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O Kościele Św. Katarzyny prawie wszystko (5)

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 1557 roku.
Oto dalsze dzieje wyj¹tkowego
gdañskiego koœcio³a.

ne do 1634 r. By³ utrzymywany
przez Radê Starego Miasta.
1576 Epitafium J. Zecka (ze Zmar„(…) zmar³y ku gwiazdom pod¹¿a,
twychwstaniem) – do 1945 r. w preziemia przyjmuje prochy”
zbiterium.
1559 Pastor Benedykt Morgenstern,
Niezachowane epitafium zawieluteranin. Tarcia z bardziej umiarkora³o oryginaln¹ inskrypcjê: „Gdy
s³oñce 27 razy ust¹pi³o cieniom paŸwanymi zwolennikami Melanchtona.
dziernika, zmar³y ku gwiazdom po1564 Prawdopodobna data przejêd¹¿a, ziemia przyjmuje prochy”.
cia przez m³ynarzy kaplicy mura1577 Uroczysty pogrzeb Jana Zborzy i kamieniarzy w po³udniowej
rowskiego, poleg³ego w czasie obnawie prezbiterium.
lê¿enia Gdañska przez wojska SteUmowê zawarto w 1602 r. Kafana Batorego.
mieniarze zachowali prawo korzy1580 Wed³ug wykazu czynszów
stania z kaplicy.
koœció³ ma 15 o³tarzy bocznych.
1565–1569 Pastor Jan Mylius.
Nie wymieniono o³tarzy szew1569 Nowa ambona z figur¹ peliców i mydlarzy – zapewne zniszkana na szczycie.
czonych lub usuniêtych w 1525 r.
Byæ mo¿e by³a to zachowana do
1584–1784 P³yty grobowe.
dziœ figura pelikana, pomalowana
Wykaz 197 p³yt zachowanych do
w 1609 r. przez Wolfganga Sporera.
1945 r. podaje W. Drost.
Baptysterium – stan przedwojenny; z ty³u po lewej
1572 Nowy budynek szko³y z mieszObecnie jest ich ok. 50.
epitafium Schmidta
kaniami dla nauczycieli.
1584 Remont zwieñczenia wie¿y i syW tym czasie szko³a zatrudnia³a rektora,
„Na œw. Marcina (1574 r.) zaczêto robiæ gnaturki na dachu – byæ mo¿e w zwi¹zku
kantora i trzech „kolegów” (zastêpców).
mechanizm bij¹cy na wie¿y Œw. Katarzy- z uszkodzeniami w czasie oblê¿enia przez
Od 1573 Duchowni s¹ op³acani z docho- ny i w roku 1575 na Wielkanoc wszystko artyleriê Batorego w 1577 r.
dów koœcio³a.
ukoñczono”. Móg³ to byæ zespó³ kilku
Z tego samego okresu mo¿e pochodziæ
1575 „Mechanizm bij¹cy” na wie¿y, inter- dzwonów do wygrywania przygrywek przed zbudowany z holenderskich cegie³ek schodpretowany jako kurant dzwonowy.
wybiciem godziny. Funkcjonowa³ zapew- kowy szczyt kaplicy kramarzy.
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1585 Zachowane, czêœciowo uszkodzone
baptysterium, stoj¹ce pierwotnie w po³udniowej nawie prezbiterium.
By³a to zapewne fundacja cechu stolarzy.
Twórc¹ ozdobionego piêknymi intarsjami
dzie³a by³ Mateusz Glettger z Braniewa.
Liczba przystêpuj¹cych do komunii 989
1588 Epitafium Henryka Kramera – do
1945 r. w prezbiterium.
1590 Mo¿liwa przebudowa organów.
1595 Epitafium J. Schmidta z S¹dem Ostatecznym z warsztatu A. Möllera w prezbiterium.

Ok. 1600 Ogrodzenie kaplicy kuœnierzy (do 1945 r.) – czêœæ malowide³ pochodzi³a z po³owy XVII w.
i z ok. 1700 r. – niezachowane.
1603 Zegarmistrz (Seger-Steller) Bahr
pobiera 14 grzywien rocznie.
1603–1635 Œwieczniki œcienne – do
1945 r. 27 sztuk, czêœciowo zachowane.
1604–1607 Wielkie organy – jedne
z najstarszych i najpiêkniejszych w
Polsce – wraz z empor¹. Prospekt
prawie w ca³oœci zachowany.
Kontrakt z czynnym tak¿e w Kwidzynie i Toruniu organmistrzem
Johannem Hellwigiem z Neustadt
(w Szlezwiku-Holsztynie), zawarty w 1603 r. zobowi¹zywa³ go do
budowy nowych organów „naprzeciwko kazalnicy” i remontu starych
w prezbiterium za 1500 talarów. Wed³ug
Praetoriusa koszt budowy wyniós³ 4979
florenów. Twórc¹ prospektu by³ Szymon Herle.
1605 Stalle w kaplicy Sierocej – niezachowane.
Wed³ug Meissnera stalle pochodzi³y
z 1602 r.
Empory, o³tarz, he³m wie¿y

O³tarz g³ówny – arcydzie³o renesansu

1596–1598 Renesansowe stalle rajców i ³awników przy pierwszych od zachodu filarach
nawy g³ównej (usuniête w 1813 r. przez
Francuzów).
Budowa kosztowa³a 416 grzywien 15 gr,
zu¿yto m.in. 4 tysi¹ce cegie³!
1597–1626 Pastor Daniel Dilger (po 1626
w koœciele Mariackim).
1598 Liczba przystêpuj¹cych do komunii
989.
1599–1602 Budowa Domu Kaznodziejów
– Katarzynki 4.
Twórc¹ by³ najprawdopodobniej Antoni
van Obberghen. Koszty wynios³y 10164
grzywny i 2 gr. W œrodkowej kamieniczce
mieszka³ najstarszy diakon, we wschodniej najm³odszy. Pierwszym mieszkañcem
zachodniej kamieniczki by³ pastor Dilger.
Przed 1600 Srebrny kielich zachowany
do 1945 r..
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1607 Empora nawy po³udniowej. Œrodkowy œwiecznik wisz¹cy nawy g³ównej.
Fundatorem zachowanej do 1945 r.
empory by³ prawdopodobnie Joachim
Renner, twórc¹ ten sam Jan Hellwig
„z Lubeki”, a œciœlej z Neustadt niedaleko Lubeki. Koszty wraz z siedzeniami,
krêconymi schodami i drzwiami wynios³y 859 florenów i 9 gr. Malowid³a en grisaille (w odcieniach
szaroœci) przedstawia³y 11 scen
Mêki Pañskiej. Twórc¹ œwiecznika
(zachowanego) by³ s³awny Herman
Benning. Pozosta³e dwa paj¹ki równie¿ pochodz¹ z tego samego okresu.
1607–1608 Empora nawy pó³nocnej.
Wed³ug Meissnera Hellwig by³
wykonawc¹ tak¿e i tej empory.
Koszty w wysokoœci 1029 fl. 7 gr
pokry³ Joachim Renner. Balustradê
zdobi³o 21 scen en grisaille z ¿ycia
Chrystusa, w wiêkszoœci zachowanych do dziœ (?). Wed³ug Drosta
pochodz¹ z 1765 r. W 1681 r. emporê wzmocniono, „bo gmina bardzo
siê rozros³a”, a w 1685 r. M. Salix
ufundowa³ 9 obrazów przedstawiaj¹cych 10 Przykazañ.
1608 Przebudowa kaplicy Straganiarzy.

Wielkie organy

Wed³ug cytowanego przez Praetoriusa
rachunku na miejscu kaplicy gildia wybudowa³a stalle.
1609 Nowy budynek plebanii (Podm³yñska 10). Data na niezachowanej chor¹giewce, opisanej przez H. B. Meyera, pochodz¹cej prawdopodobnie z sygnaturki
na dachu.
Data na szczytnicy. Wed³ug Praetoriusa
plebaniê wybudowano w 1600 r. kosztem
3464 grz. 3 gr. Na szczycie bocznego
skrzyd³a widnieje data 1647.
1609–1613 Nowy o³tarz g³ówny – arcydzie³o renesansu.
Stary gotycki o³tarz rozebrano w 1610 r.
Twórc¹ nastawy nowego by³ Szymon Herle. Zachowany do dziœ obraz Ukrzy¿owania
na tle panoramy Gdañska by³ ostatnim
dzie³em Antoniego Möllera, dokoñczonym
po jego œmierci w 1611 r. przez Izaaka

Portal kaplicy œw. Jerzego
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van den Blocka. Zachowa³o siê tak¿e
mniejsze malowid³o (z predelli) przedstawiaj¹ce Ostatni¹ Wieczerzê i 7 dalszych –
praktycznie wszystkie obrazy. O³tarz kosztowa³ 3265 fl.
1610 Alegoria z³ej i dobrej drogi I. v. den
Blocka – pierwotnie w prezbiterium, do
1945 r. na zachodniej œcianie nawy po³udniowej.
1613 Zachowany (z ubytkami) portal kaplicy œw. Jerzego czyli Spowiedniej – póŸniejszej Ma³ej Zakrystii. Epitafium Dörbecków – do 1945 r. w prezbiterium.

