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O Kościele Św. Katarzyny prawie wszystko (6)

O czym mówi¹ ksiêgi?

Nr 6/2015

Oto dalsze dzieje wyj¹tkowego gdañ-
skiego koœcio³a.

Pastor – poeta z krêgu Marcina Opitza

1635 Epitafium J. Freudenberga – do
1945 w po³udniowej nawie prezbite-
rium.

1636 Epitafium Henningów w pó³noc-
nej nawie prezbiterium  – czêœæ obrazów
pêdzla H. Hana przechowywana w Mu-
zeum Narodowym w Gdañsku, w koœcie-
le zast¹pione kopiami.

1638 Nowa kazalnica, zachowana (z ubyt-
kami) do dziœ.

Koszt budowy wyniós³ 3490 grz. 15 gr.
Uszkodzona przez wojnê. Brakuje czê-
œci figur w koszu i baldachimie.

1638–1653 Pastor Micha³ Albinus –
poeta z krêgu Marcina Opitza.

1640–1641 Prze³o¿onym gminy jest
Jan Heweliusz.

1644 Nowe (przebudowane) organy
w prezbiterium.

Organy mia³y 8 (póŸniej 11) g³osów
i zachowan¹ do 1945 r. mechaniczn¹
trakturê. Niektóre elementy mog³y pocho-
dziæ z XVI w. Zachowa³a siê empora i
prawie ca³y prospekt (obrazy s¹ w Mu-
zeum Narodowym w Gdañsku).

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 na 1634 roku.

1649–1650 Rozbudowa wielkich orga-
nów przez Jerzego Nitrowskiego.

Organy mia³y pierwotnie 33 g³osy.
W 1910 r. Eduard Wittek rozbudowa³
instrument do 50 g³osów i zmieni³ trak-
turê na elektropneumatyczn¹. Prawie
ca³y prospekt siê zachowa³.

1650 Epitafium N. Malchaua – nieza-
chowane.

1652–1679 Kantorem jest wybitny kom-
pozytor Kraton Büthner.

1653 Usuniêto mur miêdzy ulicami Ka-
tarzynki i Œw. Katarzyny a Profesorsk¹.
Liczba komunikuj¹cych 1453 – por.
dane z roku 1598.

„W tym s³oñcu siê odrodzê”

1635–1919 Portrety pastorów. Niektóre
zachowa³y siê do dziœ.

1654 Brama ze œwiêt¹ Katarzyn¹ w mu-
rze przylegaj¹cym od wschodu do ko-
œcio³a – odbudowana (bez zniszczonego
w 1953 r. reliefu). Obraz Bart³omieja
Miltwitza Wjazd Chrystusa do Jerozoli-

my pod empor¹ ma³ych organów – za-
chowany w ca³oœci.

1657 Malowid³a cechowe na filarach –
135 sztuk.

Epitafium Henningów dziœ

1646–1650 Kantor Chrystian Werner, wy-
bitny kompozytor. Najwiêkszy rozkwit ka-
peli, która od 1648 r. liczy 6 œpiewaków i 8
instrumentalistów.
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Do dziœ zachowa³o siê 45 scen bi-
blijnych i wyobra¿eñ cnót oraz god³a
krawców i kowali.

1659 Kaplica grobowa cechu kramarzy
przystawiona do wschodniej œciany
prezbiterium – obecnie w ruinie. Zakup
grobu przez Heweliusza (zachowana p³y-
ta z napisem „B³ogos³awieni s¹ zmarli,
którzy umieraj¹ w Panu”).

Na szczycie po³udniowym krypty
by³a data 1657. W 1776 r. kostnicê
zniszczy³ po¿ar, w 1777 odbudowano j¹
na koszt A. Grundmanna.

1669 Epitafium J. Mochingera (zacho-
wane) z inskrypcj¹ „W tym s³oñcu siê
odrodzê”.

1669 Naprawa uszkodzonego dzwonu
Zuzanna z 1494 r.

Wed³ug Meissnera naprawy dokonano
w roku 1654. W wie¿y znajdowa³y siê
poza Zuzann¹ dzwony: Katarzyna, Do-

minicalis, Missalis i Zegarowy, a w wie-
¿yczce na dachu Sygnaturka. Dzwony
by³y zestrojone w akord g b c d f.

1675–1676 Odnowienie koœcio³a.

1680 Epitafium E. Streusskena.

1687 Pogrzeb Heweliusza.

1687–1697 Prze³o¿onym gminy jest An-
drzej Stech, twórca ofiarowanej koœcio³o-
wi Wizji Ezechiela, przechowywanej w
Muzeum Narodowym w Gdañsku.

1696 Nowy wystrój kaplicy œw. Marcina –
m.in. zachowana do 1945 r. œcienna szafa.

1698 Epitafium E. von Möllera.

Najstarsze ksiêgi s¹dowe
Starego i M³odego Miasta

1699 Fundacja Przytu³ku przy ul.
Sierocej, nad którym sprawuj¹
pieczê duchowni z koœcio³a Œw.
Katarzyny.

1707 Koœció³ liczy 15 o³tarzy. Od
1580 r. uby³ o³tarz w kaplicy Sie-
rocej (prawdopodobnie w czasie
przebudowy w roku 1605).

1710 40 malowide³ w boazerii
Wielkiej Zakrystii, czêœciowo za-
chowanych do dziœ. Blakier rzeŸ-
ników – obecnie w Muzeum Hi-
storycznym Miasta Gdañska.

1715 Nowe witra¿e, fragmenta-
rycznie zachowane do 1945 r.

1716 Remont zegara na wie¿y z do-
daniem wahad³a przez zegarmi-
strza miejskiego Jana Antoniego
Horna.

1720 W koœciele przechowuje siê
najstarsze ksiêgi s¹dowe Starego
i M³odego Miasta.

1723 Koœció³ liczy ju¿ tylko 8 o³tarzy.
Kaplica Biedaków nosi nazwê Szkolnej,
„bo uczniowie w niej siedz¹”.

O³tarze: g³ówny, rybaków, Rady i rzeŸ-
ników by³y zachowane w ca³oœci; Bo¿ego
Cia³a, m³ynarzy, stolarzy i Œw. Jerzego –
we fragmentach. Od 1707 r. zniknê³y o³ta-

rze: kramarzy, garbarzy, sukienników,
krawców, kowali, koszykarzy i ³awni-
ków.

1734 W wojnie sukcesyjnej Gdañsk do-
chowuje wiernoœci Stanis³awowi Lesz-
czyñskiemu. Podczas oblê¿enia przez
Rosjan koœció³ doznaje uszkodzeñ.

1735 Odnowienie kaplicy Straganiarzy,
byæ mo¿e z przeniesieniem stall do nawy
pó³nocnej.

Nowy karylion

1738 Nowy karylion.
Dzwony w liczbie 35 (3 chromatyczne

oktawy od c do c2, bez cis i dis) odla³
Miko³aj Derck w Hoorn nad Zuider
Zee. Wa¿y³y 4500 kg. Koszty w wysoko-
œci 30 tys. z³ (w tym dzwony 13584 z³)
pokryto z zapisu rajcy Andrzeja Stendla
(18 tys. z³) i z loterii. Klawiaturê i stó³
do gry zbudowa³ organmistrz Andrzej
Hildebrandt. Po zmontowaniu okaza³o
siê, ¿e dzwony nie stroj¹: 23 odes³ano
do Holandii, sk¹d wróci³y przestrojone
i zamontowano je w 1739 r. W 1741 r.
zegarmistrz Daniel Böttcher doda³ bê-
ben do automatycznego wydzwaniania
chora³ów.

1738– ok. 1750 Karylionista Eltje Wolters
z Groningen, autor 171 opracowañ chora-
³ów  – zaginione.

1741 Rada sprzedaje stary dzwon zegaro-
wy (z 1530 r.) za 1700 z³.

1743–1767 Pastor Jerzy Cossack, autor
œpiewnika.

Po 1750 Funkcje karylionistów
pe³ni¹ organiœci D. Rothländer
i K. Busch.

1761 Nowe ogrodzenie kaplicy
M³ynarzy i malowid³a kaplicy Ku-
œnierzy (garbarzy), zachowane do
1945 r.

1764 Nowe stalle m³ynarzy – za-
chowane do 1945 r.

1769 Naprawa trzeciego dzwonu.
Dzwon nazywa³ siê El¿bieta

i wa¿y³ ok. 800 kg. By³ zapewne
identyczny z uprzednio wymienio-
nym dzwonem Dominicalis. Przy
okazji stwierdzono, ¿e najwiêkszy
dzwon, Zuzanna, wa¿y³ 5 ton.

1771 Od 10 do 17 listopada trwaj¹
uroczystoœci z okazji uwolnienia
Stanis³awa Augusta z r¹k konfede-
ratów – karylion wydzwania Te

Deum Laudamus. Epitafium ko-
mendanta Wis³oujœcia J. Günthera
[8, s. 154] – niezachowane.

ANDRZEJ  JANUSZAJTIS

Kazalnica przed wojn¹

Empora ma³ych organów z obrazem Miltwitza – przed wojn¹
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Zapraszamy na wyk³ad prof. Andrzeja Januszajtisa

 pt. „Ulica Szeroka”

który odbêdzie siê w œrodê, 17 czerwca 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!

