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Jesteśmy na szóstym miejscu w Europie!

Tunele w Gdañsku
i gdzie indziej
W niedzielê, 19 paŸdziernika 2014 roku, mieszkañcy Gdañska mieli jedyn¹ w swoim rodzaju okazjê przespacerowania siê
tunelem pod Martw¹ Wis³¹. Trasa spaceru – od ronda przy ulicy Marynarki Polskiej do wylotu po drugiej stronie rzeki,
na po³udnie od basenu Górniczego – liczy³a prawie pó³tora kilometra, z tego w samym tunelu 1077 m. W najg³êbszym
miejscu znajdowaliœmy siê 35 m pod lustrem wody w rzece, g³êbokiej na 12 metrów.
Tam na miejscu mo¿na by³o sobie uœwiadomiæ,
co to znaczy: 12 m wody nad stropem oznacza
ciœnienie 1,2 atmosfery – na ka¿dy metr kwadratowy 12 ton! Jego pêkniêcie by³oby katastrof¹.
Pierwszy nad Tamiz¹ z 1841 roku
Ale robota by³a solidna – nawet nie przecieka³.
Tunel jest podwójny – s¹ to w³aœciwie dwa
tunele w postaci betonowych rur, z³o¿onych z 560
„tubingów” o zewnêtrznej œrednicy 12 m. Miêdzy
tunelami powsta³o 7 ³¹czników. W ka¿dej rurze
bêd¹ dwa pasma ruchu pojazdów. Jak wielkie to
osi¹gniêcie? ¯eby to oceniæ, przypatrzmy siê innym. W Polsce w rachubê wchodz¹ dwa tunele,
oba w Warszawie. Zarówno ten w ci¹gu Wis³ostrady (l¹dowy, z 2003 r.) jak i ukoñczony w³aœnie
tunel metra pod Wis³¹, s¹ krótsze od naszego:
pierwszy mierzy 900, drugi 840 m (co nie znaczy,
¿e nie s¹ osi¹gniêciami). W Europie jest wiele
d³ugich i g³êbokich tuneli (wystarczy wspomnieæ
norweskie, pod cieœninami morskimi, czy d³ug¹
na 35 km przeprawê pod kana³em La Manche),
ale je¿eli siê ograniczymy do drogowych pod rzekami, to d³u¿szych od naszego mamy tylko piêæ.
S¹ to: nowy tunel pod £ab¹ (Hamburg, zbudowany w roku 1975) 3325 m, tunel Queensway
pod rzek¹ Mersey (Liverpool, 1934) 3240 m,

Fot. Andrzej Januszajtis

W tunelu pod Martw¹ Wis³¹

Kingsway pod Mersey (Liverpool, 1971)
2483 m, Waasland pod Skald¹ (Antwerpia, 1933) 2111 m i Rotherhithe pod Tamiz¹ (Londyn, 1908) 1769 m. Jesteœmy

wiêc na szóstym miejscu w Europie! To
sukces, nieco spóŸniony, ale niew¹tpliwy.
Jak bardzo jesteœmy spóŸnieni (bez naszej winy!), pokazuje przyk³ad Londynu,
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w którym s¹ 22 tunele pod Tamiz¹. Pierwszy
z nich (d³ugi na 396 m, zarazem pierwszy w Europie) powsta³ w 1641 roku. Dr¹¿ono go za pomoc¹ wysokiej na 7 i szerokiej na 11 m tarczy,
wynalezionej przez francuskiego in¿yniera
Marca Brunela. Zasada by³a podobna do dzisiejszej, ale wszystko odbywa³o siê rêcznie.
Po ukoñczeniu tunel pod Tamiz¹ sta³ siê jedn¹
z najwiêkszych atrakcji Londynu.

na dno znajdujesz siê w rotundzie odpowiadaj¹cej tej, do której wszed³eœ z ulicy – okr¹g³ym
pomieszczeniu z marmurow¹ posadzk¹, piêædziesiêciu stóp œrednicy.
Od cygañskich wywo³ywaczy duchów
i wró¿ek do tañcz¹cych ma³p

Przy œcianach s¹ alkowy z wszelkiego rodzaju urz¹dzeniami dla wy³udzenia twoich pieniêdzy, od cygañskich wywo³ywaczy duchów i wróŒciany szybu s¹ okr¹g³e, wykoñczone
¿ek do tañcz¹cych ma³p. Sala jest oœwietlona
sztukateri¹ i obwieszone malowid³ami
gazem i bardzo jasna. Zajrzyjmy teraz do tunelu
Oto fragment relacji amerykañskiego podpod Tamiz¹ przed nami. Sk³ada siê z dwóch piêkró¿nika Williama Allena Drewa z 1851 r.:
nych arkad, siêgaj¹cych do drugiego brzegu rzeki.
„Wœród bloków oddzielaj¹cych ulicê od rzeki
Ka¿da z tych arkad zawiera drogê szerok¹ na
widaæ oœmioboczn¹ budowlê z marmuru. Wchoczternaœcie stóp, dwadzieœcia dwie stopy wysok¹, i dwie œcie¿ki dla pieszych trzy stopy szedzimy przez jedne z kilkorga drzwi, by znaleŸæ
rokie. Tunel wydaje siê dobrze wentylowany,
siê w rotundzie piêædziesiêciu stóp œrednicy,
bowiem powietrze nie jest wilgotne ani ciê¿kie.
z posadzk¹ wy³o¿on¹ mozaik¹ z niebieskiego
Œciana miêdzy arkadami biegn¹ca na ca³ej d³ui bia³ego marmuru. Œciany przybrane sztukategoœci tunelu, jest poprzerywana poprzecznymi
ri¹, wokó³ nich stoiska handluj¹ce papierem,
broszurami, ksi¹¿kami, konfekcj¹, piwem itp.
arkadami, prowadz¹cymi od jednej drogi do druPrzy boku rotundy od strony rzeki stoi coœ
giej. Jest ich chyba z piêædziesi¹t i s¹ wykorzyw rodzaju budki wartowniczej, w której jest
stane na fantazyjne i zabawne sklepy w najbot³usty karczmarz albo poborca podatków. Przed
gatszym stylu – z kontuarami z polerowanego
sob¹ ma mosiê¿ne obrotowe wejœcie, przez które
marmuru, z³oconymi pó³kami obrze¿onymi tapet¹, z lustrami, sprawiaj¹cymi ¿e wszystkiego
pozwala ci przejœæ, gdy zap³acisz pensa, i wszed³Zejœcie do tunelu pod Tamiz¹ na
widzi siê dwa razy wiêcej. Panie w modnych sukszy w drzwi zaczynasz zag³êbiaæ siê w szyb po
starej ilustracji
niach, arkadowo uœmiechniête czekaj¹ wewn¹trz
szeregu bardzo d³ugich marmurowych schodów,
prowadz¹cych w dó³ do szerokiej platformy, od której nastêpny i nie daj¹ ¿adnemu mê¿czyŸnie przejœæ bez dania mu okazji do kupieszereg schodów schodzi w przeciwnym kierunku. Œciany szybu s¹ nia jakiejœ ³adnej rzeczy do zabrania do domu jako pami¹tki z tunelu
okr¹g³e, wykoñczone sztukateri¹ i obwieszone malowid³ami i in- pod Tamiz¹. Arkady s¹ oœwietlone palnikami gazowymi, które czyni¹
nymi ciekawymi przedmiotami. Zatrzymujesz siê parê chwil na je jasnymi jak s³oñce; a korytarze s¹ zawsze zat³oczone ruchomym
pierwszej platformie i s³uchasz dŸwiêków du¿ych organów, które t³umem mê¿czyzn, kobiet i dzieci, studiuj¹cych strukturê tunelu, albo
przegl¹daj¹cych fantastyczne towary, zabawki itd., oferowane przez
zajmuj¹ jej czêœæ, rozbrzmiewaj¹c znakomit¹ muzyk¹.
Kontynuujesz wêdrówkê w dó³, dopóki nie osi¹gniesz drugiej uœmiechniête dziewczyny z tych arkad. Przejœcie bez zakupienia jakondygnacji, czyli marmurowej platformy, gdzie znajdujesz dal- kiejœ ciekawostki jest niemo¿liwe. Wiêkszoœæ tych artyku³ów nosi
sze atrakcje, maj¹ce zaprz¹tn¹æ twoj¹ uwagê, kiedy siê zatrzymu- etykiety: „Kupione w Tunelu Tamizy” – „Prezent z Tunelu Tamizy”.
jesz, by odpocz¹æ. A potem idziesz w dó³ i w dó³, a¿ do samego dna
W 1865 r. tunel przejê³a kolej. Dziœ mo¿na go zwiedzaæ tylko
szybu g³êbokiego na osiemdziesi¹t stóp; œciany po drodze s¹ upako- w czasach remontów.
wane obrazami, rzeŸbami albo gipsowymi pos¹gami itd. Dotar³szy
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,
¿e dnia 28 paŸdziernika 2014 roku, w wielu 97 lat
odszed³
Œ.P.

Prof. WITOLD ANDRUSZKIEWICZ
Wybitny specjalista w dziedzinie portów morskich
i ¿eglugi.
By³ aktywny zawodowo do ostatnich chwil ¿ycia.
Rodzinie zmar³ego i Bliskim
Wyrazy wspó³czucia
Sk³adaj¹ Zarz¹d, Cz³onkowie i Sympatycy
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
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Fot. Cezary Spigarski

Ostatnie zdjêcie Prof. Witolda Andruszkiewicza z synem,
Zbigniewem Andruszkiewiczem, cz³onkiem zarz¹du Gdañskiej
Stoczni Remontowej i wnukiem, Micha³em Andruszkiewiczem,
dyrektorem przedsiêbiorstwa Maersk Line, wykonane podczas
obchodów 40-lecia Portu Pó³nocnego w Gdañsku
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Zasn¹³ spokojnie w Panu syty swych dni pomimo tak wielkiego apetytu na ¿ycie kochany
nasz Pan Profesor Witold Andruszkiewicz.
Z ¿alem i nadziej¹ musieliœmy oddaæ Ciebie Niebu. Chocia¿ st¹pa³eœ po ziemi niestrudzenie to
g³owê mia³eœ wysoko w chmurach. Twoje idee

z przed 70 laty zmaterializowa³y siê jako Gazoport w Œwinoujœciu i Port Pó³nocny, do którego
mog¹ wp³ywaæ najwiêksze statki œwiata i skroplony gaz. Dziœ to rozumiemy ale wtedy musia³eœ zmagaæ siê z ogromnymi trudnoœciami. Wiele
z Twych cennych pomys³ów ci¹gle czeka na realizacjê. Z ¿alem ¿egnaj¹ Ciebie cz³onkowie
„Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów Nasz Wrzeszcz”,
którego równie¿ by³eœ budowniczym. Dop³yn¹³eœ do ostatniego portu Twojego ¿ycia. Bêdzie
nam bardzo Ciebie brakowaæ.
ARKADIUSZ KOWALINA
KO£O IN¯YNIERÓW I SYMPATYKÓW
„NASZ WRZESZCZ”

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku gromadzi materiały

Jesienne barwy Wo³ynia
Tylko pozornie ¿ycie zachodniej Ukrainy, a w niej na Wo³yniu, toczy siê normalnie. Wystarczy siê tylko
uwa¿niej przyjrzeæ by zauwa¿yæ, ¿e wojna na wschodzie tego du¿ego kraju i tutaj k³adzie siê cieniem.
Patrole s³u¿b mundurowych i ochrony instytucji spo³ecznych poruszaj¹ siê z broni¹ krótk¹, a nierzadko
i z d³ug¹. Na g³ównych placach miast stoj¹ stanowiska, gdzie ka¿dy mo¿e wrzuciæ pieni¹dze i zostawiæ ró¿norodne dobra
materialne mog¹ce s³u¿yæ pomoc¹ dla walcz¹cych o niepodleg³oœæ wojsk Ukrainy.
I widaæ, ¿e bardzo wielu pomaga, jak mo¿e. Du¿e szklane skarbonki wype³nione s¹
nierzadko wiêkszymi i ró¿norodnymi w walucie banknotami, a obok le¿y ciep³a odzie¿,
koce i inne potrzebne na froncie dobra.
Przychylnoœæ Ukraiñców do narodu
polskiego
Na tych samych placach stoj¹ œciany fotografii z wizerunkami tych, którzy polegli
w obronie niezawis³oœci i wolnoœci Ukrainy.
Takie same miejsca pamiêci widaæ w wielu

muzeach i innych obiektach u¿ytecznoœci
publicznej. Czêsto pal¹ siê przy nich znicze,
a z pobliskich koœcio³ów i cerkwi dobiegaj¹ poruszaj¹ce s³owa pieœni i modlitw za
Ojczyznê. Od spotykanych ludzi czêsto s³yszymy, ¿e m³odzie¿ nie mo¿e swobodnie
wyje¿d¿aæ z kraju. Jest powo³ywana do
wojska, ale te¿ i bardzo czêsto sama zg³asza siê do ochotniczych jednostek wojskowych i paramilitarnych.
Wrogiem numer jeden jest tutaj dla
naszych rozmówców prezydent Rosji W³a-

dimir Putin. On przede wszystkim jest dla
wielu Ukraiñców ucieleœnieniem z³a i problemów, jakie ich dotknê³y. To pod jego
adresem padaj¹ najbardziej obraŸliwe epitety i to nie tylko od kibiców podczas transmitowanych meczy pi³karskich, gdy gra reprezentacja Rosji, ale i od zwyk³ych ludzi.
Ile¿ to emocji w niewybrednych s³owach pod
jego adresem us³yszeliœmy chocia¿by od prostego traktorzysty z wo³yñskiej wsi, którego
dwóch synów walczy na zachodzie Ukrainy
i z którymi nie ma on regularnego kontaktu.
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Historyczny Cmentarz w Kowlu. Kwatera mogi³ polskich ¿o³nierzy
poleg³ych na Wo³yniu w okresie I wojny œwiatowej

Mimo wielu konfliktów w naszej historii
i – nie zawsze do koñca wyjaœnionych –
tragicznych, obfituj¹cych w ofiary, zdarzeñ
w relacjach polsko-ukraiñskich, w wielu momentach naszego paŸdziernikowego pobytu
na Wo³yniu widzieliœmy wielk¹ dzisiaj przychylnoœæ Ukraiñców do narodu polskiego.
Widz¹ i doceniaj¹ poparcie Polaków dla ich
sprawy. Jeszcze niedawno pewnie nie by³oby
mo¿liwe tak szczere w wyznaniu i przebiegu zdarzenie, którego staliœmy siê uczestnikami. Oto cz³onek jednej z sotni UPA
(jego nazwisko i dowodz¹cego ni¹ dowódcy nie jest w tym miejscu istotne), z którym
przeprowadziliœmy d³u¿szy wywiad przed
kamer¹, na zakoñczenie wsta³ i powiedzia³:
,,By³a wojna, byliœmy wrogami, minê³o
ponad siedemdziesi¹t lat i teraz jesteœmy
przyjació³mi”. Dobrze ju¿ ponad 90-letni
cz³owiek podszed³ do nas i, nieco zaskoczonych, ka¿dego serdecznie uœciska³.
I strach miejscowych Polaków po 90 latach
To dobrze, ¿e wiele siê zmieni³o, ale nie
ma co ukrywaæ, ¿e na inne, trwa³e i pozytywne zmiany trzeba czasu, to odczucie widoczne jest wœród miejscowych polskich

œwiadków i ofiar nacjonalizmu ukraiñskiego
w czasie minionej II wojny œwiatowej. Coraz rzadziej, ale niestety nadal, na skutek
utrwalonego w nich strachu, nie chc¹ wci¹¿
o wszystkim mówiæ do kamery: ,,Bo powiem, a przyjd¹, zarezaj¹, ubij¹ mnie i rodzinê”. Dopiero, gdy gaœnie kamera, staj¹
siê odwa¿niejsi, mówi¹ wiêcej i szczerzej
o tym, co widzieli i czego byli uczestnikami.
Wo³yñ jest przepiêkny, a jesienna, najpiêkniejsza paleta barw liœci, pogodna aura,
tylko dodaje mu uroku. Pisali o nim polscy
wieszcze w poematach, widz¹c krajobraz
na ¿ywo trudno siê z nimi nie zgodziæ. Na
Wo³yniu trzeba byæ, by zrozumieæ póŸniejsz¹
têsknotê za nim i pe³ne emocji wspomnienia
ludzi, którzy tu ¿yli, a których los zmusi³ do
opuszczenia tego miejsca. Do koñca ¿ycia
pozostanie w naszej pamiêci na przyk³ad widok odleg³ego o kilka kilometrów od £ucka
zakola rzeki Styr, czy te¿ brzegi i wody najwiêkszego na Polesiu Wo³yñskim jeziora
ŒwitaŸ.
Przesz³oœæ nadal miesza siê tu z teraŸniejszoœci¹. WyobraŸnia widzi, poros³e niegdyœ
wysok¹ traw¹, rozleg³e stepy. Uszy s³ysz¹
szum maszeruj¹cych po nich wojsk. Oczy

Cmentarz w Mielnikach. Przygotowane do uroczystego pochowania
w dniu 9.10.2014 r. trumienki z ekshumowanymi szcz¹tkami
zamorowanych przez Sowietów
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Cmentarz w Zasmykach. W tle grobów ofiar cywilnych nacjonalizmu
ukraiñskiego nagrobki poleg³ych partyzantów

szukaj¹ borów z wiekowymi bukami i dêbami, jakie niegdyœ kilku mê¿czyzn z trudem rêkami obejmowa³o. Takich borów
i lasów dzisiaj ju¿ tu nie ma, pró¿no ich
dzisiaj wypatrywaæ…
Na Wo³yniu by³em krótko przed kliku
laty zim¹, nie wszêdzie mo¿na by³o wtedy
dojechaæ. Tym bardziej cennym by³ udzia³
w tegorocznym wyjeŸdzie delegacji Muzeum
II Wojny Œwiatowej w Gdañsku w tamte
strony. Nie mo¿na przecie¿ pokazaæ konfliktu minionej wojny bez jej zdarzeñ na
Wo³yniu. Otrzymaliœmy wiele zadañ, a dnia
niejednokrotnie i tak brakowa³o na ich
wype³nienie. Wiele by pisaæ o tym, jakie
efekty przynios³a nasza tygodniowa wizyta
na tej ziemi, znajd¹ odzwierciedlenie w tworzonym Muzeum.
Listopad to wa¿ny miesi¹c dla Polaków.
1 listopada obchodzimy Wszystkich Œwiêtych, 2 listopada jest Dzieñ Zaduszny. Nasze myœli, si³¹ wiary i tradycji, biegn¹ do
miejsc spoczynku tych, którzy odeszli, pochowanych na cmentarzach i do nie zachowanych mogi³. W Gdañsku mamy bardzo
du¿¹ grupê osób pochodz¹cych z przedwojennych Kresów II Rzeczypospolitej.