1619 Wzmianka o o³tarzu i stalli kowali.
1624 Prawdopodobna data budowy domku przy Podm³yñskiej 11.
W tym roku wpisano posesjê do ksi¹g
gruntowych. Zachowany ryglowy domek
uderza prostot¹ form i urz¹dzenia wnêtrz.
Blech okreœla go jako domek pisarza.
Do 1945 r. istnia³ podobny, pochodz¹cy
z XVI w. domek dzwonników po drugiej
stronie ulicy (Podm³yñska 1).
1626–1628 Pastor Herman Rathmann,
zwolennik ascetycznego luteranizmu, ulubieniec Anny Wazówny.

1629–1652 Pastor Jan Mochinger, profesor Gimnazjum Akademickiego.
Ok. 1630 Portal od wschodu z drzwiami
z ok. 1700 r., fragmentarycznie zachowany.
1634 Nowy he³m i zegar na wie¿y.
Twórc¹ wspania³ego he³mu, zrekonstruowanego po ostatniej wojnie by³ najpewniej Jakub van den Blocke. Ca³oœæ wraz
zegarem kosztowa³a 29676 grz. 81⁄2 gr.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zapraszamy na wyk³ad prof. Andrzeja Januszajtisa
pt.

„Ulica Œwiêtego Ducha”

który odbêdzie siê w œrodê, 20 maja 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!
Wrzeszcz Górny – wyzwania dla nowej Rady Dzielnicy

Romuald Plewa – przewodnicz¹cym,
Arkadiusz Kowalina –
przewodnicz¹cym Zarz¹du
22 marca mieszkañcy Wrzeszcza Górnego, podobnie jak i mieszkañcy pozosta³ych 29 dzielnic Gdañska (czyli wed³ug
nomenklatury Miasta tzw. jednostek pomocniczych), wybierali swoich przedstawicieli do Rad Dzielnic. Poniewa¿ nasza
Dzielnica jest jedn¹ z wiêkszych w Gdañsku (na podstawie danych Urzêdu Miejskiego szóst¹ pod wzglêdem liczby mieszkañców), st¹d te¿, na now¹ kadencjê 2015–2019 wybierano 21 radnych (spoœród 32 zg³oszonych kandydatów – a wiêc
konkurencja by³a spora).
Wœród nich znaleŸli siê czterej kandydaci rekomendowani przez Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”, bêd¹cy jednoczeœnie
jego cz³onkami.
Po pierwsze – kontakt
ze wspó³mieszkañcami
Mo¿emy z zadowoleniem przyznaæ, ¿e
wszyscy oni zostali wybrani! S¹ to: Arkadiusz Kowalina, Maciej Ka³as, Wojciech Kuliñski i Gabriela Roszkowska.
Wybór ten da³ nam szansê propagowania
i realizacji celów Stowarzyszenia na terenie Wrzeszcza. Niestety, frekwencja wyborcza w Dzielnicy by³a jedn¹ ze s³abszych w mieœcie – do urn posz³o tyko

9,15% uprawnionych, a wiêc co dziesi¹ty
wyborca. Tak wiêc pojawia siê tu pierwsze wa¿ne zadanie dla nowych radnych –
pokazanie sensu i potrzeby istnienia Rady
poprzez pozytywne dzia³ania i inicjatywy
na rzecz Dzielnicy i jej mieszkañców, co
powinno wp³yn¹æ na zwiêkszenie zainteresowania i zaanga¿owania spo³ecznoœci
w rozwi¹zywaniu wspólnych problemów.
Szczególn¹ rolê pe³ni³y tu cotygodniowe,
czwartkowe dy¿ury radnych, jakie prowadziliœmy w naszej siedzibie. Jest to najlepsza okazja do bezpoœredniego kontaktu
z naszymi wspó³mieszkañcami i wyborcami. W obecnej kadencji zamierzamy kontynuowaæ tê pracê.

Zainaugurowana zosta³a kolejna czteroletnia kadencja Rady, która trwaæ bêdzie
do 2019 roku. Poniewa¿ jest to ju¿ druga
jej kadencja, st¹d te¿ wiele podstawowych
spraw mamy ju¿ zorganizowanych (przede
wszystkim dysponujemy wygodn¹ siedzib¹
na „Wysepce” przy al. Grunwaldzkiej 127),
a korzystaj¹c z poprzednich doœwiadczeñ
mo¿na bêdzie wiêksz¹ energiê poœwiêcaæ
w³aœciwym pracom na rzecz dzielnicy –
a tych jest niema³o.
Œlubowanie nowowybranych radnych
odby³o siê w siedzibie Rady Miasta w dniu
2 kwietnia, natomiast pierwsza, bardzo wa¿na
i trudna sesja, mia³a miejsce w dniach 9–10
kwietnia. Wybrano na niej nowe organy
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Sobótkowe œwiêto

Rady – Przewodnicz¹cego i Zarz¹d. Przewodnicz¹cym Rady zosta³ Romuald Plewa, a jego zastêpc¹ Maciej Ka³as. Radni
zdecydowali o powo³aniu czteroosobowego
Zarz¹du Rady. Jego przewodnicz¹cym zosta³ Arkadiusz Kowalina, zastêpc¹ Krzysztof Koprowski, a cz³onkami Halina Cz³apiñska i Gabriela Roszkowska.
Poprawa nawierzchni jezdni i chodników,
bezpieczeñstwo, estetyka

Parada po Jaœkowej Dolinie

sze wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych dzielnicy.
Oprócz wspomnianych terenów leœno-parkowych (gdzie na w³aœciwe zagospodarowanie czekaj¹ m.in. Podleœna Polana, Teatr
Leœny, £¹ka Festynowa), wielkim atutem
Dzielnicy s¹ cieki i zbiorniki wodne. Przez
Dzielnicê przep³ywa rzeka Strzy¿a (jest to
ostatni lewobrze¿ny dop³yw Wis³y!) wraz
z jej dop³ywami: Królewskim i Jaœkowym
Potokiem. Ich ochrona, wyeksponowanie,
jak te¿ i zagospodarowanie rekreacyjne jest
zadaniem, które mo¿e byæ realizowane np.
w ramach bud¿etu obywatelskiego (jak to
ma miejsce w przypadku projektu „Jaœkowy Zak¹tek”).
Istniej¹ tak¿e wielkie mo¿liwoœci wykorzystania walorów rekreacyjnych i sportowych niedawno wyremontowanego zbiornika retencyjnego na Strzy¿y. Planowany jest
festyn Multi-sportowy z zawodami kajakowymi na Srebrnym Stawie 31 maja 2015 r.

charakteru Dzielnicy. Tutaj na pierwszy
plan wysuwaj¹ siê zagadanienia zwi¹zane
z w³aœciwym podejœciem do planowania
przestrzennego i zapewnieniem warunków
do jak najszerszej partycypacji spo³ecznej
zainteresowanych mieszkañców (m.in. przy
planowaniu budowy wysokoœciowców, czy
te¿ bardzo kontrowersyjnych planach zwi¹zanych z tzw. Now¹ Politechniczn¹). Od
2014 r. radni dzielnicy wraz z mieszkañcami sk³adali uwagi do raportu oddzia³ywania na œrodowisko dla przedsiêwziêcia
„Przebudowa Potoku Strzy¿a pod rozbudowê Galerii Ba³tyckiej”. Aktywnie wspieraj¹ wspólnoty mieszkaniowe zagro¿one
planowanym przeniesieniem potoku Strzy¿a na ulicê Lendziona.
Corocznie radni dzielnicowi wraz z mieszkañcami aktywne w³¹czaj¹ siê w sprz¹tanie terenów zaniedbanych podczas obchodów Dni Ziemi. Obecna edycja odby³a siê
22 kwietnia, sprz¹tniêto m.in. okolice Jaœkowej Doliny, Podleœnej Polany oraz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im.
prof. Tadeusza Bilikiewicza. £¹cznie zebrano w czynie spo³ecznym kilkaset 120
litrowych worków œmieci i odpadów wielkogabarytowych.
To tylko przyk³ady mo¿liwoœci i zadañ, jakie pojawiaj¹
siê przed radnymi obecnej kadencji. Nale¿y mieæ nadziejê,
¿e we wspó³pracy z naszymi
mieszkañcami oraz w³adzami
Miasta, zdo³amy – przynajmniej
w niewielkim stopniu – poprawiaæ warunki ¿ycia w naszej
Dzielnicy.
MACIEJ KA£AS
ZDJÊCIA ARKADIUSZ KOWALINA

