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w dawnym kształcie, ale w tym konkursie takiej propozycji nie było

Studencki Targ Wêglowy
Targ Wêglowy, okreœlony w 1342/3 r. jako „³¹ka przy cmentarzu œw. Gertrudy”, by³ od roku 1473
g³ównym miejscem jarmarku œw. Dominika – st¹d nazwa, która siê wtedy pojawi³a: Dominiksplan

czyli plac Dominika. Gdy w drugiej po³owie XVI w. plac objê³y nowe fortyfikacje (kurtynê czyli odcinek wa³u od tej strony
wymieniono po raz pierwszy w 1563 r.), zasypano fosy, zajmuj¹ce dot¹d znaczn¹ czêœæ jego powierzchni, a przy wale
wzniesiono tzw. Tandetê czyli budy ze starzyzn¹.

Nazywano j¹ Wielk¹ w odró¿nieniu od
ma³ej przy uliczce Tandeta lub „Tanieta”
(po 1415 r.: Tagnetergasse).

Widok placu by³ i jest niezrównany

Poza jarmarkiem plac pe³ni³ rozmaite
funkcje, handlowano tu wêglem (st¹d na-
zwa Targ Wêglowy, po raz pierwszy na
planie z 1763 r.) i grochem (Targ Grocho-
wy – Erbsenmarkt – przed Zbrojowni¹),
odbywa³y siê egzekucje, karano niezdy-
scyplinowanych ¿o³nierzy. Po wybudowa-
niu w 1801 r. klasycystycznego teatru,
zas³oniêto w 1807 r. Tandetê dopasowa-
n¹ stylistycznie kolumnad¹. Kry³y siê za
ni¹ 92 „budy” (stragany). W 1855 r. ko-
lumnadê rozebrano, w nastêpnych latach
powsta³y tu 22 kamieniczki. Gdy w 1895
zniesiono niepotrzebny ju¿ odcinek wa³u,
na jego miejscu przeprowadzono ulicê
Wa³ Dominika (Dominikswall, dziœ czêœæ
Wa³ów Jagielloñskich), a przy Bramie
Wy¿ynnej wyrós³ w 1898 r. „Gdañski
Dwór”, najelegantszy hotel przedwojen-
nego Gdañska, mieszcz¹cy po I wojnie
Brytyjsko-Polski Bank Handlowy – fi-
nansow¹ centralê gdañskiej Polonii. Piêk-
nia³y równie¿ kamieniczki Targu Wêglo-

wego. Widok placu otoczonego takimi
per³ami architektury, jak: Wielka Zbro-
jownia, Dwór Œw. Jerzego i Przedbramie
ul. D³ugiej z misternymi szczytami Ka-
towni i monumentaln¹ Wie¿¹ Wiêzienn¹,
by³ i jest po odtworzeniu naprawdê nie-
zrównany!

Brakuje tylko zachodniej strony. Obiek-
ty, które tu powstan¹, nie powinny zak³ó-
caæ historycznego piêkna.

Œwie¿oœæ i pomys³owoœæ

W dziedziñcu Fahrenheita Gmachu G³ów-
nego Politechniki Gdañskiej wystawiono

Targ Wêglowy w 1897 r.
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ostatnio prace studentów Wydzia³u Archi-
tektury zg³oszone na zorganizowany wspól-
nie z Urzêdem Miejskim konkurs na kon-
cepcjê zagospodarowania Targu Wêglowego.
Obejrza³em je z przyjemnoœci¹. W pracach
m³odych ludzi znajdujemy œwie¿oœæ i po-
mys³owoœæ, nie zawsze obecne w projek-
tach wziêtych architektów, których fantazjê
czasami zabijaj¹ rutyna i gotowe formu³y.
Istot¹ problemu z zachodni¹ pierzej¹ histo-
rycznego placu, jakim jest Targ Wêglowy,
jest to, ¿e obowi¹zuje dziœ inny sposób
myœlenia, ni¿ przed wiekami czy nawet
jeszcze przed ostatni¹ wojn¹. W Œródmie-
œciu Gdañska w obrêbie nowo¿ytnych for-
tyfikacji sta³o wówczas ponad 5 tysiêcy
kamieniczek, przeplatanych z rzadka wiêk-
szymi obiektami. Dominowa³a œwiadomoœæ
ich prywatnych w³aœcicieli, z których ka¿-
dy w miarê mo¿liwoœci dba³ o swój dom
i upiêksza³ go jak umia³. Od 1908 r. obowi¹-
zywa³y przepisy dotycz¹ce ochrony krajo-
brazu miejskiego, reguluj¹ce m.in. dopusz-
czaln¹ skalê i proporcje zabudowy. To dziêki
nim i wra¿liwoœci kolejnych w³adz miasto
zachowa³o swoje historyczne piêkno i nie-
powtarzaln¹ to¿samoœæ. Buduj¹c wielkie
obiekty urzêdowe – z regu³y z tradycyjnych
materia³ów – os³abiano ich przyt³aczaj¹ce
dzia³anie stosuj¹c rozcz³onkowanie prze-
strzenne i bogat¹ dekoracjê z wykorzysta-
niem historycznych motywów.

Starania s¹ widoczne

Realn¹ groŸbê zast¹pienia dotychczaso-
wych kategorii myœlenia œwiadomoœci¹ wiel-
kich bloków wprowadzi³y ustroje totalitarne.
Hitlerowcy swoich pomys³ów na szczêœcie
nie zd¹¿yli zrealizowaæ. Do druzgoc¹cej prze-
miany œwiadomoœciowej dosz³o w czasach
PRL. Na miejscu dawnej, drobno rozcz³on-
kowanej zabudowy Œródmieœcia, powsta³y
w wiêkszoœci bloki mieszkalne. Na G³ów-
nym Mieœcie szczêœliwie odtworzono decy-
duj¹ce o dawnym krajobrazie ulic fasady

kamieniczek, w innych dzielnicach prze-
wa¿a „pude³kowa” zabudowa, czasem soc-
realistyczna, z góruj¹cymi nad ni¹ histo-
rycznymi budowlami monumentalnymi.
Na Starym Mieœcie dosz³y do tego dwa zu-
pe³nie tu niepotrzebne wie¿owce.

Wróæmy na Targ Wêglowy. Operowanie
kategoriami wielkich bloków sprawia, ¿e
próba przywrócenia dawnych dzia³ek i ofero-
wania ich indywidualnym inwestorom wyda-
je siê ma³o realna. Je¿eli nie chce siê zak³óciæ
historycznego piêkna drugiej (wschodniej)
strony placu, to trzeba w jakiœ sposób os³a-
biæ ich wizualne dzia³anie. W wielu pracach
konkursowych te starania s¹ widoczne.
Uderza rozmaitoœæ zastosowanych do tego
œrodków. Jedni dziel¹ elewacjê na w¹skie
segmenty z trójk¹tnymi szczytami, inni po-
krywaj¹ wielkie œciany bloków sieci¹ krzy-
¿uj¹cych siê pasów lub wprowadzaj¹ pio-
nowe zró¿nicowanie z rodzajem podcieni
w przyziemiu, co mo¿na uznaæ za (odle-
g³e) nawi¹zanie do dawnej kolumnady.

Ceg³a i szk³o

Wszystko to pokazuje, jak wielkie mo¿-
liwoœci tkwi¹ we wspó³czesnej architektu-
rze. Mnie osobiœcie najbardziej podoba³a

siê wyró¿niona wœród innych przez jury
praca nr 11 (nr konkursowy by³ inny),
wykorzystuj¹ca jako materia³y ceg³ê i szk³o.
Przebiegaj¹cy przez segmenty, na jakie
podzielono pierzejê, rytm ceglanych fila-
rów miêdzyokiennych i pionowych tafli
szklanych urozmaicaj¹ ukoœne elementy
ciemniejszej wyk³adziny. Ca³oœæ ³¹czy
w harmonijny sposób zró¿nicowanie z jed-
nolitoœci¹. Od strony Wa³ów Jagielloñ-
skich uda³o siê stworzyæ nieagresywn¹
przeciwwagê do zachowanej bry³y banku
po drugiej stronie bramy Wy¿ynnej, bra-
kuje jej tylko jakiegoœ dachu.

Proszê mnie dobrze zrozumieæ: nadal
za najlepsze rozwi¹zanie uwa¿am odbudo-
wê Gdañskiego Dworu w dawnym kszta³-
cie, ale w tym konkursie takiej propozycji
nie by³o. Na tle innych oceniam tê pracê
najwy¿ej – co nie znaczy, ¿e odmawiam
tamtym wartoœci.

Ka¿dy taki konkurs przybli¿a nas do
ostatecznego kszta³tu Targu Wêglowego –
oby zrealizowanego w myœl zasady: „Bu-
dowaæ nowe, zachowywaæ stare – jedno
w zgodzie z drugim”.

  ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zachodnia pierzeja Targu Wêglowego wg pracy nr 11

Nastêpnie, po wykonaniu pami¹tkowe-
go zdjêcia dla „Dziennika Ba³tyckiego”,
uczestnicy spotkania przeszli do Wielkiej
Sali Wety.

Kupi³ zabytkow¹ XIX-wieczn¹ latarniê
morsk¹

Przybyli: uczniowie gdañskich gimna-
zjów – Nr 10 z Oruni, Nr 33 z Osowej

i Nr 48 z Jasienia; przedstawiciele gdañ-
skich przewodników turystycznych z pre-
zesem Gdañskiego Oddzia³u PTTK – Sta-
nis³awem Sikor¹ i Krystyn¹ Stankiewicz;

17 czerwca 2014 r. – szóste spotkanie z cyklu „Zasłużeni w historii
miasta Gdańska”

Niezwyk³y cz³owiek
O godzinie 12.55 do licznie zebranych na przedpro¿u Ratusza G³ównego Miasta osób do³¹czy³ hono-

rowy goœæ tego¿ spotkania – Stefan Jacek Michalak, aby w skupieniu wys³uchaæ piêknego fragmentu I Koncertu forte-
pianowego Fryderyka Chopina, zagranego na carillonie przez Annê Kasprzyck¹.
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przedstawiciele gdañskiego magistratu
– dyrektor Kancelarii Prezydenta Helena
Chmielowiec i z-ca kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego Grzegorz Graefling.
Nie zabrak³o cz³onków Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” z prezesem doc. dr.
hab. Andrzejem Januszajtisem i prof.
Witoldem Andruszkiewiczem. Zjawili
siê redaktorzy „Dziennika Ba³tyckie-
go”. Przybyli g³ówny laudator – prof.
dr hab. B³a¿ej Œliwiñski, kierownik
Zak³adu Historii Œredniowiecza Polski
na UG; pracownicy Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdañska z dyrektorem
Adamem Koperkiewiczem na czele;
przedstawiciele gdañskich firm w tym
DART DG, oraz liczne grono przyja-
ció³ i sympatyków Pana Stefana Jacka
Michalaka.

