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W dawnym Gdańsku i gdzie indziej

Jase³ka
Staropolskie s³owo jas³o oznacza ¿³ób. Nieoceniony Aleksander Brückner w swoim S³owniku etymologicznym wywodzi³ je od jedzenia. Bli¿sze wyjaœnienia znaczenia znajdujemy w Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera: „Jas³a, jase³ka. Tak nazywano zbity z desek ¿³ób dla dawania drobnej
karmy zwierzêtom, jak równie¿ nosze do noszenia ludzi i ciê¿arów.
Od wyrazu tego wziêto nazwê
dla przedstawieñ religijnych na Bo¿e
Narodzenie, wyobra¿aj¹cych ¿³obek
z Dzieci¹tkiem Jezus w szopce, Najœwiêtsz¹ Pannê, œw. Józefa, trzech
Króli, przybywaj¹cych z ho³dem
itd.”
Osóbka Pana Jezusa z wosku
albo papieru
Barwny opis takich przedstawieñ
w czasach swojej m³odoœci przedstawi³ ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz (1727–
1804):
„Jase³ka ... kiedy nasta³y do Polski,
nie wiem, jak jednak pamiêci¹ siêgam, we wszystkich koœcio³ach by³y
u¿ywane. Pomienione jase³ka by³y
to ruchomoœci ma³e na czterech
s³upkach, daszek s³omiany maj¹ce,
wielkoœci na szerz, d³u¿ i na wy¿
³okciowej; pod t¹ szopk¹ zrobiony
by³ ¿³óbek, a czasem kolebka wielkoœci æwieræ³okciowej, w tej osóbka
Pana Jezusa z wosku albo papieru
klejonego, albo z irchy albo p³ótna
konopiami wypchanego uformowana, w pieluszki z jakich p³atów b³awatnych i p³óciennych zrobione uwiniona; przy ¿³óbku z jednej strony

Gdañskie dzieci z szopk¹ (Wilhelm August Stryowski)

wó³ i osie³ z takiej¿e materyi jak
i osóbka Pana Jezusa ulane lub
utworzone, klêcz¹ce i puchaniem
swoim Dziecinê Jezus ogrzewaj¹ce,
z drugiej strony Maryja i Józef stoj¹cy przy kolebce w postaci nachylonej, afekt natê¿onego kochania
i podziwienia wyra¿aj¹cy. W górê
szopki pod dachem i nad dachem
anio³kowie unosz¹cy siê na skrzyd³ach, jakoby œpiewaj¹cy Gloria in
excelsis Deo.”
Nie wiem jak Pañstwo, ale ja
lubiê siê od czasu do czasu zag³êbiæ
w staropolskie teksty, pisane jêzykiem, jakim ju¿ dziœ nikt nie mówi,
a przecie¿ zrozumia³ym. To tak jakby
za¿yæ odœwie¿aj¹cej k¹pieli w czystej Ÿródlanej wodzie. Te same teksty prze³o¿one na dzisiejszy jêzyk
straci³yby po³owê swego uroku. Czytaj¹c je czujemy siê przeniesieni w czasy I Rzeczpospolitej, chyl¹cej siê do
upadku, ale wci¹¿ barwnej, niezwykle atrakcyjnej, po prostu piêknej.
Kwit³y jeszcze stare obyczaje, stroje,
tañce, muzyka – nacechowane narodow¹ odrêbnoœci¹, której siê teraz
tak chêtnie wyzbywamy na rzecz
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kosmopolitycznego blichtru i tandety – ¿eby nie powiedzieæ: duchowego ubóstwa.
Zwyczaj zaprowadzili
franciszkanie
Wróæmy jednak do rzeczy. Kitowicz opisuje „obyczaje” za panowania Augusta III. Zwi¹zki
Gdañska z Polsk¹ by³y w tym
czasie mocne, tak¿e w dziedzinie
kultury. Widoczne to by³o równie¿
w obyczajach œwi¹tecznych. Ró¿nice, zreszt¹ niewielkie, dotyczy³y
raczej sfery religijnej. Zwyczaj jase³ek i szopki Bo¿onarodzeniowej
zaprowadzili franciszkanie, osiedleni w polskich miastach od XIII
wieku. W Gdañsku pojawili siê
póŸno, w roku 1419 i po 136 latach, na skutek reformacji, praktycznie znikli, ale ich idee z pewnoœci¹ kontynuowali w mieœcie
Haft z Adoracj¹ Dzieci¹tka z mariackiej kapy z XV
dominikanie, karmelici i brygidki,
dziœ na wygnaniu w Norymberdze
w Oliwie cystersi, a w Starych
Szkotach jezuici. Czêœæ zwyczajów ogar- Oddajmy g³os przedwojennemu etnogranê³a tak¿e ulice. Podobnie jak w g³êbi fowi: „Z nastaniem Adwentu, ale przede
kraju, np. w Krakowie, gdzie ¿acy czynili wszystkim od miedzianej niedzieli (druga
to ju¿ w 1408 roku, a¿ do ostatnich lat roz- niedziela Adwentu), chodzi³y po wsiach
powszechnione by³o chodzenie z szopk¹. grupy m³odych ludzi, czasem nawet mê¿-

czyzn i kobiet (Leszkowy), z mniej
lub bardziej piêknymi szopkami,
oœwietlonymi blaskiem œwiec, œpiewaj¹c pieœni adwentowe i kolêdy,
prosz¹c o dary. (...) W mieœcie
Gdañsku nie wyrostki ani tym
bardziej doroœli, ale zawsze tylko
dzieci chodzi³y z szopkami w górê
i w dó³ po schodach domów.
Mnóstwo tych ma³ych œpiewaków, których liczba wydawa³a siê
rosn¹æ proporcjonalnie do kwadratu zbli¿ania siê do Œwi¹t, sta³o
na wszystkich ruchliwych ulicach
i placach, œpiewali tak dobrze jak
potrafili i bywali czêsto, zw³aszcza gdy zadali sobie trud i ich
szopka by³a wdziêcznie przystrojona, sowicie wynagradzani. Byli
wœród nich obdarzeni g³osami
czystymi jak dzwonki i tacy, którzy piali jak koguty. Jedni w³óczyli siê z szopkami, których buw.,
dowa musia³a zaj¹æ miesi¹ce,
podczas gdy Ÿli spekulanci zadowalali siê pude³kiem po butach czy mydle, w œrodku którego mieli umocowany
kolorowy druk z par¹ Rodziców i przyklejone obok dwa ogarki œwiec”. (H .B.
Meyer)

Bo¿e Narodzenie jest œwiêtem
szczególnym, apoteoz¹ mi³oœci
rodzinnej i macierzyñstwa.
¯yczymy wszystkim cz³onkom
i sympatykom „Naszego Gdañska”
i wszystkim gdañszczanom,
by mogli je prze¿ywaæ w domowej
atmosferze pe³nej mi³oœci i spokoju,
by mogli wypocz¹æ, zachowuj¹c
psychiczny dystans od wszystkiego,
co w ci¹gu ca³ego roku sprawia³o
im przykroœæ, mêczy³o i niepokoi³o.
A w Nowym Roku – zdrowia
i kontynuacji wszystkiego,
co dawa³o satysfakcjê.

Fot. Marek Zarzecki
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Œmieræ z diab³em tañcuj¹ca
W 1945 r. franciszkanie wrócili do swojego gdañskiego koœcio³a – po 490 latach
nieobecnoœci. Jeszcze przed usuniêciem
szkód wojennych w koœciele pojawi³a siê
ich specjalnoœæ – ruchoma szopka. A jak
to wygl¹da³o przed wiekami, niech opowie znowu swoim wdziêcznym jêzykiem
ks. Kitowicz: „...gdy te jase³ka, rokrocznie
w jednakowej postaci wystawiane, jako
martwe pos¹gi nie wznieca³y w ludziach
stygn¹cej ciekawoœci, przeto Reformaci,
Bernardyni i Franciszkanie dla wiêkszego
powabu ludu do swoich koœcio³ów, jase³kom przydali ruchawoœci, miêdzy osóbki
stoj¹ce miêszaj¹c chwilami ruszane, które

przez szpary w rusztowaniu na ten koniec
[w tym celu] zrobione, wytykaj¹c na widok
braciszkowie zakonni lub inni pos³ugacze
klasztorni, rozmaite figle z nimi wyrabiali”.
Dalej nastêpuje opis scen, z których nie
wszystkie wzbudzi³yby dziœ nasz entuzjazm.
Po jednej krotochwili nastêpowa³a druga,
na przyk³ad: „ch³opów pijanych bij¹cych siê
pa³kami, albo szynkarka tañcuj¹ca z gachem
i potem od diab³a razem oboje porwani,
albo œmieræ z diab³em najprzód tañcuj¹ca,
a potem siê bij¹cy z sob¹ i w bitwie znikaj¹cy. To znowu musztruj¹cy siê ¿o³nierze, tracze drzewo tr¹cy i inne tym podobne akcyje ludzkie do wyra¿enia ³atwiejsze,
które to fraszki dziecinne tak siê ludowi

prostemu i m³odzie¿y podoba³y, ¿e koœcio³y nape³nione bywa³y spektatorem, podnosz¹cym siê na ³awki i na o³tarze w³a¿¹cym;
a gdy ta zgraja, t³ocz¹c siê i przemykaj¹c
jedna przed drug¹, zbli¿y³a siê ponad metê
[granicê] za³o¿on¹ do jase³ek, wypada³ wtenczas spod rusztowania, na którym sta³y jase³ka, jaki s³uga koœcielny z batogiem i kropi¹c nim ¿ywo bli¿ej nawinionych, now¹
czyni³ reprezentacyj¹ [widowisko], dalszemu
spektatorowi daleko œmieszniejsz¹ od akcyj
jase³kowych...” W porównaniu z tym nasze dzisiejsze szopki, nawet te z aluzjami
politycznymi, wydaj¹ siê szczytem ³agodnoœci.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Dla małej i wielkiej Ojczyzny

Zas³u¿eni dla Historii Gdañska
– próba podsumowania
W 2012 r. wyst¹piliœmy z inicjatyw¹ organizowania spotkañ z ludŸmi Zas³u¿onymi dla historii miasta Gdañska. Chcieliœmy
uhonorowaæ w ten sposób osoby szczególnie zas³u¿one dla miasta, a nieuwzglêdnione dot¹d w g³ównych oficjalnych
„rozdaniach”, z tej prostej przyczyny, ¿e jest tych osób du¿o, a odznaczeñ stosunkowo ma³o.
Ka¿dy z uhonorowanych wybra³ sobie
motto i ulubion¹ melodiê do wykonania
na karylionie Ratusza G³ównego Miasta.
Pod wra¿eniem wybitnej osobowoœci
Z czasem ustali³ siê porz¹dek uroczystoœci. Przed rozpoczêciem ich bohaterowie i zaproszeni goœcie ustawiaj¹ siê do
zdjêcia przed Dworem Artusa. Po wys³uchaniu odegranych na dzwonach melodii
przechodz¹ do Wielkiej Izby Wety (tzw.
Bia³ej Sali) w Ratuszu, lub (w dwóch przypadkach) do Dworu Artusa. Po usadowieniu siê w miejscach wchodzi Uhonorowany
w asyœcie dwóch gdañszczanek w stylizowanych strojach i zasiada na podium w gdañskim krzeœle. Po s³owie wstêpnym gospodarza – Dyrektora Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska – i prezesa Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” nastêpuj¹ laudacje, a po nich
odznaczenia i wyró¿nienia. Dotychczasowi
Honoraci otrzymywali medale od Prezydenta Miasta, który obj¹³ spotkania Patronatem,
oraz liczne honorowe dary i wyró¿nienia –
w tym legitymacjê cz³onka honorowego lub
zwyczajnego (w zale¿noœci od ich woli)
naszego Stowarzyszenia. Teraz nastêpuje
coœ niezwykle cennego: osobista wypowiedŸ Uhonorowanego. Efekt jest zawsze
ten sam: jesteœmy pod wra¿eniem wybitnej osobowoœci, wytê¿onej pracy i oddania

w s³u¿bie miastu i spo³eczeñstwu. Wspania³a to lekcja nie tylko dla nas, organizatorów, ale i dla m³odzie¿y szkolnej, któr¹
zapraszamy na kolejne uroczystoœci! Po
wypowiedzi nasz Bohater wpisuje siê do
Ksiêgi Pami¹tkowej. Po krótkim koncercie w wykonaniu wysokiej klasy muzyków uroczystoœæ koñczy toast za zdrowie
Osoby, z któr¹ siê spotkaliœmy.
Oœmioro uhonorowanych
Oto wykaz Uhonorowanych z datami
spotkañ i wybranymi dewizami ¿yciowymi:
• 29 V 2012 r. – Tadeusz Matusiak:
„Wszystko, co zasia³o nasze pokolenie,
roœnie i piêknieje”.
• 15 X 2012 r. – Prof. Jerzy M³ynarczyk:
„Gdañsk by³ zawsze miastem niepokornym”.
• 15 X 2013 r. – Krystyna Stankiewicz:
„Mi³oœæ do Gdañska niech idzie w pokolenia”.
• 17 XII 2013 r. – Prof. Witold Andruszkiewicz (=): „S³u¿yæ Polsce, a w niej przede
wszystkim Gdañskowi”.
• 25 III 2014 r. – Halina Winiarska:
„Umrzeæ m³odo – jak najpóŸniej”.
• 17.VI.2014 Stefan Jacek Michalak:
„Tylko pracuj¹c dla dobra innych mo¿na byæ w pe³ni szczêœliwym”.

