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PODZIÊKOWANIE
Serdecznie dziêkujemy Ewie Trawickiej, dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, za
udostêpnienie Sali Konferencyjnej w siedzibie placówki przy ulicy Mariackiej 25/ 26, w którym
odby³o siê zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Stowarzyszenia.
Zarz¹d i Cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

O Kościele Św. Katarzyny prawie wszystko (4)

O czym mówi¹ ksiêgi?
Dzieje koœcio³a œw. Katarzyny, gdañskiej „Katarzynki”, jak pieszczotliwie ten koœció³ nazywano, nie
s¹ do koñca wyjaœnione. Wed³ug tradycji ma to byæ najstarszy historycznie koœció³ gdañski. W odró¿nieniu od pierwszego koœcio³a œw. Miko³aja, którego fundamenty z koñca XI w. ods³oniêto pod Hal¹
Targow¹, pewnych œwiadectw tutaj nie mamy. Poprzedni odcinek „serialu” o œwi¹tyni zakoñczyliœmy oko³o 1500 roku.
Oto dalsze dzieje wyj¹tkowego gdañskiego koœcio³a.
Symbole kowali drobnych: obcêgi i m³otek
1501 Istnieje bractwo kowali.
O³tarz kowali by³ obecny w 1525 r.
Sta³ przy czwartym od zachodu filarze
pó³nocnym nawy g³ównej. Usuniêto go
przed 1723 r. Do dziœ zachowa³y siê namalowane na filarze symbole kowali drobnych (œlusarzy): obcêgi i m³otek.
Ok. 1510 Zachowana w koœciele grupa
Ukrzy¿owania z têczy oraz przechowywane w Muzeum Narodowym w Gdañsku
figury NMP i anio³a z grupy Zwiastowania
(byæ mo¿e z poprzedniego o³tarza g³ównego),
a tak¿e szafa o³tarzowa i figury œwiêtych:
Grzegorza, Miko³aja i Olafa.
1511–1516 Uzyskanie 6 posesji przy ul.
Rajskiej.

W roku 1512 czynsz za wszystkie posesje
koœcio³a na Starym Mieœcie wynosi³ 15,5
grzywny.
1513–1516 Budowa (lub przebudowa) organów – najprawdopodobniej tych na emporze w pó³nocnej nawie prezbiterium.
1515 2 lutego wichura zwali³a „3 o³owiane
(tzn. kryte o³owiem) wie¿yczki na stronê
Szarych Mniszek (Brygidek)”.
Informacja dotyczy prawdopodobnie œrodkowego szczytu prezbiterium. Obecna postaæ szczytu mo¿e pochodziæ z odbudowy
po uszkodzeniu przez wichurê.
Ok. 1515 Zachowany o³tarz cechu rzeŸników
z Koronacj¹ NMP, Œw. Ann¹ i Œw. Erazmem.
Szafa wraz z predell¹ znajduje siê w koœciele (chwilowo w muzeum), skrzyd³a zewnêtrzne – w Muzeum Narodowym w Gdañsku.

1519–1525 Wojna polsko-krzy¿acka.
1520 Istnieje Bractwo Zwiastowania Panny Marii, zwi¹zane z o³tarzem g³ównym.
Czasy najwiêkszej œwietnoœci koœcio³a, który ma 10 kaplic, 18 o³tarzy, 40 (wed³ug
niektórych Ÿróde³ 80) ksiê¿y, ok. 30 posesji
w mieœcie i pobiera dziesiêciny z 10 wsi.
Bractwo Zwiastowania musia³o powstaæ
znacznie wczeœniej. W jego sk³ad mia³o
wchodziæ 14 kanoników. Na pocz¹tku prawie wszystkie cechy Starego Miasta mia³y
w koœciele swoje o³tarze. Na podstawie wykazu o³tarzy z 1525 r., rejestru czynszów
z 1580 i 1772 r. oraz stanu w latach 1707,
1723, 1939 i obecnie mo¿na ustaliæ szczegó³ow¹ listê kaplic i o³tarzy w ró¿nych
okresach oraz ich lokalizacjê. Przy podliczaniu posesji uwzglêdniono tak¿e nieruchomoœci przy ul. Katarzynki. Nale¿¹ce
do uposa¿enia koœcio³a wsie podaje wykaz
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czynszów z 1580 r. By³y to: Orunia,
Ujeœcisko, Kowale, Szadó³ki, Migowo,
Piecki, Zakoniczyn, Suchanino, Che³m
i £ostowice. Podymne p³aci³y ponadto:
Stare Szkoty, Chmielnik, Zaroœlak i Nowe
Ogrody.
Ok. 1520 Predella, skrzyd³a i zwieñczenie o³tarza Boga Ojca i NMP z kaplicy
Rady, wywiezione do Warszawy, parê lat
temu zwrócone, obecnie jako depozyt
w Muzeum Narodowym w Gdañsku.
(…) wy³amali z posadzki
sakramentarz (…)
1522 Suspendowany ksi¹dz od Œw. Katarzyny Jakub Hegge wyg³asza pierwsze
kazania w duchu luterañskim.
1524 Zamieszki w Gdañsku. Zbuntowany t³um osadza Heggego jako kaznodziejê w koœciele Œw. Katarzyny.
Ok. 1525 Zachowane w Muzeum Narodowym w Gdañsku skrzyd³a o³tarza
z wizerunkami NMP i 11 œwiêtych,
m.in. œw. Marcina.
Wezwanie œw. Marcina nosi³a kaplica
murarzy i kamieniarzy (póŸniejsza m³ynarzy) w po³udniowej nawie prezbiterium.
1525 Przewrót luterañski w Gdañsku.
Nowa Rada mianuje Heggego proboszczem Œw. Katarzyny, predykantem (kaznodziej¹) zostaje niepiœmienny czeladnik.
Obrazoburcy demoluj¹ koœció³.
„… u Œw. Katarzyny wy³amali z posadzki sakramentarz, tako¿ kaplice, o³tarze, obrazy pozrywali” [Scriptores rerum
prussicarum, t. V., s. 562].

chóru wchodzili pocz¹tkowo ¿acy ze
szko³y parafialnej, którzy dorabiali na
utrzymanie œpiewaniem na pogrzebach
(wzmianka w 1545 r.). Pierwsze wiadomoœci o zatrudnionych w koœciele œpiewakach profesjonalnych zaczynaj¹ siê
pojawiaæ od roku 1558. W latach 1564–
1603 wymieniono nazwiska 7 œpiewaków.
Muzykê instrumentaln¹ podczas nabo¿eñstw wprowadzono ok. 1552 r.
Ok. 1530 Przechowywane w Muzeum
Narodowym w Gdañsku figury i kwatery o³tarza Trzech Króli, przypisywane
mistrzowi Paw³owi oraz figury NMP,
œw. Katarzyny i œw. Barbary, które sta³y
do 1945 r. w zwieñczeniu o³tarza rzeŸników.
1535 Koœció³ przechowuje srebra karmelitów, ¿eby je uchroniæ przed kradzie¿¹.
1537 Wymieniony kantor (odpowiedzialny za muzykê), który pope³ni³ samobójFot. autor
stwo.
1540 Wymienieni organista i kantor.
O³tarz rzeŸników, wy¿ej Ukrzy¿owanie w têczy
Organista otrzymywa³ rocznie 12 grzy1526 Zygmunt Stary przywraca katoli- wien, kantor 8. Pierwszym znanym z nazwicyzm. Odnowienie i poœwiêcenie koœcio³a. ska organist¹ by³ wymieniony ok. 1560 r.
Bractwo Zwiastowania uzyskuje dom przy Grzegorz Linde.
ul. Podm³yñskiej 4, zwany Wielk¹ Ksiê1542 Posesja przy ul. M³yñskiej 2 odst¹¿ówk¹.
piona cechowi krawców.
1529 Po œmierci A. Bischoffa Rada po1544 Koœció³ nabywa dom przy ul. Wielwierza parafiê sekretarzowi Jerzemu Donkie M³yny 4.
nerowi (do 1538 r.), umiarkowanemu
zwolennikowi reformacji, absolwentowi 1551 Ustawa o ubogich zobowi¹zuje ich
do uczêszczania na polskie kazania u Œw.
Uniwersytetu Lipskiego.
Katarzyny. Skargi na lokatorów klasztoru
1530 Tak¹ datê nosi³ dzwon zegarowy,
brygidek.
sprzedany w 1741 r. Wzmianka o trêbaczu
1556 T³um atakuje w koœciele katolickiego
na wie¿y.
W 1542 r. trêbacz gra³ na ksiêdza.
wie¿y tak¿e podczas nabo¿eñ- 1557 Edykt Zygmunta Augusta dopuszcza
stwa, „i¿by g³osy chóru moc- nabo¿eñstwa protestanckie.
niej siê wybija³y”. W sk³ad
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Fot. ze zbiorów archiwalnych

Tzw. o³tarz Boga Ojca
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Fot. Archiwum

Figury o³tarza Trzech Króli (obecnie w Muzeum Narodowym w Gdañsku)
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Rady Dzielnic wybrane!