Goœæ honorowy uroczystego spotka-
nia zosta³ wprowadzony do sali w asyœcie
dwóch piêknych dam ubranych w histo-

ryczne stroje i zaj¹³ miejsce w rzeŸbionym
gdañskim fotelu. Zebranych w imieniu
organizatorów i patronów spotkania (Pre-
zydenta Miasta Gdañska i Redakcji
„Dziennika Ba³tyckiego”) powita³ dy-
rektor Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska – Adam Koperkiewicz. W spo-
sób szczególny, co te¿ wywo³a³o aplauz –
zosta³ powitany Pan Stefan Jacek Micha-
lak – niezwyk³y cz³owiek, który w roku
2001 roku kupi³ zabytkow¹ XIX-wieczn¹
latarniê morsk¹ w Nowym Porcie. Po
wykonaniu niezbêdnych prac remonto-
wych udostêpni³ j¹ zwiedzaj¹cym w 2004
roku, zaœ w roku 2008 doprowadzi³ do
uruchomienia zrekonstruowanej „kuli cza-
su”. To sprawi³o, ¿e latarnia w Gdañsku
Nowym Porcie jest jedn¹ z kilku posia-

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników spotkania na przedpro¿u Ratusza G³ównego Miasta

Goœæ honorowy spotkania – Stefan Jacek Michalak oraz (od lewej) doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis, dr in¿. Grzegorz Szychliñski i laudator prof. dr hab. B³a¿ej Œliwiñski

daj¹cych tego typu dzia³aj¹cy czasomierz,
a zarazem jedyn¹ na œwiecie, której kula
jest a¿urowa.

Za wk³ad w ¿ycie kulturalne miasta Gdañska

Warto wspomnieæ, ¿e wielu uczestni-
ków spotkania by³o wdziêcznych organi-
zatorom za zaproszenie, gdy¿ mia³o oka-
zjê wys³uchaæ ciekawych informacji na
temat ¿ycia i twórczej dzia³alnoœci Stefana
Jacka Michalaka z laudacji wyg³oszonych
przez doc. dra in¿. Andrzeja Januszajtisa –
prezesa Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
i prof. dra hab. B³a¿eja Œliwiñskiego –
kierownika Zak³adu Historii Œredniowie-
cza Polski na UG a jednoczeœnie Przewod-
nicz¹cego Rady Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska oraz z wyst¹pienia dr.
in¿. Grzegorza Szychliñskiego – z-cy dy-
rektora MHMG ds. Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego, na temat rekonstrukcji „kuli
czasu” na latarni morskiej w Nowym Porcie.

Salê wype³ni³a licznie zgromadzona publicznoœæ
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W trakcie spotkania, w dowód uznania i szacunku za zaan-
ga¿owanie na rzecz kultywowania morskiej tradycji oraz
wk³ad w ¿ycie kulturalne miasta Gdañska, Stefan Jacek Mi-
chalak zosta³ wyró¿niony przez:
– Prezydenta Miasta Gdañska – Medalem XX-lecia Samo-

rz¹dnoœci Gdañskiej, który wrêczy³a Helena Chmielowiec,
dyrektor Kancelarii Prezydenta;

– Muzeum Historyczne Miasta Gdañska – medalem wybitym
z okazji 400-lecia urodzin Jana Heweliusza, który wrêczy³
dr in¿. Grzegorz Szychliñski, z-ca dyrektora MHMG ds.
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego;

– Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” – Srebrn¹ Odznak¹ Stowa-
rzyszenia „Nasz Gdañsk” oraz dyplomem i kwiatami, które
wrêczy³a delegacja z prezesem doc. dr. in¿. Andrzejem Janu-
szajtisem na czele;

– Zarz¹d G³ówny PTTK – medalem PTTK, który wrêczy³
Stanis³aw Sikora, wiceprezes Zarz¹du G³ównego PTTK.

Zaczarowany ogród dzieciñstwa

Na zakoñczenie wyst¹pi³ Stefan Jacek Michalak. Jego Wypo-
wiedŸ by³a przepe³niona g³êbokim patriotyzmem oraz mi³oœci¹,
a zarazem têsknot¹, do miasta jego dzieciñstwa – Gdañska, co
wyrazi³ równie¿ w swoim wpisie do ksiêgi pami¹tkowej:

„To jeden z najpiêkniejszych dni w moim ¿yciu. Moje rodzinne mia-
sto (a za takie Gdañsk uwa¿am, bo przyby³em tu z rodzicami jako
1,5 roczny brzd¹c 6 kwietnia 1945 roku) honoruje mnie w tak wspa-
nia³y sposób! W 1950 roku, w wieku 7 lat, zmuszony przez ówczesne
w³adze, wyjecha³em z tego utrwalonego na siatkówce oka ma³ego
dziecka nie daj¹cy siê wymazaæ obraz kolorowego, s³onecznego, za-
czarowanego ogrodu dzieciñstwa jakim by³ i jest dla mnie Gdañsk,
a zw³aszcza ulice Dêbinki, Hojne-Wroñskiego, Œniadeckich, Smolu-
chowskiego, Curie-Sk³odowskiej, Fahrenheita i ... plac Dra Stefana
Michalaka, aby powróciæ do niego ju¿ jako doros³y cz³owiek i od-
wdziêczyæ siê Mojemu Miastu dok³adaj¹c moj¹ ma³¹ cegie³kê do
jego wspania³ego rozwoju.”

                            Stefan Jacek Michalak,
w³aœciciel i opiekun Latarni Morskiej Nowy Port,

17 czerwca 2014 r.

W wywiadzie udzielonym po uroczystym spotkaniu „Dzienniko-
wi Ba³tyckiemu” – patronowi spotkania, Stefan Jacek Michalak
powiedzia³ m.in.: „Cieszê siê, ¿e swoim czynem mog³em zrobiæ coœ
dla miasta, bowiem, mimo ¿e zwiedzi³em wiele zak¹tków œwiata,
a dziœ wiêkszoœæ czasu spêdzam w Kanadzie, sercem i myœlami od
dzieciñstwa zwi¹zany jestem z Gdañskiem.”

Rozumiem i podziwiam tego niezwyk³ego cz³owieka, którego
najlepiej charakteryzuje jego motto ¿yciowe: „Tylko pracuj¹c dla
dobra innych mo¿na byæ w pe³ni szczêœliwym”.

RUFIN GODLEWSKI

FOT.  Z ARCH. STEFANA JACKA MICHALAKA WYK. MARIAN GORLIKOWSKI

Medal XX-lecia Samorz¹dnoœci Gdañskiej w imieniu Prezydenta
Miasta Gdañska wrêczy³a Helena Chmielowiec

Srebrn¹ Odznak¹ Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” oraz dyplom wrêczy³a
delegacja z prezesem doc. dr. in¿. Andrzejem Januszajtisem na czele

Medal PTTK wrêczy³ Stanis³aw Sikora, wiceprezes Zarz¹du G³ównego PTTK

Stefan Jacek Michalak wpisa³ siê do ksiêgi pami¹tkowej
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Dyrekcja szko³y ZKPiG nr 25 im D. G.
Fahrenheita (Gimnazjum nr 32 i Szko³a
Podstawowa nr 88) w Œwibnie ju¿ od kilku
lat do³¹cza siê do tej inicjatywy i równie¿
w tym roku nauczyciele wraz z m³odzie¿¹ 
przybyli ze sztandarami i transparentami.

Bli¿ej wynalazcy

Zaproszony na uroczystoœæ Profesor An-
drzej Januszajtis, ceniony fizyk, znawca
i mi³oœnik Gdañska, opowiedzia³ zgroma-
dzonym o ¿yciu i dorobku naukowym wy-
nalazcy. Wiedza Profesora jest imponuj¹ca
tote¿ nie zabrak³o ciekawostek z ¿ycia D.G.
Fahrenheita. Uczestnicy przeszli pod dom
rodzinny Fahrenheitów przy ul. Ogarnej
95, a po uroczystoœci odby³ siê krótki
marsz pamiêci ulic¹ D³ug¹ do Zielonej
Bramy przy Mot³awie.

Tego samego dnia o godzinie 9:00 
w œwibnieñskiej szkole odby³ siê fina³
konkursu wiedzy o s³awnym fizyku wœród
m³odzie¿y gimnazjalnej z ca³ego Gdañska.

Nad przygotowaniem pytañ i spraw or-
ganizacji konkursu czuwa³a Pani Joanna
Mieszkowska, nauczycielka fizyki i infor-
matyki tej szko³y. W komisji konkursowej
zasiedli: Prof. Andrzej Januszajtis, który
przygotowa³ kilka pytañ dodatkowych i cie-
kawych zadañ do rozwi¹zania, Adam Kur-
kowski (emerytowany dyrektor szko³y),
Diana Nowosielska i  Andrzej Siewruk.

328. rocznica urodzin D. G. Fahrenheita

Do wiedzy przez zabawê
328. rocznicê urodzin D. G. Fahrenheita œwiêtowano 23.05.2014 r. o godzinie 13:00 przy kolumnie meteorologicznej
w Gdañsku. Uroczystoœæ cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Zarz¹d Fundacji Fahrenheit Polonia w sk³adzie:
Diana Nowosielska, Lucyna Siewruk i Andrzej Siewruk wraz z wolontariuszem, Damianem Tyczyñskim, czuwa³ nad orga-
nizacj¹ uroczystoœci.

szulki, czapeczki i przybory szkolne. Sto-
warzyszenie „Nasz Gdañsk” sympatyzuje
z takimi inicjatywami i w tym dniu jeden
z przedstawicieli stowarzyszenia przyby³
na festyn. W imprezie bra³o udzia³ ok. 200
osób. By³o sporo najm³odszych, ale nie
zawiod³a m³odzie¿ i Rodzice, dla których
czeka³o sporo wyzwañ sportowych i nie
tylko.

Dyrekcja szko³y przygotowa³a smako-
³yki w postaci ciast, cukierków, napojów,
a tak¿e chleba ze smalcem w³asnej roboty
i kie³basek z grilla. Wszyscy doskonale siê
bawili.

 TEKST REDAGOWA£A: DIANA NOWOSIELSKA

FOTOGRAFIE ZE ZBIORÓW FUNDACJI
FAHRENHEIT POLONIA: LUCYNA SIEWRUK

Festyn z okazji Dnia Dziecka w œwibnieñskiej szkole

Wrêczanie nagród finalistom konkursu wiedzy o s³awnym fizyku przy cokole na D³ugim Targu

Wykonywali portrety i termometry

Oprócz konkursu, w szkole odbywa³y siê
zabawy i quizy o gdañskim uczonym, na-
gradzane podarunkami. Uczniowie ró¿nymi
technikami i wszelkimi dostêpnymi materia-
³ami wykonywali podobizny D. G. Fahren-
heita oraz jego termometry.

Po czêœci konkursowej Dyrektor szko³y,
S³awomira Suska, przygotowa³a niespo-
dziankê – zaprosi³a wszystkich na pyszny
poczêstunek w „Karczmie u Fahrenheita”.

Podczas uroczystoœci przy cokole wrêczo-
ne zosta³y puchary, dyplomy przygotowa-

ne przez szko³ê i nagrody dla zwyciêzców,
które ufundowane zosta³y przez: fundacjê,
GAZ – SYSTEM, Kancelariê Romana
Nowosielskiego i w³aœcicieli nowoczesnej
farmy w ¯ukowie – Pañstwa Haase. W tym
konkursie nie by³o przegranych, gdy¿ po-
zostali uczestnicy zajmuj¹cy miejsca poza
podium,otrzymali nagrody pocieszenia.