Cmentarzu we W³odzimierzu Wo³yñskim – mogi³a zbiorowa ekshumowanych szcz¹tek doczesnych polskich ofiar represji sowieckich w
latach 1939–1941
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Wielu z nich pozostaje zwi¹zanych z Wileñszczyzn¹, ich przedstawiciele znajduj¹ siê
m.in. w naszych w³adzach samorz¹dowych,
ale i wœród znamienitych przedstawicieli innych gdañskich œrodowisk. Nie brakuje
wœród Gdañszczan równie¿ osób zwi¹zanych z Wo³yniem. Tam ich rodziny pozostawi³y swoje przedwojenne domy, a w wielu miejscach spoczywaj¹ szcz¹tki doczesne
ich krewnych.
We wsiach Zasmyki i Przebrane, w Kowlu,
we W³odzimierzu Wo³yñskim, w Mielnikach
Podczas wizyty na Wo³yniu mieliœmy
okazjê byæ w takich miejscach. Przy okazji
listopadowych wspomnieñ o zmar³ych warto przywo³aæ przynajmniej niektóre z nich.
Odwiedziliœmy dwa polskie cmentarze wojenne w – okrytych zas³u¿on¹ s³aw¹ polskich
oœrodkach samoobrony w czasie drugiej wojny œwiatowej – we wsiach Zasmyki i Przebra¿e (ostanie obecnie pod zmienion¹ nazw¹
– Hajowe (ukr. Ãàéîâå).
Piêkny stary cmentarz z polskimi mogi³ami mo¿emy odwiedziæ w Kowlu, wiele na-

grobków jest znacznie zniszczonych i wymaga pilnej renowacji. Kontrastuje z nimi,
odnowiona ju¿, kwatera polskich mogi³
¿o³nierzy poleg³ych na Wo³yniu w okresie
I wojny œwiatowej. Niedaleko od niej znajduje siê kwatera ekshumowanych szcz¹tków doczesnych pomordowanych przez Sowietów wiêŸniów kowelskiego wiêzienia
i pomordowanych przez NKWD ¿o³nierzy
polskich w sowieckiej niewoli w latach
1939–1941.
Podobn¹, jak w Kowlu, kwaterê mo¿emy odwiedziæ na cmentarzu we W³odzimierzu Wo³yñskim. Kwaterê ekshumowanych
szcz¹tków polskich ¿o³nierzy i funkcjonariuszy pañstwowych pomordowanych
w latach 1939–1941 znajdziemy równie¿
na cmentarzu w Mielnikach ko³o Szacka.
Trzeba przyznaæ, ¿e wiele z takich miejsc
jest ju¿ objêtych opiek¹ w³adz polskich
i ukraiñskich. Powstaj¹ te¿ nowe miejsca,
gdzie sk³ada siê ekshumowane szcz¹tki
polskich ofiar minionej wojny.
Mo¿na tylko ¿a³owaæ, ¿e nie wszystko da
siê uratowaæ. Widzieliœmy chocia¿by maleñ-

ki cmentarz przy by³ej Kolonii Ochocin
w gminie Torczyn. Jak nam powiedzia³
napotkany Ukrainiec: ,,Jeszcze dziesiêæ lat
temu w naro¿niku cmentarza by³y widoczne
polskie groby”. Dzisiaj czas wyrówna³ je
z ziemi¹, poros³y je trawy, a na cmentarzu
zachowa³o siê tylko kilka starych katolickich krzy¿y bez tabliczek. Podobnie sta³o siê
z wieloma innymi przypadkowymi miejscami, gdzie ofiary wojny chowano w poœpiechu, a niejednokrotnie i w strachu. W tej
samej gminie byliœmy przy krzy¿u przydro¿nym we wsi Aleksandrówka, wed³ug
przekazów œwiadków pochowano pod nim
kilku Polaków zamordowanych przez ukraiñskich nacjonalistów w drugi dzieñ Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia w 1943 r.
Chcia³oby siê rzec, ¿e Wo³yñ wieloma
polskimi mogi³ami stoi. Œwiadcz¹ one o naszej z³o¿onej, a i tragicznej niejednokrotnie,
historii na tych terenach. W listopadowych
wspomnieniach o zmar³ych warto o Nich
pamiêtaæ.
TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI

Nagroda „Aktywni Seniorzy 2014”

Andrzej Furmaga – laureatem!
Andrzej Furmaga, wieloletni aktywny cz³onek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, radny dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie,
przewodnik turystyczny, zosta³ laureatem II edycji Konkursu „Aktywni Seniorzy 2014”. Laureat zosta³ uznany za „najaktywniejszego gdañskiego seniora”.
Nagroda przypad³a mu w udziale za: (od 1989 r., wiosn¹ i jesieni¹) organizuje pe³nosprawnych, w tym niedos³ysz¹cych
„zaanga¿owanie i wytrwa³¹ pracê na rzecz wyjazdy do k¹pielisk termalnych Beseno- i g³uchoniemych.
integracji spo³ecznej seniorów w 2014 vej Grupy na S³owacji. Mobilizuje œrodoProwadzi dzia³alnoœæ na rzecz aktywroku”. Gratulujemy!
noœci
i integracji œrodowiska seniorów,
wisko seniorów do brania udzia³u w zawoKonkurs organizuj¹: Regionalne Cen- dach sportowych, kursach i nauce obs³ugi takie jak: spotkania terenowe, czêsto przy
trum Wolontariatu w Gdañsku, Stowarzy- komputerów. Dzia³a równie¿ na rzecz nie- ognisku, œpiewie i tañcu, urodzinowe i imieszenie Seniorów „Starsi” oraz
ninowe, œwi¹teczne i noworoczne.
Urz¹d Miejski w Gdañsku. CeDziêki jego inicjatywie odbywaj¹
lem konkursu jest nagradzanie
siê grupowe spacery po Gdañsku
najaktywniejszych seniorów, ciepo³¹czone z prezentacj¹ historii
kawych inicjatyw oraz przedsiêmiasta, spotkania po³¹czone z prewziêæ organizowanych z myœl¹
lekcjami i prezentacjami multio spo³ecznoœci lokalnej Gdañska.
medialnymi w wybranych obiekAndrzej Furmaga organizuje
tach miasta. Organizuje wycieczki
sta³e zajêcia dla osób starszych,
po Pomorzu i do innych regiog³ównie mieszkañców Gdañsk
nów Polski, a tak¿e do krajów
– Œródmieœcie, maj¹ce na ceEuropy i Egiptu.
lu poprawê kondycji fizycznej
Gala Nagrody „Aktywni Sei zdrowia. S¹ to: wyjazdy do
niorzy 2014” odby³a siê 4 paŸoœrodków wypoczynkowo-rekredziernika 2014 roku w Polskiej
acyjnych z rehabilitacj¹ zdroFilharmonii Ba³tyckiej im. Frywotn¹, gimnastyka, cotygodniowe
deryka Chopina i po³¹czona zodwugodzinne pobyty w Aquasta³a z koncertem dla Seniorów
Fot. £ukasz Pellowski
parku w Sopocie, zajêcia na te„Przeboje za uœmiech” w wykorenie obiektów Akademii Wy- Andrzej Furmaga w towarzystwie Danuty Znamierowskiej i Anny Makilli, naniu Królewskiej Orkiestry Sachowania Fizycznego i Sportu
lonowej.
kole¿anek z Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” w siedzibie organizacji przy ul. Œwiêtego Ducha
w Gdañsku. Dwa razy w roku
K.K.
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Oby stała się tradycyjną potrawą spożywaną 11 listopada

Fasola z or³em w koronie
Natrafiono na zapisy œwiadcz¹ce o tym, ¿e ju¿ w czasie pierwszych wypraw do Ameryki fasola z charakterystycznym wizerunkiem or³a w koronie dotar³a do Europy wraz z powracaj¹cym zza Oceanu Krzysztofem
Kolumbem. Przywieziona z ziemniakami, innymi nasionami i roœlinami, by³a pierwotnie uprawiana przez Indian.
Ale sk¹d znalaz³a siê w Polsce gdzie z czasem przybra³a rangê narodowego symbolu?
O mama mija, Krzysztof Kolumb nie by³
W³ochem, tylko Polakiem!!!
Manuel Rosa, od 20 lat badaj¹cy ¿ycie
Kolumba dowodzi, ¿e wielki ¿eglarz, odkrywca obu Ameryk, który zmar³ w 1506
roku odbywszy cztery wyprawy do Nowego
Œwiata, by³ Polakiem nie Genueñczykiem.
A dok³adniej: synem W³adys³awa III Warneñczyka, który nie zgin¹³ w 1444 roku, lecz
schroni³ siê na Maderze, gdzie (pod przybranym nazwiskiem Henryk Niemiec) o¿eni³
siê z portugalsk¹ szlachciank¹. Badacz z poparciem autorytetów naukowych sugeruje, ¿e
W³adys³aw III prze¿y³ bitwê z Turkami, uciek³ do ¿ycia na wygnaniu na
wyspie Madera. Pan Rosa uwa¿a ¿e,
spisek zosta³ uzgodniony, aby ukryæ
prawdziwe pochodzenie Kolumba i chroniæ to¿samoœæ jego ojca.

Tradycj¹ na kresach wschodnich by³o
przygotowywanie z niej przynajmniej jednej potrawy wigilijnej. W dwudziestoleciu
miêdzywojennym obyczaj jedzenia fasoli
z barszczem by³ znany zarówno w szlacheckich dworach, jak i cha³upach ch³opskich,
póŸniej jednak coraz bardziej zanika³.

„Nad Mot³aw¹”. Od siostry dosta³ ziarnka
fasoli z orze³kiem oraz inne nasiona wspania³ych pomidorów malinowych i ogórków
terespolskich. Od 2001 r. równie¿ jego
syn Arkadiusz (autor) oraz wnukowie na
w³asnym kawa³ku kaszubskiej ziemi uprawiaj¹ te tradycyjne odmiany.

Z Terespola do Gdañska

Na liœcie produktów tradycyjnych

Przed paroma laty pojawi³y siê informacje i zdjêcia w internecie o rzekomo zaginionym gatunku fasoli, który przetrwa³ na strychu w gospodarstwie ko³o Nowego S¹cza.
To przecie¿ fasola, która nigdy nie zaginê³a, a przynajmniej od 1946 r. by³a uprawiana w Gdañsku wykrzykn¹³em!

W 2010 roku Minister Rolnictwa zarejestrowa³ tê odmianê na liœcie produktów
tradycyjnych. Nadano jej dwie oficjalne
nazwy: „polska fasola z orze³kiem” oraz
„fasola niepodleg³oœci”. Inicjatorzy akcji
chc¹, aby zawêdrowa³a do ka¿dego polskiego domu i, na podobieñstwo amerykañskiego indyka jedzonego na Œwiêto
Dziêkczynienia, sta³a siê tradycyjn¹
potraw¹ spo¿ywan¹ w dniu 11 listopada. Na razie ziaren fasoli nie jest
wiele, pojedyncze trafiaj¹ na aukcje
internetowe lub s¹ przekazywane z r¹k
do r¹k w celu hodowania. Potwierdzam, smakuje wyœmienicie w barszczu czerwonym, lub ugotowana w zupie fasolowej szczególnie podczas
Œwiêta Niepodleg³oœci.

Tajemnice fasoli niepodleg³oœci
Czy to mo¿liwe, ¿e na skutek kontaktów wielkiego podró¿nika z ojczyzn¹ swojego ojca fasola z wizerunkiem
przypominaj¹cym polskiego or³a w koronie dotar³a do Polski 500 lat temu?
Tego niestety nie wiemy.
Ale mo¿emy przyjrzeæ siê faktom.
Prof. Anna Rosner z Instytutu Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
w artykule pt. Prawnoustrojowe symbole Rzeczypospolitej szlacheckiej na ziemiach polskich cytuje: „... po powstaniu
styczniowym w wielu regionach dawnych
ziem polskich ostentacyjnie hodowano
w ogrodach pewien gatunek fasoli tyczkowej, której naturalny wzór (wybarwienie)
przypomina³ or³a”.
Badacze regionalni zgodnie twierdz¹ ¿e
w XIX w podczas zaborów traktowano j¹
jako wyraz patriotyzmu. W zaborze rosyjskim odbierana jako symbol walki o narodow¹ to¿samoœæ, co powodowa³o represje
spadaj¹ce na tych, którzy j¹ uprawiali. Za
posiadanie fasoli z or³em grozi³a nawet
zsy³ka na Sybir. Z tego powodu sadzono
j¹ w ukryciu poœród ziemniaków, aby nie
by³a widoczna. Dziêki temu przetrwa³a do
czasów niepodleg³oœci 1918 roku.
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Dobra na wszystko

Ryt przypominaj¹cy or³a w koronie

W 1946 r. siostra mego ojca, Zofia Sobolewska-Kowalina, przyjecha³a do Gdañska z Terespola nad Bugiem i przywioz³a
ze sob¹ „fasolê orze³kow¹”, któr¹ otrzyma³a od swoich rodziców. Zofia uprawia³a poœród innych warzyw w swoim przydomowym ogródku przy ul. Junaków na Oruni.
By³o to w biednych powojennych czasach,
gdy zazwyczaj liczne rodziny, zamieszka³e w poniemieckich domach z ogrodami,
powszechnie trudni³y siê upraw¹ warzyw
dla urozmaicenia ubogiej diety. Przybysze
z wielu regionów Polski przywozili ze sob¹
tradycyjne w swoich stronach uprawy. M³odszy brat, Tadeusz Kowalina, przyjecha³ równie¿ do Gdañska po maturze w 1960 r., tu
ukoñczy³ studia za³o¿y³ rodzinê i w 1973
otrzyma³ dzia³kê w ogrodzie rodzinnym

Fasolê mo¿na jeœæ przez ca³y rok,
choæ najsmaczniejsza jest jesieni¹
i zim¹. Jest Ÿród³em bia³ka, zwiera
wêglowodany, t³uszcze i witaminy
grupy B oraz witaminê E. Poza tym
jest bogata w fosfor, potas, magnez, wapñ
i ¿elazo. Wykazuje korzystne dzia³anie na
organizm – wzmacnia serce zapobiega mia¿d¿ycy, nadciœnieniu i zakrzepom. Zmniejsza wydzielanie kwasów ¿o³¹dkowych,
redukuje nadkwasotê i zgagê. Polecana
w profilaktyce osteoporozy. T³uszcze, to
w wiêkszoœci nienasycone kwasy t³uszczowe, które zabijaj¹ z³y cholesterol, a podnosz¹ poziom dobrego. Znajduj¹ca siê w fasoli lecytyna wp³ywa korzystnie na mózg,
poprawia koncentracjê oraz zwiêksza pamiêæ. Nienasycone kwasy t³uszczowe zawarte w fasoli pomagaj¹ rozpuszczaæ witaminê A, witaminê D, witaminê E, witaminê
K. W fasoli znajduj¹ siê te¿ lignany, które
zmniejszaj¹ ryzyko chorób nowotworowych.
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Na podstawie kilkunastu ju¿ letnich doœwiadczeñ mogê potwierdziæ, ¿e fasola
z orze³kiem ma mnóstwo wspania³ych zalet. Jest gatunkiem nisko rosn¹cym, gruntowym i nie wymaga tyczkowania. £atwa
w uprawie – praktyczne udaje siê na ka¿dej, nawet piaszczystej kaszubskiej glebie.
Fasola nie choruje i jest odporna na suszê

oraz szkodniki. Jako roœlina str¹czkowa
przyswaja azot z powietrza. Zamiast
sztucznych nawozów stosowana w p³odozmianie, u¿yŸnia glebê poprzez system
korzeniowy. Stosowana naprzemiennie
z ziemniakami daje bardzo dobre plony.
Mo¿na j¹ poleciæ nawet pocz¹tkuj¹cym
ogrodnikom.