Kontynuujemy dzia³alnoœæ
w Œródmieœciu
Taki sam tytu³ mogliœcie Pañstwo przeczytaæ na ³amach miesiêcznika „Nasz Gdañsk” w maju 2011 roku. Wtedy cieszyliœmy
siê z pozytywnego zakoñczenia wielomiesiêcznych dzia³añ maj¹cych na celu zebranie podpisów, aby Rada Dzielnicy
Œródmieœcie mog³a zostaæ zg³oszona do wyborów. PóŸniej pozyskiwaliœmy kandydatów, a na koñcu, po uzyskaniu
odpowiedniej frekwencji, przyst¹piliœmy do wyborów.
Dziœ, po wyborach 22 marca 2015 r.,
mo¿emy œmia³o napisaæ, ¿e mobilizacja
sprzed ponad czterech lat i podjêcie inicjatywy, w któr¹ nie ka¿dy wierzy³, op³aci³a
siê.
Walka o ka¿dy g³os
Kontynuujemy dzia³alnoœæ!
Nie oznacza to, ¿e by³o nam teraz ³atwiej.
Znów cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” starali siê wy³oniæ kandydatów,
którzy odwa¿¹ siê wystartowaæ. Ten rok by³
pod pewnym wzglêdem nawet trudniejszy
ni¿ 2011 z powodu zmiany procedury g³osowania. Wczeœniej bowiem jeden g³osuj¹cy móg³ oddaæ maksymalnie tyle g³osów,
ile by³o miejsc w Radzie. Podczas tych
wyborów mogliœmy oddaæ tylko jeden g³os
na tylko jedn¹ osobê. Nie zmieni³a siê
minimalna piêcioprocentowa frekwencja,
która by³a i jest wymogiem dla utworzenia
Jednostki.
Tak, wiêc Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
wystawi³o swoj¹ listê kandydatów. By³o
nas w sumie siedemnaœcie osób. Kilkoro
radnych, którzy ubiegali siê o wybór na drug¹
kadencjê oraz grupa nowych ambitnych
kandydatów. Gratulacje i podziêkowania
nale¿¹ siê trójce kandydatów – Krzysztofowi Gorlewskiemu, Igorowi Lewandowskiemu oraz Miko³ajowi Górskiemu, którzy
nie zdobyli wystarczaj¹cej liczby g³osów

i nie dostali siê do Rady. Mamy doskona³y
przyk³ad, ¿e ka¿dy g³os jest wa¿ny! Ostatnia dwójka z wczeœniej wymienionych
zdoby³a, wraz z innym kandydatem, który
startowa³ jako osoba niezale¿na, dok³adnie
tak¹ sam¹ liczbê g³osów, zajmuj¹c w trójkê ex aequo ostatnie miejsce na liœcie.
Podczas losowania oboje odpadli. Jeden
g³os wiêcej i grupa radnych z poparciem
Stowarzyszenia by³aby wiêksza!
Podzia³ funkcji i do roboty
Wracaj¹c do nas – kandydatów zwyciêzców „Naszego Gdañska” – jesteœmy
bardzo ró¿norodn¹ grup¹ osób z ró¿nego
rodzaju doœwiadczeniami.
Oto nazwiska wybranych Radnych:
Marta Mê¿yk, Anna Stawska, Jadwiga
Wojciechowska, Barbara Wysocka, Bohdan Gajkowski, Wac³aw Janocki, Mateusz
Litwiñski, Stanis³aw Michel, Maciej Multaniak, £ukasz Pellowski, Leszek Pochroñ-Frankowski, Wojciech Arkadiusz
Rudnicki, Pawe³ Zienkiewicz i Jaros³aw
¯urawiñski. Zainteresowanych sylwetkami Radnych odsy³am do marcowego wydania miesiêcznika, gdzie ka¿dy kandydat
mia³ szansê siê przedstawiæ. Szczêœliwa
informacja o wynikach pojawi³a siê podczas wieczoru wyborczego, który odby³
siê w siedzibie Stowarzyszenia tu¿ po zakoñczeniu ciszy wyborczej, kiedy to obje-

chaliœmy wszystkie punkty wyborcze zliczaj¹c g³osy.
Pierwsze spotkanie Radnych Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” mia³o miejsce ju¿
we wtorek, 24 marca 2015 roku, bezpoœrednio po wyborach. Nowi Radni z r¹k
prezesa Stowarzyszenia prof. Andrzeja
Januszajtisa otrzymali listy gratulacyjne.
Po czêœci oficjalnej rozmawialiœmy o pomys³ach na dzia³alnoœæ w Radzie, o naszych oczekiwaniach co do dzia³alnoœci.
By³a to te¿ pierwsza okazja do podzielenia
siê z nowicjuszami doœwiadczeniami z minionych czterech lat. Przed nami jeszcze
dwa spotkania. Pierwsze odbêdzie siê jeszcze przed drukiem tego tekstu, na pocz¹tku kwietnia 2015 roku, w siedzibie Rady
Miasta Gdañska, kiedy to Radni otrzymaj¹
zaœwiadczenia o wyborze. Drugim bêdzie
– w siedzibie Rady – pierwsza sesja wraz
ze œlubowaniem na Radnych i z³o¿eniem
przysiêgi. Zwo³a je Radny Miasta Gdañska
z naszego okrêgu, bêdziemy na nim wybieraæ Przewodnicz¹cego Rady wraz z zastêpc¹ i Zarz¹d Dzielnicy. Z przyjemnoœci¹
poinformujê Czytelników miesiêcznika
o przebiegu spotkania i o wynikach wyborów na funkcje kierownicze w Radzie
w najbli¿szym wydaniu miesiêcznika.
LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI
RADNY DZIELNICY ŒRÓDMIEŒCIE

Zapraszamy na wyk³ad prof. Andrzeja Januszajtisa
pt.

„Ulica Mariacka”

który odbêdzie siê w œrodê, 15 kwietnia 2015 roku, o godz. 17.30, w Sali
Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego przy ulicy Korzennej 33/35 w Gdañsku.
Spotkanie odbêdzie siê w ramach cyklu „Ulice dawnego Gdañska”.
WSTÊP WOLNY!
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To są autentyczni świadkowie świetnej historii gdańskiego portu – odwiecznego okna
Rzeczpospolitej – na świat

A Gdañsk tak piêkny...
A Gdañsk tak piêkny i tak cichy,
Gdy s³uch wytê¿ê noc¹, s³yszê
Odg³osy pieœni i kielichy
I poca³unki, za tê ciszê,
W której siê ¿ywiej i gorêcej
Czuje, ja kocham Gdañsk najwiêcej.
Wiktor Gomulicki

Gdyby chcieæ okreœliæ nasze miasto jednym s³owem, by³by to przymiotnik p i ê k n y. Gdañsk jest piêkny. Od wieków
powtarzaj¹ to wszyscy, zw³aszcza gdy odwiedzaj¹ Gdañsk po raz pierwszy. Zachwyt odnosi siê do po³o¿enia, morza, wzgórz,
otaczaj¹cej przyrody, przede wszystkim do Starego Gdañska w obrêbie fortyfikacji nowo¿ytnych, a zw³aszcza do naszej pere³ki –
G³ównego Miasta – najpiêkniej odbudowanego ze zniszczeñ wojennych. To wielka zas³uga powojennych historyków i architektów,
którzy z ruin i zgliszcz potrafili ten cud wyczarowaæ.
Ich s³aboœci¹ by³o, ¿e nie wychowali
sobie nastêpców.
Po co psuæ to, co przynosi nam chlubê
(i zyski)?
W rezultacie doszliœmy dziœ do czasów,
w których zamiast koñczyæ dzie³o na starych zasadach – z wiêkszym naciskiem na
odbudowê kamieniczek jako odrêbnych
jednostek mieszkalnych, nale¿¹cych do
indywidualnych w³aœcicieli – d¹¿y siê do
os³abiania efektu odbudowy, zak³ócania
piêkna krajobrazu przez obiekty ra¿¹ce
zbyt wielk¹ skal¹, kszta³tem i kolorystyk¹
– po prostu brzydkie. Przyk³adów nie
wymieniam, bo ka¿dy, kto ma w duszy
choæ odrobinê wra¿liwoœci na piêkno, bez
trudu je rozpozna. Tutaj chcê siê odnieœæ
do najnowszej, a w gruncie rzeczy wci¹¿
tej samej, uporczywie z wci¹¿ tymi samymi b³êdami powtarzanej „wizji” pó³nocnego cypla Wyspy Spichrzów. Cieszymy siê,
¿e znaleziono inwestorów, ale martwi fakt,
¿e ani w³adze architektoniczne, ani konserwatorskie nie potrafi¹ narzuciæ nic, co stanê³oby w godnym szeregu obok niezwyk³ego piêkna dawnej zabudowy – w tym
przypadku D³ugiego Pobrze¿a.
Na czym polega jego urok? Mamy tu
(wraz z Pobrze¿em Rybackim) d³ugie na
800 metrów ³agodnie wygiête nabrze¿e, na
którym znów, jak przed wiekami, stoi rz¹d
niespe³na stu kolorowych kamieniczek,
przerwany oœmioma w wiêkszoœci gotyckimi bramami i mocarn¹ sylwet¹ ¯urawia.
Takiego drugiego nabrze¿a, z tak¹ liczb¹
bram wodnych, z takim ¯urawiem, po
prostu nie ma! Ta wspania³a wodna flanka
G³ównego Miasta zas³uguje na to, by po
drugiej stronie powsta³o coœ równie piêknego. Dla nas, mi³oœników Gdañska, naj-

