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Zdarzyło się ponad 200 lat temu

Fahrenheitowie – miejsce
tragedii
Pozwolê sobie zacz¹æ od cytatu z ksi¹¿ki „Dzieciñstwo i m³odoœæ Daniela Gabriela Fahrenheita” mojego autorstwa –
dostêpnej dziœ niestety tylko w bibliotekach: „Sta³o siê to w niedzielê 14 sierpnia 1701 r. Daniel i Konkordia postanowili
uciec od zaduchu, towarzysz¹cego w mieœcie letniej spiekocie i przenieœli siê do letniego domku z ogródkiem na Winnikach, poza zewnêtrznym pierœcieniem fortyfikacji. Nie znamy dok³adnie przyczyny: wed³ug jednych zatruli siê grzybami,
wed³ug innych za¿yli truciznê zamiast lekarstwa.
W ka¿dym razie dosz³o do tragedii.
Gdzie to siê sta³o?
Oboje zmarli w strasznych mêczarniach.
Dzieci, a by³o ich piêcioro, straci³y rodziców. Na najstarszego, piêtnastoletniego
Daniela Gabriela spad³a odpowiedzialnoœæ
ponad si³y – sta³ siê nagle g³ow¹ rodziny.”
Niespodziewana œmieræ zabra³a zamo¿nego kupca i armatora Daniela Fahrenheita
i jego ¿onê Konkordiê z Schumannów. Ich
syn Daniel Gabriel Fahrenheit, to przysz³y
wielki fizyk, pionier termometrii. Nie bêdziemy jednak powtarzaæ wiadomoœci o jego osi¹gniêciach naukowych, tylko zajmiemy siê innym zagadnieniem: spróbujemy
zlokalizowaæ miejsce tej strasznej tragedii
sprzed ponad 200 lat. Domek z ogrodem
by³ na Winnikach. Dzisiejszym gdañszczanom ta nazwa nic nie mówi, bardziej
zainteresowani wiedz¹, ¿e tak (Weinbergstrasse) nazywa³a siê przed wojn¹ ulica
Zakopiañska. Jak wiele gdañskich nazw
tak¿e i ta by³a stara, wystêpuje w dokumentach od roku 1440. Odnosi³a siê wów-

czas do ca³ego rejonu na nas³onecznionych zboczach Suchanina na pó³noc od
drogi (dzisiejszej ulicy) Kartuskiej, na
których rzeczywiœcie uprawiano winoroœl.
Dopiero póŸniej przesz³a na równoleg³¹
do Kartuskiej drogê, która sta³a siê osi¹
terenu winnic – przysz³¹ ulicê Winniki.
Przemianowanie w 1945 r. na Zakopiañsk¹ pozbawi³o j¹ historycznej to¿samoœci.
Jak znaleŸæ parcelê Fahrenheitów? Ksiêgi
gruntowe Siedlec, obecne niegdyœ w gdañskim Archiwum (dzisiejsze Archiwum Pañstwowe w Gdañsku przy ul. Wa³owej) zaginê³y gdzieœ podczas ostatniej wojny.
Zachowane mapy z czasów Fahrenheitów
nie zawieraj¹ nazwisk w³aœcicieli. Akta
koœcielne odnotowuj¹ chrzty, œluby, pogrzeby – pró¿no w nich szukaæ adresów
posiad³oœci. Dokumenty dotycz¹ce ustanowionej przez w³adze miasta kurateli nad
osieroconymi dzieæmi równie¿ nie podaj¹
dok³adnego adresu, wymieniaj¹ tylko dom
i ogród „na Winnikach”. Sprawa wydaje
siê beznadziejna.

Trop w Ksiêdze Wodnej
I oto w sukurs przychodzi przypadek.
Przygotowuj¹c studium historycznej lokalizacji studni i fontann w dawnym Gdañsku, docieram w niezawodnej Bibliotece
Gdañskiej PAN do opracowanej przez Micha³a Wittwercka „Ksiêgi wodnej” (Wasserbuch) Urzêdu Budowlanego, zawieraj¹cej wykaz tego rodzaju obiektów w 1717 r.
Za³¹cznikiem do opracowania, (dziœ osobno
w Dziale Kartografii) s¹ szczegó³owe mapy
ówczesnej sieci wodoci¹gowej na terenie
miasta. A poniewa¿ czêœæ wody o wy¿szej
jakoœci, pochodz¹cej z jeziora Jasieñ, doprowadzano osobnym ruroci¹giem z Krzy¿owników, znajdujemy wœród nich tak¿e
mapê Siedlec. W Ksiêdze Wodnej, na stronicy 54 jest zapis (w jêzyku niemieckim)
nastêpuj¹cej treœci: „Od Szerokiego Przesmyku (breiter Gang) do Siedlec przy Bia³ym
£abêdziu prawa strona.” Dalej: „1. parcela
Siedlce, na pocz¹tku, prawa strona od Bia³ego £abêdzia, szlaban. ... 4. parcela œp.
Daniel Fahrenheit ma w podwórzu 1 studniê
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do czerpania, tak samo w ogrodzie 1 s³upek do fontanny ok. 1/2
cala podaj¹cy wodê, do tego w ogródku z zio³ami 1 s³upek
z kranem ok. 1/2 cala œrednicy.” Nazwê Szerokiego Przesmyku
nosi³a do 1945 r. ulica, przechrzczona (nie bez ironii) na Ciasn¹!
Szlaban, po polsku nazywany dr¹giem, przegradza³ drogê w pobli¿u miejsca, gdzie do ulicy Kartuskiej dochodzi Zakopiañska;
tam te¿ musia³a staæ gospoda Pod Bia³ym £abêdziem. Mapa
Siedlec jest utrzymana w skali, œwiadcz¹ o tym zamieszczone
w ozdobnej ramce dwie podzia³ki: „w gdañskiej mierze” (w s¹¿niach) i „w krokach”. Dla pewnoœci mierzê na mapie odleg³oœæ
wspomnianej czwartej parceli od koñca Nowych Ogrodów i porównujê ze zmierzon¹ na dzisiejszym planie d³ugoœci¹ ulicy
Nowe Ogrody, równ¹ 220 m.
907 m od ulicy 3 Maja
Okazuje siê, ¿e parcela ta znajdowa³a siê w odleg³oœci 907 m
od ulicy 3 Maja, czyli w rejonie dzisiejszej Kartuskiej nr 51.
Siêga³a do wy¿ej po³o¿onej Zakopiañskiej (w rejonie jej dzisiejszego nr 33). Wymienione w wykazie punkty poboru wody –
studnia czerpalna w podwórzu i dwa s³upki (hydranty) w ogro-

F

Bloki przy Kartuskiej dziœ, z zaznaczonym miejscem parceli
Fahrenheitów (F)

Fragment mapy Witwercka z 1717 z Biblioteki Gdañskiej PAN, z zaznaczon¹ parcel¹ Fahrenheitów (F). K – dzisiejsza ul. Kartuska, Z – Zakopiañska, W – Wyczó³kowskiego, P – Paska. S – granica Siedlec (szlaban), T – droga do Tarnowej Doliny

dzie – by³y przy³¹czone do biegn¹cego wzd³u¿ Kartuskiej, równolegle do potoku Siedlicy, ruroci¹gu krzy¿ownickiego. Pierwszy hydrant zasila³ fontannê, drugi s³u¿y³ do podlewania ogródka
„zio³owego” (zapewne warzywnego). Wyloty kranów mierzy³y
w œrednicy pó³ cala gdañskiego czyli 1,2 cm.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wspó³czesna zabudowa tego terenu, powsta³a w latach 1929–1931, jest niezwykle ciekawa pod wzglêdem urbanistycznym. Oto, co pisz¹ o niej Romana Ciel¹tkowska
i Piotr Lorens, autorzy ksi¹¿ki „Architektura i urbanistyka osiedli
socjalnych Gdañska okresu XX-lecia miêdzywojennego”:
„Zespó³ ten jest unikatowy – sk³ada siê z szeregu bloków zabudowy, ulokowanych w sposób nienawi¹zuj¹cy do uk³adu ulicznego, pomiêdzy którymi rozplanowano szereg otwartych na ulicê
przestrzeni wspólnych dla mieszkañców.” Ze swej strony dodam,
¿e te „przestrzenie, otwarte na ulicê”, to tzw. Dwory: Krogulczy
(Sperberhof – dziœ ul. Zagrodowa) i Sokoli (Falkhof – dziœ Tarasy). W podobnym dziedziñcu przy Kartuskiej 53, w samym
œrodku „sokolich” bloków, by³a restauracja „Am Falkhof”. Nazwa pochodzi³a od inwestora Alberta Falka, ale o tym napiszê
innym razem.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

SPROSTOWANIE
do artykułu – Wystawa w NOT w Gdańsku – Michel & Stasiński & Jerszow
zamieszczonego w miesięczniku Nasz Gdańsk nr 6 (155) z czerwca 2014 r.
In¿. architekt Stanis³aw Michel w swojej wypowiedzi dot. odbudowy i zagospodarowania placu po³o¿onego przy bazylice Œw.
Miko³aja poinformowa³, ¿e Prezydent Miasta Gdañska „przekaza³ Spó³ce „Kupcy Dominikañscy” nie tylko teren pod Hal¹ Targow¹
i placem na którym usytuowane s¹ stragany warzywne, ale równie¿ teren po³o¿ony pomiêdzy ul. Straganiarsk¹ i Szerok¹.
Tymczasem ten teren zosta³ przez w³adze Gdañska przekazany (sprzedany) Klasztorowi OO Dominikanów i stanowi wy³¹czn¹
w³asnoœæ Klasztoru. Kupcy nie mog¹ i nie chc¹ wchodziæ w prawa w³aœcicielskie Klasztoru.
Zagospodarowanie i zabudowa tego terenu w uzgodnieniu z planami urbanistycznymi Miasta nale¿y do wy³¹cznej decyzji Klasztoru OO Dominikanów.
Prawdopodobnie powstanie tam klasztor i centrum ekumeniczne.
Prezes Zarz¹du
Spó³ki „Kupcy Dominikañscy”
Krystyna Telepska-Ci¹gadlak
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70. Rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
70. Rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego
obchodzono 1 sierpnia 2014 roku pod Pomnikiem
Polskiego Pañstwa Podziemnego na Targu Rakowym
w Gdañsku. O godzinie 17, w godzinê „W.” zawy³y
syreny, zatrzymali siê przechodnie, stanê³y samochody. Uœwietni³y spotkanie Kompania Honorowa Marynarki Wojennej RP oraz Orkiestra Reprezentacyjna
Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej. Odby³ siê
Apel Pamiêci. Poleg³ych uhonorowano Salw¹ Honorow¹. Kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Pañstwa Podziemnego z³o¿yli reprezentanci m.in. kombatantów
i wiêŸniów politycznych, Wojska Polskiego, jednostek
podleg³ych Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych, w³adz
samorz¹dowych i pañstwowych, parlamentarzystów,
organizacji politycznych i pozarz¹dowych. W imieniu
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” wi¹zankê z³o¿yli: Anna
Kuziemska i Józef Kubicki, w imieniu Rady Dzielnicy
Wrzeszcz Górny kwiaty z³o¿y³ przewodnicz¹cy Arkadiusz Kowalina, cz³onek Stow. „Nasz Gdañsk”. W parku wokó³ Pomnika Polskiego Pañstwa Podziemnego
na Targu Rakowym w Gdañsku otwarto wystawê „Polska Walcz¹ca”, któr¹ przygotowa³ Instytut Pamiêci
Narodowej.
K.K.

Fot. Arch.