Wrzeszcz Górny, po³o¿ony w centralnej
czêœci miasta, obejmuje zarówno du¿e tereny leœno-parkowe (park Jaœkowej Doliny,
las wokó³ Cmentarza Centralnego Srebrzysko, park w pobli¿u Politechniki Gdañskiej)
le¿¹ce niekiedy na znacz¹cych ró¿nicach
wysokoœciowych, przelotowe arterie komunikacyjne o znaczeniu aglomeracyjnym (Aleja Grunwaldzka, Trasa S³owackiego), centra
handlowe ró¿nej wielkoœci (najwiêksze –
Galeria Ba³tycka), ró¿ne obiekty biurowe
(m.in. Neptun) jak i campus uczelniany
Zachowaæ historyczny i urbanistyczny
Politechniki Gdañskiej. Zamieszka³y jest
charakter Dzielnicy
w znacznej czêœci przez mieszkañców starInn¹ wreszcie spraw¹ jest dba³oœæ o zaszych wiekiem, którzy ¿yj¹ tu niekiedy od
czasów powojennych. Stwarza to okreœlone chowanie historycznego i urbanistycznego
potrzeby i problemy spo³eczne,
których rozwi¹zywanie bêdzie
wa¿nym zadaniem dla nowych
radnych. Mamy tu na myœli poprawê nawierzchni jezdni i chodników, zw³aszcza w miejscach
o wiêkszym nachyleniu terenu,
zapewnienie warunków bezpieczeñstwa mieszkañców (spowolnienie ruchu, monitoring wizyjny, minimalizacjê uci¹¿liwoœci
zwi¹zanych z parkowaniem pojazdów) oraz polepszenie estetyki miejsc naszego ¿ycia (likwidacja tzw. „miejsc wstydu”).
Du¿ym wyzwaniem dla nowych radnych bêdzie podjêcie
inicjatyw maj¹cych na celu lepWyœcigi Smoczych £odzi – osada Rady Dzielnicy z Wrzeszcza
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Postscriptum

Po tragicznym wypadku
w pobli¿u „Wysepki”
Jak wielk¹ i pal¹c¹ jest potrzeba dba³oœci o bezpieczeñstwo ruchu na ulicach Wrzeszcza, przekona³ nas bardzo dobitnie
tragiczny wypadek, jaki mia³ miejsce w sobotê, 25 kwietnia, tu¿ przy siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, przy tak
zwanej „Wysepce”.
Œmieræ rowerzystki oraz obra¿enia innych osób, prawid³owo korzystaj¹cych ze
œcie¿ki rowerowej, szokuje i ka¿e zadaæ
pytanie, jakie s¹ granice bezpiecznego poruszania siê po drogach publicznych?
Wprawdzie na decyzje szaleñców i ludzi
skrajnie nieodpowiedzialnych zwykle nie
mamy ¿adnego wp³ywu, tym nie mniej
od w³adz Miasta oraz s³u¿b, maj¹cych za
zadanie zapewnienie nam wszystkim podstawowego bezpieczeñstwa, mamy prawo
i bêdziemy domagaæ siê podjêcia bardziej
skutecznych dzia³añ. Aleja Grunwaldzka
jest przelotow¹ arteri¹ o znaczeniu ponad
dzielnicowym o wielkim natê¿eniu ruchu.
Pomimo szeregu du¿ych inwestycji wykonanych w ostatnich latach, rejon skrzy¿owania wielkich tras przelotowych (Al.
Grunwaldzka i Al. ¯o³nierzy Wyklêtych),
jest miejscem bardzo niebezpiecznym. Ubolewamy, ¿e wdro¿ony ogromnym nak³adem finansowym system Tristar wci¹¿ nie
w pe³ni dzia³a, szczególnie pod wzglêdem
kontroli nadmiernej prêdkoœci.
Jako Rada Dzielnicy w poprzedniej kadencji kilkakrotnie wnioskowaliœmy o monta¿ s y g n a l i z a c j i œwietlnej na przejœciu
dla pieszych prowadz¹cym do domów stoj¹cych na „Wysepce” od strony ul. Anto-

niego Lendziona. Œwiat³a w tym miejscu
spowodowa³yby zmniejszenie prêdkoœci
jazdy na tym odcinku Al. Grunwaldzkiej,
traktowanym przez niektórych kierowców
jak tor wyœcigowy. Poprawi³oby to te¿ sytuacjê wyjazdu z ul. Antoniego Lendziona. Nasze wnioski w tej sprawie n i e d o c z e k a ³ y siê realizacji. W obecnej kadencji
bêdzie to jedna z wa¿niejszych spraw, jakie
podejmie Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny. Bêdziemy ponadto zabiegaæ o monta¿
solidnej bariery drogowej, oddzielaj¹cej
œcie¿kê rowerow¹ od jezdni, zamiast – znajduj¹cych siê tam obecnie – s³upków. Takie
bariery zamontowane s¹ na innych odcinkach Trasy S³owackiego i dobrze zdaj¹ egzamin. Ponadto niezbêdne jest tu œ c i s ³ e
przestrzeganie ograniczenia p r ê d koœci do 50 km/godz. i instalacja
k a m e r rejestruj¹cych wykroczenia kierowców.
Nie jestem publicyst¹ i trudno mi siê
merytorycznie ustosunkowaæ do takich wydarzeñ, tym bardziej, ¿e decyduj¹c¹ rolê
odegra³y tu dzia³ania osób ze œwiata przestêpczego, a do przeciwdzia³ania takim postawom niezbêdna jest zdecydowana reakcja s³u¿b policyjnych i prokuratury. Je¿eli
groŸni przestêpcy s¹ wypuszczani na wol-

noœæ, to potem niczemu siê nie dziwmy....
W przypadku organizacji ruchu w mieœcie
trzeba mieæ to na uwadze, ¿e zawsze najs³abszym ogniwem bêdzie cz³owiek i ¿adne
bariery, fotoradary, zakazy i inne rozwi¹zania nie obni¿¹ ryzyka wypadków do zera.
Dlatego te¿ koniecznym jest prowadzenie
systematycznych dzia³añ prewencyjnych,
eliminuj¹cych niebezpiecznych kierowców.
Dla nas, mieszkañców Gdañska, najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e stan bezpieczeñstwa drogowego w tym rejonie Wrzeszcza
nie jest nadal, pomimo ogromnych inwestycji w infrastrukturê dróg, w pe³ni zadowalaj¹cy. I prawdopodobnie nieprêdko bêdzie,
zwa¿ywszy stale wzrastaj¹cy ruch samochodowy, kieruj¹cy siê tak¿e do nowopowstaj¹cych, gigantycznych centrów handlowych.
A to ju¿ wymaga szerszego spojrzenia na
ca³okszta³t spraw zwi¹zanych planowaniem
miejskim i skutkami, jakie to niesie dla ¿ycia
zwyk³ego mieszkañca. Mam nadziejê, ¿e
problemy te bêdziemy mogli przedstawiæ
na spotkaniu z przedstawicielami Biura Rozwoju Miasta Gdañska, jakie odbêdzie siê
w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny w dniu 5 maja 2015 roku.
MACIEJ KA£AS