6

Fot. autor

Wodna flanka G³ównego Miasta – jedyna taka w œwiecie

lepsze by³oby odtworzenie – w zewnêtrznym kszta³cie i nowej funkcji – stoj¹cych
tam prastarych spichlerzy, z nowoczesnymi wstawkami miêdzy nimi. Zamiast tego
ma powstaæ potê¿na œciana pseudo spichlerzy, o ujednoliconej pod sznurek zbyt
du¿ej wysokoœci (b³¹d konserwatorski, ale
to nikogo nie usprawiedliwia), sprawiaj¹cej, ¿e szczyty tej zabudowy bêd¹ widoczne nad bramami z g³êbi ulic Chlebnickiej,
Mariackiej i Œwiêtego Ducha. Po co psuæ
to, co przynosi nam chlubê (i zyski)? Po
co przyt³aczaæ optycznie piêknie odbudowane D³ugie Pobrze¿e?
Mury „Dalekiej Drogi”, „Wolego £ba”
jeszcze stoj¹
B³êdem przedstawionej wizji s¹ te¿
szklane nadbudowy spichlerzy, których
mury jeszcze stoj¹ – np. „Dalekiej Drogi”

(Chmielna 2/3), „Wolego £ba” (Chmielna
12, ostatnio rozebrany, z zachowaniem
cegie³ i barokowego kartusza) i co najmniej kilku innych. Powinno siê je odbudowaæ w dawnej, nie zdeformowanej postaci. To s¹ autentyczni œwiadkowie œwietnej
historii gdañskiego portu – odwiecznego
okna Rzeczpospolitej na œwiat. Najni¿sza,
wysoka na 16 m, „Daleka Droga” zaczyna³a tutaj niezwyk³¹ obwiedniê szczytów,
wznosz¹c¹ siê ³agodnie do spichlerza „Deo”
z siêgaj¹c¹ 29 m nadbudówk¹ (bry³a spichlerza ma bez niej tylko 22 m wysokoœci!), a za nim harmonijnie oscyluj¹c¹ od
18 do 22 m nad gruntem. Powinno siê to
powtórzyæ, albo œciœle do tego nawi¹zaæ.
Tymczasem widzimy œcianê, a obok niej,
na samym cyplu, za „Dalek¹ Drog¹” –
jakieœ szklane pud³o. Po co ten akcent,
w dodatku taki radykalny? Dla punktu wi-
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dokowego wystarczy³aby a¿urowa wie¿yczka.
Czy autorzy wizji na prawdê wierz¹, ¿e taki
obiekt dorówna klas¹ ¯urawiowi?
Powiedzmy szczerze: gdyby wprowadzono odpowiednie poprawki, zrezygnowano ze
szklanych nadbudów, obni¿ono o 6 metrów
obwiedniê (rzêdne kalenic) nowej zabudowy,
to od biedy moglibyœmy siê z ni¹ pogodziæ,
ale most dla pieszych z Wyspy na D³ugie
Pobrze¿e jest nie do przyjêcia. K³adka, jeszcze jedna, za zgod¹ konserwatora (??) brutalnie przekreœlaj¹ca Mot³awê w najpiêkniejszym
miejscu i praktycznie uniemo¿liwiaj¹ca zawijanie statków bia³ej floty do przystani przy
Zielonej Bramie?
Dlaczego boicie siê promu?
Tego ju¿ za wiele, to wygl¹da na jakieœ
natrêctwo! Dlaczego nie prom – równie skuteczny, nie kontrowersyjny, o wiele tañszy
i ca³kowicie bezpieczny? Zadajemy to pytanie
od lat i nikt nie odpowiada, nie ustosunkowuje siê do propozycji przeprawy na O³owiankê
(teraz tak¿e tutaj) w postaci nowoczesnej jednostki wodnej, z ekonomicznymi silnikami,
mog¹cej przewoziæ tysi¹ce osób na godzinê
(w razie zwiêkszonej potrzeby mo¿na dodaæ
drugi i trzeci taki statek), o ka¿dej porze dnia
i nocy, w naszym klimacie praktycznie przez
ca³y rok. Drodzy zwolennicy k³adki, dlaczego
boicie siê promu? Bo w 1975 jeden prom
zaton¹³? Przez 40 lat, jakie up³ynê³y od tego
wypadku, gdañskie promy p³ywaj¹ bezawaryjnie. W dodatku co to by³ za prom – prymitywny, przeci¹gany na linie si³¹ miêœni! Kiedy
by³ t³ok, pasa¿erowie stali, a w razie czego do
dyspozycji by³y ledwie dwa ko³a ratunkowe!
Tutaj, podobnie jak z ul. Wartkiej na O³owiankê, proponujemy prom motorowy, zdolny do przewo¿enia tak¿e osób niepe³nosprawnych i rowerów (wystarczy odpowiedni trap
i winda w przystani), pod ka¿dym wzglêdem
lepszy od k³adki i – co dla p³ac¹cych za to
powinno mieæ znaczenie – o wiele tañszy.
Wydawanie du¿ych sum na coœ, co mo¿na
równie skutecznie i bezkolizyjnie za³atwiæ 2
do 3 razy taniej, ma w ekonomii nazwê: z³e
gospodarowanie pieniêdzmi ze szkod¹ dla
firmy.
Pochwalmy jeszcze to, co dobre: przywrócenie zwodzenia Mostu St¹giewnego i powiêkszenie mariny o akweny Nowej Mot³awy.
Tylko kto bêdzie tu wp³ywa³ po zbudowaniu skutecznie utrudniaj¹cej ¿eglugê k³adki na
O³owiankê?
I co z od dawna wyczekiwanym, naj³atwiejszym do zrealizowania otwieraniem Mostu Zielonego?
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Fot. autor

Zestawienie spichlerzy (u góry) i projektowanej œciany pseudo spichlerzy

Fot. autor

K³adka – szpec¹ca krajobraz, blokuj¹ca ¿eglugê
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Drodzy decydenci, nie rujnujcie nam po raz kolejny Gdańska

K³adka dla leniwych
W³adze Gdañska po raz kolejny ignoruj¹ opiniê mi³oœników miasta, rodzimych architektów, ludzi, którzy po 1945 roku
odbudowywali ze zgliszcz nasze miasto. Ignoruj¹ tak¿e tysi¹ce gdañszczan, którzy m.in. na portalach poœwiêconych
miastu i na forach internetowych wprost sprzeciwiaj¹ siê budowie k³adki na Wyspê Spichrzów.
Miasto og³osi³o w marcu br., ¿e wspólnie z prywatnym inwestorem w formie
partnerstwa publiczno-prawnego zagospodaruje pó³nocny cypel Wyspy Spichrzów.
Wypada³oby siê cieszyæ
Miasto wniesie do spó³ki dzia³kê wart¹
33,8 mln z³, a inwestor wyda na cel publiczny 33 mln z³.
Wypada³oby siê cieszyæ z takiego obrotu
sprawy, w koñcu Wyspa Spichrzów, a szczególnie jej pó³nocny fragment, czeka na odbudowê od 1945 roku. Wprawdzie projekt
nie przewiduje odbudowy dawnych zabudowañ, a budowê nowych obiektów „luŸno”
nawi¹zuj¹cych do historycznej zabudowy,
to najwiêkszym zagro¿eniem dla przestrzeni jest tu planowana budowa k³adki na Mot³awie, która ma po³¹czyæ pó³nocny cypel
Wyspy Spichrzów z D³ugim Pobrze¿em.
Dziwiê siê ogromnie, ¿e w³adze Gdañska godz¹ siê na zniszczenie historycznego
piêknego widoku na Stary Port nad Mot³aw¹. Niew¹tpliwie tak bêdzie, gdy¿ planowana k³adka przys³oni jeden z najpiêkniejszych i najbardziej znanych widoków,
jaki charakteryzuje nasze ponad tysi¹cletnie miasto. Nie wspominam ju¿, ¿e k³adka
zdezorganizuje ruch statków na rzece.
Po co nam ta k³adka? Czy mieszkañcy
i turyœci s¹ – w mniemaniu w³adz Gdañska – tak bardzo leniwi, ¿e nie bêdzie im
siê chcia³o przejœæ przez Zielony Most, aby

dotrzeæ na pó³nocny cypel wyspy? Nie
s¹dzê, ¿eby tak by³o. Widaæ to doskonale
ju¿ teraz, kiedy oddano do u¿ytku nowe
nabrze¿e spacerowe wokó³ Wyspy Spichrzów. Setki gdañszczan i turystów ka¿dego dnia wybiera sobie za cel spacer
nowym nabrze¿em, podziwiaj¹c m.in. najpiêkniejszy z widoków Gdañska – widok
na Stary Port nad Mot³aw¹ wraz z zabytkowym ¯urawiem. Zagl¹daj¹ tam, a przecie¿ – poza wspania³ymi widokami – nic
tam jeszcze nie ma. Jak powstan¹ tam,
zapowiadane przez miasto, inwestycje, spacerowiczów bêdzie jeszcze wiêcej. K³adka
wcale nie jest tu potrzebna.