Dwa tygodnie póŸniej, 7 czerwca 2014 r.,
we wspomnianej szkole odby³ siê festyn
z okazji Dnia Dziecka  i fundacja przekaza-
³a dla uczestników ksi¹¿ki, p³yty CD, mp3,
pi³ki do koszykówki, sportowe bluzy, ko-



8

Nr 07/2014

Zainaugurowa³ je wystêp zespo-
³u „Szmirele perele”. Nastêpnie przy-
sz³a kolej na naukê jêzyka hebraj-
skiego, któr¹ prowadzi³ lektor Piotr
Bartl. Z kolei zespó³ gdañskiego
oddzia³u Towarzystwa Spo³eczno-
Kulturalnego ¯ydów w Polsce, „Dan-
ziger Klezmorim”, z jego liderk¹,
Regin¹ Stró¿yk na czele, wyst¹pi³
wraz z Gdañskim Chórem Nauczy-
cielskim.

Gwiazd¹ tegorocznych Ba³tyc-
kich Dni Kultury ¯ydowskiej by³
zespó³ „¯wawi” z Dzier¿oniowa
z porywaj¹c¹ licznie przyby³¹ pu-
blicznoœæ wokalistk¹ Kamil¹ K³os,
który zaprezentowa³ program „Wszy-
scy braæmi byæ powinni”. Warto
wspomnieæ, ¿e zespó³ ten dzia³a
przy oddziale TSK¯ w tym mieœcie.
Zaraz po wojnie Dzier¿oniów za-
mieszkiwa³o bowiem ponad 20 tys.
¯ydów, którzy stanowili przyt³aczaj¹c¹
wiêkszoœæ jego mieszkañców. Dzisiaj zo-
sta³o ju¿ ich niewielu.

 – Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej
wci¹¿ siê rozwijaj¹ – mówi przewodnicz¹-
cy gdañskiego oddzia³u TSK¯ Jakub Sza-
daj. – Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku

bêdziemy mogli zaprezentowaæ jeszcze
bogatszy program. Zw³aszcza, ¿e bêdzie-
my wówczas obchodziæ 55-lecie powsta-
nia naszego oddzia³u oraz 65-lecie po-
wstania TSK¯.

– Cieszy determinacja i zaanga¿owanie,
z jak¹ gdañski oddzia³ TSK¯ przybli¿¹

XV Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej

Muzyka, nauka
hebrajskiego

Ju¿ po raz XV odby³y siê Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej w Gdañsku. Ich organizatorem jest gdañski oddzia³ Towarzy-
stwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce. Dni odbywa³y siê w Galerii „PUNKT” Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³
Sztuki.

kulturê ¿ydowsk¹ w naszym mieœcie –
podkreœla prezes Gdañskiego Towarzy-
stwa Przyjació³ Sztuki Beniamin Koralew-
ski. – Nasze stowarzyszenie by³o i bêdzie
otwarte na inne kultury.

JAROS£AW  BALCEWICZ

FOT. ANNA BOROS

Wystêp zespo³u „¯wawi” z Dzier¿oniowa

Porywaj¹ca wokalistka zespo³u „¯wawi” Kamila K³os
Po prawej Lidia Podleœna z Biura Prezydenta ds. Kultury Urzêdu

Miejskiego w Gdañsku
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Ile czasu maj¹ organy

administracji na wydanie decyzji

o ustaleniu op³aty adiacenckiej?
Najproœciej odpowiedzieæ na to pytanie w nastêpuj¹cy sposób: otó¿ zale¿y to od tego,  o której op³acie

adiacenckiej mówimy, bowiem przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (zwanej dalej:
uogn) rozró¿niaj¹ dwa rodzaje tych op³at.

Otó¿ w art. 98 ust. 1 uregulowano jeden
z rodzajów tej op³aty zwi¹zany z podzia-
³em nieruchomoœci.

Wójt, burmistrz albo prezydent

I tak przepis ten stanowi, i¿ „Je¿eli w wy-
niku podzia³u nieruchomoœci dokonanego
na wniosek w³aœciciela lub u¿ytkownika
wieczystego, który wniós³ op³aty roczne za
ca³y okres u¿ytkowania tego prawa, wzro-
œnie jej wartoœæ, wójt, burmistrz albo pre-
zydent miasta mo¿e ustaliæ,  w drodze decy-
zji, op³atê adiacenck¹ z tego tytu³u. Wysokoœæ
stawki procentowej op³aty adiacenckiej usta-
la rada gminy, w drodze uchwa³y, w wysoko-
œci nie wiêkszej ni¿ 30% ró¿nicy wartoœci
nieruchomoœci. Ustalenie op³aty adia-

cenckiej mo¿e nast¹piæ w terminie 3 lat

od dnia, w którym decyzja zatwierdzaj¹ca

podzia³ nieruchomoœci sta³a siê ostatecz-

na albo orzeczenie o podziale sta³o siê

prawomocne”.
Na etapie stosowania tego przepisu po-

jawia³y siê w¹tpliwoœci co ustawodawca
mia³ na myœli pod pojêciem „ustalenie
op³aty adiacenckiej”. Czy chodzi tu o wy-
danie ostatecznej decyzji administracyjnej
o ustaleniu tej op³aty czy te¿ do zachowania
tego 3 letniego terminu wystarczy wyda-
nie nieostatecznej decyzji przez organ I
instancji.

W przypadku tej op³aty orzecznictwo
s¹dów administracyjnych dosz³o do kon-
kluzji, i¿ z uwagi na stricte daninowy cha-
rakter tej op³aty zwi¹zany bezpoœrednio
z podzia³em nieruchomoœci i u¿yte przez
ustawodawcê sformu³owanie „ustalenie
op³aty adiacenckiej” nale¿y przyj¹æ, i¿ aby
dosz³o do zachowania tego 3 letniego ter-
minu przez organy administracji, niezbêd-
ne jest aby decyzja ustalaj¹ca tê op³atê
korzysta³a z waloru ostatecznoœci.

Zatem mo¿e to byæ zarówno decyzja
wydana przez organ I instancyjny, która
staje siê ostateczna z chwil¹ bezskuteczne-
go up³ywu terminu do wniesienia odwo³a-
nia od niej, jak równie¿ decyzja organu II
instancji. W tym duchu wypowiedzia³ siê
NSA w wyroku z dnia 05.02.2014 r. sygn.
akt: I OSK 1246/12 oraz ten sam S¹d we

wczeœniejszje uchwale 7 sêdziów z dnia
25.11.2013 r. sygn. akt: I OSP 6/13.

Kiedy op³aty rosn¹?

Zgo³a odmiennie kszta³tuje siê sprawa
przy op³acie adiacenckiej zwi¹zanej ze wzro-
stem wartoœci nieruchomoœci na skutek
stworzenia warunków do pod³¹czenia nie-
ruchomoœci do poszczególnych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej albo po stwo-
rzeniu warunków do korzystania z wybu-
dowanej drogi. Ta op³ata adiacencka zo-
sta³a uregulowana w art. 145 ust. 1 uogn.

I tak stosownie do ust. 2 tego przepisu:
„Wydanie decyzji o ustaleniu op³aty adia-
cenckiej mo¿e nast¹piæ w terminie do 3 lat
od dnia stworzenia warunków do pod³¹-
czenia nieruchomoœci do poszczególnych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej albo
od dnia stworzenia warunków do korzy-
stania z wybudowanej drogi, je¿eli w dniu
stworzenia tych warunków obowi¹zywa³a
uchwa³a rady gminy, o której mowa w art.
146 ust. 2” (dopis MF: uchwa³a o ustale-
niu stawki procentowej op³aty).

W tym przypadku w¹tpliwoœci doty-
czy³y tego czy decyzja o ustaleniu op³aty
adiacenckiej w oparciu o art. 145 ust. 2
ugon ma byæ ostateczna przed up³ywem
terminu 3 letniego (podobnie jak ma to
miejsce w przypadku op³aty adiacenckiej
ustalonej w oparciu o art. 98a ust. 1 uogn.)
czy te¿ do zachowania tego terminu wy-
starczy wydanie decyzji przez organ I in-
stancji.

Wszelkie rozbie¿noœci w tym zakresie
zosta³y rozstrzygniête w uchwale 7 sê-
dziów NSA z dnia 27.07.2009 r. sygn. akt:
I OPS 4/09.  S¹d wskaza³, i¿ z uwagi na
zmiany jakie zosta³y wprowadzone do
uogn z dniem 22.09.2004 r. nale¿y uznaæ,
i¿  wol¹ ustawodawcy by³o by do zacho-
waniu wspomnianego 3 letniego terminu
do wydania decyzji o ustaleniu op³aty de-
cydowa³a wystarczaj¹ce by³o wydania de-
cyzji przez organ I instancji. Zdaniem
NSA wioski takie bowiem wynikaj¹ ze
wspomnianej nowelizacji przepisów ugon,
w której to ustawie do dnia 22.09.2004 r.
brzmienie tego przepisu by³o zgo³a od-

mienne. Do dnia wejœcia w ¿ycie noweli-
zacji przepisów ugon o zachowaniu termi-
nu 3 letniego decydowa³o ustalenie tej
op³aty w drodze decyzji, tzn. decyzja ad-
ministracyjna organu musia³a byæ osta-
teczna. Regulacja ta odpowiada³a dzisiej-
szej wynikaj¹cej z art. 98a ust. 1 uogn.

Daninowy i restrykcyjny charakter

Na koniec warto wspomnieæ, i¿ kwestia
ustalenia op³aty adiacenckiej z tytu³u wzro-
stu wartoœci nieruchomoœci na skutek po-
dzia³u nieruchomoœci kszta³towa³a siê zgo³a
odmiennie przed wspomnian¹ nowelizacj¹
uogn, która wesz³a w ¿ycie z dniem
22.09.2004 r.

I tak wówczas, podobnie jak przy op³a-
cie uregulowanej w art. 145 ust. 1 uogn,
do zachowania 3 letniego terminu wystar-
czy³o wydanie decyzji przez organ I in-
stancji.

Analizuj¹c powy¿sze wymogi prawne
niezbêdne do zachowania 3 letniego ter-
minu do ustalenia op³aty adiacenckiej ure-
gulowanej w art. 98a ust. 1 uogn oraz
w art. 145 ust. 1 uogn, a tak¿e  zmiany
legislacyjne, jakie nast¹pi³y w tym zakre-
sie w przepisach ugon nasuwa siê oczywi-
sty wniosek, i¿ ustawodawca postawi³
znacznie wy¿sze wymogi organom admi-
nistracji przy ustalaniu op³aty adiacenckiej
w oparciu o art. 98a ust. 1 uogn z uwagi
na wspomniany wczeœniej jej stricte da-
ninowy i znacznie bardziej restrykcyjny
charakter, ani¿eli op³aty zwi¹zanej ze wzro-
stem wartoœci nieruchomoœci na skutek
budowy infrastruktury.

Poprzednio, do momentu wejœcia w ¿ycie
z dniem 22.09.2004 r. zmian w przepisach
uogn o zachowaniu obu tych 3 letnich ter-
minów decydowa³o uzyskanie przez decy-
zjê administracyjn¹ waloru ostatecznoœci.

MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY

 – KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA,

TEL. 502 166 894

KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA

JEST MARK¥  DART DG

STASZAK KE£PIÑSKI SP.J.
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– Pierwsze demokratyczne wybory to

dobry temat dla fotografika?