• 21 X 2014 r. – Ks. infu³at Stanis³aw
Bogdanowicz: „Cooperatores simus veritatis” (B¹dŸmy wspó³pracownikami prawdy).
• 19 XI 2014 r. – Grzegorz Pellowski:
„Bez pracy nie ma ko³aczy”.
Lista siê nie wyczerpie
Choæ tak ró¿ne to osobowoœci i ró¿ne ich
zas³ugi, ³¹czy je wszystkie bezinteresowna
dzia³alnoœæ dla ma³ej i wielkiej Ojczyzny.
Spotkania z nimi okaza³y siê sukcesem.
Wypada podziêkowaæ wszystkim, którzy
siê do niego przyczynili: Prezydentowi
Miasta Gdañska i jego Urzêdowi, w tym
Dyrektor Helenie Chmielowiec, Dyrekcji
i Pracownikom Muzeum Historycznego,
Gdañskiemu Ko³u Przewodników im. Franciszka Mamuszki, które w³¹czy³o siê do
wspó³pracy, Redakcji „Dziennika Ba³tyckiego”, dyrektorom uczestnicz¹cych w Spotkaniach szkó³ i wszystkim uczestnikom,
a przede wszystkim samym Zas³u¿onym –
za to, ¿e ich mamy.
Dziêkujemy tak¿e panu Rufinowi Godlewskiemu, który z naszej strony wk³ada
w organizacjê duszê i serce. Spotkania bêdziemy kontynuowaæ.
Lista Zas³u¿onych dla historii Gdañska
jest d³uga, nie ma obawy, ¿e siê wyczerpie.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Pamiętamy!

Pod Pomnikiem
Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego
we Wrzeszczu
W przeddzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 listopada 2014 roku, pod Pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego we Wrzeszczu, odby³o siê uroczyste spotkanie patriotyczne. Przybyli: prezydent Miasta Gdañska,
Pawe³ Adamowicz oraz kombatanci, przedstawiciele administracji, organizacji samorz¹dowych, s³u¿b mundurowych, organizacji pozarz¹dowych, reprezentantów szkó³ i wy¿szych uczelni. U stóp Pomnika uroczyœcie z³o¿ono wieñce i kwiaty.
K.K.
Wœród uczestników, ze sztandarem, delegacja Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”, od lewej: Anna Kuziemska, Jaros³awa
Struga³a i Arkadiusz Kowalina

Fot. Jadwiga Kopeæ

Przy Grobowcu Rozstrzelanych Obroñców
Poczty Polskiej
1 wrzeœnia 1939 roku o godzinie 4.45 rozpocz¹³ siê atak armii niemieckiej na Pocztê
Polsk¹ w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Pierwszy atak niemiecki zakoñczy³ siê niepowodzeniem i zosta³ odparty. Pocztowcy mieli broniæ
siê 6 godzin, a¿ do przybycia czêœci Armii
Pomorza. Nie wiedz¹c o odwo³aniu wojsk
pomorskich, skazani na samych siebie, bohatersko bronili siê do ostatniej chwili. Swoj¹
postaw¹ pokazali odwagê i wytrwa³oœæ Polaków.
5 paŸdziernika 2014 roku o godz. 11.00
przy Grobowcu Rozstrzelanych Obroñców
Poczty Polskiej na cmentarzu Ofiar Hitlery-

Obok siebie: delegacje Gimnazjum nr 8 i Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, ze
sztandarami, przy Grobowcu Rozstrzelanych Obroñców Poczty Polskiej na cmentarzu
Ofiar Hitleryzmu w Gdañsku

Tablica pami¹tkowa
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zmu w Gdañsku - Zaspie odby³o siê patriotyczne spotkanie dla upamiêtnienia
75. rocznicy rozstrzelania obroñców Poczty Polskiej w Gdañsku. Poleg³ych Polaków uczczono minut¹ ciszy oraz z³o¿ono wieñce pod ich pomnikami. Przybyli
przedstawiciele w³adz, organizacji pozarz¹dowych oraz szkó³, wœród których
nie zabrak³o uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 8 w Gdañsku.

W imieniu m³odzie¿y dziêkujê Pocztowcom za ich odwagê, wytrwa³oœæ i postawê godn¹ naœladowania. Ich bohaterski czyn bêdzie pamiêtany jeszcze przez
wiele pokoleñ.
PAULINA MODRZEJEWSKA,
UCZENNICA G IMNAZJUM NR 8
W G DAÑSKU
FOT. WAC£AW JANOCKI
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Inscenizacja „Pogranicze 39” w Olsztynku

¯ywa lekcja historii
7 wrzeœnia 2014 roku seniorzy z klubu „Mot³awa”, który dzia³a przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk” uczestniczyli w niecodziennym plenerowym widowisku, którego inicjatorem i organizatorem by³o Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku
oraz Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.
Wczeœnie rano autokarami seniorzy
udali siê do malowniczo po³o¿onego skansenu, który tego dnia zamieni³ siê w prawdziwe pole walki. Teren Parku Etnograficznego okaza³ siê idealn¹ scenografi¹ do
rekonstrukcji walk stoczonych przez Armiê £ódŸ we wrzeœniu 1939 roku oraz do
zobrazowania sytuacji, jaka panowa³a na
pograniczu ziem nale¿¹cych do II Rzeczypospolitej i III Rzeszy.
Celem edukacyjnej inscenizacji historycznej „Pogranicze 39” by³o przekazanie
wiedzy historycznej w taki sposób, ¿eby

uczestnicy widowiska mogli zobaczyæ z bliska jak wygl¹da³y dzia³ania w pierwszych
dniach II wojny œwiatowej oraz poczuæ
tragizm tamtych dni. Warto podkreœliæ, ¿e
widzowie samodzielne poruszali siê po
skansenie, przez co czêsto byli w samym
centrum odtwarzanych dzia³añ wojennych.
Program inscenizacji zosta³ tak przygotowany, aby mog³y uczestniczyæ w nim tak¿e rodziny z ma³ymi dzieæmi.
W projekcie udzia³ wziê³o ponad 100
rekonstruktorów oraz kilka pojazdów militarnych. Seniorzy zrobili sobie pami¹tko-

we zdjêcia na tle replik pojazdów bêd¹cych
w czasie wojny na wyposa¿eniu niemieckiej armii oraz starych motocykli i samolotu bojowego.
Uwagê seniorek zwróci³ wojskowy punkt
pierwszej pomocy. Mog³y zobaczyæ, a niektóre przypomnieæ sobie, jak przebiega³a
praca Przysposobienia Wojskowego Kobiet
oraz s³u¿b medycznych. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê te¿ sceny pokazuj¹ce
koleje losów ludnoœci cywilnej oraz kuchnia polowa.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e za spraw¹ widowiska, seniorzy na parê godzin
przenieœli siê do wrzeœnia 1939
roku. By³a to dla nich ¿ywa lekcja
historii, historii, o której nie wolno nam zapomnieæ.
Tak, jak wówczas, i w tym
roku pogoda by³a niezwykle piêkna. Seniorzy spêdzili ciekawie
czas i zadowoleni, pe³ni zadumy,
wrócili do domu.
MA£GORZATA LEWANDOWSKA
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IV edycja projektu

Karnety „Kawiarnia dla Seniora”
– rozchwytywane!
Jesieni¹ 2014 roku ruszy³a IV edycja projektu „Kawiarnia dla Seniora”, którego celem jest aktywizacja osób starszych.
Po okazaniu Karnetu, w wybranych lokalach, za symboliczne 1,80 z³, kupiæ mo¿na fili¿ankê kawy, lub herbaty i mi³o,
w luksusowym wnêtrzu oraz dobrym towarzystwie, spêdziæ czas.
– Jest to zachêta do wyjœcia z domu dla tych, którzy przebywaj¹ na emeryturach i pozbawieni s¹ mo¿liwoœci codziennego
kontaktu z ludŸmi – mówi Anna Makilla-Puczka, inicjator i organizator przedsiêwziêcia, radna Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie,
cz³onek Komisji Zdrowia w Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”.
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Czêsto zdarza siê, ¿e pójœcie do kawiarni koñczy wspólny
spacer lub obejrzenie filmu w kinie. Zawi¹zuj¹ siê nowe znajomoœci i przyjaŸnie. 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 Cukiernia „Sowa” przy ul. D³ugiej 13–17.
Do koñca listopada wydano 320 Karnetów, zainteresowanie trwa.
Karnety IV Edycji projektu „Kawiarnia dla Seniora” honorowane s¹ od 2 listopada 2014 r. i bêdzie mo¿na z nich korzystaæ
do 30 czerwca 2015 roku.
– W imieniu Seniorów oraz Rady Dzielnicy – Œródmieœcie
dziêkujê wszystkim Kawiarniom, za udzia³ w tak zacnej sprawie
– dodaje Anna Makilla – Puczka.
K.K.

Nr 12/2014

19 listopada 2014 r. w Dworze Artusa

Grzegorz Pellowski
„Zas³u¿ony w Historii Miasta
Gdañska”
Mistrz piekarnictwa, aktywny spo³ecznik zas³u¿ony dla Gdañska, Cz³owiek Niezwyk³y, Patriota – Grzegorz Pellowski, –
otrzyma³ tytu³ „Zas³u¿ony w Historii Miasta Gdañska”. Uroczystoœæ odby³a siê 19 listopada 2014 r. w Dworze Artusa
w Gdañsku.
By³o to ju¿ ósme spotkanie z cyklu
„Zas³u¿ony w Historii Miasta Gdañska”,
wczeœniej uhonorowani zostali: Tadeusz
Matusiak, prof. Jerzy M³ynarczyk, Krystyna Stankiewicz, Œp. prof. Witold Andruszkiewicz, Halina Winiarska, Stefan
Jacek Michalak i ks. inf. Stanis³aw Bogdanowicz.
W rzeŸbionym starogdañskim fotelu
Spotkanie to nieoczekiwanie mo¿na
uznaæ za znacz¹ce wydarzenie w ¿yciu
spo³eczno-kulturalnym miasta Gdañska.
Prawie w tym samym czasie, gdy zaproszeni goœcie przybywali na przedpro¿e Dworu
Artusa, by wys³uchaæ dwu piêknych melodii patriotycznych, wybranych przez
Grzegorza Pellowskiego, a zagranych na
karylionie z wie¿y Ratusza G³ównego Miasta przez Annê Kasprzyck¹, ulic¹ D³ug¹
w kierunku D³ugiego Targu spacerowa³a
delegacja bu³garska na czele z Prezydentem Bu³garii Rosenim Plewnelijewem, zagranicznych goœci oprowadza³ Prezydent
Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz, przeszli nastêpnie do Ratusza G³ównego Miasta na oficjalne spotkanie.
W tym czasie bardzo liczn¹ grupê goœci
zaproszonych do Dworu Artusa, uwieczni³ na

Za prezydialnym sto³em zasiedli reprezentanci Zespo³u Koordynacyjnego: doc.
dr in¿. Andrzej Januszajtis, Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i Stanis³aw Sikora, Prezes Oddzia³u Miejskiego PTTK
oraz Wies³aw Szajda, Prezes Zarz¹du

„… z uwag¹ œledzimy dorobek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, który tworz¹
pasjonaci naszego piêknego miasta. W tym wyj¹tkowym gronie zrodzi³a siê inicjatywa uhonorowania osób, które sw¹ prac¹ pisz¹ kolejne chlubne karty w historii
tego wyj¹tkowego miejskiego organizmu. Z zaanga¿owaniem w³¹czyliœmy siê
w cykl spotkañ „Zas³u¿ony w Historii Miasta Gdañska”, które s³u¿¹ ukazaniu
dorobku i nagrodzeniu niezwyk³ych Gdañszczan”.
Adam Koperkiewicz, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska, 7 paŸdziernika 2013 r.

Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej Ma³ych
i Œrednich Przedsiêbiorstw.
Halinê Winiarsk¹, Krystynê Stankiewicz, Jerzego M³ynarczyka, Tadeusza Matusiaka i Stefana Jacka Michalaka – obecnych, uhonorowanych wczeœniej tytu³em
„Zas³u¿ony w Historii Miasta Gdañska”,
przywita³ Stanis³aw Sikora. Minut¹ ciszy
uczczono pamiêæ Œp. prof. Witolda Andruszkiewicza, który jeszcze 21 paŸdziernika 2014 r. uczestniczy³ w nadaniu tego
tytu³u ks. inf. Stanis³awowi Bogdanowiczowi.

Ludzi zas³u¿onych dla Gdañska jest wielu. Tylko czêœæ z nich trafia na pierwsze
strony gazet, dostaje (i s³usznie) nagrody, medale i wszelkiego rodzaju wyró¿nienia. Inni pozostaj¹ w cieniu.
Celem inicjatywy podjêtej w ubieg³ym roku przez Stowarzyszenie „Nasz
Gdañsk” we wspó³pracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdañska jest dotarcie
do tych mniej znanych i przypomnienie ich zas³ug dla miasta.
Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, 25 wrzeœnia 2013 r.

pami¹tkowym zdjêciu fotoreporter „Dziennika Ba³tyckiego”, Przemek Œwiderski, a do
„Ksiêgi Pami¹tkowej” i miesiêcznika „Nasz
Gdañsk” fotografie wykonywa³ Wojciech
Nieznalski. Grzegorz Pellowski, w asyœcie
dwóch postaci w strojach starogdañskich,
przeszed³ do Dworu Artusa i zaj¹³ honorowe
miejsce w rzeŸbionym gdañskim fotelu.

z du¿ym aplauzem, powitano Grzegorza
Pellowskiego – „mistrza piekarnictwa, aktywnego spo³ecznika zas³u¿onego dla Gdañska, Cz³owieka Niezwyk³ego i Patriotê”.
Powitano równie¿ serdecznie rodzinê Grzegorza Pellowskiego.