 O wielkim ksiêciu kijowskim W³odzi-
mierzu, który po d³ugich latach burzliwego
¿ycia nawróci³ siê i zosta³ œwiêtym, najle-
piej, choæ nie zawsze pochlebnie, informuje
w „Powieœci lat minionych” kronikarz
Nestor. G³ówn¹ zas³ug¹ ksiêcia by³ prze-
prowadzony w 988 roku chrzest
kijowskiej Rusi. Przed laty mia-
³em okazjê ogl¹daæ jego pomnik
w Kijowie. Oto, co o nim czyta-
my w polskim przewodniku, wy-
danym w 1913 roku przez tam-
tejsz¹ ksiêgarniê IdŸkowskiego –
ze skrótami i aktualizacj¹ (w na-
wiasach): „Od strony placu Cesar-
skiego (dziœ Europejski) strom¹
œcie¿k¹ wchodzimy na górê Œw.
W³odzimierza. Ze œrodkowego
i górnego tarasu otwiera siê roz-
leg³y widok na Dniepr... W roku
1853 cesarz Miko³aj rozkaza³ po-
stawiæ na œrodkowym tarasie góry
pomnik œw. W³odzimierza. Cokó³
przedstawia pryzmê oœmioboczn¹,
na wierzchu której wznosi siê po-
staæ œw. W³odzimierza, trzymaj¹-
cego w prawej rêce krzy¿ a w le-
wej czapkê wielkoksi¹¿êc¹. Krzy¿,
wieczorami, za inicyatyw¹ i kosz-
tem p. Mogilcewa, oœwietlany by-
wa elektrycznoœci¹. Od strony
Dniepru, na jednej z oœmiu p³asz-
czyzn umieszczona wypuk³orzeŸ-
ba przedstawia chrzest kijowian.
Pos¹g i rzeŸby odlane s¹ ze spi-
¿u. Ca³oœæ mierzy 27 arszynów
(19,2 m) wysokoœci, spi¿owa fi-

gura ksiêcia wa¿y 350 pudów (5,72 t) i ma
15 arszynów (10,7 m).” Rozmiary wydaj¹
siê ogromne, ale chodzi³o o to, ¿eby po-
mnik by³o dobrze widaæ z drugiego brze-
gu Dniepru, który ma w tym miejscu po-
nad 600 m szerokoœci. Nasz pomnik jest

W³odzimierz przed Bart³omiejem

oczywiœcie o wiele mniejszy (wiêkszy w tym
miejscu rozsadzi³by otoczenie), ale dziêki
swoim proporcjom dostojny i monumen-
talny. Œw. W³odzimierz Gennadija Jerszo-
wa trzyma w prawej rêce cerkiew, a w le-
wej krzy¿, inny ni¿ w Kijowie. Tamten

jest ³aciñski, z jedn¹ poprzeczk¹,
ten ma trzy równoleg³e. Górna
i dolna s¹ krótsze, œrodkowa d³u¿-
sza. Jak informuje twórca pomnika,
jest to krzy¿ kijowski, powszech-
nie u¿ywany przez grekokatoli-
ków. Co ciekawe, dawny krzy¿
(znak w³asnoœciowy) gdañskiego
koœcio³a œw. Bart³omieja, pier-
wotnie rzymskokatolickiego, a po
reformacji luterañskiego, mia³ po-
dobny kszta³t, z t¹ jedynie ró¿nic¹,
¿e koñce g³ównych poprzeczek
przekreœla³y dodatkowe krótkie.
Nieœwiadome przeczucie póŸniej-
szych losów œwi¹tyni? Kto wie!

Cieszymy siê, ¿e mamy piêk-
ny pomnik i rzeŸbiarza, który
mo¿e tworzyæ równie piêkne na-
stêpne. Jako pierwszy mo¿e po-
wstaæ pomnik wielkiego gdañsz-
czanina i Europejczyka – Artura
Schopenhauera. Wszczêliœmy od-
powiednie starania i kiedy przyj-
dzie czas, zapoznamy naszych
Czytelników ze szczegó³ami.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

W pi¹tek, 22 maja 2015 roku, placyk przed koœcio³em œw. Bart³omieja (dziœ katedra grekokatolicka) na Starym Mieœcie
wzbogaci³ siê o pomnik œw. W³odzimierza, dzie³o utalentowanego gdañskiego rzeŸbiarza rodem z Ukrainy – Gennadija
Jerszowa.

Œw. W³odzimierz w Gdañsku

Fot. Andrzej Januszajtis

Stanął pomnik na Starym Mieście
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Uroczyste wrêczenie Nagrody
odby³o siê 24 maja 2015 roku
w Filii Gdañskiej Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ulicy Mariackiej 42 w Gdañ-
sku.

Ksi¹dz infu³at Stanis³aw Bogda-
nowicz jest autorem 53 ksi¹¿ek
oraz ponad 320 artyku³ów doty-
cz¹cych historii oraz architektury
i dziejów gdañskich koœcio³ów,
m.in. „Dzie³a sztuki sakralnej
w Bazylice Mariackiej w Gdañ-
sku”, „Lech Kaczmarek. Biskup
Gdañski”, „Karol Maria Splett. Bi-
skup Gdañski czasu wojny, wiêzieñ

Obchody 70-lecia Cechu Piekarzy i Cukier-
ników w Gdañsku dobieg³y pó³metka. 27 maja
2015 roku, podczas 16. Targów Piekarnictwa,
Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK w Cen-
trum Wystawienniczo-Kongresowym Amber
Expo przy ulicy ¯aglowej w Gdañsku, odby³a
siê prezentacja wydanej przez Cech jubileuszo-
wej publikacji pt.: „Z dziejów gdañskiego pie-
karnictwa i cukiernictwa” Andrzeja Januszajtisa
i Katarzyny Korczak, ze zdjêciami Marka Za-
rzeckiego. Przygotowano okolicznoœciow¹ wy-
stawê z³o¿on¹ ze zdjêæ archiwalnych pomiesz-
czonych w publikacji dokumentuj¹cych dzieje
najstarszych warsztatów piekarskich w Gdañ-
sku. Wœród goœci obecni byli: Kazimierz Plocke
– Sekretarz Stanu w MRiRW, Andrzej Boja-
nowski – Zastêpca Prezydenta Gdañska, Lech
Jêdryka – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego Sto-
warzyszenia Rzemieœlników Piekarstwa RP, Pre-
zes Miêdzynarodowych Targów Gdañskich SA
– Andrzej Kasprzak.

K.K.

70-lecie Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku

Prezentacja ksi¹¿ki
na BALTPIEK 2015

Na zdjêciu na pierwszym planie od lewej: Andrzej Szyd³owski, Kazimierz Plocke,
Andrzej Januszajtis i Piotr Gotowa³a

Fot. z archiwum Cechu Piekarzy

i Cukierników w Gdañsku

Nagroda im. Marcina Opitza

Ksi¹dz inf. Stanis³aw
Bogdanowicz – laureatem

Laureatem pi¹tej edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdañska im. Marcina Opitza zosta³ ksi¹dz infu³at Stanis³aw Bogdano-
wicz, wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej. Jest to laur przyznawany osobom, które upowszechniaj¹ wiedzê o twórcach
i kulturze Gdañska wœród jego mieszkañców, w kraju i za granic¹, w roku poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody.

specjalny PRL”, „Koœció³ Gdañski
pod rz¹dami komunizmu 1945–
1984”. Jest autorem wstêpu do
ksi¹¿ki „Katedry Polskie”. Pod
pseudonimem Stan Bogdan pisze
bajki dla dzieci, m.in. „O ma³ym
Kostku i herbie Ferberów” czy
„Baœnie gdañskie”.

Laureatowi serdecznie gratulu-
jemy!

K.K.

Fot. Wojciech Nieznalski
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Uczestniczy³y Przedszkolaki od œw. Jana
De La Salle i Gwarnego Dworku oraz ma-
luchy z mamami niezrzeszone w placówkach
przedszkolnych. Zorba, Zumba i sportowe
atrakcje w Jaœkowym Parku to znak, ¿e sezon
zabaw rozpoczêty. Nasze wrzeszczañskie skar-
by tu corocznie maj¹ swoje œwiêto. Nad

Ciekawie, integracyjnie i na sportowo we Wrzeszczu Górnym

Akademia Przedszkolaków
Przybiciem ponad dwustu pi¹tek rozpoczê³a siê Wrzeszczañska Olimpiada Przedszkolaka zorganizowana
przez Rad   ê Dzielnicy Wrzeszcz Górny i Fundacjê Droga. Piotr Kowalczuk, zastêpca prezydenta do spraw

polityki spo³ecznej, tak w³aœnie rozpocz¹³ Dzieñ Dziecka 29 maja 2015 r. na Podleœnej Polanie i zachêci³, ¿eby œwiêtowanie
odbywa³o siê ka¿dego dnia.

Niespe³na dwa dni póŸniej odby³ siê ko-
lejny festyn, tym razem na wodzie, pod
nazw¹ „B¹dŸ Aktywny z Gdañskim Oœrod-
kiem Kultury Fizycznej oraz RAD¥ DZIEL-
NICY WRZESZCZ GÓRNY”. To pierwsza
impreza wioœlarska na Srebrnym Stawie –

nowym zbiorniku retencyjnym przy ul.
Juliusza S³owackiego. Na dziesiêciolecie
GOKF zorganizowano ogólnopolskie rega-
ty smoczych ³odzi, po³¹czone z zawodami
w kategorii FAN dla mieszkañców Wrzesz-
cza. Dzielnie rywalizowa³y za³ogi, wœród

których znacz¹co wyró¿ni³y siê ¿eñska osa-
da Wrzeszcz Ladies, Rodziców i Nauczy-
cieli Szko³y Podstawowej nr 45 oraz Zjed-
noczone Si³y Rad Dzielnic z przyjació³mi
z Wrzeszcza Górnego, z Ujeœciska – £osto-
wic oraz Brêtowa. Zaciêta rywalizacja Wrzesz-

porz¹dkiem czuwa³y Radne Dzielnicowe
Janina Wiœniewska, pomys³odawczyni
imprezy, Ewa WoŸna, koordynatorka II
wrzeszczañskiego turnieju pi³ki no¿nej,
w której brali udzia³ przedstawiciele szkó³
nr 45, 39, 17 oraz gimnazjum 26. Barbara

Zieleñ, Milena Dominik oraz Alicja Ko-

walina malowa³y dzieciom buzie w fanta-
zyjne motyle, zwierz¹tka i bajkowe postacie.
Dzieci, podzielone na grupy, przemierza³y
krainy twórczoœci, wyobraŸni i sportu. Cze-
ka³a na nie moc zagadek i zadañ do roz-
wi¹zywania. Wszystkich ma³ych uczestni-
ków uhonorowano z³otymi medalami.

Wrzeszczañska Olimpiada Przedszkolaka na Podleœnej Polanie

Fot. Fundacja Droga Fot. Arkadiusz Kowalina

Smocze ³odzie na 10-lecie GOKF

Teren do rekreacji – wymarzony
Fot. Arkadiusz Kowalina

Wrzeszczañskie Ladies w momencie niefortunnej wywrotki
na Srebrnym Stawie

Fot. Romuald Plewa
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czañskich Ladies z Plus Bankiem skoñczy-
³a siê nieoczekiwan¹ wywrotk¹. Tu¿ po
zwyciêskim przekroczeniu mety kobieca
³ódŸ wywróci³a siê dooko³a swojej d³ugiej
osi, zgarniaj¹c ca³¹ obsadê, sternika i bêb-
niarza do wody. Na szczêœcie g³êbokoœæ
zbiornika nie przekracza w tym miejscu
1,4 m i wszystko skoñczy³o siê na prze-
moczonych ubraniach, mokrych podko-
szulkach i uœmiechu.