– Przyci¹ga³o mnie zawsze to, co siê dzieje,
by³em dawno temu fotoreporterem Kroniki
Studenckiej. Gdziekolwiek siê znajdowa-
³em, zwraca³em uwagê na aktualne wyda-
rzenia. Podczas wizyty Jana Paw³a II ulice
radykalnie zmieni³y wygl¹d, pojawi³a siê
specyficzna atmosfera – tworzona oficjal-
nie oraz spontanicznie – i to by³o dla foto-
grafika fascynuj¹ce. Dwadzieœcia piêæ lat
temu interesowa³em siê ruchem solidarno-
œciowym, dokumentowa³em to, co dzia³o
siê na ulicach w Polsce. Bywa³em na im-
prezach, niektóre wspó³tworzy³em i foto-
grafowa³em, ale tak¿e uwiecznia³em ulice.
Podczas pierwszych demokratycznych wy-
borów patrzyliœmy na ¿yw¹ akcjê wyborcz¹,
któr¹ odzwierciedla³y plakaty, plakaciki.

te¿ fotografowa³ czas wyborów, doszli-
œmy do wniosku, ¿e poka¿emy, co wtedy
dzia³o siê na ulicach. Wystawê trzeba
gdzieœ zrobiæ, poszliœmy wiêc do ówcze-
snego Biura Wystaw Artystycznych w So-
pocie, uzyskaliœmy akceptacjê. I tak, rok
po wyborach, otworzyliœmy ekspozycjê

W PGS w Sopocie

Inna ulica
Rozmowa ze Stefanem Figlarowiczem, artyst¹ fotografikiem o wystawie
fotografii Stefana Figlarowicza i Witolda Wêgrzyna oraz kola¿y i cytatów
Anieli Œliwki p.t.: „ULICA, pierwsza rocznica wyborów, BWA Sopot
1990. REAKTYWACJA (dokument dokumentów) 2014”, która czynna jest
w Pañstwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ekspozycja do 31 lipca 2014 r.

Fot. S. Figlarowicz

Fot. S. Figlarowicz

Fot. S. Figlarowicz Fot. S. Figlarowicz

Mieliœmy do czynienia z autentycz-
nym o¿ywieniem miasta. Poja-
wia³y siê nie tylko oficjalne, pla-
katy, ale tak¿e niezale¿ne i przede
wszystkim solidarnoœciowe. By³
to pierwszy, mocny wybuch cze-
goœ wa¿nego. To siê w naszym
obozie nie zdarza³o. Wystarczy
wspomnieæ Wêgry, Czechos³o-
wacjê oraz równolegle z naszymi
wyborami Chiny i Rumuniê.

– Zdjêcia zrobione z wewnêtrz-

nej potrzeby trafi³y na wystawê.

– Interesowa³o mnie wtedy wszystko.
Mam wiele innych zdjêæ z wyborów, foto-
grafowa³em te¿ komisje, które zbieraj¹
g³osy itp. Natomiast po spotkaniu z Witol-
dem Wêgrzynem, kiedy mi powiedzia³, ¿e
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pt.: „Ulica. Pierwsza rocznica wyborów,
BWA Sopot 1990.”

– Nie wszystkie utrwalone miejsca mo¿-

na zidentyfikowaæ.

– Tak jest na przyk³ad w przypadku re-
stauracji „Wspó³czesnej” we Wrzeszczu,
która dzia³a³a wtedy, a teraz nie istnieje.
Ci, którzy wtedy ¿yli, pamiêtaj¹, gdzie siê
znajdowa³a, m³odsi nie wiedz¹ na ten te-
mat nic. Pokazuj¹c zdjêcia obiektów, któ-
re zniknê³y, w niektórych wypadkach do-
dajemy w podpisie informacjê, gdzie to
by³o. S¹ te¿ fotografie obiektów, fragmen-
tów ulic, których dziœ my, autorzy, tak¿e
nie pamiêtamy i w podpisie stawiamy
znak zapytania, licz¹c, ¿e mo¿e ktoœ bê-
dzie w stanie nam pomóc.

– Zmiany nast¹pi³y nie tylko w wygl¹-

dzie ulic.

– Je¿eli ogl¹damy zdjêcia z tego czasu
przypominamy sobie stragany prywatne,
przywo¿one przez Rosjan, Litwinów, ró¿-
ne rzeczy, teraz to zniknê³o, bo nikomu

siê to ju¿ nie op³aca. Uœwiadamiamy sobie
jaki okres czasu przeszliœmy, ka¿dy ma
swoje wspomnienia, s¹ tacy, którzy dopie-
ro siê wtedy rodzili i siê dziwi¹, ¿e tak
by³o.

– Wystawa pobudza do g³êbszej re-

fleksji.

– Wykonuj¹c zdjêcia zdawaliœmy sobie
sprawê, ¿e po pierwsze znikn¹ plakaty, ale
nikt nie móg³ przewidzieæ, jak bêdzie roz-
wija³a siê Polska. I wtedy i teraz do³¹czy-
liœmy do zdjêæ i kola¿y pierwszych stron
gazet oraz cytaty Alexisa de Tocqueville`a,
aby odbiorcy zdawali sobie sprawê, ¿e
problem tego, co siê w Polsce dzieje, bê-
dzie owocowa³ ró¿nymi sytuacjami, któ-
rych nie mo¿na by³o przewidzieæ. Zdawa-
liœmy sobie sprawê, ¿e zmienia siê ustrój,
ale nie wiedzieliœmy, co z tego wyniknie.
Tocqueville w pierwszej po³owie XIX
wieku pisa³, jak wygl¹da³a demokracja
w Ameryce. Ale to nam te¿ zwraca uwagê
na problem, jak powstaje nowa formu³a.
Uwagi Tocqueville`a warto przeczytaæ w ca-

³oœci. Nela Œliwka wybra³a ich kilkana-
œcie. Mo¿na dotrzeæ do tekstów bardzo
³atwo, s¹ dostêpne w internecie. Alexis_
de_Tocqueville_O_demokracji_w_Ame-
ryce.pdf

– Dobrze by³oby utrwaliæ wystawê w po-

staci wydawnictwa.

– Zdjêæ z tego okresu mamy wiêcej. Jest
to dokumentacja czasu. Czy ona bêdzie
teraz wydana, czy za dziesiêæ lat? Nie
wiem. Dokument nabiera wartoœci. Nie
bardzo liczê na to, ¿e ktoœ siê zainteresuje,
aby materia³ wydaæ.

ROZMAWIA£A KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA Z WYSTAWY FOTOGRAFII STEFANA
FIGLAROWICZA I WITOLDA WÊGRZYNA

ORAZ KOLA¯Y I CYTATÓW ANIELI ŒLIWKI
P.T.: „ULICA, PIERWSZA ROCZNICA WYBORÓW,

BWA SOPOT 1990. REAKTYWACJA
(DOKUMENT DOKUMENTÓW) 2014”.

PGS w czasie wakacji jest czynna do godz. 20.00,

w pi¹tki  wstêp wolny! W poniedzia³ki nieczynne!

Fot. W. Wêgrzyn Fot. W. Wêgrzyn

Kola¿e Anieli Œliwki



Nr 07/2014

12

Na podstawie rozporz¹dzenia Senatu
WMG z 19 stycznia 1921 r. powo³ano
Schutzpolizei (policjê ochronn¹) zwan¹
potocznie Schupo, której dowództwo mie-
œci³o siê w koszarach przy ul. Hochstrieß
(S³owackiego) 13/231.

Pod koniec sierpnia 1939 r. uzyska³a
samodzielnoœæ

Podlega³a ona Prezydium Policji (Polizei-
präsidium), które urzêdowa³o w gmachu
dawnego Królewskiego Prezydium Policji
znajduj¹cym siê przy ul. Karrenwall (pó³-
nocna czêœæ ul. Okopowej) 9.
Wspomniany budynek powsta³
w latach 1902–1905 wed³ug pro-
jektu Alfreda Mutraya. Nomina-
cjê na Prezydenta Policji (Poli-
zeipräsident) otrzyma³ przys³any
z Berlina Helmut Froböß, który
pe³ni³ tê funkcjê od 1 kwietnia
1921 r. do koñca istnienia WMG.
Prezydium Policji podlega³y trzy
g³ówne piony:
· administracji,
· policji kryminalnej i poli-

tycznej,
· policji porz¹dkowej.

Budynek Prezydium Policji
skrywa³ te¿ do roku 1935 pla-
cówkê wywiadu wojskowego
(Abwehrstelle Danzig). Z kolei
sprawy polityczne nale¿a³y do kompeten-
cji Wydzia³u Prezydialnego oznaczonego
kryptonimem „P”. Nieoficjalnym kierow-
nikiem gdañskiej policji politycznej by³
komisarz spraw kryminalnych Oskar Reile.
Akcjê wywiadowcz¹ prowadzili zaufani
funkcjonariusze policji kryminalnej2.  Wspo-
mniana policja polityczna (Politische Polizei)
uzyska³a samodzielnoœæ pod koniec sierpnia
1939 r. Podlega³a wówczas bezpoœrednio
Senatowi WMG.

Granatowe uniformy, mundury
szaro-zielone

Gdañscy policjanci byli pocz¹tkowo
umundurowani w tradycyjne granatowe

uniformy, które ostatecznie wycofano z u¿yt-
ku 1 grudnia 1924 r. Natomiast w roku
1922 zaczêto wprowadzaæ mundury w ko-
lorze szaro-zielonym. Ca³oœci dope³nia³o
charakterystyczne nakrycie g³owy w posta-
ci czako z herbem Gdañska, który znajdowa³
siê tak¿e na klamrach policyjnych pasów.
Natomiast stopnie policji WMG oparto na
odznakach starej armii austriackiej. Zacho-
wano je do koñca roku 1934. PóŸniej nast¹-
pi³o ich ujednolicenie z niemieck¹ Rzesz¹.

Nabór do policji w WMG mia³ charak-
ter ochotniczy. Dodatkowo nale¿a³o posia-

daæ: obywatelstwo gdañskie, wzrost min.
168 cm, minimum 20 lat, dobre zdrowie
fizyczne i psychiczne, dobr¹ opiniê œrodo-
wiskow¹, a kandydaci na oficera wykszta³-
cenie œrednie (œwiadectwo dojrza³oœci). Kan-
dydaci na policjantów musieli ukoñczyæ
roczne przeszkolenie teoretyczne i prak-
tyczne. Dostanie siê do policji kryminalnej
(Kriminal Polizei zwanej potocznie Kripo)
uwarunkowane by³o ukoñczeniem dodatko-
wego kursu dokszta³caj¹cego oraz odby-
ciem dziewiêciomiesiêcznego sta¿u i zali-
czeniem egzaminu koñcowego. Du¿¹ wagê
przyk³adano te¿ do znajomoœci przez poli-
cjantów kryminalnych jêzyka angielskiego
i polskiego. Generalnie, praca formacji

policyjnych w WMG oparta by³a na dwóch
podstawowych filarach: s³u¿bie prewencyj-
no-porz¹dkowej (Schupo)3  oraz œledczej
(Kripo)4 .

