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 Ogl¹daj¹c starannie wykonane, barwne
makiety i rysunki, mogliœmy kolejny raz
uœwiadomiæ sobie, jak piêkny móg³by byæ
Gdañsk, gdyby nie wp³ywowe lobby ar-
chitektoniczne, które preferuje prymitywne
rozwi¹zania i agresywne kontrasty styli-
styczne i przestrzenne.

Odrzucaj¹ wszelk¹ rekonstrukcjê

Jurorzy, wybierani z regu³y z tego gro-
na, z zasady odrzucaj¹ wszelk¹ rekon-
strukcjê. Ka¿da propozycja przywrócenia
dawnego piêkna w obszarze Pomnika Hi-
storii, za jaki uznano Œródmieœcie Gdañ-
ska, to dla nich grzech œmiertelny, godny
potêpienia. Wyników nie trzeba daleko
szukaæ, wystarczy siê przejœæ na Podwale
Przedmiejskie, by zobaczyæ jak bezlitoœnie
potê¿ny bunkier Teatru „El¿bietañskiego”
rozsadza skal¹, kszta³tem (i barw¹!) deli-
katnie rozrzeŸbion¹ tkankê architektoniczn¹
G³ównego Miasta. W tym kontekœcie styl
tego giganta mo¿na okreœliæ jako skrajny
brutalizm. W porównaniu z takimi dzie³ami
propozycje Stanis³awa Michela s¹ wzorem
architektonicznej kultury i dobrego smaku.

Tadeusz Stasiñski pokaza³ tym razem
prace malarskie, g³ównie pejza¿e. Barwne,
pe³ne s³oñca i optymizmu, podoba³y siê
wszystkim. Nowoœci¹ by³y wœród nich
obrazy przestrzenne, które trzeba ogl¹daæ
przez dwubarwne okulary (podobnie jak
w przypadku zdjêæ stereoskopowych).
Wra¿enie jest niezwyk³e, ogl¹daj¹cy czuje
siê przeniesiony w sam œrodek sceny, przed-
stawionej na obrazie. Za udany eksperyment
nale¿¹ siê twórcy wielkie brawa! A Zarz¹-
dowi wspó³pracuj¹cej z nami Federacji
Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT
w Gdañsku za udostêpnienie pomieszczeñ
– serdeczne podziêkowania.

W koœciele œw. Katarzyny

i w Dworze Artusa

Dzieñ 24 maja, na który przypad³y g³ów-
ne obchody Jubileuszu, zaczêliœmy od poran-
nego nabo¿eñstwa w koœciele œw. Katarzyny
na Starym Mieœcie. By³ modlitewny nastrój,
³adnie dobrane czytania i dary od naszego
Stowarzyszenia. Podziêkowania nale¿¹ siê
wszystkim, którzy przy tym wspó³dzia³ali,
a przede wszystkim przeorowi gospodarz¹-

cych w tym koœciele Karmelitów – O. Bog-
danowi Megerowi – za celebracjê Mszy
œw. i piêkn¹ homiliê. Bêdziemy siê starali
wspó³pracowaæ w przywracaniu tej ciê¿ko
doœwiadczonej przez los œwi¹tyni – Ma-
cierzy gdañskich koœcio³ów – do dawnej
wielkiej œwietnoœci.

Pokrzepieni duchowo udaliœmy siê na
uroczystoœæ w Dworze Artusa. W tym miej-
scu nale¿y wyraziæ wielkie dziêki za udo-
stêpnienie nam (za op³at¹, inaczej siê nie da)
tej sali – jednej z najpiêkniejszych w œwiecie
– Muzeum Historycznemu Miasta Gdañska,
a szczególnie zawsze nam ¿yczliwemu dy-
rektorowi Adamowi Koperkiewiczowi. Jed-
nym z najwa¿niejszych momentów by³o
poœwiêcenie i przekazanie sztandaru. Jak
ka¿de udane dzie³o sztandar ma wielu ojców
... i matek. Przypomnijmy: z inicjatyw¹
ufundowania sztandaru dla Stowarzyszenia
wyst¹pi³a p. Jaros³awa Struga³a. Z w³aœciw¹
sobie energi¹ za³atwi³a wiele spraw, takich
jak zdobycie œrodków, znalezienie wyko-
nawczyni i w. in. Jej wiêc w pierwszym
rzêdzie nale¿¹ siê podziêkowania. Jedna
strona sztandaru jest powtórzeniem odkry-

Dwudziestolecie Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Podziêkowania

po Jubileuszu
G³ówne uroczystoœci Dwudziestolecia naszego Stowarzyszenia ju¿ za nami. Wszystko siê piêknie uda³o. Najpierw, 20 maja, by³
wernisa¿ wystawy prac naszych architektów-seniorów – Stanis³awa Michela i Tadeusza Stasiñskiego – w przestronnych wnê-
trzach budynku NOT przy ul. Rajskiej. Has³em przewodnim by³a rewitalizacja Gdañska. Pierwszy z nich pokaza³ swoje propo-
zycje rozwi¹zañ dla wybranych miejsc Œródmieœcia: Wyspy Spichrzów, otoczenia koœcio³a Dominikanów, Targu Wêglowego itp.
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tej przeze mnie kilka lat temu niezauwa¿onej
dot¹d flagi, namalowanej na „Apoteozie
Gdañska” z 1608 r. w Ratuszu G³ównego
Miasta (i zachowanej w oryginale w zbiorach
wawelskich), druga przedstawia god³o Sto-
warzyszenia.

Sztandar – wspólne dzie³o

Z dostarczonych przeze mnie podk³adek
(zdjêæ i opisów) rozrysowa³ ca³oœæ p. Tade-
usz Stasiñski, któremu równie¿ nale¿¹ siê
wielkie dziêki. Dziêkujemy wykonawczyni,
p. Krystynie Bargañskiej z Luzina, która
piêknie sztandar wyhaftowa³a, dostosowuj¹c
siê do naszych ¿yczeñ i poprawek. Wyra¿a-
my g³êbok¹ wdziêcznoœæ Urzêdowi Marsza³-
kowskiemu, z niezmiennie nas wspieraj¹cym
p. Marsza³kiem Mieczys³awem  Strukiem na
czele, za zgodê na rozprowadzanie cegie³ek,
co przyspiesza pokrycie kosztów sztandaru
(apelujemy o kupowanie tych, które jeszcze
zosta³y). Dziêkujemy te¿ wszystkim funda-
torom ozdobnych gwoŸdzi wbitych w drzew-
ce. Za poœwiêcenie sztandaru dziêkujemy
O. Józefowi Wilczyñskiemu z zakonu OO.
Jezuitów. Bóg zap³aæ!

To nie koniec podziêkowañ. Wa¿n¹ czê-
œci¹ uroczystoœci by³y odznaczenia, tak¿e
pañstwowe. Za przychylnoœæ w ich za³atwie-
niu dziêkujemy Urzêdowi Wojewódzkiemu,
reprezentowanemu w Dworze Artusa przez
Wicewojewodê p. Micha³a Owczarczaka,
oraz oczywiœcie Kapitule w Warszawie i Pre-
zydentowi Najjaœniejszej Rzeczypospolitej
Polskiej p. Bronis³awowi Komorowskie-
mu, który zatwierdzi³ ich przyznanie swoim
podpisem. Za uœwietnienie naszego Jubile-
uszu miejskimi odznaczeniami dziêkujemy
równie¿ obecnemu na uroczystoœci, patronu-

j¹cemu nam w wielu sprawach Prezyden-
towi Miasta Gdañska, p. Paw³owi Adamo-
wiczowi. Szczególna wdziêcznoœæ nale¿y
siê tak¿e Dyr. Biura Prezydenta Miasta p.
Helenie Chmielowiec i zawsze nam przy-
chylnemu Przewodnicz¹cemu Rady Miasta,
p. Bogdanowi Oleszkowi.

Dobre myœli, wspólnota serc

Profesjonalne opracowanie szczegó³owe-
go scenariusza uroczystoœci zawdziêcza-
my naszemu wiceprezesowi Waldemarowi
Kowalskiemu. On te¿ znalaz³ moderatora,
w osobie aktora, p. Zbigniewa Jankowskie-
go, który bezb³êdnie sterowa³ przebiegiem.
Spraw organizacyjnych pilnowa³ wiceprezes
Zbigniew Socha, finansowych i nie tylko
(dyplomy, zaproszenia itp.) – niezawodna
p. skarbnik Anna Kuziemska. Ogromny
by³ jak zwykle wk³ad naszego Dyrektora
Biura p. Rufina Godlewskiego. Wielkie,
wielkie dziêki! Dziêkujemy wszystkim sym-
patykom naszego Stowarzyszenia, którzy
przemawiali i obdarowali nas upominkami
i wszystkim naszym cz³onkom i przyjacio-
³om, którzy po prostu byli obecni. Ich dobre
myœli i ¿ywio³owe oklaski wytworzy³y ciep³¹
i serdeczn¹ atmosferê prawdziwej wspólno-
ty serc. Kochani, wiemy, ¿e zawsze mo¿e-
my na Was liczyæ!

Wspania³¹ oprawê muzyczn¹ zawdziê-
czamy Cappelli Gedanensis, która wpraw-
dzie ze wzglêdu na wczeœniejsze zobowi¹-
zania nie mog³a u nas wyst¹piæ, ale odda³a
do dyspozycji swój najwiêkszy skarb – dzie-
ci muzyków (ktoœ wymyœli³ urocze s³owo:
„kapelanki”) – wybitnie utalentowane uczen-
nice Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej
I i II Stopnia w Gdañsku. Us³yszeliœmy utwo-

ry skrzypcowe z najwy¿szej pó³ki, efektowne
i wzruszaj¹ce, wykonane z wirtuozowsk¹
precyzj¹ i g³êbi¹ interpretacji.

G³êbokie prze¿ycia muzyczne

Zabrzmia³y: Medytacja Masseneta, In-
trodukcja i Rondo Cappriccioso Saint-
Saënsa, I. czêœæ Sonaty d-moll Brahmsa
i I. czêœæ koncertu a-moll na dwoje skrzy-
piec Vivaldiego. Gra³y skrzypaczki: Klau-
dia Myzyk, Kamila Owsiany i Aleksandra
Kowacz. Na specjalnie sprowadzonym do
Dworu Artusa fortepianie (dziêkujemy p.
Marii Okonek!) towarzyszy³a im nieza-
wodna p. Elena Aleksiejuk.