Günter Grass – wspomnienie spotkania

Wielki Pisarz i Niezwyk³y
Cz³owiek
W kwietniu (13) odszed³ Günter Grass. O zmar³ym, jednym z trzech gdañskich laureatów Nobla, napisano tyle, ¿e trudno
dodaæ coœ nowego. Tutaj pragnê siê podzieliæ z Czytelnikami naszego miesiêcznika moim osobistym wspomnieniem
z kontaktów z Wielkim Pisarzem i Niezwyk³ym Cz³owiekiem.
Nie by³o ich wiele, ale jedno z nich –
dla mnie pierwsze – szczególnie zapad³o
mi w pamiêæ.
W czerwcu 1981 roku
W umiejscowieniu go w czasie pomóg³
mi „Dziennik Ba³tycki”, zamieszczaj¹c

opis pierwszej oficjalnej wizyty Grassa
w Gdañsku, w czasach Solidarnoœci. By³o
to w czerwcu roku 1981. Gdy przechodzi³em
przez D³ugi Targ, podeszli do mnie znajomi z telewizji i zapytali, czy zechcia³bym
porozmawiaæ przed kamer¹ z bawi¹cym
w³aœnie w Gdañsku autorem „Blaszanego

bêbenka”. Pomyœla³em, ¿e bêdzie to okazja,
by powiedzieæ mu o tym, co mnie bola³o
(i boli do dziœ, bo nic siê w tej sprawie nie
robi) – o gdañskich obiektach, wywiezionych w czasie wojny i dot¹d niezwróconych, w tym o dzwonach z naszych koœcio³ów. Rozmowa odby³a siê na przedpro¿u,
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w scenerii odbudowanego Gdañska,
najpiêkniejszej jak¹ mo¿na sobie wyobraziæ. Dodatkowego blasku dodawa³o
jej czerwcowe s³oñce. Opowiedzia³em
naszemu goœciowi jak odbudowuje siê
Gdañsk, a tak¿e o gdañskich dzwonach,
oddanych na cele wojskowe, z których
czêœæ przetrwa³a, bo huty nie nad¹¿y³y
z przetopieniem. Zaapelowa³em o pomoc w staraniach o ich powrót. S³ucha³ z uwag¹, od czasu do czasu zadaj¹c merytoryczne pytania. Na koniec
wyrazi³em mu wysokie uznanie dla
wspania³ego talentu pisarskiego (by³em œwie¿o po lekturze „Blechtrommel” w oryginale) i ¿yczy³em otrzymania nagrody Nobla. Jak wiadomo,
¿yczenie to po 18 latach siê spe³ni³o.
„(…) zosta³y st¹d skradzione i powinny
tu wróciæ!”
Jak siê dowiedzia³em, po rozmowie ze
mn¹ Günter Grass zebra³ towarzysz¹c¹ mu
niemieck¹ ekipê telewizyjn¹, stan¹³ przed

st¹d skradzione i powinny tu wróciæ!”
Odt¹d – ilekroæ s³yszê g³osy insynuuj¹ce Grassowi niechêæ do Polski i Polaków – wspominam tê jego spontaniczn¹ reakcjê, œwiadcz¹c¹ o czymœ
ca³kiem innym. I gdy w roku 1993 na
sesji Rady Miasta, której mia³em zaszczyt przewodniczyæ, stan¹³ wniosek
o honorowe obywatelstwo dla naszego
(bo gdañskiego) wielkiego pisarza, opowiedzia³em siê za nim z ca³ym przekonaniem – podobnie jak znakomita wiêkszoœæ ówczesnych radnych.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e gdy proponowano Grassowi umieszczenie jego
Fot. ze zbiorów autora
postaci obok bij¹cego w bêbenek OskaGünter Grass z Hansem Lotharem Fauthem
ra na pomnikowej ³aweczce na „Nowym
i autorem w 1993 r.
Targu” (Neumarkt – dziœ plac Wybicwie¿¹ koœcio³a œw. Katarzyny, na której kiego), odmówi³. Powiedzia³: „Po mojej
niewiele wczeœniej (w 1979 r.) odtworzo- œmierci!” Dziœ, gdy nie ma go ju¿ wœród
no piêkny he³m, pochwali³ w gor¹cych ¿ywych, bêdzie mo¿na do koñca zrealizos³owach prowadzon¹ przez nas odbudowê waæ ten pomnik. Ze wszech miar na niego
Gdañska, po czym powiedzia³: „Gdañskie zas³u¿y³.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
dzwony, które s¹ w Niemczech, zosta³y

Pisarz, rysownik, rzeźbiarz

A bêbenek wci¹¿ gra…
O Günterze Grassie powiedziano i napisano ju¿ tyle, ¿e cokolwiek bym tutaj nie napisa³, nie bêdzie niczym nowym. Wszyscy
wiemy, ¿e by³ wielkim pisarzem, a Literacka Nagroda Nobla, któr¹ odebra³ w 1999 roku, jest tylko tego potwierdzeniem.
Dla nas gdañszczan twórczoœæ Grassa
ma jednak szczególne znaczenie.
Uniwersum œwiatowej kultury
Urodzony w Gdañsku w 1927 roku,
w rodzinie niemiecko-kaszubskiej, pisarz

Günter Grass 2012 Galeria Miejska
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sprawi³ bowiem, ¿e swoje
miasto, ku uciesze nas –
urodzonych i mieszkaj¹cych w Grodzie Neptuna
– wprowadzi³ do uniwersum œwiatowej kultury.
Grass pozosta³ na zawsze
zwi¹zany z rodzinnym miastem, które uczyni³ bohaterem swoich najwa¿niejszych
ksi¹¿ek, a zw³aszcza tzw.
trylogii gdañskiej, na któr¹
sk³adaj¹ siê: Blaszany bêbenek, Kot i mysz oraz Psie lata. To na
kartkach tych ksi¹¿ek zapisane s¹ losy jego
najbardziej znanych bohaterów: Oskara
Matzeratha, Jana Broñskiego, Tulli czy
Mahlkego. Temat Gdañska jest jednak stale
obecny w jego bogatej twórczoœci (Szczurzyca, Turbot, Wró¿by kumaka, Moje stulecie, Id¹c rakiem, Przy obieraniu cebuli),
która zjedna³a mu mniej wiêcej tyle samo
zwolenników, co przeciwników.
O grassowskim Gdañsku mo¿na przeczytaæ w niemal ka¿dym jêzyku œwiata.
O Wrzeszczu, o BrzeŸnie i tramwaju z numerem dziewiêæ, który koñczy³ bieg niemal w wodach Zatoki Gdañskiej, czy

o Szkole Powszechnej przy ul. Pestalozziego, byæ mo¿e wiedz¹ wiêcej czytelnicy
powieœci pisarza z Niemiec, czy z Ameryki, ni¿ niejeden z nas mieszkaj¹cych na
codzieñ w Gdañsku.
Wraca³ tak chêtnie
Choæ wierni czytelnicy Güntera Grassa
wiedzieli, ¿e taka chwila kiedyœ nadejdzie,
to mimo wszystko trudno jest nam wszystkim uwierzyæ, ¿e pisarz nie odwiedzi nas
ju¿ w Gdañsku, do którego przecie¿ wraca³ tak chêtnie.
Grass pozostawi³ po sobie wielk¹ skarbnicê wiedzy w postaci swojej twórczoœci,
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Günter Grass 2007 biblioteka UG

Günter Grass 2009 Galeria Miejska

Günter Grass 2009 Galeria Miejska

Günter Grass 2012 Galeria Miejska

nie tylko pisarskiej. By³ przecie¿ jednoczeœnie
znakomitym rysownikiem i równie doskona³ym rzeŸbiarzem.
My Gdañszczanie, odwdziêczyliœmy mu siê
tytu³em Honorowego Obywatela Miasta Gdañska, Gdañsk¹ Galeri¹ Jego imienia, ³aweczk¹
Oskara na placu Wybickiego, czy wieloma tablicami, na których widniej¹ cytaty z Jego
ksi¹¿ek, a które zawis³y w grassowskich miejscach ponad tysi¹cletniego Gdañska. W koñcu
odwdziêczyliœmy siê naszemu Nobliœcie tym,
¿e tak chêtnie przychodziliœmy go przywitaæ,
gdy przyje¿d¿a³ do Gdañska.
Günter Grass zmar³ 13 kwietnia w Lubece,
w wieku 87 lat.
TEKST

I ZDJÊCIA

S£AWOMIR LEWANDOWSKI

„Turbot Pochwycony” przed galeri¹
przy ulicy Szerokiej

„Kumak”
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Nowa forma pomocy chorym na nowotwory i ich bliskim

Infolinia Onkologiczna 800 080 164
Diagnoza choroby nowotworowej i jej leczenie wywo³uj¹ silny lêk i s¹ przyczyn¹ stresu zarówno dla samego pacjenta, jak
i dla jego najbli¿szych. Wiele spoœród tych osób chce, aby udzielono im informacji na temat przebiegu choroby i dostêpnych
mo¿liwoœci leczenia, szczególnie w okresie diagnostyki. Infolinia Onkologiczna mo¿e okazaæ siê bardzo pomocna w³aœnie
w takich momentach.
Infolinia Onkologiczna, która ma siedzibê
w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdañsku, rozpoczê³a dzia³anie 1 lutego 2012 r. Jej
motto brzmi: „Pozwól sobie pomóc”. Polskie
Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO)
objê³o Infoliniê nadzorem merytorycznym.
Ponadto Infolinia Onkologiczna wspó³pracuje z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa
Pomorskiego, gdañskimi Amazonkami oraz
ze Stowarzyszeniem Walki z Rakiem P³uca.
Dzwoni¹c pod bezp³atny numer telefonu
800 080 164, mo¿na uzyskaæ rzetelne informacje na temat: choroby nowotworowej i jej