Mistrz piekarnictwa, aktywny spo³ecznik
Stanis³aw Sikora powita³ równie¿ serdecznie przedstawicieli w³adz miasta Gdañska,
w tym Dyrektora Kancelarii Prezydenta
Miasta Gdañska – Helenê Chmielowiec oraz
przedstawicieli w³adz Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw w Gdañsku. W sposób szczególny,

Godnie i serdecznie powitana zosta³a
m³odzie¿ z opiekunami ze szkó³: Centrum
Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 2 przy ul. Smoleñskiej w Gdañsku i Pomorskiej Szko³y Rzemios³ przy ul. Jana III
Sobieskiego w Gdañsku. Jako „Zespó³
Koordynacyjny” dziêkujemy Wydzia³owi
Rozwoju Spo³ecznego Urzêdu Miejskiego
w Gdañsku za pomoc i wspó³pracê w zaproszeniu tych szkó³.
G³ówne wyst¹pienia ku czci „Zas³u¿onego w Historii Miasta Gdañska” przedstawili, w sposób bardzo interesuj¹cy: prezes
Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis i prezes
Zarz¹du Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej
Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw w Gdañsku – Wies³aw Szajda (patrz laudacje).
Nastêpnie Grzegorz Pellowski otrzyma³
wyró¿nienia. Medal Prezydenta Miasta Gdañska za Zas³ugi dla Gdañska wrêczy³a Helena
Chmielowiec, Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdañska. Medal wybity z okazji
400-lecia urodzin Jana Heweliusza wrêczy³ dr in¿. Grzegorz Szychliñski, zastêpca dyrektora Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska. Z³ot¹ Odznakê Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”, wraz z dyplomem i kwiatami, wrêczy³a delegacja w sk³adzie: prezes doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, Tadeusz Matusiak i Anna Kuziemska.
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Za prezydialnym sto³em zasiedli: Andrzej Januszajtis, Prezes Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, Stanis³aw Sikora, Prezes Oddzia³u Miejskiego PTTK oraz Wies³aw Szajda,
Prezes Zarz¹du Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw

Grzegorz Pellowski zaj¹³ honorowe miejsce
w rzeŸbionym gdañskim fotelu

Wszystkich przyby³ych na Spotkanie przywita³ w imieniu
„Zespo³u Koordynacyjnego” Stanis³aw Sikora
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Laudacjê ku czci Grzegorza Pellowskiego wyg³osi³ prezes Zarz¹du Pomorskiej Izby
Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw w Gdañsku – Wies³aw Szajda

Od prawej: Krystyna Stankiewicz, Halina Winiarsk¹, Jerzy M³ynarczyk i Tadeusz
Matusiak – uhonorowani wczeœniej tytu³em „Zas³u¿ony w Historii Miasta Gdañska”
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Medal Prezydenta za Zas³ugi dla Gdañska
wrêczy³a Helena Chmielowiec, Dyrektor
Kancelarii Prezydenta Miasta Gdañska

Medal Heweliysza wrêczy³ Grzegorz
Szychliñski, zastêpca dyrektora MHMG

Dyplom i podziêkowania wrêczyli: Wies³aw Szajda –
Prezes Zarz¹du i Dariusz Gobis – Dyrektor Pomorskiej
Izby Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw
w Gdañsku

Gratulacje sk³ada delegacja gdañskich przewodników PTTK w sk³adzie: Irena Sikora, Stanis³aw
Sikora i Andrzej M³ot

Z³ot¹ Odznakê Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, wraz
z dyplomem i kwiatami, wrêczy³a delegacja w sk³adzie:
Andrzej Januszajtis, Tadeusz Matusiak i Anna Kuziemska

Podziêkowania sk³ada delegacja m³odzie¿y
z Pomorskich Szkó³ Rzemios³

Wpis do Ksiêgi Pami¹tkowej

Grzegorz Pellowski dziêkuje Joannie Orze³ i Tomaszowi Szpiec
za przepiêkny wystêp Kapeli Mariackiej

Kierownik praktyk z CKZiU Nr 2 Halina
£ankiewicz wrêcza podziêkowania i kwiaty

Prezydent Pawe³ Adamowicz, mimo wielu obowi¹zków,
równie¿ znalaz³ czas, by pogratulowaæ Grzegorzowi
Pellowskiemu

Grzegorz Pellowski w otoczeniu cz³onków Zarz¹du Pomorskiej Izby
Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw oraz Cechu Piekarzy
i Cukierników w Gdañsku
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Bogate tradycje rodzinne
Piêkny Dyplom gratulacyjny i podziêkowania wrêczyli Grzegorzowi Pellowskiemu: Dariusz Gobis – Dyrektor Pomorskiej
Izby Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorstw w Gdañsku i Wies³aw
Szajda – Prezes Zarz¹du Pomorskiej Izby
Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw w Gdañsku.
Oto treœæ dyplomu:
„Panu Grzegorzowi Pellowskiemu za rzeteln¹, sumienn¹ pracê i aktywnoœæ spo³eczno-samorz¹dow¹ na rzecz rozwoju
rzemios³a oraz Miasta Gdañska i regionu
pomorskiego. Od wielu lat reprezentuje
Pan œrodowisko rzemieœlnicze, dzia³aj¹c zarówno w organizacjach regionalnych jako
Cz³onek Cechu Piekarzy i Cukierników

w Gdañsku i Zarz¹du Pomorskiej Izby
Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw oraz na forum ogólnopolskim,
jako Cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Rzemios³a
Polskiego. Z wielkim zaanga¿owaniem promuje Pan polskie rzemios³o w kraju i poza
jego granicami, a kontynuuj¹c bogate tradycje rodzinne w swoim zawodzie i przekazuj¹c je dzieciom, przyczynia siê Pan do
ci¹g³ego umacniania wysokiej marki firmy,
która jest znanym i cenionym, rodzinnym
zak³adem rzemieœlniczym”.
Grzegorzowi Pellowskiemu gratulacje
z³o¿y³y delegacje obecnych na uroczystoœci szkó³ oraz wielu innych uczestników
spotkania.
Spotkanie by³o bardzo interesuj¹ce a momentami szczerze wzruszaj¹ce. Odnios³em

wra¿enie, ¿e m³odzie¿ szkolna, która przyby³a do Dworu Artusa, patrzy³a, s³ucha³a
i podziwia³a jak motto ¿yciowe: „Bez pracy nie ma ko³aczy” poprowadzi³o Pana
Grzegorza Pellowskiego do sukcesów i do
otrzymania tytu³u „Zas³u¿ony w Historii
Miasta Gdañska”. Bardzo wa¿ne dla m³odzie¿y by³o równie¿ to, ¿e Prezydent Miasta
Gdañska, Pawe³ Adamowicz, tak bardzo
zajêty obowi¹zkami s³u¿bowymi w tym dniu,
znalaz³ czas, by przybyæ, przemówiæ oraz
pogratulowaæ Znakomitemu Gdañszczaninowi i Jego Rodzinie.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp Kapeli Mariackiej pod przewodnictwem Joanny Orze³.
RUFIN GODLEWSKI
FOT. WOJCIECH NIEZNALSKI

Laudacja na czeœæ Grzegorza Pellowskiego
wyg³oszona przez Wies³awa Szajdê,
Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej
Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw w Gdañsku
Szanowni Pañstwo,
4 paŸdziernika 2013 na ekrany polskich
kin trafi³ film w re¿yserii Andrzeja Wajdy
pod tytu³em „Wa³êsa. Cz³owiek z nadziei”. Znalaz³ siê w nim epizod, którego
nie przewidziano w pierwotnej wersji scenariusza. Jest to dodana scena, w której do
bram Stoczni Gdañskiej podje¿d¿a dostawczy „¯uk” za³adowany chlebem dla
strajkuj¹cych stoczniowców w sierpniu
1980 roku. Pieczywo ofiarowa³ gdañski
piekarz, Józef Pellowski. Dowozi³ je jego
syn, Grzegorz. Z kolei w filmie rolê Grzegorza zagra³ syn £ukasz, nastêpne pokolenie piekarskiej rodziny, nastêpne pokolenie
Gdañszczan. Wszyscy znamy topografiê
Gdañska i wiemy, ¿e z Podwala do Bramy
nr 2 to niezbyt du¿a odleg³oœæ. Jednak droga z piekarni do stoczni by³a krêta i wyboista, jak historia niepodleg³ej Polski, a zaczê³a siê w 1922 roku w Wejherowie.
To w³aœnie tam Stanis³aw Pellowski, dziadek naszego dzisiejszego bohatera, kupi³ piekarniê przy ulicy Œwiêtego Jacka. Do wybuchu II Wojny Œwiatowej firma prosperowa³a
doskonale, jednak okrucieñstwa czasu okupacji nie ominê³y rodziny polskiego piekarza.
Pan Stanis³aw odmówi³ podpisania volkslisty, przez co straci³ swój maj¹tek.
W 1946 roku Stanis³aw Pellowski wraz
z synem Józefem przyjechali do Gdañska.
Kupili zagruzowany plac z ruin¹ budynku
u zbiegu ulic Igielnickiej i Podwale Staromiejskie. W ci¹gu dwóch lat powsta³a pie-
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karnia i budynek mieszkalny. Gotow¹ posesjê przej¹³ Józef Pellowski, ojciec obecnego dziœ z nami Grzegorza. Nie by³y to
jednak spokojne czasy.
Re¿im komunistyczny niszczy³ prywatn¹
przedsiêbiorczoœæ rzemieœlników. Irracjonalne domiary doprowadza³y do ruiny firmy, a ich w³aœciciele czêsto stawali siê
ofiarami s³u¿by bezpieczeñstwa.
Józef postanowi³ opuœciæ kraj. Nie móg³
tego zrobiæ legalnie, w zwi¹zku z tym
w 1949 roku zaryzykowa³ ucieczkê na barce transportuj¹cej wêgiel do Szwecji. Niestety na wodach Zatoki Gdañskiej ³ódŸ
patrolowa Wojsk Ochrony Pogranicza zatrzyma³a barkê do kontroli. W wyniku rewizji
Józef Pellowski i piêciu innych mê¿czyzn
zosta³o ujêtych i osadzonych w areszcie
Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa
przy ul. Kurkowej. Po brutalnym œledztwie, podczas którego zakatowano jednego
ze schwytanych, skazano Józefa na dwa lata
wiêzienia i pracy przymusowej w kopalni
³upków uranu w okolicy G³ucho³az. Po
wyjœciu na wolnoœæ rodzina Pellowskich nie
mia³a ju¿ piekarni. Ich w³asnoœæ bezprawnie przejê³a spó³dzielnia „SPO£EM” u¿ytkuj¹c jako zak³ad nr 34. Pan Józef otrzyma³ nakaz pracy i tak spêdzi³ kolejne lata
w GS „samopomoc Ch³opska” w Jastarni,
Juracie i Wierzchucinie. Nie trac¹c nadziei
i domagaj¹c siê sprawiedliwoœci stara³ siê
o zwrot swojego maj¹tku. W sposób czêœciowy, po d³ugotrwa³ych interwencjach