Na zdjêciu od prawej: Anna Kuziemska, Arkadiusz Kowalina i Józef Kubicki
w trakcie uroczystoœci

Sprawozdanie Komisji powo³anej do prac
zwi¹zanych z powstaniem sztandaru
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” z siedzib¹ przy ul. Œw. Ducha 119/121; 80-834 w Gdañsku na podstawie decyzji Marsza³ka
Województwa Pomorskiego nr ROPS-P.622.2.14 z dnia 24 stycznia 2014 r. przeprowadzi³o w terminie od 1 lutego 2014 r. do 30
czerwca 2014 r. zbiórkê publiczn¹ ofiar pieniê¿nych przeznaczonych na wykonanie sztandaru Stowarzyszenia, trzech szarf, drzewca
do sztandaru oraz gabloty do przechowywania sztandaru.
Ze sprzeda¿y cegie³ek uzyskano ³¹cznie kwotê:
8 200 z³
– w tym na konto bankowe Stowarzyszenia od darczyñców wp³ynê³a kwota:
2 280 z³
– wp³aty gotówkowe wynios³y:
5 920 z³
Z powy¿szej kwoty:
– za wykonanie sztandaru, trzech szarf i drzewca zap³acono:
7 150 z³
– pozosta³a kwota zostanie przekazana na zakup gabloty do przechowywania
sztandaru:
1 050 z³
Koszty dojazdu do miejsca zamieszkania hafciarki (Luzino) oraz druku cegie³ek i ich rozprowadzenia ponieœli dodatkowo cz³onkowie Stowarzyszenia
Z wydrukowanych cegie³ek o wartoœci 10 000 z³ pozosta³o nie sprzedanych cegie³ek o wartoœci: 1 800 z³.

SKARBNIK

V- C E P R E Z E S

Anna Kuziemska

Zbigniew Socha
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50-lecie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie

Z udzia³em GTPS
Polski Oœrodek Spo³eczno-Kulturalny w Londynie obchodzi jubileusz 50-lecia powstania tej zas³u¿onej
placówki. Swój wk³ad w docenienie jednego z najwa¿niejszych oœrodków aktywnoœci spo³eczno-kulturalnej Wspólnoty Polskiej w Wielkiej Brytanii wniesie te¿ Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuki.
Idea powo³ania w Londynie oœrodka
skupiaj¹cego dzia³alnoœæ kulturaln¹, spo³eczn¹, naukow¹, oœwiatow¹ i towarzysk¹
Polaków ma d³ug¹ historiê.
WiêŸ wœród Polonii, ³¹cznoœæ z Krajem
Najwiêksz¹ rolê w organizowaniu tego
skomplikowanego przedsiêwziêcia odegra³ in¿. Roman Wajda.
Ostatecznie decyzjê podjêto w roku
1963. Natomiast osobowoœæ prawn¹
POSK uzyska³ 19 sierpnia 1964 r. W programie dzia³alnoœci podkreœlono m.in. koniecznoœæ wzmacniania wiêzi kulturowej
wœród Polonii na ca³ym œwiecie, w duchowej ³¹cznoœci z Krajem.
W roku 1971 w londyñskiej dzielnicy
Hammersmith poœwiêcono kamieñ wêgielny pod budowê reprezentacyjnej siedziby.
Ju¿ po trzech latach otwarto zachodni¹
czêœæ budynku. Natomiast 3 maja 1977 r.
nastêpuje otwarcie przeniesionej tu Biblioteki Polskiej, której prawnym w³aœcicielem staje siê POSK. W jej zbiorach udaje
siê zgromadziæ najwiêkszy poza granicami
Polski zbiór wydawnictw niezale¿nych z lat
1976–1989. Finansowan¹ dziêki niezwyk³ej
ofiarnoœci polskiego wychodŸstwa inwestycjê

Fot. Arch.

Ok³adka ksi¹¿ki „Johannes Hevelius and his
Gdañsk”
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wieñczy otwarcie w 1982 r.
teatru. Warto dodaæ, ¿e na 7
grudnia 2014 r. zaplanowano prezentacjê ksi¹¿ki „Historia POSK-u”. Niew¹tpliwie by³o o czym pisaæ.
Budynek POSK-u (ang.
Polish Social and Cultural Association) sta³ siê siedzib¹ licznych organizacji jak: Zjednoczenie Polskie, Instytut Józefa
Pi³sudskiego, Polski Uniwersytet na ObczyŸnie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Trudno przeceniæ ich
znaczenie dla podtrzymania
polskoœci na obczyŸnie.

Fot. Arch.

Budynek Polskiego Oœrodka Spo³eczno-Kulturalnego w Londynie

Wystawa i promocja ksi¹¿ki
Pod koniec wrzeœnia 2014 r. w obchody 50-lecia powstania POSK w³¹czy siê
Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuki.
Zaprezentuje w Londynie wystawê plastyczn¹ o Janie Heweliuszu i jego Gdañsku
po³¹czon¹ z promocj¹ wydanej przez Gdañskie Towarzystwo Naukowe ksi¹¿ki pod
red. prof. Mariana Turka „Johannes Hevelius
and his Gdañsk”. Ksi¹¿ka zosta³a wydana
na œwiatowym poziomie, a jej wspó³autorami s¹ m.in. profesorowie z uniwersytetów w Oxfordzie, Pary¿u i Parmie.
Wyk³ady o Heweliuszu wyg³osz¹ wspó³autorzy tej publikacji m.in. prof. Andrzej
Januszajtis oraz dr Jaros³aw Balcewicz.
Natomiast skomplikowany proces powstawania ksi¹¿ki przybli¿y prof. Marian
Turek. Warto wspomnieæ, ¿e ten ostatni
zosta³ wraz z ma³¿onk¹ Elisabeth Turek
(rodowit¹ angielk¹) laureatem tegorocznej
Nagrody Honorowej GTPS w dziedzinie
nauki i kultury za przygotowanie i wydanie wspomnianej ju¿ ksi¹¿ki „Johannes
Hevelius and his Gdañsk”. Dodajmy, ¿e
tak o tej ksi¹¿ce pisze przewodnicz¹cy
Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk w Warszawie prof. dr hab. Juliusz Chroœcicki. „Ksi¹¿ka z³o¿ona z prac
19 wybitnych autorów, wyró¿nia siê poœród innych publikacji naukowych z zesz³ego roku i stanowi znaczny wk³ad do
interdyscyplinarnej wiedzy o badaniach
astronomicznych Heweliusza i kulturze
Gdañska w XVII w.

Dla œrodowisk polonijnych i brytyjskich
Trudno mi nawet wymieniaæ wszystkich znanych autorów czy same tytu³y ich
prac, które w zasadniczy sposób poszerzaj¹ stan naszej wiedzy. Ze wzglêdu na
wyj¹tkowo staranne wydanie nowatorskiej
publikacji naukowej, bezb³êdny jêzyk angielski, ten nagrodzony Tom spotka siê
z szerokim odzewem na œwiecie. Wierzê,
¿e u³atwi¹ w jego rozpowszechnianiu pochwalne recenzje, o których wiem, ¿e s¹ ju¿
z³o¿one do druku w Polsce i we Francji”.
Oba wydarzenia doskonale siê uzupe³niaj¹. Wspomniana wystawa, której kuratorem zosta³ (znany i ceniony artysta plastyk)
prof. Marek Model oraz ksi¹¿ka zostan¹
zaprezentowane œrodowiskom polonijnym
i brytyjskim oraz naukowym i mediom. Czasu starczy te¿ na wizytê w legendarnym
Royal Society. Ponadto w sali teatralno-widowiskowej POSK zaprezentuje siê
gdañski Baltic kwartet wraz z jego liderem Tomaszem Diakunem.
– Mo¿liwoœæ w³¹czenia siê w jubileuszowe obchody powstania POSK to dla
nas olbrzymi zaszczyt – podkreœla prezes
Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki
Beniamin Koralewski. – S³owa podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Prezydentowi
Miasta Gdañska Paw³owi Adamowiczowi
za okazan¹ pomoc i wsparcie.
JAROS£AW BALCEWICZ
Dr Jaros³aw Balcewicz jest wiceprzewodnicz¹cym
Wydzia³u I Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych
Gdañskiego Towarzystwa Naukowego
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40 lat temu otwarto Port Północny w Gdańsku

Skomplikowana historia
Gdy w 1947 roku zosta³em powo³any na stanowisko profesora w Katedrze Portów Wy¿szej Szko³y
Handlu Morskiego w Sopocie, natychmiast rozpocz¹³em pisaæ moj¹ pracê doktorsk¹ pod kierownictwem prof. zw. dr Boles³awa Kasprowicza, który by³ kierownikiem Katedry Portów. Doktorat mia³em
robiæ w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie wed³ug planu od paŸdziernika 1949 roku.
Przy czym istnia³a wówczas praktyka, ¿e
doktorant na 3-letnie Studium Doktorskie
przybywa³ do SGPiS w Warszawie z gotow¹ prac¹ doktorsk¹ i dlatego nale¿a³o
spieszyæ siê.
Praca doktorska
W uczelni pracowa³em po po³udniu na
drugim etacie, a do obiadu pracowa³em,
jako kierownik (dyrektor), spó³dzielczego
przedsiêbiorstwa spedycji miêdzynarodowej morskiej i prze³adunków portowych
„Spo³em” w Gdañsku Nowym Porcie na
pierwszym etacie. £¹czy³em wiêc praktykê z teori¹, co u³atwia³o mi pisanie pracy
doktorskiej, dotycz¹cej rozwoju polskich
portów morskich.
W pracy doktorskiej przedstawi³em szereg swoich pomys³ów, z których g³ównym
by³ pomys³ zbudowania najg³êbszego nad
Morzem Ba³tyckim Portu Pó³nocnego Gdañska, z torem wodnym, maj¹cym a¿ 17,5
metra g³êbokoœci, dostêpnym dla statków
o noœnoœci 150.000 ton, jakich jeszcze
wówczas nie by³o na œwiecie. Wyliczy³em, ¿e taki statek bêdzie zapewniaæ obni¿kê jednostkowego kosztu transportu
morskiego o 50% w porównaniu do jednostkowego kosztu transportu na statku o
noœnoœci 15.000 ton, czyli najwiêkszym,
jaki wchodzi³ do portu Szczecin.
Pisa³em, ¿e wczeœniej ani¿eli w Gdañsku,
powinien byæ zbudowany g³êbokowodny port
w Œwinoujœciu na Wyspie Wolin o g³êbokoœci toru wodnego wynosz¹cej 14,5 metra,
umo¿liwiaj¹cy zawijanie do tego portu statków o noœnoœci 65.000 ton i zapewniaj¹cych obni¿kê jednostkowego kosztu przewozu morskiego o 30% w porównaniu do
kosztu jednostkowego transportu na statku
15.000 ton. Lansowa³em budowê g³êbokowodnego portu Œwinoujœcie, aby Szczecin nie przeszkadza³ w staraniach o budowê Portu Pó³nocnego Gdañska.
Brak doœwiadczenia politycznego sprawi³,
¿e w tej pracy napisa³em te¿, ¿e doradzam
w³adzom PRL zbudowanie w tych portach
baz prze³adunku paliw p³ynnych dla dywersyfikacji dostaw g³ównie ropy naftowej do
PRL. Mój promotor oficjalny w SGPiS
w Warszawie, prof. dr Leon KoŸmiñski
stwierdzi³, ¿e ten pomys³ dywersyfikacji