Grzegorz Kwiatkowski, zas³u¿ony tre-
ner pokoleñ wioœlarzy i jednoczeœnie
g³ówny organizator z ramienia GOKF, tak
okreœla imprezê:

Nastêpn¹ planowana imprez¹ bêdzie
Sobótkowe Œwiêto na Jaœkowej Dolinie.
Czy znów przyjedzie do nas „Kultowy
Ikarus” z Wrzeszczañsk¹ orkiestr¹ dêt¹,
a mo¿e kareta lub pojazdy zabytkowe?
Proszê koniecznie odwiedziæ Jaœkow¹ Do-
linê w dniu jej œwiêta, 21 czerwca 2015 r.
Start przemarszu, po zamkniêtej dla ruchu
samochodowego ulicy, ruszy o godzinie
11.00. Organizatorzy: Rada Dzielnicy
Wrzeszcz Górny, Klub Lekkoatletyczny
Lechia oraz Klub Winda, zapraszaj¹
mieszkañców Gdañska do wziêcia udzia³u
w obchodach. W latach poprzednich na-
wi¹zaliœmy do historycznej to¿samoœci
tego miejsca, organizuj¹c tzw. „Sobótki”
w wigiliê dnia Œwiêtego Jana. W obecnym
roku bêdziemy równie¿ kontynuowaæ tê
tradycjê. Obyczaje œwiêtojañskie maj¹ s³o-

wiañskie pochodzenie i cechy wybitnie to-
warzyskie, by³y kultywowane na Jaœkowej
Dolinie od wieków, gromadzi³y jednora-
zowo nawet do 30 tys. mieszkañców, nie
wy³¹czaj¹c ówczesnych elit. Szczególnym
uroczystym wydarzeniem by³a zawsze
„Sobótka” organizowana corocznie na Fe-
stynowej £¹ce i okolicznych wzgórzach.
Zachêcamy do odwiedzenia Wrzeszcza,
zorganizowania fiesty – œwiêta na ulicy!
Przygotowaliœmy bogaty program, w tym
paradê z orkiestrami, wspólny przemarsz
mieszkañców Gdañska, przejazd zabytko-
wych pojazdów. Bêdzie kolejna edycja
Dzielnice Biegaj¹ – biegi sportowe, dla
dzieci m³odzie¿y i doros³ych w ró¿nych
kategoriach wiekowych.

Dzieñ uœwietni¹ liczne wydarzenia arty-
styczne, mini jarmark oraz popisy bêbniar-

skich zespo³ów na scenie Teatru Leœnego.
Wieczorem – potañcówka – z udzia³em
gwiazdy wieczoru oraz nauk¹ tañca w stylu
lat 20. XX wieku, tañcz¹cej grupy SWING
REWOLUTIONS. Serdecznie zaprasza-
my do zapoznania siê z harmonogramem
wydarzeñ na naszej stronie internetowej
www.wrzeszczgorny.gda.pl oraz do ak-
tywnego uczestnictwa. Liczymy na wasze
odwiedziny i odnowienie sympatii do „Ma-
³ej Doliny Loary” Wrzeszcza, miejsca god-
nego uwagi odbudowuj¹cego swoj¹ to¿sa-
moœæ i tradycje.

ARKADIUSZ KOWALINA,

PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU DZIELNICY

WRZESZCZ GÓRNY

– Skorzystaliœmy z zaproszenia Wrzeszcza
Górnego staraj¹c siê wejœæ do dzielnic czyli
przyjœæ z ofert¹ wioœlarsk¹ do ludzi odda-
lonych od klubów kajakarskich. Chcieli-
byœmy zachêciæ m³odzie¿ do uprawiania
wioœlarstwa, najpiêkniejszego sportu, a w
przysz³oœci, jeœli znajd¹ siê chêtni, zorga-
nizowaæ sekcjê kajakarsk¹ na miejscu we
Wrzeszczu Górnym.
– Mamy nadziejê, ¿e powstanie tu nied³ugo
baza sportowa do przechowywania sprzê-
tu i zbiornik retencyjny uzyska drug¹, jak-
¿e wa¿n¹, funkcjê rekreacyjno-sportow¹ –
powiedzia³ Arkadiusz Kowalina Przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

PrzyjdŸ 21 czerwca 2015 r.
na Sobótkowe Œwiêto

I ju¿ zapowiedzia³, ¿e rada sfinansuje
budowê profesjonalnych pomostów na
stawie, mog¹cych s³u¿yæ zarówno wêdka-
rzom, jak i kajakarzom. Wstêpne rozmo-
wy s¹ prowadzone z gospodarzem obiektu
– Gdañskimi Melioracjami.

Nagrody w licznych konkursach, w tym
na rzuty pi³k¹ rêczn¹, ufundowali sponso-
rzy. Imprezy nie da³oby siê zorganizowaæ
bez partnerów PGNiG Obrót Detaliczny
oraz Plus Banku.

Dzielna za³oga humoru nie straci³a
Na smoczej ³odzi

Zw³aszcza mêska czêœæ uczestników z zachwytem
œledzi³a popisy zespo³u Baltica Cheerleader

„Lwy Pó³nocy” Lechii Gdañsk

Fot. Arkadiusz Kowalina

Fot. Romuald Plewa

Fot. Romuald Plewa
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Precyzyjne wyliczenia, charakterystycz-
ne dla np. obliczeñ wytrzyma³oœci mostu,
powinny mieæ swoj¹ analogiê w organiza-
cji ¿ycia publicznego.

Nowoczesne kszta³cenie zawodowe

Pierwszy blok dyskusyjny dotyczy³ szkol-
nictwa zawodowego. G³os wprowadzaj¹cy
zabra³a dyrektor Centrum Kszta³cenia Za-
wodowego i Ustawicznego nr 2 na Oruni,
Barbara Mizerska. W wyst¹pieniu przed-
stawia³a przyjête i realizowane przez w³adze
miasta za³o¿enia dotycz¹ce funkcjonowania
i struktury szkolnictwa. Dowiedzieliœmy
siê m.in., ¿e wystêpuj¹cy brak zaintereso-
wania ze strony gimnazjalistów podjêciem
trudnej nauki w technikum lub szkole za-
wodowej utrudnia rozwój szkolnictwa za-
wodowego. Dlaczego uczniowie nie wy-
bieraj¹ szkó³ technicznych i zawodowych?
Nad tym zastanawiali siê kolejni dyskutanci.

Aktualnym problemem jest odnalezie-
nie najlepszej formu³y dla nowoczesnego
kszta³cenia zawodowego. Raz – skuteczne-
go kszta³towania absolwenta, dwa – atrak-
cyjnego i ciekawego dla ucznia. Przyk³a-

dem godnym naœladowania s¹ nowatorskie
rozwi¹zania przyjête w Technikum £¹czno-
œci. Powszechn¹ i niekwestionowan¹ metod¹
kszta³cenia pilotów jest trening w symula-
torze lotów. Podobne metody – jako pio-
nierskie – zdobywaj¹ uznanie dla kszta³cenia
np. chirurgów. W Technikum £¹cznoœci
tak¹ metodê zaproponowano dla kszta³cenia
zawodowego przysz³ych techników. Powo-
³ana zosta³ firma symulacyjna z bran¿y no-
woczesnych technologi (IT), w której prak-
tykanci mog¹ przeprowadzaæ skomplikowane
projekty techniczne i gospodarcze. Uczest-
nicy uzyskuj¹ w ten sposób, niemo¿liw¹
do zdobycia w innych warunkach, œwiado-
moœæ i wyczucie zale¿noœci technicznych
i procesów gospodarczych. Firma symula-
cyjna jest de facto zorganizowanym na
kszta³t rzeczywistego przedsiêbiorstwa la-
boratorium i warsztatami szkolnymi, gdzie
nauka to praca w firmie, w której ucznio-
wie rozwi¹zuj¹ rzeczywiste problemy. Fir-
ma ta ma normalne dzia³y i strukturê. Jest
wyposa¿ona w najnowsze rozwi¹zania tech-
niczne, które zosta³y w du¿ej czêœci zapew-

nione przez wiod¹ce firmy patronackie.
Koordynatorem tego nowoczesnego pro-
cesu dydaktycznego jest dr in¿. Wojciech

W³adziñski – dyrektor firmy symulacyj-
nej, a jednoczeœnie kierownik kszta³cenia
praktycznego w Technikum £¹cznoœci.

Jego rzeczowa prezentacja wzbudzi³a
du¿e zainteresowanie. Brawo! Ten sukces
by³ mo¿liwy dziêki poœwiêceniu grona pe-
dagogicznego, dyrekcji i niezast¹pionych
absolwentów.

Uwagi praktyków i przedsiêbiorców

W dyskusji z cennymi uwagami uczest-
niczyli praktycy i przedsiêbiorcy. Prezes
gdañskiego EURO– WENT Jerzy Kortas

wskazywa³ na rozdŸwiêk pomiêdzy podej-
muj¹cymi decyzje w oœwiacie a rzeczywi-
stoœci¹ – co powoduje tworzenie fikcji edu-
kacyjnej. Opracowywane s¹ nowe programy,
ale jakby pod wymagania urzêdników, a nie
zapotrzebowanie rynku. W podobnym tonie
wypowiada³ siê prezes Przedsiêbiorstwa
CEMET Ltd. Kazimierz Lewandowski

podnosz¹c wagê budowania presti¿u szko-
³y zawodowej poprzez m.in. nowoczesn¹

Relacja ze spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 11 maja 2015 r. w siedzibie NOT

Tematem spotkania by³a odpowiedzialnoœæ kadry techników i in¿ynierów wobec strategii rozwoju Gdañska. Jak podkreœli³
prezes NOT w Gdañsku, dr in¿. Jan Bogus³awski, spotkanie – inspirowane ogólnomiejsk¹ dyskusj¹ dotycz¹c¹ nowego
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdañska – jest kontynuacj¹ wielu wczeœniejszych
dyskusji w gronie œrodowiska naukowo-technicznego. Zaznaczy³, ¿e ³atwo jest przedstawiaæ ogólne za³o¿enia i wyra¿aæ
nadzieje „by by³o lepiej”, trudniej dokonywaæ wiarygodnych ocen i tworzyæ precyzyjne koncepcje rozwi¹zywania spraw
i to zarówno w przestrzeni infrastrukturalnej, jak i spo³ecznej.