Kto wie, mo¿e siê kiedyœ dowiemy, czy
dzisiejsza fasola niepodleg³oœci znana od
wielu lat w rodzinie Kowalinów pod
nazw¹ fasoli orze³kowej, to ta sama fasola
przywieziona z ziemniakami do Europy
przez Krzysztofa Kolumba, syna W³adys³awa III Warneñczyka?
TEKST I ZDJÊCIA ARKADIUSZ KOWALINA

Członkowie Stowarzyszenia ,,Nasz Gdańsk” w wyborach samorządowych

Helena Turk – dla seniorów
Staroœæ jest naturalnym zjawiskiem zwi¹zanym z up³ywem czasu, maj¹cym rozleg³e konsekwencje dla po³o¿enia rodzin
i gospodarstw domowych, zatrudnienia oraz finansów publicznych. Helena Turk uwa¿a, ¿e narasta koniecznoœæ wypracowania nowych form pracy i wspó³pracy z seniorami.
Efektem tych dzia³añ powinno byæ zapewnienie im odpowiedniej jakoœci ¿ycia w wieku podesz³ym.
Warunki do samorealizacji
Opiek¹ nad seniorem niepe³nosprawnym to zadanie zarówno
okreœlonych instytucji o charakterze medycznym, jak i nie wyspecjalizowanych opiekunów rodzinnych w warunkach domowych czy wolontariuszy. Zdaniem Heleny nale¿y wypracowaæ
stabilny model opieki i aktywizacji seniorów, gdzie aktywizacja
pojmowana jest jako spo³eczny proces stwarzania mo¿liwoœci
i warunków osobom starszym do tego, aby mogli siê samorealizowaæ w wielu dziedzinach ¿ycia.
Helena Turk od 5 lat jest przewodnicz¹c¹ Klubu Seniora „Mot³awa”, który dzia³a przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”. Jest
te¿ inicjatork¹ oraz realizatork¹ wielu pomys³ów i poczynañ
Klubu, a prywatnie dla ka¿dego z cz³onków jest serdeczna
i otwarta na problemy, równie¿ bardzo osobiste. Stwarza warunki
seniorom i zachêca ich do uczestnictwa w ró¿nego rodzaju zajêciach, projektach, przeciwdzia³aj¹c w ten sposób samotnoœci,
poczuciu bezu¿ytecznoœci i zapomnienia. Wspó³pracuje z wieloma podmiotami, dziêki czemu klub bierze czynny udzia³ w akcjach charytatywnych, pomaga potrzebuj¹cym dzieciom, podopiecznym hospicjum, pilotuje dzia³ania w ramach samopomocy
senior seniorowi.
Formy dzia³alnoœci „Mot³awy”
– Organizacja ciekawych prelekcji i zajêæ z ró¿nych dziedzin,
zgodnie z zainteresowaniami seniorów (porady dietetyczki, aparaty s³uchowe, pomiar tkanki t³uszczowej, zajêcia ruchowe, gimnastyka rehabilitacyjna).
– Wspólne wyprawy poznawcze do obiektów historycznych
(zabytki, muzea), kulturalnych (filharmonia, teatr) oraz imprezy
okolicznoœciowe np. Kolacja wigilijna czy Œniadanie wielkanocne.
– Seniorzy z klubu uczestnicz¹ aktywnie w ¿yciu miasta: bior¹
udzia³ – sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów lub wieñce, w obchodach
dni Sybiraka, uroczystoœciach rocznicowych obrony Poczty Polskiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Powstania Warszawskiego, w Paradzie Niepodleg³oœci 11 listopada, Marszu ¯ó³tego ¯onkila.
– W³¹czaj¹ siê do projektów Bud¿etu Obywatelskiego Miasta,
prac komisji wyborczych w wyborach euro parlamentarnych i samorz¹dowych. Grupa seniorów wziê³a udzia³ w wywiadzie Radia
i Telewizji przy Studni Neptuna w Gdañsku na temat przysz³oœci
Targu Wêglowego. Seniorzy uczestniczyli równie¿ w IV Œwiatowym ZjeŸdzie Gdañszczan oraz Kongresie Gedanistycznym.
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– Rozwijanie inicjatyw, s³u¿¹cych powiêkszaniu wiedzy z ró¿nych dziedzin np. szkolenia w ramach projektu „Senior mo¿e
wiêcej”, podczas którego seniorzy uzyskali
wiedzê z zakresu prawa administracyjnego, funkcjonowania samorz¹du, planowania
przestrzennego, postêpowania administracyjnego, dostêpu do informacji publicznej,
ochrony praw lokatorów i prawa cywilnego. Po zakoñczonym szkoleniu zostali przygotowani do prowadzenia poradnictwa obywatelskiego oraz do udzielania pomocy
innym osobom, które nie potrafi¹ same
poradziæ sobie w sprawach urzêdowych.
– Aktywnie pomagaj¹ najm³odszym najbardziej potrzebuj¹cym mieszkañcom
Gdañska. Odpowiedzieli na apel miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Gdañsku
i wziêli udzia³ w akcji zwi¹zanej z okre-
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sem œwi¹teczno-gwiazdkowym. Przygotowali paczki niespodzianki dla podopiecznych oœrodka.
– Cyklicznie od ponad 2 lat seniorzy przekazuj¹ Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum
to te¿ ¯ycie” w³asnorêcznie wykonane
we³niane wyroby na jarmarki okolicznoœciowe Bo¿onarodzeniowe i Wielkanocne,
z których dochód przekazywany jest na
rzecz podopiecznych Hospicjum dla dzieci
i doros³ych im. Ks. E. Dutkiewicza SAC
w Gdañsku.
– Seniorzy zorganizowali równie¿ zbiórkê
i wysy³kê ciep³ej odzie¿y dla Ukraiñców,
protestuj¹cych na Majdanie, we wspó³pracy z Gdañsk¹ Fundacj¹ Dobroczynnoœci.
– Maj¹ w³asny zespó³ wokalny, który 13
listopada jedzie na festiwal zespo³ów senioralnych do Gdyni.

Dla miejscowej spo³ecznoœci Klub Seniora „Mot³awa” jest bardzo wa¿n¹ organizacj¹.
Seniorzy mog¹ tu poznaæ nowych ludzi, którzy na co dzieñ borykaj¹ siê z podobnymi,
jak oni, problemami. Porozmawiaæ, a przede
wszystkim pobyæ z drugim cz³owiekiem.
Ciekawa oferta klubu przyczyni³a siê do
tego, ¿e wiele osób zmieni³o swoje przyzwyczajenia, wysz³o z domu i obecnie zachêca innych seniorów do aktywnego trybu ¿ycia. Dzieje siê to wszystko to dziêki
codzienne ofiarnej i trudnej Heleny.
Helena Turk stara siê o mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Ma nadziejê, ¿e jako radna, bêdzie mia³a
wiêkszy wp³yw na dzia³ania i programy
senioralne.
MA£GORZATA LEWANDOWSKA
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21 października 2014 r. w Dworze Artusa

Ks. infu³at Stanis³aw
Bogdanowicz – „Zas³u¿ony
w historii Miasta Gdañska”
W dniu 21 paŸdziernika 2014 r., punktualnie o godz. 13.00 na D³ugim Targu w Gdañsku, zgromadzeni na przedpro¿u
Dworu Artusa zaproszeni goœcie oraz osoby przechodz¹ce ulic¹ D³ug¹ i pobliskimi uroczymi w¹skimi uliczkami – us³ysza³y
i wys³ucha³y przepiêknej melodii „La ci darem la mano” z opery „Don Giovanni” Wolfganga Amadeusza Mozarta, zagranej
na karylionie przez Annê Kasprzyck¹ na wie¿y Ratusza G³ównego Miasta.
Ta melodia by³a zapowiedzi¹ do rozpoczêcia uroczystego spotkania z ks. infu³atem Stanis³awem Bogdanowiczem – Osob¹
„ZAS£U¯ON¥ W HISTORII MIASTA
GDAÑSKA”.
Dostojni goœcie i m³odzie¿ szkolna
Tradycyjnie zaproszeni goœcie uwiecznieni zostali na pami¹tkowym zdjêciu wykonanym przez fotoreportera Przemys³awa
Œwiderskiego – dla „Dziennika Ba³tyckiego” – patrona medialnego naszych spotkañ,
do miesiêcznika „Nasz Gdañsk” zdjêcia
wykona³ Wojciech Nieznalski. Nastêpnie
uczestnicy spotkania przeszli do Dworu Artusa. Ksi¹dz infu³at, któremu asystowa³y
dwie postacie w strojach staropolskich, zaj¹³
honorowe miejsce w rzeŸbionym gdañskim fotelu.
Na uroczystoœæ przybyli: wicemarsza³ek
województwa pomorskiego Hanna Zych-

Cisoñ, przedstawiciele gdañskiego magistratu na czele z Prezydentem Miasta
Gdañska Paw³em Adamowiczem i Dyrektorem Biura Prezydenta, Helen¹ Chmielowiec, Radni Rady Miasta Gdañska – na
czele z Przewodnicz¹cym – Bogdanem
Oleszkiem. Licznie przyby³a grupa przewodników turystycznych Oddzia³u Gdañskiego PTTK na czele z prezesem Stanis³awem Sikor¹ i Krystyn¹ Stankiewicz.
Liczna by³a grupa wiernych z Bazyliki
Mariackiej w Gdañsku i cz³onkowie Kapeli Mariackiej przy tej œwi¹tyni na czele
z Joann¹ Orze³ – Kapelmistrzem – Kantorem. Przybyli równie¿ ksiê¿a ró¿nych parafii z wikariuszem Mariackim ks. S³awomirem Skoblikiem, przedstawiciele Zarz¹du
G³ównego Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej z kpt. prof. Jerzym Grzywaczem i komandorem Romanem Rakowskim. Przyby³o równie¿ wiele wa¿nych osób

np. Tadeusz Fiszbach, dziennikarze „Dziennika Ba³tyckiego”, TV Gdañsk, miesiêcznika „Nasz Gdañsk” i liczne grono sympatyków ks. infu³ata. Nie zabrak³o w Dworze
Artusa cz³onków Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” na czele z prezesem zarz¹du doc.
dr in¿. Andrzejem Januszajtisem, prof.
Witoldem Andruszkiewiczem, prof. Jerzym
M³ynarczykiem, prof. Zbigniewem Szotem,
Waldemarem kowalskim, Zbigniewem Soch¹, Ann¹ Kuziemsk¹, Jaros³aw¹ Struga³¹,
Danut¹ Znamierowsk¹, Ann¹ Makill¹, Józefem Kubickim, Wojciechem Nieznalskim,
Tadeuszem Godlewskim i wielu innych
naszych aktywnych cz³onków i sympatyków naszej organizacji. Obecna by³a równie¿ bardzo liczna grupa osób z Muzeum
Historycznego Miasta Gdañska na czele
z Dyrektorem Adamem Koperkiewiczem,
zastêpc¹ dyrektora dr. in¿. Grzegorzem
Szychliñskim i Emili¹ Kroplewsk¹, kie-

Tradycyjnie zaproszeni na uroczystoœæ goœcie uwiecznieni zostali na pami¹tkowym zdjêciu
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rownikiem Administracyjnym MHMG,
którym i ich dzielnej za³odze – zawdziêczmy, ¿e Dwór Artusa zosta³ wzorowo
przygotowany do uroczystego spotkania
z ks. infu³atem Stanis³awem Bogdanowiczem – Legend¹. W tym miejscu nale¿y wyjaœniæ, ¿e na ¿yw¹ lekcjê historii
i patriotyzmu jakim by³o to uroczyste
spotkanie – zostali zaproszeni uczniowie
klas spo³eczno-prawnych (I, II, III F)
z V Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Gdañska – Oliwy przy ul. Polanki 130 na
czele z Dyrektorem El¿biet¹ Piszczek
i nauczycielem historii Jerzym Majewskim, a wspierali t¹ grupê szkoln¹ Angela Dubielska i Krzysztof Ptak z Wydzia³u Rozwoju Spo³ecznego UM.
Laudacja, medale, podziêkowania
Uczestników uroczystoœci w imieniu
organizatorów i patronów spotkania
(Prezydenta Miasta Gdañska i Redakcji
„Dziennika Ba³tyckiego”) powita³ dyrektor Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska – Adam Koperkiewicz. W sposób szczególny, przy du¿ym aplauzie,
zosta³ powitany ksi¹dz Infu³at Stanis³aw Bogdanowicz – „niezwyk³a, interesuj¹ca i aktywna osobowoœæ wielce
zas³u¿ony Polak i Gdañszczanin”.
Nastêpnie g³ówn¹ laudacjê ku czci
Jubilata wyg³osi³a Anna Korzeniowska
– Konserwator Dzie³ Sztuki i Tomasz
Korzeniowski – prezes Oddzia³u w Gdañsku Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
dyrektor Zbiorów Bazyliki Mariackiej
w Gdañsku. Treœæ obu laudacji ukaza³a
zgromadzonym przebieg ¿ycia i pracy
ks. infu³ata Stanis³awa Bogdanowicza.
Ujawniono przy tym niepublikowane
dotychczas fakty utrwalone w archiwach
Instytutu Pamiêci Narodowej zwi¹zane

z przeœladowaniami ks. przez re¿im komunistyczny.
Nastêpnie wyst¹pi³ prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” – doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis. W wyst¹pieniu swoim zwróci³ uwagê na wielkie starania
ksiêdza infu³ata o powrót obiektów wywiezionych z gdañskiej œwi¹tyni w czasie
wojny, które znajduj¹ siê w Niemczech.
S¹ to dwa bardzo cenne dzwony, predella
i retabulum o³tarza z Kaplicy Bractwa
œw. Jerzego, oraz 101 najcenniejszych
obiektów ze s³ynnego na ca³y œwiat zbioru szat koœcielnych i paramentów, których
pozosta³a czêœæ jest Muzeum Narodowym w Gdañsku. Zaapelowa³ o dalsze
dzia³ania na rzecz powrotu tych zabytków na swoje miejsce. Wyrazi³ przekonanie, ¿e mimo przejœcia na emeryturê,
ks. infu³at bêdzie nadal czynnie wspiera³ tê akcjê.
Bardzo interesuj¹c¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o wrêczenie wyró¿nieñ ks. inf.
Stanis³awowi Bogdanowiczowi przez:

Uczestników uroczystoœci powita³ Adam Koperkiewicz – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska

Laudacjê ku czci ksiêdza Infu³ata wyg³osili: Anna i Tomasz Korzeniowscy
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Ksi¹dz Infu³at Stanis³aw Bogdanowicz

Wyst¹pienie prezesa Andrzeja Januszajtisa

Nr 11/2014
– Wicemarsza³ek Hannê Zych-Cisoñ, która odczyta³a list gratulacyjny od Marsza³ka Województwa pomorskiego Mieczys³awa
Struka. Ponadto Pani wicemarsza³ek odnosz¹c siê do treœci wyg³oszonych laudacji wyrazi³a najwy¿sze uznanie wobec ksiêdza
infu³ata s³owami: „Jestem zupe³nie poruszona tym, ¿e jedna osoba tak wiele mog³a dla Gdañska zrobiæ, pozyskuj¹c te¿ przeogromne œrodki finansowe” (…) Nastêpnie wrêczy³a bukiet
kwiatów, list gratulacyjny i grafikê artystyczn¹;

– Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza, który w swoim wyst¹pieniu podkreœli³ przede wszystkim wielk¹ skromnoœæ
ks. infu³ata jako kap³ana. Okreœli³ cechy osobowe ks. infu³ata
jako „otwartego, niezamnkniêtego, szukaj¹cego w ka¿dym cz³owieku bliŸniego”. Cechy te okreleœli³ jako kwintesencjê wileñskogdañsk¹. Na koniec wyst¹pienia wrêczy³ ksiêdzu infu³atowi
Medal Prezydenta Miasta Gdañska za Zas³ugi dla Gdañska;

– Przewodnicz¹cego Rady Rady Miasta Gdañska Bogdana
Oleszka, który przekaza³ gratulacje w imieniu ca³ej Rady Miasta
i wrêczy³ okolicznoœciow¹ nagrodê;

– Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”, którego delegacja w sk³adzie:
prezes doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, prof. Witold Andruszkiewicz, Anna Kuziemska i Rufin Godlewski, wrêczy³a naszemu
Honorowemu Cz³onkowi Z³ot¹ Odznakê Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, legitymacjê, dyplom i kwiaty;
– Zarz¹d G³ówny Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, który uhonorowa³ ksiêdza infu³ata medalem „Za Zas³ugi dla
Armii Krajowej”, wrêczonym przez kpt. prof. Jerzego Grzywacza prezesa Zarz¹du G³ównego i kmdra Romana Rakowskiego
prezesa Zarz¹du Okrêgowego;
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– Zarz¹d G³ówny PTTK, w imieniu którego dyplom gratulacyjny oraz medal PTTK wrêczy³ Stanis³aw Sikora, wiceprezes Zarz¹du G³ównego PTTK;

– Muzeum Historyczne Miasta Gdañska uhonorowa³o ksiêdza
infu³ata medalem wybitym z okazji 400-lecia urodzin Jana Heweliusza, który wrêczy³ dyrektor Adam Koperkiewicz.