dostaw paliw p³ynnych do PRL nale¿y usun¹æ w czystopisie pracy, który bêdzie wykonany za 3 lata, gdy¿ za ten pomys³ mo¿emy
dostaæ siê na Sybir. Pos³ucha³em profesora,
ale myœla³em, ¿e trochê przesadza. Okaza³o
siê, ¿e mia³ racjê, której ja na moje i innych
nieszczêœcie, nie docenia³em wówczas wielkiej si³y groŸnego dzia³ania Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Moskwie, która w PRL odgrywa³a rolê decyduj¹c¹, gdy¿
jej decyzje w obozie socjalistycznym musia³y byæ wykonywane bez dyskusji.
Nie nadaj¹cy siê do socjalistycznej uczelni
Gdy ukoñczyliœmy 3-letnie Studium Doktorskie i wyznaczono nam terminy obron
prac doktorskich, by³ ju¿ rok 1952 i egzamin mia³ odbyæ siê za miesi¹c. Nie dosz³o
jednak do niego, gdy¿ do uczelni przyjecha³ zespó³ Komisji Partyjnej Personalno-Naukowej dla przegl¹du kadry naukowej.
Poufnie dowiedzieliœmy siê, ¿e maj¹ byæ
z uczelni usuniête osoby nie nadaj¹ce siê
do pozostania w socjalistycznej uczelni.
I tak wydalony zosta³ z uczelni nasz
promotor prof. dr Leon KoŸmiñski za to,
¿e naucza³ nas przez 3 lata zabronionego
w PRL przedmiotu marketing, oraz za tolerowanie nie socjalistycznych prac doktorskich. Wraz z profesorem wydalonych
zosta³o 7 jego doktorantów z tym, ¿e ka¿demu podano za co jest wydalany. Mnie
wydalono za to ¿e w dobrej pracy napisa³em b³êdn¹ radê, aby rz¹d PRL w Porcie
Pó³nocnym Gdañska, zbudowa³ bazê prze³adunkowo-sk³adow¹ ropy naftowej, która
jest PRL nie potrzebna, gdy¿ mamy ruroci¹gi, którymi dostajemy tyle paliw p³ynnych ile chcemy, wiêc nie nale¿y wydawaæ
miliardów niepotrzebnie na bazê paliw p³ynnych w tym potrzebnym porcie.
Wróci³em do Sopotu po 3-ch latach bez
dyplomu. Prof. zw. dr Boles³aw Kasprowicz by³ zmartwiony i przewidywa³, ¿e
bêd¹ dalsze kary i bêdê zwolniony ze stanowiska Dyrektora C.Hartwig w Gdyni
i wydalony z WSHM w Sopocie.
Sta³o siê jednak gorzej, w 1954 roku,
do kierowanego przeze mnie przedsiêbiorstwa spedycji miêdzynarodowej morskiej
C.Hartwig w Gdyni (w którym po³¹czono
w jedno – upañstwowione, 42 przedsiêbior-

stwa spedycji miêdzynarodowej morskiej
prywatne i spó³dzielcze, dzia³aj¹ce w porcie Gdynia), przyby³a z Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie –
Komisja Œledcza, której przewodniczy³ naczelnik wydzia³u z tego ministerstwa. Poufnie zawiadomiono mnie, ¿e jest to Polak
z Moskwy cz³onek KGB, który jest „wtyczk¹” w tym ministerstwie i wraz z grup¹
podobnych mu cz³onków KGB dozoruje
kierownictwo naszego ministerstwa i on
ma wielkie uprawnienia z Moskwy.
Ten przewodnicz¹cy Komisji Œledczej
oskar¿y³ mnie, ¿e jestem szpiegiem USA
i przemycam z Nowego Jorku 600.000 paczek przez Gdyniê wysy³anych poczt¹ na
po³udnie Polski do wskazanych nam odbiorców. Oœwiadczy³ on, ¿e zorganizuje
proces pokazowy, na którym bêdê skazany
na karê œmierci. Zapyta³em czy obywatel ma
taka w³adzê, aby mnie skazaæ na œmieræ,
a on odpowiedzia³ przera¿aj¹co otwarcie.
Ja nie, ale na tym procesie podam kartki
œwiadkom, aby wiedzieli, jak obywatela
oskar¿aæ, podam kartkê prokuratorowi, aby
on wnioskowa³ dla obywatela karê œmierci
i podam kartkê sêdziemu, aby on zas¹dzi³
karê œmierci. By³em przera¿ony, gdy¿ s³ysza³em, ¿e tak odbywaj¹ siê te procesy
pokazowe. Domyœla³em siê ¿e mój pomys³
dywersyfikacji dostaw paliw p³ynnych do
PRL jest tak groŸny dla s¹siada, ¿e ja zas³ugujê ju¿ na to, aby mnie nie by³o.
Chce doprowadziæ mnie do kary œmierci
W czasie œledztwa pokaza³em przewodnicz¹cemu legitymacjê do otrzymanego
Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi, który otrzyma³em za te paczki „amerykañskie”, za które
obywatel naczelnik chce doprowadziæ mnie
do kary œmierci. W porcie bêd¹ mówiæ jedni nagradzaj¹ krzy¿em a inni za to samo
karz¹ œmierci¹. Doda³em, ¿e za obs³ugê tych
paczek dostajemy z Nowego Jorku – dla PRL
rocznie 30.000.000 dolarów wymienialnych na z³oto, w relacji 1 dolar = 1 gram
czystego z³ota. Czyli rocznie zarabiamy dla
PRL 30.000 kilogramów czystego z³ota.
Widzia³em, ¿e to zrobi³o na nim wra¿enie.
Powiedzia³em te¿, ¿e ten donosiciel nieŸle
obywatela naczelnika wprowadzi³ w b³¹d
nie znaj¹c siê na spedycji.
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Mówi³em te¿, ¿e obywatel naczelnik
oskar¿a mnie, ¿e przemycam 600.000 paczek z Nowego Jorku, ale my wcale ich nie
musimy przemycaæ, gdy¿ robimy je w porcie Gdynia w magazynie H na ulicy Polskiej
i dopiero z Gdyni wysy³amy je poczt¹ na
po³udnie Polski. Na to naczelnik krzykn¹³
poka¿cie to. Pojechaliœmy samochodami do
portu, do magazynu H. Jak naczelnik to
wszystko zobaczy³ na w³asne oczy, widzia³em, ¿e by³ mocno zdenerwowany tymi
k³amstwami w oskar¿eniu. Znów krzykn¹³
– wracamy!
Jecha³ moim samochodem z kierowc¹,
a ja zapyta³em – to co teraz ze mn¹ bêdzie,
a naczelnik spokojnie powiedzia³ – nie bêdzie pokazowego procesu i nie bêdzie dla
obywatela kary œmierci. Widzia³em, ¿e on
jest panem mojego ¿ycia lub œmierci. Zapyta³em ponownie – ale co teraz ze mn¹
bêdzie? Myœla³em, ¿e powie wracacie na
swoje stanowisko dyrektora, a on na to –
bêdziecie publicznie zdegradowany z dyrektora na najni¿sze stanowisko pracownika umys³owego i przeniesiony do Zarz¹du
Portu Gdynia. Powiedzia³em –
z takiej niskiej pensji nie wy¿yjê
w piêcioosobowej rodzinie. On na
to – a w³aœnie o to chodzi. Tak,
jak powiedzia³ tak siê sta³o. Nie
pyta³em za co ta kara, gdy¿ cieszy³em siê ¿e ¿yjê.
Ten rok 1954 by³ najgorszy
w moim ¿yciu. Moja mama zmartwiona moim nieszczêœciem przyjecha³a z Bydgoszczy do Gdyni,
do mojej siostry Janiny mieszkaj¹cej na ulicy Tatrzañskiej. Stara³a
siê w nieszczêœciu jakoœ podnieœæ
mnie na duchu, ale sama by³a chora na
serce. Posz³a do koœcio³a na Tatrzañskiej i
zas³ab³a. Wyniesiono j¹ do ogrodu przy
koœcielnego, ale tam umar³a na zawa³ serca.
Od 1954 do 1957 poniewiera³em siê
w porcie, a do tego wszyscy ode mnie
uciekali, jak od trêdowatego – mia³ byæ
zabity, ale chodzi ¿ywy – coœ jest podejrzanego. Po „bezkrwawej rewolucji” 1956
roku nast¹pi³a odwil¿ polityczna i w 1957
roku zosta³em zrehabilitowany, jako fa³szywie, bezpodstawnie oskar¿ony, ale na stanowisko mnie nie przywrócono, (taka to
by³a socjalistyczna sprawiedliwoœæ). Mia³em jednak poza nieszczêœciami w ¿yciu
raz po raz wielkie, niesamowite szczêœcie
i tak by³o tym razem w 1957 roku.
Mój kolega uczelniany dr Stanis³aw Darski, te¿ powo³any na stanowisko profesora
ta jak ja, te¿ by³ wydalony ze stanowiska
,
dyrektora GAL u, tak, jak ja z Hartwiga.
Jego w ramach odwil¿y politycznej powo³ano na stanowisko Ministra ¯eglugi i on
nie zapomnia³ o mnie, gdy¿ dobrze z sob¹
wspó³pracowaliœmy, a by³ do tego dobrym
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polskim patriot¹ i mnie za takiego uwa¿a³,
w tych skomplikowanych czasach. Ten kolega zaprosi³ mnie do siebie do ministerstwa
i wrêczy³ nominacjê na dyrektora eksploatacji w Zarz¹dzie Portu Gdynia, tym samym
do którego mnie „zes³ano” po degradacji,
gdzie wszyscy ode mnie uciekali, jak od
trêdowatego.
Bêdzie panu podlega³o 6000 pracowników
Minister ¯eglugi dr Stanis³aw Darski powiedzia³ bêdzie panu podlega³o 6000 pracowników, wszystkie ¿urawie i nabrze¿a
prze³adunkowe oraz magazyny itd. Wszyscy którzy od pana uciekali, jak od trêdowatego teraz bêd¹ starali siê byæ jak najbli¿ej pana – takie jest ¿ycie. Teraz zbudujê
wed³ug pana pomys³u i z pana inicjatywy
ten najg³êbszy na Ba³tyku Port Pó³nocny
Gdañska, kupiê te zbiornikowce o noœnoœci
150 000 ton, zbudujê wed³ug pana pomys³u
g³êbokowodny port w Œwinoujœciu i kupiê
dla P¯M masowce o noœnoœci 65.000 ton,
które bêd¹ wchodziæ do Œwinoujœcia. Zbudujê te¿ nie jawnie nieco w konspiracji dla

siê uczestniczyæ w nieformalnym zbudowaniu tej bazy ropy naftowej dla przysz³ej
Polski. Pana proszê, aby pan wtajemniczy³
w tê nieformaln¹ budowê dyrektora naczelnego Zjednoczenia Portów Morskich
w Gdyni Zbigniewa Teplickiego i poinformowa³ go, ¿e ja z nim te¿ o tym porozmawiam. Dyrektor Teplicki choæ by³ politycznie bardzo czynny bez wahania podj¹³
siê tej niebezpiecznej pracy nieformalnego
zbudowania bazy prze³adunkowo-sk³adowej
ropy naftowej, te¿ by³ patriot¹ nie demonstruj¹cym tego. Minister ¯eglugi prof. dr
Stanis³aw Darski kierowa³ grup¹ wtajemniczonych. Po nim tê niebezpieczn¹ rolê
pe³ni³ Minister ¯eglugi Jerzy Szopa. Dyskrecja by³a wspania³a.
W koñcu lat szeœædziesi¹tych XX wieku zwróci³ siê do mnie cz³onek rzeczywisty PAN Stanis³aw Leszczycki, abym
poza Instytutem Morskim, na zlecenie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
RP, napisa³ na oko³o 100 stron swoj¹ koncepcjê zmian w polskich portach morskich.
Gdy wrêczy³em mu gotowe moje opracowanie, poprosi³ mnie, abym poda³
nazwisko profesora ze Szczecina,
któryby zrobi³ krytyczn¹ recenzjê
mojej pracy. Poda³em nazwisko
prof. zw. dr in¿. Piotra Zaremby,
cz³onka korespondenta PAN.
Wystêpujê przeciwko Uchwale
Biura Politycznego partii