i proœbach, w 1968 roku zak³ad i sklep
wróci³y do w³aœciciela. Niestety w mieszkaniach byli ju¿ dokwaterowani lokatorzy,
a w lokalach przy ul. Igielnickiej by³ sklep
monopolowy i zak³ad fryzjerski.
W tym samym roku swoje dwunaste urodziny obchodzi³ Grzegorz, syn Józefa. Ju¿
od najm³odszych lat, na miarê swoich i siostry mo¿liwoœci, wspólnie pomagali ojcu.
Uk³adali chleby i bu³ki. Z czasem dostaj¹c
coraz powa¿niejsze zadania. Grzegorz dziêki temu poznawa³ piekarski fach, uczy³ siê
szanowaæ pracê i ludzi. W wieku 18 lat,
po zakoñczeniu szko³y œredniej, rozpocz¹³
pracê zawodow¹ u boku ojca. Zda³ egzamin czeladniczy. Po kolejnych trzech latach przyst¹pi³ do egzaminu mistrzowskiego w zawodach piekarza i cukiernika.
Maj¹c w pamiêci opowieœci swojego
dziadka i ojca o trudnych kolejach losu
rodziny, 24 letni Grzegorz by³ przekonany
o s³usznoœci wspierania tych, którzy za stoczniow¹ bram¹ walcz¹ nie tylko o swoj¹
sprawê, ale walcz¹ o Polskê. Dostawczym
„¯ukiem” w upalne dni sierpnia 1980 roku
dba³, by nie zabrak³o „chleba naszego
powszedniego” gdañskim stoczniowcom.
Po trzydziestu trzech latach przypomnia³
nam o tym Andrzej Wajda. Sytuacja powtórzy³a siê osiem lat póŸniej podczas
kolejnego strajku w 1988 roku. Wówczas
dostarczany przez piekarniê Pellowskich
chleb, przenosili w plecakach pod stoczniowy p³ot gdañscy harcerze.
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W roku 1989 po œmierci Józefa Pellowskiego Grzegorz przej¹³ rodzinn¹ firmê.
Nowa sytuacja w domu zbieg³a siê w czasie z now¹ rzeczywistoœci¹ w kraju. Historia pokazuje, ¿e u boku znacz¹cych mê¿czyzn zawsze stoi m¹dra i kochaj¹ca kobieta.
To szczêœcie mia³ te¿ nasz bohater, który
o swojej ¿onie mówi, ¿e jest jego sukcesem i ¿yciowym osi¹gniêciem.
I tutaj zdradzê pewien ma³o znany fakt,
który kiedyœ w zabawnej sytuacji odkryliœmy na lotnisku. Wiêkszoœæ z nas tu zgromadzonych zna, szanuje i darzy wielk¹ sympati¹ Pani¹ Kasiê Pellowsk¹, ale chyba
niewielu wie, ¿e jej pierwsze imiê to Ewa.
Uœwiadomi³a nam to Pani ze stra¿y granicznej kiedy delegacja Pomorskich przedsiêbiorców lecia³a do Hamburga. Imiê na
bilecie lotniczym nie zgadza³o siê z tym
w dowodzie. Wszyscy byliœmy gotowi potwierdzaæ to¿samoœæ pani Kasi, która jest
pani¹ Ew¹, ale i tak znamy i uwielbiamy
j¹ jako Kasiê.
Lata dziewiêædziesi¹te minionego stulecia przynios³y rodzinie Pellowskich odzyskanie pozosta³ych czêœci nieruchomoœci
przy ulicy Podwale Staromiejskie 82, odebranych w koñcu lat czterdziestych. Historia zatoczy³a ko³o.
To co zosta³o zbudowane nastêpnie skonfiskowane i zrujnowane, wróci³o do prawowitych w³aœcicieli. To najlepszy moment
by rozpocz¹æ nowy etap w rodzinnej sadze.
Grzegorz wraz z rodzin¹ rozpocz¹³ rozbudowê rodzinnej firmy. Obecnie przedsiêbiorstwo Pellowski obejmuje macierzyst¹
piekarniê, 15 sklepów firmowych, 5 kawiarni–cukierni, daje pracê oko³o 200 osobom i dostarcza asortyment obejmuj¹cy

oko³o 750 pozycji do sieci sklepów partnerskich.
Na sukces firmy sk³ada siê zaanga¿owanie ca³ej rodziny. Rodzice Grzegorz
i Katarzyna, córka Karolina i jej brat bliŸniak Mateusz, synowie £ukasz z ¿on¹ Justyn¹ i Jakub z ¿on¹ Karolin¹. Wnuki ju¿
lepi¹ babki z piasku, by za parê lat zaj¹æ
siê ciastami. Prowadz¹c tak¹ dzia³alnoœæ,
firma Pellowski staje siê czêœci¹ ¿ycia
mieszkañców Gdañska. Jak powiedzia³ Pan
Grzegorz w jednym z wywiadów: „Nie tylko zaopatrujemy w pieczywo, ale towarzyszymy w najwa¿niejszych chwilach ¿ycia.
Mamy klientów, którzy zamawiali u nas tort
na w³asne wesele, potem przygotowywaliœmy kolejny na chrzciny ich dziecka,
pierwsz¹ komuniê i tak dalej… Niedaleko
piekarni mieszka te¿ nasza pierwsza ekspedientka. Dziœ nadal nas odwiedza, jako
klientka. Ludzie nie tylko robi¹ u nas zakupy. Przychodz¹ porozmawiaæ, powspominaæ. Dla nas to w³aœnie jest najwa¿niejsze – relacje z klientami, atmosfera w pracy,
przyjemnoœæ jak¹ z niej czerpiemy”.
Jednak Grzegorz ogromnie szczêœliwy
i dumny z rodziny i rodzinnej firmy, wci¹¿
chce dawaæ coœ wiêcej od siebie lokalnej
spo³ecznoœci, miastu, regionowi, Polsce.
Wspomnienie chlebów z sierpnia 1980
roku przypomina mu, ¿e jest jeszcze kilka
wa¿nych spraw, o które trzeba dbaæ i pielêgnowaæ. Od wielu lat poœwiêca siê pracy
spo³ecznej na rzecz œrodowiska rzemieœlniczego. Zarówno jako Cz³onek Cechu
Piekarzy i Cukierników, Cz³onek Zarz¹du
Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej Ma³ych
i Œrednich Przedsiêbiorstw i Cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego, kul-

tywuje tradycje i dba o rozwój polskiej
przedsiêbiorczoœci. W uznaniu dla jego
zas³ug, w tej Sali, 23 wrzeœnia bie¿¹cego
roku zosta³ uhonorowany najwy¿szym odznaczeniem polskiego Rzemios³a – Szabl¹
Kiliñskiego.
Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu Pana
Grzegorza w 2008 roku powsta³a pierwsza
szko³a zawodowa i technikum w Gdañsku
prowadzone przez organizacjê przedsiêbiorców, jak¹ jest Pomorska Izba Rzemieœlnicza.
Za rozwijanie i upowszechnianie najpiêkniejszych tradycji dawnego piekarnictwa oraz bezinteresowne zaanga¿owanie
w sprawy edukacji m³odzie¿y, zosta³ odznaczony Medalem Ksiêcia Mœciwoja II
w 2009 roku.
Grzegorz Pellowski by³ inicjatorem budowy pomnika Ksiêdza Pra³ata Henryka
Jankowskiego. Dziœ Ksi¹dz Pra³at stoi opodal swojej ukochanej Bazyliki pod wezwaniem œw. Brygidy b³ogos³awi¹c przechodniom, pozdrawiaj¹c parafian i ucz¹c nas
wszystkich historii – czêsto tej najwa¿niejszej, która dzia³a siê na plebanii, goszcz¹cej najwa¿niejszych tego œwiata.
Swojemu ojcu Józefowi dedykowa³
dzwon, ufundowany do karylionu na wie¿y Ratusza G³ównego Miasta.
Miejsce, w którym siê dzisiaj spotykamy jest najbardziej odpowiednim dla tej
okazji. To wielki zaszczyt móc powiedzieæ tych kilka s³ów, choæ to wci¹¿ za
ma³o, o moim serdecznym przyjacielu, wspania³ym Gdañszczaninie, oddanym patriocie
Grzegorzu Pellowskim i jego wspania³ej
rodzinie.
Dziêkujê za tê mo¿liwoœæ.

List do Redakcji

Dziêkujê ks. Infu³atowi
Stanis³awowi
Bogdanowiczowi
Jako przewodnik turystyczny czêsto bywam w Bazylice Mariackiej z turystami. S¹ to i doroœli i dzieci z Polski i z za granicy,
a czasami dyplomaci, artyœci, politycy czy … królowie.
Lubiê bardzo takie zwiedzania, gdy spotykamy tam ks. Infu³ata
Stanis³awa Bogdanowicza. Pozdrawiamy siê, przedstawiam goœciom
ksiêdza, mówiê sk¹d przybyli i czêsto nawi¹zuje siê rozmowa.
Ksi¹dz dorzuca anegdotê do mojej narracji czy dodaje najnowsze
wiadomoœci zwi¹zane z pracami konserwatorskimi w koœciele.
Jako prawdziwy gospodarz tego wyj¹tkowego miejsca – zawsze
z uœmiechem, dystyngowanie i dyplomatycznie wita odwiedzaj¹cych.
DZIÊKUJÊ za czas nam poœwiêcony, za te wa¿ne i mi³e ZATRZYMANIA – SPOTKANIA.
GABRIELA KOSICKA – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PTTK

Fot. Beata Balcerzak

W 1993 r. Bazylikê Mariack¹ zwiedza³ Król Szwecji Karol Gustaw XVI
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Wyjazdowe spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” w firmie CEMET

Pasjonaci i biznes na Oruni
– dla dobra miasta
Dnia 22.10.2014 r. Zarz¹d Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” zagoœci³ na terenie firmy CEMET Ltd. w Gdañsku – Oruni.
Wizytê studyjn¹ zorganizowa³ in¿. Józef Kubicki wraz z cz³onkami Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów Oruni IKO „Nasza Orunia”.
Celem i tematem zebrania by³a prezentacja i przyjêcie firmy CEMET w poczet cz³onków wspieraj¹cych S.„N.G.”
CEMET znajduje siê na rogu ulic Sandomierskiej i Równej.
Dla kontrahenta norweskiego
Jest to zaawansowana technologicznie
firma metalowa, specjalizuj¹ca siê w produkcji finalnych urz¹dzeñ montowanych
na platformach wiertniczych i wydobywczych, g³ównie dla kontrahenta norweskiego. Firma zatrudnia 130 wysokiej klasy
specjalistów – in¿ynierów, œlusarzy, spawaczy, frezerów, tokarzy, monta¿ystów
elektroenergetycznych i hydraulicznych.
Finalnym produktem firmy jest miêdzy
innymi, manipulator pokroczny „Catwalk”
do podawania, obracania i skrêcania rur
morskich szybów naftowych. Ciekawostk¹
jest, ¿e CEMET uczestniczy³ w produkcji
elementów otwieranego dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdañsku.
Delegacja mia³a okazjê zobaczenia „na
¿ywo” procesu produkcyjnego w CEMECIE. Rolê profesjonalnego przewodnika
pe³ni³ prezes Zarz¹du firmy CEMET –
in¿. Kazimierz Lewandowski. Skala produkowanych systemów, starannoœæ i dok³adnoœæ produkcji oraz wzorowy wizeru-

Fot. Pawe³ Patyk

Rolê przewodnika pe³ni³ prezes Zarz¹du firmy CEMET – in¿. Kazimierz Lewandowski

nek firmy zrobi³y na goœciach ogromne
wra¿enie.
Po wprowadzeniu w zagadnienia technologii przyszed³ czas na kwestie spo³eczne.
W dyskusji dyrektor Lewandowski wskaza³

na z³y wizerunek miasta w zakresie czystoœci, estetyzacji, potopu reklam w przestrzeniach historycznych i publicznych oraz
mocno spóŸnione reakcje w³odarzy miasta
na apele o likwidacjê tzw. „dziur wstydu”
(niezagospodarowane wieloletnie odkrywki
archeologiczne) przy budynku NOT, ul.
Mariackiej i inne. Prof. Andrzej Januszajtis
przypomnia³, ¿e przez 69 lat miasto nie dokoñczy³o odbudowy bazyliki Najœwiêtszej
Marii Panny – nie zrekonstruowano szczytów
transeptu i sygnaturki. Mówca wskaza³ te¿
na nietrafione inwestycje w postaci k³adki na
O³owiankê, jak i niefortunne kszta³t, kolor
i lokalizacjê Teatru Szekspirowskiego. Inwestycje te zubo¿aj¹ historyczny obraz miasta. Przypomnia³ jednoczeœnie historiê londyñskiego teatru szekspirowskiego „Globe”,
jak równie¿ topografiê i historiê londyñskich tuneli pod Tamiz¹, jako przyczynek
do naszego tunelu pod Martw¹ Wis³¹.
Zapomniany fragment ulicy, coraz mniej
parków, dewastacje

Fot. Pawe³ Patyk

Produkuje siê tutaj urz¹dzenia dla platform wiertniczych i wydobywczych
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Zebrani negatywnie odnieœli siê do dzia³añ referatu do spraw estetyzacji Urzêdu
Miasta Gdañska, pad³o wiele s³ów krytyki

Nr 12/2014
co do skutecznoœci i szybkoœci podejmowanych dzia³añ.
Klasycznym przyk³adem niekonsekwencji inwestycyjnej
jest fragment ulicy £¹kowej przed Akademi¹ Muzyczn¹ im.
Stanis³awa Moniuszki, który nie zosta³ przebudowany razem z budow¹ trasy WZ, przy okazji likwidacji linii tramwajowej, czy te¿ w trakcie trwaj¹cej rewitalizacji Dolnego
Miasta. Dziury i nierównoœci jezdni, resztki torów tramwajowych wzbudzaj¹ œmiech i politowanie publicznoœci, nierzadko miêdzynarodowej, spiesz¹cej na koncerty w nowoczesnej auli gdañskiej uczelni.
Zebrani wskazali na ma³¹ liczbê parków i terenów rekreacyjnych – przed II wojn¹ œwiatow¹ w Gdañsku by³o 40
parków teraz jest ich raptem 17 – i ich czêste dewastowanie.
Przyk³adem niech bêd¹: ³awki przy ulicy Wodopój pomiêdzy kawiarni¹ „Winifera” a hotelem „Merkury”, zapomniane parki przy Placu Zebrañ Ludowych, Jaœkowej Dolinie,
Targu Maœlanym, park Schopenhauera w Oruni i inne.