Technicy i in¿ynierowie
o strategii rozwoju Gdañska

Barbara Mizerska, dyrektor CKZiU nr 2

Jerzy Kortas, prezes EURO–WENT Kazimierz Lewandowski, prezes CEMET Ltd
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dydaktykê odpowiadaj¹c¹ aktualnej tech-
nice – takiej jaka jest zastosowana w real-
nym, wspó³czesnym przedsiêbiorstwie.
Wskaza³ na rosn¹cy „g³ód” fachowców na
poziomie szko³y zasadniczej i technikum
jaki m.in. jest w jego przedsiêbiorstwie.
Cemet Ltd. wspólnie
z In¿ynierskim Ko³em IKO zainicjowa³
promocjê wœród uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych z Oruni kszta³ce-
nia zawodowego poprzez otwarte lekcje
w zak³adzie produkcyjnym.

Przedstawicielka wydzia³u edukacji przy-
wo³a³a jednak obiektywne trudnoœci, prze-
pisy itd. wskazuj¹c na bezsilnoœæ: „Sami
nic nie zrobimy bez rodziców i woli m³o-
dzie¿y”. Jednak wniosek jest oczywisty to
nie kr¹brnoœæ uczniów, ale stwarzane dla
tych uczniów warunki odstrêczaj¹ od szkó³
zawodowych.

Grzegorz Pellowski przedstawi³ swoje
doœwiadczenia z obserwacji z systemu
kszta³cenia zawodowego w innych pañ-
stwach. Podaj¹c przyk³ad niemiecki, gdzie

morz¹d rzemieœlniczy, stali siê rzecznikiem
interesu szkó³ zawodowych. Z³o¿y³em pro-
pozycjê, aby skonsolidowaæ gdañskie

szko³y zawodowe wokó³ NOT, w ten

sposób daj¹c im zaplecze dla silniejsze-

go oddzia³ywania.

Kolejnym wskazanym przez mnie ele-
mentem jest zmiana filozofii i proporcji
w edukacji. W gospodarce potrzebni s¹
rzemieœlnicy, fachowcy, technicy. A tym-
czasem – w przyjêtej przez Radê Miasta
Gdañska uchwale – powo³uje siê pod prze-
wodnictwem by³ej minister i by³ej zastêp-
czyni prezydenta Gdañska ds. edukacji,
Katarzyny Hall, Gdañsk¹ Radê Oœwia-
tow¹. Cia³o o wyj¹tkowo szerokich prero-
gatywach i uprawnieniach. W tej radzie
g³os odpowiedzialny za szkolnictwo za-
wodowe jest jeden na 28 cz³onków. Nie
gwarantuje to ¿adnych proporcji. Moim
zdaniem nale¿y niezw³ocznie uzupe³niæ

sk³ad Rady Oœwiatowej o wiarygodnego

rzecznika szkolnictwa zawodowego np.

reprezentanta œrodowiska NOT.

Jeszcze o spotkaniu 30 stycznia 2015 r.
na Oruni. Petycja – bez odpowiedzi,

szanse s¹

Drugim, poruszanym na konferencji blo-
kiem tematycznym, by³o podsumowanie
efektów spotkania, które mia³o miejsce
w dniu 30 stycznia 2015 r. na Oruni. Wów-
czas dzia³acze samorz¹dowi, szko³y, ro-
dzice i przedsiêbiorcy, dyskutowali o pro-
blemach trapi¹cych mieszkañców Oruni.

W spotkaniu uczestniczyli radni miasta
oraz województwa. Zagadnienia oraz wnio-
ski, jakie wówczas sformu³owano, przed-
stawi³ prezes oruñskiego Cemet Ltd. Kazi-
mierz Lewandowski. Najwa¿niejsze, nie
rozwi¹zane od lat sprawy na Oruni, to kwe-
stia bezpiecznych, bezkolizyjnych przejaz-
dów kolejowych oraz planowany sposób
realizacji linii energetycznej 2x110 kV
zasilaj¹cej Gdañsk. Istniej¹ce rozwi¹zania
(szlabany) oraz planowana linia napowietrz-
na dziel¹ Oruniê na enklawy, uniemo¿liwia-

Grzegorz Pellowski, wspó³w³aœciciel Piekarni –
Cukierni „Pellowski”, cz³onek Cechu Piekarzy
i Cukierników w Gdañsku, cz³onek Zarz¹du
Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich

Przedsiêbiorstw

Katarzyna Chêsy, przedstawicielka UM

dawcy zamawiaj¹ w magistracie absolwen-
tów okreœlonej specjalnoœci, którzy uzy-
skuj¹ w ten sposób realne mo¿liwoœci za-
trudnienia. Wówczas m³odzi ludzie chêtnie
wybieraj¹ szko³y zawodowe poniewa¿ stwa-
rzaj¹ one perspektywy zawodowe. M³odzi
ludzie nie s¹ oszukiwani. Dodatkowa za-
chêt¹, jak wskaza³ prezes EURO–WENT,
mo¿e byæ np. system stypendialny zbli¿a-
j¹cy ucznia z przedsiêbiorc¹.

Przywróciæ rangê szkolnictwu zawodowemu

Moim zdaniem, kluczem do rozwoju
szkolnictwa zawodowego jest przywrócenie
temu rodzajowi szkó³ rangi, jak¹ utraci³y
po przemianach ustrojowych. Przed reform¹
systemu oœwiaty w Polsce dobre technika
mia³y równorzêdny poziom z dobrymi lice-
ami. W Gdañsku do najlepszych wiod¹cych
szkó³ nale¿a³y: Technikum £¹cznoœci, I LO
oraz Conradinum. Za nimi dopiero plaso-
wa³y siê takie szko³y jak „Topolówka”, II
LO, czy CKUMiE. Równie¿ wysoki po-
ziom kszta³cenia zawodowego dotyczy³
Zasadniczych Szkó³ Zawodowych. Czêsto
szko³y te by³y szko³ami przyzak³adowymi.
Permanentne przenikanie siê zajêæ teore-
tycznych z bezpoœredni¹ praktyk¹ w zak³a-
dzie pracy w efekcie prowadzi³o do dzie³a
jakim byli absolwenci. Sprawdzianem ich
najwy¿szych kwalifikacji jest marka pol-
skich fachowców w œwiecie.

Kszta³cenie zawodowe na ka¿dym po-
ziomie: od szko³y zasadniczej – do poli-
techniki wymaga jednak znacznie wiêksze-
go wysi³ku od uczniów i s³uchaczy. Modne
sta³y siê kierunki spo³eczne i humanistycz-
ne, m.in. dlatego, ¿e s¹ wygodniejsze i tañ-
sze w organizacji.

Poprawnoœæ urzêdnicza, jak siê okazuje,
nie jest najlepszym rzecznikiem dla szkolnic-
twa zawodowego. Twórcy przemian oœwia-
towych przez minione lata w zasadzie pogar-
dzali szko³ami zawodowymi. Nie rozumieli
ich znaczenia i wartoœci. Dlatego, dla odna-
lezienia w³aœciwych proporcji, niezbêdne
jest, aby œrodowiska zarówno naukowo-
techniczne, jaki i przedsiêbiorcy oraz sa-

Wojciech Szczepañski, kierownik Kszta³cenia
Praktycznego Pañstwowych Szkó³ Budownictwa

kszta³cenie zawodowe jest rozwijane. Za-
chêca³ nawet naszych urzêdników oœwia-
towych do „z kserowania” tamtych roz-
wi¹zañ. Jego zdaniem miasto chcia³o by
siê pozbyæ problemu szkolnictwa zawodo-
wego – nie doceniaj¹c, poza deklaracjami,
jego faktycznego znaczenia dla rozwoju
gospodarki.

Poda³ przyk³ad, i¿ w jego zak³adzie
wiêkszoœæ piekarzy i cukierników to osoby
wykszta³cone w zawodzie z inicjatywy jego
zak³adu i zrozumienia by³ego dyrektora
Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo¿ywczego.
Osoby te s¹ zwi¹zane z jego zak³adem od
dwudziestu lat i realizuj¹ siê zawodowo.

W Niemczech organizacja szkolnictwa
jest uporz¹dkowana, zwi¹zana z samorz¹-
dem rzemieœlniczym i zak³adami pracy.
Tam, organizacje rzemieœlnicze i praco-
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j¹c rozwój gospodarczy, nor-
maln¹ drogê do szko³y i utrud-
niaj¹c ¿ycie. Wynikiem ówcze-
snego spotkania by³a kolejna
petycja w imieniu mieszkañców
do w³adz, która – jak zauwa¿y³
prezes Lewandowski – pozosta-
³a na razie bez odpowiedzi.

Kwestie te wywo³uj¹ zrozu-
mia³¹ irytacjê mieszkañców. Ich
oczekiwania s¹ lekcewa¿one przez
w³adze miasta. Zabieraj¹cy g³os
w dyskusji Przemys³aw Kluz

s³usznie postuluje o konsolida-
cjê dzia³añ wokó³ spraw wspól-
nych dla Oruni. Potwierdzeniem
– jak wskazywa³ – mo¿e byæ sze-
reg jego innych inicjatyw, które,
wsparte wspólnym, szerszym dzia³aniem,
odnios³y powodzenie. W dyskusji dotycz¹-
cej Oruni zabiera³em g³os, przedstawiaj¹c
dorobek zespo³u analitycznego by³ego
radnego wojewódzkiego Mariana Szajny.
W wyniku licznych interpelacji i dzia³añ
w celu rozwi¹zania „nierozwi¹zywalnych”

Warszawy powsta³o kilkadziesi¹t nowych
bezkolizyjnych przejazdów kolejowych!).

Kolejnym wynikiem pracy zespo³u ana-
litycznego oraz Mariana Szajny jest osi¹-
gniêcie zrozumienia u w³adz wojewódzkich
dotycz¹ce czêœciowego skablowania linii
energetycznej (lini¹ podziemn¹) 2x110 kV.
Gdyby te sprawy zosta³y ostatecznie zapiête
zgodnie z oczekiwaniami mieszkañców, Oru-
nia zyska³a by spójny charakter i dodatkowe
mo¿liwoœci rozwoju. Przesta³a by byæ dziel-
nic¹ podzielon¹ – z gettem za torami. To
jest bardzo wa¿ne zadanie nie tylko infra-
strukturalne, ale g³ównie spo³eczne.

Konkluzja w tym zakresie jest jedno-

znaczna. Bezwzglêdnie nale¿y zintensyfi-

kowaæ wspólne dzia³ania, domagaj¹c siê

od w³adz konkretnych decyzji i rozwi¹-

zañ, jakich oczekuj¹ mieszkañcy. Wiem,

¿e Marian Szajna przekaza³ ostatnio

stanowisko w tej sprawie Marsza³kowi

Województwa Pomorskiego zachêcaj¹c

jednoczeœnie jego do podjêcia, w imieniu

mieszkañców, bezpoœredniego lobbowa-

nia w tych sprawach.