Recenzja by³a bardzo krytyczna
i recenzent wytkn¹³ mi jako g³ówny b³¹d, ¿e wystêpujê przeciwko
Fot. Port Gdañsk
Uchwale Biura Politycznego partii
Port Pó³nocny w Gdañsku
i uchwale rz¹du PRL które gwaprzysz³ej Polski bez zezwolenia RWPG rantuj¹ portowi Szczecin, ¿e bêdzie on mia³
w Moskwie tê bazê prze³adunkowo-sk³a- planowo najwiêksze prze³adunki ze wszystdow¹ ropy naftowej w Gdañsku. Przygoto- kich polskich portów morskich a ja przewanie i jej budowa wymagaæ bêdzie wielkiej widujê najwiêksze prze³adunki w Gdañsku,
ostro¿noœci i odwagi. Wtajemniczymy w to czyli degradujê Szczecin.
Nie przewidzieliœmy tego co zrobi prof.
jedynie kilka osób.
Aby ³atwiej uzyskaæ zgodê RWPG w Mo- Piotr Zaremba, który spowodowa³ zwo³askwie na budowê Portu Pó³nocnego Gdañ- nie nag³e posiedzenia Komisji Morskiej
ska nazwiemy go skromnie – Rejon Prze- KW Szczecin, na którym podjêto uchwa³ê
³adunku Towarów Masowych w Gdañsku o wyst¹pieniu do KC w Warszawie z wniow skrócie nazywaæ siê on bêdzie RPTM skiem o zwolnienie mnie z pracy w Instyw Gdañsku, z klauzul¹ poufne, aby ma³e tucie Morskim, zwolnieniu z funkcji dygrono ludzi zna³o szczegó³y. W Warszawie rektora Instytutu Morskiego w Gdañsku
pomo¿e mi tê bazê ropy naftowej sfinan- prof. dr in¿. Tadeusza Jednora³a, za brak
sowaæ nieformalnie cz³onek rzeczywisty nadzoru nade mn¹ oraz udzielenie nagany
Polskiej Akademii Nauk, prof. zw. dr hab. Ministrowi ¯eglugi Jerzemu Szopie za barak
Stanis³aw Leszczycki, który te¿ chce po nadzoru nad resortowym Instytutem Morsobie coœ Polsce zostawiæ i który zwróci skim. Ja zosta³em wezwany do Sekretarza
siê do pana o wspó³pracê w stosownym ekonomicznego KW Szczecin dr Rychlika.
Gdy zg³osi³em siê do niego on powieokresie. Ja wtajemniczy³em wiceministra
Jerzego Szopê w sprawê budowy niefor- dzia³, co mi wpad³o do g³owy, ¿e krytykujê
malnej bazy prze³adunkowo-sk³adowej ropy Uchwa³ê Biura Politycznego o prymacie
naftowej w Gdañsku, gdy¿ mogê nie zd¹¿yæ portu Szczecin. Wyjaœni³em dr Rychlikowi
wszystkiego za³atwiæ przed przejœciem na jako jednoczeœnie pracownikowi naukoweemeryturê. Minister Jerzy Szopa te¿ zgodzi³ mu wy¿szej uczelni w Szczecinie, ¿e dbam
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o ekonomiczne postêpowanie w Polsce. Planowe utrzymywanie Szczecina jako portu
o najwy¿szych prze³adunkach w Polsce powoduje ogromne dodatkowe koszty przewozów kolejowych milionów ton ³adunków
importowych i eksportowych, które zamiast
byæ prze³adowywane w Gdañsku i Gdyni,
jak to by³o poprzednio, wiezione s¹ 400
kilometrów dalej do portu Szczecin. Poza
tym do Szczecina wchodz¹ stosunkowo ma³e
statki co zwiêksza te¿ koszty przewozów
morskich.
Wyjaœni³em te¿ dr Rychlikowi, ¿e wprowadzono w b³¹d KC w Warszawie, gdy¿
referowano jedynie to, ¿e chcê zdetronizowaæ Szczecin, ale nie powiedziano, ¿e
w moim opracowaniu wnioskujê zbudowanie
w pierwszej kolejnoœci przed Gdañskiem,
nowoczesnego, g³êbokowodnego portu
Œwinoujœcie, na Wyspie Wolin o g³êbokoœci na wejœciu 14,5 metra, co pozwoli na
wchodzenie do tego dodatkowego du¿ego
portu w województwie szczeciñskim statków o noœnoœci 65.000 ton, które zapewni¹ obni¿enie jednostkowego kosztu przewozu morskiego o 30% w porównaniu
z jednostkowym kosztem na statku 15.000
ton najwiêkszym, jaki wchodzi do portu
Szczecin, dziêki czemu województwo szczeciñskie zagrozi Gdyni, gdy¿ te du¿e statki
œci¹gn¹ do Œwinoujœcia dodatkowe ³adunki.
Te i inne s³owa przekona³y dr Rychlika, ¿e
przyzna³ on, ¿e pope³niono b³¹d we wniosku
do KC w Warszawie i zaraz to naprawimy
przepraszaj¹c KC, ¿e zasz³a omy³ka i wycofujemy nasz wniosek. I tak zrobiono.

Proponowane przeze mnie porty Gdañsk
i Œwinoujœcie powinny byæ zbudowane
Wróci³em ekspresem do Gdañska i w domu zasta³em sp³akan¹ ¿onê, do której kilka
razy dzwoni³ dyrektor Instytutu Morskiego
Jednora³ informuj¹c, ¿e napisa³em jakieœ
straszne opracowanie, za które zosta³em
zwolniony z pracy w Instytucie, a on zosta³
zwolniony ze stanowiska dyrektora, a minister dosta³ naganê. Opowiedzia³em ¿onie,
¿e wszystko jest ju¿ inaczej za³atwione
i o tym te¿ telefonicznie powiadomi³em
dyrektora Jednora³a.
Po kwadransie dyrektor Jednora³ powiedzia³, ¿e wszystko przekaza³ ministrowi,
ale ten poleca ci daæ twój jedyny egzemplarz tej pracy kurierowi z instytutu, który
do pó³nocy zawiezie tê pracê wiceministrowi Pietraszkowi, aby j¹ przeczyta³ w nocy
i rano zreferowa³ w ministerstwie, a ciebie
wzywa na jutro rano do ministerstwa.
Nastêpnego dnia w ministerstwie wiceminister Pietraszek zreferowa³ moj¹ pracê
i na zakoñczenie powiedzia³, ¿e proponowane przeze mnie porty Gdañsk i Œwinoujœcie powinny byæ zbudowane. Ja opowiedzia³em co by³o w KW Szczecin.
W czasie tego posiedzenia by³ telefon
z KC, w którym przepraszano Ministra za
zamieszanie oraz anulowano naganê.
W lecie 1974 roku uroczyœcie otwarto
Port Pó³nocny Gdañska, przy czym, zamiast uznania mojego pomys³u zrealizowanego w postaci tego portu, spotka³a mnie
po 22 latach od pierwszej nastêpna kara.
Przyznano mi za pomys³ Portu Pó³nocnego

Gdañska Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski ale go zatrzymano w Warszawie
i nie wrêczono na uroczystoœci i tego odznaczenia nie dosta³em dotychczas, ale za to
mam dwa wy¿sze to jest Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (noszony
na szyi), oraz wy¿szy Krzy¿ Komandorski
z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski (te¿
noszony na szyi).
W lecie 1975 roku otwarto te¿ uroczyœcie nielegalnie zbudowan¹, bez zezwolenia RWPG w Moskwie, bazê prze³adunku
ropy naftowej.
Za karê RWPG w Moskwie zastosowa³a
surowe kary: zakupione dla tej bazy zbiorniki mieszcz¹ce 450 000 ton ropy naftowej
przydzielono Rafinerii Gdañskiej i PERN
w Gdañsku. W bazie ich nie ma do dziœ.
Zlikwidowano Zjednoczenie Portów Morskich w Gdyni. Przerwano dalsz¹ budowê
Portu Pó³nocnego Gdañska . W 1975 roku
by³a ju¿ prawie gotowa nastêpna to jest
trzecia baza prze³adunkowo-sk³adowa rudy,
w której zamro¿ono do dziœ 1,5 miliarda
z³otych przez 39 lat i nadal stoi nie ukoñczona, a od 21 lat mamy ju¿ Polskê niepodleg³¹ – czy tak powinno byæ? By³y
dyrektor Zbigniew Teplicki, gdy z Nowego
Jorku wróci³ do kraju, za karê, ¿e zbudowa³ bazê ropy naftowej, nie dosta³ ¿adnej
posady i umar³ przedwczeœnie w kwiecie
wieku.
PROF. ZW. DR S.P.N.B. WITOLD ANDRUSZKIEWICZ
WY¯SZA SZKO£A BANKOWA W GDAÑSKU
– LOGISTYKA

BIG JUMP w Parku Oliwskim

Jak znaleŸæ sprawnego
gospodarza?
13 lipca 2014 roku o godz. 15 oby³a siê w ca³ej Europie akcja BIG JUMP. Pomys³odawcy od kilku lat zachêcaj¹, by
w tym czasie wejœæ do wody – rzek, potoków, jezior, mórz i w ten sposób okazaæ swoje poparcie dla czystych akwenów
wodnych, a nawet je zaadoptowaæ. W tym celu postanowi³em odwiedziæ z rodzin¹ Park Oliwski, za³o¿ony niegdyœ przez
cystersów, którego pocz¹tki siêgaj¹ XV wieku.
Przed akcj¹ sprawdzi³em, czy Potok
Oliwski siê do tego nadaje, a przede
wszystkim, czy jest bezpiecznym miejscem.
Pobite butelki, puszki, kawa³ek
kineskopu
Po³udniowy skwar, jak przyjemnie
och³odziæ nogi w p³ytkim strumyku opodal szumi¹cego wodospadu. Ta sielska
atmosfera oliwskiego parku i poczucie
bezpieczeñstwa mo¿e okazaæ siê tragicz-

To wszystko znajdowa³o siê w Potoku Oliwskim

n¹ w skutkach u³ud¹. Bawi¹ce siê dzieci,
m³odzie¿ kolonijna, wszyscy, ³¹cznie
z doros³ymi, przeskakuj¹ po kamieniach na przeciwleg³y brzeg i z powrotem.
STOP! Dno naturalnego brodu, rozlewiska oraz przestrzenie miêdzy kamieniami okaza³y siê ukryt¹ pu³apk¹:
pobite butelki metalowe puszki a nawet
ostry jak brzytwa kawa³ek kineskopu.
Piêtnastominutowy po³ów zaobfitowa³
w zbiór kilku kilogramów szk³a.
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Uczestnicy akcji BIG JUMP w trakcie wydobywania œmieci z Potoku Oliwskiego

