Oliwie, w Sopocie, na
Biskupiej Górce. Ci¹gnie mnie do miejsca, gdzie przed wojn¹ mieszkalimy. Jak
przeje¿d¿am tramwajem, albo kolejk¹,
wspominam. Wszystko w oczach od¿ywa.
KATARZYNA KORCZAK
FOT. MACIEJ KOSTUN FOTOQFEREK GDANSKI
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Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk

Nasz g³os siê liczy
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Nasz Gdañsk, które odby³o siê 2 lipca 2010 r. w auli Akademii
Sztuk Piêknych przy Targu Wêglowym, przebieg³o w dobrej i twórczej atmosferze. Posiedzenie zorganizowano dok³adnie
w 15. rocznicê istnienia organizacji. Jednymi z za³o¿ycieli byli  dzia³aj¹cy do dzi  Alicja Wojciechowska, Zbigniew
Socha i Adam Zalewski.
 Ten okres by³ wype³niony prac¹, najwiêkszym naszym przedsiêwziêciem by³o
doprowadzenie do zawieszenia trzech tablic historycznych zwi¹zanych z przesz³oci¹ Gdañska  powiedzia³ doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis, prezes Stowarzyszenia Nasz Gdañsk.  Wa¿ne jest, ¿e dzia³amy, ¿e nasz g³os siê liczy, tworzymy historiê.

nie Mi³oników Tradycji Mazurka D¹browskiego, Centrum Kultury Tatarów
Polskich, Towarzystwo Nautologiczne,
Areszt ledczy, Miejska Komenda Policji.
Patronat objê³y wybitne postacie na czele
z nie¿yj¹cym ju¿ dzisiaj Ryszardem Kaczorowskim, ostatnim prezydentem Trzeciej Rzeczypospolitej, który dzia³a³ na
uchodstwie, przys³a³ piêkne przes³anie.

Na zdjêciu: Andrzej Januszajtis i Zbigniew Socha, wiceprezes Stowarzyszenia wrêczaj¹ legitymacjê Andrzejowi Rybickiemu, z ty³u Waldemar Kowalski

Wspólne dzia³anie  jest efekt
11 listopada 2009 roku w obchody
wiêta Niepodleg³oci Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk w³¹czy³o siê ods³aniaj¹c
tablice upamiêtniaj¹c¹ pobyt Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego
w Areszcie ledczym w Gdañsku. Inicjatorem by³ mjr Waldemar Kowalski, który
z niezmordowan¹ energi¹ doprowadzi³ do
realizacji, du¿¹ pracê w³o¿y³ Rufin Godlewski.
Zawi¹za³ siê Komitet Organizacyjny.
Istotnym walorem przedsiêwziêcia by³o
zintegrowanie wysi³ków wielu stowarzyszeñ i instytucji, takich, jak Stowarzysze-

Uzyskano poparcie wszystkich w³adz, ale
bez wk³adu finansowego, wobec tego trzeba by³o pieni¹dze zbieraæ.
Druga tablica  historyczna, zosta³a
odtworzona. Tablicê zawiesi³a Liga Morska i Kolonialna 1 czerwca 1935 roku
w czasie zjazdu organizacji. Upamiêtnia
ona zas³ugi zmar³ego 12 maja tego roku
Józefa Pi³sudskiego dla odzyskania dostêpu Polski do morza, by³o to 15-lecie powrotu Polski nad Ba³tyk. W 2010 roku
obchodzilimy 90-lecie tego wydarzenia.
 Przypomnê, ¿e Gdañsk by³ wówczas
rz¹dzony przez hitlerowców, by³ tzw.
Wolnym Miastem, w którym Polacy nie