Fot. Pawe³ Patyk

Na zdjêciu: Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis i in¿. Kazimierz Lewandowski

Fina³owym elementem spotkania by³o przedstawienie
przez prof. Andrzeja Januszajtisa wniosku o przeg³osowanie
kandydatury firmy CEMET na cz³onka wspomagaj¹cego Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”. Zarz¹d Stowarzyszenia przyj¹³
tê kandydaturê jednog³oœnie. Witamy w naszym gronie!
Ju¿ dziœ firma CEMET, wspó³dzia³aj¹c z IKO, uczestniczy
w organizacji praktyk i sta¿ów dla uczniów oruñskiego Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. W fazie
realizacji jest partnerski projekt zagospodarowania i przyjêcia
opieki nad elementem zielonego krajobrazu w postaci klombu
lub trawnika w dzielnicy Orunia.
Perspektywy s¹ szerokie. Mo¿liwoœci wielkie. O postêpach bêdziemy informowaæ – bo jest siê z czego cieszyæ!
JERZY KORZENIECKI, PAWE£ PATYK
CEMET jednog³oœnie przyjêto na cz³onka wspomagaj¹cego
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”. Dokument podpisa³ doc.
dr in¿. Andrzej Januszajtis, z lewej in¿. Józef Kubicki

Fot. Pawe³ Patyk

Oferta nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasz Gdańsk”

Do firm i osób indywidualnych
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” w 2014 roku obchodzi³o 20-lecie aktywnej dzia³alnoœci na rzecz Gdañska i jego mieszkañców, ró¿nych instytucji oraz podmiotów gospodarczych. Nasza dzia³alnoœæ jest od 14 lat systematycznie dokumentowana i popularyzowana w miesiêczniku „Nasz Gdañsk”.
Pismo ma du¿e znaczenie opiniotwórcze i cieszy siê wœród czytelników coraz
wiêkszym presti¿em i zaufaniem. Wszystkie wydania miesiêcznika – 160 numerów
– s¹ dostêpne na naszej stronie internetowej www.nasz.gdansk.pl.
Ko³o In¿ynierów i Pasjonatów NASZA
ORUNIA (IKO) jest lokaln¹ struktur¹ Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” specjalizuj¹c¹ siê we wspó³dzia³aniu: mieszkañców,
zak³adów pracy, szkó³ i wy¿szych uczelni.
Mamy œwiadomoœæ, ¿e nasze dwudziestoletnie doœwiadczenie oraz zawarte umowy
partnerstwa, np. z NOT, stanowi znacz¹cy
P. O.
IN¯ .

PREZES IKO
JÓZEF KUBICKI

kapita³ intelektualno-twórczy, który mo¿e
byæ jeszcze lepiej spo¿ytkowany we wzajemnej wspó³pracy ró¿nych podmiotów.
A zatem zwracamy siê z proœb¹ o odpowiedz na nastêpuj¹ce pytania:
1. Ile egzemplarzy miesiêcznika „Nasz
Gdañsk” regularnie w 2015 roku mo¿emy Pañstwu dostarczaæ?
2. Czy wyra¿aj¹ Pañstwo chêæ do korzystania z ³amów miesiêcznika „Nasz
Gdañsk” w zakresie:
a) reklamy sta³ej, doraŸnej, okolicznoœciowej lub og³oszeñ?
b) artyku³ów sponsorowanych?

3. Czy wyra¿aj¹ Pañstwo chêæ wsparcia finansowego (lub innego) dzia³alnoœci statutowej Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”,
czêœciowego pokrycia kosztów wydawniczych i prowadzenia portalu internetowego z e-miesiêcznikiem?
Prosimy o kontakt.
Naszymi przedstawicielami s¹:
• in¿. Józef Kubicki, tel. 887 868 980;
• mgr. in¿. Jerzy Korzeniecki,
tel. 600 409 541;
• e-mail:biuro@ nasz.gdansk.pl

PREZES STOWARZYSZENIA „NASZ GDAÑSK”
DOC . DR IN¯ . ANDRZEJ J ANUSZAJTIS
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Wybory samorządowe 2014 r.

W trosce o dobro wspólne
Wybory samorz¹dowe, to przekazanie czêœci osobistych praw osobom trzecim (którym ufamy) do sprawowania lokalnej w³adzy, która poprzez podejmowane uchwa³y w wielu sprawach nas i najbli¿szej spo³ecznoœci
bezpoœrednio dotycz¹.
Jednak rozdrobnieni obywatele nie maj¹
mo¿liwoœci kontroli nad tym, jak powierzone zaufanie jest wykorzystywane, dlatego wstêpuj¹ lub tworz¹ ró¿nego rodzaju organizacje Po¿ytku Publicznego.
„Byæ narodowi u¿ytecznym”
Poprzez te organizacje ludzie staraj¹ siê
lepiej s³u¿yæ dobru wspólnemu w myœl has³a:
„Byæ narodowi u¿ytecznym”
S. Staszyc (statut SIMP, 1926 r.)
O ile poszczególny obywatel, który zna
swoj¹ polsk¹ to¿samoœæ, ma obowi¹zek
uczestnictwa w wyborach, to lokalne organizacje wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej, a
zw³aszcza Stowarzyszenia Naukowo-Techniczno-Ekonomiczne ponosz¹ moralnoetyczn¹ odpowiedzialnoœæ wobec spo³e-

czeñstwa, za sposób realizacji swojego
uczestnictwa w wyborach samorz¹dowych.
Szczególnie widoczne jest to w doborze
w³aœciwych kandydatów na Radnych. Jakoœæ kandydatów (wiarygodnoœæ, kompetencje, rzetelnoœæ) jest decyduj¹cym czynnikiem w³aœciwej jakoœci póŸniej wybranych
w³adz samorz¹dowych. Preferencje polityczne poszczególnych kandydatów (zw³aszcza
w wyborach samorz¹dowych) powinny
mieæ drugie lub trzeciorzêdne znaczenie.
Najwa¿niejsza powinna byæ osoba, jej wiedza, wiarygodnoœæ, doœwiadczenie i dotychczasowe osi¹gniêcia. Je¿eli, w ka¿dej
opcji politycznej (albo w komitetach spo³ecznych) bêd¹ na listach wyborczych kandydaci, to wówczas wybrani spoœród nich
Radni ³atwiej wypracuj¹ porozumienie

w najtrudniejszych sprawach procedowanych
wniosków i podejmowanych uchwa³.
Mówienie (rozpowszechnianie przekonañ), ¿e organizacje i Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne i Ekonomiczne, czy
Spo³eczne, które w swoich statutach maj¹
zawart¹ troskê o dobro wspólne, nie powinny anga¿owaæ siê bezpoœrednio w wybory samorz¹dowe (bo to jest ju¿ dzia³alnoœæ
polityczna) nie zas³uguje na aprobatê.
Zerwaæ z RELIKTEM
Takie myœlenie bowiem jest to niezmiernie szkodliwe i godzi w Polsk¹ Racjê
Stanu. Jest reliktem poprzedniej epoki historycznej. W wyborach samorz¹dowych w 2014
roku po raz pierwszy mo¿emy zerwaæ z tym
RELIKTEM. Opozycja, sk³adaj¹ca siê z osobowoœci, bêdzie lepiej spe³niaæ funkcjê nadzorczo-kontroln¹ wobec sprawuj¹cych w³adzê.
Wówczas w³adza bêdzie zobligowana do wyboru najlepszego rozwi¹zania w trakcie podejmowania decyzji, w przeciwnym wypadku
zostanie to zauwa¿one i upublicznione.
Zainteresowanych t¹ problematyk¹ odsy³am do wydawnictwa internetowego e-miesiêcznika „Nasz Gdañsk” Nr 01/2014 str. 12
pt. Jak – „Byæ Narodowi u¿ytecznym” (2).
Poprzez wybór do w³adz samorz¹dowych wiarygodnych i kompetentnych przedstawicieli.
Wnioski koñcowe:
1. Organizacje o statucie organizacji po¿ytku
publicznego i Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne oraz Ekonomiczne powinny
pe³niæ rolê (funkcjê) zbiorowego eksperta
dla w³adz samorz¹dowych poprzez wiêŸ
z wybranymi Radnymi, którym udzielono
przedwyborczych referencji.
2. Na poziomie w³adz samorz¹dowych nale¿y
znieœæ (szkodliwy obyczaj) dyscypliny g³osowania w procedowanych i podejmowanych uchwa³ach.
Gdañsk, 15.09.2014 r.
PRZYGOTOWA£: IN¯. JÓZEF KUBICKI (SIMP)
CZ£ONEK POMORSKIEJ RADY FSNT NOT
W G DAÑSKU
Autor i Redakcja oraz NOT oczekuj¹ od
Szanownego Czytelnika wyra¿enia swojego
pogl¹du (opini) w przedmiotowejsprawie.
biuro@naszgdansk.pl,
sekretariat1@notgdansk.pl,
kubicki.jozef@gmail.com
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GTPS się integruje i zmienia oblicze

Wystawy i spotkania w plenerze
Najpierw by³a wycieczka na Hel. Pojechaliœmy, a w³aœciwie pop³ynêliœmy tramwajem wodnym do portu w Helu, bo
w³aœnie w Helu prof. Marek Model urz¹dzi³ galeriê malarsk¹, na której otwarcie siê wybraliœmy. Wernisa¿ po³¹czony by³
ze spotkaniem ze znanym gdañskim poet¹ i pisarzem Eugeniuszem Kupperem, który przygotowa³ kilkadziesi¹t swoich
ksi¹¿ek i, jako ¿e oferowa³ je gratisowo, w nied³ugim czasie wszystkie znalaz³y w³aœcicieli.
Potem by³a wystawa, tym razem w siedzibie Towarzystwa, tj. w Galerii PUNKT,
25 naszych utalentowanych artystek, zorganizowana z okazji Dnia Kobiet.
W Czapielsku, Rozewiu, Sulminie
W lipcu ubieg³ego roku odwiedziliœmy
stadninê koni w Czapielsku, gdzie – dziêki
uprzejmoœci znakomitej artystki Katarzyny Podhajskiej – mogliœmy œwietnie siê
bawiæ, obserwuj¹c parê koników: kasztanka czy gniadego, gdy¿ nie znam siê na
maœciach koni, i bia³¹ klaczkê, która chodzi³a za swoim ogierem jak piesek. On do
lasu, ona za nim, on na ³¹kê, ona te¿. By³a
tam te¿ dorodna koza, nie pamiêtam ju¿,
czy pani koza, czy te¿ cap, ale nie da³o siê
nie zauwa¿yæ, ¿e zwierzê to obficie nawozi³o pod³o¿e swoimi bobkami. Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ tego miejsca by³a œwinka, mierz¹ca chyba ze dwa metry, która

ma w stadninie zapewnione do¿ywocie.
By³a ju¿ tak zmêczona ¿yciem, ¿e le¿a³a
na boku i ³ypa³a na nas œlepkami. Przyjecha³ tam te¿ zespó³ muzyczny, który umila³ nam biesiadowanie przy grillu.
Z kolei w sierpniu odby³a siê du¿a autokarowa wycieczka do Rozewia z monodramem Piotra Kotlarza „Cz³owiek z szafy”,
gdzie te¿ nie brakowa³o atrakcji, o których
pisa³am wczeœniej.
PóŸniej zorganizowany by³ wyjazd na
grzyby, ale poniewa¿ nie znam siê na grzybach, a w lesie tracê orientacjê, tym razem
nie pojecha³am.
W maju tego roku mieliœmy znowu
ogromn¹ frajdê bior¹c udzia³ w otwarciu
galerii w Sulminie, po przerwie zwi¹zanej
z remontem i zmian¹ w³aœcicieli. Wystawie patronowa³ Marek Model. By³a to
wystawa zbiorowa obfituj¹ca w mnóstwo
ciekawych prac. Galeria znajduje siê w zaadaptowanym do jej celów
starym koœciele poewangelickim, który po po¿arze
odrestaurowali nowi w³aœciciele, tworz¹c na trzech
poziomach bardzo atrakcyjn¹ przestrzeñ. Równie piêkne i zadbane jest otoczenie
galerii obfituj¹ce w najprzeró¿niejsze kwiaty i drzewa
z przemyœlnymi lampionami
wzd³u¿ alejek oraz miejscem
przeznaczonym na ognisko.
Biesiadowaliœmy tam a¿
do nocy, a nasz wspania³y
prezes Beniamin Koralewski dwukrotnie nawraca³
mikrobusem, aby wszystkich goœci rozwieŸæ do domów.
I do Londynu

Fot. Marek Zarzecki

Warto nadmieniæ, ¿e w
pobli¿u znajduje siê grobowiec rodziny Gralathów,
których znakomitym przedstawicielem by³ Daniel Gralath I, burmistrz Gdañska

w latach 1763–1767 (tzn. a¿ do œmierci),
za³o¿yciel Towarzystwa Przyrodniczego
i twórca Wielkiej Alei Lipowej ci¹gn¹cej
siê od Bramy Oliwskiej od Wrzeszcza.
Jako ciekawostkê mogê podaæ informacjê, ¿e nadleœnictwem w Sulminie zawiadowa³ ojciec nie¿yj¹cego ju¿ artysty malarza Andrzeja Na³êcz-Sobieszczañskiego
(„Anio³a”), zasiadaj¹cego przed laty we
w³adzach GTPS; jego ojciec ¿ywo uczestniczy w ¿yciu kulturalnym, koncentruj¹c siê
g³ownie na Oliwie, gdzie mieszka.
Ostatnio, w po³owie sierpnia, znowu zrobiliœmy wypad, tym razem do ogrodu zoologicznego w Oliwie. „Ciuchci¹” z przewodnikiem objechaliœmy ca³e ZOO, a potem
gawêdziliœmy przy piwie i soczku (tzn. ja,
bo nie pijê piwa) w ogródku restauracji prowadzonej przez zaprzyjaŸnionego z nami
pana Jakuba Szadaja, prezesa Oddzia³u
Gdañskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce. W trakcie dyskusji pad³ pomys³ zorganizowania pleneru
malarskiego w³aœnie w ZOO.
W momencie, kiedy pisa³am ten tekst,
Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuki
¿y³o przygotowaniami do wyruszenia w szeroki œwiat, a konkretnie do Londynu. To
wszystko za spraw¹ Przewodnicz¹cego Zarz¹du Beniamina Koralewskiego, który,
oprócz licznych talentów, wyró¿nia siê te¿
wspania³ymi pomys³ami. Obrazy zapakowane w foliê b¹belkow¹ czeka³y w biurze, tam
te¿ sta³y kartony zawieraj¹ce egzemplarze
ksi¹¿ki „Johannes Hevelius and his
Gdañsk”, za której przygotowanie i wydanie pañstwo Elisabeth i Marian Turek zostali wyró¿nieni nagrod¹ honorow¹. Autokar wyruszy³ do Wielkiej Brytanii, aby
tam s³awiæ naszego wielkiego astronoma,
a przy okazji zaprezentowaæ prace naszych artystów skupionych w Gdañskim
Towarzystwie Przyjació³ Sztuki. W planie
s¹ te¿ inne niespodzianki, ale na razie
niech pozostan¹ tajemnic¹.
MARIA ROSNER-KANIA
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Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (22)