Jeszcze tego samego dnia zg³osi³em sprawê do dy¿urnego in¿yniera miasta oraz
poinformowa³em bêd¹ce na miejscu pracownice palmiarni.
Nie trudno sobie wyobraziæ, co stanie siê
z nog¹, która trafi na postrzêpion¹ szyjkê
lub denko od butelki.
Kolejna porcja od³amków, zjedli karpie
Rozmawiaj¹c ze znajomymi na FB dowiedzia³em siê od Piotra z Gdañska, ¿e
wiele lat wczeœniej brodzenie pod wodospadem Oliwskiego Potoku przyp³aci³ przeciêt¹ nog¹, a œlady nosi do dziœ.
Trzy dni póŸniej by³em znowu w Parku
Oliwskim i wy³owi³em kolejn¹ porcjê
od³amków. Pytanie, jak mo¿na nat³uc tyle
szk³a w miejscu publicznym, nie dawa³o
mi spokoju. Odpowiedzia³ mi przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Oliwa, Tomasz Strug.
Pomimo zamkniêcia, Park nie jest strze¿o-

ny noc¹, przychodz¹ tam grupki m³odzie¿y oraz wandale. Wy³owiono nawet karpie
z parkowych stawów. Mo¿liwe jest to przy
kompletnym braku nadzoru ze strony jakichkolwiek s³u¿b miejskich, w tym policji, czy
ochrony. Problem jest wiêkszy, gdy¿, jak
widaæ, park s³u¿y od lat amatorom trunków, którzy, nie niepokojeni przez nikogo,
spo¿ywaj¹ alkohol na terenie parku.
Parkiem Oliwskim administruje Zarz¹d
Dróg i Zieleni w Gdañsku. Dyrektor Mieczys³aw Kot³owski w artykule prasowym
w „Gazecie Wyborczej. Trójmiasto” z dnia
12.07.2014 r. z przykroœci¹ potwierdza, ¿e
przep³yw informacji trwa d³ugo, ¿e ktoœ
móg³ siê w tym czasie powa¿nie skaleczyæ.
Przyszed³ w koñcu dzieñ 13 lipca czas
na BIG JUMP.
Bezw³ad i fatalne zarz¹dzanie
Jakie by³o zdziwienie, gdy po prasowych zapewnieniach
dyrektora Kot³owskiego, nikt szk³a
nie uprz¹tn¹³, a, co
gorsza, kolejna porcja butelek zosta³a
wy³owiona spod wodospadu.

Przyciasna i rdzewiej¹ca Palmiarnia od lata czeka na remont oraz
podwy¿szenie dachu
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Wolontariusze zostawili ostrzegawcze plakaty

Przechodnie i turyœci, widz¹c zaimprowizowany plakat ostrze¿enie oraz stos wy³owionych szkie³, zabraniaj¹ biegaæ po kamieniach oraz wchodziæ dzieciom do wody.
Akcja pozwoli³a na uœwiadomienie bezw³adu i fatalnego zarz¹dzania komunalnym
maj¹tkiem przez agendy miejskie. Prawdopodobnie ZDiZ nie bêdzie móg³ wykonaæ zadania, dopóki nie dostanie zlecenia
od Urzêdu Miejskiego, za które bêdzie
mo¿na wystawiæ fakturê.
Czekaj¹c na Japoñski ogród w oliwskim parku, który ma byæ oddany do u¿ytku jeszcze w tym roku, czy nie powinniœmy zastanowiæ siê, jak znaleŸæ sprawnego
gospodarza, który zapewni nie tylko niezbêdne inwestycje, ale te¿ bezpieczeñstwo
oraz zadba o zieleñ, stawy i ca³y ogród –
wizytówkê Gdañska
TEKST

I ZDJÊCIA ARKADIUSZ KOWALINA
PRZEWODNICZ¥CY RADY DZIELNICY
WRZESZCZ GÓRNY,
AUTOR PROGRAMU ADOPCJI STRZY¯Y,
JAŒKOWEGO POTOKU I KRÓLEWSKIEGO POTOKU

Nieczynne groty szeptów sta³y siê ogólnodostêpnym szaletem
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Wielcy ludzie od codziennych spraw

Kiosk u Eli
„Kiosk u Eli” po³o¿ony w centrum Wrzeszcza pe³ni od 30 lat nieprzerwanie rolê wa¿nego punktu na mapie lokalnej
spo³ecznoœci. Przy historycznym wodopoju wrzeszczañskiego rynku, po którym œlad do dziœ znaczy kamienna fontanna,
spotykaj¹ siê ludzie nie tylko spragnieni codziennych gazet i kolorowych magazynów, ale równie¿ potrzebuj¹cy pomocy,
wsparcia i lokalni radni dzielnicowi.
7 sierpnia Pani Ela Machlik, bo o niej
opowieœæ, obchodzi 30-lecie pracy zawodowej, któr¹ jest prowadzenie kiosku z pras¹
na rogu al. Grunwaldzkiej i Jaœkowej Doliny.
Pierwszy urlop
– Córki mówi¹, ¿e mogê dalej prowadziæ dzia³alnoœæ pod warunkiem, ¿e zrobiê
sobie krótk¹ przerwê urlopow¹. – mówi
El¿bieta Machlik. – Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e bêdzie to pierwszy w ¿yciu
urlop, rodzina nak³ania mnie, ¿eby zamkn¹æ kiosk na ca³y tydzieñ.
Chc¹ zabraæ mamê na przymusowy odpoczynek w kaszubskich lasach. Jak to bêdzie, martwi siê Pani Ela. Nie wyobra¿a
sobie, ¿eby mog³a zostawiæ klientów, miejsce pracy, ca³y swój œwiat, z którym jest
z¿yta. Przecie¿ kioski s¹ krwioobiegiem –
¿ywotnym elementem miasta dodaje z uœmiechem. Faktycznie „Kiosk u Eli” to centralne miejsce, przy którym przecinaj¹ siê
wszystkie œcie¿ki Wrzeszcza oraz dawne
historyczne szlaki. Wiedz¹ o nim dobrze
poinformowani mieszkañcy i sta³a klientela oraz ludzie, którzy tu pracuj¹ zje¿d¿aj¹c
codziennie z trójmiasta i okolic.
Jest onieœmielona, gdy pytam, czy mogê
napisaæ o jej ¿yciowej pasji.
– Po co to, przecie¿ s¹ inni, wa¿niejsi
ode mnie – s³yszê.
Ale o politykach, aktorach i innych wielkich ludziach mo¿na przeczytaæ w rubrykach periodyków równo pouk³adanych na
ladzie jej kiosku pod obszern¹ markiz¹.

Sympatyczne ankieterki

Miêdzy wierszami
Moja rozmówczyni z ³ezk¹ w oku przypomina czasy
PRL z nieod³¹cznymi kolejkami po wszystko – od artyku³ów spo¿ywczych, a koñcz¹c na papierze toaletowym.
Trudne, szare lata 80. to nadawane w TVP w godzinach
od 12 do 22 dwa jedynie
s³uszne programy. Spo³eczeñstwo chcia³o wyczytaæ
miêdzy wierszami, to co cenzura z determinacj¹ stara³a
siê ukryæ przed spo³eczeñ„Kiosk u Eli”– pierwszy urlop
stwem, jakieœ oznaki nowego. Po niepewnoœci stanu wojennego i okre- dów kioskarzy, a op³aciæ podatki i jakoœ
sie spo³ecznych nadziei ludzie wyczekiwali sobie radziæ trzeba. Tak wiêc, codziennie,
lepszych wieœci, po codzienn¹ prasê usta- pani Ela wstaje o godzinie 4 i bez ¿adnej
wia³y siê kilku dziesiêciometrowe ogonki. zmiany pracuje w kiosku do 18-tej wieNastêpuje rok 1989 i zmiany systemowe, czorem. M¹¿ i córka pomog¹ zamkn¹æ
czas przyspiesza. W wyniku prywatyzacji kiosk, czasem zast¹pi¹, ¿eby zwi¹zaæ koznika charakterystyczny napis „Kiosk RSW niec z koñcem trzeba oszczêdzaæ na ogrzePrasa Ksi¹¿ka Ruch”, który obecnie nazywa waniu zim¹, nie ma wystarczaj¹cego utarsiê „Twój Kiosk”, na ladzie pojawiaj¹ siê gu, by zatrudniæ osobê na drugim etacie.
nowe tytu³y i wszechobecne reklamy. DysNa wiosnê 2011 r., pani Ela, s³usznie
trybucje prasy przejmuj¹ wielkie korporacje. okrzykniêta „obywatelsk¹”, aktywnie wspie– A dzisiaj co mamy – ¿ali siê Pani Ela? ra³a zbieranie podpisów w celu utworzenia
Los lokalnych sklepików wzd³u¿ al. Grun- nowopowstaj¹cej Rady Dzielnicy Wrzeszcz
waldzkiej, to walka o przetrwanie z bez- Górny. Potem kiosk naturalnie sta³ siê
wzglêdn¹ konkurencj¹.
punktem kontaktowym osiedlowych radWœród zagro¿eñ wylicza: internet, bez- nych. Teraz sprzedawczyni ma satysfakcjê,
p³atne dzienniki rozdawane na ulicy, wie- gdy aktywnie w³¹cza siê w lokalne akcje
loœæ kana³ów informacyjnych i wielkie przy- i festyny.
ci¹ganie hipermarketów. Zmiany mentalne,
– Czasem nie wytrzymujê i staram siê
ludzkich przyzwyczajeñ, poœpiech i brak mitygowaæ naszych radnych, gdy za barczasu spowodowa³ spadek dzo siê k³óc¹, zamiast zajmowaæ sprawasprzeda¿y prasy, która od mi dzielnicowymi – mówi pani Ela.
zawsze by³a podstaw¹ doSklepik gdy, trzeba, zamienia siê w: punkt
chodu w kioskach. Dzieci informacyjny lokalnych wieœci, wymiany
i m³odzie¿ ju¿ nie intere- miêdzys¹siedzkiej, os³on¹ przed ulewnym
suj¹ siê papierow¹ pras¹, deszczem a nawet schroniskiem dla zwieoni ¿yj¹ w swoich smartfo- rz¹t. Pani Ela z zaanga¿owaniem szuka w³anach, facebookach i grach œcicieli zagubionym czworonogom, nowych
komputerowych.
opiekunów dla bezdomnych koci¹t. Kiosk
zamieni³ siê w lecznicê dla potr¹conego opoPunkt informacyjny
dal psa do czasu a¿ znalaz³ siê w³aœciciel.
Dawno nie widziani s¹siedzi, którzy po
Prawdziwe relacje miêdzyludzkie zastêpuj¹ SMS, 25 latach przyjechali do Polski, gdy zobamonitory i portale spo³ecz- czyli Elê wci¹¿ w kiosku, powiedzieli, ¿e
noœciowe. Wszystkie czyn- w tym momencie poczuli, ¿e s¹ z powroniki powoduj¹ straty docho- tem w domu.
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– Jest mi bardzo mi³o, gdy dawni klienci, którzy uciekali z Polski
przed przeœladowaniami, lub wyje¿d¿ali za chlebem, pamiêtaj¹ dzielnicê, mój kiosk i mnie, pomimo
up³ywu lat. Mówi¹ – Teraz dopiero czujemy, jesteœmy w domu, bo
zobaczyliœmy Pani¹ Elê w kiosku,
tak samo jak przed wyjazdem.