Piêæ kompanii piechoty oraz kompania
saperów

W roku 1933 utworzono dodatkowo po-
licjê krajow¹ (Landespolizei zwan¹ w skró-
cie Lapo), która sk³ada³a siê z piêciu kom-
panii piechoty oraz kompanii saperów. Ze
wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci szko-
lenia bojowego na terenie WMG formacjê

tê rozwi¹zano w 1935 r. Przy-
wrócono j¹ w czerwcu 1939 r.,
nie przejmuj¹c siê ju¿ koniecz-
noœci¹ przestrzegania demilita-
ryzacji terenu WMG. Powo³ano
wówczas brygadê Landespoli-
zei na czele której stan¹³ przy-
by³y z Rzeszy genera³-major
Friedrich Georg Eberhardt.

Gdañska policja posiada³a
te¿ pododdzia³ reprezentacyjny
jakim by³a orkiestra (Musik-
korps) oraz klub sportowy. Naj-
wiêkszym zainteresowaniem cie-
szy³y siê rozgrywki pi³karzy
wystêpuj¹cych  od 1920 r. w bar-
wach SV Schutzpolizei Danzig,
a od roku 1939 jako Polizei SV
Danzig.

Od roku 1938 policja gdañska bra³a
udzia³ w akcjach przeciwko ¯ydom. Pod-
czas pogromu, który rozpocz¹³ siê 12 li-
stopada 1938 r. policja zachowywa³a siê
biernie, z wyj¹tkiem bezpoœredniego s¹-
siedztwa Wielkiej Synagogi5.  (Große Sy-
nagoge). Policja gdañska przygotowywa³a
równie¿ dane s³u¿¹ce do opracowywania
list proskrypcyjnych Polaków.

Znacz¹ca rozbudowa struktur policyj-
nych w Gdañsku mia³a miejsce w latach
1937–1939. Ponadto rozporz¹dzenie Sena-
tu WMG z 10 paŸdziernika 1938 r. na³o¿y-
³o na obywateli WMG obowi¹zek odbycia
s³u¿by na wezwanie w³adz policyjnych.
Z kolei 3 lipca 1939 r. powsta³ w Gdañsku

Od 10 października 1938 r. obywatele WMG mieli obowiązek odbycia służby
na wezwanie władz policyjnych

Policja w Wolnym Mieœcie
Gdañsku

Ludnoœci WMG nale¿a³o zapewniæ ochronê ze strony si³ porz¹dkowych. St¹d te¿ ju¿ w po³owie roku 1919 utworzono
Sichertheitspolizei (policjê bezpieczeñstwa). Znaczna czêœæ jej funkcjonariuszy rekrutowa³a siê z dawnych formacji woj-
skowych zdemilitaryzowanego regionu. Jednak¿e zasadnicze reformy s³u¿b porz¹dkowych nast¹pi³y dwa lata póŸniej.

Budynek Prezydium Policji przy ul. Okopowej
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Gdañscy policjanci interweniuj¹ na Targu Drzewnym, maj 1933

odzia³ SS dowodzony przez Kurta Eimanna przeznaczony do
wype³niania zadañ policyjnych. W ostatnich dniach przed wybu-
chem wojny nasili³y siê aresztowania Polaków.

JAROS£AW  BALCEWICZ

Dr Jaros³aw Balcewicz jest wiceprzewodnicz¹cym Wydzia³u I Nauk

Humanistycznych i Spo³ecznych Gdañskiego Towarzystwa Naukowego

1 Por. P. Semków: Gdañska policja w dwudziestoleciu miêdzywojennym,

[w:] Policja gdañska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnic-

two Gdañskie, Gdañsk 2012, s. 76.
2 K. Halicki: Dzia³alnoœæ policji politycznej w Wolnym Mieœcie Gdañsku

w latach 1920–1939. Kwartalnik kadry kierowniczej policji nr 4, 2011.
3 W roku 1922 w Schupo by³o zatrudnionych 1237 urzêdników policyjnych.
4 W roku 1928 w Kripo s³u¿y³o 155 osób.
5 Por. A. G¹siorowski: Niemiecka policja w Gdañsku w okresie II wojny œwia-

towej (struktury – zadania – dzia³alnoœæ), [w:] Policja gdañska na przestrzeni

wieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Gdañskie, Gdañsk 2012, s. 91.

– Na sesji wyg³osi³a pani referat: Navi-

gare necesse est, vivere non est necesse.

Katastrofy morskie na Ba³tyku w XVIII

i XIX wieku.

– Tematyka katastrof morskich jest zwi¹-
zana z moimi badaniami prowadzanymi na
potrzeby pracy doktorskiej. Du¿¹ te¿ rolê
odegra³a wspó³praca z kolegami z Naro-
dowego Muzeum Morskiego, którzy po-
trzebowali informacji do identyfikacji
wraków, które zalegaj¹ na dnie
Ba³tyku w rejonie naszych wy-
brze¿y. Od czasu do czasu ten
temat do mnie wraca.

– W jakich okolicznoœciach

dochodzi³o do katastrof?

– Obszar po³udniowej i œrodko-
wej czêœci akwenu ba³tyckiego
by³ i jest dosyæ burzliwy. Wiatry
i fale spycha³y statki na mielizny,
rozbija³y o brzegi i rzuca³y na
inne statki. ¯eglugê utrudnia³y
kry i mg³y zas³aniaj¹ce punkty
orientacyjne na brzegach wy-
brze¿a. To by³o g³ównym powo-
dem zatoniêæ. Wraz z natê¿e-
niem ¿eglugi, wzrostem liczby statków
zawijaj¹cych do portu gdañskiego, w
XVIII wieku zwiêksza³o siê ryzyko zde-
rzenia siê statków – czy to na torze wod-
nym, czy na redzie. Je¿eli by³o dosyæ
du¿o jednostek w tym samym rejonie, to
silny wiatr, fala, mog³y je na siebie rzuciæ.

– Mówimy o statkach handlowych?

– Tak, badania dotycz¹ tylko jednostek
handlowych, ruchy floty wojennej nie do-
tycz¹ Gdañska, czy nawet Rzeczypospoli-
tej. Jedynie w kontekœcie ataków kaprów
na ¿aglowce gdañskie czy zmierzaj¹ce do
Gdañska, bo wp³ywa³o na intensywnoœæ
kontaktów ¿eglugowych z reszt¹ Europy,
a co za tym idzie mog³o zmniejszyæ zaro-
bek gdañszczan. Kaperstwo i piractwo na
Ba³tyku to jednak oddzielny temat.

skie oraz gdañskie, moje badania dotycz¹
przede wszystkim katastrof tych ostatnich.

– Jak czêsto zdarza³y siê katastrofy?

– W jednym dziesiêcioleciu 1770–1781
w Gdañsku odnotowano oko³o trzystu ka-
tastrof. Jednak uspokajam, nie wszystkie
wi¹za³y siê ze œmierci¹ za³ogi czy utrat¹
statku i towaru. W tej liczbie s¹ tak¿e
uszkodzenia na skutek zderzenia, które

trzeba by³o zg³osiæ do prezyduj¹-
cego burmistrza. Chodzi³o o to,
aby za³oga nie zosta³a oskar¿ona
przez armatora, czy kupców, ma-
j¹cych towary na statku, o to, ¿e
specjalnie wyd³u¿a³a podró¿, aby
wiêcej zarobiæ. Mog³y byæ te¿ za-
rzuty pope³nienia b³êdów w sztu-
ce nawigacji i – jeœli tak by³o –
ktoœ wtedy musia³ zap³aciæ za
uszkodzenia. Je¿eli udowodnio-
no b³¹d kapitana, wtedy kapitan
pokrywa³ te koszta.

– Kto dochodzi³ przyczyn znisz-

czeñ statków?

– Pozostaje to poza nasz¹ wiedz¹,
gdy¿ nie ma takich ocen w Ÿród³ach. Jak
wspomnia³am wczeœniej, za³oga przedsta-
wia³a protest morski, w którym by³a opi-
sana ca³a podró¿, od za³adowania statku
a¿ po wy³adunek w porcie. Je¿eli armator
nie mia³ uwag, to zamyka³o sprawê. Je¿eli
nie, to armator wysuwa³ oskar¿enie lub
kwestionowa³ wystawiony przez kapitana
statku rachunek z rejsu. Taki rejs móg³

¯eglowanie jest koniecznoœci¹
Rozmowa z dr Ew¹ £¹czyñsk¹, pracownikiem dydaktyczno-naukowym Akademii Pomorskiej w S³upsku, uczestnikiem
Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej: „Morze wokó³ nas… „bo takie rozleg³e i straszne”, która odby³a siê w dniach
23–24 maja 2014 r. w Dworze Artusa i w Ratuszu G³ównego Miasta w Gdañsku.

Na zdjêciu Dr Ewa £¹czyñska

Fot. Jerzy Uklejewski

– Pod jakimi banderami p³ywa³y ów-

czeœnie statki?

– Nale¿a³y do armatorów holenderskich,
angielskich, francuskich, przede wszyst-
kim te statki wp³ywa³y do akwenu Morza
Ba³tyckiego. Du¿o by³o jednostek angiel-
skich, zw³aszcza w XIX wieku, w wieku
XVIII dominowa³y holenderskie i angiel-
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trwaæ ró¿nie, czasami z Gdañska do Lon-
dynu p³ynê³o siê w dwa tygodnie. By-
wa³o, ¿e tê sam¹ odleg³oœæ pokonywano
w sto dni, bo, na przyk³ad w wyniku
sztormu na Morzu Pó³nocnym, statek
uleg³ uszkodzeniu i musia³ byæ naprawio-
ny. I wszystkie te informacje za³oga noto-
wa³a i przekazywa³a armatorowi.

– Jak liczne by³y ofiary na jednym statku?

– Trudno powiedzieæ. Czynników by³o
wiele, pora roku, odleg³oœæ od brzegu,
doœwiadczenie za³ogi, organizacja ewaku-
acji w du¿ym stopniu wp³ywa³y na liczbê
ofiar. Dodam te¿, ¿e umiejêtnoœæ p³ywania
nie by³a mocn¹ stron¹ ówczesnych ludzi
morza. Nie stworzono te¿ dotychczas ka-
talogu katastrof na Ba³tyku.

– Zachowa³y siê te zapisy?

– Tak, w protoko³ach czynnoœci prezydu-
j¹cego burmistrza czyli prezydenta miasta.

– Kto ratowa³ rozbitków?

– Do wiêkszoœci tego typu zdarzeñ docho-
dzi³o w rejonie Zatoki Gdañskiej, dlatego
te¿ ludnoœæ Mierzei Helskiej, Mierzei Wi-
œlanej, gospodarze, rybacy mia³a doœæ czê-
sto okazjê do dodatkowego zarobku.

– Miejscowa ludnoœæ do akcji siê orga-

nizowa³a?

My in¿ynierowie dysponujemy ogromnym potencja³em, który
jest w nik³ym stopniu wykorzystywany. Cz³onkowie Stowarzy-
szeñ Naukowo-Technicznych zrzeszonych w organizacji NOT-
owskiej powinni uczestniczyæ w wypracowaniu i podejmowaniu
decyzji techniczno-ekonomicznych w strukturach samorz¹do-
wych (Rad Dzielnicowych Rady Miejskiej, Sejmików Powiato-
wych i Wojewódzkich). Skutecznoœæ nasza bêdzie wiêksza je¿eli
do struktur tych zostan¹ wybrani kompetentni i wiarygodni
przedstawiciele, którzy otrzymaj¹ poparcie œrodowisk in¿ynier-
sko-naukowych.