Warunki zmiany decyzji
administracyjnej w ramach
autokontroli
W przypadku wniesienia odwo³ania od decyzji przez wszystkie strony postêpowania, organ administracji, który wyda³
zaskar¿on¹ decyzjê, mo¿e uwzglêdniæ odwo³anie i w konsekwencji wydaæ decyzjê o zmianie albo uchyleniu swojej
wczeœniejszej decyzji. Tryb ten, zwany autokontrol¹, jest dopuszczalny tak¿e w przypadku wniesienia odwo³ania przez
jedn¹ albo kilka stron, w sytuacji gdy wszystkie pozosta³e strony wyra¿¹ zgodê na zmianê lub uchylenie decyzji.
W przypadku wydania decyzji przez
organ o zmianie lub uchyleniu decyzji od
nowo wydanej decyzji przys³uguje odwo³anie do organu wy¿szego stopnia.
Bezwzglêdny 7 dniowy termin
Przy czym do prawid³owego zastosowania tego trybu niezbêdne jest zachowanie
przez organ administracji bezwzglêdnego
7 dniowego terminu do wydania decyzji
w trybie autokontroli. W przypadku nie zachowania tego terminu organ, który wyda³
zaskar¿on¹ decyzjê, zobligowany jest do
przekazania odwo³ania, wraz z aktami sprawy, do organu wy¿szego stopnia.
Wydanie decyzji przez organ I instancji
po up³ywie 7 dniowego terminu jest traktowane w orzecznictwie s¹dów administracyjnych za kwalifikowane naruszenie prawa,
skutkiem czego jest wydanie takiej „spóŸnionej” decyzji z ra¿¹cym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postêpowania administracyjnego (tak
Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku
z dnia 28.05.2008r. II OSK 560/07).
Instytucja autokontroli by³a nieco inaczej uregulowana w kodeksie postêpowania
administracyjnego w brzmieniu jakie akt ten
mia³ do dnia 27 marca 1980 r.
Ówczesne przepisy dopuszcza³y mo¿liwoœæ zastosowania tej instytucji tylko w sytuacji wniesienia odwo³ania przez wszystkie
strony, a organ administracji mia³ d³u¿szy
bo 14 dniowy termin na wydanie decyzji
o zmianie lub uchyleniu zaskar¿onej decyzji.
Praktyka pokazuje, ¿e przepisy te by³y
dosyæ czêsto traktowane przez ówczesne
organy administracji w sposób dosyæ luŸny.
I tak niejednokrotnie zdarza³o siê, ¿e odwo³anie od decyzji wnios³a tylko jedna z kilku
stron, co nie przeszkadza³o ówczesnym or-
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ganom administracji stosowaæ instytucji autokontroli.
We wsi £êgowo
Tak samo zachowanie 14 dniowego terminu nie by³o skrupulatnie przestrzegane
i niejednokrotnie decyzje w ramach autokontroli wydawano dopiero po wielu miesi¹cach od wniesienia odwo³ania pomimo
tego, ¿e – jak wskazano powy¿ej – w takim
przypadku organ I instancji traci³ kompetencje do wydawania decyzji w ramach autokontroli i bezwzglêdnie zobligowany by³
do przekazania odwo³ania wraz z aktami
sprawy do organu odwo³awczego.
Nie inaczej by³o w sprawie dotycz¹cej
przejêcia nieruchomoœci we wsi £êgowo.
Zosta³a ona przejêta na rzecz Skarbu Pañstwa z przeznaczeniem na cele budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego w trybie przepisów ustawy z dnia 31.01.1961 r.
o terenach budowlanych na obszarach wsi.
W zakresie ustalania odszkodowania ustawa ta odsy³a³a do przepisów ustawy z dnia

12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wyw³aszczania nieruchomoœci.
Odwo³anie od decyzji odszkodowawczej wnios³a 1 z 4 stron. Naczelnik Gminy
w Pruszczu Gdañskim postanowi³ skorzystaæ z trybu autokontroli i nawet nie zachowanie 14 dniowego terminu do wydania decyzji nie przeszkodzi³o mu w tym.
Dlatego te¿, ra¿¹co przekraczaj¹c termin
do wydania decyzji w ramach autokontroli,
ponad 7 miesiêcy pod wydaniu zaskar¿onej
decyzji, wyda³ decyzjê o zmianie wczeœniejszej decyzji.
Mimo tego, ¿e wydano now¹ merytoryczn¹ decyzjê (m.in. uwzglêdniono podniesione w odwo³aniu zarzut pominiêcia
w odszkodowaniu znajduj¹cych siê na nieruchomoœci sk³adników budowlanych jak
i roœlinnoœci), organ I instancji nie przeprowadzi³ rozprawy administracyjnej, co
dodatkowo ka¿e uznaæ, i¿ decyzja Naczelnika Gminy w Pruszczu Gdañskim zosta³a
wydana z ra¿¹cym naruszeniem prawa.

Tryb autokontroli jest obecnie uregulowany w art. 132 kodeksu postêpowania administracyjnego. Z kolei maksymalny 7 dniowy termin na jego zastosowanie wynika z art. 133 kpa.
Do dnia 27 marca 1980 r. instytucja ta by³a jednak uregulowana w art. 115
i 116 kpa. Ówczesne, brzmienie art. 115 § 1 kpa by³o nastêpuj¹ce: „Je¿eli
odwo³anie wnios³y wszystkie strony, a organ administracji pañstwowej, który wyda³ decyzjê, uzna, ¿e odwo³anie zas³uguje w ca³oœci na uwzglêdnienie,
mo¿e wydaæ now¹ decyzjê, w której uchyli lub zmieni zaskar¿on¹ decyzjê.”
Z kolei art. 116 stanowi³, i¿: „Organ administracji pañstwowej, który wyda³
decyzjê, obowi¹zany jest przes³aæ odwo³anie wraz z aktami sprawy organowi
odwo³awczemu w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzyma³
odwo³anie, je¿eli w tym terminie nie wyda³ nowej decyzji w myœl
art. 115”.
MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY
– KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA, TEL. 502 166 894
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W Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk” powstaje kącik
literacki

Piszesz wiersze,
prozê – przyjdŸ!
Zapraszamy twórców amatorów poezji i literatury do nowo powstaj¹cego k¹cika
literackiego w Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”. Planujemy prezentowaæ w³asne utwory poprzez ich drukowanie oraz recytowanie. Spotkania odbywaæ siê bêd¹
ka¿dego miesi¹ca w uzgodnionych terminach. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt e-mail: janocki@wp.pl lub osobiœcie do Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przy ul.
Œw. Ducha 119/121, w ka¿dy wtorek od godz.17.00 do 18.00 do 31 grudnia 2014 r.
Sekcja formalnie rozpocznie dzia³alnoœæ 7 stycznia 2015 r.

Jesienny pejza¿
Jesienne niebo wokó³ zasnute,
Kolor szaroœci z biel¹ w oddali,
I ziewa morze krzykiem budzone
Mew œmigaj¹cych na grzbietach fali.
Przygas³e barwy pasteli pla¿y
Z wyrzuconymi na brzeg muszlami,
Szeptem i szumem oznajmia wszystkim,
¯e idzie zima ponad wydmami.
My utuleni pieœni¹ natury,
Idziemy naprzód brzegiem œcigani
A kroki znacz¹ œlady na piasku –
My tak jak morze uko³ysani.
Wac³aw Janocki

WAC£AW JANOCKI

Na przykładzie innych regionów europejskich

Czy Gdañsk jest miastem
przyjaznym dla mieszkañców?
Jakoœæ ¿ycia w miastach zale¿y od wielu czynników. Zrozumienie ich, a tym bardziej wdro¿enie, nie s¹ proste. Doœwiadczy³y
tego miasta europejskie w okresie powojennym prze¿ywaj¹c kolejne fazy rozwoju. Jakie wiêc czynniki decyduj¹ o tym,
¿e miasta rozwijaj¹ siê w sposób racjonalny i przyjazny dla mieszkañców?
Aby tak siê dzia³o, nieodzowny jest
zrównowa¿ony rozwój ekonomiczny, który s³u¿y dobru mieszkañców, przyczynia
siê do podnoszenia jakoœci ¿ycia, zwiêkszania zatrudnienia i pomyœlnego funkcjonowania firm i instytucji.
Strategia dla miasta i regionu
Wa¿ne jest by instytucje – odpowiedzialne za rozwój miast i regionów – mia³y
nale¿yty pogl¹d na czynniki odpowiedzialne za rozwój i wynikaj¹c¹ st¹d mo¿liwoœæ
podjêcia odpowiednich dzia³añ.
Od pewnego czasu prowadzone s¹ studia
maj¹ce na celu identyfikacjê owych czynników rozwoju, a tym samym zrozumienie
procesów dynamizuj¹cych wzrost, co powinno u³atwiæ prowadzenie polityki rozwoju zrównowa¿onego i opracowaniu
stosownej strategii dla miasta i regionu.
Wydaje siê, ¿e niezwykle wa¿n¹ spraw¹
jest przenoszenie doœwiadczeñ europejskich
do krajów naszego regionu. Integracja europejska stawia przed nami nowe zadania
i st¹d te¿ wynika koniecznoœæ kompleksowego podejœcia do problemów stanowi¹cych
najwiêksze wyzwanie dzisiejszych czasów:
zrównowa¿ony rozwój ekonomiczny, po-

prawa jakoœci ¿ycia i bezrobocie. Warunkami koniecznymi s¹: zdrowie i w³aœciwa
opieka socjalna oraz wykszta³cenie i edukacja.
Pierwsze studia, zapocz¹tkowane przez
miasta europejskie w 1997 roku, pozwoli³y
zidentyfikowaæ kilka przyk³adowych sektorów wzrostu, które, mimo ¿e ró¿ni³y siê
w poszczególnych oœrodkach, to w wiêkszoœci z nich przyjêto jako rozwojowe takie
sektory jak: multimedia, kultura i zwi¹zane z ni¹ otoczenie biznesu oraz technologie ochrony œrodowiska.
Zaobserwowano, ¿e rozwój ulega znacznemu przyspieszeniu w wyniku wspó³dzia³ania poprzez sieci krzy¿uj¹ce siê w poprzek
poszczególnych sektorów.
Wniosek by³ nastêpuj¹cy: konieczne jest
g³êbsze wejrzenie wewn¹trz procesów wzrostu, aby w perspektywie wypracowaæ efektywne strategie wzrostu i wyci¹gn¹æ st¹d
odpowiednie korzyœci pojawiaj¹ce siê z nowymi mo¿liwoœciami. Wynik³a st¹d decyzja podjêcia drugiego etapu studiów celem
porównania na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej potencjalnych zintegrowanych obszarów/grup wzrostu („Growth Clusters”)
oraz identyfikacji pola dzia³ania dla poli-