Dziêkujemy im wszystkim za dostar-
czenie nam g³êbokich prze¿yæ muzycz-
nych, a za przygotowanie i czuwanie nad
koncertem – szczególnie serdecznie p. pro-
fesorowi Jerzemu Hazuce. Mamy w Gdañ-
sku muzyczn¹ m³odzie¿ na najwy¿szym
poziomie!

Po ka¿dym jubileuszu tego rodzaju po-
winno zostaæ coœ trwa³ego. Po naszym
pozostanie piêkny gdañski sztandar, który
bêdziemy przy ró¿nych okazjach prezen-
towaæ spo³eczeñstwu. To symbol integru-
j¹cy nie tylko cz³onków naszego Stowa-
rzyszenia.

Drugim widomym znakiem ma byæ przy-
sz³y pomnik Wielkiego Gdañszczanina Ar-
tura Schopenhauera, do którego piêkny
projekt stworzy³ cz³onek naszego Stowa-
rzyszenia, wybitny rzeŸbiarz Genadij Jer-
szow (dziêkujemy!). Za³atwienie formal-
noœci do koñca musi potrwaæ, ale wierzê,
¿e jeszcze w tym roku wmurujemy kamieñ
wêgielny.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

– Pani dzia³alnoœæ w Komisji Zdrowia

i Opieki Spo³ecznej Stowarzyszenia „Nasz

Gdañsk” nie jest dzie³em przypadku.

– W rodzinnym domu nigdy nie spotka³am
siê z agresj¹, jako ma³a dziewczynka by³am
wra¿liwa na z³o, niesprawiedliwoœæ w otocze-
niu. Opiekowa³am siê pieskiem, zbiera³am
i leczy³am poranione ptaki. Wczeœnie poja-
wi³y siê u mnie zadatki, by pe³niæ humani-
tarny zawód. Widzia³am siebie w roli pie-
lêgniarki tym bardziej, ¿e siostra i kuzynki
wybra³y ten zawód, w rodzinie by³o kilkoro
nauczycieli – spo³eczników. Uczy³am siê
w liceum ogólnokszta³c¹cym poza miej-
scem zamieszkania, korzysta³am z kwate-

ry prywatnej, internatu. Sam cz³owiek by³
i musia³ wiedzieæ, co jest dobre, a co z³e.

– Wczeœnie nauczy³a siê pani samodziel-

noœci.

– Bardzo pomog³o mi to w pracy, ¿eby
wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za innych, trzeba
poradziæ sobie z w³asnymi problemami. Nie
przypuszcza³am, jak ciê¿ki i odpowiedzialny
jest ten zawód, dopiero zetkniêcie z rzeczy-
wistoœci¹ na praktykach da³o mi du¿o do
myœlenia, tym bardziej, ¿e trafi³am do szko³y
pielêgniarskiej o profilu psychiatrycznym.
Interesowa³a mnie psychologia, chcia³am iœæ
na studia w tym kierunku, choroba mamy
uniemo¿liwi³a mi realizacjê planów. W 1970

roku przyjecha³am do Gdañska i zaczê³am
pracowaæ jako pielêgniarka na oddzia³ach:
Chirurgicznym, Neurochirurgicznym, Pedia-
trycznym ówczesnej Akademii Medycznej
w Gdañsku. Po ponad dziesiêciu latach
przesz³am do Przychodni Rejonowej przy
ul. Kaletniczej w Gdañsku.

– Zawód, czy spo³eczna misja?

– Najwa¿niejsze jest ca³kowite poœwiêcenie
choremu, dyscyplina, precyzja, zawodowa
uczciwoœæ, wykazanie siê pe³n¹ psychiczn¹
i fizyczn¹ sprawnoœci¹. Ju¿ w pierwszych
miesi¹cach pracy wrzucono mnie na g³ê-
bok¹ wodê. Pe³ni³am nocne ostre dy¿ury na
chirurgii. Sama musia³am trzydzieœciorgu

Rozmowa z Danutą Znamierowską, dyplomowaną pielęgniarką, wiceprzewodniczącą
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Serce i dobra wola
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Danuta Znamierowska i Anna Makilla uhonorowane Z³otymi
Odznakami Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” podczas obchodów

jubileuszowych w Dworze Artusa

pacjentom zrobiæ zabiegi na czas, nie tylko
zmierzyæ temperaturê, czy ciœnienie, ale do-
pilnowaæ, czy opatrunek nie mokry, jeœli
by³y bilanse diurezy, wszystko notowaæ, po-
dejmowaæ szybkie decyzje. Przygotowy-
wa³am i zawozi³am chorych wind¹ na salê
operacyjn¹. W pierwszych latach 70. nie
by³o sal pooperacyjnych, wszyscy pacjenci
le¿eli razem, przychodzi³y ca³e rodziny
i musia³yœmy pilnowaæ, ¿eby nie nakarmi-
li ojca, matki, czymœ, co zaszkodzi. To
by³a szko³a ¿ycia.

– Pacjent oczekuje dobrego s³owa.

– Wa¿ne jest, ¿eby pracê polubiæ, wiedzieæ,
¿e pacjent jest najwa¿niejszy, bo zarobki
zawsze by³y niskie. By³y momenty, ¿e nie
wiedzia³am, w co rêce w³o¿yæ. Jak ju¿ nie
by³o si³, mówi³am do siebie: „wytrwaj, wy-
obraŸ sobie, ¿e to ktoœ z najbli¿szej
rodziny, ka¿dego trzeba tak samo
obs³u¿yæ, byæ oddanym dla nie-
go.” Na dzieciêcej endokrynologii
mia³am do czynienia miêdzy inny-
mi z dzieæmi chorymi na cukrzycê,
przyda³y siê doœwiadczenia z do-
ros³ymi. Mali pacjenci s¹ szczegól-
nie wra¿liwi na ból, ¿eby zrobiæ
zastrzyk, pod³¹czyæ kroplówkê, po-
trzeba zdobyæ ich zaufanie. Dziew-
czynka w nocy ba³a siê, siedzia³a
za szyb¹, wziê³am j¹ do dy¿urki,
porozmawia³am, do innej ma³ej pa-
cjentki nie przysz³a mama, p³acz.
Nie mo¿na nikogo faworyzowaæ,
trzeba reagowaæ odpowiednio.

– Po przejœciu do pracy w przy-

chodni przy ul. Kaletniczej za-

czê³a pani dzia³aæ w Stowarzy-

szeniu „Nasz Gdañsk”.

– Pracowa³am jako pielêgniarka
zabiegowa, potem œrodowiskowa
– z doros³ymi i z dzieæmi. Odwiedza³am
rodziny w domach na terenie G³ównego Mia-
sta. Pozna³am bli¿ej i zaprzyjaŸni³am siê
z przemi³¹, nie¿yj¹c¹ ju¿, niestety, pani¹ Do-
brochn¹ Michel, której robi³am zastrzyki,
a potem ona, jako artysta plastyk, w³¹czy³a
siê w nasz¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹, przy-
gotowuj¹c wystrój sal na spotkania.  Jej m¹¿,
in¿. arch. Stanis³aw Michel powiedzia³, ¿e
przyda³abym siê w Stowarzyszeniu, od daw-
na widzia³ potrzebê zajêcia siê w Œródmie-
œciu ludŸmi starszymi, myœla³ o za³o¿eniu
klubu seniora. Pracuj¹c w przychodni na
Kaletniczej wspó³pracowa³am z dzia³aj¹c¹
tam wtedy komórk¹ Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, chodzi³am do rodzin
na interwencje, widzia³am du¿o potrzeb
w œrodowisku. I tak w 2000 roku, razem
z Anna Makill¹-Puczk¹ i Barbar¹ Tu³o-
dzieck¹-Stangel, za³o¿y³yœmy Komisjê Zdro-
wia i Opieki Spo³ecznej przy Stowarzyszeniu

„Nasz Gdañsk”, która œciœle wspó³pracowa-
³a z lokalnym MOPS. Nieco póŸniej do³¹czy-
³y do nas: lek. med. Anna Kit-Bieniecka,
obecna przewodnicz¹ca i Helena Korze-
niowska, tak¿e do dziœ pracuj¹ca z nami.

– Kiedy komisja wkracza³a do akcji?

– Zdarza³o siê, ¿e w rodzinie umar³ ojciec,
albo matka, albo, co w tym czasie by³o
czêste, rodzice wyjechali do pracy za gra-
nicê i dzieci zostawa³y pod opiek¹ babæ.
Matka, ojciec, tylko czasem wspierali fi-
nansowo swoje dzieci, które czu³y siê za-
wsze niepe³nowartoœciowe, potrzebowa³y
akceptacji w grupie. Bywa³o, ¿e wnuczce,
wnukowi, uros³y stopy i babcia nie mia³a
za co kupiæ trampek, wszyscy ¿yli z jednej
emerytury. MOPS w takich sytuacjach dawa³
zapomogê, ale jednorazow¹. Doszliœmy

najlepszej jakoœci owoce, czêsto sam je przy-
wozi³. W³¹cza³y siê najró¿niejsze lokalne
spo³ecznoœci, pocz¹wszy od grup gimna-
stycznych, na naszych s¹siadach skoñczyw-
szy. Ten przekaza³ ubranka po dzieciach,
inny ofiarowa³ nieu¿ywany wózek dzieciê-
cy dla samotnej matki. Wœród darczyñców
znaleŸli siê przedstawiciele polonii kana-
dyjskiej. Lista jest d³uga, wszystkim jeste-
œmy bardzo wdziêczni.

– Trzeba wiedzieæ komu, co i jak daæ.

– Potrzeby okreœlaliœmy w rozmowach z le-
karzami, pracownikami socjalnymi MOPS
i paniami œwietliczankami w szko³ach. Dzie-
ci otrzymywa³y, na przyk³ad na Dzieñ Dziec-
ka, na œwiêta, paczki z ubraniami, s³ody-
czami, mlekiem, od¿ywkami, maskotkami.
Organizowaliœmy zabawy, loterie, konkur-

sy, zawody, wycieczki, szczególnie
zapisa³ siê w pamiêci wypad do
ZOO, odbywa³y siê wyjazdy m³o-
dzie¿y na wakacje, na przyk³ad nad
jezioro Mausz. By³y wœród naszych
podopiecznych dzieci niepe³no-
sprawne, w tym dwoje na wózkach
z pora¿eniem mózgowym. Weszli-
œmy z dzia³alnoœci¹ na dzieciêcy
oddzia³ onkologii, chirurgii do Szpi-
tala Wojewódzkiego im. Miko³aja
Kopernika w Gdañsku. Urz¹dzali-
œmy dla chorych dzieci Miko³aje,
zanosiliœmy paczki, wystêpowa³ ze-
spó³ Aksamitki ze Szko³y Podstawo-
wej nr 57, organizowaliœmy konkur-
sy wiedzy o Gdañsku z nagrodami
ksi¹¿kowymi, nasz kolega ze Sto-
warzyszenia, Andrzej Furmaga, po-
darowa³ ma³ym pacjentom dwa apa-
raty fotograficzne.