swoimi problemami, zwierzaj¹ siê.
Starsi narzekaj¹ na zdrowie i samotnoœæ, ci w œrednim wieku s¹ najbardziej zaganiani, bo pracuj¹ na kilku
etatach, ¿eby utrzymaæ rodzinê, m³odzi maj¹ wra¿enie, ¿e nikt ich nie
rozumie itp. Tutaj zawsze mo¿na
zostawiæ jak¹œ rzecz, przekazaæ listy, czy zostawiæ wiadomoœæ. Od
kilku lat przyjazne s¹siedztwo upoGdy boli g³owa
dobali sobie ankieterzy.
Pani Ela ci¹gle wierzy w prawUrz¹d Miasta Gdañska i Wydzia³
dziwy œwiat wartoœci i potrzeb,
Estetyzacji staraj¹ siê narzuciæ jedw którym normalnych ludzkich
nolity i obowi¹zuj¹cy wzorzec kiokontaktów nie zast¹pi¹ gigabajty
sku firmy ze Œl¹ska. Gdañskie Stoi wirtualna rzeczywistoœæ. Wrowarzyszenie Kioskarzy, któremu
20-lecie Gdañskiego Stowarzyszenia Kioskarzy. Od lewej –
œniêta w lokaln¹ spo³ecznoœæ konprzewodniczy Pani Ela, stoi na staPrezes Pani Ela Machlik
tynuuje swoj¹ misjê oraz rodzinny
nowisku, ¿e gdañskiego œrodowiska
nie staæ na kosztown¹ wymianê, bo koniecz- boli g³owa, wczeœnie rano po papierosy za- interes z tradycjami.
noœæ zakupu nowych obiektów wi¹za³aby siê gl¹daj¹ zapominalscy palacze. Mo¿na do³aARKADIUSZ KOWALINA, PRZEWODNICZ¥CY
RADY DZIELNICY WRZESZCZ GÓRNY
dowaæ konto w komórce oraz napiæ siê coli
praktycznie z zamkniêciem dzia³alnoœci.
FOT. Z ARCH. GDAÑSKIEGO
z
lodówki
podczas
upa³ów.
Stali
klienci
to
Kiosk, to nie tylko salonik z pras¹, lecz
S
TOWARZYSZENIA
KIOSKARZY
przede wszystkim punkt zaopatrzenia w naj- przewa¿nie czytelnicy prasy, lubi¹ wpaœæ
potrzebniejsze rzeczy. Obecnie pe³ni ró¿ne i pogadaæ o pogodzie. Okienko czasem za- Od autora: Proponujemy dzieñ 7 sierpnia
funkcje, na przyk³ad podrêcznej apteki, gdy mienia siê w konfesjona³, ludzie dziel¹ siê nazwaæ Œwiêtem Kioskarzy

Rozmowa z Maciejem Lisickim, wiceprezydentem miasta Gdańska, kolekcjonerem,
spotkanym na Jarmarku Dominikańskim 2014

Konik – stare tramwaje
– Pan prezydent na kontroli?
– Nie, prywatnie, zaraz po otwarciu perskiego rynku uda³o mi siê wyszperaæ i nabyæ a¿ cztery przedrewolucyjne widokówki
z Miñska Litewskiego. S¹ na nich znane
motywy: teatr, dworzec, koœció³ Jezuitów.
Sukces! W ubieg³ych latach o tej samej porze
zdobywa³em jedn¹, najwy¿ej dwie, pocztówki. Dla mnie, jak i dla innych kolekcjonerów,
jarmark staroci jest ciekawy wy³¹cznie pierwszego dnia, póŸniej na spenetrowanych stoiskach nic ju¿ ciekawego nie ma.
– Dlaczego interesuje pana Miñsk
Litewski?
– Z tamtych stron pochodzi moja
rodzina ze strony ojca. Widokówek
z Miñska Litewskiego mam ju¿ blisko piêæset i jest to jedna z wiêkszych kolekcji w Polsce. Chodzê na
rynki staroci, szukam w Internecie,
obiekty trafiaj¹ do mnie z ca³ego
œwiata.
– Gromadzi pan nie tylko pocztówki.
– Tak¿e stare przedmioty, przede
wszystkim kresowe, ale równie¿
zwi¹zane z Gdañskiem. Kolekcjo-
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nujê rozmaite polonica dotycz¹ce Kresów
Wschodnich, ale – uwaga! – tych, które pozosta³y po pierwszej wojnie œwiatowej za
polsk¹ granic¹, czyli nie z obszaru II Rzeczypospolitej, ale, mo¿na powiedzieæ umownie, z obszaru I Rzeczypospolitej z lat 20.
i 30. Kupujê na przyk³ad gazety, które wydawa³a w tym okresie partia komunistyczna
dla Polaków w jêzyku polskim, to s¹ egzemplarze unikalne, bowiem tytu³y ukazywa³y
siê w niewielkich nak³adach. Teraz czekam

na przys³anie dwóch unikatowych polskich
dokumentów z 1920 roku – g³owa boli! –
z terenu, na którym urodzi³ siê i dzieciñstwo spêdzi³ mój ojciec.
– Nie jest tajemnic¹, ¿e pana konik to
stare tramwaje.

– Parê miesiêcy temu naby³em ca³¹ spuœciznê po Niemcu z Hamburga, panu Dietrichu Scheelje, gdañskim tramwajarzu,
rodem z Królewca, który po wojnie wyjecha³ do Niemiec i dalej pracowa³
w zawodzie. Scheelje ca³e ¿ycie
utrzymywa³ kontakt z Gdañskiem,
czêsto po wojnie tutaj przyje¿d¿a³,
zmar³ rok temu. Jego rodzina szuka³a kogoœ, kto chcia³by nabyæ jego
kolekcjê zwi¹zan¹ ze starymi tramwajami gdañskimi – mnóstwo dokumentów, zdjêæ, parê biletów i modele tramwajów. Wieœæ o tym dotar³a
do mnie poprzez Piotra Mazurka
z Towarzystwa Przyjació³ Gdañska. Kupi³em, kosztowa³o to du¿e
pieni¹dze, bior¹c pod uwagê realn¹
Dietrich Schellje jako tramwajarz w Wolnym Mieœcie Gdañsku wartoœæ zbioru, ale siê ba³em, ¿e
jak tego nie nabêdê, ulegnie rozi na emeryturze w swoim domu po wojnie w Hamburgu.
proszeniu.
Ze zbiorów Macieja Lisickiego
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– Co ze zbioru jest najcenniejsze?
– Siedemnaœcie w³asnorêcznie wykonanych
przez Scheelje modeli tramwajów z kartonu, których precyzja jest niewiarygodna.
Na jeden model poœwiêca³ oko³o roku czasu. Wszystko zachowa³o siê w idealnym stanie, zapakowane by³o w specjalne pude³ka.
Scheelje zdoby³ za modele liczne medale.
Wszystkie modele, które kupi³em, zobaczyæ
mo¿na w Strefie Historycznej Miasta Gdañska na D³ugim Targu w Gdañsku. S¹ w zbiorze przedwojenne bilety: miesiêczny na trasie
z Gdañska do Oliwy, pó³miesiêczny na trasie – ulica Waryñskiego – BrzeŸno nale¿¹cy
do 10-letniej dziewczynki Gertrudy Lamalsch
z sierpnia 1938 roku. Najstarszym biletem
w kolekcji, to chyba moja najwiêksza ozdoba, jest bilet miesiêczny na tramwaj konny
z 1890 roku na trasie Wrzeszcz – Gdañsk
z oryginalnym podpisem Oskara Kupferschmidta, który przez piêædziesi¹t lat by³
dyrektorem gdañskich tramwajów.
Ju¿ siê umówi³em wstêpnie z Miêdzynarodowymi Targami Gdañskimi, ¿e na przysz³orocznych 10. Miêdzynarodowych Targach Kolejowych udostêpniê dla publicznoœci
zarówno modele tramwajów, jak i, z tej
samej kolekcji, dzie³o Scheelje – makietê
przedwojennej gdañskiej zajezdni tramwajowej z ulicy £¹kowej, która nie by³a prezentowana. Makieta jest zrobiona precyzyjnie, z uwzglêdnieniem szczegó³ów –
s³upków, drutów i in.
– JeŸdzi³am konnym tramwajem po ulicy
D³ugiej na Dzieñ Dziecka w latach 60.
– Mam kilka biletów na te tramwaje, by³y
w kolekcji Scheelje, przyje¿d¿a³ w tym czasie do Gdañska. Jest pomys³, ¿eby reaktywowaæ konny tramwaj przy ulicy £¹kowej
w Gdañsku, mam nadzieje, ¿e uda siê go
zrealizowaæ.

– Czy do Gdañska powróci z Krakowa
tramwaj Ring?
– Tramwaje typu Ring, wyprodukowane
w latach 30. w Gdañskiej Fabryce Wagonów (Danziger Waggon Fabrik), kursowa³y
w okresie miêdzywojennym na trasie dzisiejszych al. Hallera, ul. Mickiewicza i al.
Legionów, do skrzy¿owania z Koœciuszki
i portu lotniczego. Nazwa tej serii tramwajów pochodzi od przedwojennej nazwy ulicy
Koœciuszki – Ringstrasse – Ringstrassenbahnwagen (skrót. Ring). Po wojnie tramwa-

Tramwaj typu Ring

je te u¿ywano jako wozy techniczne. Miasto
Gdañsk dwa tramwaje Ring na prze³omie
lat 80. i 90. przekaza³o na w³asnoœæ tworzonemu Muzeum Komunikacji Miejskiej
w Krakowie, które gromadzi³o stare tramwaje z ca³ej Polski, muzeum to jednak nie
powsta³o. Obiekty znajduj¹ siê w posiadaniu stworzonego w miejsce planowanej placówki Muzeum In¿ynierii Miejskiej w Krakowie, podobnie, jak stare tramwaje z innych
miast, nie zosta³y jednak poddane renowacji i nie s¹ eksponowane. Tylko krakowskie

dawne tramwaje odrestaurowano i pokazano.
Poniewa¿ do Krakowa posz³y dwa nasze
identyczne takie tramwaje, pojawi³ siê pomys³, aby jeden odzyskaæ. Miasto Gdañsk,
na dosyæ trudnych warunkach finansowych,
pozyskaliœmy sponsorów, odkupi jeden gdañski tramwaj Ring. Najprawdopodobniej
w przysz³ym roku, wyremontowany, powróci na gdañskie tory i bêdzie kolejnym,
obok Bergmana, zabytkowym tramwajem.
– Atrakcja dla mieszkañców i turystów.
– To jest przede wszystkim nasze dziedzictwo, takie rzeczy buduj¹ nasz¹ to¿samoœæ tego miasta. Bo turysta zobaczy,
przejedzie siê i wyjedzie, a gdañszczanin
poczuje, ¿e jest u siebie. Dla mnie najwiêkszym osi¹gniêciem lat 90. Gdañska,
pomijaj¹c ca³a sferê wymiaru materialnego, jest to, ¿e myœmy, po kilkudziesiêciu
latach, nawi¹zali niæ ci¹g³oœci z przesz³oœci¹ przedwojenn¹ i wczeœniejsz¹. Wielka
zas³uga albumów Donalda Tuska „By³ sobie Gdañsk” i innych inicjatyw, jak Strefa
Historyczna Wolnego Miasta Gdañsk. Zaczynamy mieæ do czynienia z dba³oœci¹
o wspólne dziedzictwo bez wzglêdu na to,
w jakim jêzyku mówi³ twórca tego dziedzictwa i jakiego by³ wyznania. Bo do tej pory
ludzie, którzy, przyjechali tu po wojnie,
mieli wra¿enie, ¿e s¹ w obcym mieœcie.
Wspólnym pomys³em, prezydenta Paw³a
Adamowicza i moim, by³o, ¿eby wspó³czesne gdañskie tramwaje mia³y patronów –
dawnych zas³u¿onych gdañszczan ró¿nych
narodowoœci. I z zadowoleniem obserwujê, ¿e ma to wartoœæ edukacyjn¹. Pasa¿erowie informacje czytaj¹ i szanuj¹ ca³¹ tradycjê. Ja siê nie bojê, ¿e zobaczê na elewacji
w Gdañsku fragment niemieckiego napisu
i ktoœ powie, ¿e to jest niemieckie miasto.
ROZMAWIA£A KATARZYNA KORCZAK