tyki rozwoju ekonomicznego miast i regionów.
Era rekonstrukcji i pierwszy kryzys
paliwowy
Koncentracja badañ na owych zintegrowanych obszarach aktywnoœci ekonomicznej
wynika z przekonania, ¿e wzrost zapewnia
tylko tego typu œrodowisko i sposób podejœcia sieciowego – („network approach”).
Po II Wojnie Œwiatowej Europa wesz³a
w erê rekonstrukcji charakteryzuj¹c¹ siê
wysokim i d³ugotrwa³ym wzrostem gospodarczym. Okres wzrostu dobrobytu i wysokiego zatrudnienia zakoñczy³ siê z pocz¹tkiem lat 70. z pierwszym kryzysem
paliwowym. Od tego czasu tendencje wzrostu uleg³y spowolnieniu lub nawet wykazywa³y wskaŸniki ujemne zaœ stopa bezrobocia
wzrasta³a w tempie wrêcz eksploduj¹cym
wzd³u¿ i poprzek Europy. Gospodarki europejskie wesz³y w okres intensywnej restrukturyzacji jako remedium na narastaj¹ce problemy spo³eczno-gospodarcze.
Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych
cech by³o zamieranie bran¿ o intensywnym
zatrudnieniu: wydobycie paliw kopalnianych
i przemys³ energetyczny; generalnie: ogra-
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niczanie aktywnoœci przemys³owej w wiêkszoœci krajów.
Spowodowane to by³o zmianami w relacjach cen, siln¹ konkurencj¹ miêdzynarodow¹ i innowacjami ograniczaj¹cymi
zatrudnienie. Miasta i regiony zale¿ne od tradycyjnych przemys³ów, szczególnie w strefie
gospodarczej pó³nocno-zachodniej Europy
(obszar przemys³owy w Anglii, Pó³nocna
Nadrenia–Westfalia, regiony przemys³owe
Walonii i Pó³nocnej Francji) zosta³y dotkniête kryzysem i zaczê³y podupadaæ. Wraz
z upadkiem sektorów przemys³owych, zacz¹³ rozwijaæ siê sektor us³ug, a wraz
z tym nast¹pi³ wzrost dochodów i zatrudnienia.
Od lat 80. aktywnoœci typu: bankowoœæ,
ubezpieczenia i us³ugi biznesowe wykazywa³y wysokie stopy wzrostu. Równie¿ inne
bran¿e, wymagaj¹ce g³êbokiej wiedzy, jak:
marketing, komunikacja, badania i rozwój,
wykazywa³y wysokie tempo i wnosi³y swój
wk³ad do procesu tzw. regeneracji wielu
du¿ych miast europejskich.
Ów cykl rozwoju i upadku miast i regionów w Europie Zachodniej pod wp³ywem czynników politycznych, socjalnych,
ekonomicznych i demograficznych charakteryzuj¹ cztery fazy: urbanizacja, suburbanizacja, de-urbanizacja i re-urbanizacja.
Zachêciæ biznes i ludzi
Faza urbanizacji zwi¹zana jest z uprzemys³owieniem: miasta rosn¹ szybko, staj¹
siê lokalizacj¹ przemys³u i przyci¹gaj¹ si³ê
robocz¹ osiedlaj¹c¹ siê z regionu.
W fazie sub-urbanizacji ludzie wyprowadzaj¹ siê z ha³aœliwych i drogich centrów
miejskich do otaczaj¹cych dzielnic podmiejskich.
Wraz z komunikacj¹ samochodow¹ i ulepszeniami w infrastrukturze mo¿liwe by³o
w pocz¹tkuj¹cym okresie zachowanie miejsc
pracy w centrach miast.
Nastêpna faza nast¹pi³a wraz dalszym
przeprowadzeniem siê ludzi do dalej po³o¿onych miast satelickich, a wraz z innymi
przenosi³y siê miejsca pracy w przemyœle
i us³ugach.
W koñcu lat 80. czêœæ miast zdo³a³a
opanowaæ te trendy i przyci¹gn¹æ nowe
dziedziny aktywnoœci ekonomicznej i nowe
grupy zawodowe do centrów, przerywaj¹c
tym samym spiralê w dó³.
Miasta, które odnios³y najwiêksze sukcesy, stwierdzi³y, ¿e aby zachêciæ biznes
i ludzi niezbêdne jest wysokiej jakoœci
œrodowisko miejskie: w zakresie warunków mieszkaniowych, zaopatrzenia, instytucji kultury i organizacji wypoczynku.
Wskazuje to, ¿e poprzez w³aœciwe inwe-
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stycje zarz¹dy miast bardzo mog¹ wiele
uczyniæ dla powodzenia ekonomicznego
swego miasta.
Owa konkluzja by³a fundamentalna dla
dalszych badañ obszarów wzrostu w regionach europejskich.
Jednak¿e, wci¹¿ obserwuje siê du¿e ró¿nice sytuacji wyjœciowej w poszczególnych
regionach.
Czêœæ miast nie zosta³a objêta recesj¹
podczas fazy intensywnej restrukturyzacji
po kryzysie paliwowym, poniewa¿ posiada³a zró¿nicowan¹ i nowoczesn¹ bazê ekonomiczn¹.
Wiele czynników wskazuje coraz wyraŸniej, ¿e rozwój miasta zapocz¹tkowany
jest kooperacj¹ pomiêdzy partnerami na
bazie ekonomicznej tworz¹cej innowacyjne kompleksy firm i organizacji. To w³aœnie w owych konfiguracjach sieciowych,
lub inaczej klastrach, realizowany jest
rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia.
Od pocz¹tku lat 90. owe sieci s¹ uznawane jako bardzo wa¿ne czynniki sprawcze
w ekonomii. W tej perspektywie badania
poszczególnych sektorów powinny byæ
zast¹pione podejœciem sieciowym.
W Województwie Pomorskim
zachorowalnoœæ na raka na równi
ze Œl¹skiem
Konieczne jest zastosowanie powy¿szego podejœcia równie¿ dla Gdañska przy
wyborze projektów wiod¹cych. Nie ka¿dy
projekt bêdzie tzw. lokomotyw¹ rozwoju.
Takim projektem natomiast z pewnoœci¹
by³ projekt Euro 2012, który poci¹ga za
sob¹ nie tylko budowê stadionu, ale równie¿ budowê infrastruktury komunikacyjnej, hotelowej, etc.
W Monachium pocz¹tkiem dynamicznego rozwoju miasta i regionu by³a organizacja Olimpiady w 1972 r. Dziêki m¹drej
i konsekwentnej polityce w³adz miasta i regionu Bawaria nale¿y obecnie do czo³owych
regionów œwiata, zaœ miasto Monachium
plasuje siê na czele rankingu najbardziej
przyjaznych miast.
Dla Gdañska wa¿nym projektem jest
rewitalizacja terenów Westerplatte. Przed
paroma laty projekt taki przedstawiono
Prezydentowi Miasta Gdañska (vide strona
internetowa www.sedler.pl). Niestety nie
spotka³ siê wówczas z nale¿ytym zainteresowaniem.
Gdañskowi brakuje te¿ Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia. Mog³oby ono
powstaæ na Wyspie Spichrzów czy te¿
w rejonie nowej Filharmonii na O³owiance.
Na jakoœæ ¿ycia mieszkañców znacz¹co
wp³ywa jakoœæ œrodowiska, a z tym nie
jest najlepiej.

Mo¿na wrêcz stwierdziæ, ¿e jest bardzo
Ÿle. Gdañsk i Województwo Pomorskie
maj¹ najwy¿sze w kraju wskaŸniki zachorowalnoœci na raka, na równi ze Œl¹skiem.
Winne s¹ niew¹tpliwie Ÿle zaplanowane
inwestycje jak dla przyk³adu Fosfory ze
swoj¹ „s³ynn¹” ha³d¹ fosfogipsów, bliskoœæ rafinerii, elektrociep³owni i nies³awnej spalarni odpadów niebezpiecznych
PORTSERVICE. Dochodz¹ do tego Szadó³ki ze sk³adowiskiem odpadów komunalnych, które od lat nie mog¹ sobie poradziæ z odorem, niezwykle dokuczliwym
dla mieszkañców s¹siednich dzielnic.
Spalarnia w Szadó³kach? Toksyczne emisje
O ile dojdzie do budowy spalarni odpadów komunalnych na terenie Szadó³ek ten
problem uwidoczni siê jeszcze bardziej.
Dojd¹ do tego wyj¹tkowo toksyczne emisje w postaci m.in. dioksyn i furanów,
zwi¹zków 10 tysiêcy razy bardziej szkodliwych od cyjanku potasu!
Zwi¹zki te przenoszone s¹ przez mikrocz¹stki, stanowi¹ce wagowo parê procent
ca³oœci emisji, liczbowo jednak wielokrotnie przekraczaj¹ pozosta³e i nie s¹ wychwytywane przez filtry.
Zawarte s¹ one te¿ w pozosta³oœci sta³ej
ze spalania, która stanowi ca. 30 proc.
masy odpadów.
Dlatego obecnie odchodzi siê od spalania odpadów na rzecz nowoczesnych technologii beztlenowych: zgazowania plazmowego i pyrolizy zaawansowanej (vide:
budowa zak³adów plazmowych w Tees
Valey, Anglia o przerobie 350 000 ton
rocznie czy w Ottawie na 150 000 ton
rocznie).
Mieszkañcy ju¿ organizuj¹ siê, protestuj¹c przeciw tego typu zak³adowi, w dodatku zlokalizowanemu w nieodpowiednim
miejscu.
O innych czynnikach, wp³ywaj¹cych na
jakoœæ ¿ycia mieszkañców, nie wspominam; jest ich ca³y szereg: pocz¹wszy od
zaniedbanych œmietników, podwórek, komunikacji, s³u¿b publicznych etc.
Niew¹tpliwie, nale¿y wspomnieæ o szeregu dzia³aniach, które przyczyni³y siê do
znacz¹cej poprawy warunków ¿ycia w Gdañsku, odnieœæ mo¿na jednak wra¿enie, ¿e
nie zawsze s¹ one wystarczaj¹co konsultowane z mieszkañcami i organizacjami pozarz¹dowymi (przyk³ady: planowana zabudowa Wyspy Spichrzów, k³adka przez
Mot³awê).
Przedstawiony powy¿ej tekst jest przyczynkiem do modnej obecnie dyskusji na
temat prognozowania rozwoju i stosowanych do tego narzêdzi.
DR IN¯. BOGDAN SEDLER

Nr 12/2014

Nieznane fakty z 13 października 1939 roku

Jak Niemcy poddali siê
Polakom (3)
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”.
Oddzia³y niemieckie, radzieckie i polskie
Id¹c, wspomnia³em sobie przebieg naszej
wojny na polskich terenach po 17 wrzeœnia
1939 roku. Oddzia³y Armii Czerwonej szybko dosz³y, do ustalonej granicy z Niemcami,
rzeki Bug. Widz¹c, ¿e Niemców jeszcze tu
nie ma, gdy¿ wojska polskie silnie broni³y
linii rzeki Wis³y, dosz³o do z³amania uk³adu zawartego z Niemcami przez ZSRR,
gdy¿ Armia Czerwona samowolnie przekroczy³a granicê Bugu i zaczê³a marsz do
Wis³y. Pytani przez nas Polacy wyjaœniali,
¿e Rosjanie mówi¹, ¿e zosta³o zawarte
nowe porozumienie Stalina z Hitlerem, ¿e
granicê miêdzy nimi przesuwa siê na rzekê Wis³ê. Zanim jednak Rosjanie doszli
do Wis³y, Niemcom uda³o siê przekroczyæ
Wis³ê i maszerowaæ do linii rzeki Bug.
Niemcy zatrzymali radzieckie wojska na linii Wis³y, a sami doszli do linii rzeki Bug
i zatrzymali siê na niej. Najlepiej to by³o
widoczne na Ziemi Lubelskiej pomiêdzy
Wis³¹ i Bugiem. Wyst¹pi³a na tym obszarze istna „Wie¿a Babel”, wêdrowa³y tu
oddzia³y wojskowe niemieckie, radzieckie
(których tu nie powinno byæ) i polskie,
z³o¿one ze wszystkich armii polskich, które zosta³y zepchniête na Ziemiê Lubelsk¹
z zachodu, pó³nocy, po³udnia i wschodu.
Nasze zgrupowanie wojskowe, utworzone
oko³o 16 wrzeœnia 1939 roku w lesie na
zachód od Che³ma, wêdrowa³o od 17 wrzeœnia do 13 paŸdziernika 1939 roku, po tym
obszarze Ziemi Lubelskiej i przez ca³y ten
okres na tej ziemi spotykaliœmy wszystkie
te armie. Wojska radzieckie, które zatrzyma³y siê na Wiœle, zaczê³y od niej wracaæ
na wschód i ¿o³nierze radzieccy Polakom
opowiadali, ¿e jednak obowi¹zuje granica
na rzece Bug. Ciekaw¹ praktykê zastosowa³y tu oddzia³y radzieckie, które nie wraca³y na wschód przez rzekê Bug, lecz pozostawa³y na obszarze Ziemi Lubelskiej
bezprawnie i bez uzasadnienia. Czêsto rozmawialiœmy w naszej kompanii studentów
ochotników o tej dziwnej sytuacji przeby-

wania wojsk radzieckich na terenach Ziemi
Lubelskiej, po³o¿onych na zachód od rzeki
Bug, a wiêc „nale¿¹cych” do Niemców.
Niemcy podobno mieli przepe³nione swoje obozy jenieckie dla oficerów i nie oficerów i dlatego prawie nie brali Polaków do
niewoli. Natomiast Polacy nam mówili, ¿e
wojska rosyjskie, chyba przebywa³y na
Ziemi Lubelskiej g³ównie po to, aby „polowaæ”, na polskich jeñców, gdy¿ tak wielu
ich prowadzili „do siebie”, za rzekê Bug,
czyli na wschód. By³y to oczywiœcie nasze
domys³y, ale problem wydawa³ siê nam ciekawy, zas³uguj¹cy na badanie.
W Przew³oce rodzina przyjê³a mnie serdecznie jako syna siostry Ignacego Waszkiewicza, do którego nale¿a³ ten m³yn i formalnie zatrudni³a w m³ynie jako specjalistê
wytwarzania gazu drzewnego, zastêpuj¹cego ropê do napêdu silnika, co stwarza³o
dobr¹ ochronê mnie, jako tego, który uchyli³ siê od poddania siê do niewoli, co by³o
tajemnic¹.
Syn w³aœciciela m³yna, Witold Waszkiewicz, obs³uguj¹cy motor m³yna, by³ bezpoœrednim moim prze³o¿onym, a jednoczeœnie
by³ organizatorem podziemnego Zwi¹zku
Walki Zbrojnej (ZWZ) w tym rejonie,
w którym zak³ada³ liczne jednostki ZWZ,
w czym pomaga³em mu w charakterze adiutanta. W zwi¹zku z dekonspiracj¹ obydwaj przeprowadziliœmy siê z Przew³oki
do Parczewa.
W Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW)
Tam zacz¹³em pracowaæ w spó³dzielni
„Rolnik”, w której dzia³a³a podziemna organizacja – Narodowa Organizacja Wojskowa
(NOW), pod dowództwem kierownika dzia³u tej spó³dzielni Radla, pozyskuj¹ca cz³onków wœród wysiedlonych g³ównie z Poznañskiego m³odych ludzi. Za zgod¹ dowódców
obu organizacji ZWZ i NOW przenios³em siê
z ZWZ do NOW, gdzie zosta³em dowódc¹
oddzia³u wywiadu wojskowego i informacji, którego sk³ad cz³onków by³ mêsko¿eñski, co by³o u³atwieniem wywiadu. Wywiad polega³ na chodzeniu i je¿d¿eniu parami
po lasach i ustalaniu na polankach, jakie