Wœród zaproszonych goœci znale¿li siê m.in.: prof. Jerzy M³ynarzczyk – by³y prezydent Miasta Gdañska, Pawe³ Adamowicz – obecny prezydent,
Bogdan Oleszek – przewodnicz¹cy Rady Miasta, prof. Witold Andruszkiewicz i wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoñ

Pos³uga duszpasterska i przywracanie dawnego piêkna
W tej czêœci uroczystoœci zabra³ g³os prof. dr hab. Jerzy M³ynarczyk – Przewodnicz¹cy Kapitu³y przyznania odznaczeñ Œw.
Wojciecha i „Ksiêcia Mœciwoja II”, który bardzo interesuj¹co
wspomina³ o wspó³pracy z ks. inf. Stanis³awem Bogdanowiczem
w ró¿nych okresach.
Na koniec wyst¹pi³ ksi¹dz Infu³at i wpisa³ siê do „Ksiêgi Pami¹tkowej”. Oto treœæ wpisu:

Ksi¹dz Infu³at wpisa³ siê do „Ksiêgi Pami¹tkowej”
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„Obejmuj¹c urz¹d 60 proboszcza Bazyliki Mariackiej, postawi³em sobie za cel, by wraz z pos³ug¹ duszpastersk¹ staraæ siê
o przywrócenie dawnego piêkna tej olbrzymiej œwi¹tyni, s³usznie
nazywanej „koron¹ miasta Gdañska”. I tu drogi nasze spotyka³y
siê, czêsto na ró¿nych p³aszczyznach, ze Stowarzyszeniem „Nasz
Gdañsk”.
Dziœ, jako d³ugoletni Gdañszczanin, wyra¿am radoœæ z mo¿liwoœci spotkania z tak bardzo zas³u¿onym dla naszego miasta i ca³ego
regionu Stowarzyszeniem.
Serdecznie dziêkujê Panu Przewodnicz¹cemu profesorowi Andrzejowi Januszajtisowi, najwybitniejszemu znawcy dziejów Gdañska i nie zawsze wys³uchiwanemu, kreatorowi jego teraŸniejszoœci.
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Dziêkujê organizatorom: Panu Dyrektorowi Adamowi Koperkiewiczowi, wzorowemu szefowi muzeum
otwartego, ¿ywego, budz¹cego zainteresowanie dziejami grodu nad Mot³aw¹.
Za trud organizacji dziêkujê Panu Dyrektorowi Rufinowi Godlewskiemu.
Za ¿yczliwe s³owa dziêkujê Pañstwu Annie i Tomaszowi Korzeniowskim.
Serdecznie dziêkujê muzykom: Paniom Annie Kasprzyckiej i Joannie Orze³ oraz Tomaszowi Szpica.
Dziêkujê Panu Tadeuszowi Fiszbachowi, który
z odwag¹, jako pierwszy zapocz¹tkowa³ rewindykacjê
gdañskich zabytków rozproszonych w ró¿nych miejscach.
Serdecznie dziêkujê wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania.
Niech Bóg b³ogos³awi Gdañskowi i jego mieszkañcom.
Ks. St. Bogdanowicz
21.10.2014 r.
godz. 14.40”

Ks. infu³at w otoczeniu uczniowiów klas spo³eczno-prawnych z V Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z Gdañska Oliwy

Przepiêkny wystêp solowy Joanny Orze³

Kapela Mariacka przy Bazylice Mariackiej w Gdañsku

Uroczyste spotkanie z ks. infu³atem
Stanis³awem Bogdanowiczem zosta³o ukoronowane przepiêkn¹ muzyczn¹ laudacj¹
wykonan¹ przez wspania³¹ Kapelê Mariack¹ – powsta³¹ z inicjatywy czcigodnego ks. infu³ata, a prowadzon¹ przez
fenomenaln¹ Joannê Orze³ pe³ni¹c¹ w Bazylice Mariackiej w Gdañsku funkcje kantora – organisty oraz kapelmistrza kapeli
Mariackiej.
RUFIN GODLEWSKI
FOT. WOJCIECH NIEZNALSKI

Ksi¹dz Infu³at dziêkuje Annie i Tomaszowi Korzeniowskim za wyg³oszone laudacje
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Laudacja na czeœæ
ks. infu³ata Stanis³awa Bogdanowicza
Chcia³abym Pañstwu przedstawiæ niezwyk³¹ postaæ ksiêdza Infu³ata Stanis³awa Bogdanowicza, zwi¹zanego
szczególnie z naszym miastem Gdañskiem. W ca³ym swoim ¿yciu oraz dzia³alnoœci nie tylko duszpasterskiej, ale tak¿e spo³ecznej i publicznej, ksi¹dz Infu³at zawsze kierowa³ siê i kieruje niezwykle
cenn¹, a dziœ czêsto zapomnian¹ wartoœci¹, jak¹ jest prawda.
Wszyscy powinniœmy s³u¿yæ prawdzie,
tak jak ksi¹dz Infu³at, zgodnie ze swoim
¿yciowym mottem:
COOPERATORES SIMUS VERITATIS
– „B¹dŸmy wspó³pracownikami prawdy”.
Ksi¹dz Stanis³aw Bogdanowicz urodzi³
siê 6 listopada 1939 roku w ¯wiryni, na
WileñszczyŸnie, gdzie spêdzi³ pierwsze lata
swojego dzieciñstwa, naznaczone piêtnem
trudnego czasu wojny. W kwietniu 1946 roku
rodzice, Jan i Stanis³awa musz¹ opuœciæ Wileñszczyznê i przenosz¹ siê do Gdañska,
gdzie Stanis³aw Bogdanowicz rozpoczyna
naukê w szkole podstawowej nr 11 na Stogach. W latach szkolnych nawi¹zuje on znajomoœci, które pielêgnuje do dnia dzisiejszego. W 1957 roku zdaje maturê w VI Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Gdañsku, z wzorowym wynikiem, który otwiera³ mu drzwi na
wszystkie uczelnie. Ksi¹dz Infu³at wybiera
jednak Seminarium Duchowne. Œwiêcenia
kap³añskie otrzymuje z r¹k biskupa Edmunda Nowickiego w 1962 roku. W 1967
koñczy pedagogikê pastoraln¹ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ju¿ w trakcie studiów zostaje poddany
represjom przez w³adze komunistyczne za
treœæ g³oszonych kazañ, przez co nie otrzymuje paszportu na wyjazd na dalsze studia
do Rzymu. W 1964 roku narazi³ siê miêdzy
innymi wyg³oszeniem kazania podczas odpustu Œw. Wojciecha, w którym mia³ kwestionowaæ w³adzê pierwszego Sekretarza s³owami: „[...] œw. Wojciech udowodni³, ¿e nie
jakiœ tam premier, nie jakiœ tam prezydent
czy pierwszy sekretarz posiada wszelk¹ w³adzê na niebie i ziemi, ale ¿e w³adzê tê posiada tylko i wy³¹cznie Chrystus”; mówi³
równie¿: „W dzisiejszych czasach do walki
z Koœcio³em i duchowieñstwem ³amie siê
w perfidny sposób konstytucjê”.
Dwa lata póŸniej, w paŸdzierniku 1966
roku, zostaje skazany wyrokiem s¹du powiatowego w Lublinie na 10 miesiêcy wiêzienia,

w zawieszeniu na 2 lata. Na kilka dni przed
tym wydarzeniem, w³adze przechwyci³y peregrynuj¹cy obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej po uroczystoœciach milenijnych
w Lublinie. Ksi¹dz Bogdanowicz, jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
wraz z kolegami uda³ siê na miejsce zatrzymania obrazu, za co zosta³ skazany. W wiêzieniu ostatecznie spêdzi³ 4 miesi¹ce, gdzie
na pocz¹tku podj¹³ strajk g³odowy. Tak
zaczyna siê dzia³alnoœæ ksiêdza Infu³ata
w obronie prawdy i wolnoœci.
Oprócz organizowania Mszy Œwiêtych
z okazji œwi¹t narodowych 3 Maja i 11
Listopada oraz umo¿liwiania prowadzenia
g³odówek w Bazylice Mariackiej w sprawie
aresztowanych dzia³aczy opozycji, po wprowadzeniu Stanu Wojennego, ksi¹dz Infu³at
nara¿a swoje ¿ycie ukrywaj¹c dzia³aczy Solidarnoœci. Ponadto w 1982 roku osobiœcie
wstawia siê u genera³a Jerzego Andrzejewskiego, by³ego szefa Milicji Obywatelskiej,
za aresztowanymi w 1981 roku w Porcie
Gdañskim dzia³aczami strajku. Od grudnia
1984 roku organizuje modlitwy w koœciele
Mariackim o uwolnienie takich dzia³aczy
opozycji jak Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis,
Adam Michnik, W³adys³aw Frasyniuk i innych wiêŸniów politycznych. Bierze tak¿e
udzia³ w przygotowaniu ucieczki Andrzeja
Micha³owskiego i Antoniego Grabarczyka
z gmachu S¹du Marynarki Wojennej w Gdyni.
T¹ dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ wieñczy monografia autorstwa ksiêdza Infu³ata
pt. Koœció³ gdañski pod rz¹dami komunizmu
1945–1984, wydana w 2000 roku. Ksi¹dz
Infu³at jest autorem ponad 300 artyku³ów
w pismach krajowych i zagranicznych oraz
kilkudziesiêciu ksi¹¿ek o historii, architekturze, a tak¿e dziejach gdañskich koœcio³ów,
m.in. Dzie³a sztuki sakralnej Bazyliki Mariackiej w Gdañsku, Bazylika Mariacka
w Gdañsku skarbnic¹ gotyku i renesansu, czy
Koœció³ œw. Piotra i Paw³a w Gdañsku, w tym

tak¿e wielu piêknych legend dla dzieci i m³odzie¿y, jak Jakubowa Muszla, z Legend¹
przez wieki, czy Dobry ¯art tympfa wart.
Najwiêcej dzie³ powstaje w ciszy i na
³onie przyrody, gdzie ks. Infu³at najchêtniej
spêdza wolny czas. Wspania³¹ kondycjê
zawdziêcza kilometrom przemierzanym na
rowerze wœród piêknych krajobrazów kociewskich, które przypominaj¹ trochê rodzinn¹ Wileñszczyznê, gdzie równie¿, od
czasu do czasu, oddaje siê wêdkarstwu,
dziedzinie wy³¹cznie sportowej w tym
przypadku, gdy¿ Antoni Bogdanowicz,
brat ks. Infu³ata pilnuje by z³owione
sztuki trafi³y z powrotem do stawu.
Do wybitnych dzie³ ks. Stanis³awa Bogdanowicza nale¿y zaliczyæ m.in. Miasto
najwierniejsze. Prymas Tysi¹clecia w Gdañsku, Czas burzenia, czas budowania, a tak¿e
Na Wojciechowym szlaku.
Ksi¹dz Stanis³aw Bogdanowicz swoj¹
pos³ugê kap³añsk¹ w Bazylice Mariackiej
pe³ni nieprzerwanie przez 35 lat, tak d³ugo
jak ca³e moje ¿ycie. Jest to dla mnie przywilej móc obcowaæ z tak wybitnym, a jednoczeœnie bardzo skromnym cz³owiekiem, ale
przede wszystkim wyj¹tkowym kap³anem.
Zarówno dla mnie jak i dla m³odych ludzi
mojego pokolenia ksi¹dz Infu³at jest postaci¹, z której nieprzerwanie mo¿emy czerpaæ inspiracjê i tak jak on broniæ wartoœci na
nowo atakowanych w obecnym czasie.
Osobiœcie bardzo podziwiam równie¿
upór i odwagê, z jak¹ sukcesywnie przywraca dawny blask Bazyliki Mariackiej, ubiegaj¹c siê miêdzy innymi o zwrot kolejnych
rozproszonych po II wojnie œwiatowej dzie³
sztuki, a tak¿e poprzez organizowanie licznych niezbêdnych prac konserwatorskich,
o których opowie wiêcej mój m¹¿, G³ówny
Konserwator Zabytków Bazyliki Mariackiej,
Tomasz Korzeniowski.
ANNA KORZENIOWSKA,
KONSERWATOR DZIE£ SZTUKI

Przez 35 lat sprawowania funkcji proboszcza bazyliki Mariackiej w Gdañsku, ks. Infu³at Stanis³aw Bogdanowicz zrealizowa³ i nadal realizuje szereg przedsiêwziêæ o wielkim znaczeniu nie tylko dla Parafii
pw. Wniebowziêcia NMP ale równie¿ dla Gdañska i Polski.
Warto podkreœliæ,
¿e od 1979 r. obowi¹zki ks. Infu³ata
obejmuj¹ opiekê nie
tylko nad Bazylik¹
Mariack¹ ale równie¿ nad barokowym ko-

16

œcio³em pw. Œw. Ducha, œw. Jana i œw.
Andrzeja popularnie nazywanym Kaplic¹
Królewsk¹ oraz gotycko-barokowym zespo³em budynków plebanii. Ks. Infu³at
odegra³ równie¿ wa¿n¹ rolê w ratowaniu
s¹siedniego gotyckiego koœcio³a œw. Jana,

pe³ni¹c czasowo funkcjê rektora tej cennej
historycznej œwi¹tyni.
Ks. Infu³at jako opiekun tak wielkiego
zespo³u zabytków, przez lata kierowa³ wysi³ki w celu równoczesnej ochrony zabytkowych budowli, jak równie¿ udostêpnienia
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bezcennego zbioru dzie³ sztuki szerokim
rzeszom wiernych i turystów odwiedzaj¹cych Gdañsk. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e
zdecydowana wiêkszoœæ dzie³ sztuki, które
mo¿emy dziœ podziwiaæ we wnêtrzu œwi¹tyni Mariackiej powróci³a w jej mury dziêki
podjêtej przez ks. Infu³ata akcji rewindykacji, a wiêc przywracania na pierwotne
miejsce dzie³ rozproszonych w wyniku drugiej wojny œwiatowej. Akcja ta realizowana
by³a konsekwentnie przez wiele lat i œmia³o
mo¿na okreœliæ j¹ jako zjawisko bezprecedensowe ze wzglêdu na swoj¹ skalê. ¯adna
historyczna œwi¹tynia Europy nie odzyska³a po drugiej wojnie œwiatowej tak bogatego
zbioru zabytków przejêtych przez muzea
pañstwowe. Dziœ we wnêtrzu œwi¹tyni mo¿emy podziwiaæ trzynaœcie œredniowiecznych
o³tarzy zachowanych we fragmentach lub
w ca³oœci. Pod tym wzglêdem stanowi to
rekord w skali ca³ej Europy. Tak skutecznego i konsekwentnie realizowanego procesu
odzyskiwania swojego dziedzictwa mog¹ tylko pozazdroœciæ mieszkañcy innych miast,
np. Wroc³awia, którego monumentalne œwi¹tynie ogo³ocono ze œredniowiecznego wyposa¿enia przechowywanego dziœ w Muzeum
Narodowym w Warszawie.
Trzeba podkreœliæ, ¿e gdyby nie osobiste
i wyj¹tkowe w skali Polski wysi³ki ks. Infu³ata, nie moglibyœmy dzisiaj podziwiaæ we
wnêtrzu bazyliki Mariackiej bezcennych zabytków sztuki gotyckiej takich jak o³tarz
œw. Miko³aja, o³tarz Ukrzy¿owania, skrzyd³a
o³tarza œw. Szymona i Judy Tadeusza, o³tarz
baldachimowy Kaplicy Kap³añskiej, dwa gotyckie o³tarze Ferberów wraz z epitafium Jana Ferbera, figury o³tarza œw. Jakuba, o³tarz
œw. Jadwigi, bezcenny o³tarz œw. Doroty,
równie cenny o³tarz œw. Barbary, kwatery
alabastrowe o³tarza œw. Jana, szafa Piêknej
Madonny czy te¿ s³ynna gotycka Pieta. Dzie³em wyj¹tkowym w skali europejskiej jest
odzyskana Tablica Dziesiêciorga Przykazañ.
Miêdzynarodowe kontakty ks. Infu³ata
przyczyni³y siê bezpoœrednio od powrotu
z Niemiec póŸnogotyckiego arcydzie³a jakim jest figura Matki Boskiej Bolesnej
Mistrza Paw³a.
Trzeba tak¿e pamiêtaæ o bezcennych dzie³ach póŸniejszych epok, takich jak wielka
Tablica Ja³mu¿nica, epitafia, czy te¿ monumentalne mosiê¿ne ¿yrandole.
Sukcesem na skalê europejsk¹ by³a budowa nowych organów wzniesionych w po³owie lat osiemdziesi¹tych z wykorzystaniem
prospektu dawnych organów koœcio³a œw.
Jana. Dziêki temu przedsiêwziêciu ks. Infu³at przyczyni³ siê zarówno do ocalenia cennej XVII-wiecznej dekoracji snycerskiej,

jak i stworzenia instrumentu muzycznego
o najwy¿szych walorach, docenionych przez
miêdzynarodowe grono artystów koncertuj¹cych goœcinnie w Gdañsku od niemal trzydziestu lat.
Przywrócenie instrumentu organowego
bazylice Mariackiej przyczyni³o siê do
wzmocnienia gdañskiego oœrodka muzyki
dawnej. Ks. Infu³at od lat wspiera inicjatywy zwi¹zane z kultur¹ muzyczn¹, czego
dowodem s¹ niezliczone koncerty odbywaj¹ce siê w œwi¹tyni cykliczne.
Kolejny wa¿ny rozdzia³ w dzia³alnoœci
ks. Infu³ata to rola organizatora prac konserwatorskich, których prowadzenie jest
niezbêdne dla zachowania dziedzictwa narodowego dla przysz³ych pokoleñ. Do najwa¿niejszych dokonañ ks. Infu³ata w tym
zakresie nale¿y przede wszystkim przeprowadzenie wieloletniego projektu ca³oœciowej konserwacji i restauracji Kaplicy
Królewskiej sfinansowanego w wiêkszoœci
ze œrodków Fundacji Wspó³pracy PolskoNiemieckiej, a w koñcowej fazie z pomoc¹
Gminy Miasta Gdañska.
Wielk¹ rol¹ ks. Infu³ata jest wspieranie
licznych organizacji spo³ecznych aktywnych
na polu religijnym, edukacyjnym, czy te¿
dzia³aj¹cych na rzecz ochrony dziedzictwa
narodowego. Wieloletnia wspó³praca z Miêdzynarodowym Stowarzyszeniem Horologium zaowocowa³a restytucj¹ i odtworzeniem
z inicjatywy prof. Andrzeja Januszajtisa s³ynnego Zegara Astronomicznego. Z kolei
wsparcie dla Towarzystwa Opieki nad Zabytkami przyczyni³o siê do uratowania przed
zawaleniem jednego najstarszych na kontynencie europejskim, XIV-wiecznego koœcio³a ryglowego w Gnojewie ko³o Malborka.
Decyzja ks. Infu³ata o utworzeniu w roku
2001 Biura Ochrony Zabytków Bazyliki
Mariackiej zbieg³a siê w czasie ze stopniowym zwiêkszaniem funduszy oferowanych
na ratowanie dziedzictwa przez Ministerstwo Kultury a póŸniej samorz¹dy. Równoczeœnie zaczêto wdra¿aæ europejskie programy pomocowe w tym tzw. Fundusz
Norweski. W efekcie decyzji podjêtych
przez ks. Infu³ata, dziêki pozyskanym dotacjom Parafia p.w. Wniebowziêcia NMP
w Gdañsku zrealizowa³a w latach 2002–
2013 pilne i niezbêdne prace konserwatorskie o ³¹cznej wartoœci 20 847 655 z³,
(z czego najwiêksz¹ czêœæ zaj¹³ projekt
konserwacji wie¿y g³ównej przy udziale
tzw. Funduszu Norweskiego). Wk³ad w³asny parafii pochodz¹cy ze sprzeda¿y biletów, ofiar wiernych lub darowizn sponsorów wyniós³ 931 233 z³, natomiast Miasto
Gdañsk partycypowa³o kwot¹ 2 973 999 z³.