Prof. Andrzej Januszajtis: „Gdañsk jest
piêkny”

Trzeci blok tematyczny dotyczy³ spraw
zagospodarowania przestrzennego œródmie-
œcia Gdañska. W wyk³adzie pt. „Odbudo-

wa Gdañska, a dziedzictwo œwiatowe”

prof. Andrzej Januszajtis przedstawi³
architekturê i zakamarki œcis³ego centrum
Gdañska. Opis w naturalny sposób zaj¹³by
kilka lub nawet kilkanaœcie stron artyku³u.
Jak wiêc uj¹æ wstêp do dyskusji na temat
przestrzeni architektonicznej Œródmieœcia?
Jak rozmawiaæ o temacie ze zrozumieniem?
Pos³u¿ê siê tutaj trafnym opisem centrum
Gdañska, i Gdañska w ogóle, zamykaj¹cym
siê w stwierdzeniu: Gdañsk jest piêkny.
Jest to przemyœlenie prof. Januszajtisa z jed-
nego z jego licznych opracowañ nt. Gdañska.
Jak¿e jest ono m¹dre i dosadne. Jak jed-
nak zdefiniowaæ s³owo – piêkny. Co jest

piêknem? Je¿eli mówimy o piêk-
nej kobiecie, mamy na myœli na-
sze ¿ony, córki, matki. Ka¿da dla
nas jest piêkna. A piêkna kobieta
w sensie ogólnym? W rozumieniu
piêkna bezwzglêdnego posiada
cechy zachwycaj¹ce wszystkich.
A piêkne miasto? Tak samo!
Jest harmonijne, uporz¹dkowane,
w którym zachowane s¹ proporcje
architektoniczne. Urzeka kszta³-
tem, oryginalnoœci¹, a zarazem
prostot¹. Architektura takiego
miasta jest lekka, zachwyca nas
jej umiar i subtelnie oddana war-
toœæ. Tak¹ w³aœnie jest architek-
tura gdañskiej starówki. Czuje-
my siê w niej dobrze, a zarazem

jesteœmy dumni z kunsztu i delikatnego
bogactwa. Proszê dokonaæ retrospekcji:
wszyscy, którzy choæ raz byli w Gdañsku,
zatrzymuj¹ wra¿enia ze spotkania z gdañsk¹
architektur¹ jako odniesienie – wyznacznik
wartoœci. To w³aœnie œwiadczy o piêknie.

Gdañsk, to tak¿e woda, z której miasto
wyros³o – sta³a siê jego istnienia podstaw¹
i sensem. Nie mo¿na, nie zak³ócaj¹c propor-
cji urbanistycznych, pomin¹æ tego aspektu.
Wielokrotnie to podkreœla³ nieod¿a³owany
prof. Witold Andruszkiewicz, prosz¹c o ot-
warcie mostów w Gdañsku – tak, by³o daw-
niej. Aby Gdañsk móg³ ¿yæ swoj¹ wod¹.

Taki powinien byæ w³aœnie wyznacznik
architektury œródmieœcia miasta. Oddaj¹cy
proporcje i historiê miasta, która odcisnê³a
siê w dziejach œwiata. Gdañsk musi pozo-
staæ piêkny.

Nie mo¿na dopuœciæ do przekroczenia
granicy pomiêdzy miastem z klas¹, trady-
cja, dziedzictwem, a urbanistyk¹ odpustow¹
i tandetn¹ architektur¹ przypadkowo pod-
porz¹dkowan¹ doraŸnym celom bizneso-
wym i deweloperskim. Na przyk³ad projek-
towana deformacj¹ historycznych spichlerzy
przy Mot³awie, które maja przeci¹æ harmo-
nijn¹ liniê zabudowy – burz¹c ³ad archi-
tektoniczny.

Ireneusz Lipecki, autor tekstu

Jan Bogus³awski i Waldemar Zieliñski (Prezes i Sekretarz Pomorskiej
Rady Federacji NT NOT)

Prof. Andrzej Januszatis, prezes Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”

spraw, kierowane by³y interwencje, m.in. do
kolejnych premierów Donalda Tuska i Ewy
Kopacz. Ostatecznie Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju uzna³o „mo¿liwoœæ zg³osze-

nia potrzeby wykonania przejazdu dro-

gowego biegn¹cego pod linia kolejow¹”
(pismo DTK-III-053-88(3)-MK/2014 z dnia
28-11-2014 r.), a takiemu stanowisku mi-
nisterstwa w sukurs przychodzi spó³ka
SKM Trójmiasto sp. z o.o. (pismo SKM
I3.416.08.32.14 z dnia 29-10-2014 r.), która
bêdzie g³ównym koordynatorem planowa-
nej modernizacji linii SKM do Pruszcza
Gdañskiego. Jest wiêc szansa na rozwi¹za-
nie tej spawy. Poszukiwanie przyczyn do-
tychczasowych zaniedbañ przynios³o tak-
¿e tak¹ konstatacje, i¿ dotychczas np. przy
procesie modernizacji linii dla „Pendoli-
no” niedostatecznie silne by³y naciski na
wybudowanie tunelu, a œrodki finansowe
istnia³y (np. powsta³ tunel w Cieplewie,
³¹cznie przy modernizacji linii E65 do
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Po co? Dlaczego?! Podobnie jest z pro-
jektem k³adek w stylu przeprawy saper-
skiej, które poszatkuj¹ Mot³awê – bloku-
j¹c drogê wodna, niszcz¹c piêkno.

Zabieraj¹c g³os w dyskusji, odnios³em siê
do roli architekta miejskiego, który powi-
nien kochaæ miasto. Dziœ odnosi siê wra¿e-
nie, ¿e osoba piastuj¹ca tê funkcjê, nie jest
uczuciowo zwi¹zana z miastem. Swoj¹ dzia-
³alnoœæ realizuje wy³¹cznie w charakterze
biznesowo-formalnym. Bez pasji, bez wizji
architektury i szacunku dla wielowiekowej
tradycji miasta. Do swojej funkcji, moim
zdaniem, aktualny architekt miejski zwy-
czajnie nie dorós³, lub powodowany jest in-
nymi celami, ró¿nymi od oczekiwañ miesz-
kañców i wynikaj¹cych z tradycji.

Zasygnalizowa³em, jako wspó³autor opra-
cowania pt.: „Synteza uk³adu. Studium re-
alizacji demokracji obywatelskiej przez w³a-
dze Miasta Gdañska na przyk³adzie prac nad
projektowaniem planu zagospodarowania
przestrzennego dla Siedlec (...), ¿e nadal
w naszym mieœcie gwa³ci siê zasady i tryb
przewidziany prawem przy uchwalaniu pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. Ta-
kie dzia³ania oœmieszaj¹ podejmuj¹cych
decyzje. Ale je¿eli taki tryb dotyczy najcen-
niejszego klejnotu miasta, jakim jest jego
centrum – œródmieœcie – œwiatowa wizy-
tówka Gdañska – tutaj nale¿y zaprotesto-
waæ z ca³¹ moc¹!

Odpowiedzialne œrodowiska, w tym

samorz¹dowe i techniczne, powinny mo-

nitorowaæ dzia³ania i g³oœno domagaæ siê

uwzglêdnienia piêkna Gdañska. Osobli-

woœci miasta i jego architektury z takim

mozo³em odtworzonej po wojnie, nie mo¿-

na zniweczyæ!

Warto rozwa¿yæ nastêpuj¹ce dzia³ania

Warto rozwa¿yæ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Podjêcie inicjatywy ze strony œrodowi-
ska NOT w celu stworzenia zaplecza dla
szkolnictwa  zawodowego, konsoliduj¹cego
wspó³dzia³anie szkó³ wraz z przedsiêbior-
cami, rzemios³em i wsparciem wobec w³adz.
2. Podjecie dzia³añ zmierzaj¹cych do uzupe³-
nienia sk³adu Gdañskiej Rady Oœwiatowej
o niezale¿nego przedstawiciela – rzecznika
szkolnictwa zawodowego, np. z ramienia
NOT.
3. Zachêciæ dzia³aczy oruñskich do wspól-
nych, zdecydowanych dzia³añ, w szczegól-
noœci dotycz¹cych przejazdów przez tory,
poniewa¿ obecnie ten temat jest niezmier-
nie aktualny.
4. Rozwa¿enie celowoœci powo³ania poro-
zumienia lub fundacji itp. w celu promocji
szkolnictwa zawodowego, nadania mu
rangi np. poprzez specjaln¹ Nagrodê i/lub
stypendia za prace autorskie uczniów szkó³
zawodowych (np. Gdañska Nagroda Tech-
niczna), która – poprzez porozumienie z Re-

ktorami gdañskich uczelni technicznych –
mo¿e byæ dodatkowo premiowana uznaniem
czêœci kompetencji zawodowych – a takie
mo¿liwoœci daje obecnie znowelizowana
ustawa o szkolnictwie wy¿szym. Konkurs
powinien mieæ charakter ogólnopolski.
5. Œrodowisko techniczne powinno, w spo-
sób jednoznaczny, zaj¹æ wspólne stanowi-
sko wobec zagospodarowania œródmieœcia
w kszta³cie oddaj¹cym przede wszystkim
charakter gdañskiej architektury. W tym
zakresie powinno siê tak¿e skonsolidowaæ
dzia³ania z Rad¹ Dzielnicy Œródmieœcia
oraz mieszkañcami miasta.

Proponowane inicjatywy mog¹ byæ czê-
œci¹ projektu utworzenia w Gdañsku Cen-
trum Nauki Morskiej, zbieraj¹cego doœwiad-
czenia i dokumentuj¹ce dorobek naukowy,
techniczny i poznawczy w zakresie techni-
ki morskiej. Oœrodek – o charakterze in-
stytucji dokumentuj¹cej i popularyzuj¹cej
wiedzê z tego zakresu i maj¹cy form¹ edu-
kacyjn¹ – móg³by byæ regionalnym symu-
latorem dla doœwiadczeñ i eksperymentów
uczniów i s³uchaczy gdañskich szkó³.