– Serce i pomoc okazywaliœcie

i okazujecie seniorom.

– W Œródmieœciu ¿yje wielu star-
szych ludzi, miejscem ich spotkañ by³a
przez d³ugi czas œwietlica Szko³y Podsta-
wowej nr 50. Mieszkañcy z przyjemnoœci¹
wychodzili z domów, ³adnie siê ubierali.
Spotykaliœmy siê na op³atkach, na Walen-
tynkach dzieci wrêcza³y uczestnikom ser-
duszka z napisem: „Z najlepszymi ¿ycze-
niami od przybranej wnuczki”. Z Ann¹
Makill¹ przygotowywa³yœmy stosy kanapek.
Zawsze wielkim wydarzeniem by³ udzia³
w spotkaniach wspania³ej aktorki, Haliny
S³ojewskiej, która recytowa³a poezjê. Wtedy
myœleliœmy o stworzeniu w Œródmieœciu
Klubu Seniora, niestety, nie znaleŸliœmy
lokalizacji. Na D³ugim Targu przesta³ dzia-
³aæ KMPiK, gdzie ludzie starsi chêtnie siê
spotykali i czytali gazety.

– Mieszkañcy pamiêtaj¹, jak cz³onkowie

Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” kwesto-

wali na Drodze Królewskiej na rzecz szkó³,

które ucierpia³y na skutek powodzi.

Fot. Janusz Wikowski

do wniosku, ¿e trzeba co dzieñ tym rodzi-
nom pomagaæ, ¿eby mia³y co jeœæ, co na
siebie w³o¿yæ itp. W dzia³alnoœæ w³¹czy³y
siê wszystkie komisje Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”. Nawi¹zywaliœmy kontakty z oko-
licznymi szko³ami, bardzo aktywnie wspó³-
pracowaliœmy ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 50
przy ul. Grobla IV.

– Nie by³o wtedy grantów dla organiza-

cji pozarz¹dowych.

– Zaczêliœmy pozyskiwaæ sponsorów, którzy
dostarczali: produkty ¿ywnoœciowe, odzie¿,
zabawki, ksi¹¿ki itp. do paczek. Wszyscy,
do których zwracaliœmy siê, byli otwarci,
tym bardziej, ¿e niektórzy kupcy, przedsiê-
biorcy, dzia³ali w naszym Stowarzyszeniu.
Odpowiadano na has³a: zbieramy ksi¹¿ki,
zabawki, ubrania. Najbardziej hojny, uczyn-
ny, który nigdy nas nie zawiód³, by³ Ryszard
Grzesik, kupiec z Hali Targowej, dawa³
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Ekspozycja zainaugurowa³a obchody
20-lecia dzia³alnoœci Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”.

In¿. arch. Stanis³aw Michel: „Walka trwa!”

In¿. arch. Stanis³aw Michel jest powszech-
nie znanym, wybitnym architektem i artyst¹
malarzem, nestorem odbudowy G³ównego
Miasta w Gdañsku. Jest autorem projek-
tów rekonstrukcji i odbudowy przesz³o stu
piêædziesiêciu zabytkowych kamieniczek na
G³ównym Mieœcie, planów urbanistycznych,
w tym planu Œródmieœcia Gdañska, wyró¿-
nionego nagrod¹ pañstwow¹.
Ma na swoim koncie wiele zre-
alizowanych nowych obiektów
u¿ytkowych i mieszkalnych,
projektów wnêtrz. Wci¹¿ pro-
jektuje. Niestrudzenie broni
swojej ¿yciowej dewizy, ¿e
wybudowaæ powinniœmy Gdañsk
piêkniejszy, ni¿ kiedykolwiek.
Wp³ywa na oblicze Gdañska.
Odnosi sukcesy. Nie zra¿a siê
pora¿kami.

Na wystawie autor zapre-
zentowa³ wybrane projekty oraz
makiety dotycz¹ce czterech

najwa¿niejszych tematów w Œródmieœciu
Gdañska.

– To, co zaprezentowa³em, pokazuje
walkê o piêkno Gdañska, która trwa, ona siê
nie skoñczy³a – powiedzia³ na wernisa¿u
in¿. arch. Stanis³aw Michel. – Stale spoty-
kamy siê z próbami zak³ócenia odbudowy
G³ównego Miasta w myœl koncepcji, jak¹
zaszczepili w nas nasi profesorowie w la-
tach 40., 50. na Politechnice Gdañskiej,
której wyniki budz¹ zainteresowanie na
œwiecie i nie chcielibyœmy, aby zak³ócono
tê kontynuacjê i zeszpecono miasto.

– Kontynuatorem moich poczynañ ar-
chitektonicznych jest in¿. arch. Tomasz
Miatkowski, mój wspó³pracownik, który
wierzy w tê ideê, chce iœæ t¹ sam¹ drog¹
i czujê, ¿e kiedy zmusi mnie los i natura do
opuszczenia Gdañska i odejœcia w zaœwia-
ty, nic siê nie stanie, bo mam nastêpcê, któ-
ry to samo czuje, co ja i bêdzie realizowa³.

Wyspa Spichrzów i Targ Wêglowy

In¿. arch. Stanis³aw Michel przedstawi³
na ekspozycji cztery tematy, które w Œród-
mieœciu nale¿y zrealizowaæ. Pierwszym –

jest zagospodarowanie drugiej
strony ulicy St¹giewnej na Wy-
spie Spichrzów. Pojawi³ siê w tej
chwili kolejny problem, bowiem
przeciwnicy odbudowy piêkna
Gdañska, pod has³em nowo-
czesnoœci, zatwierdzili projekt
zabudowy, która ma okna nie
tam, gdzie powinny byæ, co unie-
mo¿liwi realizacjê drugiej strony
ulicy St¹giewnej tak, ¿eby ta
strona pasowa³a do pierwszej,
odbudowanej.

Kolejnym tematem jest Targ
Wêglowy, który musi byæ zre-

Wystawa w NOT w Gdańsku

Michel & Stasiñski,

& Jerszow
Wystawa dorobku twórczego: in¿. arch. Stanis³awa Michela, in¿. arch. Tadeusza Stasiñskiego i artysty rzeŸbiarza
Giennadija Jerszowa, otwarta zosta³a we wtorek, 20 maja 2014 r., w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej przy
ul. Rajskiej w Gdañsku. Wszyscy s¹ cz³onkami i aktywnymi dzia³aczami Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.

– Najbardziej poszkodowane by³y dwie szko-
³y na Oruni i jedna na Olszynce. Jest to teren
bardzo ubogi, niektóre rodziny mieszka³y na
dzia³kach, które zosta³y doszczêtnie zalane
i nie mia³y gdzie siê podziaæ. Zrobiliœmy
plan kto i gdzie bêdzie z kwest¹ chodzi³,
wypo¿yczyliœmy puszki z PCK, uzyskali-
œmy pozwolenie od miasta. Zbierali pieni¹-
dze wszyscy nasi cz³onkowie, ka¿dej szkole
przekazaliœmy po prawie 2 tysi¹ce z³otych.

– Mijaj¹ lata, zmieniaj¹ siê realia, a po-

trzeby ludzi ubogich, samotnych, chorych,

s¹ nadal.

– Od czasu, gdy pracownicy socjalni opu-
œcili przychodnie zdrowia, osoby starsze,
potrzebuj¹ce pomocy, przesta³y mieæ ³atwy
dostêp do œwiadczeñ, nie ka¿dy mo¿e dotrzeæ
do Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
przy ul. Powstañców Warszawskich. Brakuje

geriatrów, lekarze pierwszego kontaktu maj¹
zbyt wielu pacjentów, ¿eby zajmowaæ siê
d³u¿ej osobami w podesz³ym wieku. Zaczê-
liœmy organizowaæ prelekcje, pogadanki na
temat zdrowia, na przyk³ad o nadciœnieniu,
o chorobach onkologicznych, przyjmowane
s¹ z du¿ym zainteresowaniem. Lekarze dziel¹
siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem bezp³at-
nie w wolnym od pracy zawodowej czasie.

Nie ma ju¿ koniecznoœci, ¿eby starsze
osoby zbiera³y siê w szko³ach, s¹ inne for-
my, powsta³o du¿o klubów seniora. Poja-
wiaj¹ siê nowe formy spotkañ, na przyk³ad
Dni S¹siadów, z których mieszkañcy, w tym
samotni, wykluczeni z czynnego ¿ycia, chêt-
nie korzystaj¹, nawi¹zuj¹ kontakty, które
póŸniej kontynuuj¹.

Anna Makilla podpatrzy³a, ¿e w Sopocie
seniorzy spotykaj¹ siê w kawiarniach i ju¿
kolejny rok, w porozumieniu z kawiarniami

Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis i in¿. arch. Stanis³aw Michel na tle wystawy

w Œródmieœciu, rozdajemy emerytom i ren-
cistom „Karty dla Seniora”, upowa¿niaj¹ce
do zakupu kawy, albo herbaty za symbo-
liczn¹ cenê.

– Ktoœ powie, ¿e s¹ organizacje, instytu-

cje, powo³ane do pomocy.

– Tam s¹ bariery, nie zawsze mo¿liwe do
pokonania. Poza tym, nie wszyscy potrzebu-
j¹cy wiedz¹ do kogo i po co mo¿na siê zwró-
ciæ. Trzeba patrzeæ i widzieæ tych, którzy
sobie nie radz¹. Potrzeby by³y, s¹ i bêd¹.
Ka¿dy mo¿e w takim, czy innym zakresie,
komuœ pomóc. Obserwujê, ¿e w kamieni-
cach, blokach, gdzie lokatorzy siê znaj¹, jest
pomoc s¹siedzka. Ludzi dobrej woli nie bra-
kuje, mo¿na do nich do³¹czyæ i wspó³praco-
waæ, tylko trzeba chcieæ.

ROZMAWIA£A KATARZYNA KORCZAK
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alizowany do koñca, bo jest to jeden
z piêkniejszych placów w Œródmie-
œciu Gdañska. Po odbudowie Targ
Wêglowy bêdzie drugim, po D³ugim
Targu, pod wzglêdem urody, placem
miasta, trzeba go ukoñczyæ, ale nie
wbrew tej pierwszej idei.