Na zdjêciu od lewej: lek. med. Magdalena Wojtkiewicz – onkolog z Wojewódzkiego Centrum
Onkologii, konsultantka Infolinii; prof. dr hab. Krystyna de Walden-Ga³uszko – psychoonkolog, psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, za³o¿ycielka Infolini;
mgr Dorota Grabowska – psycholog, koordynatorka Infolinii Onkologicznej

profilaktyki, mo¿liwoœci wykonania badañ
diagnostycznych, ró¿nych form leczenia,
pomocy psychologicznej i psychoonkologicznej, a tak¿e organizacji zrzeszaj¹cych
pacjentów. Infolinia jest tak¿e swego rodzaju telefonem zaufaniu, dla tych osób,
które chcia³yby podzieliæ siê swoimi uczuciami, prze¿yciami i troskami zwi¹zanymi
z chorob¹. Wolontariusze Infolinii Onkologicznej czekaj¹ na telefony od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 18.00–
22.00. W trakcie dy¿uru wolontariusz ma
mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy zespo³u

konsultacyjnego, w sk³ad którego wchodz¹
lekarz onkolog, psychoonkolog, psycholog kliniczny, prawnik i przedstawicielka
organizacji pacjentów. Poœród wolontariuszy Infolinii Onkologicznej s¹ psychologowie, lekarze, studenci psychologii i medycyny, a tak¿e osoby w przesz³oœci lecz¹ce
siê z powodu choroby nowotworowej.
DOROTA GRABOWSKA – KOORDYNATORKA
INFOLINII ONKOLOGICZNEJ
FOT. Z ARCHIWUM WOLONTARIUSZEK
INFOLINII ONKOLOGICZNEJ

Od lewej: Aldona Sasin – wolontariuszka, Jadwiga Lewandowska-Swo³ek – wolontariuszka, Beata Œlusarek – wolontariuszka, Magdalena Wojtkiewicz
– lekarz onkolog, Anna Ziemiañska – prezes gdañskiego stowarzyszenia kobiet „Amazonki”, dr Ewa Solska – dyrektor Wojewódzkiego Centrum
Onkologii w Gdañsku, prof. dr hab. Krystyna de Walden-Ga³uszko – psychoonkolog, mgr Dorota Grabowska – psycholog – koordynatorka Infolinii,
mgr Ma³gorzata Chrzanowska – psycholog, wolontariuszka, mgr Violetta Jaworska – psycholog, wolontariuszka

10

Nr 5/2015

Rekord absurdu pobiło najnowsze twierdzenie o konieczności niewpuszczania statków
(np. białej floty) do Starego Portu, bo „zasłaniają Długie Pobrzeże”!

Prawda o k³adce
Ta historia, a w³aœciwie awantura, spowodowana b³êdnymi decyzjami, trwa ju¿ ponad 10 lat. Zaczê³o siê od starañ
Dyrekcji Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej im. Fryderyka Chopina o po³¹czenie z drugim brzegiem Mot³awy. Nie by³oby
w tym nic z³ego, gdyby nie fakt znalezienia sponsora.
Sponsor ów – jak w 2012 roku pisa³ do
nas wiceprezydent Miasta Gdañska, Wies³aw Bielawski – nie ¿yczy sobie nic innego, tylko k³adki.
¯elazny warunek sponsora?
W korespondencji tej czytamy: „realizacja k³adki (nie tunelu lub promu) jest
jednym z warunków uzyskania finansowego
wsparcia”. Takie postawienie sprawy z góry wykluczy³o wszelkie inne rozwi¹zania,
w pierwszym rzêdzie najtañsze, najprostsze i nie kontrowersyjne przy pomocy
promu. Oczywiœcie nie takiego przeci¹ganego na linie, jaki zaton¹³ w 1975 r., tylko
nowoczesnego pojazdu wodnego z w³a-

zrealizowania tylko przy pomocy k³adki.
Przeprowadzono konkurs na k³adkê z O³owianki. To nic, ¿e wy³oniony projekt (i w
ogóle sam pomys³) jest drastycznie sprzeczny z wymogami ochrony krajobrazu historycznego kolejni konserwatorzy wyra¿aj¹
zgodê. Tak siê zabija piêkno Gdañska i jego najg³êbsz¹ istotê ruch statków w historycznym porcie. Wycofaæ siê z tych pomys³ów? Niemo¿liwe, bo ucierpia³aby
„nieomylnoœæ” tych, którzy decyduj¹ o
kszta³cie miasta.
Bêdzie jedna, niech bêdzie druga!
Ostatnio szanta¿uje siê nas ju¿ poniesionymi kosztami: k³adka jest w stadium

zienia w internecie jednostek na 110–120
pasa¿erów, takich jak francuska Promenade (75 tys. euro), chiñska Laguna (750 tys.
dolarów) czy inne – wybór jest ogromny
i puœciæ w miejscach planowanych k³adek.
Czekaj¹c na nie mo¿na skierowaæ tam istniej¹ce jednostki, np. tramwaje wodne;
niech za drobn¹ op³at¹ przewo¿¹ ludzi
i rowery, kiedy potrzeba. Nie wolno usuwaæ statków ze Starego Portu, bo to jest
ich przyrodzone miejsce cumowania od
tysi¹ca lat. One nie zas³aniaj¹, tylko o¿ywiaj¹ D³ugie Pobrze¿e Mot³awa bez nich
jest martwa.
Powtórzmy raz jeszcze: jedynym plusem
k³adki jest po³¹czenie z Filharmoni¹, muze-

K³adka, która podobno nie zak³óca krajobrazu...

snym napêdem, jakich tysi¹ce p³ywaj¹ od
lat bezawaryjnie w ró¿nych miastach Europy, kilka tak¿e u nas. Wszystkie rozwa¿ania, gabinetowe dyskusje i zlecane na
zewn¹trz analizy wykonalnoœci by³y odt¹d
podporz¹dkowane tylko „jedynie s³usznemu” rozwi¹zaniu w postaci k³adki. Zaczêto
j¹ promowaæ, a raczej forsowaæ, przy pomocy najró¿niejszych argumentów, wœród
których rekord absurdu pobi³o najnowsze
twierdzenie o koniecznoœci niewpuszczania
statków (np. bia³ej floty) do Starego Portu,
bo „zas³aniaj¹ D³ugie Pobrze¿e”! Wymyœlono ³¹cz¹cy Muzea II Wojny i Morskie
ci¹g turystyczny, rzekomo mo¿liwy do

realizacji, przerwanie procesu oznacza³oby
straty finansowe. Có¿, za b³êdy trzeba p³aciæ. Ostatnio pojawi³ siê pomys³ jeszcze
jednej k³adki, równie szkodliwej dla krajobrazu i ¿eglugi z cypla Wyspy Spichrzów
na D³ugie Pobrze¿e.
Mo¿na jednak wybrn¹æ z tej sytuacji,
wykorzystuj¹c realizowan¹ k³adkê na O³owiankê w innym miejscu: przez Now¹
Mot³awê, z Dolnego Miasta na Spichlerze
w przed³u¿eniu ulicy Jaglanej. Rzeka jest
tam wê¿sza i p³ytsza, wiêc koszt bêdzie
mniejszy ni¿ za³o¿one 13 milionów z³otych. Za zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿na
kupiæ jedn¹ lub parê z ³atwych do znale-

ami itp. po obu stronach Mot³awy – przerywane koniecznoœci¹ przepuszczania jednostek wodnych (przy przyjêtych parametrach k³adki nawet ca³kiem ma³ych).
Minusy s¹ co najmniej cztery: 1) Powa¿ne
utrudnienie dla ruchu pojazdów wodnych
(tak¿e gaœniczych!). 2) Drastyczne zak³ócenie piêkna historycznego krajobrazu.
3) Wy³¹czenie wa¿nego nabrze¿a przy ul.
Wartkiej i 4) Nadmierne koszty. Proponowana przez nas od lat przeprawa promowa
ma wszystkie zalety k³adki i ani jednej
wady.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Spotkanie w Grupie Lotos
Dnia 27 marca 2015 r. w biurowcu Grupy Lotos odby³o siê spotkanie redakcji miesiêcznika Stowarzyszenia
„Nasz
Gdañsk”
i redakcji miesiêcznika pracowników Grupy Kapita³owej Lotos
„Lotosfera”. W spotkaniu udzia³
wziêli: prof. Andrzej Januszajtis,
Janusz Wikowski, Katarzyna Korczak, Andrzej Siewruk, Wac³aw
Janocki, ze strony Grupy Lotos:
Dyrektor Komunikacji Marcin Zachowicz i Redaktor Naczelny RoOd lewej: prof. Andrzej Januszajtis,
Marcin Zachowicz, Robert Stêpniak,
Andrzej Siewruk

bert Stêpniak. Celem spotkania
by³o nawi¹zanie kontaktu miedzy
redakcjami. Omawiane tematy dotyczy³y wspó³pracy i wymiany artyku³ów interesuj¹cych obie strony.
Spotkanie zakoñczy³o siê zapowiedzi¹ kontynuowania bli¿szej wspó³pracy miêdzy redakcjami.
RED.
FOT. WAC£AW JANOCKI