Wielokrotnie czynione przez nas próby uzyskania wiêkszego
wp³ywu na system tworzenia prawa w dziedzinach przynale¿-
nych nam statutowo – nie przynosz¹ oczekiwanego rezultatu. Na
podstawie odbytych dyskusji  dochodzê do wniosku, ¿e potrzeb-
na jest modyfikacja naszego podejœcia do sposobu realizacji na-
szych celów statutowych.

Zachodzi pytanie jak mamy skutecznie nawi¹zaæ partnersk¹
wspó³pracê z samorz¹dami, skoro nie ubiegamy siê o umieszcze-
nie na listach wyborczych naszych przedstawicieli. Fakt ten
wyznacza nam automatycznie rolê petenta. Je¿eli nie zmienimy
tego podejœcia, nigdy nie bêdzie Radnych, reprezentuj¹cych œro-

dowiska naukowo-techniczne. Tym samym pozbawimy siê wp³y-
wu na decyzje podejmowane przez w³adze wykonawcze: gmin-
ne, powiatowe czy wojewódzkie – a przecie¿ w strukturach tych
opracowywane s¹ strategie rozwojowe i preliminarze wydatków.

A zatem podstawowym mankamentem (b³êdem) dotych-

czasowych naszych dzia³añ jest nieuczestniczenie w wybo-

rach zarówno samorz¹dowych jak i ogólnopolskich. Taka
sytuacja trwa w organizacjach naukowo-technicznych (oraz innych
podobnych stowarzyszeniach) od d³u¿szego czasu, a przecie¿
obecnie w demokratycznej  Polsce jest dla nas du¿o miejsca. Dla
tych ró¿nych opcji politycznych, mo¿emy i powinniœmy byæ
zbiorowym ekspertem przy podejmowaniu decyzji techniczno-
-ekonomicznych.

Maj¹c swoich przedstawicieli np. w Gdañsku, we w³adzach
samorz¹dowych i ustawodawczych mo¿emy odzyskaæ nale¿ne
nam miejsce i zagospodarowaæ nasz¹ wiedzê i doœwiadczenie
z po¿ytkiem dla ca³ego naszego regionu. W tym celu musimy ju¿
dziœ rozpocz¹æ akcjê propaguj¹c¹ nasz aktywny udzia³ w struktu-
rach samorz¹dowych. Uwa¿am, ¿e w doborze kandydatów

w wyborach samorz¹dowych nale¿y promowaæ kompetentne

i wiarygodne osoby, niezale¿nie od opcji politycznych z ja-

KADRA NAUKOWO-TECHNICZNA
AKTYWNYM UCZESTNIKIEM

WYBORÓW SAMORZ¥DOWYCH

– Tak, jak wskazuj¹ Ÿród³a, w momencie,
kiedy zaczyna³y siê burze, sztormy, ludzie
szli nad brzeg, aby sprawdziæ, czy coœ siê
dzieje. Wnioskujemy to na podstawie rela-
cji ¿eglarzy, którzy czêsto wspominaj¹, ¿e
na wybrze¿u ju¿ byli ludzie, jeszcze zanim
za³oga wywiesi³a specjaln¹ flagê sygnali-
zuj¹c¹ wzywanie pomocy.

– Jak takie ratowanie wygl¹da³o?

– Przede wszystkim starano siê przeci¹-
gn¹æ linê ratownicz¹ do statku, zamonto-
waæ j¹ na maszcie i za pomoc¹ tej liny
transportowaæ ludzi albo towar. Podp³y-
wano te¿ ³odziami, ale by³o to bardziej
ryzykowne.

– Dochodzi³o do kradzie¿y?

– Zdarza³y siê takie przypadki, zacytujê
s³owa kapitana gdañskiego statku, Gott-
frieda Edelmana, który skar¿y³ siê w 1758
roku na mieszkañców Jastarni, ¿e ci roz-
kradli jego skrzynie z cytrynami. Skrzynie
zepchniêto ze statku, aby uwolni³ siê z mie-
lizny.

– Kiedy pojawi³y siê pierwsze profesjo-

nalne ekipy ratownictwa morskiego?

– W po³owie XIX wieku zaczê³y zawi¹zy-
waæ siê stowarzyszenia prywatne, pierw-
sze powsta³o w Anglii w 1789 roku. Po

katastrofie w 1860 roku na Morzu Pó³-
nocnym statku hanowerskiego „Alliance”,
w której zginê³o dziesiêæ osób, na obsza-
rze niemieckim zaczêto organizowaæ gru-
py ratownicze. W Gdañsku rok wczeœniej
zginê³o piêtnaœcie osób, cz³onków za³ogi
bordyny „Marianna”, którzy utopili siê
w trakcie prze³adunku soli. Gdañskie sto-
warzyszenie ratowania rozbitków powsta-
³o w 1865 roku.

– Czy ktoœ pomaga³ wdowom po pole-

g³ych ludziach morza i ich dzieciom?

– Dzia³a³a kasa wdowia dla wdów po ka-
pitanach morskich, wysokoœæ zapomóg usta-
la³ zarz¹d kasy wdów. Wdowy te¿ dostawa-
³y zasi³ek pogrzebowy. Gildia kapitanów
pomaga³a kapitanom, ale czasami przezna-
cza³a drobne kwoty na pomoc rozbitkom,
którzy utracili statek, miejsce swojej pracy.
Jeœli chodzi o marynarzy, ¿aden analogicz-
ny zwi¹zek samopomocowy nie istnia³.
Wsparcie mia³o charakter prywatny, zbiór-
ki funduszy na pomoc dla rodzin rozbit-
ków organizowa³y komitety i grupy filan-
tropijne. Gdañska gazeta „Danziger Zeitung”
informowa³a o zawi¹zaniu komitetu pomo-
cy rodzinom ofiar wspomnianej bordyny
„Marianna”.

ROZMAWIA£A KATARZYNA KORCZAK
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JÓZEF KUBICKI

Cz³onek Pomorskiej Rady FSNT
NOT w Gdañsku z ramienia SIMP

Sekretarz S¹du Kole¿eñskiego
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

Gdañsk, dnia 26 czerwca 2014 r.

Uchwa³a Nr 4 / 2014 r.

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie inicjatywy IKO Nasza Orunia.

1. Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” udziela poparcia w sprawie listu do Pana Prezydenta z dnia 02
kwietnia 2014 roku, w którym to nasze ko³o IKO „Nasza Orunia” zwraca siê z proœb¹ o zajêcie siê nastêpuj¹cymi tematami:
– Budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe na terenie Oruni-Lipiec;
– Kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Orunia-Œw. Wojciech-Lipce.
– Budowy skablowanej podziemnej linii energetycznej wysokiego napiêcia na terenie zabudowanym w Lipcach przez zak³ad

Energetyczny ENERGA.
Alternatywa dla tej linii to poci¹gniêcie jej wzd³u¿ Obwodnicy Po³udniowej.

– Skomunikowania ci¹giem pieszym Tarasu Górnego Osiedla Orunia Górna z Tarasem dolnym Orunia (ul. Platynowa).

2. Wsparcie obywatelskich komitetów wyborczych swoimi kandydatami do wyborów samorz¹dowych.

                                                                                         Przewodnicz¹cy
                                                                            WZCz. Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

                                                                               (-) doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

Gdañsk, dnia 15.04.2014 r.

Na proœbê p. Józefa Kubickiego przedstawiamy poni¿ej tekst uchwa³y podjêtej jednog³oœnie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” w dniu 15 kwietnia 2014 r. w brzmieniu, w jakim zosta³a uchwalona (Za³¹cznik nr 10 do protokó³u z Walnego Zebrania):

kich siê wywodz¹ (i z jakich komitetów wyborczych startuj¹).

Przez nasz¹ wiarygodn¹ promocjê tych osób mo¿emy mieæ
wp³yw na sk³ad osobowy Rady.

Zarz¹d G³ówny FSNT NOT w Warszawie, dostrzeg³ wagê
problematyki uczestnictwa cz³onków stowarzyszeñ naukowo-
-technicznych w wyborach, ju¿ w poprzedniej kadencji, w 2011
roku (patrz Biuletyn Informacyjny Nr 7/2011).

Walne Zgromadzenie Gdañskiego Oddzia³u SIMP w dniu 05
czerwca bie¿¹cego roku,  po zapoznaniu siê z przedstawionym
przeze mnie pogl¹dem, podjê³o uchwa³ê o aktywnym uczestnic-
twie w wyborach samorz¹dowych wspólnie z NOT.

Problematyka wyborów samorz¹dowych, by³a tak¿e podjêta
i omawiana podczas posiedzenia Pomorskiej Rady FSNT NOT
w Gdañsku w dniu 12.06.2014 r.  Rada upowa¿ni³a Zarz¹d do
wspierania logistycznego kandydatów do samorz¹dów lokalnych,
maj¹cych cele zbie¿ne z celami statutowymi NOT.

Liczê na zrozumienie i wzbogacenie praktycznego wdra¿ania
uczestnictwa przedstawicieli kadry techniczno-ekonomicznej
w wyborach samorz¹dowych.

 ZDROWY ROZS¥DEK I WYOBRAŹNIA
IN¯YNIERSKA DO SAMORZ¥DU

Wyst¹pi¹ reprezentacje z takich krajów
jak m.in. Armenia, Azerbejd¿an, Bia³oruœ,
Litwa, Ukraina, Czechy, Finlandia, Szwe-
cja, Serbia, Czarnogóra, Mo³dawia, USA,
Australia i innych.

Edward Barsegjan (Cartusia Kartuzy)
w wadze piórkowej do 60 kg przez trenera
kadry narodowej Ryszarda Wolnego typo-
wany jest do z³otego medalu. Warto nad-

mieniæ, ¿e przed rokiem w Warszawie
„Edo” tryumfowa³ w tej imprezie.

Walki rozpoczn¹ siê w sobotê 19 lipca
o godzinie 10 do 14, a nastêpnie po uro-
czystym otwarciu o godz. 15, do godz. 20
odbêd¹ siê eliminacje i pó³fina³y. W nie-
dzielê pojedynki fina³owe transmitowane
na ¿ywo przez TVP Sport, bêdzie komen-
towa³ red. Artur Janiak z Gdañska.

Przewodnicz¹cy komitetu organizacyj-
nego, prezes Fundacji Morena Wega ¯uko-
wo, Andrzej Wroñski, dwukrotny mistrz
olimpijski z Seulu i Atlanty, Œwiata z Tam-
pere oraz trzykrotny mistrz Europy, zaprasza
wszystkich mieszkañców Pomorza i zapew-
nia wielkie emocje zapaœnicze.

Wstêp wolny!
MIROS£AW BEGGER

LVII Miêdzynarodowy Memoria³

W³adys³awa Pytlasiñskiego
Z udzia³em ponad 200 zawodników z 25 pañstw ze wszystkich kontynentów w dniu 19–20 lipca 2014
roku w hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS w Gdañsku Oliwie przy ul. Kazimierza Górskiego 1 odbê-

dzie siê LVII Miêdzynarodowy Memoria³ W³adys³awa Pytlasiñskiego w Zapasach w Stylu Klasycznym.
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Po tym incydencie zosta³em poproszo-
ny o zorganizowanie jednego z cyklu se-
minariów, na których wyk³adowcami byli
eksperci z Bawarii, na temat bezpieczeñ-
stwa publicznego.