Zatem dziêki inicjatywie ks. Infu³ata uda³o
siê œci¹gn¹æ zewnêtrzne œrodki w wysokoœci
prawie 18 mln z³ zmniejszaj¹c tym samym
potencjalne wydatki Gminy Miasta Gdañska na ratowanie bazyliki Mariackiej.
Po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Gdañska w 2012 r. wstêpnej zapowiedzi zapewnienia wk³adu w³asnego dla kolejnej puli
Funduszu Norweskiego ks. Infu³at podj¹³
decyzjê o wykonaniu na koszt parafii pe³nej
dokumentacji projektowej oraz wymaganych
przez miasto harmonogramów, przydatnych
równie¿ dla nowej perspektywy dotacji unijnych 2014–2020. W tym przypadku chodzi³o o zapewnienie 15% kosztów ca³oœci projektu, czyli kwoty ok. 3 mln z³. Istnia³a realna
szansa na zdobycie kolejnych prawie 18 mln
z³. Niestety wbrew zapowiedziom Gmina
Miasta Gdañska w ostatnim momencie odmówi³a partycypowania pomimo wczeœniejszych ustnych obietnic i pisemnych
wstêpnych zapewnieñ. Bazylika Mariacka
przegra³a niestety w konkurencji z wa¿niejszymi w oczach decydentów inwestycjami, do których mog³a prawdopodobnie
nale¿eæ zrealizowana za 6 mln z³ lwiarnia
w oliwskim zoo.
Jak zauwa¿y³ w ostatnim numerze „Naszego Gdañska” Rufin Godlewski, w roku
2013 przybywaj¹cy do naszego miasta turyœci krajowi i zagraniczni pozostawili
w Gdañsku kwotê 700 mln z³, przybli¿on¹
do kosztu wzniesienia stadionu PGE Arena. Jednoczeœnie ponad 50 proc. spoœród
ankietowanych turystów wymienia w³aœnie
bazylikê Mariack¹ jako najczêœciej zwiedzane przez siebie miejsce.
Podsumowuj¹c, trzeba dobitnie podkreœliæ
wieloletni¹ i konsekwentn¹ dzia³alnoœæ ks.
Infu³ata Stanis³awa Bogdanowicza na rzecz
przywrócenia Gdañskowi jego skarbów kultury o randze œwiatowej. Walka o scalenie
jednego z najcenniejszych zbiorów œredniowiecznej sztuki sakralnej w murach autentycznej œwi¹tyni, w efekcie stworzy³a magnes
przyci¹gaj¹cy miliony turystów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ks. Infu³at przyczyni³ siê bezpoœrednio do podwy¿szenia atrakcyjnoœci
turystycznej Gdañska oraz zapewnienia dobrobytu mieszkañcom miasta utrzymuj¹cym
siê z turystyki, a wszystkim pozosta³ym
dostarczy³ autentycznej radoœci z odzyskania ponadczasowych skarbów kultury.
TOMASZ KORZENIOWSKI,
DYREKTOR ZBIORÓW BAZYLIKI MARIACKIEJ
W GDAÑSKU
PREZES TOWARZYSTWA OPIEKI
NAD Z ABYTKAMI O DDZIA£ W G DAÑSKU

17

Nr 11/2014

19 listopada 2014 r. w Dworze Artusa – spotkanie z Grzegorzem Pellowskim

„Bez pracy nie ma ko³aczy”
Uroczyste spotkanie z Grzegorzem Pellowskim, wybitnym piekarzem i aktywnym dzia³aczem spo³ecznym, odbêdzie siê
w œrodê 19 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w Dworze Artusa.
Bêdzie to ju¿ ósme spotkanie w cyklu „Zas³u¿eni w Historii
Miasta Gdañska”. Wczeœniej naszymi goœæmi byli: Tadeusz
Matusiak, prof. Jerzy M³ynarczyk, Krystyna Stankiewicz, prof.
Witold Andruszkiewicz, Halina Winiarska, Stefan Jacek Michalak, ks. Inf. Stanis³aw Bogdanowicz.
W trakcie uroczystoœci Grzegorz Pellowski uhonorowany zostanie medalem Prezydenta Miasta Gdañska.
Wczeœniej, o godz. 12.50 na przedpro¿u Dworu Artusa,
z piêknie odrestaurowan¹ elewacj¹, spotkaj¹ siê zaproszeni goœcie i o godz. 13.00 wys³uchaj¹ ulubionych dwóch melodii patriotycznych: „Marsz, marsz Polonia” – skomponowanej w XIX w.
w Ameryce przez kilku nieznanych autorów, oraz „Prz¹œniczka”
Stanis³awa Moniuszki, wybranych przez Grzegorza Pellowskiego, które zagra na karylionie Anna Kasprzycka. Nastêpnie, tradycyjnie ju¿, wszyscy zaproszeni goœcie zostan¹ uwiecznieni na
pami¹tkowym zdjêciu przez fotoreportera do „Dziennika Ba³tyckiego”, patrona medialnego spotkania.

Z synem £ukaszem na urodzinach Prezydenta Lecha Wa³êsy przy
ul. Polanki w 2002 roku

Od lewej: Grzegorz Pellowski – cz³onek zarz¹du Cechu Piekarzy
i Cukierników w Gdañsku, Mieczys³aw Nowak – starszy Cechu
oraz Arcybiskup Tadeusz Goc³owski

Rok 1997. Dyrektor MHMG – Adam Koperkiewicz z fundatorami
dzwonów na wie¿ê Ratusza G³ównego Miasta

Z ksiêdzem pra³atem Henrykiem Jankowskim po koncercie zespo³u
„Mazowsze” w 2000 roku

Jako Starszy Cechu na otwarciu Œwiêta Chleba podczas Jarmarku
Dominikañskiego w roku 2011
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Goœcie przejd¹ do Dworu Artusa, gdzie
ju¿ tradycyjnie odbêdzie siê g³ówna uroczystoœæ. Panu Grzegorzowi Pellowskiemu bêd¹ asystowaæ dwie postacie w strojach starogdañskich.
Grzegorz Pellowski to osobowoœæ niezwyk³a, dynamiczna i bardzo konkretna.
W przygotowaniach do uroczystoœci
spotkania, zapyta³em Pana Grzegorza –
co uwa¿a za swój najwiêkszy sukces
¿yciowy? – odpowiedz uzyska³em bardzo
szybko. „Jestem dumny, ¿e nasza firma –
jest rzemieœlnicz¹ firm¹ rodzinn¹, funkcjonuj¹c¹ od 88 lat, w tym od 65 w historycznym centrum Gdañska, przy ulicy
Podwale Staromiejskie 82. Jesteœmy
cz³onkiem cechu Piekarzy i Cukierników,
stowarzyszonym w Pomorskiej Izbie Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw w Gdañsku. Ju¿ czwarte poko-

lenie pomorskiego, piekarskiego rodu
Pellowskich zajmuje siê wypiekaniem
chleba”.
Bardzo mi siê ta wypowiedŸ spodoba³a.
W roku 2009 Rada Miasta Gdañska
wyró¿ni³a Grzegorza Pellowskiego medalem „Ksiêcia Mœciwoja II” – za rozwijanie
i upowszechnianie najpiêkniejszych tradycji dawnego gdañskiego piekarnictwa oraz
za bezinteresowne zaanga¿owanie w sprawy edukacji m³odzie¿y.
W 2014 r. otrzyma³ Najwy¿sze Odznaczenie Rzemieœlnicze – „Szablê Kiliñskiego”, które jest nadawane rzemieœlnikom
za wybitne zas³ugi dla Rozwoju Rzemios³a Polskiego i propagowanie jego osi¹gniêæ w kraju i za granic¹.
Podczas uroczystego spotkania w dniu
19.11.2014 r. w Dworze Artusa przewidywany jest nastêpuj¹cy porz¹dek:

Wszystkich zaproszonych Goœci powita
– Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska – Adam Koperkiewicz. Nastêpnie wyst¹pi Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” – doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis, a g³ówn¹ laudacjê wyg³osi –
Wies³aw Szajda – Prezes Izby Rzemieœlniczej w Gdañsku. Po laudacji i wrêczeniu
odznaczeñ i wyró¿nieñ Grzegorz Pellowski wpisze siê do „Ksiêgi Pami¹tkowej”.
Na zakoñczenie spotkania z Wybitnym
Piekarzem i Dzia³aczem Spo³ecznym Grzegorzem Pellowskim, z piêknym programem wyst¹pi Kapela Mariacka, która tak
cudownie zaprezentowa³a siê w Dworze Artusa na spotkaniu z ks. Inf. Stanis³awem
Bogdanowiczem w dniu 21 paŸdziernika
2014 r.
RUFIN GODLEWSKI

Rozmowa z Gerzegorzem Pellowskim, współwłaścicielem Piekarni – Cukierni „Pellowski”,
rodzinnej firmy rzemieślniczej działającej od 1922 roku, członkiem Cechu Piekarzy
i Cukierników w Gdańsku, członkiem Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, uhonorowanym Medalem Mściwoja II w 2009 roku i Szablą
Kilińskiego w 2014 roku

Pozytywna energia
– Trzyma pan liniê.

– Sport daje panu kondycjê i zdrowie.

– Intensywnie je¿d¿ê na rowerze. Gdy – Œwietnie siê czujê i to jest dla mnie si³¹
by³em m³odszy du¿o biega³em, jeŸdzi³em napêdowa do pracy. Jestem pe³en pozytywkonno i na motorze, to mi dawa³o ogromn¹ nej energii. Bardzo jest wa¿ne, ¿eby –
satysfakcjê. Przesta³em, jak siê o¿eni³em, oprócz pracy – mieæ pasjê.
dosz³y obowi¹zki, ma³e dzieci, ¿ona bardzo
dobrze gotuje i wtedy zacz¹³em powa¿nie – Pieczywo sprzedawane w du¿ych skleprzybieraæ na wadze. Jak to siê mówi, po pach, tanie, nie znaczy dobre, cieszy siê
trzydziestce zaczynaj¹ lecieæ obwody i tak powszechnym popytem.
by³o ze mn¹. Wa¿y³em 90 kilogramów, – Przez ostatnich 20 lat bardzo du¿o siê
ko³nierzyki nr 42, spodnie mi siê przecie- w bran¿y piekarniczej dzia³o, nastêpuje
ra³y na udach i to siê odbi³o negatywnie na ogromna komasacja, piekarstwo tradycyjzdrowiu, mia³em z³e wyniki, fatalnie siê czu- ne, stare technologie, receptury, znikaj¹.
³em. Do tego piwko, papierosy,
czego siê teraz bardzo wstydzê,
odrzuca mnie od dymu. Z dnia na
dzieñ: zastosowa³em siê do zaleceñ lekarza, przesta³em paliæ, prawid³owo siê od¿ywia³em. Zjecha³em 20 kilogramów, od tego czasu
wa¿ê równo 70, katalogowo. Jazda
na rowerze wyczynowym w terenie
wci¹gnê³a mnie, to jest sport, przy
uprawianiu którego du¿o siê dzieje, a ja to bardzo lubiê. Uczestniczê w ró¿nego rodzaju kolarskich
zawodach, w których startuj¹ zarówno zawodowcy, jak i amatoFot. Marek Zarzecki
rzy. I tak to trwa.

Zaczyna byæ to wypierane przez produkty
piekarsko pochodne. Konsument, kupuj¹c
towar, kompletnie nie myœli o ¿o³¹dku,
¿yje chwil¹, cieszy siê dobr¹ cen¹ i nieŸle
wygl¹daj¹cym produktem. Przez lata obserwujê i widzê, ¿e zaczyna nam rosn¹æ
pokolenie, które nie rozumie smaku. Mamy
dzisiaj na rynku bardzo du¿o s³odyczy, ale
ja uwielbiam to, czym zajada³em siê w dzieciñstwie. W wieku kilkunastu lat chodzi³em na Halê Targow¹ do pani Ady i bra³em,
na „krechê”, tata potem p³aci³, „Prince Polo”,
ich smak mam w pamiêci do dzisiaj. Podobnie mi³e wspomnienia wywo³uj¹
we mnie: „Micha³ki”, „Ptasie
mleczko”, „Torciki Wedlowskie”. Jak ktoœ u nas w firmie ma
imieniny, kupujemy mu w prezencie coœ z tego, bo to nasze
smaki, polskie produkty. Teraz
dzieci ¿yj¹ globalnie i jedz¹ na
przyk³ad „Milkê”, a mnie szlak
trafia, bo produkty „E. Wedla” s¹
o wiele lepsze.
– Za bardzo pêdzimy?
– Tempo ¿ycia jest tak du¿e, ¿e
mamy coraz mniej czasu na szukanie, tylko idziemy do marketu
raz, dwa razy w tygodniu, robimy
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zakupy na ca³y tydzieñ, czêsto nie zastanawiamy siê co kupujemy. Mnie siê wydaje, ¿e ginie w nas celebracja zakupów.
Ale widzê grupê ludzi dobrze wykszta³conych, s¹ to: profesorowie medycyny, sêdziowie, mecenasi, którzy z rodzinami, w sobotê
rano, przyje¿d¿aj¹ do Œródmieœcia. Kupuj¹
produkty dobre, œwie¿e, u swoich sta³ych
dostawców. Id¹ do piekarza po pieczywo,
potem na Halê Targow¹ po warzywa, owoce, kalafiory im wystaj¹ z siatek i schodz¹
na dó³ po miêso, wêdliny. Potem przyjd¹ do
mnie na kawê, usi¹dziemy, porozmawiamy.
Oni ogromn¹ wagê przywi¹zuj¹ do zakupów,
siêgaj¹ po produkty najmniej przetworzone
i wiedz¹, jak zdrowo siê od¿ywiaæ. Wed³ug
mojej oceny, liczba tych osób siê powiêksza.
– Lista cz³onków Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdañsku kurczy siê.
– To jest bardzo smutne. Przed transformacj¹ w Cechu by³o oko³o stu cz³onków,
dziœ jest nas czterdziestu jeden. Na przestrzeni dwudziestu piêciu lat walki o przetrwanie, w pogoni za zyskiem, przy ciêciu
kosztów, niestety, te zak³ady, które nie inwestuj¹, nie posuwaj¹ siê do przodu, nie wytrzymuj¹. To jest proces, który zachodzi w ca³ej
Europie, komasacja produkcji przesuwa siê
w stronê ogromnych zak³adów przemys³owych. Powodów tego zjawiska jest bardzo
du¿o, jednym z nich jest brak nastêpców.
– Pana piekarnia by³a jedyn¹ na Podwalu
Staromiejskim, teraz co drugi sklep na tej
ulicy handluje pieczywem.
– Piekarñ produkuj¹cych ubywa. Sklepów
tej bran¿y jest coraz wiêcej, ale one pojawiaj¹
siê i znikaj¹. Za komuny o tym, co i gdzie
mo¿na sprzedawaæ, decydowa³ urzêdnik, to
nie by³o dobre. Teraz wybiera konsument,
jeœli towar jest dobry, kupi, jak nie, nie kupi.
Najlepszym sprawdzianem jest rynek.
– Pojawi³a siê moda na pieczenie chleba
w domach.
– Powiem na przyk³adzie pani architekt,
która dla nas projektuje. Zwróci³a siê do
mnie: „Panie Pellowski, da³by mi pan trochê kwasu chlebowego”. Spyta³em: „A po
co to pani?” A ona siê zwierzy³a, ¿e próbowa³a piec chleb w domu, ale rodzina siê
z niej œmia³a, ¿e wysz³y ceg³y. Mówiê: „Pani
Olgo, nie lepiej kupiæ?” A ona: „Nie, moja
babcia piek³a chleb, moja mama piek³a
chleb i ja te¿ bêdê piek³a chleb”. I krótko
j¹ przeszkoli³em jak sprawiæ, ¿eby chleb
by³ pulchny, bo kwas chlebowy nie uratuje wyrobu, je¿eli nie bêd¹ przestrzegane
pewne zasady. I ona dwa razy do roku, na
œwiêta, piecze chleb.
– Zagro¿enie dla piekarzy?
– Wprost przeciwnie, uwa¿am to za zjawisko
pozytywne i wychodzê temu naprzeciw.
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W nowym kompleksie, jaki wybudowa³em
na Olszynce, otwarcie przewidujê wiosn¹
2015 roku, przy kawiarni bêdzie dzia³aæ
ma³a piekarenka. W kuchni wybudowaliœmy
kaflowy piec chlebowy, tak zwany piersiowy, opalany drewnem, w którym wypiekaæ bêdziemy chleb i bu³ki. Chleb – na
oczach klientów kawiarni – bêdzie garowa³ na deskach i trafi do pieca. Urz¹dzenia
udostêpnimy od czasu do czasu uczestnikom
ogólnodostêpnych warsztatów pod nazw¹:
„Ka¿da mama piecze sama”. Pierwszy termin
szkolenia – przed przysz³oroczn¹ Wielkanoc¹, serdecznie zapraszam.
W innej sali ustawiamy – wykonywane
na nasze zamówienie – urz¹dzenia, które
niegdyœ u¿ywano w piekarniach, jako eksponaty. S¹ wœród nich kopie tak zwanych
bajt – drewnianych sto³ów z pó³okr¹g³¹
dzie¿¹ – do wykonywania ró¿nych czynnoœci manualnych. Na bajtach ciasto siê
werkowa³o, to znaczy toczy³o z niego kule,
nastêpnie lêgowa³o, czyli wyd³u¿a³o i formowa³o bochenki. W tym¿e stole, wewn¹trz,
wyrabiano rêcznie kwas chlebowy. Powiesi³em w tym pomieszczeniu obraz, namalowany przez zaprzyjaŸnionego artystê,
przedstawiaj¹cy nasz¹ rodzinê w strojach
starogdañskich nad brzegiem Mot³awy,
nieopodal ¯urawia.
– Wraz z zamykaniem ma³ych, nierentownych piekarñ rzemieœlniczych, znikaj¹
stare maszyny.
– Pomys³ na rozwi¹zanie problemu mam
prosty. W obiektach na Olszynce przewidzia³em miejsce i na zabytki. Tworzymy
Izbê Pamiêci Piekarstwa. Jest tam ju¿
maszyna polskiej produkcji, w której siê
miesi³o ciasto, tak zwana miesiarka, kupi³
j¹ tata w 1968 roku, gdy nasza piekarnia,
wczeœniej przez pañstwo odebrana, ogo³ocona z urz¹dzeñ, wróci³a do rodziny. Umieœciliœmy tam tak¿e druciane kosze do pieczywa, s³u¿¹ce nam w czasie strajków
sierpniowych w latach 80. do przewo¿enia
chleba dla robotników do Stoczni Gdañskiej
im. Lenina. Na pocz¹tku lat 90. w³aœcicielka cukierni „Warszawianka” przy ulicy £agiewniki w Gdañsku, odchodz¹c na
emeryturê, zadzwoni³a do mnie, pytaj¹c, czy
nie kupi³bym od niej maszyny do lodów.
Jak mi powiedzia³a, ¿e rezygnuje, kupi³em
od niej ca³¹ cukierniê. W lokalu uruchomiliœmy sklep. By³o tam te¿ bardzo ciekawe
urz¹dzenie do mieszania ciasta z okresu
miêdzywojennego, które poddaliœmy renowacji i ustawiliœmy jako eksponat. Kolekcja siê powiêksza.
– Co to za relikty przesz³oœci zawiera
stoj¹ca w hallu gablota?
– S¹ to przedmioty wykopane w trakcie budowy obiektu. A trzeba wiedzieæ, ¿e w tym