Poka¿emy, ¿e potrafimy „walczyæ”

Fot. Andrzej Januszajtis

Danuta – bez przeszkód w Starym Porcie
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Bardziej przyda³by siê – o czym niejednokrotnie wspomina³ prof. Andrzej Januszajtis – nowoczesny prom, który wozi³by
mieszkañców i turystów pomiêdzy D³ugim
Pobrze¿em, Wysp¹ Spichrzów i O³owiank¹.
By³aby to przeprawa nie utrudniaj¹ca ruchu statków na Mot³awie, a jednoczeœnie
atrakcyjna dla pasa¿erów promu.
Drodzy decydenci, nie rujnujcie nam
po raz kolejny Gdañska. Niejednokrotnie
udowodniliœcie, ¿e najwa¿niejsze zdanie
dotycz¹ce zabudowy Gdañska ma inwestor, a nie mieszkañcy. Na szczêœcie coraz
czêœciej to w³aœnie mieszkañcy bior¹ sprawy
w swoje rêce (jak mieszkañcy BrzeŸna,
którzy przeciwstawili siê wysokiej zabudo-

wie pasa nadmorskiego). Jestem przekonany, ¿e tak¿e w sprawie k³adki na Wyspê
Spichrzów, my mieszkañcy Gdañska poka¿emy, ¿e potrafimy „walczyæ” o piêkno
naszego miasta.
Szczerze nie rozumiem dlaczego prezydent miasta, tak czêsto wypowiadaj¹cy siê
o mi³oœci do jego historycznego dziedzictwa, pozwala na budowê czegoœ, co bezsprzecznie zniszczy wspania³¹ panoramê
Mot³awy, podziwian¹ choæby z Zielonego
Mostu. Czy nie lepiej zamiast budowy k³adki zobowi¹zaæ inwestora do utrzymania po³¹czenia promowego z Wysp¹ Spichrzów?
Jeœli k³adka pomiêdzy D³ugim Pobrze¿em, a Wysp¹ Spichrzów w mniemaniu
w³adz Gdañska musi powstaæ, aby zapewniæ ruch pieszych, to przypominam, ¿e
ruch pieszych nale¿y równie¿ zapewniæ na
trasie D³ugie Pobrze¿e–O³owianka i O³owianka–Wyspa Spichrzów. Tam równie¿,
id¹c tokiem myœlenia naszych w³odarzy,
nale¿a³oby wybudowaæ k³adki. Najlepiej
te¿ – jak ironicznie proponuje jeden z internautów – osuszyæ Mot³awê i wybudowaæ
w jej korycie drogê dla samochodów. Przecie¿ trzeba bêdzie jakoœ dojechaæ do nowych inwestycji na Wyspie Spichrzów.
Gdañszczanie i turyœci to leniwe istoty
i pewnie ju¿ nie bêdzie im siê chcia³o
przyjœæ tu pieszo. Prawda?
TEKST I ZDJÊCIA
S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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„Nasza Orunia” IKO (11).
Ku lepszym i tańszym rozwiązaniom

ikoorunia@gmail.com

O rozwoju Oruni
i s¹siednich dzielnic
– pouczaj¹ca dyskusja

Przedstawione poni¿ej pismo skierowane zosta³o do w³adz samorz¹dowych – Rady Miasta Gdañska i Marsza³ka Województwa Pomorskiego. Sygnatariuszami pisma – w imieniu uczestników dyskusji i reprezentowanej spo³ecznoœci lokalnej
– s¹ prezesi znanych i powszechnie szanowanych organizacji. S¹ wœród nich: dr in¿. Jan Bogus³awski, prezes Pomorskiej
Rady Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT i doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, prezes Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”.

Dokument jest wynikiem – zorganizowanego 30 stycznia 2015 roku na Oruni
przez IKO – spotkania. Wziêli w nim
udzia³ przedstawiciele czterech spo³ecznych podmiotów (przedsiêbiorców, rodziców i œrodowiska szkolnego, samorz¹dowców, doradców i ekspertów), czyli
osoby bezpoœrednio zainteresowane na-

praw¹ niew³aœciwego rozwoju infrastruktury obszaru zarówno Oruni jak i przyleg³ych dzielnic. Problemy, jakie trapi¹
mieszkañców i przedsiêbiorców tego obszaru, od lat nie mog¹ uzyskaæ nale¿nego
uznania w³adz Gdañska. Chodzi szczególnie o brak wsparcia przy podejmowaniu
prób naprawy istniej¹cego stanu rzeczy

utrudniaj¹cego codzienne funkcjonowanie
lokalnej gospodarki i zwyczajne bezpieczne ¿ycie, jak na przyk³ad kwestia bezkolizyjnych przejazdów kolejowych na Oruni.
Na spotkaniu omówiono zasady prawid³owego funkcjonowania przestrzeni miejskiej tego obszaru. W merytorycznej dyskusji ciekawym i buduj¹cym elementem
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by³y prezentowane alternatywne rozwi¹zania
urbanistyczne, przygotowane przez studentów
Wydzia³u Architektury Politechniki Gdañskiej.
Materia³y w postaci przestrzennych, gotowych
plansz, makiet i modeli, by³y przygotowane
w ramach projektów studenckich z udzia³em
mieszkañców i pod wnikliw¹ opiek¹ doœwiadczonej architekt Pani dr in¿. Gabrieli Rembarz.
Przekazujê s³owa uznania i podziêkowania wykonawcom, czyli studentom, za szczególne zaanga¿owanie i zrealizowanie prac. Mam nadziejê,
¿e przynajmniej czêœæ ich twórczej pracy znajdzie realizacjê w przestrzeni miejskiej. S³owa
podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Marianowi
Szajnie, by³emu radnemu Sejmiku Województwa Pomorskiego, by³emu zastêpcy prezydenta
Miasta Gdañska, honorowemu cz³onkowi Sto-

Radni od lewej: £ukasz Hamadyk, Danuta Sikora i Jaromir Falandysz

Przedsiêbiorcy: Justyna Kaleta, Jerzy Kortas oraz radny Lech Kazimierczyk

Dyrektor Centrum Kszta³cenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2 Barbara Mizerska

warzyszenia „Nasz Gdañsk”, a zarazem
doœwiadczonemu in¿ynierowi szczególnie
za – osobiste zainteresowanie siê problemami i podjêcie merytorycznych oraz prawnych kroków w naprawie b³êdów planistycznych obecnych w³adz Gdañska, zw³aszcza
dotycz¹cych braku bezkolizyjnych przejazdów kolejowych oraz linii energetycznej 2 x 110 kV.

Uczestnicy spotkania zapoznali siê ze
stanowiskiem Przewodnicz¹cej Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego Rady
Miasta Gdañska, Ma³gorzaty Chmiel, która
zwróci³a uwagê na fakt, ¿e wiele spraw
kierowanych przez przedstawicieli mieszkañców jest prowadzona jednotorowo,
tj. tylko „po linii” zarz¹du miasta (Prezydenta), a pomijana jest droga w³adz

samorz¹dowych (Rady Miasta). Te dwa
systemy funkcjonuj¹ autonomicznie i wnioskodawcy powinni je równoczeœnie uruchamiaæ. Ta podpowiedŸ wskazuje jak
skuteczniej rozwi¹zywaæ problemy. To
przes³anie jest wa¿nym dorobkiem tego
spotkania i bêdzie wielce pomocne przy
kontynuacji planowanych nastêpnych dzia³añ z udzia³em przedstawicieli nowo wy-

Radna Ma³gorzata Chmiel

Prezes Firmy CEMET Kazimierz Lewandowski

Radny Kazimierz Koralewski
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branych lokalnych w³adz samorz¹dowych oraz nowych Rad
Dzielnic z tego rejonu.
W takim duchu wypowiedzieli siê wszyscy obecni na spotkaniu – radni zarówno Rady Miasta jak i Sejmiku Województwa
Pomorskiego, i zapowiedzieli, ¿e udziel¹ wsparcia w decyzjach
uchwa³odawczych poszczególnych samorz¹dów, w tym szczególnie Rady Miasta Gdañska, w rozwi¹zywaniu istniej¹cych problemów trapi¹cych mieszkañców i przedsiêbiorców tego rejonu.
Radni okrêgu wyborczego nr 1 s¹ szczególnie zobowi¹zani do
wywi¹zania siê z przyjêtego zadania.
Nowo wybrane Rady Dzielnic oraz mieszkañcy bêd¹ monitorowaæ sposoby realizacji opisanych wniosków.
Zainteresowanych Czytelników zapraszam do obejrzenia filmu
z tego spotkania, dostêpnego pod adresem internetowym:
https://www.youtube.com/watch?v=ImgOlO27cbA
Nastêpne spotkanie, ju¿ w wiêkszym gronie, odbêdzie siê 30
kwietnia 2015 roku w siedzibie NOT w Gdañsku, przy ulicy Rajskiej.
Od lewej: sekretarz Pomorskiej Rady FSNT – NOT Waldemar
Zieliñski i Józef Kubicki

IN¯.
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JÓZEF KUBICKI, P.O. PREZES IKO
IKO,

FOT.