Z du¿ym uznaniem i pozytywn¹ na-
dziej¹ nale¿y odnotowaæ stanowisko przed-

stawiciela w³adz Rady Miasta w osobie
wiceprzewodnicz¹cego RM prof. Piotra

Czauderny, który w trakcie dyskusji wie-
lokrotnie podkreœla³ koniecznoœæ dostrze-
¿enia problemów mieszkañców nie tylko
w skali makro, ale tak¿e lokalnej, jak np.
kwestie przejazdów na Oruni. Buduj¹ce
jest tak¿e zrozumienie dla zachowania
piêkna miasta i architektonicznej harmo-
nii, np. w poruszanej kwestii zachowania
proporcji odbudowywanych spichlerzy
przy Mot³awie, zachowania wa¿nych i hi-
storycznych budowli, odejœcia od dyktatu
deweloperskiego w centrum miasta. Takie
stanowisko reprezentanta w³adz Rady Mia-
sta daje nadzieje, ¿e w przysz³oœæ sprawy
miasta bêd¹ rozwi¹zywane w sposób wy-
soce odpowiedzialny. Osobiœcie liczê, ¿e
prof. Piotr Czauderna bêdzie gor¹cym orê-
downikiem m¹drego i wywa¿onego roz-
woju miasta, tak¿e w oparciu o postulaty,
wnioski i uwagi z odbytego spotkania
w gdañskim NOT.

Koñcz¹c niniejsze sprawozdanie, po-
zwalam sobie na nastêpuj¹c¹ refleksjê.
Warto korzystaæ z doœwiadczenia i prze-
myœleñ mêdrców, jakich mo¿emy spotkaæ
w naszym mieœcie, do nich niew¹tpliwie
nale¿y prof. Andrzej Januszajtis oraz ar-
chitekt i gdañski przewodnik Stanis³aw
Michel, którzy od lat postuluj¹ o zachowa-
nie tradycji architektonicznej centrum
miasta. Do nich nale¿a³ tak¿e, niestety
zmar³y w ubieg³ym roku, prof. Witold
Andruszkiewicz, z którym mia³em przy-
jemnoœæ organizowaæ w ubieg³ym roku
konferencjê pod znamiennym tytu³em
„Otwórzmy drug¹ po³owê Gdañskiego okna
na œwiat”. I postulat – aby drogi wodne
w Gdañsku, w jego sercu, by³y zawsze
otwarte. W naszym tysi¹cletnim piêknym
Gdañsku drzemie bowiem potencja³ na
kolejne setki lat.

W spotkaniu uczestniczy³o wielu dys-
kutantów. Konkluzje, szczególnie w za-
kresie zachowania architektury œródmie-
œcia, wspiera³ ks. Zbigniew Zieliñski,

proboszcz parafii NMP. Sprawny przebieg
konferencji zapewni³ prowadz¹cy Sekre-
tarz NOT w Gdañsku, Cezary Zieliñski.

Pe³na relacja z konferencji dostêpna jest
pod adresem: http://youtu.be/ozG_0RN13EE.

IRENEUSZ LIPECKI

PREZES STOWARZYSZENIA PARK NA ZBOCZU.

BY£Y NAUCZYCIEL I ZARAZEM ABSOLWENT

GDAÑSKIEGO TECHNIKUM £¥CZNOŒCI IM.

OBROÑCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAÑSKU,

GDAÑSZCZANIN OD ZAWSZE. INICJATOR IDEI

 CENTRUM NAUKI MORSKIEJ W GDAÑSKU.

FOT ARCH.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska

Ks. Pra³at Zbigniew Zieliñski, proboszcz
Bazyliki Mariackiej

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê inicjatorowi i g³ównemu organizatorowi

cyklu spotkañ, Józefowi Kubickiemu. p.o. Prezesa IKO
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Zak³adaj¹c, ¿e przysz³e wojny ZSRR mo-
g¹ dotyczyæ konfliktów zbrojnych z Polsk¹
i Niemcami postanowiono wysiedliæ z te-
renów przygranicznych zamieszka³ych tu
przedstawicieli tych narodowoœci. Na miejsce
deportacji wyznaczono przede wszystkim
obwód karagandyjski w Kazachstanie. Wy-
bór nie by³ przypadkowy, rolnictwo na tym
terenie by³o w katastrofalnym stanie. Nie-
powodzenia kolektywizacji, wysoka umie-
ralnoœæ ludzi i trudne warunki klimatyczne
by³y jednymi z wielu przyczyn tego, ¿e tra-
gicznie spad³a tu liczba gospodarstw rol-
nych, a tym samym ludnoœci.

W maju 1936 r. wyruszy³y z terenów
Ukraiñskiej SRR pierwsze transporty depor-
towanych. Po kilku tygodniach
uci¹¿liwej jazdy poci¹gami to-
warowymi, w czerwcu tego sa-
mego roku byli ju¿ na ziemi
kazachstañskiej. Przez kolejne
miesi¹ce przybywa³y kolejne
grupy niepewnej jutra ludno-
œci. Ich los zosta³ na wiele lat
przes¹dzony. Formalnie z obo-
wi¹zku zes³ania zostali zwol-
nieni dopiero postanowieniem
Rady Ministrów ZSRR z dnia
17.01.1956 r. Wielu z tych,
którzy prze¿yli okres zes³ania
z ró¿nych przyczyn nie powró-
ci³o ju¿ do Polski. Dzisiaj, wraz z ich m³od-
szymi pokoleniami, stanowi¹ trzon licznej
i aktywnej kazachstañskiej Polonii.

Deportacje 1936 r. pozostaj¹ w cieniu
bardziej znanych zes³añ polskiej ludnoœci
w odleg³e tereny ZSRR w latach 1940–1941,
jednak stanowi¹ wa¿n¹ czêœæ naszej historii
i z tego te¿ powodu nie mo¿na o niej zapo-
minaæ. Pamiêta o tym powstaj¹ce w Gdañ-
sku Muzeum II Wojny Œwiatowej. W maju
tego roku trzyosobowa grupa delegowanych
z niego osób (Dmitriy Panto, Dominik Jago-
dziñski i ni¿ej podpisany) uda³a siê w odle-
g³e tereny pó³nocnego Kazachstanu. Celem
by³o m.in. pozyskanie cennych eksponatów,
jak i przeprowadzenie notacji filmowych
z ¿yj¹cymi œwiadkami historii i w terenie.

Do stolicy Kazachstanu Astany dotarliœmy
11 maja br. Lecieliœmy samolotem z War-
szawy z przesiadk¹ w Kijowie. Ze wzglêdu
na konflikt zbrojny w Zachodniej Ukrainie
lot trwa³ ponad dwie godziny d³u¿ej. Samo-

loty du¿ym ³ukiem omijaj¹ niebo nad terena-
mi zagro¿onymi zestrzeleniem samolotów.
Jeszcze tego samego dnia wyruszyliœmy do
le¿¹cej w odleg³ym stepie wsi Krasnodolsk.
Z Astany do Kakszetaw jechaliœmy, bêd¹c¹
w zachodnim standardzie, autostrad¹. Za
Kakszetaw droga zaczê³a siê coraz bardziej
pogarszaæ, by w koñcu zosta³y nam tylko
dziesi¹tki kilometrów drogami, zbli¿onymi
konstrukcj¹ do szutrowych, i polnymi.

,,W stepie szerokim, którego okiem na-
wet sokolim nie zmierzysz…” – do tego
miejsca, jak najbardziej pasuj¹ s³owa tej
znanej ballady o ma³ym rycerzu. Step to
przede wszystkim jego bezkresne obszary.
Czasami wydaje siê, ¿e jakieœ widoczne

wzgórze jest odleg³e zaledwie o kilka kilo-
metrów, a prawda jest taka, ze le¿y 40–50 km
dalej. Step to równie¿ widoki wypasanego
w wielkich stadach byd³a i owiec, to te¿
stada pas¹cych siê na nim koni, ale te¿
i inne niezwyk³e obrazki. Wiosna po ciê¿-
kiej zimie w tym roku przysz³a gwa³towna.
Topniej¹cy szybko œnieg utworzy³ urokliwe
jeziora na ni¿ej po³o¿onych terenach. Za
niecodzienny nale¿y równie¿ uznaæ obraz
id¹cych w szeregu kombajnów zbieraj¹-
cych zbo¿a na wy¿ej po³o¿onych polach.
Tak, w³aœnie w maju, mamy tu obraz ¿niw.
Ubieg³oroczna zima przysz³a zbyt nagle
i uniemo¿liwi³a zebranie wszystkich zbó¿.
Teraz skoszone zostan¹ wykorzystane na
paszê dla trzody chlewnej.

Krasnodolsk to jedna z wielu wsi, jakie
powsta³y na tych terenach w wyniku zasie-
dlenia ich deportowan¹ w 1936 r. ludnoœci¹.
Podobnie, jak w innych okolicznych wsiach,
mieszka tu znaczna grupa Polaków, która

stara siê zachowaæ swoj¹ kulturê, tradycje
i obyczaje, zaszczepiane im z pokolenia na
pokolenie w domach rodzinnych. To nic,
¿e ich codzienny jêzyk sta³ siê niejednokrot-
nie po latach mieszank¹ s³ów z jêzyków
polskiego, ukraiñskiego, rosyjskiego i ka-
zachskiego. Jest nadal zrozumia³y i mo¿na
siê bez problemu porozumieæ. Fenomenem
s¹ natomiast modlitwy i pieœni koœcielne.
We wszystkich miejscach spotkañ, w jakich
byliœmy w Kazachstanie, ich odtworzenie
przez poproszone o to osoby mia³o miejsce
w jak najczystszym pierwotnie jêzyku pol-
skim. Wiara, i przekazywane w rodzinach
tradycje religijne, sta³y siê jednym z podsta-
wowych filarów zachowania jêzyka, a tym

samym polskiej narodowoœci.
Rytm ¿ycia we wsi jest w zna-

cznej mierze powi¹zany z natu-
r¹. W niemal ka¿dym gospodar-
stwie trzyma siê przynajmniej po
kilka krów, a czêsto i stadko
owiec. Wieœ budzi siê o œwicie,
gdy wszyscy wyprowadzaj¹ je
z zagród na wypas w stepie. Po-
tê¿ne stada wypasaj¹ specjalnie
do tego wynajêci i op³aceni przez
w³aœcicieli byd³a pastuchowie.
W po³udnie stado wraca na po-
jenie i dojenie, by ponownie wy-
ruszyæ w step i wróciæ z niego

dopiero wieczorem. Tak jest codziennie,
a¿ do chwili, gdy zima tego nie zatrzyma.
A zimy s¹ tu srogie. Na widzianych zdjê-
ciach u gospodarzy pokazano nam ostatni¹.
Spod zwa³ów œniegu miejscami widaæ
by³o tylko kominy niektórych zabudowañ.
Zamieci œnie¿nych (zwanych tutaj burana-
mi) niewiele jest w stanie zatrzymaæ. Tylko
czêœciowo mog¹ im te¿ sprostaæ stosunko-
wo prymitywne w konstrukcji zapory œnie-
¿ne przy miejscach wylotowych ze wsi.