miejscu na Olszynce w latach 20. by³o
bajoro i wysypywano do niego popió³ i œmiecie ze Œródmieœcia. OdnaleŸliœmy i wyeksponowaliœmy ró¿ne drobne, ³adne, przedmioty – buteleczki od perfum, lekarstw,
p³ynów do dezynfekcji ust oraz przypraw
do zup, kapsle i zamkniêcia do butelek, foremki do pierników, klucze, reklamy, ka³amarze, ³y¿ki, sygnet, orze³ polski z czapki
wojskowej i in. S¹ te¿ znaczki: niemiecki
ze swastyk¹ jakiegoœ klubu sportowego, mosiê¿ny klubu kajakarskiego, pocztowy z tr¹bk¹ i herbem Gdañska. Cennym znaleziskiem
jest reklama istniej¹cej do dziœ, niemieckiej
firmy ubezpieczeniowej, Iduna Germania,
któr¹ za³o¿yli rzemieœlnicy. Wykopalisk jest
znacznie wiêcej, wyeksponowaliœmy najciekawsze.
– Tak du¿ego i nowoczesnego kombinatu,
jaki tworzy pan na Olszynce, nie ma na
Wybrze¿u.
– Przenosimy do nowej siedziby ca³¹ produkcjê. Ju¿ teraz dzia³aj¹ tu biura. I pokój
dla goœci, który wyposa¿y³em w dzie³a sztuki, rodzinne zdjêcia i pami¹tki. Ten obraz
olejny, z widokiem Gdañska, z gabinetu ksiêdza pra³ata Henryka Jankowskiego, dostaliœmy od jego rodziny w dowód wdziêcznoœci po ods³oniêciu pomnika przed Bazylik¹
œw. Brygidy. Dedykacja brzmi: „Kochanym
przyjacio³om, Katarzynie i Grzegorzowi
Pellowskim, sk³adamy serdeczne podziêkowania za okazane serce, zrozumienie, za
wieloletni¹ pomoc, wsparcie fizyczne, psychiczne oraz materialne naszemu nieod¿a³owanemu Bratu, Wujkowi, Szwagrowi, ksiêdzu pra³atowi Henrykowi Jankowskiemu”.
Umieœci³em tu, przyznany mi w 2009 roku
Medal Ksiêcia Mœciwoja II „za rozwijanie
i upowszechnianie najpiêkniejszych tradycji
dawnego gdañskiego piekarnictwa oraz bezinteresowne zaanga¿owanie w sprawie edukacji m³odzie¿y”. Na œcianie wisi moja
karykatura narysowana przez Mariana Ko³odzieja, któr¹ wykupi³em na aukcji charytatywnej. Jest Szabla im Jana Kiliñskiego,
najwy¿sza rzemieœlnicza Odznaka Honorowa za zas³ugi dla rzemios³a, któr¹ w ostatnim czasie otrzyma³em.
– Pana firma rodzinna jest odbiciem
dziejów polskiego piekarstwa, wpisanych
w historiê Polski.
– Przetrwanie nie by³o ³atwe, czêsto okupione i zdrowiem i ¿yciem. W pod koniec lat
40. w³adze komunistyczne gnêbi³y ojca, tak,
jak i innych rzemieœlników, coraz wiêkszymi dop³atami do podatków, tak zwanymi
domiarami i kontrolami, urzêdnikom towarzyszyli milicjanci z karabinami, którzy
na czas „pracy” zakuwali tatê w kajdanki.
Ojciec postanowi³ uciec z Polski do Szwecji, w 1949 roku, wraz z piêcioma kolega-
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mi, ukry³ siê na barce z wêglem. Na Zatoce Gdañskiej barkê zatrzyma³ okrêt patrolowy Wojsk Ochrony Pogranicza, uciekinierów przewieziono do aresztu œledczego
Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa
w Gdañsku przy ul. Kurkowej, do wiêzienia przy ul. Okopowej w Gdañsku, nastêpnie do wiêzienia Urzêdu Bezpieczeñstwa
w Starogardzie Gdañskim. Wszyscy, w tym
ojciec, podczas œledztwa, torturowani, jednego z towarzyszy ucieczki zakatowano
na œmieræ.
Tata mój spêdzi³ dwa lata w wiêzieniu
i na robotach, móg³ nie wróciæ. W 2007 roku
zadzwoni³ do mnie prokurator i zapyta³,
czy Józef Pellowski to by³ mój tata. Potwierdzi³em, wezwano mnie, jako œwiadka, do
prokuratury Instytutu Pamiêci Narodowej
w Gdyni. Dowiedzia³em siê, ¿e rodzina
zamordowanego kolegi ojca z barki, której
ujawniono akta sprawy ucieczki, natrafi³a
na nasze nazwisko. Odnaleziono oprawcê,
Kazimierza W., mia³ wtedy 85 lat, mieszka³
w Œwinoujœciu, nie stawi³ siê na rozprawê,
przes³uchiwany na miejscu, twierdzi³, ¿e niczego nie pamiêta. Ja siê w na tej rozprawie
pop³aka³em. Pytano mnie, co tata opowiada³
na temat swojego pobytu w wiêzieniu, jak
by³ przes³uchiwany i torturowany. Relacjonowa³em i prze¿ywa³em wszystko od nowa.
– Pañstwo Pellowscy dzia³aj¹ na rzecz
miasta.
– Bycie piekarzem w trzecim pokoleniu zobowi¹zuje, ¿eby, oprócz pieczenia chleba,
robiæ coœ wiêcej. Prowadzimy z ¿on¹ i ca³¹
rodzin¹ ró¿nego rodzaju akcje pomocowe.
Wspieramy na sta³e swoimi wyrobami Dom
Pomocy Spo³ecznej Sióstr Pallotynek w Sobieszewie, jeŸdzi tam ¿ona z córk¹. Anga¿ujemy siê w mniejsze pomocowe przedsiêwziêcia. Sporo czasu poœwiêcam samemu

rzemios³u. Uda³o nam siê, wspólnie z kolegami, uruchomiæ pierwsz¹ w Polsce
szko³ê rzemieœlnicz¹ – Pomorskie Szko³y
Rzemios³ – przy ulicy Sobieskiego w Gdañsku – Wrzeszczu. To jest ogromny sukces.
Szko³y rzemieœlnicze wczeœniej dzia³a³y, ale,
po utworzeniu gimnazjów i liceów zawodowych, w³adze oœwiatowe odesz³y od typowego kszta³cenia zawodowego. Ten du¿y
b³¹d natychmiast wy³apaliœmy i poszliœmy
w³asn¹ drog¹. Obecnie w województwie pomorskim mamy dwie takie szko³y, druga
jest w Wejherowie, bardzo dobrze prowadzona przez miejscowy Cech Rzemios³ Ró¿nych.
Jestem cz³onkiem Zarz¹du Pomorskiej Izby
Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, wiêc mam wp³yw na to, co siê
dzieje w województwie. Wchodzê te¿ w sk³ad
Zarz¹du Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego,
którego siedziba mieœci siê w pa³acu naprzeciwko ministerstwa zdrowia przy ulicy
Miodowej w Warszawie. Jesteœmy jedyn¹
organizacj¹ pracodawców w Polsce tak
dobrze zorganizowan¹, podstawowy szczebel znajduje siê w mieœcie, potem izba, nastêpnie zwi¹zek w Warszawie, bardzo mocna struktura. Skalê odda to, ¿e jako rzemios³o,
nale¿ymy do komisji trójstronnej przy premierze.
– Szczególny wk³ad ma pana rodzina w
budowê pomnika ksiêdza pra³ata Henryka Jankowskiego.
– By³em inicjatorem przedsiêwziêcia z racji
tego, ¿e w pewnym okresie by³a to osoba
w Gdañsku bardzo znacz¹ca. Ksi¹dz pra³at by³ filarem ca³ej naszej Solidarnoœci,
ogromnie wspiera³ j¹ w momentach krytycznych poprzez msze, spowiedŸ, organizowanie pomocy dla strajkuj¹cych robotników, podnosi³ na duchu i dziêki temu ruch
wolnoœciowy przetrwa³. Lech Wa³êsa mówi³

wielokrotnie, ¿e bez ksiêdza pra³ata nie by³oby Solidarnoœci i nie by³oby te¿ Lecha
Wa³êsy. Ja z tat¹ codziennie rozmawialiœmy,
s³uchaliœmy Wolnej Europy, kiedy mówi³o siê
o wkroczeniu wojsk radzieckich, o tym nie
wolno zapominaæ, zdawa³em sobie sprawê
z zagro¿enia. Tata zmar³ w 1989 roku, zabrak³o mi jego wsparcia w momencie transformacji. Trzyma³em siê blisko ksiêdza pra³ata,
bo tam by³a informacja z pierwszej rêki,
obiektywna, ona mnie podtrzymywa³a, bêd¹c
blisko ksiêdza, mia³em poczucie komfortu,
¿e wiem, co siê naprawdê w Polsce dzieje.
Ksi¹dz w ostatnim okresie swojego ¿ycia
i po œmierci, by³ marginalizowany przez polityków, w³adze. Zaproponowa³em prezydentowi Paw³owi Adamowiczowi ¿eby na
Skwerze im. ks. pra³ata Henryka Jankowskiego postawiæ pomnik kapelana Solidarnoœci. Pomys³ spotka³ siê z wielk¹ aprobat¹,
zawi¹zaliœmy spo³eczny komitet, zebraliœmy
pieni¹dze i wspólnym wysi³kiem przedsiêwziêcie zrealizowaliœmy. O tym, ¿e by³ to
dobry pomys³ œwiadczy fakt, ¿e przy pomniku codziennie stoj¹ œwie¿e kwiaty. Ksi¹dz
ca³y czas ¿yje w pamiêci mieszkañców.
– Ufundowa³ pan dzwon do karylionu na
wie¿y Ratusza G³ównego Miasta poœwiêcony pana ojcu, Józefowi Pellowskiemu.
– Mo¿liwoœæ, ¿eby mieæ w³asny dzwon, zdarza siê raz na piêæset lat, nie skorzystaæ z takiej okazji by³oby niewybaczalnym b³êdem.
Osoby, które staæ na finansowy wk³ad, powinny braæ udzia³ w tego typu inicjatywach,
dziêki którym miasto staje siê ciekawsze.
Jako rzemieœlnicy w Bazylice Mariackiej,
po lewej stronie O³tarza G³ównego, mamy
swoje piêkne, poz³acane, epitafium, sfinansowaliœmy te¿ Drogê Królewsk¹ w tej œwi¹tyni, ufundowa³em jedn¹ ze stacji.
KATARZYNA KORCZAK

Stowarzyszenie WAGA działa

95. urodziny Brunona Zwarry
Brunon Zwarra jest cenionym autorem ksi¹¿ek o Gdañsku: autobiograficznych Wspomnieñ gdañskiego bówki w piêciu
tomach, czterotomowej powieœci historycznej Gdañszczanie, powieœci historycznej W gdañskiej twierdzy oraz zbioru
wspomnieñ Gdañsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdañszczan.
Pisarz urodzi³ siê 18.10.1919 r. na Biskupiej Górce i mieszka³ tam do 1939 r.
Lektura obowi¹zkowa
Nikt, tak wzruszaj¹co, jak on, nie opisa³
tej szczególnej przestrzeni miasta. W swoich
Wspomnieniach gdañskiego bówki poœwiêci³ jej wiele miejsca, ze szczególn¹ precyzj¹
oddaj¹c malowniczy klimat minionego czasu.
Jak wielu ówczesnych gdañskich Polaków, nale¿a³ do Katolickiego Stowarzysze-

nia M³odzie¿y Mêskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków oraz Klubu Sportowego
„Gedania” – w ówczesnym Wolnym Mieœcie Gdañsku, bycie cz³onkiem klubu by³o
zaszczytem i honorem patriotycznej s³u¿by
wobec Polski.
We wrzeœniu 1939 r. zosta³ aresztowany
przez Niemców i przetrzymywany w obozach koncentracyjnych – Stutthof i Sachsenhausen. Zwolniony z obozu, powróci³ do
Gdañska i do pracy w Emiliewerk Segor –

wytwórni szyldów emaliowanych. Po wojnie ogromnym trudem odbudowa³ ten zak³ad, który funkcjonowa³ ju¿ pod now¹
nazw¹ – Zak³ad Lakierniczo-Emalierski
„Gedania”.
W latach 70. XX wieku podj¹³ pracê literack¹, której owocem jest opublikowanie
dwóch powieœci, piêciotomowych wspomnieñ, zbioru 73 relacji gdañskich Polaków.
Aby uhonorowaæ jego twórczoœæ, która,
jak podkreœli³ gdañski prezydent Pawe³
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Adamowicz, jest obowi¹zkow¹
lektur¹ dla ka¿dego Gdañszczanina, Stowarzyszenie WAGA
zorganizowa³o 18 paŸdziernika
Œwiêto 95. Urodzin Brunona
Zwarry. Uroczystoœæ odby³a siê,
a jak¿e, w³aœnie na Biskupiej
Górce, w lokalu Stowarzyszenia
przy ulicy Biskupiej 4, ulicy,
przy której to w³aœnie mieszka³
pisarz.
Program urodzinowych obchodów rozpoczê³y warsztaty
plastyczne dla dzieci, prowadzone przez wyk³adowczyniê
Na
gdañskiej Akademii Sztuk Piêknych – Agnieszkê Gewartowsk¹. Prace namalowane przez dzieci by³y eksponowane
w holu lokalu. Stworzy³y mini wystawê
dokonañ ma³ych artystów.
Tajemnice uliczki Biskupiej
Ju¿ nieco zró¿nicowane wiekowo, liczne
grono przyby³ych, uczestniczy³o w organizowanej przez gdañsk¹ przewodniczkê
Agnieszkê Mencel grze miejskiej – Tajemnice uliczki Biskupiej. Nagrodami w grze
by³y m.in. egzemplarze I tomu Wspomnieñ gdañskiego bówki oraz limitowana
edycja przypinek z wizerunkiem gdañskiego bówki w³aœnie.
W miêdzyczasie pojawiali siê ju¿ pierwsi goœcie wernisa¿u, który o godzinie 18.00
rozpoczê³a Gra¿yna Knitter, cz³onkini Stowarzyszenia WAGA i wspó³organizatorka
wystawy poœwiêconej osobie i twórczoœci
Brunona Zwarry. Uroczysta mowa powitalna by³a doskona³¹ okazj¹, aby podkreœliæ
wyj¹tkowe dokonania pisarza dla zachowania historii Biskupiej Górki, a tak¿e, czêsto
tragicznych, losów gdañskich Polaków. Na
uroczystoœci obecna by³a równie¿ rodzina
jubilata, który ze wzglêdu na stan zdrowia
nie móg³ w spotkaniu uczestniczyæ. Córka
pisarza podkreœli³a, ¿e sobotnia uroczystoœæ