JAROS£AW KRAKOWSKI

2014/15 – Rok Szkoły Zawodowców – na Oruni

Dobrzy fachowcy potrzebni
Wykwalifikowani specjaliœci byli, s¹ i bêd¹ potrzebni zawsze. I choæ na przestrzeni lat szko³y zawodowe
przechodzi³y szereg zmian, to wiadomo od zawsze, ¿e podwalinami do zdobycia zawodu jest nauka
w szkole zawodowej lub technikum. Potrzebê promocji szkolnictwa zawodowego dostrzeg³o równie¿
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W zwi¹zku z tym rok szkolny
2014/15 og³oszono Rokiem Szko³y
Zawodowców.
Gdañski Tydzieñ Zawodowca
Oferta zawodowa przedstawiana
jest podczas ró¿nych konkursów,
wyk³adów, prezentacji czy targów.
W Gdañsku, najlepiej by³o to widaæ
w marcu 2015 roku. W dniach od 16
do 21marca 2015 roku w³adze miasta og³osi³y Gdañski Tydzieñ Zawodowca. Inauguracja odby³a siê 16
marca 2015 roku w Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 2 w Gdañsku, gdzie podpisano
porozumienie o wspó³pracy miêdzy
CKZiU Nr 2, a firm¹ Grupa Lotos
S.A. Mia³o to na celu poszerzenie
wspó³pracy obu instytucji. Od 2009
roku cyklicznie bowiem, na okres
trzech, lat Grupa LOTOS S.A. podpisywa³a umowê o wspó³pracy z dawnym Zespo³em Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego i Chemicznego (od 2013
roku ZSPSiCh wraz z Zespo³em Szkó³
In¿ynierii Œrodowisko wesz³y w sk³ad
CKZiU Nr 2). Do tej pory najlepsi
uczniowie, kszta³c¹cy siê w zawodach: technik analityk i technik tech-

Podpisanie porozumienia: od lewej Joanna Tyszka,
dyrektor biura zarz¹dzania zasobami ludzkimi w firmie
Grupa Lotos S.A., Piotr Kowalczuk, zastêpca Prezydenta
Miasta Gdañska ds. polityki socjalnej, Barbara Mizerska,
dyrektor CKZiU Nr 2

nologii chemicznej, mogli zostaæ stypendystami LOTOSU. Poszerzenie
wspó³pracy zwi¹zane by³o z objêciem
stypendium tak¿e najlepszych uczniów
z klas o profilu technik ochrony œrodowiska. Wzajemna wspó³praca jest
istotna i przyczynia siê do podniesienia jakoœci kszta³cenia i przygotowania odpowiednio wykwalifikowanej
kadry. W celu uhonorowania pracodawców zaanga¿owanych w podnoszenie jakoœci kszta³cenia zawodowego 18 marca 2015 roku w Zespole
Szkó³ £¹cznoœci odby³a siê uroczysta Gala wrêczenia statuetek „Pracodawca Przyjazny Gdañskiej Szkole
Zawodowej”, bêd¹cych wyró¿nieniem
ustanowionym przez Prezydenta Miasta Gdañska. Szko³y nominowa³y 31
pracodawców w siedmiu bran¿ach.
Wœród nagrodzonych znalaz³y siê
firmy rekomendowane przez CKZiU
Nr 2: Grupa LOTOS S.A. oraz Saur
Neptun Gdañsk S.A. 20 marca 2015
roku odby³y siê Targi Szkó³ Zawodowych i Pracodawców w Pomorskich Szko³ach Rzemios³, gdzie gimnazjaliœci mogli zapoznaæ siê z ofert¹
zawodow¹ w województwie pomorskim. W sobotê, 21 marca 2015 roku,
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Inauguracja Tygodnia Zawodowca w CKZiU Nr 2, uroczystoœæ poprowadzili
Tomasz Krause z klasy III D i Katarzyna Bork z klasy IV A

odby³y siê Dni Otwarte wszystkich gdañskich szkó³ zawodowych. Tego dnia szko³y
prezentowa³y siê m³odzie¿y i ich rodzicom, mo¿na by³o zwiedziæ obiekty, porozmawiaæ z nauczycielami i uczniami.
Inicjatywa IKO – m³odzie¿ w zak³adach
pracy
Wa¿nym elementem w kszta³ceniu zawodowym jest wspó³praca z firmami, ale tak¿e
mo¿liwoœæ odwiedzania firm bran¿owych.
Wsparcie w tym zakresie CKZiU Nr 2 ma
w dzia³aj¹cym na Oruni Kole In¿ynierów

W czêœci artystycznej inauguracji Tygodnia Zawodowca wyst¹pili uczniowie,
na zdjêciu Kamil Gêbala, Sylwia Foryœ i Daniel Szerszenowicz, wszyscy
z klasy IV D

i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”. Jednym z dzia³añ IKO s¹ „Wycieczki studyjne
uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do oruñskich zak³adów pracy”.
Maj¹ one na celu zapoznanie uczniów
oruñskich szkó³ z ofert¹ firm, dzia³aj¹cych
na Oruni, aby u³atwiæ m³odzie¿y wybór
szko³y ponadgimnazjalnej lub dalszego
kszta³cenia na studiach. Wyjœcia do zak³adów pracy maj¹ uœwiadomiæ wa¿noœæ
wykszta³cenia zawodowego. Uczniowie
CKZiU Nr 2 mieli ju¿ mo¿liwoœæ odwiedzenia zak³adu produkuj¹cego leki i wy-

sokiej jakoœci kosmetyki pielêgnacyjne
ZIAJA Ltd. Uczniowie klasy III i II,
kszta³c¹cy siê w zawodzie technik ochrony œrodowiska oraz trójka meliorantów,
zapoznani zostali z technologi¹ produkcji
kremów powstaj¹cych w firmie Ziaja.
Uczniowie zwiedzili laboratorium, gdzie
powstaj¹ nowe specyfiki, obejrzeli taœmy
technologiczne, miejsce, gdzie produkty
s¹ pakowane i odwiedzili magazyn. Na
koniec ka¿dy otrzyma³ ma³y upominek od
Firmy Ziaja. Wycieczka by³a bardzo ciekawa, a jednoczeœnie pokaza³a, gdzie mo¿na szukaæ pracy po ukoñczeniu szko³y,
m.in. na kierunku ochrona œrodowiska czy
analityk.
Ju¿ nied³ugo uczniowie odwiedz¹ firmê
CEMEX Polska, która znajduje siê na Oruni przy ul. Równej 2 i jest jednym z wiod¹cych producentów materia³ów budowlanych, w tym cementu, betonu towarowego
i kruszyw. Bêdzie to kolejna okazja do
poznania firmy bran¿owej. W minionym
roku szkolnym uczniowie odwiedzili równie¿ zak³ady CEMET S.A. i EURO WENT,
znajduj¹ce siê na Oruni.
Wyjœcia do zak³adów mo¿liwe s¹ dziêki
uporowi i staraniom przedstawicieli IKO,
a szczególnie pana Józefa Kubickiego,
którzy podejmuj¹ inicjatywy promowania
szkolnictwa zawodowego.
PRZYGOTOWA£A:
JOANNA SZNAJDER-STWORZYJANEK
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
W CKZIU NR 2, OPIEKUN SAMORZ¥DU
UCZNIOWSKIEGO I CZ£ONEK IKO

Dzieñ otwarty: prezentacja kierunku technik in¿ynierii œrodowiska i melioracji przez
nauczycieli Wac³awa Tyborowskiego i Jana Sapielaka
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Cech Piekarzy i Cukierników w Gdańsku obchodzi 70-lecie działalności

Na Œwiêtego Klemensa
Msza œwiêta w Koœciele œw. Piotra i Paw³a przy ulicy ¯abi Kruk oraz barwna parada Drog¹ Królewsk¹ to g³ówne punkty
programu obchodów dorocznego œwiêta patronalnego rzemieœlników zrzeszonych w Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdañsku.
Uroczystoœci odby³y siê 15 marca 2015 roku, w dniu Œwiêtego Klemensa Dworzaka i mia³y wyj¹tkowy charakter.
W 2015 roku Cech Piekarzy i Cukierników w Gdañsku obchodzi
bowiem 70-lecie dzia³alnoœci. Mszê œwiêt¹ odprawi³ ksi¹dz kanonik
Ludwik Kowalski, asystowa³ mu ksi¹dz pra³at Cezary Annusewicz,
oprawê muzyczn¹ zapewni³ Chór Gminy Kolbudy „Camerata Santa
Cecilia” pod dyrekcj¹ Tatiany Adamkowicz. Udzia³ wziêli cz³onkowie
Cechu, czeladnicy, uczniowie klas piekarskich i cukierniczych, zaproszeni goœcie, mieszkañcy. Paradê uliczn¹ uœwietni³a grupa rekonstrukcyjna „Projekt Historyczny Garnizon Gdañsk”. Gospodarze czêstowali
uczestników – specjalnie przygotowanymi na tê okazjê – artystycznie
wykonanymi i wybornymi w smaku wypiekami.
Odznaczenia – przyznane w 2015 roku wyró¿niaj¹cym siê rzemieœlnikom – wrêczali: Wies³aw Szajda – prezes Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej Ma³ych Œrednich Przedsiêbiorstw oraz Grzegorz Pellowski, cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego.
Warto pamiêtaæ, i¿ cz³onkowie Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdañsku s¹ wspó³fundatorami o³tarza œw. Klemensa Dworzaka w koœciele
œw. Piotra i Paw³a. O³tarz powsta³ z XVII-wiecznego portalu kaplicy
koœcio³a œw. Bart³omieja w Gdañsku.
K.K.
ZDJÊCIA Z ARCHIWUM CECHU PIEKARZY I CUKIERNIKÓW W GDAÑSKU