byli ani w wiêkszoci ani nie byli spo³ecznoci¹ uprzywilejowan¹  kontynuowa³ Januszajtis.  Przemarszowi uczestników uroczystoci towarzyszy³y wybryki
czêci niemieckich gdañszczan. Staralimy siê powtórzyæ uroczystoæ. Tym razem patronat równie¿ przyj¹³ prezydent
Ryszard Kaczorowski, przys³a³ nam obietnicê, ¿e przyjedzie, niestety zgin¹³ w katastrofie pod Smoleñskiem. Ta katastrofa
pozbawi³a nas piêciu osób, które by³y w
przedsiêwziêcie zaanga¿owane. Równie¿
wys³alimy w koñcu marca zaproszenie
do prezydenta Lecha Kaczyñskiego, nie
zd¹¿y³ odpowiedzieæ.
By³a to wiêc impreza w niezwyk³ych
okolicznociach. Tym razem w³¹czy³y siê
w³adze miejskie, które poredniczy³y w sfinansowaniu tablicy przez Radê Ochrony
Pamiêci Walki i Mêczeñstwa i op³aci³y
specjalne wydanie miesiêcznika Nasz
Gdañsk.
Trzecia tablica przypomina, ¿e obecna
siedziba Komendy Miejskiej Policji przy
Nowych Ogrodach 27 by³a przed wojn¹
siedzib¹ Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. W inicjatywê w³¹czy³o siê jeszcze wiêcej, ni¿ poprzednio,
organizacji i instytucji. Autorem wszystkich trzech tablic jest artysta rzebiarz
prof. S³awoj Ostrowski z ASP w Gdañsku.
 ¯eby kapita³u nie zaprzepaciæ, mylimy jak¹ kolejn¹ inicjatywê wspólnie
zrealizowaæ, przypominanie o wiadkach
historii jest bardzo wa¿ne,  doda³ doc.
Januszajtis.  S¹ to budynki oraz ludzie,
którzy niestety umieraj¹, trzeba wiêc zbieraæ informacje, wspomnienia.
Nie chcemy nowoczesnoci, jak przy
Baszcie £abêd
Stowarzyszenie Nasz Gdañsk  wraz
ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Historyków
Sztuki, Towarzystwem Opieki nad Zabyt-
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kami oraz w³adzami SARP  aktywnie
w³¹czy³o siê do walki o kszta³t pó³nocnego cypla Wyspy Spichrzów. Zbierane s¹
podpisy pod Deklaracj¹ w sprawie kszta³tu Wyspy Spichrzów. Sukcesem jest, ¿e
pod wp³ywem debat i protestów pomorski
wojewódzki konserwator zabytków zmieni³ warunki konserwatorskie dla zabudowy pó³nocnego cypla zalecaj¹c odbudowê
omiu spichlerzy.
 Chodzi nam o to, ¿eby nie zepsuæ
tego, co zrobiono przed nami, jeli D³ugie
Pobrze¿e jest odbudowane, to druga strona nie mo¿e byæ zgrzytem w stosunku do
lewej strony Mot³awy. Miejsca na nowoczesnoæ w Gdañsku jest dosyæ, nie chcemy takiej nowoczesnoci, jak przy Baszcie £abêd.
Bardzo wa¿n¹ trybun¹ Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk jest miesiêcznik Nasz
Gdañsk, utrzymuj¹cy siê wy³¹cznie z reklam, którego ostatni 107 numer siê ukaza³.

 Wa¿ne jest, aby nasza organizacja
mia³a godne miejsce na siedzibê  powiedzia³ m.in. Andrzej Rybicki.  Namawiam do za³o¿enia portalu internetowego,
deklarujê w Kamienicy Gotyk miejsce
i wynajêcie informatyka. Portal s³u¿y³by
nie tylko nam, ale równie¿ mieszkañcom
Gdañska, którzy chcieliby braæ udzia³
w wirtualnych debatach, które chcielibymy organizowaæ.
Przypomniano, ¿e now¹ siedzibê w centrum miasta obieca³ przekazaæ wiceprezydent Maciej Lisicki na spotkaniu op³atkowym i ¿e rozmowy na ten temat trwaj¹.
 Chcia³bym zaprosiæ Stowarzyszenie
do udzia³u w realizacji w mojej telewizji
lokalnej EiA dziesiêciu programów o najpiêkniejszych miejscach w Gdañsku, pierwszy odcinek z udzia³em Andrzeja Januszajtisa ju¿ nakrêcilimy  powiedzia³
w³aciciel Adam Zalewski, cz³onek Stowarzyszenia Nasz Gdañsk.

***
Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis pogratulowa³ Gennadijowi Jerszowowi, artycie rzebiarzowi, cz³onkowi Stowarzyszenia Nasz Gdañsk z powodu zdobycia
I Nagrody na Festiwalu Rzeb Sakralnych
w Kielcach. Z³o¿y³ równie¿ ¿yczenia
cz³onkowi S. N.G Miros³awowi Beggerowi z okazji 20-lecia dzia³alnoci w Towarzystwie Gimnastycznym Sokó³, Gniazdo
Gdañsk, 30-lecia pracy w NSZZ Solidarnoæ i jego diamentowych urodzin. Wrêczy³ nastêpnie legitymacje piêciorgu nowym cz³onkom. S¹ to: Anna Gapiñska,
Katarzyna Korczak, mjr Waldemar Kowalski, Krzysztof Ptak, Andrzej Rybicki.
W wyborach uzupe³niaj¹cych zadecydowano, ¿e funkcjê wiceprezesa sprawowaæ
bêdzie mjr Waldemar Kowalski.
KATARZYNA KORCZAK
FOT. MACIEJ KOSTUN FOTOQFEREK GDAÑSKI