– Teatru nie odbudowano w sposób
w³aœciwy, gmach robi wra¿enie jakby
by³ domem towarowym – mówi in¿.
arch. Stanis³aw Michel. – Mo¿na budy-
nek uzupe³niæ piêkn¹ kolumnad¹ wej-
œciow¹ i przes³oniæ brzydk¹ sznurow-
niê a¿urow¹ kopu³k¹ i bêdzie wtedy ten
budynek pasowa³ do Gdañska i do idei
teatru. Chodzi o to, ¿eby to nie by³
gmach, który przeciwstawia siê idei
teatru, bo z tego typu budowl¹ mamy do
czynienia w przypadku Teatru Szekspirow-
skiego, który mia³ byæ realizowany w Egip-
cie, nie wiem z jakich przyczyn, zosta³
przeniesiony do Gdañska i wstawiony w to
miejsce, na którym nigdy nie powinno byæ
takiego budynku.

Targ Wêglowy powinien zostaæ odbudo-
wany w taki sposób, aby ca³y wygl¹da³, jak
strona wschodnia, potrzebne jest zachowanie
jednolitej koncepcji tym bardziej, ¿e du¿o
odbudowano – ca³e Przedbramie i Strzel-
nicê Œw. Jerzego i Zbrojowniê, która jest
najpiêkniejszym dzie³em renesansowym
w Polsce. Nie ma drugiego takiego obiek-
tu, który by móg³ przyg³uszyæ Zbrojow-
niê, ona jest rarytasem renesansu, oby jak
najprêdzej zosta³a otwarta i by³a miejscem
prezentacji dzie³ sztuki gdañskiej.

Plac przy Bazylice œw. Miko³aja,
przed³u¿yæ Drogê Królewsk¹

Kolejne wa¿ne miejsce znajduje siê przy
Bazylice œw. Miko³aja. W pierwszych latach

odbudowy G³ównego Miasta plan zagospo-
darowania przestrzennego, którego in¿. arch.
Stanis³aw Michel by³ wspó³autorem, prze-
widywa³, ¿e na tym terenie ma byæ zieleñ.
Ale, po latach, teren, gdzie znajdowa³ siê
klasztor dominikanów, zosta³ przekazany
Kupcom Dominikañskim i teraz, kiedy
dominikanie mogliby odbudowaæ swój te-
ren, kupcy wybudowali obiekty handlowe,
które spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê. W tej sytu-
acji prezydent miasta Gdañska w zamian
przekaza³ kupcom teren od strony ulicy
Szerokiej, przeznaczony na zieleñ.

– Czêœæ tego obszaru jest zielona, tam
ongiœ by³y £¹ki Dominikañskie – konty-
nuuje in¿. arch. Michel. – Realizacja tej
zabudowy, jaka ona ma byæ, jest kolejn¹
spraw¹ do rozwi¹zania. Proponujemy od-
tworzyæ ideê, która by³a przed wojn¹.

Kupcy powinni wzi¹æ wspólników, którzy
potrafi¹ zrobiæ i dla dominikanów i dla sie-
bie obiekty dla takiej funkcji pasuj¹ce.

Czwarta sprawa to koniecznoœæ przed-
³u¿enia Drogi Królewskiej na wschód przez

ulicê St¹giewn¹ do St¹gwi Mlecznych,
a na zachód – przed³u¿enia ulicy D³ug¹
przez Targ Wêglowy dalej na zachód
i zamkniêcia bry³¹ Nowego Ratusza.

Droga kubistyczna – nie!

– Pokazujemy jaki ten Nowy Ra-
tusz, siedziba magistratu, mo¿e byæ,
dajemy nasz¹ wersjê, mo¿e byæ inna,
ale ma byæ piêkna, na miarê tego mia-
sta – mówi in¿. arch. Michel. – Nasza
wizja na pewno podtrzymywa³aby tê
tradycjê, by³by to Nowy Ratusz Gdañ-
ska. W Starym Ratuszu jest muzeum,
a tutaj by³by prawdziwy urz¹d, który
rozproszy³ siê po ca³ym terenie Gdañ-
ska, a trzeba wszystkie wydzia³y zebraæ

i jednak tê symboliczn¹ budowlê stwo-
rzyæ. I to jest nastêpne zadanie.

– Nie negujê wartoœci nowych, tylko one
majê byæ na skalê tamtych – konkluduje
architekt. – Nowe, ale równie piêkne, podczas
gdy popatrzymy na odbudowê fragmentu
ulicy Œw. Jana, to jest kompromitacja, do tak
odbudowanego Gdañska nikt by nie przy-
jecha³ i nie chcia³ by tego ogl¹daæ. – Jest
to negacja idei, która przyœwieca³a nam
w pierwszych latach powojennych w trakcie
odbudowy G³ównego Miasta, polegaj¹ca na
odbudowywaniu tego, co by³o wartoœciowe
i tworzenia nowego na tê skalê.

Droga kubistyczna da³a nudne klocki,
a teraz, zwolennicy tak zwanej nowoœci
stwierdzili, ¿e siê te klocki znudzi³y, wiêc
co robiæ? Bêdziemy do góry nogami sta-
wiali te klocki, komentuje architekt, bê-
dziemy krzywe klocki budowaæ, ale dalej
to bêd¹ klocki, to nie jest coœ, co mo¿na
podziwiaæ.

– Chcemy zatamowaæ ten proces, bo
tworzyli architekturê od wieków nie tylko

�

Na fortepianie gra³ podczas wernisa¿u Piotr Jan
Ulatowski, pianista i kompzytor



Nr 06/2014

8

�

architekci, wspó³dzia³ali z nimi rzeŸ-
biarze, malarze – mówi Michel. –
Wspó³praca architektów z rzeŸbiarza-
mi i malarzami w Gdañsku dziœ powin-
na daæ dobre efekty, powinny powstaæ
budowle nowe, ale niech one dorów-
naj¹ starym.

Radosny nastrój, soczyste kolory

In¿. arch. Tadeusz Stasiñski zapre-
zentowa³ w siedzibie NOT w Gdañsku
wy³¹cznie obrazy. Wszystkie niemal
obrazuj¹ kraje, które mia³ szczêœcie
odwiedziæ na œwiecie, miêdzy innymi
Hiszpaniê i Amerykê. £¹czy te prace
radosny klimat, piêkne ¿ywe, soczyste, ko-
lory. W takim samym nastroju autor rozma-
wia³ na wernisa¿u z publicznoœci¹.

– Wszystkie moje obrazy kocham, ja nie
sprzedajê obrazów, ale jeden, z widokiem
Manhattanu w Nowym Jorku, sprzeda³em na
aukcji charytatywnej za 36 tys. z³., naby³ tê
pracê biznesmen, który wspó³pracuje z Ame-
ryk¹ – powiedzia³ in¿. arch. Tadeusz Stasiñ-
ski. – Kupiec dopytywa³ siê, czy by³em na
miejscu i malowa³em z natury, wyjaœni³em,
¿e tak, odwiedzi³em Nowy Jork nawet trzy
razy i to go usatysfakcjonowa³o.

Obok prac powsta³ych w Ameryce s¹ tak-
¿e wykonane w Pekinie, gdzie przebywa syn
autora, in¿ynier mechanik, pracuj¹cy na
kontrakcie w firmie Audi. Pañstwo Stasiñscy
pojechali do niego w odwiedziny, a ojciec
nie omieszka³ uwieczniæ najró¿niejszych
zakamarków tego egzotycznego miasta.

Jeden obraz na wystawie przedstawia
piêknego konia polskiego araba, którego
spotka³ w lesie.

– Araba trzeba tak ustawiæ, ¿eby by³y
widoczne jego cechy – opowiada autor. – Na
grzbiecie ten wspania³y koñ ma charaktery-

styczne przegiêcie, cechuje go niepowta-
rzalne ustawienie szyi, ogon stoi, nie le¿y,
wszystko to jest widoczne, gdy stoi, jak pê-
dzi, nie widaæ tych cech.

Ogl¹danie jego obrazów nastraja opty-
mistycznie, daje dobr¹ energiê.

– Ja jestem bardzo pozytywnym cz³owie-
kiem – mówi z uœmiechem in¿. arch. Tadeusz
Stasiñski. – Bardzo lubiê pogodê w ¿yciu
naszym na co dzieñ. Malujê stale, wiêkszoœæ
prac powstaje w Polsce, wszystkie obrazy
przechowujê w naszym domu, od czasu do
czasu muszê na ka¿dy z nich popatrzeæ.

Z Czernihowa do Gdañska

Giennadij Jerszow, najm³odszy wiekiem
i sta¿em cz³onek Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, jest wybitnym artyst¹ rzeŸbiarzem
o polsko-ukraiñskich korzeniach. Tworzy
w nurcie realistycznym. Do Gdañska przy-
by³, wraz z rodzin¹, w 2001 roku, jako re-
patriant z Czernihowa na Ukrainie. Ma na
swoim koncie realizacje w Trójmieœcie –
popiersie Stanis³awa Moniuszki w Akademii
im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañsku, po-
piersie Fryderyka Chopina w Polskiej Fil-

harmonii Ba³tyckiej im. Fryderyka
Chopina w Gdañsku, Drogê Krzy-
¿ow¹ w Bazylice Mariackiej w Gdañ-
sku, pomnik Krzysztofa Celestyna
Mrongowiusza stoj¹cy przed Biblio-
tek¹ G³ówn¹ Uniwersytetu Gdañskie-
go. Stworzy³ tak¿e pomnik ks. pra³ata
Henryka Jankowskiego, który ods³o-
niêto 9 sierpnia 2012 r. w rocznicê
Sierpnia 80. Wczeœniej wykona³ sta-
tuetkê Krzysztofa Celestyna Mrongo-
wiusza, która jest wrêczana co roku
trojgu najlepszym wyk³adowcom tej
uczelni. Jego autorstwa jest tak¿e sta-
tuetka dla laureatów Ogólnopolskiego

Konkursu Tañca w Gdañsku.
W Warszawie jest jego krzy¿ dla Ofiar

Wielkiego G³odu na Ukrainie. W Teatrze
Wielkim Warszawie stoi jego rzeŸba uka-
zuj¹ca Bronis³awê i Wac³awa Ni¿yñskich.
W marcu 2014 r. w jego rodzinnym mieœcie,
Czernihowie, ods³oniêto relief poœwiêcony
pamiêci Jurija Szmakowa, zas³u¿onego leka-
rza, wieloletniego dyrektora miejscowego
szpitala. W Czernihowie stoi równie¿ jego
popiersie Tarasa Szewczenki.