Msza œwiêta w koœciele œw. Piotra i Paw³a

Honorowe odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemioœle”
1. Srebrna odznaka: – Szymon Kawlewski
– Pawe³ Ksi¹¿kiewicz
2. Z³ota odznaka: – S³awomir Mielnik
– Jacek P³oñczak
– Zygmunt Spadliñski
I. Honorowa Odznaka Rzemios³a „Rzemios³o za
Zas³ugi”:
– Tadeusz D¹browski
– Edmund Hebel
– Szymon Kawlewski
– Brygida Krzosek
II. Srebrna odznaka Izby Rzemieœlniczej „Rzemios³o
– za Zas³ugi”: – Tadeusz Czernis
– Ryszard Kraskowski
III. Medal im. Jana Kiliñskiego „Za Zas³ugi dla
Rzemios³a Polskiego”
1. Srebrny Medal: – Jan Czy¿ewski
– Eugeniusz Lipiñski
– Andrzej Paradowski
2. Z³oty Medal
3. Platynowy Medal – Zbigniew Kaliszczak

Dary w postaci wypieków u stóp o³tarza œw. Klemensa Dworzaka
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Do orszaku na Drodze Królewskiej przy³¹czali siê mieszkañcy
Okolicznoœciowa parada wyruszy³a spod Wie¿y Wiêziennej przez Z³ot¹ Bramê

Pami¹tkowe jubileuszowe zdjêcie cz³onków Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdañsku

Piekarnia Ryszard Majchrowski przy
ulicy Dolna Brama 12 na Dolnym Mieœcie w Gdañsku. Parê kroków od centrum
– a zupe³nie inny œwiat. Jedyny budynek
ocala³y w marcu 1945 roku, przed wojn¹
tak¿e by³a w nim piekarnia.
– Przed wojn¹ ojciec, Józef Majchrowski, piekarz z zawodu, ze starszym bratem, Stanis³awem, prowadzili piekarniê
w Starachowicach – opowiada Ryszard.
– W kwietniu 1945 roku opuœcili rodzinne
miasto i przyjechali do Gdañska. Szukali
nowych szans na Ziemiach Odzyskanych.
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Jeszcze trwa³y walki. ZnaleŸli siê w gronie
pionierów powojennego gdañskiego piekarstwa. Stanis³aw uruchomi³ przedwojenn¹
poniemieck¹ piekarniê w parterowym budynku na rogu ulic: Go³êbiej i Pestalloziego we Wrzeszczu. Ojciec dzia³aæ zacz¹³
w poniemieckiej piekarni na przy ul. Lubuskiej 50 na Che³mie – relacjonuje Ryszard. Gdy rodzice schodzili z Che³mu
ulic¹ Ciasn¹ do Kartuskiej, domy po obu
stronach jeszcze siê pali³y. Ja siê urodzi³em jako szczêœliwe dziecko powojenne
w 1946 roku. Ojciec prowadzi³ piekarniê

do 1953 roku, kiedy to zak³ad mu pañstwo
zabra³o. Kupi³ konika, wyeksploatowany
wóz i zacz¹³ pracowaæ na budowie przy
ulicy Kartuskiej, przez kilka lat wozi³ gruz,
ziemiê. Rodzinie ledwie starcza³o na ¿ycie.
Gdy w 1956 roku do w³adzy doszed³ Gomu³ka ojciec odzyska³ piekarniê na Che³mie, ale nie w ca³oœci. Rabunkowa gospodarka spowodowa³a, ¿e w zak³adzie
wszystko siê rozsypywa³o. W 1972 roku
ojciec dosta³ przydzia³ z prezydium Miejskiej Rady Narodowej na lokal przy ulicy
Dolna Brama 12. Ogryzek, zdewastowany
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totalnie, dali mu w dzier¿awê. Zaci¹gn¹³
kredyty, póŸniej ¿a³owa³, mówi³ synowi: „Mog³em wiêksz¹ po¿yczkê wzi¹æ

i od nowa coœ wybudowaæ. Wydawa³o
siê, ¿e jest piec, ale wytwórnia wody
sodowej zala³a go wod¹, trzeba by³o

go rozebraæ i postawiæ na nowo. Stopniowo
doprowadzi³ zak³ad do stanu u¿ywalnoœci.
W 1973 r. zrobi³ w murze okno i urz¹dzi³
sklep. Od Gdañskich Zak³adów Przemys³u Piekarniczego odkupi³, przeznaczone na z³om, maszyny. Do dziœ pracuj¹ u mnie: dzielarka do bu³ek z 1930 roku z wytwórni Halle and Salle
i miesza³ka z 1940 r., które maj¹ wartoœæ zabytkow¹.
Z tekstu Katarzyny Korczak, „Za lejce i wio,
koniku!” Piekarnia Ryszard Majchrowski,
z ksi¹¿ki „Z dziejów gdañskiego piekarnictwa
i cukiernictwa”, któr¹ z okazji 70-lecia Cechu
Piekarzy i Cukierników przygotowuje do druku
Cech Piekarzy i Cukierników w Gdañsku. Autorem pierwszej czêœci ksi¹¿ki „Piekarze dawnego Gdañska” jest Andrzej Januszajtis. Czêœæ
drug¹ „Wpisani w krajobraz miasta 1945–2015”
napisa³a Katarzyna Korczak, zdjêcia wykona³
Marek Zarzecki.

Fundacja Fahrenheit Polonia w Świbnie

Dla m³odzie¿y – laptop i projektor
„Nowoczesna edukacja – szko³a XXI wieku” – to has³o, które wyznacza kierunki dzia³ania Fundacji Fahrenheit Polonia
na najbli¿sze lata.
Pod koniec 2014 roku rozpoczê³y siê
rozmowy przedstawicieli Fundacji ze sponsorami w kwestii doposa¿enia szkó³ w niezbêdny sprzêt multimedialny. I uda³o siê!
Jako pierwsza firma Gaz – System S.A.
przekaza³a Fundacji pieni¹dze, które wykorzystano na zakup laptopa i projektora dla
uczniów Zespo³u Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w Gdañsku Œwibnie. Dziêki temu placówka bêdzie
lepiej realizowaæ program i przekazywaæ
w sposób interesuj¹cy wiedzê uczniom.
Uroczyste przekazanie sprzêtu odby³o siê
na pocz¹tku marca 2015 w szkole w Œwibnie.
– To kropla w morzu potrzeb – powiedzia³ Andrzej Siewrug, wiceprezes Fundacji Fahrenheit Polonia. – Nie zamierzamy
poprzestaæ na jednorazowej akcji, postaramy siê zainteresowaæ projektem inne firmy,
by mog³y realnie urzeczywistniaæ marzenia
ucz¹cej siê m³odzie¿y.
Sprzêt uroczyœcie przekaza³a uczniom
przedstawicielka sponsora Maria Pobudko,
która poinformowa³a, i¿ firma dalej zamierza wspieraæ dzia³ania Fundacji maj¹ce na
celu doposa¿enie szkó³.
Obecni na spotkaniu pañstwo Ewa i Andrzej Januszajtisowie podarowali do zbiorów biblioteki ksi¹¿kê „Z dziejów gdañ-

skiej nauki i techniki” z osobist¹ dedykacj¹ Profesora. Justyna Kaleta, w³aœcicielka Centrum Szkó³karskiego „Justyna”,
stale wspieraj¹ca Fundacjê, nieobecna na
uroczystoœci, przys³a³a dla uczestników
kwiaty. Dziêkujemy równie¿ gospodarstwu

pañstwa Haase z ¯ukowa, którzy zapewnili goœciom transport.
Reprezentanci Fundacji: Diana Nowosielska i Andrzej Siewruk zapewnili obecnych, ¿e program jest kontynuowany.
DIANA NOWOSIELSKA

Fot. ze zbiorów Fundacji Fahrenheit Polonia

Na zdjêciu od lewej: Ewa i Andrzej Januszajtisowie, Andrzej Siewruk, Maria Pobudko,
S³awomira Suska, Diana Nowosielska
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Rozmowa z dr Ewą Barylewską-Szymańską kierownikiem Domu
Uphagena – Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