cza³ Brunon Zwarra, z podpisem
legendarnego dyrektora szko³y
– Jana Augustyñskiego, a tak¿e
materia³y i notatki stanowi¹ce
warsztat pisarski autora. Nieocenion¹ pomoc¹ w organizowaniu
wystawy by³a wspó³praca z Ew¹
Lichnerowicz z Pracowni Rêkopisów Biblioteki Gdañskiej Pañstwowej Akademii Nauk (PAN).
Pozwoli³o to na wypo¿yczenie
czêœci eksponatów ze zbiorów
PAN, której to pisarz je wczeœniej ofiarowa³. Szczególne poFot. Wojtek Ostrowski
dziêkowania nale¿¹ siê równie¿
95. urodziny Bronona Zwarry przybyli liczni goœcie
wnukowi Brunona Zwarry –
by³a niezwykle wa¿na dla jej ojca, bowiem Adamowi Choroszkiewiczowi, który od
jego niezmiennym celem by³o zawsze pod- pocz¹tku bardzo serdecznie odniós³ siê do
trzymywanie ognia pamiêci minionego czasu, pomys³u zrealizowania uroczystych uroa licznie zgromadzeni goœcie dowiedli, ¿e dzin jego dziadka, wypo¿yczaj¹c rodzinne
tak w³aœnie siê sta³o, ¿e pamiêæ ¿yje w nich. pami¹tki na czas wystawy. Zgromadzone
Gromkimi brawami nagrodzono zapre- eksponaty mo¿na ogl¹daæ codziennie do
zentowany film Biskupia Górka Brunona koñca paŸdziernika w siedzibie StowarzyZwarry, zrealizowany przez uznanego fo- szenia WAGA.
tografika Wojtka Ostrowskiego, przy wspó³Dwa dni po uroczystoœciach przedstawipracy z cz³onkiniami WAGI: Gra¿yn¹ Knit- cielki Stowarzyszenia WAGA spotka³y siê
ter i Krystyn¹ Ejsmont. Zawarto w nim m.in. z Brunonem Zwarr¹. Opowiedzia³y pisarzowi
archiwalne wypowiedzi Brunona Zwarry. o przebiegu zorganizowanych urodzin oraz
Nie zabrak³o równie¿ tradycyjnego urodzi- wrêczy³y urodzinowe kartki z ¿yczeniami
nowego akcentu, czyli wspólnego toastu od przyby³ych na wernisa¿ goœci.
lampk¹ szampana, uroczystego dzielenia tor– Mimo skromnoœci i ostro¿noœci dla wytu, który przygotowa³a i ofiarowa³a gdañ- ró¿niania jego osoby jubilat by³ zadowolony
ska Cukiernia P³oñczak, a tak¿e odœpiewa- z przebiegu urodzin. Ods³ucha³ nagrania
nia 100 lat na czeœæ jubilata.
z wzniesionego spontanicznie toastu i odœpiewanych „Stu lat”. By³ w znakomitej
Maszynopisy dzie³, fotografie,
formie, ¿eby nie powiedzieæ – nastroju wrêcz
œwiadectwo z Gimnazjum Polskiego
figlarnym – wspomina Gra¿yna Knitter.
Profesjonalnie przygotowana wystawa
Sukces zorganizowanego Œwiêta Urodzin
przyci¹ga³a zainteresowanie licznie zgroma- Brunona Zwarry, zainteresowanie wystaw¹,
dzonych goœci. Wœród eksponatów znalaz³y które przeros³o oczekiwania, zachêca Stosiê m.in. oryginalne maszynopisy dzie³ pisa- warzyszenie WAGA do zorganizowania
rza, wielkoformatowe kopie fotografii doku- kolejnych, 96. Urodzin uznanego pisarza.
mentuj¹ce ¿ycie autora, œwiadectwo szkolne Czego ¿yczê pañstwu, sobie, a przede
ze s³ynnego gdañskiego Gimnazjum Polskie- wszystkim Brunonowi Zwarrze.
go, do którego w latach 1929–1935 uczêszDOMINIKA IKONNIKOW

Fot. Krystyna Ejsmond

Gra miejska „Tajemnice uliczki Biskupiej” zainteresowa³a przede
wszystkim m³odzie¿
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Fot. Miros³aw Ejsmont

Gromkimi brawami nagrodzono film „Biskupia Górka Brunona
Zwarry”, Wojtka Ostrowskiego
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Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (21)

Do otrzymania odszkodowania
za nieruchomoœæ zajêt¹ pod drogê
publiczn¹ wystarczy wniosek
jednego ze wspó³w³aœcicieli
Z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomoœci zajête pod drogi publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe) na
mocy art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz.U. Nr 133 poz. 873)
przesz³y na w³asnoœæ w³aœciwej j.s.t. albo Skarbu Pañstwa.
Dotychczasowym w³aœcicielom zagwarantowano jednak prawo do odszkodowania.
Urzeczywistnieniem tych zasad jest wspomniany art. 73 ust. 1, zgodnie z którym:
„Nieruchomoœci pozostaj¹ce w dniu 31 grudnia 1998 r. we w³adaniu Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego, nie stanowi¹ce ich w³asnoœci, a zajête pod drogi
publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. staj¹
siê z mocy prawa w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa lub w³aœciwych jednostek samorz¹du
terytorialnego za odszkodowaniem.”
Problemy dwojakiej natury
Problemy w stosowaniu tego przepisu
s¹ dwojakiej natury.
Po pierwsze wielokrotnie zdarza³o siê jak
i nadal siê zdarza, i¿ decyzje w³aœciwych
wojewodów, potwierdzaj¹ce przejœcie prawa
w³asnoœci nieruchomoœci na rzecz j.s.t albo
Skarbu Pañstwa (art. 73 ust. 3 ww. ustawy),
wydawane by³y po terminie, do którego najpóŸniej nale¿a³o sk³adaæ wnioski o ustalenie
odszkodowania, czyli po dniu 31 grudnia
2005 r.
Niejednokrotnie w³aœciciele nieruchomoœci dowiadywali siê o utracie prawa w³asnoœci nieruchomoœci dopiero z takiej decyzji wojewody wydanej ju¿ 31.12.2005 r.
A jak potwierdzono w orzecznictwie s¹dów
administracyjnych, termin wskazany w art.
73 ust. 4 jest terminem zawitym prawa
materialnego i jako taki nie podlega przywróceniu, niezale¿nie od przyczyn, jakie
stanowi³y przyczynê jego uchybienia.
Innym problemem poprzednich w³aœcicieli
jest to, czy w przypadku z³o¿enia wniosku
przez jednego albo kilku spoœród wspó³w³aœcicieli, mo¿na mówiæ o skutecznym z³o¿eniu
wniosku przez wszystkich wspó³w³aœcicieli.
Maj¹c na uwadze konstytucyjn¹ zasadê
ochrony prawa w³asnoœci nale¿y na to pytanie odpowiedzieæ twierdz¹co.
Jak podkreœli³ Naczelny S¹d Administracyjny w orzeczeniu z dnia 23.02.2011 r.
I OSK 453/10 organy administracji publicznej czuwaj¹ nad tym, aby strony i inne
osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu nie
ponios³y szkody z powodu nieznajomoœci

prawa i w tym celu udzielaj¹ niezbêdnych
wyjaœnieñ i wskazówek (art. 9 kpa).
Ponadto NSA, orzekaj¹c w przedmiotowej
sprawie o zasadnoœci stanowiska, i¿ roszczenie pozosta³ych wspó³w³aœcicieli nieruchomoœci nie wygasa na skutek z³o¿enia wniosku
przez jednego z nich, powo³uj¹c siê na inny
wyrok NSA z dnia 11.01.2010 r., podjêty
w sk³adzie 7 sêdziów I OPS 3/09, zgodzi³
siê z wyk³adni¹ ww. art. 73 ust. 1 ustawy
z dnia 13.10.1998 r., zgodnie z któr¹ ustawodawcy przyœwieca³ zamys³ stworzenia
procedury, która umo¿liwia³aby ubieganie siê
o s³uszne odszkodowanie wszystkim osobom,
które utraci³y prawo w³asnoœci do nieruchomoœci na skutek wejœcia w ¿ycie przepisów
ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy reformuj¹ce administracjê publiczn¹, w myœl konstytucyjnej zasady ochrony w³asnoœci.
Zdaniem NSA odroczenie terminu do
sk³adania wniosków o wyp³atê odszkodowania mia³o na celu danie czasu uw³aszczonym
osobom na ujawnienie swoich praw.
Na przyk³adzie nieruchomoœci w Gdyni
Faktem jest jednak, i¿ wielu stanów
faktycznych nie uda³o siê uregulowaæ do
koñca 2005 roku, gdy¿ decyzje wojewodów, potwierdzaj¹ce przejœcie z mocy prawa nieruchomoœci zajêtej pod drogi publicznej trybie art. 73, s¹ wydawane do
dzisiaj. Z tych te¿ wzglêdów nie mo¿na
tymi negatywnymi konsekwencjami obci¹¿aæ stron postêpowania (poprzednich
w³aœcicieli nieruchomoœci).
Podobna sytuacja mia³a miejsce w jednej
ze spraw dotycz¹cej nieruchomoœci po³o¿onej w Gdyni, która przesz³a na w³asnoœæ
Gminy Gdynia jako zajêta pod drogê gminn¹.
Nieruchomoœæ w dniu przejêcia, czyli
01 stycznia 1999 r., stanowi³a przedmiot
wspó³w³asnoœci 10 osób. Wniosek o odszkodowanie zosta³ z³o¿ony przez wszystkich
wspó³w³aœcicieli, przy czym 3 z nich wystêpuje we wniosku jako „wnioskodawcy”,
a pozostali „jako uczestnicy”. Trzeba jednak wskazaæ, i¿ kodeks postêpowania administracyjnego pos³uguje siê wy³¹cznie
pojêciem strony (art. 28 kpa) i nie rozró¿-

nia osób uczestnicz¹cych w postêpowaniu
administracyjnym na wspomnianych „wnioskodawców” i „uczestników”.
Ów wniosek zosta³ jednak podpisany
tylko przez wspomnianych 3 „wnioskodawców”, a organ administracji przez niemal
10 lat nie d¹¿y³ do wyjaœnienia, czy pozosta³e strony (okreœlone we wniosku jako
„uczestnicy”) bêdê w sprawie uczestniczyæ
samodzielnie (i w konsekwencji wezwaæ
ich do podpisania wniosku pod rygorem
jego zwrotu (art. 64 par. 2 kpa)), czy te¿
bêd¹ reprezentowane przez „wnioskodawców” (i w takim przypadku za¿¹daæ stosownych pe³nomocnictw).
Obecnie organ prowadz¹cy postêpowanie
stoi na doœæ dziwnym stanowisku, i¿ osoby
okreœlone we wniosku o ustalenie odszkodowania jako „uczestnicy” s¹, co prawda,
stronami w sprawie o ustalenie odszkodowania z uwagi na swój interes prawny, przy
czym jednoczeœnie organ nie bêdzie „w sposób w³adczy kszta³towa³ ich praw i obowi¹zków”.
Z tak¹ praktyk¹ nie mo¿na siê zgodziæ,
gdy¿ organ, maj¹c w¹tpliwoœci co do skutecznego z³o¿enia wniosku przez „uczestników”, powinien wydaæ decyzjê pozytywn¹
(o ustaleniu odszkodowania) co do „wnioskodawców” oraz w stosunku do pozosta³ych stron („uczestników”) wydaæ decyzjê
o odmowie przyznania odszkodowania.
Podsumowuj¹c, nale¿y wskazaæ, i¿ roszczenie odszkodowawcze na gruncie art. 73
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. nie
wygasa w stosunku do pozosta³ych wspó³w³aœcicieli, je¿eli choæ jeden ze wspó³w³aœcicieli z³o¿y³ wniosek o odszkodowanie
w ustawowym terminie.
Tak samo prawo to nie wygasa w stosunku do tych wspó³w³aœcicieli, którzy, co
prawda wniosek z³o¿yli, ale go nie podpisali
albo je¿eli wniosek zosta³ z³o¿ony w ich
imieniu ale bez przed³o¿enia stosownego
pe³nomocnictwa przez pe³nomocnika.
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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XI Dni Mniejszości w Gdańsku

Wczoraj i dziœ
Organizowane ju¿ po raz XI „Biografie Gdañskie – Dni Mniejszoœci” pozwalaj¹ na poznawanie odmiennych ni¿ polska kultur mieszkañców grodu nad Mot³aw¹. Pomys³ spotkañ narodzi³ siê w 2004 roku,
po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Gdañsk by³ i jest nadal tyglem
kulturowym, a mniejszoœci wnosi³y
i wnosz¹ istotny wk³ad w jego rozwój.

„Kenigsberskij marzipan”, reprezentuj¹ce kulturê Niemców rosyjskich.
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e prezydent
Gdañska Pawe³ Adamowicz wrêWieloœæ kultur
czy³ Nagrodê w Dziedzinie Kultury
W przypadaj¹cym na XVI i XVII
szefowej mniejszoœci bia³oruskiej
wiek okresie rozkwitu Gdañska ¿yli
dr Helenie G³ogowskiej. Podziêkotu Niemcy, Polacy, ¯ydzi, Holendrzy
wano te¿ oklaskami pani Lidii Podoraz Szkoci. Z kolei po II Wojnie
leœnej z Biura ds. Kultury Urzêdu
Œwiatowej do zrujnowanego miasta
Miejskiego w Gdañsku za owocn¹
trafili ¯ydzi, Ukraiñcy, Bia³orusini,
i bardzo profesjonaln¹ wspó³pracê.
Tatarzy, Litwinie oraz Ormianie,
Fot. arch.
Na zakoñczenie odby³a siê wspóla tak¿e Karaimi. Pozostali te¿ na
na
biesiada. By³a to te¿ okazja do
Susanna Jary-Ma³ecka podczas wystêpu na spotkaniach
tych terenach Niemcy.
wymiany
doœwiadczeñ i pogl¹dów.
XI „Biografie Gdañskie – Dni Mniejszoœci”
Na to czterodniowe wydarzenie,
– Æwieræ wieku, które up³ynê³o
którego wspó³organizatorami s¹ gdañsiennyj list” z Gródka. Du¿e zainteresowanie od pamiêtnych przemian roku 1989, sk³ania
skie mniejszoœci, z³o¿y³y siê koncerty, spotka- publicznoœci wzbudzi³ pokaz tatarski „Malo- do refleksji – podkreœla przewodnicz¹cy
nia, wyk³ady i dyskusje. W nowo otwartym wanie piaskiem” Miry Maj.
gdañskiego oddzia³u Towarzystwa Spo³eczTeatrze Szekspirowskim wyst¹pi³, reprezenno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce Jakub
Æwieræ wieku po przemianach
tuj¹cy kulturê ¿ydowsk¹, zespó³ „WUS
Szadaj. – Niew¹tpliwie, by³ to bardzo
Natomiast najbardziej podoba³ siê wyZING DER JID” z jego liderem Volodymiwa¿ny okres dla mniejszoœci narodowych
rem Bilokurem na czele. Repertuar litewski stêp Susanny Jary-Ma³eckiej „Wesna, we- i etnicznych na Pomorzu. Myœlê, ¿e go nie
mogliœmy us³yszeæ w wykonaniu folklory- snoju” w repertuarze ukraiñsko-³emkowskim. zmarnowaliœmy.
stycznego zespo³u „Gryæia” z Wilna. Bia³o- Na zakoñczenie pojawi³y siê dwa zespo³y
JAROS£AW BALCEWICZ
ruskie piosenki ludowe przedstawi³ „Wo- z Kaliningradu: „Bernsteinblumen” oraz

Ruszyła IV edycja projektu

PrzyjdŸ po kartê „Kawiarnia dla Seniora”
Ruszy³a IV edycja projektu „Kawiarnia dla Seniora”. Celem
dzia³ania jest aktywizacja osób starszych, które, po okazaniu
Karty Wstêpu, za symboliczne 1,80 z³, kupiæ mog¹ fili¿ankê
kawy, lub herbaty. Jest to zachêta do wyjœcia z domu i mi³ego

Fot. arch.

Anna Makilla wyda³a ju¿ prawie 30 Kart Wstêpu do lokali
w ramach IV edycji projektu „Kawa dla Seniora”

24

Nr 11/2014
spêdzenia czasu w dobrym towarzystwie.
W tym roku w projekcie uczestnicz¹: Piekarnia – Cukiernia „Pellowski” przy ul.
Podwale Staromiejskie 82, „Maraska”
przy ul. D³ugiej 31/32, Restauracja „Portland” przy ul. D³ugie Ogrody 27 i Cukier-

nia „Sowa” przy ul. D³ugiej 13 – 17. Karty wstêpu odebraæ bêdzie mo¿na od Anny
Makilli w siedzibie Rady Dzielnicy
Gdañsk – Œródmieœcie przy ul. Ogarnej 56
(Pa³ac M³odzie¿y) w dniach: 12 listopada
2014 roku w godzinach od 17 do 19 oraz

i 17 i 24 listopada 2014 roku w godzinach
od 11 do 13.
Karty IV Edycji projektu „Kawiarnia
dla Seniora” wa¿ne s¹ od 2 listopada 2014
r. do 30 czerwca 2015 roku.
K.K.