Jak to robi¹ w Bawarii?

Trochê ta tematyka odbiega³a od reali-
zowanego cyklu (zagadnienia przed akce-
syjne do UE, zarz¹dzanie kryzysowe, roz-
wój miast i regionów, transfer technologii –
centra biznesu, parki technologiczne etc.).
Po konsultacjach z Bawarskim Centrum
Wschód–Zachód OWZ Bayern i Miêdzy-
narodow¹ Akademi¹ Zarz¹dzania Mona-
chium MAMI (Management Akademie
Muenchen International) uda³o siê ich prze-
konaæ co do celowoœci takiego seminarium
po³¹czonego z siedmiodniow¹ praktyk¹
w Monachium.

W pierwszej kolejnoœci udaliœmy siê
z Prof. Andrzejem Januszajtisem do Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji, gdzie przyj¹³
nas Komendant wraz z dwoma zastêpcami.
Propozycja spotka³a siê wrêcz z entuzjastycz-
nym przyjêciem. Uzgodniliœmy, ¿e w se-
minarium wezm¹ udzia³ wydelegowani
funkcjonariusze kierowniczego szczebla
z Województwa Pomorskiego. Drug¹ grup¹
byliby Radni Miasta Gdañska. Od s³owa
do czynu: zaproponowa³em stronie bawar-
skiej, ¿e w szkoleniu weŸmie udzia³ grupa
licz¹ca od 70 do 100 osób, co by³o jednym
z warunków finansowania przez bawar-
czyków seminarium i praktyki dla 25 osób.
W krótkim czasie mieliœmy zwerbowan¹
grupê policjantów i radnych, zaœ ze strony
bawarskiej na wyk³adowcê zaproponowano
Pana Waltera Herrmanna, Wiceprzewodni-
cz¹cego Œwiatowej Federacji Policji, by³ego
Prezydenta Policji Bawarii. W ramach
siedmiodniowej praktyki w Monachium
mia³y odbyæ siê równie¿ loty szkoleniowe
helikopterami policyjnymi interweniuj¹cymi
w nag³ych wypadkach, napadach. W owym
czasie by³a to nowoœæ i poprosi³em o to po
programie w TV, który pokaza³ tak¹ inter-
wencjê. Helikopter wyposa¿ony w kamery
na podczerwieñ startowa³ w przeci¹gu dwóch

Na konkretnych przykładach. Odpowiedzialnym pod rozwagę

Czy Gdañsk jest
bezpiecznym miastem?

Czy Gdañsk jest bezpiecznym miastem? Pytanie zasadne. Przypomnê rok 1999, gdy Prof. Andrzej Januszajtis, wraz z Ma³¿onk¹,
zostali napadniêci tu¿ pod domem przy ulicy Stolarskiej. Ma³oletnie opryszki wyrwa³y Pani Januszajtis torebkê. Oczywiœcie
sprawców nie ujêto, choæ podobno byli z s¹siedztwa.

minut (!) i w czasie dalszych dwóch minut
musia³ byæ na miejscu zdarzenia. Podczas
nocnego lotu kamera pokazywa³a napast-
ników wewn¹trz budynku (!) i próbê uciecz-
ki wraz ze scen¹ naprowadzania radiowozów
na uciekinierów z dok³adnoœci¹ do pó³ metra.

Waltera Hermanna i Lech Wa³êsa

Seminarium odby³o siê tu¿ przed Wigili¹.
Wyk³adowcê, Pana Prezydenta Waltera Her-
manna, wraz z Ma³¿onk¹, odebra³em parê
dni wczeœniej, jako moich Goœci, gdy¿
okaza³o siê, ¿e Pani Herrmann jest by³¹
Gdañszczank¹, ewakuowan¹ z Gdañska na
fali uchodŸców w 1945 r. i chcia³a po raz
pierwszy od tego czasu ujrzeæ i zwiedziæ
Gdañsk, który ca³y czas traktowa³a jako
miasto rodzinne. By³a sobota, gdy odbiera-
³em Goœci z lotniska w Rêbiechowie. Akurat
po raz pierwszy od chyba 2–3 lat spad³
œnieg w Gdañsku. Pan Herrmann przywi-
ta³ mnie s³owami: „Panie dr Sedler, moja
¿ona od lat mi powtarza, ¿e prawdziwy œnieg
to by³ w Gdañsku, a nie w Monachium.
Widzê, ¿e mia³a racjê, a ja jej nie wierzy-
³em”. W niedzielê zostaliœmy zaproszeni
przez Stowarzyszenie Restauratorów Gdañ-
skich na Op³atek do „Palowej”. Pamiêtam
zdziwienie Pana Herrmanna na widok Pre-
zydenta Lecha Wa³êsy, do którego ustawi-
³a siê kolejka z ¿yczeniami œwi¹tecznymi.
Spyta³, czy to jest Prezydent Lech Wa³êsa
i czy on te¿ mo¿e z³o¿yæ mu ¿yczenia. Od-
powiedzia³em, ¿e chyba tak, odstawi³em kie-
liszek z winem i podeszliœmy do Prezydenta.
W oka mgnieniu zrobi³o siê wokó³ nas ko³o
uformowane przez ochronê. Okaza³o siê,
¿e doskonale wiedzieli kim jest nasz Goœæ!

Przedstawi³em Panu Prezydentowi Pana
Waltera Herrmanna, informuj¹c o jego funk-
cji. Prezydent Lech Wa³êsa natychmiast od-
powiedzia³, ¿e ma z³e doœwiadczenia z po-
licj¹. Moj¹ ripostê przyj¹³ z humorem i dalej
rozmowa potoczy³a siê wartko, a¿ po kilku-
nastu minutach poproszono mnie dyskretnie
o przerwanie konwersacji, bo inni goœcie
czekaj¹ (organizatorzy zadbali o zdjêcia i na
mojej stronie www.sedler.pl/galeria.html
mo¿na je obejrzeæ).

Seminarium w sali Rady Miasta Gdañska
odby³o siê w poniedzia³ek i wtorek tygo-
dnia przed Wigili¹ i – wed³ug zgodnej opinii
– by³o bardzo konstruktywne i sta³o na
wysokim poziomie merytorycznym. Pan
Hermann, z racji pe³nionej funkcji, obie-
ca³ wszelk¹ pomoc dla Gdañska w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeñstwa, w tym
równie¿ w specjalistycznym sprzêcie. Obie-
ca³ równie¿ pomoc ze strony Prezydenta
Policji we Frankfurcie n. Menem. Powie-
dzia³ dos³ownie: „Miasto mojej ¯ony musi
byæ bezpieczne!”.

„Ale da³eœ siê podpuœciæ, Bogdan”!

Jak mówi przys³owie: „Mi³e z³ego po-
cz¹tki...”. Okaza³o siê, ¿e funkcjonariusze
musz¹ mieæ zgodê Komendy G³ównej na
wyjazd. Zamiast terminu jednego miesi¹ca
na zg³oszenie listy na wyjazd otrzyma³em
j¹ dwa dni przed terminem wyjazdu(!) i –
zamiast planowanych piêtnastu funkcjona-
riuszy zgodê otrzyma³ tylko jeden, II-Za-
stêpca Komendanta Miejskiego w Gdañ-
sku. By³ to dla mnie, i nie tylko, dla
bawarczyków te¿, szok. W grupie dwudzie-
stu piêciu osób znalaz³ siê tylko jeden
funkcjonariusz zainteresowany g³ównym
programem szkolenia, program ten musia-
³em naprêdce zmieniaæ. W Monachium ów
funkcjonariusz zosta³ potraktowany wyj¹t-
kowo powa¿nie i ze zrozumieniem. By³
pod wra¿eniem tego, co mu zaprezentowa-
no, jak np. prewencjê na stadionie podczas
meczu pi³ki no¿nej.

W³adze nasze nie by³y zainteresowane
wspó³prac¹! Dobitnie uœwiadomi³ mi to Prof.
Jerzy Ko³odziejski, by³y Wojewoda Gdañ-
ski, z którym wspó³pracowa³em w tematy-
ce strategii rozwoju regionalnego s³owa-
mi: „Ale da³eœ siê podpuœciæ, Bogdan”!

Stan taki trwa do dzisiaj; dalej widaæ Stra¿
Miejsk¹ poluj¹c¹ na parkuj¹ce nieprawi-
d³owo samochody, bo to naj³atwiejsze, zaœ
to, co siê dzieje np. w tunelu przy Dworcu
G³ównym w Gdañsku, spotyka siê z mniej-
szym zainteresowaniem np. nagminne pa-
lenie, mimo zakazu papierosów. Policja
stara siê, mimo nie dofinansowania, ale te¿
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zdarzaj¹ siê wyj¹tki jak ten przyk³ad sprzed
paru dni (w czasie gdy piszê ten tekst):
Jecha³em na Gie³dê Kwiatow¹ ok. 6.30
rano, wszyscy spiesz¹ siê do pracy, oba
pasy ruchu w kierunku rafinerii obci¹¿one.
Przede mn¹, lewym pasem, jecha³a ciê¿a-
rówka, gdy nagle, pojawi³ siê za mn¹ sa-
mochód (o ile pamiêtam Opel Insignia),
który, jak typowy pirat drogowy, „usiad³
mi na ogonie”. Po kilkuset metrach, gdy

sytuacja na to pozwoli³a, zjecha³em na
prawy pas i – o dziwo – okaza³o siê, ¿e to
funkcjonariusze drogówki po cywilnemu.
Kazali mi zjechaæ i zaczê³o siê. Na pyta-
nie, o co chodzi, niezbyt uprzejma odpo-
wiedŸ, ¿e utrudniam im pracê bo œcigali,
rzekomo, ciê¿arówkê przede mn¹. Pokaza-
li mi nagranie video, poinformowali, ¿e
mandat wynosi 500,00 z³otych (a mo¿e
byæ i 800,00). Zrozumia³em, ¿e dalsza

dyskusja nie ma sensu. Zauwa¿y³em tyl-
ko, ¿e mogli dalej œcigaæ ow¹ ciê¿arówkê
zamiast emeryta. Có¿ dodaæ wiêcej, funk-
cjonariusze poszli na ³atwiznê. Przyk³ady
mo¿na by mno¿yæ. Byæ mo¿e nale¿y po-
wtórzyæ seminarium z 1999 r., tylko oba-
wiam siê, ¿e bêdzie trudno znaleŸæ chêt-
nych do tak bezinteresownej pomocy, jak¹
wykaza³ Pan Walter Herrmann.

BOGDAN SEDLER

Podjêto decyzje reguluj¹ce obci¹¿enia
podatkowe handlu, przemys³u i ca³ej go-
spodarki pañstewka.

Zabrak³o 2.800.000 guldenów

Mia³o to oczywisty wp³yw na obci¹¿e-
nia kosztowe i podatkowe ludnoœci WMG.

W 1926 roku stan ten doprowadzi³ do
powa¿nego zachwiania stabilnoœci finan-
sowej WMG. W kasie pañstwa zabrak³o
2.800.000 guldenów na zabezpieczenie
p³ynnoœci finansowej pañstwa i funkcjo-
nowanie organów w³adzy i administracji
pañstwa i gmin.