Wrogiem gospodarzy jest te¿ wiatr ste-
powy. Potrafi latem szybko wysuszyæ pola
i zagra¿a tym samym plonom. Czêœciow¹
ochronê przed nim, jak i zim¹ przed zamie-
ciami stanowi¹ obsadzone na skrajach dróg
i pól szeregi drzew. W czasie kilkudniowego
pobytu w Krasnodolsku mieliœmy równie¿
mo¿noœæ poznania czegoœ, co wczeœniej
zna³em tylko z literatury wspomnieniowej
zes³añców. Oto podmok³e wod¹ topniej¹-
cego œniegu tereny stepu sta³y siê rajem do

Śladami Polaków deportowanych do Kazachstanu w 1936 roku

W stepie szerokim…
W maju przysz³ego roku minie 80 lat od chwili, gdy mia³ miejsce pocz¹tek gehenny blisko 70 tysiêcy
Polaków zamieszka³ych w przygranicznych z Polsk¹ terenach zachodnich rejonów Ukraiñskiej SRR.
Po wyniszczaj¹cej rolnictwo kolektywizacji, okresie straszliwego g³odu, a tak¿e lat wielkiego terroru

stalinizm przyniós³ kolejn¹ udrêkê.

Bezmiar stepowych obszarów
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wylêgu komarów. Przez kilka dni, nim wiatr
stepowy nie pogna³ ich gdzieœ dalej, by³y
ich w powietrzu miliony. By³y bardzo agre-
sywne, k¹sa³y niemal w samej chwili kon-
taktu ze skór¹. Pocz¹tkowo jedyn¹ nasz¹
broñ stanowi³o wcieranie w odkryte fragmen-
ty skóry szczypiorku. Niestety dawa³o to tyl-
ko czêœciow¹ i chwilow¹ ochronê. Uratowa³
nas jeden z gospodarzy, który podarowa³
nam œrodek do spryskiwania siê przeciw
komarom (we wszystkich sklepach, w tym
w okolicznych wsiach, zosta³y niemal na-
tychmiast wykupione).

Krasnodolsk by³ nasza baz¹ przez ponad
trzy doby. W tym czasie mieliœmy mo¿noœæ
poznania niezwyk³ej goœcinnoœci i otwartoœci
zamieszkuj¹cej j¹ Polonii. Podobnie by³o
zreszt¹ i w innych miejscach naszego pobytu.
Mimo baga¿u prze¿yæ i trudów ¿ycia co-
dziennego s¹ z regu³y niezwykle pogodni
i ¿yczliwi. A ¿ycie na kazachskiej wsi w wie-
lu aspektach odbiega od tego, do czego siê
ju¿ przyzwyczailiœmy. Ot chocia¿by w do-
mach nie ma najczêœciej bie¿¹cej wody, to-
alety s¹ na zewn¹trz, a k¹piel realizuje siê
w baniach. Banie te¿ by³y dla nas przez kil-
ka dni niezapomnian¹ atrakcj¹. Nagrzane do
wysokiej temperatury pomieszczenie, gdzie
w kilku kocio³kach na metalowym piecu
wrze woda. Obok stoi wype³niona zimna
wod¹ metalowa bañka na mleko. Na sze-
rokiej ³awie stoj¹ miski do przygotowania

sobie du¿¹ chochl¹ mieszanki ciep³ej wody
do mycia siê i sp³ukiwania. Stwierdzam, ¿e
poranne i wieczorne k¹piele w tych warun-
kach by³y naprawdê przyjemne i orzeŸwia-
j¹ce dla cia³a.

W trakcie nieco ponad tygodniowego
pobytu w Kazachstanie wykonaliœmy szereg
notacji filmowych ze œwiadkami historii
i w terenie, odbyliœmy te¿ spotkania maj¹ce
na celu pozyskanie ciekawych pami¹tek (eks-
ponatów). W gronie pami¹tek znalaz³y siê
przede wszystkim przedmioty przywiezione
z Ukrainy podczas deportacji. Niezwyk³a
jest dla przyk³adu metalowa rêka z krzy¿a
Chrystusa Ukrzy¿owanego. Pochodzi z le¿¹-
cej na Ukrainie wsi Smotrycz, gdzie, przed
deportacj¹, Sowieci zniszczyli krzy¿ z figur¹,
a jej fragment ukry³a i przywioz³a z sob¹ do
Kazachstanu rodzina Emili Roso³owskiej.
Inn¹ z cennych pami¹tek jest makata œcienna,
coœ w rodzaju wieszanego na œcianie dywa-
nu, zwanego w tutejszym jêzyku ,,kawio-
rem”. Z terenów zachodniej Ukrainy przy-
wioz³a j¹ rodzina El¿biety Kêdzierskiej.
Tych pami¹tek jest znacznie wiêcej i nie
sposób jest tu ich wszystkich wymieniæ
i opisaæ. S¹ wœród nich zdjêcia, dokumen-
ty i inne przedmioty, a czêœæ z nich ma
charakter religijny. Wszystkie znajd¹ swo-
je wykorzystanie w dzia³alnoœci Muzeum.

Do niezwykle cennych treœci¹ nale¿¹ rów-
nie¿ wykonane przez nas notacje filmowe ze

œwiadkami historii. Zrealizowaliœmy je na
terenie wsi Krasnodolsk i – le¿¹cych w jej
pobli¿u – wsi Krasna Polana i Oziornoje,
jak i w mieœcie Karaganda. Ich bohaterkami
s¹ dzisiaj kobiety zbli¿aj¹ce siê do 90 roku
¿ycia, niektóre ju¿ ten wiek przekroczy³y.
Opowieœæ ka¿dej z nich mog³aby stanowiæ
podstawê nie tylko obszernego artyku³u, ale
i grubej ksi¹¿ki. Ka¿da jest zapisem utraco-
nego dzieciñstwa i m³odoœci. W ich relacjach
jest wiele elementów wspólnych. Jest to
wspomnienie transportu w wagonach towa-
rowych, w tym szarpi¹cych wagonów i –
rozlewaj¹cego siê – wydawanego im na po-
stojach, wrz¹tku – ,,kipiatoku”, mê¿czyzn
jad¹cych osobno w wagonach z byd³em,
p³acz¹cych dzieci, kobiet pior¹cych pielu-
chy i odzie¿ dla dzieci w rzekach i strumie-
niach na przystankach.

Dalej jest stacja kolejowa Tajynsza, gdzie,
po wy³adunku z poci¹gu, umieszczano ich
w samochodach ciê¿arowych i wieziono
w step, a w miejscu docelowym oczekiwa³y
na nich bardzo czêsto tylko namioty. Mamy
opowieœci budowy w poœpiechu przed zim¹
ziemianek tzw. stalinówek i domów budo-
wanych z samanów (saman – bloczek 10 do
12 kg, wyrabiany w formach z mieszanki
gliny, s³omy i czasami z nawozu krowiego).
Mamy te¿ obraz dzieci i m³odzie¿y zajêtej
wyrabianiem kiziaków (kiziaki – wysuszo-
ne bloczki na opa³ zim¹, wyrabiane w for-

Zamieszka³a w Krasnodolsku Emilia Roso³owskaja z przekazanymi
w darze dla Muzeum rodzinnymi pami¹tkami

Dworzec w Tajynszy. To tutaj trafia³y poci¹gi towarowe z deporto-
wanymi Polakami z Zachodniej Ukrainy. St¹d dalej wieziono ich

samochodami w g³¹b stepu

Fragment najstarszej czêœci za³o¿onego w 1936 r. cmentarza w Krasno-
dolsku. Poznika³a wiêkszoœæ krzy¿y, czas wyrówna³ poroœniête traw¹

stepow¹ nagrobki z ziemi¹
Autor wœród ruin wybudowanego z samanów domu w opuszczonej

dzisiaj wsi Malinowka
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mach ze zbieranego w oborach i na stepie
nawozu krowiego i koñskiego). Jeszcze in-
nymi scenami s¹ wspomnienia zbioru przez
dzieci k³osów zbó¿ na z¿êtych polach (za-
miast nauki w szkole sz³y na pola, jeden
zebrany woreczek by³ dla ko³chozu, drugi
do domu). S¹ obrazy mroŸnych zim, g³odu
i œmierci dzieci i doros³ych. Mamy relacje
Polaków z innymi narodami, a w nich wiele
pozytywnych odniesieñ do Kazachów i gor-
szych do Niemców. Nie brak przyk³adów
walki komunistów z religi¹, bezpowrotnych
aresztowañ doros³ych, wcielania m³odzie¿y
do Trudarmii1  w czasie wojny itd., itd., tych
niewiarygodnych w¹tków jest jeszcze wiele,
wiele wiêcej.

Wœród zebranych relacji nie brak te¿
takich fragmentów, gdy i s³uchaj¹cym udzie-
la³y siê emocje. Jednym z przyk³adów jest
opowieœæ o zabawach dzieci w tym okresie.
Mieszkaj¹ca we wsi Oziornoje Liuba Balic-
kaja opowiedzia³a, jak to, pod nieobecnoœæ
bêd¹cych w pracy rodziców, robili ze s³omy
i szmatek lalki, kopa³y do³ki i naœladuj¹c
doros³ych bawi³y siê w pogrzeby (,,wszystkie
dzieci p³aka³y”). Wœród wielu innych utkwi³
mi te¿ w pamiêci, malowniczo przedstawio-
ny w s³owach, mieszkaj¹cej dzisiaj w Kara-
gandzie, Marii Jab³oñskiej, obraz ma³ego

dziecka, id¹cego w kaloszach ojca, które
ci¹gnie przez r¿yska do domu uczepion¹ na
plecach wiêksz¹ od niego wi¹zkê chrustu
suchego pio³unu na opa³.? Przejmuj¹cy
by³ te¿, przedstawiony przez ni¹, tragiczny
przypadek okolicznoœci œmierci z g³odu
i zamarzniêcia w drodze grupki dzieci, któ-
re przysz³y ¿ebraæ do Oziornoje z innej
pobliskiej wsi.