Na wystawie zaprezentowane s¹ plan-
sze z wybranymi jego realizacjami w Pol-
sce i za granic¹. Artysta, z powodu s³u¿-
bowego wyjazdu do Warszawy, nie móg³
byæ obecny na wernisa¿u. Obecnie pracuje
nad projektem pomnika Artura Schopen-
hauera, który, z inicjatywy Stowarzysze-
nia „Nasz Gdañsk” stan¹æ ma w Gdañsku.

Sylwetce i pracy twórczej Giennadija
Jerszowa poœwiêcimy oddzieln¹ publika-
cjê w jednym z najbli¿szych numerów na-
szego Miesiêcznika.

KATARZYNA KORCZAK

FOT. JANUSZ WIKOWSKI

In¿. arch. Tadeusz Stasiñski: „Jestem bardzo pozytywnym
 cz³owiekiem”
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Fotoreportaż z uroczystości obchodów Dwudziestolecia działalności
Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Mszê œw. w intencji Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” celebrowa³ przeor klasztoru, rektor

koœcio³a œw. Katarzyny o. Bogdan Megera
Modlitwê wiernych – przedstawicieli Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” poprowadzi³a

Jaros³awa Struga³a

Na zakoñczenie Prezes Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” Andrzej Januszajtis podziêkowa³

obecnym za udzia³ w nabo¿eñstwie

Procesja z darami niesionymi przez cz³onków Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”: £ukasza Pellowskiego – chleb, Annê Stawsk¹ – kwiaty i komunikanty
oraz Danutê Znamierowsk¹ – winne grona

Uczestnicy uroczystej mszy œwiêtej

Fot. W.  Kowalski

Fot. W.  Kowalski

Fot. W.  KowalskiFot. W.  KowalskiFot. W.  Kowalski

Fot. W.  Kowalski

Fot. W.  Kowalski

Prze¿yjmy to jeszcze razPrze¿yjmy to jeszcze raz
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O godz. 11.00 w Dworze Artusa rozpoczê³y siê uroczystoœci rocznicowe z udzia-
³em przedstawicieli w³adz miasta i województwa. Przy stole prezydialnym
zasiedli (od lewej): Helena Chmielowiec, prof. Witold Andruszkiewicz, Przewod-
nicz¹cy Rady Miasta Bogdan Oleszek, Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz,
prof. Andrzej Januszajtis, Wicewojewoda Pomorski Micha³ Owczarczak,
Marian Szajna oraz ks. Józef Wilczyñski

Poœwiêcenie sztandaru przez ks. Józefa Wilczyñskiego

Wbijanie gwoŸdzi honorowych w drzewce sztandaru przez jego
fundatorów. Z przodu prof. Witold Andruszkiewicz, za nim od le-
wej: Jacek Bogusz – przedstawiciel PRSP SA, Adam Staszak –
przedstawiciel firmy „DART DG – Nieruchomoœci”, prof. Andrzej
Januszajtis i Krystyna Telepska-Ci¹gadlak – przedstawicielka
spó³ki „Kupcy Dominikañscy”

AKT NADANIA SZTANDARU

Jesteœmy dumni i zaszczyceni, ¿e mo¿emy
w 20. rocznicê powstania Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”, przekazaæ panu Prezesowi
oraz wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia
ten sztandar ufundowany przez cz³onków
i sympatyków Stowarzyszenia.
Niech ten sztandar bêdzie powodem do za-
s³u¿onej dumy, symbolem naszej wspólnoty
i jednoczeœnie zobowi¹zaniem do kultywo-
wania i zachowania we wszystkich dziedzi-
nach ¿ycia patriotycznej postawy, honoru,
tradycji oraz godnego i ofiarnego wype³-
niania obowi¹zków wobec Ojczyzny oraz
naszego ponad tysi¹cletniego Gdañska.

Przewodnicz¹ca Spo³ecznego komitetu Jaros³awa Struga³a przekazuje sztandar Prezesowi
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” Andrzejowi Januszajtisowi

Przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu Przemarsz pocztu sztandarowego

Andrzej Januszajtis
dekorowany Krzy¿em
Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski
przez Wicewojewodê
Pomorskiego Micha³a
Owczarczaka

Uhonorowani odznaczeniami pañstwowymi cz³onkowie Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”: Andrzej Januszajtis oraz Anna Kuziemska

i Zbigniew Socha – oboje odznaczeni Z³otymi Krzy¿ami Zas³ugi

Fot. W.  Kowalski Fot. W.  Kowalski

Fot. J.  Wikowski Fot. J.  Wikowski

Fot. J.  Wikowski Fot. J.  Wikowski

Fot. W.  Kowalski

Fot. W.  Kowalski
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Prezydent Pawe³ Adamowicz udekorowa³ Medalem Prezydenta czworo
cz³onków Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”: Andrzeja Januszajtisa,
Jaros³awê Struga³ê, Rufina Godlewskiego i Stanis³awa Michela

Podczas uroczystoœci wrêczono równie¿ Z³ote Odznaki Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”(zdjêcie u góry i na dole)

...oraz dziêkczynne
dyplomy

Poœmiertne
odznaczenie dla

Antoniego Szczyta
w imieniu ¿ony

odebra³a Barbara
Œredniawa

Odznaczenie dla Antoniego Perzyny odebra³a ¿ona Ewa
i syn Wojciech

Wyst¹pi³y skrzypaczki: Klaudia Myzyk, Kamila Owsiany i Aleksandra
Kowacz, towarzyszy³a im Elena Aleksiejuk

Fot. W.  Nieznalski

Fot. W.  Amerski

Fot. W.  Amerski

Fot. W.  Kowalski Fot. W.  Kowalski

Fot. J. Wikowski

Fot. W.  Nieznalski
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W drzewcu sztandaru oprócz wczeœniej
wymienionych piêciu gwoŸdzi znajduj¹
siê równie¿ inne gwoŸdzie honorowe, któ-
rych fundatorami pozostaj¹:
– Cz³onkowie Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”,
– Klub Senirów „Mot³awa”,
– Jaros³awa Struga³a,
– Tadeusz Stasiñski,
– £ukasz Pellowski,
– Józef Kubicki,
– Anna Kuziemska,
– Rufin Godlewski,
– Andrzej, Gra¿yna i Lucyna Siewruk,
– Ogrody „Justyny” w Gdañsku,
– W³odzimierz, El¿bieta i Rafa³

Gerlach-Basta,
– Gra¿yna i Wac³aw Chamerscy z dzieæmi.

Podczas uroczystoœci po raz pierwszy
w historii dzia³alnoœci Stowarzyszenia wrê-

czono Z³ote Odznaki Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” wraz z numerowanymi legityma-
cjami. Legitymacjê nr 1 otrzyma³, w termi-
nie wczeœniejszym, Prezes Andrzej Janu-
szajtis. Ww. odznakê wraz z legitymcj¹
otrzymali: Maciej Lisicki, Helena Chmie-
lowiec, Marian Szajna, Adam Koperkie-
wicz, Jacek Bogusz, „Kupcy Dominikañ-
scy” – w ich imieniu odznakê odebra³a
Krystyna Telepska-Ci¹gadlak, Justyna Ka-
leta, Katarzyna Korczak, Zbigniew So-
cha, Anna Kuziemska, Stanis³aw Michel,
£ukasz Pellowski, S³awomir Lewandow-
ski, Jaros³awa Struga³a, Adam Staszak,
Danuta Znamierowska, Anna Makilla, Jó-
zef Kubicki, Roman Nadolny, Tadeusz
Godlewski, Rufin Godlewski i Waldemar
Kowalski.

Nastêpuj¹cy zas³u¿eni cz³onkowie Sto-
warzyszenia i jego sympatycy otrzymali

dyplomy za zas³ugi: Stanis³aw Sikora, prof.
Daniel Duda, Tadeusz Stasiñski, Czes³aw
Skonka, Bogdan Sedler, Mariusz Szmidka,
Ryszard Iwaniuk, Ma³gorzata Lewandowska,
Janusz Paradowski, Emilia Kroplewska,
Andrzej Rybicki, Andrzej Starzec, Miros³aw
Begger, Bo¿ena Moæko, Stanis³awa Giba³a,
Andrzej Szulca, Wojciech Nieznalski, Jerzy
Szahuniewicz, Janusz Wikowski, Helena
Turk, Zdzis³aw Gregorkiewicz i Andrzej
Siewruk.

PRZYGOTOWA£: RUFIN GODLEWSKI

W FOTOREPORTA¯U WYKORZYSTANO

ZDJÊCIA: JANUSZA  WIKOWSKIEGO,

WALDEMARA KOWALSKIEGO,

WOJCIECHA NIEZNALSKIEGO

I W£ODZIMIERZA AMERSKIEGO

Fot. J.  Wikowski

Z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem FahrenheitaCzêœæ nieoficjalna uroczystoœci – wystêp Prezesa Andrzeja Januszajtisa

Fot. W.  Kowalski Fot. W.  Kowalski



Inicjatork¹ i najgorêtsz¹ propagatork¹
wykonania Sztandaru by³a kole¿anka Ja-
ros³awa Struga³a.

3 projekty o ró¿nych wersjach

Sporz¹dzenia rysunków sztandaru dla
hafciarek podj¹³ siê cz³onek Stowarzysze-
nia „Nasz Gdañsk” architekt i malarz Ta-
deusz Stasiñski–Rogen.

Powsta³y 3 projekty wstêpne o ró¿nych
wersjach:

skiej, a lwy by³y w pozach spokojnych,
bardzo przyjaznych.
W projektowaniu sztandaru uwzglêdnio-

no elementy herbu znajduj¹cego siê na plafo-
nie Sali S¹dowej Ratusza G³ównego Miasta,
który stworzy³ Holender, dzia³aj¹cy na tere-
nie ówczesnego Gdañska – Van den Blocke.

Strona druga sztandaru – na kremowym
(écru) tle narysowano 35 cm wys. symbol
du¿ego „G” z integrowan¹ koron¹ i dwoma
gdañskimi srebrnymi krzy¿ami oraz napi-

Sztandar Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Histologia powstania
Dwudziestolecie powstania Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” to doskona³a okazja do podsumowania jego dzia³alnoœci.
Na uwagê zas³uguje fakt powstania inicjatywy wykonania Sztandaru naszego Stowarzyszenia. Œwiadczy to jak wielkie zna-
czenie dla cz³onków i dzia³aczy naszego Stowarzyszenia, zarz¹du i sympatyków ma praca na rzecz naszego miasta Gdañska.