Zapanicze talenty s¹ od lat dum¹ szko³y nr 16
w Gdañsku Oruni

Nastêpcy
,,Kaszubskiego Tura
W sali widowiskowo-sportowej Gimnazjum w ¯ukowie odby³ siê XVI Ogólnopolski Turniej Zapaniczy Kadetów i M³odzików
w Memoriale Edwarda Wojdy i Henryka Boreckiego. Uroczystego otwarcia imprezy dokona³ burmistrz miasta  gminy
¯ukowo Albin Bychowski.
W uroczystoci brali udzia³: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wojciech Kankowski, Prezes POZZ Andrzej Pryczkowski
i g³ówny organizator zawodów  Prezes
Fundacji ,,Morena ¯ukowo Andrzej Wroñski (olimpijczyk z Seulu, Atlanty, Barcelony i Sydney). Patron Memoria³u  nie¿yj¹cy Edward Wojda by³ olimpijczykiem
z Meksyku i Monachium, a tak¿e wicemistrzem Europy w Berlinie (1970). Walczy³
w barwach WKS ,,Flota Gdynia i KS
,,Spójnia Gdañsk. Po zakoñczeniu kariery zawodniczej szkoli³ m³odzie¿ KKS
,,Gedania 1920 Gdañsk i LKS ,,Technik
Rusocin k/Pruszcza Gdañskiego. Zmar³
w 1990 r.
Henryk Borecki (zmar³ w lutym 1993 r.)
zapisa³ siê w historii polskiego sportu,
jako mistrz i reprezentant Polski w bar-
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wach KS ,,Spójnia Gdañsk, a nastêpnie
LZS ,,Orlêta Reda. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e GLKS ,,Morena ¯ukowo wychowa³ dwukrotnego mistrza olimpijskiego
z Seulu i z Atlanty Andrzeja Wroñskiego
(nie bez przyczyny zwanego ,,Kaszubskim
Turem).
W gronie m³odzików na ¿ukowskiej
macie trzy indywidualne z³ote medale
wywalczyli podopieczni trenera Józefa
Alijewa z UKS ,,AJAS przy SP nr 16
w Gdañsku Oruni. Sukcesem podopiecznych tego trenera jest równie¿ wygrany
zespo³owo Memoria³ w kategorii m³odzików. Warto podkreliæ, ¿e jego wychowankowie równie¿ w rywalizacji kadetów
siêgnêli po z³oty medal.
Zapanicze talenty s¹ od lat dum¹
szko³y nr 16 w Gdañsku Oruni. Jednym

z nich jest wielce obiecuj¹cy na przysz³oæ Micha³ Klinder (UKS ,,AJAS).
W wadze 58 kg. stan¹³ na najwy¿szym
podium (po zwyciêstwie w finale nad Jakub¹ Klein¹ z ,,Cartusia Kartuzy). Wród
m³odzików z³ote medale dla oruñskiego
klubu zdobyli Rafa³ Bielecki (w wadze do
42 kg), Tomasz Malinowski (w wadze
do 47 kg) i Maciej Potraz (w wadze do
53 kg). Wszyscy wymienieni nale¿¹ do
UKS ,,AJAS.
Józef Alijew mo¿e byæ dumny, cztery
z³ote medale dla ¯ukowa staj¹ siê wielce
obiecuj¹ce. Jestemy pe³ni wiary, ¿e odradzaj¹ siê najlepsze z kart zapasów klasycznych i rosn¹ nam nastêpcy Andrzeja
Wroñskiego ,,Kaszubskiego Tura.
MIROS£AW BEGGER
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Dnia 12 lipca 2010 r. zmar³ ksi¹dz pra³at
Henryk Jankowski. W naszej pamiêci pozostanie przede wszystkim jako niez³omny
kapelan Solidarnoci i wieloletni proboszcz
kocio³a w. Brygidy, który odbudowa³ ze
zniszczeñ i uczyni³ ostoj¹ ruchu niepodleg³ociowego. Jako Honorowy Cz³onek naszego
Stowarzyszenia bra³ udzia³ w jego spotkaniach. Czeæ Jego Pamiêci!
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