Od lewej: Janusz Wikowski,
Katarzyna Korczak, prof. Andrzej
Januszajtis

Wizyta u wiceprezydentowej Anny Komorowskiej

Gdañska Rada Seniorów
ma szansê powstaæ
Od dawna wiemy, ¿e mieszkañcy Dzielnicy Gdañsk Œródmieœcie siê starzej¹, i ¿e coraz wiêcej osób kwalifikujemy do tak
zwanej grupy senioralnej. Wiele w zakresie ich aktywnoœci robi³a w minionej kadencji Rada Dzielnicy.
Mieliœmy du¿¹ liczbê spotkañ integracyjnych, wycieczek krajoznawczych i projektów.
Zaczê³o siê od „Mot³awy”
Od pocz¹tku z powodzeniem funkcjonuje bardzo dobrze przyjêty program „Kawa
i Herbata dla Seniora”. Dziêki wydanej
przez Radê Dzielnicy karty seniorzy mog¹
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kupowaæ gor¹ce napoje w znanych gdañskich kawiarniach za ma³e pieni¹dze. Potrzeb jest jednak bardzo du¿o i radni –
mimo swoich chêci – nie mogê byæ wszêdzie i pomóc ka¿demu. Doskona³¹ inicjatyw¹ s¹ kluby seniora. Jednemu z nich
przewodniczy – zwi¹zana ze Stowarzyszeniem „Nasz Gdañsk” – Helena Turk. Osoba wielu Czytelnikom miesiêcznika znana

i ceniona dziêki ró¿nego rodzaju ciekawym inicjatywom. Jednym z wielu osi¹gniêæ, o którym niew¹tpliwie trzeba napisaæ, jest za³o¿enie i prowadzenie klubu
seniora „Mot³awa” prê¿nie dzia³aj¹cego
stowarzyszenia, które skupia gdañskich
seniorów. Pocz¹tkowo klub dzia³a³ dziêki
goœcinnoœci Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
przy ul. Œwiêtego Ducha. Im wiêcej Hele-
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na, wraz z cz³onkami klubu, robi³a na
rzecz gdañskich seniorów, tym czêœciej
o jej dzia³aniach mówi³o siê w urzêdzie.
W koñcu, dziêki zabiegom Heleny, seniorzy maj¹ swoj¹ siedzibê u zbiegu ulic
Ogarnej i Pocztowej. Trudno w to uwierzyæ, ale lokal, który dosta³ klub „Mot³awa” jest ju¿ za ma³y i podczas spotkañ, na
które przychodzi ponad sto osób, brakuje
miejsca. Helena, wraz z seniorami, liczy
na wiêkszy lokal w najbli¿szym czasie.
Kolejnym zadaniem, jakie postawi³a
przed sob¹ Helena Turk jest utworzenie
Gdañskiej Rady Seniorów.
Na przyk³adzie Stolicy
Tego typu instytucje dzia³aj¹ przyk³adowo w Warszawie. W sk³ad Warszawskiej Rady Seniorów wchodz¹ przedstawiciele ró¿nych œrodowisk: Komisji Dialogu
Spo³ecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, Komisji Dialogu Spo³ecznego ds.
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st.
Warszawy. W kompetencjach tej rady jest
badanie efektów podejmowanych dzia³añ
przez sto³eczny ratusz, monitorowanie programu „Warszawa przyjazna seniorom”,
opartego na wskaŸnikach oraz badaniach
ankietowych. Powo³ana Warszawka Rada
Seniorów odpowiada na bie¿¹ce potrzeby
i oczekiwania seniorów oraz skutecznie
wspiera miasto w realizowanych dzia³aniach. Ta licz¹ca siê w sto³ecznym mieœcie
instytucja mo¿e uczestniczyæ w sesjach
rady miejskiej, zabieraæ na nich g³os
i z powodzeniem wdra¿aæ swoje inicjatywy jak i sprzeciwiaæ siê pewnym decyzjom. Taka w³aœnie rada, dziêki uporowi

Kuluarowe dyskusje z ma³¿onk¹ prezydenta, Ann¹ Komorowsk¹ (pierwsza z lewej), Helena
Turk i Ma³gorzata Lewandowska (trzecia i czwarta z lewej)

i zawziêtoœci Heleny Turk, ma szansê powstaæ w Gdañsku.
Powo³anie Gdañskiej Rady Seniorów
doskonale siê wpisuje w zakres jej dzia³añ
i jest naturalnym nastêpstwem d¹¿eñ do
polepszania ¿ycia osób starszych w Gdañsku. Impulsem dla nas by³a informacja
o odbywaj¹cym siê w Warszawie spotkaniu Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej z przedstawicielami rad senioralnych
z ca³ej Polski. Ró¿nymi drogami staraliœmy siê dostaæ zaproszenia na to spotkanie
– przecie¿ gdañska rada ds. seniorów jeszcze nie istnieje, a to spotkanie dla rad w³aœnie. Gdy opowiedzia³em o zaanga¿owaniu
Heleny osoba, która odpowiada³a za zapro-

szenia na spotkanie z Pani¹ Prezydentow¹,
nie mia³a w¹tpliwoœci, ¿e przedstawiciele
gdañskiego Klubu Seniora „Mot³awa” powinni siê zjawiæ w Pa³acu Prezydenckim
dziewi¹tego marca 2015 roku.
Nawi¹zaliœmy kontakty, dzia³amy dalej
Helena Turk pojecha³a do Warszawy
z Ma³gorzat¹ Lewandowsk¹. Ja do³¹czy³em do nich w Warszawie i razem wybraliœmy siê na Krakowskie Przedmieœcie do
Pani Prezydent.
Spotkanie oczywiœcie by³o prowadzone
przez Pani¹ Annê Komorowsk¹. Obok
niej siedzia³ Pose³ Micha³ Szczerba, który
pracuje w komisji ds. seniorów w Sejmie.
Bardzo dziêkujemy Pos³owi Szczerbie za
rozmowê i wstêpne nawi¹zanie wspó³pracy. Na sali w grupie blisko trzydziestu osób
obradowali przedstawiciele senioralnych
grup z ca³ego kraju. Celem naszej obecnoœci by³o uzyskanie jak najlepszej informacji od grupy ekspertów, którzy mogliby
nam pomóc utworzyæ Gdañsk¹ Radê Seniorów. Przy okazji rozmowy z Pani¹ Ann¹
Komorowsk¹ zdobyliœmy kontakty do przedstawicieli Rad z innych miast w Polsce.
Jesteœmy w ci¹g³ym kontakcie i ma³ymi
krokami przecieramy drogê dla pierwszej
Gdañskiej Rady Seniorów z prawdziwego
zdarzenia. O postêpach z prac nad jej
utworzeniem bêdê Czytelników miesiêcznika „Nasz Gdañsk” na bie¿¹co.
TEKST I ZDJÊCIA
LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI
PRZEWODNICZ¥CY RADY DZIELNICY
ŒRÓDMIEŒCIE

Pami¹tkowe zdjêcie z Par¹ Prezydenck¹, z lewej Ma³gorzata Lewandowska, z prawej Helena Turk
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Nowy przystanek SKM