Makiety tramwajów autorstwa Dietricha Schellje. Fot. Jerzy Gajewicz
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W Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki

Wraca teatr
W pocz¹tkowym okresie, po reaktywacji, dzia³alnoœæ GTPS, a trwa ona ju¿ blisko 65 lat, realizowana by³a w kilkunastu
sekcjach. Sekcji teatralnej przewodzi³ znakomity krytyk, nieod¿a³owany redaktor Tadeusz Blumski-Rafa³owski. Teatry
w tamtych czasach pracowa³y 6 dni w tygodniu, od wtorku do niedzieli, a poniedzia³ek by³ dniem wolnym, tote¿ poniedzia³ki nale¿a³y do sekcji teatralnej.
Kogo u nas nie by³o?
Beata Tyszkiewicz z Andrzejem Wajd¹…
By³a i Beata Tyszkiewicz z Andrzejem
Wajd¹, wtedy jeszcze jako jego narzeczona,
i Barbara Krafftówna i niedawno zmar³y
Jerzy Galiñski, ówczesny re¿yser i kierownik artystyczny Teatru Wybrze¿e, i ca³a
plejada aktorów tego teatru.
Ale sekcja teatralna nie ogranicza³a siê
tylko do spotkañ z aktorami, realizuj¹c
równie¿ ma³e formy teatralne. Regularnie
odbywa³y siê wystêpy Teatru Przy Stoliku, którego filarami byli Kazimierz Rastawiecki i Tadeusz D¹browski. Ponadto,
jeszcze w dawnej siedzibie GTPS przy ul.
D³ugiej, wystawiane by³y jednoaktówki
Jana Kolano, pisarza gdañskiego, który,
niestety, umkn¹³ do Warszawy, a dalej
tworzy³ pod nazwiskiem matki jako Jan
Tretter.
Potem przez d³ugie lata koncentrowano
siê g³ównie na dzia³alnoœci plastycznej i poetyckiej.
Pamiêci Mieczys³awa Czychowskiego
Znacz¹ca zmiana w kierunku powrotu
do tematyki teatralnej nast¹pi³a od czasu,
kiedy Prezesem Zarz¹du Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki zosta³ pan
Beniamin Koralewski, cz³owiek sceny teatralnej i muzycznej.

Zorganizowa³ on wieczór poœwiêcony
gdañskiemu poecie i malarzowi Mieczys³awowi Czychowskiemu, w 15. rocznicê
jego œmierci. Na œcianach zawis³y liczne
prace Mietka, a artyœci recytowali jego poezjê. Wieczór odby³ siê w galerii „Punkt”
GTPS-u.
Z kolei w Muzeum Historycznym Miasta Gdañska, poprzedzaj¹c otwarcie wystawy, której celem by³o uczczenie zas³ug
naszego wielkiego astronoma, Jana Heweliusza, w roku heweliuszowskim, dr Jaros³aw
Balcewicz przedstawi³ referat tematyczny,
po czym aktorsko oddany zosta³ skrót ¿yciorysu budowniczego najwiêkszego wówczas teleskopu i autora mapy ksiê¿yca.
Igor Kowalik w monodramie Marka
Koterskiego
Nastêpnie, zarówno kilkakrotnie w galerii „Punkt”, jak i u podnó¿a latarni morskiej w Rozewiu, z udzia³em licznych widzów, dla których wycieczkê zorganizowa³
Prezes Koralewski, wspólnie z kole¿ank¹ Ann¹ Boros, obecn¹ Dyrektor Biura
GTPS, wystawiony zosta³
monodram pióra Piotra Kotlarza poœwiêcony pamiêci
Bogumi³a Kobieli pt.: „Cz³owiek z szafy”, w wykonaniu Ryszarda Jasiñskiego.

Ostatnio zaœ uczestniczyliœmy w uczcie
duchowej na spektaklu jednego aktora, Igora Kowalika, który zaprezentowa³ monodram Marka Koterskiego pt.: „Nienawidzê”.
Autor w sposób humorystyczny, a czêsto
dosadny, przedstawia bol¹czki naszego dnia
codziennego, wyœmiewa wady i s³abostki,
obna¿a dramat jednostki w obliczu egzystencjalnego spo³eczeñstwa.
To wszystko zosta³o w fantastyczny sposób przedstawione przez uroczego, m³odego, 33-letniego wroc³awianina, który bawi³
nas znakomicie, raz szepcz¹c, raz krzycz¹c,
to myj¹c zêby i ubieraj¹c siê, to œpiewaj¹c
przy w³asnym akompaniamencie, gdy¿
przed studiami aktorskimi w PWSFTviT
w £odzi ukoñczy³ Ogólnokszta³c¹c¹ Szko³ê Muzyczn¹ II stopnia we Wroc³awiu.
Oklaskom po przedstawieniu nie by³o koñca. Teraz czekamy na kolejne, równie interesuj¹ce wystêpy.
MARIA ROSNER-KANIA

Fot. Anna Maria Boros

Ryszard Jasiñski w spektaklu „Cz³owiek z szafy” w GTPS
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Zapomniane dary natury z Oruni

Moda na zdrowie
Lato w pe³ni. Planowa³am Pañstwa zaj¹æ eksperymentowaniem w kuchni. Jednak nie œmiem rywalizowaæ z dobr¹ zabaw¹ i odpoczynkiem na ba³tyckich pla¿ach. Zwróciæ natomiast chcê uwagê jak
cenna jest w³aœciwa wiedza i jak wp³ywa ona te¿ na nasze decyzje. Nasta³a obecnie epoka swoistej
„mody na zdrowie”. Któ¿ z nas nie chcia³by byæ wci¹¿ zdrowy i m³ody?
Natura daje nam wiele po¿ywienia, które
ma zbawienny wp³yw na to, jak siê czujemy.
Topinambur – biokultura z XXI wieku
Wspomniany ju¿ w poprzednim wydaniu topinambur przedstawia siê nam, jako
biokultura z XXI wieku. Pierwsza wzmianka
o roœlinie nast¹pi³a podczas wielkiej suszy
w roku 1612. Ludzie g³odowali, a korzenie
bulwiaste, jak niektórzy uwa¿aj¹, chwastu,
odgrywa³y wa¿n¹ rolê w ratowaniu ¿ycia
wielu nowo osiad³ych plemion. W XVII
wieku, za spraw¹ francuskich marynarzy,
roœlina ta przedosta³a siê do Europy, zw³aszcza do Francji. Jej nazwa – Topinambur
zosta³a przyznana przez Indian plemienia
Tupinamb. Dzisiejsza nauka odkrywa stopniowo cechy tego prawie zapomnianego
cuda. Ró¿ni siê on od innych gatunków
warzyw przez zawartoœæ inuliny i oligosacharydu cennych dla diabetyków.
Czy wiesz, ¿e kwiaty topinamburu inspirowa³y jednego z najbardziej znanych
,
impresjonistów Claude a Moneta w XIX
wieku? Obraz zosta³ stworzony w czasie,
gdy artysta ¿y³ w pó³nocno-zachodniej

czêœci Francji, w Vetheuil, po œmierci
¿ony.
Jarmu¿
Przodek kapusty jarmu¿: doskona³y surowiec do sa³atek, podawany na ciep³o jak
szpinak. W Japonii sok z jarmu¿u jest
znany, jako aojiru. Aojiru ma m³od¹ historiê. W czasie drugiej wojny œwiatowej
w Japonii panowa³a bieda i g³ód. W trosce
o zdrowie swojej rodziny, japoñski lekarz
wojskowy Niro Endo postanowi³ dodawaæ
do skromnej, rodzinnej diety zielone liœcie
rzodkwi i innych warzyw. Niro zacz¹³
eksperymentowaæ z sokami z zielonych
liœci ró¿nych warzyw i zbó¿. Wkrótce terapie zielonymi sokami okaza³y siê skuteczne i najprawdopodobniej ratuj¹ce ¿ycie
w przypadku choroby jego syna i ¿ony.
Jakiœ czas póŸniej Niro odkry³, ¿e najbar-

Jarmu¿

Bulwy topinamburu

dziej wartoœciowym sk³adnikiem soków,
jakiego u¿y³, by³ jarmu¿.

zwalczaæ kaszel. Z miodem w herbatce pomaga zasn¹æ.
W tradycyjnej medycynie chiñskiej any¿
wykorzystywano, jako zio³o lecznicze.
W Europie znamy any¿ od koñca XVI.
wieku. Uzdrawiaj¹ca moc any¿u polega
na rozgrzewaniu i ociepleniu organizmu.
Any¿ pomaga w niestrawnoœci, przeziêbieniu i wzmacnia nerki.

Any¿

Koper any¿owy

Herbatkê any¿ow¹ mo¿na piæ nie tylko
przy wigilijnym stole. Any¿ od dawno u¿ywany jest w kuchni, jako œrodek leczniczy.
Przyprawa jest pozyskiwana z suszonych
nasion roœliny. Pochodzi z Bliskiego Wschodu. Uprawia siê j¹ w wielu krajach. Posiada
ostro-s³odki smak. W staro¿ytnym Egipcie
any¿ by³ bardzo ceniony, poniewa¿ poprawia³ nastrój wszystkim pozbawionym uœmiechu w ciemne dni grudnia.
Olejek any¿owy jest równie¿ stosowany,
jako afrodyzjak. W medycynie any¿ pomaga w stanach przeziêbienia, poniewa¿ ma
w³aœciwoœci wykrztuœne, pomaga szybko

Poziomki
Têsknicie Pañstwo za truskawkami. Natura przynosi nam jeszcze poziomki. Wysuszone owoce pos³u¿¹ za wspania³¹ esencjê herbatki nie konieczne z „firmowej
piramidki”
Wymienione zio³a oraz warzywa i owoce stanowi¹ akuratn¹ alternatywê do wysoko przetworzonych napojów gazowanych, po które tak czêsto siêgamy w letnie
upa³y. Wystarczy podjechaæ na lokalny
ryneczek na Oruni i wszystkie tajemniczo
nazwane zio³a i warzywa s¹ dostêpne.
TEKST
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Piłkarskie wakacje z turniejem