Nieznane fakty z 13 października 1939 roku

Jak Niemcy poddali siê
Polakom (2)
Wrzesieñ i paŸdziernik to dobra pora na przypominanie historii. Lekcje s¹ najciekawsze, gdy wiedzê przekazuj¹ nam uczestnicy
zdarzeñ. Autor – polski ekonomista, profesor w dziedzinie ekonomiki portów morskich i ¿eglugi, od 1945 roku mieszkaniec
Gdañska – Wrzeszcza – opowiada o nieznanych faktach, jakie mia³y miejsce 13 paŸdziernika 1939 roku z jego udzia³em.
Prof. Witold Andruszkiewicz jest cz³onkiem Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
17 wrzeœnia 1939, agresja sowiecka
na Polskê
Marszalek Rydz Œmig³y, opuszczaj¹c
terytorium Polski, wyda³ rozkaz, aby nie
atakowaæ oddzia³ów Armii Czerwonej, chyba, ¿e one zaatakuj¹, to wówczas broniæ
siê... Przyst¹pienie ZSRR do wojny wywo³a³o praktykê ukrywania posiadanego stopnia poprzez odrywanie gwiazdek i pasków,
gdy¿ oficerowie wiedzieli z okresu pierwszej wojny œwiatowej, ¿e komuniœci nastawieni byli na niszczenie inteligentów. Nasze
zgrupowanie wojskowe korzysta³o z kawalerzystów jako ³¹czników, którzy spisywali
siê doskonale. Ka¿dy batalion co noc zmienia³ miejsce postoju, zgodnie z rozkazami
dowództwa zgrupowania. Tak prawie miesi¹c maszerowaliœmy, zmieniaj¹c miejsca
postoju, spod Che³ma ruszyliœmy na zachód
przez Rejowiec Fabryczny, nastêpnie na po³udnie, omijaliœmy Krasnystaw oraz Zamoœæ,
przechodziliœmy przez Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Bi³goraj, Ulanów w rejonie Sanu
i na pó³noc przez Lasy Janowskie do Frampola i w koñcu, na zachód przez Dzwolê,
szos¹ w kierunku Janowa Lubelskiego, po
pó³nocnym obrze¿u Lasów Janowskich.
W tym czasie, jako podchor¹¿y – posiadaj¹cy mapê wojskowa z DOW Lublin,
szereg razy by³em proszony g³ównie przez
pu³kowników, aby po¿yczyæ im moj¹ mapê.
Przewidywa³em to ju¿ w Lublinie i dlatego
przerysowywa³em mapy na pergamin i darowa³em je prosz¹cym, którzy byli z tych
otrzymanych kopii mapy bardzo zadowoleni. Na takiej kopii rysowa³em najwa¿niejsze
drogi i miejscowoœci oraz niektóre inne znaki. Od oko³o 20 wrzeœnia do 13 paŸdziernika 1939 roku ka¿dego dnia mieliœmy przypadkowe potyczki z Niemcami, lub by³y one

zaplanowane przeze mnie, na które dowódca batalionu kapitan Latusek pozwala³
g³ównie naszej kompanii ochotników. Maj¹c mapê wojskow¹, wybiera³em w lesie,
przez który przechodzi³a uczêszczana przez
Niemców szosa, dogodne dla nas miejsce
na zasadzkê. Gdy przeje¿d¿a³y niemieckie
samochody, obrzucaliœmy je granatami, aby
siê zapali³y i strzelaliœmy do Niemców.
Niestety, ka¿dorazowo Niemcy ostrzeliwali
nas z karabinów maszynowych, podczas gdy
my wycofywaliœmy siê g³êboko w las, strzelaj¹c z naszych karabinów. Ogó³em mieliœmy w tym okresie oko³o 30 rannych lekko
i œrednio, którzy byli opatrywani i leczeni
„domowo” w kompanii przez naszych studentów medycyny. Niestety, w tym okresie,
codziennie napadaj¹c na „jad¹cych” samochodami ciê¿arowymi Niemców, mieliœmy
piêciu ciê¿ko rannych, których zostawiliœmy w szpitalach, przy czym zostawialiœmy
w szpitalach tym ciê¿ko rannym – cywilne
ubrania.
Jak d³ugo ci Niemcy mog¹ do nas strzelaæ?
Szereg ochotników w Warszawie zg³osi³o siê do wymarszu, zgodnie z moim zaleceniem, z bron¹ myœliwsk¹, a nawet z wiatrówkami podobnymi do karabinów. Gdy
16 wrzeœnia 1939 roku, w lesie pod Che³mem, po w³¹czeniu naszej kompanii do batalionu kapitana Latuska, wszyscy cz³onkowie kompanii otrzymali karabiny z amunicj¹
i zapasy granatów, broñ myœliwska i wiatrówki by³y sprzedawane lub zamieniane
na wêdzone kie³basy.
Dnia 12 paŸdziernika 1939 roku ³¹cznik
kawalerzysta zawiadomi³ naszego dowódcê batalionu, kapitana Latuska, ¿e nastêpnego dnia, czyli 13 paŸdziernika 1939 roku,
w po³udnie, odbêdzie siê ostatnia odprawa
dowódców, poczynaj¹c od dowódcy kompanii wzwy¿ na wyznaczonej polance, w pó³-

nocnej czêœci Lasów Janowskich . Dlatego
nasz batalion, po œniadaniu stawi³ siê po
pó³nocnej stronie szosy, biegn¹cej na zachód do Janowa Lubelskiego. Do szosy nale¿a³o podczo³gaæ siê, gdy¿ t¹ szos¹ na zachód jecha³a nie koñcz¹ca siê niemiecka
kolumna zmotoryzowana, z³o¿ona z samochodów ciê¿arowych, opancerzonych i osobowych z oficerami. Na ka¿dym samochodzie stercza³a antena, co wskazywa³o, ¿e
kolumna jest wyposa¿ona w radiotelefony.
Po naszej stronie szosy by³ rów, z którego
wykopana ziemia tworzy³a wa³, za którym
my byliœmy ukryci. Na odcinku ponad kilometra zgromadzi³o siê nas oko³o 3.000
ludzi z naszego zgrupowania wojskowego.
Na odprawê do Lasów Janowskich oddzia³y schodzi³y siê z wszystkich stron. Zachodzi³a obawa, ¿e spóŸnimy siê na tê tak wa¿n¹
odprawê. Nasi dowódcy zdecydowali, ¿e nale¿y zatrzymaæ si³¹ ruch na szosie. Gdy zostanie wystrzelona rakieta, rozpoczynamy strzelanie do kolumny i obrzucanie granatami
samochodów ciê¿arowych, aby zapali³y siê.
Na odcinku mojej kompanii zapali³y siê
i stanê³y, jako pierwsze, dwa samochody
ciê¿arowe, gdy¿ mieliœmy w tym wprawê.
W odpowiedzi Niemcy z wszystkich samochodów zaczêli strzelaæ z karabinów maszynowych. Przy mnie, za wa³em le¿eli dowódcy plutonów, krzykn¹³em do nich, jak d³ugo
ci Niemcy mog¹ do nas strzelaæ? Te pociski
musz¹ siê im skoñczyæ. Minê³o jeszcze piêæ
minut i nagle, zapewne na rozkaz radiowy,
nast¹pi³a cisza. Z wszystkich samochodów
wysunê³y siê rêce powiewaj¹ce bia³ymi
chustkami. Krzykn¹³em: „Niemcy poddaj¹
siê nam – Polakom”. Na szosie, przed nami,
stan¹³ samochód opancerzony. Podbieg³em
do niego, trzymaj¹c w d³oni rewolwer, a drug¹ otworzy³em klapê w³azu. Wewn¹trz zobaczy³em wystraszonych Niemców, do których krzykn¹³em po niemiecku „Dok¹d
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panowie jad¹?” Na ich wystraszonych twarzach dostrzeg³em lekki uœmiech, gdy¿ mówi³em grzecznie „per panowie”. Niemiec,
zapewne dowódca, szybko odpowiedzia³:
„Do ojczyzny, do domu” i doda³ od siebie:
„Panowie z samolotów, spadochroniarze?”
„Nie to jest normalna piechota – Wojsko
Polskie, jest tu nasze zgrupowanie, licz¹ce
30.000 ludzi”. Niech Niemiec zna tê tajemnicê wojskow¹, która dziœ przestanie byæ
tajemnic¹ i ³atwiej bêdzie siê przyznaæ ich
w³adzom, ¿e poddali siê a¿ takiej sile.
Niemiec zakl¹³ i powiedzia³: „A nam mówili, ¿e tu ju¿ niema ani jednego polskiego
¿o³nierza”. I dalej pyta³: „To zabijecie nas?”
Odpowiedzia³em: „Nie”. „To weŸmiecie do
niewoli?” Odpowiedzia³em: „Nie”. Na to
Niemiec grzecznie zapyta³: „To czego panowie od nas ¿ycz¹ sobie?” „Chcemy przejœæ
przez tê szosê i wejœæ do tamtego lasu”.
Na to uœmiechniêty Niemiec grzecznie
powiedzia³: „No to proszê bardzo, niech
panowie przechodz¹, ale bardzo szybko”.
I dalej mówi³ ¿yczliwie: „My ju¿ zawiadomiliœmy lotnisko i zaraz nam na pomoc przylec¹ samoloty i was pozabijaj¹. Spieszcie
siê bardzo”. Krzykn¹³em: „Dziêkujê”, ale
w pamiêci zosta³ mnie widok wnêtrza tej
pancernej jednostki. By³o w niej bardzo
ciasno, gdy¿ od pod³ogi do sufitu le¿a³y
upchane, zabite, nie skubane kury, gêsi,
kaczki i sta³y metrowe po³cie s³oniny. Takie skarby by³y wiezione dla rodzin.
Przechodziæ biegiem, gdy¿ zaraz
przylec¹ samoloty
Do swoich krzykn¹³em: „Przechodziæ
biegiem, gdy¿ zaraz przylec¹ samoloty”,
krzycza³em: „Podaæ dalej i rzeczywiœcie
podawano”. Oko³o 3.000 ludzi przebiega³o przez szosê i bieg³o do pobliskiego lasu.
Istotnie, po kilku minutach nadlecia³y samoloty, z których lecia³y bomby i strzelano z karabinów – „w ciemno”, „na oœlep”,
ale nas ju¿ w tej pierwszej licz¹c od szosy,
czêœci lasu, nie by³o, gdy¿ nadal biegiem
oddalaliœmy siê od tej szosy. Na wskazanej
polanie zgromadzonych by³o oko³o 500
dowódców oficerów. Pu³kownik – dowódca zgrupowania mówi³, przez tubê. Nasze
ewakuowane na wschód magazyny wojskowe wpad³y w rêce Czerwonej Armii. Jesteœmy bez zaopatrzenia i dlatego musimy
zakoñczyæ nasz¹ walkê i uratowaæ ¿ycie.
Do ka¿dego batalionu bêdzie przydzielony
oficer znaj¹cy Lasy Janowskie, który pokieruje zakonserwowaniem broni i amunicji oraz ukryciem jej w kilkudziesiêciu
miejscach. Na wozach przygotowane s¹ materia³y niezbêdne do zabezpieczenia tej chowanej w ziemi broni i amunicji. Po mnie
zabierze g³os pu³kownik, prawnik z ministerstwa, który przypomni obowi¹zuj¹ce
przepisy o jeñcach wojennych.
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Ten drugi pu³kownik mówi³, ¿e dla uratowania ¿ycia musimy pójœæ do niewoli,
w wielkich grupach, oddzia³ami, a nie pojedynczo, gdy¿ to grozi œmierci¹. Ci, których rodziny mieszkaj¹ na wschód od granicznej rzeki Bug, powinni poddaæ siê do
niewoli Rosjanom, a ci, którzy mieszkaj¹
na zachód od rzeki Bug, powinni poddaæ
siê do niewoli Niemcom.
Ja, donoœnym g³osem, krzykn¹³em: „A ja
w ogóle nie chcê dostaæ siê do niewoli”
i us³ysza³em wyjaœnienie: „Jeœli siê pan nie
podda do niewoli, to nie skorzysta pan
z gwarancji prawnej uratowania ¿ycia. Da
pan do zrozumienia nie oddaj¹c broni, ¿e
chce dalej walczyæ, a to grozi œmierci¹”.
Ja krzykn¹³em: „A jednak zaryzykujê!”,
a dwóch starszych ode mnie poruczników,
dowódców kompanii w naszym batalionie,
krzyknê³o: „My te¿ pójdziemy z podchor¹¿ym”, co by³o dla s³uchaj¹cych niezrozumia³e, ale ja rozumia³em, ¿e licz¹ na moj¹
mapê, aby wyjœæ z tego kot³a. Porucznicy
wyjaœnili mnie, ¿e krzyknêli specjalnie,
aby podpowiedzieæ, ¿e jest te¿ trzecie
wyjœcie dla ratowania ¿ycia, to jest unikniêcie niewoli, ale trzeba wiedzieæ gdzie
i kto nas schroni. Jest to niebezpieczne.
Najpierw dowództwo wydawa³o zaœwiadczenia, ¿e dowodzi³o siê okreœlonymi jednostkami. Jednak nie wszyscy je brali,
gdy¿ noszenie takiego dokumentu przy
sobie w tym okresie by³o niebezpieczne.
Ja pobra³em dokument stwierdzaj¹cy, ¿e dowodzi³em kompani¹ ochotników studentów
cz³onków Legii Akademickiej. By³ rozkaz,
aby dowódcy batalionów wystawili zaœwiadczenia tym swoim ¿o³nierzom, którzy o to
poprosz¹. Nastêpnie nast¹pi³o rozwi¹zanie
zgrupowania wojskowego i rozejœcie siê batalionów kierowanych przez przydzielonych
im oficerów do ró¿nych czêœci Lasów Janowskich. Oficerowie tak prowadzili, w lewo,
w prawo, w przód i w ty³, aby stracono orientacjê. W okreœlonym miejscu batalion zatrzyma³ siê. Zebrano broñ i amunicjê. Wszystko
zakonserwowano i szczelnie owiniêto w brezenty namiotowe oraz zakopano w do³ach.
Idê do Przew³oki, kolo Parczewa
Nastêpnie dowódca batalionu, kapitan
Latusek, poinformowa³ wszystkich cz³onków batalionu, co mówiono na ostatniej
odprawie dowódców i ¿e przekazano zalecenie oddania siê do niewoli oraz ¿e wystawia zaœwiadczenia tym, którzy tego pragn¹.
Kapitan Latusek oœwiadczy³, ¿e wyjdzie
z lasu jako ostatni dlatego, aby ci, którzy
chc¹ pójœæ do niewoli, byli przez niego
pokierowani po podzieleniu na dwie grupy
– rosyjsk¹ i niemieck¹. Oficer, który nas
doprowadzi³ do tego miejsca poinformowa³ cz³onków naszego batalionu, którzy
dobrowolnie zrezygnowali z poddania siê

do niewoli, w jakim kierunku nale¿y iœæ,
aby dojœæ do szosy, któr¹ przed po³udniem
przekroczyliœmy po strzelaninie, zakoñczonej historycznym poddaniem siê Polakom
niemieckiej kolumny zmotoryzowanej na
szosie. Znaczna wiêkszoœæ ludzi naszego
batalionu chcia³a z tego miejsca ruszyæ bezpiecznie, gdy zapadnie noc, a inna czêœæ,
chcia³a tu przenocowaæ i ruszyæ o œwicie.
Z mojej kompanii nie s³ysza³em aby ktoœ
chcia³ iœæ do niewoli. Widaæ by³o, ¿e ci
ochotnicy studenci s¹ odwa¿ni.
Po po¿egnaniu siê z dowódc¹ batalionu, kapitanem Latuskiem, po¿egna³em siê
z moimi 204 cz³onkami kompanii studentów ochotników, pozostawiaj¹c ka¿demu
z nich prawo do podjêcia decyzji, czy idzie
do niewoli, czy ryzykuje unikniêcie niewoli. Powoli zapada³ wieczór. Wraz z dwoma
oficerami, dowódcami bratnich kompanii,
wyruszyliœmy jako pierwsi w kierunku szosy do Janowa Lubelskiego. Gdy odszukaliœmy miejsce naszego przejœcia na szosie
nie by³o ani œladu po spalonych samochodach. Widocznie Niemcy zdecydowali, ¿e
musz¹ zabraæ resztki spalonych samochodów na inne ca³e samochody, których w tej
kolumnie by³o bardzo du¿o. Wszystko by³o
tak posprz¹tane, ¿e nie mo¿na by³o domyœleæ siê, ¿e tu by³o dziœ tak gor¹co. Szosa
by³a ca³kowicie pusta. Panowa³a na niej
cisza. Przeszliœmy przez szosê bezpiecznie
i skierowaliœmy siê na Pó³noc. Postanowiliœmy przy tym korzystaæ z mapy i nie
zachodziæ do ¿adnego miasteczka ani wsi
a nawet do osady kilku domowej. Szliœmy
miedzami polnymi i leœnymi drogami. Staraliœmy siê nie spotykaæ ludzi i iœæ jak
najdalej na pó³noc od lasów Janowskich.
Tak przeszliœmy ca³¹ dobê 14 paŸdziernika 1939 roku, nie jedz¹c niczego.
Po po³udniu 15 paŸdziernika 1939 roku
rozsta³em siê z dwoma porucznikami. Ja
postanowi³em, ¿e idê do Przew³oki, kolo
Parczewa w Lubelskim, gdzie brat mojej
mamy, Ignacy Waszkiewicz ma m³yn motorowy dwupiêtrowy. Dwaj porucznicy powiedzieli, ¿e id¹ w rejon Lublina. Doszliœmy do wniosku, ¿e w tych mundurach
wojskowych nie mo¿emy chodziæ i nale¿y
przebraæ siê w cywilne ubranie. Na polu
zauwa¿yliœmy pojedynczo stoj¹cy domek.
Zaszliœmy do niego, aby dostaæ cywilne
ubrania, ale gospodarz mówi³, ¿e wszystkie
ubrania, które mia³, ju¿ wojskowym wymieni³. Ma jeszcze tylko ubrania „strachów
na wróble” Powiedzieliœmy bierzemy je.
Cieszy³ siê z naszych mundurów i p³aszczy.
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