By haftowane powierzchnie nie by³y p³a-
skie, przewidziano podk³ad bawe³niany, któ-
ry pod³o¿ono pod tarcz¹ gdañsk¹, pod oba
lwy, jak równie¿ pod du¿¹ z³ot¹ koron¹.

Powierzchnia sztandaru wynosi 120 na
100 cm, a ze wzglêdów technicznych sztan-
dar jest 3-warstwowy z lnianym p³ótnem
wewn¹trz.

Wokó³ sztandaru pozostawiono 2 cm
szeroki wolny od dekoracji odstêp obrze¿o-
ny z³ot¹ nici¹.

1. Z herbem prostym i szarf¹ „Nec Temere,
Nec Timide”, który stosowano w Wol-
nym Mieœcie Gdañsku z lwami mocno
wspieraj¹cymi herb (patrz za³.).

2. Nastêpnie powsta³a wersja herbu o bo-
kach rozcz³onkowanych (barokowych),
ale lwy trzymaj¹ce herb s¹ delikatne jak
gdyby grzecznoœciowo trzymaj¹ herb
Gdañska, z czerwonymi, jakby w uœmie-
chu, zadowoleniu wysuniêtymi jêzorami
i g³owami w tzw. profilu.

3. Kolejna wersja herbu charakteryzowa³a
siê bogatym rysunkiem korony królew-

sami: – gór¹ „Stowarzyszenie” – do³em
„Nasz Gdañsk”.

Korona królewska z rubinowymi
i szafirowymi kamieniami szlachetnymi

W celu o¿ywienia sztandaru jego dó³ i gó-
rê ozdobiono szachownicami bia³o-czerwo-
nymi odpowiednio du¿ymi (6 x 6 cm) po obu
stronach sztandaru, a t³o sztandaru obu stron
ustalono w kolorze jasnego be¿u – écru.

Projektant zdecydowa³ siê na bogato roz-
cz³onkowan¹ koron¹ królewsk¹ z rubinowy-
mi i szafirowymi kamieniami szlachetnymi.

Po ustaleniu ostatecznej wersji sztandaru
i szarf projektant wykona³ rysunki na folii
w skali 1:1.

Wykonane rysunki w skali 1:1 pos³u¿y³y
hafciarkom do przekopiowania na osnowê
w celu dok³adnej realizacji projektu sztanda-
ru oraz trzech dekoracyjnych szarf noœnych.

Trzy wolne brzegi (od drzewca) sztanda-
ru obszyto 5 cm szerokimi z³otymi frêdzlami.

Spi¿owy orze³ piastowski

Drzewce zaprojektowano z drzewa wi-
œniowego o przekroju okr¹g³ym, lakiero-

Projekty wstêpne sztandaru Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

Awers, rewers oraz szczyt drzewca sztandaru Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
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wane i bejcowane na br¹zowo, szlifowane,
polerowane oraz pokryte lakierem bez-
barwnym i skrêcane w po³owie z okuciem
mosiê¿nym.

Na szczycie drzewca, by podkreœliæ pol-
skie korzenie Gdañska, przewidziano spi-

¿owego or³a piastowskiego, a pod nim
spi¿owy napis „Nasz Gdañsk”.

U góry drzewca nabite s¹ pami¹tkowe
mosiê¿ne plakietki z nazwiskami Prezesa
Zarz¹du doc. dr. in¿. Andrzeja Januszajti-
sa, projektanta Sztandaru arch. Tadeusza

Stasiñskiego–Rogena oraz wszystkich cz³on-
ków Zarz¹du, aktywu i sponsorów.

Du¿ym zaanga¿owaniem nad termino-
wym i prawid³owym wykonaniem sztan-
daru, (którzy jeŸdzili regularnie ze mn¹)
wykazali siê: Jaros³awa Struga³a, Skarb-
niczka Stowarzyszenia Anna Kuziemska,
Andrzej Siewruk i Józef Kubicki.

Pieczê nad ca³oœci¹ przedsiêwziêcia, jak
zwykle, sprawowa³ prof. Andrzej Janu-
szajtis, (nawet raz pojecha³ z nami do haf-
ciarki do Luzina), gdzie, w ci¹gu piêciu
bez ma³a miesiêcy, na ramach – krosnach
powstawa³ nasz sztandar.

Trzeba nadmieniæ, ¿e sporz¹dzenie osta-
tecznego projektu sztandaru, wraz z trze-
ma szarfami d³ugoœci. 135 cm i ca³oœci
rozrysowanej w skali 1:1, zajê³o pe³ne
dwa miesi¹ce.

TADEUSZ STASIÑSKI
80-835 Gdañsk, ul. Szeroka 86/87, tel. 58 346 37 12

Henryk  Jaworski

U S Ł U G I  G R A W E R S K I E

– Koncert jubileuszowy pod pani dy-

rekcj¹, z u³o¿onym przez pani¹ progra-

mem, podbi³ t³umnie zgromadzon¹ pu-

blicznoœæ, satysfakcja dla wieloletniego

dyrygenta ogromna.

– Przez rok prowadzi³ zespó³ Leon Snarski,
póŸniej Krystyna Kowalczyk. W momencie,
kiedy ja przysz³am w 1986 roku chór z ¿eñ-
skiego przekszta³ci³ siê w mieszany, wiêc
w³aœciwie mogê powiedzieæ, ¿e to jest moje
dziecko. By³am wtedy absolwentk¹ wydzia-
³u Wychowania Muzycznego i Dyrygentury

Chóralnej Akademii Muzycznej im. Stanis³a-
wa Moniuszki w Gdañsku. Cz³onkowie ze-
spo³u w wiêkszoœci nie s¹ muzykami, bo
ukoñczenie pierwszego stopnia szko³y mu-
zycznej to za ma³o. Jedynym profesjonalnym
muzykiem – jest chórzystka, za³o¿ycielka
chóru, Krystyna Klincewicz. Zaczê³am pra-
cê od podstaw. Jestem bardzo zadowolona
z koncertu, pojawi³y siê drobne potkniêcia,
ale generalnie by³o fantastycznie.

– Gdañski Chór Nauczycielski brzmi

profesjonalnie, a przecie¿ w jego sk³ad

wchodz¹ amatorzy, wiêkszoœæ dawno

przekroczy³a wiek œredni. Jak uzyska³a

pani tak znakomity efekt?

– Tego zagadnienia dotyczy³a moja, obro-
niona niedawno, praca doktorska, której tytu³
brzmi: „Praca dyrygenta nad emisj¹ g³osu
w amatorskim chórze mieszanym u osób
w podesz³ym wieku”. Wykorzysta³am do-
œwiadczenia, które zdoby³am w pracy, ale
nie takie by³o moje za³o¿enie po przejêciu
zespo³u, blisko trzydzieœci lat temu zde-
rzy³am siê z czymœ, o czym nie mia³am
pojêcia. Ju¿ w czasie studiów œpiewa³am
w zespole Schola Cantorum Gedanensis,
w którym by³am do momentu, kiedy uro-
dzi³am córkê, a wiêc do 1991 roku, do
dzisiaj bardzo têskniê za chórem, bo jed-
nak œpiewanie to jest moja pierwsza mi-
³oœæ, jak mam studentów interesuj¹cych,
zawsze ich kierujê do tego zespo³u.

– Praca z Gdañskim Chórem Nauczy-

cielskim wymaga³a i wymaga umiejêt-

noœci, poœwiêceñ.

– Gdy przejê³am zespó³, jak ju¿ wspo-
mnia³am, by³am œwie¿o po studiach, nie
mia³am rodziny, dysponowa³am du¿¹ ilo-
œci¹ czasu, pracowa³am nieustannie z chó-
rem. Oprócz wyznaczonych dwóch godzin
dwa razy w tygodniu, przed ka¿d¹ prób¹
spotyka³am siê godzinê wczeœniej z poje-

XXX-lecie Gdańskiego Chóru Nauczycielskiego pod patronatem Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Kochaæ œpiew
Rozmowa z ad. dr Teres¹ Pabjañczyk, dyrygentem Gdañskiego Chóru Nauczycielskiego, pedagogiem na Wydziale Dyrygentury
Chóralnej, Muzyki Koœcielnej, Edukacji Muzycznej, Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej im. Stanis³awa Moniuszki

Gdañski Chór Nauczycielski, w œrodku Teresa Pabjañczyk, dyrygent, podczas wystêpu jubileuszowego
24 maja 2014 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañsku
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Koncert z okazji XXX-lecia Gdañskiego Chóru
Nauczycielskiego odby³ siê w sobotê, 24 maja
2014 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej
im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañsku. Wykonaw-
cami byli soliœci: Ma³gorzata Roc³awska – sopran,
Agnieszka Tulutki – sopran, Klaudia ¯migrodzka
– mezzosopran, Maksymilian Pabjañczyk – tr¹bka,
Weronika Mackiewicz – fortepian, Martyna Ku³akow-
ska – fortepian. Wyst¹pi³y zespo³y: Gdañski Chór
Nauczycielski, Kameralny Zespó³ Smyczkowy Ad
Hoc z³o¿ony z uczniów Ogólnokszta³c¹cej Szko³y
Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego
w Gdañsku, Scherzi Musicali – Chór XIX Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Mariana Mokwy w Gdañ-
sku. Dyrygowa³y: Teresa Pabjañczyk i Daria Po-
lanowska.
W trakcie uroczystoœci aktywni cz³onkowie ze-
spo³u otrzymali Br¹zowe, Srebrne i Z³ote odznaki
honorowe oraz Dyplomy Uznania Zarz¹du Oddzia-
³u Gdañskiego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr.
Zarz¹d G³ówny Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr
w Warszawie przyzna³: Odznaki IV stopnia „Z³ota
z Laurem” Teresie Pabjañczyk – dyrygentowi oraz
Januszowi Kêpie, Krystynie Starak i Jadwidze
Trub³ajewicz – chórzystom; odznakê V stopnia
„Z³ot¹ z Wieñcem Laurowym” otrzyma³ chórzysta
Jan Pawelczyk, szeœcioro chórzystów odebra³o
Dyplomy Uznania Zarz¹du G³ównego.
Nagrodê pieniê¿n¹ na rêce ad. dr Teresy Pabjañ-
czyk wrêczy³a El¿bieta Markowska, prezes Okrêgu
Pomorskiego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

dynczymi g³osami – sopranami, altami, te-
norami, basami. Prowadzi³am lekcje indy-
widualne, jak by³o potrzeba spotyka³am
siê z chórzystami poza dniami prób, bar-
dzo intensywnie pracowaliœmy i nic siê
pod tym wzglêdem nie zmieni³o.