jednostki wojsk niemieckich s¹ tu grupowane przed napadem na ZSRR. Penetrowany
teren przygraniczny siêga³ a¿ do rzeki Bug.
Dzia³alnoœæ w zakresie Informacji, polega³a na rozprowadzaniu tajnych gazetek pt.
„Walka”, które rozprowadza³em ja osobiœcie, a¿ do rzeki Bug.
Dnia 6 czerwca 1942 roku poœlubi³em
Jadwigê z Praœniewskich wysiedlon¹ z Tucholi, która te¿ dzia³a³a w wywiadzie i chodzi³a w parze ze mn¹ i innymi parami do
lasu. Oddzia³ wywiadu i informacji mia³ te¿
swoj¹ placówkê na niemieckiej poczcie
w Parczewie, gdzie jego cz³onkowie pracowali jako sprz¹taczka i dozorca, a byli
z Poznania, udawali analfabetów, a znali
jêzyk niemiecki. Noc¹ otwierali i czytali
listy z GESTAPO w Radzyniu do ¿andarmerii w Parczewie. W nocy, pod koniec
lipca 1942 roku, moi wspó³pracownicy
zawiadomili mnie, ¿e jestem na liœcie
przeznaczonych do aresztowania. ¯ona to
rozumia³a i dlatego jeszcze tej¿e nocy natychmiast uciek³em z Parczewa do przyjaciela ze szko³y i studiów, Zbigniewa Bobowskiego, w Jêdrzejowie, który te¿ dzia³a³
w wywiadzie AK.
Tam zgodzi³em siê na to, ¿e bêdê prowadzi³ jednoosobow¹, samodzieln¹ placówkê wywiadu, na zorganizowanej przez
wojsko niemieckie – wojskowej kolejowej
stacji rozrz¹dowej Sêdziszów (trzeciej od
Jêdrzejowa w kierunku Krakowa). Ta placówka nie podlega³a AK w Sêdziszowie,
którego dowódc¹ by³ w³aœciciel m³yna.
Swoj¹ siedzibê mia³em w sklepie ¿elaza
i 1001 drobiazgów specjalnie w tym celu
zbudowanym w starym, nie czynnym browarze, obok maj¹tku ziemskiego, z wystaw¹ skierowan¹ na stacjê rozrz¹dow¹.
W sklepie pracowa³ te¿ m³ody ekspedient,
cz³onek AK, wysiedlony z rejonu Aleksandrowa/W³oc³awka, który nie wiedzia³,
¿e ja te¿ jestem cz³onkiem AK. Konspiracja by³a dobra. Sklep musia³em tak prowadziæ, aby wystarcza³o na pensje, gdy¿
¿adnych dotacji nie dostawa³em. Ja wiadomoœci przekazywa³em w Jêdrzejowie tylko
Zbigniewowi Bobowskiemu, lub Janowi
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Rajterowi. Nikogo wiêcej nie zna³em. Na
tej niemieckiej, wojskowej, kolejowej stacji
rozrz¹dowej, przerabiano poci¹gi wojskowe id¹ce z terenu ca³ych Niemiec na front
wschodni i z niego wracaj¹ce. Ustala³em,
co idzie na front i co z niego wraca. Dnia
22 stycznia 1944 roku urodzi³a siê nam
córeczka, Krysia.
Wojskowy naukowo-badawczy instytut
elektroniczny radarów przeciwlotniczych
Poza przekazywanymi informacjami co
poci¹gi wioz¹ na front wschodni i z niego
przywo¿¹, moim zdaniem najciekawsze i najcenniejsze informacje wywiadowcze dotyczy³y specjalnego poci¹gu, który stacjonowa³, od 1 sierpnia 1944 roku do stycznia
1945 roku, na pierwszym torze tej stacji
rozrz¹dowej, od mojej strony, z³o¿onego
z wagonów restauracyjnych i sypialnych,
oraz trzech platform. Na nich zainstalowane by³y trzy, obracaj¹ce siê bez przerwy
w dzieñ i noc, w pionie, pierwszy raz w ¿yciu widziane przeze mnie, urz¹dzenia oko³o
4 metrowej wysokoœci. Pierwsze dwa by³y
podobne do wielkiej, pionowo stoj¹cej misy,
w której œrodku, w kabinie, siedzia³ oficer
ze s³uchawkami na uszach. Trzecie by³o
w postaci metalowej, a¿urowej, kwadratowej, obracaj¹cej siê œciany, z kabin¹ oficera. W tym poci¹gu pracowali sami docenci,
profesorowie, majorzy, podpu³kownicy,
pu³kownicy. Ustali³em, ¿e jest to wojskowy naukowo-badawczy instytut elektroniczny radarów przeciwlotniczych, jedyny
na wschodnim froncie, drugi taki ostrzegaj¹cy o obcych nalotach lotniczych poci¹g stal podobno we W³oszech.
Nadszed³ styczeñ 1945 roku, gdy ruszy³a ofensywa Armii Czerwonej i pierwsza
wielka kolumna czo³gów radzieckich z góry
od strony Wodzis³awia zjecha³a do Sêdziszowa, prostopadle do torów kolejowych
stacji rozrz¹dowej i w pierwszym czo³gu
otworzy³a siê klapa w³azu i w niej ukaza³
siê genera³ radziecki z map¹. Podbieg³em
do niego i zapyta³em po rosyjsku: „Czy
mogê w czymœ pomóc panu genera³owi?”
Odpowiedzia³: „Tak – ta droga powinna
przechodziæ przez te tory obok widocznego koœcio³a do rozwidlenia dwóch szos, na
mapie jest przejazd, a w praktyce go nie
ma. Powiedzia³em: „Na mapie jest stan
przedwojenny, a w czasie wojny Niemcy
zbudowali tu wojskow¹ stacjê rozrz¹dow¹.
Przejazd przez tory jest o kilometr na
lewo.
Doda³em jednak, ¿e ze stacji zd¹¿y³
odjechaæ specjalny poci¹g z radarami przeciwlotniczymi i pracownikami wojskowego instytutu naukowo-badawczego elektronicznego radarów przeciwlotniczych.
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„Jeœli pan genera³ pojecha³by drog¹ na
zachód, to przeci¹³by tor kolejowy, którym, ze stacji Tunel, po trudnych na niej
manewrach, bêdzie jecha³ ten poci¹g radarowy i wzi¹³by pan genera³ ten instytut do
niewoli i dosta³by wysokie odznaczenie,
a przy okazji i ja dosta³bym mo¿e jakiœ
medal. Genera³ uœmiechn¹³ siê, klepn¹³
mnie po ramieniu i powiedzia³: „Zuch –
tak zrobiê”. Taki by³ zbieg okolicznoœci,
¿e po po³udniu na moim podwórzu zatrzyma³ siê samochód – radiostacja wojskowa.
Poczêstowa³em obs³uguj¹cego ¿o³nierza
butelk¹ wódki i kie³bas¹. On pozwoli³ mi
s³uchaæ raportu, który bêdzie nadawa³ do
Moskwy. Miêdzy innymi powiedzia³ w raporcie, ¿e genera³ dowódca zgrupowania
czo³gów wzi¹³ do niewoli poci¹g z radarami przeciwlotniczymi i cz³onkami wojskowego instytutu naukowo-badawczego
radarowego. Jest to przyk³ad, ¿e Polacy
pomagali Armii Radzieckiej w jej ofensywie, ale nie wszyscy chcieli t¹ pomoc
przyj¹æ.
Ucieka³em przed NKWD wynajêt¹ wêglark¹
W lutym 1945 roku, mój rocznik powo³ywany by³ do Polskiej Armii Ludowej, wiêc zg³osi³em siê w Jêdrzejowie do
Rejonowej Komendy Uzupe³nieñ, gdzie
sympatyczny kapitan w polskim mundurze, mówi¹cy po rosyjsku, ze wzglêdu na
to, ¿e mia³em maturê gimnazjum matematyczno-przyrodniczego, wypisa³ mi skierowanie do Szko³y Oficerskiej Artylerii
w Riazaniu, mówi³, ¿e za 2 tygodnie bêdê
oficerem, ale z jakiejœ przyczyny nie dawano mi przez szereg dni rozkazu wyjazdu, pomimo ¿e codziennie przychodzi³em
do RKU w Jêdrzejowie. Gdy przyszed³em
kolejnego dnia, w pokoju by³ jedynie znany mi sier¿ant z Wilna. On powiedzia³ mi:
„Uciekaj obywatelu, gdy¿ kapitan NKWD
napisa³ w twojej teczce decyzjê »Na Sybir,
bo to niebezpieczny dowódca kompanii
studentów ochotników 1939 roku« i pokaza³ mi teczkê z t¹ notatk¹. Zapyta³em: „To
mam dezerterowaæ”? A on odpowiedzia³:
„Obywatelu, ratuj ¿ycie – uciekaj”. Tego¿
dnia, w nocy, w zimie, ucieka³em przed
NKWD z Sêdziszowa, ze stacji rozrz¹dowej
wynajêt¹ wêglark¹, odpowiednio przystosowan¹ (zbudowanymi w niej dwoma pokoikami z piecykami). Do Bydgoszczy jechaliœmy 5 dni z ¿on¹, jej siostr¹ i mê¿em
oraz trójk¹ malutkich dzieci.
W Bydgoszczy dnia 19 kwietnia 1945
roku, jeszcze w czasie wojny, urodzi³ siê
nam synek, Zbyszek. Ja zosta³em zatrudniony w Zwi¹zku Gospodarczym Spó³dzielni „Spo³em” w dziale transportu jako
kierownik sekcji z tym, ¿e zostanê prze-

niesiony do Gdañska do pracy w porcie,
gdy wojsko niemieckie zostanie wyparte
z Gdañska. I tak sta³o siê w kwietniu 1945,
przy czym pracowa³em w przedsiêbiorstwie Prze³adunków Portowych „Spo³em”
w Gdañsku Nowym Porcie. Dnia 8 maja
1945 roku zakoñczy³a siê druga wojna.
Po wonie ³¹czy³em praktykê z teori¹.
Do obiadu pracowa³em zawodowo w porcie, a po obiedzie na drugim etacie, by³em
powo³any od 1947 roku na stanowisko profesora Wy¿szej Szko³y Handlu Morskiego
w Sopocie, zamienionej na Wy¿sz¹ Szko³ê
Ekonomiczn¹ w Sopocie. Nastêpnie by³em
profesorem w innych uczelniach, w tym
w Politechnice Gdañskiej i Akademii Morskiej w Gdyni. W porcie by³em m.in. dyrektorem naczelnym Przedsiêbiorstwa Spedycji Miêdzynarodowej Morskiej C. Hartwig
Gdynia oraz dyrektorem eksploatacji Zarz¹du Portu Gdynia. Wed³ug mojego pomys³u
i z mojej inicjatywy zbudowano najg³êbszy na Ba³tyku – Port Pó³nocny Gdañska,
za co otrzyma³em Nagrodê Pañstwow¹
Pierwszego Stopnia Zespo³ow¹. Równie¿
wed³ug mojego pomys³u i z mojej inicjatywy zbudowano g³êbokowodny port Œwinoujœcie i port Police. Zosta³em ekspertem
portowym ONZ i jako taki wygra³em konkurs na poziomie œwiatowym i w wyniku
tego by³em doradc¹ – z ramienia ONZ –
premiera oraz ministra transportu Kongo
w Afryce na równiku nad Atlantykiem przez
9 miesiêcy w latach 1971/1972. Przez 31
lat pracowa³em w resortowym, naukowobadawczym Instytucie Morskim w Gdañsku, podleg³ym Ministrowi ¯eglugi, jako
kierownik Zak³adu Portów. W 1971 otrzyma³em tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1979 tytu³ naukowy profesora
zwyczajnego. Otrzyma³em szereg odznaczeñ pañstwowych, w tym Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzy¿
Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia
Polski. Za dowodzenie kompani¹ ochotników studentów cz³onków Legii Akademickiej otrzyma³em stopieñ wojskowy porucznika. Obecnie jestem przewodnicz¹cym Ko³a
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Gdañsk – Wrzeszcz, oraz cz³onkiem Zarz¹du Województwa Pomorskiego Zwi¹zku
Kombatantów i Osób Represjonowanych
w Gdañsku. Dotychczas pracujê jako profesor zwyczajny w dwóch uczelniach wy¿szych w Gdañsku i Sopocie.
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