S³u¿¹ca – te¿ cz³owiek
– W Domu Uphagena otwarto Izbê Kucharki.
– Now¹ przestrzeñ muzealn¹ urz¹dziliœmy
w pomieszczeniu na parterze, w którym,
wedle wszelkich przypuszczeñ, w drugiej
po³owie XVIII wieku, mieszka³a kucharka
albo s³u¿¹ca. Przez wiele lat pokój nie by³
dostêpny dla publicznoœci, wykorzystywaliœmy go do celów biurowych i jako magazyn ksi¹¿ek przeznaczonych do sprzeda¿y. Realizacjê przedsiêwziêcia mieliœmy
na uwadze od pocz¹tku istnienia Oddzia³u.
Problem polega³ na tym, ¿e bardzo ma³o
wiedzieliœmy o s³u¿bie, która pozostawa³a
w cieniu mieszczan. Kiedy zaczêliœmy badaæ inwentarze mienia z tej epoki okaza³o
siê, ¿e jest nieco materia³ów i o tym – co
s³u¿ba w Gdañsku mia³a,
ile zarabia³a, w jakich
warunkach funkcjonowa³a. Do niedawna zajmowa³am siê wy³¹cznie badaniem warstwy wy¿szej,
która posiada³a w³asne
domy albo domy wynajmowa³a. Z czasem zaczê³am interesowaæ siê równie¿ ubogimi w Gdañsku.
Na podstawie materia³ów archiwalnych, do jakich dotar³am, mo¿na rzetelnie powiedzieæ jak ¿y³a
s³u¿ba. Zdobyt¹ wiedzê
podsumowaliœmy przygotowuj¹c modelow¹ Izbê Kucharki, bo nie
jest to konkretne pomieszczenie, z którego
okreœlona osoba korzysta³a.
– Jak w drugiej po³owie XVIII wieku
s³u¿ba mieszka³a?
– Wczeœniej przebywa³a w warunkach niekomfortowych. W pierwszej po³owie XVIII
wieku, na przyk³ad w domu Schumannowej
przy ulicy Piwnej, s³u¿¹cy sypia³ na rozsuwanej ³awie w sieni pod schodami. W drugiej
po³owie XVIII wieku, w epoce oœwiecenia,
nastêpowa³a humanizacja ¿ycia, w s³u¿¹cych
zaczêto dostrzegaæ ludzi, przydzielano im
osobne pomieszczenia. W domach gdañskich
coraz powszechniejsze stawa³y siê izby dla
s³u¿by. Osoby samotne, które s³u¿y³y, mieszka³y w domach swoich pañstwa, a je¿eli

16

mia³y w³asn¹ rodzinê, mieszka³y gdzie indziej, na przyk³ad w domach czynszowych
i przychodzi³y na s³u¿bê.
Znamy wiele osób z imienia i nazwiska
spoœród s³u¿by: kucharek, nianiek, dziewek
s³u¿ebnych, woŸniców, pracuj¹cych w osiemnastowiecznych domach gdañskich. Jedn¹
z nich by³a kucharka Anna Dorotheia Albertin.
Odnalaz³am w Archiwum Pañstwowym
w Gdañsku jej inwentarz mienia, sporz¹dzony zosta³ w domu Matthiasa Zachowskiego
przy ulicy Szopy w dniu 19 wrzeœnia 1775 r.
po œmierci kucharki. W jej skrzyni znajdowa³y siê ubrania, osobiste drobiazgi oraz
nieco gotówki – dukaty, ruble, monety holenderskie.

– Prawo podatkowe, nie tylko w Gdañsku,
by³o takie, ¿e gdy ktoœ umiera³, jego dobytek, niezale¿nie czy by³ bogaty czy
biedny, inwentaryzowano. Zajmowa³ siê
tym miejski urzêdnik, miastu przys³ugiwa³a czêœæ z masy spadkowej. Koszty spisu inwentarza odliczano od masy spadkowej. Gdy umar³ s³u¿¹cy, spis jego rzeczy
trwa³ krótko, bo rzeczy by³o niewiele,
wtedy stawka za sporz¹dzenie wykazu
by³a niewielka. W domach zamo¿nych
trwa³o to kilka dni albo kilka tygodni, co
poci¹ga³o za sob¹ wy¿sz¹ op³atê. Gdañsk
ponadto odkupi³ od króla polskiego prawo
kaduka, z którego wynika³o, ¿e je¿eli ktoœ
nie mia³ spadkobierców, wszystkie jego
rzeczy przejmowa³o miasto. Spisów mienia
sporz¹dzono ogromnie du¿o i wielce sumiennie,
czemu trudno siê dziwiæ,
miasto na tym zarabia³o.
Takie prawo podatkowe
obowi¹zywa³o od XVII
do pocz¹tków XIX wieku, a dokumenty zachowa³y siê w Archiwum
Pañstwowym w Gdañsku. PóŸniej regulacje
obowi¹zywa³y trochê inne.
Do koñca gdañskiej niepodleg³oœci spisy jeszcze
istnia³y, dotar³am do pochodz¹cych z 1808 roku.

Wbrew pozorom nie by³o wtedy w
gdañskich domach a¿ tak wiele s³u¿by.
Naturalnie wszystko zale¿a³o od zasobnoœci domu. Zatrudniano przewa¿nie: kucharkê, obarczaj¹c j¹ du¿ym spectrum
obowi¹zków, pokojow¹, czasem s³u¿¹cego do obs³ugi pana domu. W domach,
w których by³y ma³e dzieci by³a niania
i nauczyciele. W bogatszych domach pracowa³ te¿ woŸnica. Temu ostatniemu przydzielano osobne lokum, pañstwo Uphagenowie przeznaczyli dla woŸnicy niewielkie
mieszkanko na ty³ach posesji od ulicy
Ogarnej, nad remiz¹, w której sta³y pojazdy.

– Dziêki Annie Dorothei Albertin dowiadujemy siê, jak ¿y³y s³u¿¹ce?

– W jakich okolicznoœciach i w jakim
celu sporz¹dzano spisy mienia?

– Tak. Zawartoœæ skrzyni tej kucharki
i innych s³u¿¹cych zainspirowa³y nas do
stworzenia izby. Wykorzystaliœmy te¿ opisy izb dla s³u¿by z ró¿nych domów gdañskich. Ale kierowa³y nami i inne motywy.
Z jednej strony chcieliœmy pokazaæ jak ¿y³a
s³u¿ba, bo to jest ogromnie rzadko podejmowany temat w muzealnictwie wnêtrz.
Ani w pa³acach ani w dworach ani w domach mieszczañskich siê nie pokazuje jak
s³u¿ba spa³a i mieszka³a. A z drugiej strony we wnêtrzach naszego muzeum nie ma
sypialni. Zwiedzaj¹cy bardzo czêsto pytaj¹ jak wtedy spano. Wiadomo gdzie
Uphagenowie spali, natomiast nie odtwa-
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rzaliœmy tego wnêtrza. Na drugim piêtrze,
gdzie znajdowa³y siê sypialnie, mamy pomieszczenia wystaw czasowych, które s¹
bardzo wa¿ne. Dzisiaj, ¿eby pozyskiwaæ
zwiedzaj¹cych, potrzebne s¹ wci¹¿ nowe
zachêty, a ekspozycje czasowe przyci¹gaj¹
zwiedzaj¹cych. Na razie nie mamy mo¿liwoœci lokalowych i finansowych, ¿eby
sypialniê pañstwa Uphagenów urz¹dziæ.
Udostêpnienie Izby Kucharki sta³o siê
poœrednim rozwi¹zaniem, ¿eby podj¹æ tematykê miejsca do snu.
– Wyposa¿enie jest autentyczne?
– Z jednej strony do Izby Kucharki wprowadziliœmy elementy oryginalne. Do nich
nale¿y pó³ka do wystawiania naczyñ z typowym elementem – szafeczk¹, w której przechowywano cenniejsze drobiazgi. Ceramiczne naczynia holenderskie z XVIII
wieku, z motywami tulipanów, konwalii, pochodz¹ ze zbiorów naszego
oddzia³u. Trzy krzes³a z 1762 roku,
nieco zniszczone, ale takie w³aœnie
chcieliœmy pokazaæ, bo do izb kucharek trafia³y sprzêty zu¿yte, które w innych czêœciach domu nie by³y ju¿
potrzebne, udostêpni³o je Narodowe
Muzeum Morskie. Oryginalna jest skrzynia, równie¿ pochodz¹ca z Muzeum
Morskiego.
Inne elementy to rekonstrukcje. Do
nich nale¿¹ drewniane sto³y oraz ³ó¿ko,
pomalowane na br¹zowo, z siennikiem
napakowanym – pachn¹cym jeszcze –
sianem, przywiezionym spod Bytowa.
Na sienniku po³o¿yliœmy: piernat spodni
– cienki, wype³niony gêsimi piórami,
p³ócienne lniane przeœcierad³o, pierzynê, wype³nion¹ tak¿e gêsimi piórami
i jedn¹ spodni¹ poduszkê. Poœciel by³a
wówczas droga, dlatego s³u¿¹ca mia³a
mniej poœcieli i gorszej jakoœci ni¿ pañstwo.
Uszyliœmy i prezentujemy stroje s³u¿¹cej. Jest te¿ pod ³ó¿kiem oryginalny przedmiot codziennego u¿ytku – nocnik, naczynie cynowe, z drewnian¹ r¹czk¹. Pod³oga
wykonana zosta³a ze zwyk³ych desek, do
szorowania. Na œcianie wisi lustro, które
odtworzyliœmy, w czarnej ramie, pociemnia³e, nie mo¿na siê w nim dobrze przejrzeæ. Takie lustro nie mog³oby zawisn¹æ
w salonach kamienicy, bo by³o po prostu
ca³kowicie niemodne. W drugiej po³owie
XVIII wieku w domach mieszczañskich
u¿ywano zwierciade³ w ramach z³oconych
albo orzechowych z elementami poz³acanymi, wiêc stare wêdrowa³y do izby kucharki lub podrzêdnych pokoi. Jest te¿