Ruszamy z Œródmieœcia!
Od 1 kwietnia pasa¿erowie Szybkiej Kolei Miejskiej maj¹ do dyspozycji drugi przystanek w Œródmieœciu Gdañska. Przystanek zlokalizowany jest u zbiegu al. Armii Krajowej i ul. Okopowej i jest czêœci¹ du¿ej inwestycji, która planowana jest
w tym rejonie miasta.
Peron Œródmieœcie powsta³ na przed³u¿eniu linii SKM 250.
Po pierwsze – sprawniej
Nowy obiekt ma strategiczne znaczenia
dla odci¹¿enia wêz³a komunikacyjnego
wokó³ Dworca G³ównego PKP. Po pierwsze umo¿liwi on przesiadkê z tramwaju do
Szybkiej Kolei Miejskiej mieszkañcom
po³udniowych dzielnic Gdañska (m.in.
Che³m, £ostowice, Ujeœcisko, Zakoniczyn), którzy nie bêd¹ musieli tym samym
jechaæ tramwajem do Dworca G³ównego.
Pasa¿erowie SKM z kolei uzyskaj¹ swobodny dojazd do G³ównego Miasta oraz
do pobliskich instytucji publicznych i kulturalnych – Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Pomorskiego,
Pomorski Urz¹d Wojewódzki, I Urz¹d Skarbowy
oraz Muzeum Narodowe
czy Gdañski Teatr Szekspirowski.
Na potrzeby peronu
Œródmieœcie przebudowano dwa tory (nr 9 i 11) na
stacji Gdañsk G³ówny.
Dziêki nowej inwestycji
peron 3 na stacji Gdañsk
G³ówny sta³ siê peronem
wyspowym, czyli otoczonym z obu stron torami.
Ustawiono na nim historyczn¹ wiatê, której pod-

pory wczeœniej poddano
renowacji. Na przed³u¿onej linii 250 po³o¿ono
nowe tory 501 i 502 od
stacji Gdañsk G³ówny do
stacji Gdañsk Œródmieœcie,
na koñcu której zbudowano budynek obs³ugi peronu. Oba tory za now¹
stacj¹ maj¹ charakter odstawczy (koñcz¹ siê kilkaset metrów za now¹ stacj¹)
i nie ³¹cz¹ siê z torami linii
E65, przez co poci¹gi
SKM – jad¹ce od strony
Pruszcza Gdañskiego – nie
bêd¹ zatrzymywa³y siê
na przystanku Œródmieœcie. Dlatego pasa¿erowie, którzy jad¹ z kierunku TczewPruszcz Gdañski, bêd¹ musieli dojechaæ
do Gdañska G³ównego i przesi¹œæ siê na
SKM do Œródmieœcia. Do Œródmieœcia
nie dojedzie tak¿e kilka poci¹gów z kierunku Wejherowa i Gdyni, które kursuj¹
wieczorami oraz w nocy.
Budowa peronu, torów na odcinku
SKM Œródmieœcie – Gdañsk G³ówny oraz
przebudowa peronu nr 3 kosztowa³a ponad 66 mln z³.
To nie koniec inwestycji
Warto pamiêtaæ, ¿e planowana jest rozbudowa wêz³a przesiadkowego na wiadukcie, nad stacj¹ Œródmieœcie, o czym
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przypominaj¹ zbrojone filary na samym
peronie oraz w jego s¹siedztwie. W pobli¿u kolejowej inwestycji, na 6-hektarowej
dzia³ce na terenie Targu Siennego i czêœciowo tak¿e Targu Rakowego, w obrêbie
ulic 3 Maja, Armii Krajowej, Wa³y Jagielloñskie i Hucisko – a wiêc w bezpoœrednim s¹siedztwie historycznego centrum
Gdañska – powstaje wielofunkcyjny kompleks urbanistyczny Forum Radunia (kilka

dni temu inwestor
poinformowa³
o
zmianie nazwy na Forum Gdañsk). Projekt odtwarza linie zabudowy, integruj¹c
istniej¹ce budynki Poczty Polskiej, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
czy Kana³u Radunia, a tak¿e kreuj¹c przestrzeñ z otwartymi skwerami, placami i
wewnêtrznymi uliczkami. Przez ostatnie

lata teren ten nie by³ efektywnie wykorzystany. Na niewielkiej jego czêœci dzia³a³o
centrum handlowe Gildia, a pozosta³¹
wiêkszoœæ terenu zajmowa³ parking samochodowy.
TEKST I ZDJÊCIA
S£AWOMIR LEWANDOWSKI

Kącik Literacko-Poetycki działa

Powia³o wiosn¹
Rozwija siê dzia³alnoœæ K¹cika Literacko-Poetyckiego w Stowarzyszeniu
„Nasz Gdañsk”. W trzecim spotkaniu,
które odby³o siê 16 kwietnia 2015
roku, w siedzibie przy ulicy Œw. Ducha
119/121, uczestniczyli twórcy i mi³oœnicy poezji, wœród nich wybitny aktor,
Ryszard Jaœniewicz. Rozmawialiœmy
o nastrojach i utworach zwi¹zanych
z wiosn¹. Wiersze w³asne i innych autorów recytowali: Ryszard Jaœniewicz,
Anna Stawska, Andrzej Hoppa, Maria
S³upianek, Ryszard Galewicz, KrzyszOd lewej: Andrzej Hoppa, Anna Kuziemska, Maria
S³upianek, Krystyna Finke, Anna Stawska

tof Kramer, Krystyna Finke i Wac³aw Janocki.
Wystrój sali podsyca³ wiosenn¹ atmosferê.
Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 7 maja 2015
roku o godz. 17, w tym samym miejscu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych twórców i mi³oœników poezji!
WAC£AW JANOCKI
FOT. ARCH.
Ryszard Jaœniewicz (z lewej)
i Wac³aw Janocki
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Cech Piekarzy i Cukierników w Gdańsku obchodzi
70-lecie działalności

O chlebie nie tylko
powszednim
„Z dziejów gdañskiego piekarnictwa i cukiernictwa” to tytu³ ksi¹¿ki, któr¹
z okazji 70-lecia swojej dzia³alnoœci, wydaje Cech Piekarzy i Cukierników
w Gdañsku. Autorem czêœci pierwszej pt. „Piekarze dawnego Gdañska”
jest Andrzej Januszajtis. Czêœæ drug¹ pt. „Wpisani w krajobraz miasta
1945–2015”, napisa³a Katarzyna Korczak, zdjêcia wykona³ Marek Zarzecki.
Prezentacja ksi¹¿ki odbywaæ siê bêdzie w dniach 27–29 maja 2015 roku
w czasie tegorocznych Targów Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa
Baltpiek w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO przy
ulicy ¯aglowej 1 A w Gdañsku. Na

miejscu bêdzie mo¿na ksi¹¿kê nabyæ.
Jest to barwna opowieœæ o dziejach
piekarstwa gdañskiego od zarania dziejów do dziœ, bogato ilustrowana reprodukcjami starych rycin, obrazów, map
oraz zdjêciami wspó³czesnymi.
K.K.

Cech Piekarzy i Cukierników
Gdañsk
Pocz¹tki wspó³czesnego gdañskiego cechu piekarzy i cukierników siêgaj¹ roku
1945. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej
rzemieœlnicy bran¿y spo¿ywczej byli jednymi z pierwszych, którzy podjêli pracê
w wyzwolonym i zniszczonym Gdañsku,
zapewniaj¹c mieszkañcom podstawowe artyku³y ¿ywnoœciowe. Wraz z rozwojem ich
warsztatów zaczê³y powstawaæ równie¿ bran¿owe organizacje cechowe. W 1945 roku
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Cech Piekarzy ze Starszym Cechu Edmundem Bernatowiczem
i Cech Cukierników, którego Starszym do
1947 roku by³ Stefan Paradowski, a po
nim do roku 1949 Dominik Orczykowski.

Wiosn¹ 1950 roku oba cechy po³¹czy³y siê
w Cech Piekarzy, M³ynarzy i Cukierników.
Nastêpnie reprezentanci bran¿y spo¿ywczej zrzeszeni byli w Okrêgowym Zwi¹zku Cechów w Gdañsku, a póŸniej w Cechu Rzemios³ Ró¿nych, którym w latach
1957–1971 kierowa³ mistrz piekarstwa
i cukiernictwa Stanis³aw Buczek. W 1981
roku wy³¹czono ponownie z rzemios³ ró¿nych bran¿ê spo¿ywcz¹ i utworzono Cech
Rzemios³ Spo¿ywczych, na którego czele
stan¹³ znany gdañski mistrz cukiernictwa
Kazimierz Urbañski. Kierowa³ on organizacj¹ do roku 1989. Nastêpnie funkcjê
Starszego Walne Zgromadzenie powierzy³o,

do roku 1993, mistrzowi piekarstwa i cukiernictwa Andrzejowi Szyd³owskiemu.
Kolejne cztery kadencje Zarz¹dowi przewodniczy³ mistrz cukiernictwa Mieczys³aw Nowak, a w roku 2009 kierownictwo
obj¹³ gdañski rzemieœlnik, mistrz piekarsko-cukierniczy Grzegorz Pellowski. W tym
czasie, w roku 1995, Cech przyj¹³ obecn¹ nazwê Cechu Piekarzy i Cukierników
w Gdañsku i zrzesza teraz wy³¹cznie przedstawicieli bran¿y piekarsko-cukierniczej
z terenu województwa pomorskiego. Od
24 kwietnia 2013 roku na czele Zarz¹du
Cechu stoi mistrz piekarski z Gdyni Piotr
Gotowa³a.