Dla unikniêcia powa¿nych problemów
z tej sytuacji wynikaj¹cych Senat WMG
postanowi³ wesprzeæ system finansów
pañstwa przez siêgniêcie do kieszeni pra-
cowników zatrudnionych w podmiotach
i organach w³adzy i administracji pañstwa
i gmin.

Podj¹³ mianowicie decyzjê o dodatko-
wym „dobrowolnym” opodatkowaniu wy-
p³at wynagrodzeñ pracowników, emery-
tów, rencistów i ich rodzin. Zadba³ przy
tym jednak¿e, by wynagrodzenia osób
sprawuj¹cych funkcje publiczne w WMG
nie odbiega³y od wynagrodzeñ odpowied-
nich pracowników zatrudnionych w po-
dobnych organach w³adzy i administracji
pañstwa pruskiego, gdzie tego rodzaju
decyzji w tym czasie nie podjêto.

Kontrowersje i protesty

O akceptacjê podjêtych decyzji senat
zwróci³ siê do zwi¹zku zawodowego pra-
cowników administracji publicznej o wyra-
¿enie zgody na zobowi¹zanie pracowników
administracji publicznej pañstwa i gmin
do „dobrowolnego” zadeklarowania nad-

Państewko borykało się z trudnościami społeczno-gospodarczymi

Wolne Miasto Gdañsk
Nowo powsta³e po zakoñczeniu I wojny œwiatowej pañstewko – Wolne Miasto Gdañsk – od pocz¹tku
boryka³o siê z trudnoœciami spo³eczno-gospodarczymi. Ju¿ w 1923 r. w WMG wzros³a w sposób zna-
cz¹cy inflacja, co doprowadzi³o do koniecznoœci ingerencji w system podatkowy.

zwyczajnego wsparcia finansowego pañ-
stwa przez akceptacjê opodatkowania siê
potr¹caniem z wyp³at wynagrodzeñ kwot
stanowi¹cych od 1–13 proc. wyp³aty, po-
cz¹wszy od 1 stycznia 1927 r. do czasu pod-
jêcia decyzji o zniesieniu tego zobowi¹zania.

Zwi¹zek zawodowy, uchwa³¹ z dnia 12
listopada 1926 r., popar³ decyzjê Senatu,
co w efekcie wywo³a³o wiele kontrowersji
i protestów.

Decyzje podwa¿ano g³ównie jako podjêt¹
sprzecznie z Konstytucj¹, nie akceptowan¹
przez Sejm WMG, bez zgody na „dobrowol-
ne opodatkowanie” innych zwi¹zków zawo-
dowych i organizacji pracowniczych WMG.

Wobec takich stanowisk Senat postano-
wi³ zaniechaæ uzyskiwania oœwiadczeñ na
piœmie o wyra¿eniu zgód i podj¹³ decyzjê
o dokonywaniu potr¹ceñ z wynagrodzeñ
pracowniczych bez ich zgody, co z kolei
doprowadzi³o do kierowania do s¹dów po-
zwów o zwrot dodatkowych potr¹ceñ wyp³at.

Nadzwyczajne finansowe wsparcie pañstwa

Kolejnym w tej sytuacji dzia³aniem Se-
natu by³o zwrócenie siê do Sejmu WMG
o uchwalenie ustawy uprawniaj¹cej organ
finansowy pañstwa i gmin do stosownych
potr¹ceñ na rzecz skarbu pañstwa od wy-
nagrodzeñ wszystkich pracowników sfery
publicznej pañstwa i gmin, w celu nad-
zwyczajnego finansowego wsparcia pañstwa.

Wobec dalszych protestów i niepokojów
na tym tle, Sejm WMG, na posiedzeniu
w marcu 1928 r., na wniosek Senatu,
uchwali³ prawo o nadzwyczajnym wspar-
ciu finansów publicznych, którym posta-
nowiono, i¿ od 1 kwietnia 1928 r. podsta-
wowe wynagrodzenia i inne œrodki p³atnicze
urzêdników pañstwowych, emerytów, ren-

cistów i rodzin po nich wyp³acane bêd¹
w wysokoœci uszczuplonej, na zasadzie
nowego systemu wynagrodzeñ.

Na tej samej zasadzie uszczuplane bêd¹
wyp³aty wynagrodzeñ pozosta³ych pracow-
ników administracji publicznej i gminnej.

Nie p³acisz – jesteœ zdrajc¹

Nowy system p³ac mia³ obowi¹zywaæ na
okres przejœciowy. Tym samym wyp³acane
odt¹d wynagrodzenia sprowadzone zosta-
³y do poziomu uprzednio otrzymywanego
w warunkach dobrowolnego wsparcia finan-
sów publicznych jako „Notopfer” – nadzwy-
czajna ofiara, która tym samym z dniem 1
kwietnia 1928 r. zosta³a zniesiona.

Osoby, które nadal kwestionowa³y podjêt¹
decyzjê i odmawia³y zgody na wyp³aty zani-
¿onych wynagrodzeñ, traktowane by³y jako
zdrajcy, a kierownictwo wielu instytucji WMG
pracowników takich zwalnia³o z pracy.

Po raz kolejny obci¹¿enie pracowników
sfery publicznej pañstwa i gmin stosown¹
„dobrowoln¹ ofiar¹” na wsparcie œrodków
na roboty publiczne uchwalono we wrzeœniu
1933 r. Z informacji wynika, i¿ na takie
dobrowolne opodatkowanie siê w 1933 roku
uzyskano zgodê wszystkich pracowników,
bez zastrze¿eñ. Z wynagrodzeñ brutto pra-
cowników samotnych, ma³¿eñstw i rozwie-
dzionych maj¹cych 1–2 dzieci tytu³em do-
browolnego opodatkowania siê potr¹cano
1 proc. pensji. Te same zasady dotyczy³y
emerytur i rent. Ma³¿eñstwom i osobom
samotnym maj¹cym troje lub czworo dzieci
potr¹cano 0,5 proc. wynagrodzenia brutto.
Maj¹cy piêcioro i wiêcej dzieci byli zwol-
nieni od tych œwiadczeñ.

Taki stan przetrwa³ do 1939 roku.

MGR WITOLD HAZUKA
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W gospodarstwie „Lawenda” państwa Zienkiewicz na Oruni

S³onecznik bulwiasty
nie tylko dla diabetyków

„Je¿eli d¹¿ysz do tego, co najwspanialsze i najwznioœlejsze, roœliny mog¹ wskazaæ Ci drogê.

Do³ó¿ wszelkich starañ, byœ dziêki swej woli sta³ siê tym, czym one s¹ bez niej”.

                                                                                   Wolfgang Goethe

wiêcej ni¿ w ziemniakach). Wyró¿niaj¹ siê
tak¿e znacznym udzia³em makro- i mikro-
elementów: miedŸ, potas. Bia³ka zawieraj¹
zró¿nicowane aminokwasy egzogenne, m.in.
treoninê i tryptofan.

Uprawiaj¹ jadalne kwiaty

Opowieœæ o bulwie dla diabetyków wi¹-
¿e siê z Gospodarstwem „Lawenda” pañ-
stwa Zienkiewicz na Oruni. Fenomenem
tej firmy s¹ uprawiane jadalne kwiaty.

Warto je doceniæ w codziennej naszej die-
cie. Podkreœliæ te¿ nale¿y znaczenie jadalnych
kolorowych kwiatów dla ochrony œrodowi-
ska. Kolory na gruntach oruñskich maj¹ nie
tylko cieszyæ nasze oczy, ale u³atwiæ pracê
owadom zapylaj¹cym. Obecnie ponad 3/4
gatunków roœlin uprawnych w Europie ro-
œnie i wydaje plon dziêki owadom zapylaj¹-
cym. (Ź ród³o:www.greenpeace.pl/projekt_
pszczola; http://www.ziola-lawenda.pl/)

Kupuj¹c warzywa, owoce i inne produk-
ty spo¿ywcze uprawiane bez u¿ycia œrod-
ków syntetycznych nie szkodzimy owadom,
pszczo³om. Dokonuj¹c odpowiedzialnych

Mnóstwo emocji wœród uczestników konferencji Health4Youth Project wzbudzi³a roœlina topinambur, czyli s³onecznik
bulwiasty. PrzeœledŸmy, dlaczego warto poznaæ i zaprzyjaŸniæ siê z t¹ roœlinê.

zakupów chronimy œrodowisko i wspieramy
dzia³ania lokalne. Œwiatowy rynek ¿ywno-
œci doceni³ wartoœæ ww. gospodarstwa.

Certyfikat Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Europejska Sieæ Regionalnego Dziedzic-
twa Kulinarnego potwierdzi³a certyfikatem
produkcjê omawianego cuda – topinam-
bur. Organizacja taka wydaj¹c certyfikat
wyró¿nia ¿ywnoœæ o najwy¿szej, jakoœci

pozyskanej w regionie – Pomorzu i opar-
tej na tradycyjnej regionalnej metodzie.

 Dla zainspirowanych kolorem kwiatów
zapraszam w nastêpnym numerze na prze-
pisy z wykorzystaniem topinambura i zió³.
Nieznane dot¹d sposoby podania obiecali mi
kucharze obecni na spotkaniu w ramach dzie-
dzictwa kulinarnego na Pomorzu.

TEKST I ZDJÊCIA BO¯ENA MOÆKO

S³onecznik bulwiasty, topinambur, bulwa,
(Helianthus tuberosus L.) – gatunek roœliny
z rodziny astrowatych, pochodz¹cy z Ame-
ryki Pó³nocnej.

Roœlina jadalna, pastewna i ozdobna

Zosta³ rozpowszechniony na ró¿nych
kontynentach jako roœlina jadalna, pastewna
i ozdobna. Gatunek jest ceniony ze wzglêdu
na du¿y potencja³ produkcyjny biomasy
zielonej oraz z powodu jadalnych bulw.
Maj¹ one oryginalny smak i s¹ wartoœcio-
wym warzywem, zw³aszcza w diecie cu-
krzycowej. Poszczególne czêœci roœliny
znajduj¹ wielorakie zastosowania, a rozwój
technologii pozwala na coraz lepsze wyko-
rzystanie uzyskiwanych plonów. W ostat-
nich latach gatunek ten przykuwa uwagê
naukowców jako roœlina u¿ytkowa o poten-
cjalnie du¿ym znaczeniu. Cechuje siê nie-
wielkimi wymaganiami, roœnie w bardzo
ró¿nych warunkach.

Cechy fitochemiczne:
Bulwy zawieraj¹ do 17% inuliny, stano-

wi¹cej 75–80% sk³adu wszystkich wêglo-
wodanów. Pozosta³e to skrobia oraz cukry
proste (fruktoza, sacharoza, maltoza i nisko-
cz¹steczkowe fruktooligosacharydy). Dziêki
znacznej zawartoœci inuliny bulwy dobrze
znosz¹ mróz (do -30°C) i mog¹ zimowaæ
w glebie w naszych warunkach klimatycz-
nych w przeciwieñstwie do ziemniaka.
W trakcie przechowywania lub przetwa-
rzania inulina hydrolizuje na cz¹steczki
fruktozy. Bulwy zawieraj¹ poza tym du¿o
krzemionki, witaminy B1 i ¿elaza (maj¹