kosz, w którym kucharka mog³a przenosiæ
rzeczy do prania czy prasowania, reperowania, znajduj¹ siê w nim ubrania dzieciêce, uszyte wedle dawnych wzorów.
– A rzeczy osobiste?
– Przedmiotów, w które pañstwo wyposa¿ali izby pokojowej, czy kucharki, by³o niewiele, one przewa¿nie wêdrowa³y z w³asn¹
skrzyni¹ kufrow¹ wype³nion¹ dobytkiem.
Za pracê s³u¿ba otrzymywa³a od pañstwa
wynagrodzenie, nie by³y to du¿e kwoty,
oraz wy¿ywienie, stroje, drobne podarki.
S³u¿¹ce przez ca³e ¿ycie musia³y tak dzia³aæ, ¿eby zgromadziæ pieni¹dze na swoj¹
staroœæ, bo kiedy nie by³y zdolne do pracy, zwalniano je i dom pañstwa musia³y
opuœciæ. Je¿eli s³u¿¹cy przebywali w ja-

dy by³a stara, mog³a prezenty spieniê¿yæ.
Ciekawym spostrze¿eniem jest, ¿e ówczesny woŸnica mia³ bardzo czêsto w swoim
dobytku – i na co dzieñ z niego korzysta³
– srebrny zegarek kieszonkowy, podarowany zapewne przez jego pana po to, by
punktualnie po swego chlebodawcê przyje¿d¿a³ i na czas go zawozi³ na miejsce
przeznaczenia.
Ten przedmiot, bardzo drogi, te¿ nie
nale¿a³ do warstwy spo³ecznej woŸnicy,
ale stanowi³ jego warsztat pracy,
– W Izbie Kucharki stoj¹ drzewka i klatka dla ptaków.
– Drzewka pomarañczowe w doniczkach
te¿ nie s¹ przypadkiem, panowa³a na nie
moda w XVIII wieku. Kiedy by³y malutkie i wymaga³y, ¿eby o nie intensywnie dbaæ, powierzano je opiece s³u¿by, sta³y w kuchni albo w izbie
kucharki. Gdy uros³y i uzyska³y atrakcyjnoœæ, zaczyna³y owocowaæ, od
s³u¿by je zabierano i umieszczano na
przedpro¿u albo we wnêtrzu domu.
Pokazujemy te¿ klatkê, otwart¹, bez
ptaszka, poniewa¿ hodowca kanarków
nas poinformowa³, ¿e pomieszczenie
dla ptaków jest za ciemne. Wymyœliliœmy wiêc historiê, ¿e kanarek naszej
kucharki uciek³. Kanarki w domach
gdañskich chodowano chêtnie. I tutaj
sytuacja wygl¹da³a podobnie. Klatki
z m³odymi ptaszkami wstawiano do
izby s³u¿¹cej, ¿eby o nie dba³a, a gdy
podros³y i nauczy³y siê œpiewaæ, zabierano do izby dzieci albo do innych
wnêtrz mieszkalnych.
– W oknach znajduj¹ siê gustowne
przes³ony.

kimœ domu przez wiele lat, mogli liczyæ,
¿e w testamencie pani, czy pan domu,
zapisze im drobn¹ kwotê, ale tak byæ nie
musia³o. Dopiero po œmierci s³u¿¹cej dokonuj¹cy spisu dobytku otwiera³ wieko
skrzyni i mo¿na by³o zobaczyæ jej zawartoœæ.
– Co w skrzyniach siê kry³o?
– By³y to skrzynie „skarbów”, mog³y siê
w nich znaleŸæ rzeczy, których nie oczekiwaliœmy. W wielu miastach obowi¹zywa³y œcis³e uregulowania mówi¹ce co mo¿e
nosiæ patrycjusz, co rzemieœlnik, a co s³u¿¹ca, tak by³o te¿ w Gdañsku. Gdy pani za
dobr¹ pracê podarowywa³a kucharce na
przyk³ad: koronkowy ko³nierz, czy sznur
korali, ona tego nigdy nie mog³a na siebie
za³o¿yæ. Wszystko chowa³a do kufra i kie-

– Realizujemy w Domu Uphagena program ukazuj¹cy sposób dekorowania
i zas³aniania okien. Brakowa³o nam przes³on okiennych, bardzo popularnych,
zw³aszcza w tak zwanych izbach przednich, znajduj¹cych siê bezpoœrednio od
ulicy. By³y to ramki drewniane, na których napinano p³ótno albo papier woskowany. Nie zabiera³y du¿o œwiat³a i jednoczeœnie chroni³y domowników przed
ciekawskimi spojrzeniami przechodniów.
Replikê takich przes³on tutaj zamontowaliœmy.
– W pomieszczeniu swobodnie buszuj¹
dzieci.
– Wa¿na jest funkcja dydaktyczna Izby
Kucharki. Pozwalamy zwiedzaj¹cym dzieciom zobaczyæ ³ó¿ko z bliska, zaœcieliæ, po-
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równaæ z kanap¹, na jakiej œpi¹ w domu.
Przy ³ó¿ku postawiliœmy kosz z ubrankami dla maluchów, uszytymi wed³ug wzorów XVIII-wiecznych, nasza najm³odsza
publicznoœæ mo¿e je wzi¹æ do rêki a nawet
przymierzyæ.
– Wnêtrze jest kompletnie urz¹dzone?

– Pomieszczenie jest symbolem izb kucharek w Gdañsku w domach o pewnej zamo¿noœci. Otwieraj¹c je daliœmy sygna³. Nasze
badania i poszukiwania trwaj¹. Bêdziemy
starali siê uzupe³niaæ wyposa¿enie o dalsze
elementy. Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ siê kolejne inwentarze s³u¿by, które stan¹ siê inspi-

racj¹ do kontynuacji dzia³a i ¿e dziêki temu
coraz wiêcej bêdziemy dowiadywaæ siê na
temat ¿ycia ubogich warstw gdañskiego
spo³eczeñstwa.
ROZMAWIA£A KATARZYNA KORCZAK
FOT. ARCHIWUM DOMU UPHAGENA,
ODDZIA£U MHMG

Ta zabudowa po prostu musi być niższa!

Jak niszczymy piêkno Gdañska
Projektanci nowej zabudowy Wyspy Spichrzów wmawiaj¹ nam, ¿e zachowuj¹ dawne wysokoœci, a w³adze wydaj¹ siê
œwiêcie w to wierzyæ. Prawda jest zupe³nie inna.
Przyjêta i zaklepana przez konserwatorów maksymalna rzêdna kalenicy 33 metry nad poziom morza czyli oko³o 30 m
nad gruntem jest w istocie wysokoœci¹
w¹skiej nadbudówki na dachu spichlerza
Deo (Chmielna 10). ¯aden z pozosta³ych
spichlerzy nie siêga³ tak wysoko, nawet
bry³a samego „Deo” jest bez tej nadbudowy o 8 m ni¿sza! W innym miejscu pokaza³em, ¿e w wyniku przyjêcia zbyt wielkiej wysokoœci zabudowy i równania do
niej wszystkich nowych fasad powstanie

potê¿na œciana przyt³aczaj¹ca, wrêcz zabijaj¹ca optycznie delikatn¹ architekturê
D³ugiego Pobrze¿a po drugiej stronie Starego Portu. Równie druzgoc¹cy dla piêkna
Gdañska skutek pokazujemy na widoku
od strony Szafarni. Wystarczy³o narysowaæ poziom¹ kreskê na przyjêtej wysokoœci szczytów fasad, by siê przekonaæ, o ile
jest wy¿sza ni¿ dawne spichlerze. Jak widaæ, po zrealizowaniu tej zabudowy mieszkañcy nowego apartamentowca na Szafarni, nawet na górnych piêtrach, z piêknej

panoramy G³ównego Miasta zobacz¹ tylko szczyty wie¿ ratuszowej i Mariackiej,
co znacznie obni¿a rynkow¹ wartoœæ tych
mieszkañ. Co na to w³aœciciele? Zarazem
jest to klasyczny przyk³ad zabijania historycznego piêkna. Jak siê to ma do uchwalonej ostatnio przez Sejm ustawy o ochronie krajobrazu? Ta zabudowa po prostu
musi byæ ni¿sza!

Dawne i projektowane wysokoœci zabudowy, zaznaczone na przedwojennej pocztówce
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