– G³osy s¹ m³odzieñcze, radosne.

– Zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy wychodzi-
my na scenê, publicznoœæ patrzy na nas
nieufnie i – gdy zaczynamy œpiewaæ –
nagle wszyscy s¹ zdumieni! I repertuar
dobieram ró¿norodny, urozmaicony.

– Doskonale brzmia³y, wzajemnie siê uzu-

pe³niaj¹c, dwa zespo³y chóralne – pani

i Scherzi Musicali XIX Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego im. Mariana Mokwy.

– Korzystamy z goœcinnej siedziby tej
szko³y, tam na co dzieñ pracujemy. Nie
jest to nasz pierwszy wspólny wystêp, cie-
szê siê ze wspó³pracy z dyrygentk¹ Dari¹
Polanowsk¹, na sobotnim jubileuszu wy-
konaliœmy wspólnie, z udzia³em solistów,
Hymn III Tysi¹clecia. Utwór ten nasz ze-
spó³ mia³ przyjemnoœæ zaprezentowaæ,
wraz z innymi polskimi chórami nauczy-
cielskimi, na Przegl¹dzie Chórów Nauczy-
cielskich w Ostrowie Wielkopolskim.

– Podczas koncertu z zespo³em jubilatem

zaprezentowa³ siê Kameralny Zespó³

Smyczkowy Ad Hoc z³o¿ony z uczniów

– W Ogólnokszta³c¹cej Szkole Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego obok Ad Hoc
prowadzê jeszcze Chór Dzieciêcy Canzo-
netta, z którego dwadzieœcioro chórzystów
wystêpuje w aktualnie granej operze „To-
sca” Giacomo Pucciniego na scenie Opery
Ba³tyckiej.

– Pracuje pani tak¿e w Akademii Mu-

zycznej im. Stanis³awa Moniuszki.

– Prowadzê zajêcia z emisji g³osu i meto-
dyki œpiewu zbiorowego, dzielê siê z m³o-
dymi ludŸmi swoim doœwiadczeniem.

– Najbli¿sze plany chóru – jubilata?

– 14 czerwca reprezentacja naszego chóru
bêdzie uczestniczy³a w Dniach Kultury
¯ydowskiej w Gdañsku, zaprezentujemy
muzykê ¿ydowsk¹, z solistk¹, z nasz¹ ko-
le¿ank¹ z chóru, Regin¹ Stró¿yk, która
wystêpuje z zespo³em Danziger Klezmo-
rim.

– Czy Gdañski Chór Nauczycielski przyj-

muje nowych cz³onków?

– Zapraszamy bardzo serdecznie do nasze-
go zespo³u wszystkie osoby, które kochaj¹
œpiew.

ROZMAWIA£A KATARZYNA KORCZAK

FOT. MATERIA£Y PROMOCYJNE

GDAÑSKIEGO CHÓRU NAUCZYCIELSKIEGO

W trakcie uroczystoœci Stefan
Jacek Michalak uhonorowany zo-
stanie Medalem Prezydenta Miasta
Gdañska.

Fizyk, in¿ynier i podró¿nik

Wczeœniej, o godz. 12.50, naprzed-
pro¿u i schodach Ratusza G³ównego
Miasta spotkaj¹ siê zaproszeni go-
œcie i o godz. 13.00 wys³uchaj¹
piêknego utworu wybranego przez
Pana Stefana Jacka Michalaka – I
Koncertu fortepianowy Fryderyka
Chopina, którego fragment wykona
na carillonie Anna Kasprzycka. Na-
stêpnie uczestnicy zostan¹ uwiecz-
nieni na wspólnym zdjêciu i przejd¹

do Wielkiej Sali Wety Ratusza G³ów-
nego Miasta, gdzie ju¿ tradycyjnie,
odbêdzie siê g³ówna uroczystoœæ.

Stefan Jacek Michalak (ur. 25
IX 1943 r. w Warszawie) to fizyk,
in¿ynier i podró¿nik. Syn Stefana
Stanis³awa Michalaka. W kwietniu
1945 r. przyjecha³ z rodzicami do
Gdañska. Po œmierci ojca (1947 r.)
w 1950 w³adze zakaza³y jego matce
i jemu mieszkania w strefie przygra-
nicznej. Wyjechali wiêc do Poznania.
Maturê zda³ w 1961 r. IX Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Poznaniu.
Studiowa³ elektronikê na Politech-
nice Gdañskiej (1961–1963) i Poli-
technice Warszawskiej (1963–1967).

17 czerwca 2014 r. w Ratuszu Głównego Miasta – spotkanie
ze Stefanem Jackiem Michalakiem

Gdañski Latarnik
Uroczyste spotkanie ze Stefanem Jackiem Michalakiem odbêdzie siê we wtorek, 17 czerwca 2014 r., o godz. 13.00
w Wielkiej Sali Wety Ratusza G³ównego Miasta. Bêdzie to ju¿ szóste spotkanie z cyklu „ZAS£U¯ENI W HISTORII MIASTA
GDAÑSKA”. Wczeœniej naszymi goœæmi byli: – Tadeusz Matusiak, prof. Jerzy M³ynarczyk, Krystyna Stankiewicz, prof.
Witold Andruszkiewicz i Halina Winiarska.

Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej

im. Feliksa Nowowiejskiego, to tak¿e

pani „dziecko”.

Stefan Jacek Michalak w 2004 r. na latarni w Nowym Porcie
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Stefan Jacek Michalak to równie¿ zapa-
lony podró¿nik, który zwiedzi³ pó³ œwiata.
W 1966 roku – Niemcy, Holandiê, Wyspy
Kanaryjskie, Finlandiê, Angliê, Francjê,
Sierra Leone, Ghanê, Nigeriê, Wybrze¿e

Nad Rzek¹ Œw. Wawrzyñca w Kanadzie w 2010 r.

Jacek z Ojcem, Gwiazdka 1945 r. w willi
przy ul. Dêbinki 7d

Kula Czasu na latarni morskiej w Gdañsku
Nowym Porcie

Koœci S³oniowej. W 1968 roku podró¿owa³
do W³och i Francji, w 1969 – Hiszpanii
i Maroka, w 1977 – na Labrador, w 1978
roku poznawa³: Paramaribo, Wodospady
Raleigha, rzekê Coppename i górê Voltz-
berg w Surinamie, Kourou i Wyspê Dia-
b³a w Gujanie Francuskiej.

Kupi³ latarniê, zrekonstruowa³

„kulê czasu”

W latach 1978–1980 zwiedza³ rafy kora-
lowe i pustynie Arabii Saudyjskiej, Egipt,
Sudan, Keniê, D¿ibuti, Grecjê; w 1982 roku
– piramidy Majów i Monkey River w Be-
lize; 1984 – Angliê i fiordy Norwegii.

Od roku 1980 do emerytury pracowa³
w firmie Bell w Montrealu. Od 1991 r. od-
wiedza³ Polskê (g³ównie Gdañsk) co roku.

W 2001 r. kupi³ star¹, historyczn¹ latar-
niê morsk¹ w Nowym Porcie. Po przepro-
wadzeniu niezbêdnych wielkich prac re-
montowych i konserwatorskich w 2004
roku udostêpni³ j¹ szerokiej publicznoœci
jako muzeum latarnictwa. W 2008 r. zre-
konstruowa³ na latarni jej XIX-wieczn¹
„kulê czasu”.

W 2009 r. kanadyjski minister obrony
Greg Thompson i ambasador David Pre-

ston przywieŸli mu s³owa uznania i podziê-
kowania „w imieniu narodu kanadyjskiego”.
Od 2010 r. pe³ni funkcjê Honorowego
Ambasadora Miasta Gdañska w Kanadzie.
6 kwietnia 2010 r. zosta³ odznaczony Z³o-
tym Krzy¿em Zas³ugi przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyñskiego „za zas³ugi w dzia-
³alnoœci na rzecz kultywowania tradycji
i kultury polskiej”.

Obecnie dzieli swój czas miêdzy Mont-
realem i miastem swojego dzieciñstwa,
Gdañskiem.

Motto ¿yciowe Stefana Jacka Michala-
ka brzmi: „Tylko pracuj¹c dla dobra in-

nych mo¿na byæ w pe³ni szczêœliwym”.
Uroczyste spotkanie w dniu 17 czerwca

2014 r. w Wielkiej Sali Wety Ratusza
G³ównego Miasta z mieszkañcami Gdañ-
ska, w tym równie¿ z m³odzie¿¹ licealn¹,
bêdzie wa¿nym i znacz¹cym wydarzeniem
dla naszego miasta.

RUFIN GODLEWSKI

ZDJÊCIA Z ARCHIWUM

STEFANA JACKA  MICHALAKA
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We wtorek, 17 czerwca 2014 r.  godz. 16, w Sali Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza przy ul. Kopernika 6 w Gdañsku
Wrzeszczu, odbêdzie siê kolejny wyk³ad o zdrowiu. Na temat witaminy „D” mówiæ bêdzie dr med. Janusz Wojtacki, specjalista
onkolog, który od przesz³o dwudziestu lat zwi¹zany jest z ruchem hospicyjnym na Pomorzu, laureat plebiscytu „Gazety Wyborczej”
„Lekarz Roku 2013”.

Spotkanie organizuje Komisja Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.

Dbasz o zdrowie – przyjdź na wykład!

Dr med. Janusz Wojtacki – wszystko o witaminie „D”

Danuta Znamierowska,
wiceprzewodnicz¹ca Komisji Zdrowia i Opieki

Spo³ecznej Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

WSTÊP WOLNY!
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Orzecznictwo prezentowa³o jednolite
stanowisko, i¿ ka¿da inna interpretacja
tego przepisu jest niedopuszczalna.

Wa¿ne daty przed i po wyw³aszczeniu

W œwietle dotychczasowej wyk³adni art.
137 ust. 1 uogn, rozpoczêcie prac budow-

lanych po up³ywie okresu 7 lat od daty

wyw³aszczenia nieruchomoœci skutkowa-

³o koniecznoœci¹ orzeczenia zwrotu takiej
nieruchomoœci. Tak samo zakoñczenie prac

budowlanych po up³ywie 10 lat od daty

wyw³aszczenia stanowi³o przes³ankê po-

zytywn¹ do orzeczenia zwrotu wyw³asz-
czonej nieruchomoœci. Nadto rozpoczêcie

prac budowlanych przed up³ywem 7 lat,

ale zakoñczenie ich po up³ywie 10 lat,

równie¿ stanowi³o podstawê do zwrotu

wyw³aszczonej nieruchomoœci.
Tak¹ wyk³adniê art. 137 ust.1 uogn pre-

zentowa³a równie¿ doktryna prawa admi-
nistracyjnego.