„Do Przerwy 0:1”
Pogoda okaza³a siê ³askawa dla uczestników letniej edycji turnieju dzikich dru¿yn. Zamiast lipcowego ¿aru, z nieba la³
siê letni deszczyk, który ani na moment nie ostudzi³ zapa³u m³odych pi³karzy. 26 lipca na boiskach gdañskiej Zaspy
rywalizowa³o 50 dru¿yn.
Zawody szeœcioosobowych zespo³ów rozpoczê³y siê tradycyjnie o godz. 9.00 na
boisku Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
nr 8 w Gdañsku Zaspie przy ul. Meissnera
9 od przyjmowania zapisów.
50 dru¿yn w piêciu kategoriach
Tym razem zg³osi³o siê 50 dru¿yn w piêciu kategoriach: Rocznik 1995 i Starsi,
Rocznik 1996/1998, Rocznik 1999/2001,
Rocznik 2002 i M³odsi oraz Zespo³y
Dziewczêce. W tej ostatniej kategorii zg³osi³o siê 6 dru¿yn, których zawodniczki pochodzi³y m.in. z Bytowa, Chojnic, Cz³uchowa, Lêborka, Gdyni i ¯ukowa. To
dowód na to, ¿e „Do Przerwy 0:1” ju¿ od
dawna siêga poza gdañskie podwórka.
Oficjalne otwarcie nast¹pi³o chwilê po
godz. 10.00. S³owo wstêpne tradycyjnie wyg³osi³ Andrzej Kowalczys, pomys³odawca
turnieju, który w imieniu organizatora Gdañskiej Fundacji Dobroczynnoœci przywita³
uczestników zawodów ich trenerów i opiekunów.
Wœród goœci specjalnych by³o trzech zawodników Lechii Gdañsk: Pawe³ Stolarski, Bartosz Kaniecki i Kacper £azaj.
Dla uczestników turnieju by³a to okazja do
zdobycia autografów pi³karzy czwartej dru¿yny Ekstraklasy w sezonie 2013/2014.
Zawodnicy rywalizowali jednoczeœnie
na piêciu boiskach (trzy na ul. Meissnera)
oraz na boisku przy ul. ¯wirki i Wigury
(Rocznik 2002 i M³odsi) i przy ulicy
Opolskiej nale¿¹cym do Szko³y Podstawowej nr 80 (Rocznik 1996/1998).
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Jak zwykle nie mo¿na by³o narzekaæ na
brak emocji, sportowej rywalizacji i popisów technicznych. WyraŸnie by³o widaæ,
¿e spora czêœæ uczestników letniej edycji
„Do Przerwy 0:1” uwa¿nie œledzi³a mundial w Brazylii, podpatruj¹c najlepszych
zawodników na œwiecie. Si³y z pewnoœci¹
dodawa³y dro¿d¿ówki i jagodzianki, które
dla zawodników turnieju – w iloœci 720
sztuk – przygotowa³ gdañski cukiernik
Andrzej Szyd³owski.
O UE, autogogle, profilaktyka
W przerwie pomiêdzy meczami, uczestnicy turnieju mieli mo¿liwoœæ dowiedzieæ
siê czegoœ wiêcej o Unii Europejskiej od
pracowników Departamentu Programów
Regionalnych Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Pomorskiego, a przy okazji
mogli zaopatrzyæ siê w unijne gad¿ety.
W czasie trwania rozgrywek dziêki Gdañskiemu Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ
mo¿na by³o równie¿ za³o¿yæ specjalne autogogle. Tym samym starsi uczestnicy turnieju mogli dowiedzieæ siê, jak nie ³¹czyæ
picia alkoholu i jazdy samochodem.
Pierwszych zwyciêzców poznaliœmy w kategorii Rocznik 2002 i M³odsi, w której
rywalizowa³y cztery dru¿yny. Z³ote medale
i pami¹tkowy puchar zdobyli zawodnicy
RKS Real. Srebro odebra³a dru¿yna M³odziki 3D, zaœ br¹z powêdrowa³ do graczy
Salos Gdañsk. Tu¿ za podium uplasowali
siê m³odzi zawodnicy Huraganu.
W kategorii Zespo³y Dziewczêce wygra³y zawodniczki GKS ¯ukowo. Kolejne

miejsca na podium zajê³y dru¿yny Wyd³y
Ladies i GKS II ¯ukowo.
Wœród zespo³ów z Rocznika 1999/2001
walka o zwyciêstwo trwa³a do samego koñca. O koñcowej klasyfikacji zdecydowa³y
rzuty karne. Najlepszy okaza³ siê zespó³
Wiadromonta¿. Miejsce drugie zajê³a dru¿yna Sandania, miejsce trzecie zespó³ Patafiany.
Do zobaczenia we wrzeœniu
Zwyciêzc¹ z Rocznika 1996/1998 zosta³
zespó³ W. Power, który wyprzedzi³ kolejno zespo³y: Stokrotki i Deptun.
W tzw. kategorii „Open”, czyli Rocznik
1995 i Starsi zwyciê¿yli zawodnicy AST
Wrzeszcz Play Arena. Na drugim miejscu podium znalaz³a siê dru¿yna Victorii
Gdañsk – zwyciêzca wiosennej edycji,
a na trzecim dru¿yna Banda Andrzeja.
– Cieszymy siê, ¿e w turnieju oprócz
podwórkowych dru¿yn z Trójmiasta uczestnicz¹ tak¿e m³odzi pi³karze z innych pomorskich miejscowoœci. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e nasz turniej ma ju¿ rangê
ponadlokaln¹ – mówi Andrzej Kowalczys. – Dzisiaj dopisa³a nam tak¿e aura.
Po fali upa³ów doczekaliœmy siê lipcowego orzeŸwiaj¹cego deszczu, co dla graj¹cych na pewno mia³o du¿e znaczenie.
Organizatorom czyli Gdañskiej Fundacji Dobroczynnoœci uda³o siê pozyskaæ
liczne grono partnerów, którym t¹ drog¹
pragniemy podziêkowaæ: Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Wicewojewoda
Pomorski, Prezydent Miasta Gdañska, De-
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Zwyciêzcy w kategorii Rocznik 2002 i m³odsi
– zespó³ RKS Real

Zespo³y: Wiadromonta¿, Sandania i Patafiany – medaliœci w kategorii Rocznik 1999/2001

Zwyciêzcy w kategorii Rocznik 1996/1998
– zespó³ W. Power

Zespo³y: AST Wrzeszcz Play Arena, Victoria Gdañsk i Banda Andrzeja – medaliœci w kategorii
„Open” (rocznik 1995 i starsi)

partament Programów Regionalnych: Pomorskie w Unii – Fundusze Europejskie
blisko Ciebie, Lotos Gdañsk, Merco, Sklepy Merkus, Lechia Gdañsk SA, Gdañskie
Inwestycje Komunalne, Trefl, M-1 Fabrika
oraz BMB Santech.
Kolejny turniej „Do Przerwy 0:1” ju¿
we wrzeœniu. Do zobaczenia!
Zwyciêskie sk³ady:
Rocznik 1995 i Starsi
AST Wrzeszcz Play Arena
Micha³ Jêdrzejewski, Filip ¯mijewski,
Maciej Antoniak, Aleksander Litwin, Damian Buchowicz, £ukasz Mackiewicz,
Marcin Szymañski, Bartek Walas.
Rocznik 1996/1998
W. Power
Mateusz Œliwa, Jakub Wydrowski, Tomasz Mik³aszewicz, Oskar Buczek, Kamil
Drozdowski, Bartosz Kubinowski.
Rocznik 1999/2001
Wiadromonta¿
Kuba Jaœkiewicz, Wojciech Karwacki,
Piotr Gryszkiewicz, Sebastian Dziadko-

Zespo³y dziewczêce GKS ¯ukowo I, II i III

wiec, Dominik Rycewicz, Franek Zaj¹czkowski, Micha³ Pilanc.
Rocznik 2002 i M³odsi
RKS Real
Tomasz Kijek, Oskar Rejman, Kuba
¯yczyñski, Adrian Koziarz, Micha³ D¹browski, Kacper Szablewski.

Zespo³y Dziewczêce
GKS ¯ukowo
Dagmara Murawiecka, Paulina Magulska,
Natalia Grunwald, Natalia Langowska,
Emilia Fularczyk, Karolina Szadach.
TEKST
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Pod patronatem miesięcznika „Nasz Gdańsk”

LVII Memoria³
W³adys³awa Pytlasiñskiego
W hali widowiskowo-sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jêdrzeja Œniadeckiego w Gdañsku-Oliwie
odby³ siê LVII Miêdzynarodowy Turniej Zapaœniczy seniorów w stylu klasycznym o Memoria³ W³adys³awa Pytlasiñskiego
– ojca polskich zapasów.
Na trzech matach wyst¹pi³o 200 specjalistów suplesu, posadki, biodra, nurka i innych
chwytów i rzutów zapaœniczych, reprezentuj¹cych ³¹cznie 18 pañstw. Zawodnikom
w trykotach z bia³ym or³em sekundowali
trenerzy kadry narodowej i olimpijskiej:
Ryszard Wolny (Racibórz) i Jerzy Kopañski
(Katowice). Licznie zebran¹ publicznoœæ
w ciekawy sposób informowa³ spiker Memoria³u Tadeusz Samul (Warszawa). Prezes Polskiego Zwi¹zku Zapaœniczego Grzegorz Pieronkiewicz (Racibórz), jego zastêpca Andrzej
Wroñski (Fundacja Morena Wega ¯ukowo),
sekretarz generalny PZZ dr Andrzej G³az

(Warszawa) i wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta Gdañska dr Jacek Teodorczyk uhonorowali zawodników, trenerów, samorz¹dowców i dziennikarzy odznaczeniami PZZ.
Burmistrz Kartuz Miros³awa Lehman
otrzyma³a dyplom uznania za du¿y wk³ad
w rozwój sportu zapaœniczego w Polsce
i Kartuzach. Red. Miros³aw Begger „Kurier
Kaszubski” za 45 lat dziennikarstwa zosta³
uhonorowany „Z³ot¹ gwiazd¹ z diamentami PZZ” oraz dyplomem uznania. Z³ot¹
gwiazd¹ z diamentami PZZ zosta³ odznaczony równie¿ trener UKS Ajas GdañskOrunia Józef Alijew.

Zawodnicy Cartusii Kartuzy: Edward
Barsegjan, Sebastian Bir, Jakub Serkowski
nie odegrali w turnieju wiêkszej roli. Ich trener Andrzej Pryczkowski powiedzia³ reporterowi „Kuriera Kaszubskiego”, ¿e jego
podopieczni miêli wakacyjn¹ formê.
Patronat medialny nad zawodami sprawowa³y: T£P Gdañsk, Kurier Kaszubski,
miesiêcznik „Nasz Gdañsk”, Gazeta Kociewska i inne.
W koñcowej klasyfikacji reprezentacji
narodowych kadra Polski zajê³a 4 miejsce
za Bia³orusi¹, Bu³gari¹ i Rosj¹.
MIROS£AW BEGGER

Na pomoście „Atlety” na Przymorzu

Adrian Zieliñski nastêpc¹
Waldemara Malaka
Waldemar Malak sztangista BKS Lechia
Gdañsk w 1992 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie zdoby³ br¹zowy medal
w wadze do 100 kg z doskona³ym wynikiem,
podnosz¹c w dwuboju 400 kg. W tym samym roku zosta³ wicemistrzem Europy seniorów na Wêgrzech. Na pomoœcie tworzy³
doskona³e widowisko sportowo-medialne,
Zgin¹³ tragicznie w wypadku samochodowym we wsi Charwatynia pod Wejherowem w pi¹tek 13 listopada 1992 roku. Podczas ceremonii pogrzebowj na Cmentarzu
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£ostowickim w Gdañsku w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego przemawia³ red. Miros³aw Begger
Podczas minionego weekendu w hali
„Atlety” na Gdañskim Przymorzu odby³
siê XIX Miêdzynarodowy Memoria³ Waldemara Malaka. Zawody, które sta³y na
najwy¿szym europejskim poziomie, obserwowa³ Rufin Godlewski – dyrektor
biura Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
Po emocjonuj¹cej walce na pomoœcie
zwyciê¿y³ mistrz olimpijski z Londynu

Adrian Zieliñski (LZS Kujawsko-Pomorski).
Piêknie uczczono pamiêæ Waldka na
pomoœcie jak i na Cmentarzu £ostowickim, gdzie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
W przysz³orocznym w XX memoriale
swój udzia³ zapowiedzia³o wielu medalistów mistrzostw Œwiata, Europy i Polski.
Patronat medialny nad imprez¹ sprawowa³ miesiêcznik „Nasz Gdañsk”.
MIROS£AW BEGGER