Starsi Cechu od 1945 roku

Edmund Bernatowicz 1945–1947
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Stefan Paradowski 1945–1947

Dominik Orczykowski 1947–1949

Stanis³aw Buczek 1957–1971
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Kazimierz Urbañski 1981–1989

Andrzej Szyd³owski 1989–1993

Wobec swoich cz³onków organizacja
pe³ni g³ównie funkcjê informacyjn¹ i integracyjn¹. Wykonuje równie¿, na podstawie upowa¿nienia Izby Rzemieœlniczej,
zadania z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rze-

Mieczys³aw Nowak 1993–2009

mioœle pracowników m³odocianych. Du¿o
uwagi poœwiêca sprawom oœwiaty zawodowej. Wspó³pracuje z Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w
Gdañsku oraz Pomorskimi Szko³ami Rzemios³, organizuje coroczn¹ ceremoniê

Grzegorz Pellowski 2009–2013

wrêczenia œwiadectw czeladniczych oraz
konkurs cukierniczy dla uczniów „KuŸnia
S³odkich Talentów”.

Za zgodą wszystkich władz, konserwatorskich nie wyłączając, w ostatnim czasie rozebrano:
spichlerz Woli Łeb, magazyny kolejowe przy ulicy Toruńskiej, Halę Targowa (Messehalle)

Z Hunami do Dubaju
W 2011 roku tak pisa³em o tym odcinku ulicy Wa³owej: „PrzejdŸmy do wylotu ul. Aksamitnej, za którym rozci¹ga siê parking.
Do 1945 r. sta³y tu wielkie koszary artylerii, rozebrane po wojnie. Przeciwleg³a parcela, oznaczona naruszaj¹cym kolejnoœæ
numeracji numerem 19, nale¿y dziœ do PKS”.
„Przed ostatni¹ wojn¹ by³y to tereny organizowanych tutaj od roku 1920 Miêdzynarodowych Targów Gdañskich. Pami¹tk¹
po nich jest zachowana do dziœ dawna Hala
Targowa (Messehalle). W ostatnich dniach
sierpnia 1939 r. hitlerowskie w³adze przystosowa³y j¹ na zakwaterowanie sprowadzonych z Malborka esesmanów, którzy 1 wrzeœnia zaatakowali budynek Poczty Polskiej na
placu Heweliusza (dziœ Obroñców Poczty).
Jak widaæ ta nieco wys³u¿ona dziœ hala jest
z wielu wzglêdów cenna historycznie. Drug¹
pami¹tk¹ jest zapomniana dziœ nazwa s¹sied-

niej uliczki Targowej (od 1945 r., przedtem An der Messehalle)”.
Wspomnianej tutaj Hali Miêdzynarodowych Targów Gdañskich o niezmiernie ciekawej, nowatorskiej wówczas konstrukcji,
zbudowanej w 1925 r. i s³u¿¹cej Targom
do 1927 r., dziœ ju¿ nie ma. Parê miesiêcy
temu (w lutym) zosta³a rozebrana, za zgod¹
wszystkich w³adz, konserwatorskich nie
wy³¹czaj¹c. £atwoœæ, z jak¹ wydawane s¹
takie zgody, jest zatrwa¿aj¹ca. W zesz³ym
roku znik³ spichlerz Woli £eb (czêœæ œcian
z XVI w., kartusz z XVIII w.), i skazano

Fot. Andrzej Januszajtis

Hala przy Wa³owej przed zniszczeniem

na rozbiórkê magazyny kolejowe przy ulicy
Toruñskiej (pozosta³oœci zabudowañ pierwszego dworca z 1852 r.), w tym roku rozwalono Halê pami¹tkê po Targach, w których
bra³o udzia³ do 300 firm. Ceg³y spichlerza
i kartusz (szcz¹tki, bo nie wierzê, by nie
poniós³ szkody przy rozbiórce!) z³o¿ono
w magazynie, z hali zosta³a tylko kupa gruzów. Magazynów i Hali Targów nie wpisano do rejestru zabytków, wiêc nie podlegaj¹ ochronie. Podobno wed³ug prawa
wszystko jest w porz¹dku. Czy¿by? Czy
cenny historycznie budynek przez niewpisanie lub wykreœlenie z rejestru przestaje
byæ zabytkiem? Ci, którzy skazuj¹ takie
obiekty na zniszczenie, niech to rozstrzygn¹
w swym sumieniu. Dla nas (mam na myœli
wszystkich na prawdê kochaj¹cych Gdañsk)
s¹ one coraz rzadszymi dzisiaj autentycznymi œwiadkami historii i elementem historycznego krajobrazu. Ich niszczenie pozbawia Gdañsk autentycznej to¿samoœci. Jest
to postêpowanie godne dawnych Hunów,
niszcz¹cych wszystko co sta³o na ich drodze.
Podobno maj¹ tutaj powstaæ wie¿owce.
Wszêdzie wie¿owce czy¿byœmy siê chcieli
wzorowaæ na Dubaju? Metody Hunów,
estetyka Dubaju Bo¿e chroñ nasze miasto!
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Dla dzieci i młodzieży z pasją

Na Zaspie buduj¹ stadion
We wrzeœniu 2015 roku mi³oœnicy pi³ki no¿nej bêd¹ mogli spróbowaæ swoich si³ na nowym obiekcie pi³karskim, który
powstaje na gdañskiej Zaspie, przy ul. Janusza Meissnera. Inwestycja bêdzie kosztowaæ 5 mln z³.
Mini stadion powstaje na terenie parku
im. Jana Paw³a II, w s¹siedztwie ulicy
Janusza Meissnera.
W ramach przedsiêwziêcia ma powstaæ
boisko do gry w pi³kê no¿n¹ o nawierzchni
z trawy syntetycznej (wym. 75 m x 110 m)
wraz z wyposa¿eniem, miêdzy innymi
w wiaty, bramki, a tak¿e oœwietlenia. Na
mini trybunach docelowo bêdzie mog³o
zasi¹œæ oko³o 500 widzów. W sk³ad obiektu wejdzie tak¿e zaplecze socjalne – budynek sanitarno-szatniowy posiadaj¹cy
oddzielnie szatnie, pokoiki dla trenerów
i sêdziów, a tak¿e magazynek sprzêtu
gospodarczo-sportowego. W budynku przewidziany jest równie¿ zespó³ higieniczno-sanitarny oraz pomieszczenie administracyjno-techniczne.
W ramach inwestycji powstanie tak¿e
parking samochodowy i rowerowy, drogi i ci¹gi piesze oraz
elementy ma³ej architektury.
Realizacja inwestycji obejmuje
uzbrojenie terenu w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ (sanitarn¹ i deszczow¹), gazow¹, ciep³ownicz¹ i elektryczn¹. Teren
wyposa¿ony zostanie w monitoring pod³¹czony do miejskiej
sieci monitoringu wizyjnego
oraz nag³oœnienie.
– W Gdañsku od 10 lat konsekwentnie realizowany jest program budowy obiektów sportowych. Mo¿emy poszczyciæ siê tym, ¿e na
ponad 60 boiskach dzieci i m³odzie¿,
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z pasj¹, w bezpiecznych warunkach, mog¹
uprawiaæ sport – mówi Andrzej Kowal-

0:1”. – Cieszê siê, ¿e na pograniczu Przymorza i Zaspy jesieni¹ bêdzie gotowy profesjonalny mini stadion. Mam
nadziejê, ¿e swoje mecze bêd¹
tam rozgrywaæ dru¿yny m³odzie¿owe oraz zespo³y zrzeszone w ni¿szych klasach Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e uczniowie gdañskich szkó³ równie¿ bêd¹ rywalizowaæ na tym
nowoczesnym boisku – dodaje
Kowalczys.
S£AWOMIR LEWANDOWSKI
WIZUALIZACJA: DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GDAÑSKA

czys, radny miasta Gdañska, organizator turniejów pi³karskich „Do Przerwy