W ostatnim czasie pojawi³y siê odmienne
orzeczenia s¹dów administracyjnych (vide:
wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego
z dnia 8 maja 2013 r. I OSK 2205/11), wska-
zuj¹ce i¿ art. 137 ust. 2 w aktualnie obowi¹-
zuj¹cym brzmieniu (od dnia 22.09.2004 r.)
mo¿na stosowaæ tylko i wy³¹cznie do stanów
faktycznych, gdy cel wyw³aszczenia w ogóle

nie zosta³ zrealizowany, a ponadto gdy nie
podjêto prac zwi¹zanych z realizacj¹ celu wy-
w³aszczenia przed dniem 1 stycznia 1998 r.
(data wejœcia w ¿ycie przepisów uogn)
b¹dŸ te¿ nie zrealizowano celu wyw³asz-
czenia przed dniem 22 wrzeœnia 2004 r.

Wed³ug NSA je¿eli rozpoczêcie prac
zwi¹zanych z realizacj¹ celu wyw³aszczenia
nast¹pi³o przed dniem 1 stycznia 1998 r.
albo cel wyw³aszczenia zosta³ zrealizowany
przed dniem 22 wrzeœnia 2004 r., to w ta-
kim przypadku terminy okreœlone w art. 137
ust. 1 uogn nie maj¹ zastosowania.

Trybuna³ Konstytucyjny – rozstrzygniêcia
niekorzystne

Czarê goryczy przela³ Trybuna³ Konsty-
tucyjny, który w wyroku z 13 marca 2014 r.
P 38/11 uzna³, i¿ art. 137 ust. 1 pkt 2 uogn,
w zakresie, w jakim za nieruchomoœæ zbêdn¹
uznaje nieruchomoœæ wyw³aszczon¹ przed
27 maja 1990 r., na której w dniu z³o¿enia
wniosku o zwrot, a nie póŸniej ni¿ przed 22
wrzeœnia 2004 r., zrealizowano cel okreœlony
w decyzji o wyw³aszczeniu, jest niezgodny
z art. 2 w zwi¹zku z art. 165 ust. 1 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym
Trybuna³, podobnie jak wczeœniej uczyni³ to
NSA we wspominanym wyroku, uzna³, i¿
przepis ten (art. 137 ust. 1 pkt 2) nie ma zasto-

sowania do nieruchomoœci wyw³aszczonych,
na których cel wyw³aszczenia nie by³ przez
wiele lat realizowany w terminach wskaza-
nych w art. 137 ust. 1, który jednak ostatecz-
nie powsta³ do dnia 22 wrzeœnia 2004 r.

Oba powy¿sze rozstrzygniêcia s¹ bar-
dzo niekorzystne dla by³ych w³aœcicieli
i skazuj¹ niestety wiele postêpowañ o zwrot
wyw³aszczonych nieruchomoœci na niepo-
wodzenie, gdy¿ organy administracji nie
bêd¹ mia³y innego wyjœcia obecnie jak
wydawaæ decyzje o odmowie zwrotu wy-
w³aszczonej nieruchomoœci.

Nadal mo¿na siê jednak ubiegaæ o zwrot
wyw³aszczonej nieruchomoœci, je¿eli cel
wyw³aszczenia nie zosta³ w ogóle zreali-
zowany albo je¿eli zrealizowano na nieru-
chomoœci inny cel, nie zwi¹zany z tym
celem który by³ pierwotnie zamierzony.
Tak samo mo¿na skutecznie domagaæ siê
zwrotu nieruchomoœci w przypadku zre-
alizowania celu wyw³aszczenia ju¿ po
wejœciu w ¿ycie art. 137 ust. 1 pkt 2 uogn,
czyli nie wczeœniej ni¿ 22 wrzeœnia 2004 r.

MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY

– KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA

TEL. 502 166 894

KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA JEST MARK¥

 DART DG STASZAK KE£PIÑSKI SP.J.

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (19)

Coraz trudniej o zwrot

wyw³aszczonej nieruchomoœci
Dotychczasowa wyk³adnia art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœci (uogn) nie budzi³a w orzecznictwie s¹dów
administracyjnych wiêkszych w¹tpliwoœci. Poza kilkoma odmiennymi wyrokami s¹dy te konsekwentnie potwierdza³y, i¿
– zgodnie z tym przepisem – organ administracji zobowi¹zany jest do ustalenia, czy prace zwi¹zane z celem wyw³asz-
czenia, zosta³y rozpoczête albo zakoñczone w ramach czasowych wskazanych w tym przepisie, tj. w ci¹gu 7 lat od daty
wyw³aszczenia (rozpoczêcie) albo 10 lat od daty wyw³aszczenia (zakoñczenie).

Umo¿liwi³o to miêdzy innymi realiza-
cjê tegorocznej imprezy w randze Mi-
strzostw Polski.

Formy bokserskie, techniki samoobrony

Zawody objê³y swym zasiêgiem konku-
rencje pokazowe form bokserskich Wing

Pod patronatem prezesa Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” doc. dr Andrzeja Januszajtisa

Mistrzostwa Polski w Boksie

Yongchun
Mistrzostwa Polski w Boksie Yongchun przeprowadzone w Gdañsku w dniach 23–24 maja 2014 roku stanowi³y kontynuacjê
dotychczasowych Mistrzostw Krajowych, organizowanych przez Polski Kongres Yongchun Kungfu na przestrzeni lat 2007–2013.
Dziêki intensywnym pracom kongresu, a tak¿e zaanga¿owaniu sporej grupy sympatyków i dzia³aczy tej dyscypliny daleko-
wschodnich sztuk i sportów walki, jeszcze w 2013 r. zarejestrowano Polskie Stowarzyszenie Boksu Yongchun.

Chun i Weng Chun kungfu, technik samo-
obrony przed zamachem bezpoœrednim
z u¿yciem przemocy fizycznej oraz przed
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Wspólne zdjêcie uczestników walk sportowych z organizatorami mistrzostw

Fot. z arch. Polskiego Stowarzyszenia Boksu Yongchun

atakiem z no¿em i broni¹ paln¹ krótk¹,
a tak¿e walki full-contact yongchun sanshou.

Patronatu honorowego nad wydarze-
niem udzielili: Prezydent Miasta Gdañska,
Burmistrz Miasta Malborka, Dyrektor Okrê-
gowy S³u¿by Wiêziennej w Gdañsku, Prze-
wodnicz¹cy Stowarzyszenia Oficerów Wiê-
ziennictwa, Prezes Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” oraz Przewodnicz¹cy Polskiej
Organizacji Taihoryu Kempo Jiujitsu.

Dziêki uprzejmoœci Falck Medycyna
z Gdañska oraz Baltex Energia z Gdyni
organizatorzy mogli skorzystaæ ze wspar-
cia technicznego oraz pomocy organiza-
cyjnej tych przedsiêbiorstw.

Z wystosowanego zaproszenia Polskie-
go Stowarzyszenia Boksu Yongchun do

udzia³u w zawodach przyst¹pili równie¿ uty-
tu³owani przedstawiciele innych organiza-
cji sportowych oraz funkcjonariusze s³u¿b
mundurowych czynnie uprawiaj¹cy æwicze-
nia walki: z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdañsku i Bydgoszczy, ponadto policjan-
ci z KPP Puck, Kêtrzyn, Tuchola i Oddzia³u
Prewencji Policji w Z³otej Karczmie. Jak co
roku licznie stawili siê funkcjonariusze S³u¿-
by Wiêziennej z: Gdañska, Elbl¹ga, Œrody
Wielkopolskiej, Czarnego, Wierzchowa, Kwi-
dzyna, Sztumu oraz funkcjonariusze Od-
dzia³u ¯andarmerii Wojskowej z Elbl¹ga.

33 zwyciêzców

Taki przekrój œrodowiska sportowego
spowodowa³, ¿e bokserzy yongchun mogli

spróbowaæ swoich si³ nie tylko w techni-
kach pokazowych stylu, ale tak¿e w walkach,
w formule pe³nokontaktowej yongchun
sanshou, mierz¹c swoje przygotowanie
startowe z praktykami boksu zachodniego,
combatu C95N i C-1, kickboxingu, kempo
jiujitsu, karate kyokushin czy popularnego
obecnie MMA i K-1.

Z r¹k zaproszonych goœci, przedstawi-
cieli s³u¿b mundurowych, oœwiaty, zwi¹z-
ków sportowych, s³u¿b ratownictwa medycz-
nego, medale i puchary odebra³o ³¹cznie 33
zwyciêzców.

W tym roku Polski Kongres Yongchun
Kungfu opracowa³ nowe konkurencje, miê-
dzy innymi z u¿yciem broni atrapowych
chiñskiego sportu wushu, które zostan¹ za-
prezentowane pod koniec 2014 r. w ramach
Pucharu Pó³nocy w Boksie Yongchun.

Organizatorzy ju¿ dzisiaj zapraszaj¹ na
kolejne edycje zawodów. Trzeba podkre-
œliæ, ¿e stanowi¹ doskona³¹ formê rywali-
zacji fair-play, spêdzenia wolnego czasu
z rodzin¹ oraz zdrowego kibicowania za-
wodnikom sportu powszechnego, w ra-
mach którego z powodzeniem funkcjonuje
boks yongchun. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e
zawodom tym od kilku ju¿ lat patronuje
powszechnie szanowany wœród organiza-
torów i zawodników doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis – prezes Stowarzyszenia ,,Nasz
Gdañsk”.

JANUSZ SOKO£OWSKI

Wystawa fotografii Stefana
Figlarowicza i Witolda Wê-
grzyna oraz kola¿y i cytatów
Anieli Œliwki p.t.: „ULICA,
pierwsza rocznica wyborów,
BWA Sopot 1990. REAK-
TYWACJA (dokument doku-
mentów) 2014” czynna jest
w Pañstwowej Galerii Sztuki
w Sopocie. Po raz pierwszy
ekspozycja prezentowana by³a
w tym samym miejscu rok po
wyborach w 1990 roku. Czy
fotografie sprzed æwieræ wie-
ku dotr¹ do dzisiejszych od-
biorców?

K.K.

W PGS w Sopocie

Æwieræ wieku
po wyborach

Fot. Stefan Figlarowicz
17 III 1989 r., budynek

Solidarnoœci w Gdañsku