Nie tylko na filmie, ale i w pamiêci, po-
zostanie te¿ wiele wra¿eñ zwi¹zanych z no-
tacjami filmowymi w terenie. Do nich nale¿¹
chocia¿by realizacje nagrañ na starym cmen-
tarzu, za³o¿onym w 1936 r. w Krasnodolsku,
ruin domów w opuszczonej wsi Malinowka,
bezmiaru stepu, czy wieczornego sprowa-
dzania krów ze stepu do zagród.

Kazachstan to kraj, w którym wystêpuj¹
kontrasty, mamy tu obrazy bogatej Astany
i biednych wsi, czy robotniczych dzielnic
Karagandy. To jednak kraj przede wszystkim
szybko siê rozwijaj¹cy i posiadaj¹cy boga-
te z³o¿a surowców naturalnych. Po rozpa-
dzie ZSRR i uzyskaniu niepodleg³oœci
16.12.1991 r. stale wzmacnia swoj¹ pozy-
cjê na arenie miêdzynarodowej i robi wiele,
by mieszkaj¹cym tu ludziom ¿y³o siê lepiej.
W swojej nowej historii pamiêta o minionych
latach i podejmuje wiele starañ, by tragiczne

karty minionych lat nie uleg³y zapomnieniu.
Jedno z takich miejsc upamiêtnienia mogli-
œmy zwiedziæ i tym samym dzisiaj poleciæ.
Jest nim le¿¹ce w odleg³oœci oko³o 40 km
od Karagandy Muzeum Kar³agu w Dolince.
Znajduje siê tu budynek, w którym kiedyœ
znajdowa³o siê dowództwo Kar³agu, a dzisiaj
jest tu muzeum poœwiêcone ofiarom obozu.

Kazachstan to miejsce, które warto od-
wiedziæ. Z koñcem maja br. dotar³a do nas
wiadomoœæ, ¿e podjêto w tym kraju kroki
w celu zniesienia obowi¹zku wizowego dla
obywateli naszego kraju. Bêdzie to z pewno-
œci¹ istotne u³atwienie dla naszych wzajem-
nych kontaktów i lepszego zrozumienia
wspólnej historii. To wa¿ne te¿ dla miesz-
kañców Trójmiasta, którzy przez los w³asny,
lub ich rodzinny, doœwiadczyli dramatu de-
portacji do Kazachstanu w 1936 r., czy te¿
w latach kolejnych minionej wojny. Nale¿¹
do przedstawicieli tych, którym uda³o siê po-
wróciæ i dzisiaj zamieszkuj¹ m.in. w Gdañ-
sku, czy w Gdyni. Otrzymanymi od nich pa-
mi¹tkami, jak i zebranymi w Kazachstanie
materia³ami, bêdziemy opowiadaæ w Mu-
zeum o tej, jednej z wielu, tragicznych kart
historii zwi¹zanych z drug¹ wojn¹ œwiatow¹.

TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI

Wyjazd by³ okazj¹ do spotkañ w krêgach Polonii w Kazachstanie. Na zdjêciu spotkanie z polsk¹
klas¹ szkoln¹ przy Gimnazjum Nr 5 w Karagandzie. W drugim rzêdzie od prawej Witalij Chmielewski
wiceprezes Zwi¹zku Polaków w Kazachstanie. W trakcie pobytu wykaza³ daleko id¹c¹ pomoc

w organizacji i przebiegu pobytu delegacji w Karagandzie

Dmitriy Panto prezentuje jedn¹ z przywiezionych
pami¹tek – makatê œcienn¹ (zwan¹ w tutejszym

jêzyku ,,kawiorem”)

Dmitriy Panto z Mari¹ Jab³oñsk¹ – bohaterk¹ jednej z notacji
filmowych w Karagandzie

Stoj¹cy Dominik Jagodziñski i siedz¹cy Dimitriy Panto w trakcie przygo-
towañ do notacji filmowej z mieszkank¹ Krasnodolska Rozali¹ Mironow¹
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Projekt sk³ada siê z kilku modu³ów ma-
j¹cych na celu jak najszersze rozpropagowa-
nie inspiracji antykiem w kulturze, literatu-
rze i sztuce dawnego Gdañska. G³ównymi
dzia³aniami s¹ konferencja naukowa pod
tytu³em Gdañski ogród muz. Gdañsk nowo-
¿ytny wobec tradycji staro¿ytnego Œródziem-
nomorza. Pokrewieñstwa, powinowactwa,
wspólne idee oraz wystawa W gdañskim

ogrodzie muz. Gimnazjum Akademickie

w Gdañsku wobec kultury staro¿ytnych Gre-

ków i Rzymian. Idee, teksty, artefakty. Oba
wydarzenia odbêd¹ siê w siedzibie Biblio-
teki Gdañskiej PAN – 19 czerwca 2015 roku
bêdzie mia³a miejsce zarówno konferencja,
jak i otwarcie wystawy. W otoczeniu ekspo-
natów stanowi¹cych czêœæ bogatego histo-
rycznego ksiêgozbioru przechowywanego

w PAN Bibliotece Gdañskiej bêdzie mo¿-
na zapoznaæ siê z obecnoœci¹ antycznych
wzorców w gdañskiej kulturze, sztuce, li-
teraturze, nauce i szkolnictwie.

Projekt oprócz sfery kulturalnej (wystawa)
i naukowej (konferencja) obejmuje równie¿
sferê popularyzatorsk¹, na któr¹ sk³adaj¹
siê warsztaty dla rodzin z dzieæmi, które
poprowadz¹ Pracownicy Dzia³u Edukacji

Gdañski ogród muz
W nadba³tyckim ogrodzie muz. Gdañsk wobec kultury staro¿ytnych Greków i Rzymian to projekt realizowany przez dwie
instytucje kulturalne – Polsk¹ Akademiê Nauk Bibliotekê Gdañsk¹ i Muzeum Narodowe w Gdañsku – oraz dwie placówki
naukowe – Katedrê Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdañskiego i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdañskiego.

Goœci powita³a dyrektor S³awomira

Suska oraz organizatorka turnieju wiedzy
o D.G. Fahrenheicie Joanna Mieszkow-

ska. Na otwarcie ceremonii uczniowie
przygotowali krótkie przedstawienie, ma-
j¹ce na celu przypomnienie najwa¿niej-
szych faktów z ¿ycia patrona szko³y.
Nastêpnie profesor Andrzej Januszajtis

wyg³osi³ kilka s³ów wstêpu i oficjalnie
otworzy³ obchody urodzinowe, a jego
przemówienie wywar³o ogromne wra¿enie
na s³uchaczach, poniewa¿ jest on osob¹,

posiadaj¹c¹ bezcenn¹ wiedzê na temat hi-
storii Gdañska i jego mieszkañców. Jako
druga wypowiedzia³a siê Lucyna Siewruk,
wiceprezes Fundacji Fahrenheit Polonia,
która zachêci³a wszystkich uczniów do
wziêcia udzia³u w konkursach, zorganizo-
wanych przez grono pedagogiczne szko³y
w Œwibnie. Najm³odsze dzieci uda³y siê
do ró¿nych miejsc w szkole, gdzie odby-
wa³y siê warsztaty artystyczne i zawody
sportowe. W tym samym czasie czterna-
œcioro finalistów turnieju wiedzy o Danie-

lu Gabrielu Fahrenheicie walczy³o o wy-
gran¹ w jednej z sal szkolnych. W komisji
zasiedli profesor Andrzej Januszajtis, vice
prezes Fundacji Fahrenheit Polonia: An-
drzej Siewruk oraz by³y dyrektor Zespo³u
Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjal-
nego nr 25 w Gdañsku – Œwibnie Adam
Kurowski. Po og³oszeniu wyników turnie-
ju, wszyscy uczestnicy otrzymali sportowe
gad¿ety, a trójkê pierwszych laureatów
Fundacja Fahrenheit Polonia obdarowa³a
pucharami i nagrodami w postaci sprzêtu
elektronicznego do odtwarzania muzyki.
¯aden uczeñ nie poczu³ siê przegrany,
poniewa¿ ka¿dy z nich otrzyma³ podarun-
ki i gratulacje od organizatorów. Wszyscy
uczestnicy konkursu wykazali siê ogromn¹
wiedz¹ o Danielu Gabrielu Fahrenheicie
oraz chêci¹ zdobywania szczegó³owych
informacji na jego temat. Mo¿na by³o to
zaobserwowaæ podczas wypowiedzi profe-
sora Andrzeja Januszajtisa, którego uczest-
nicy konkursu s³uchali bardzo uwa¿nie
i zadawali mu wiele pytañ, dotycz¹cych
s³ynnego gdañskiego fizyka. Po zakoñcze-
niu uroczystoœci urodzinowych patrona
szko³y delegacja Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” i Fundacji Fahrenheit Polonia
uda³a siê do G³ównego Miasta, aby z³o¿yæ
wi¹zanki pod gablot¹ z termometrem Da-
niela Gabriela Fahrenheita.

LUCYNA SIEWRUK

329. rocznica urodzin D.G. Fahrenheita

Œwiêtowali w Œwibnie
Dnia 22 maja br. Fundacja Fahrenheit Polonia i Szko³a Podstawowa Nr 88 im. D.G. Fahrenheita zorganizowa³y wspania³¹
uroczystoœæ z okazji 329. urodzin swego patrona. Ku czci s³ynnego gdañszczanina w Zespole Kszta³cenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 25 w Gdañsku – Œwibnie odby³a siê akademia.

W gronie finalistów turnieju wiedzy o D.G. Fahrenheicie prof. Andrzej Januszajtis, Joanna
Mieszkowska (pi¹ta od lewej), Lucyna Siewruk i Andrzej Siewruk

Fot. Joanna Mieszkowska

W Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk
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Czwarte spotkanie K¹cika Literacko-
Poetyckiego dzia³aj¹cego przy Stowarzy-
szeniu „Nasz Gdañsk odby³o siê 7 maja
2015 r. w siedzibie przy ulicy Œw. Ducha
119/121 w Gdañsku.  Tematem by³a „Mi-
³oœæ” w ¿yciu i w poezji. Przybyli twórcy
i mi³oœnicy poezji. Uczestnicy recytowali

Poeci w Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”

Wszystko o mi³oœci

Swoj¹ poezjê czyta Maria S³upianek
Aktor Ryszard Jaœniewicz nie tylko zachwycaj¹co recytowa³ wiersze,

ale dzieli³ siê z uczestnikami umiejêtnoœciami poprawnej wymowy

wiersze poœwiêcone mi³oœci w³asnego autor-
stwa i swoich ulubionych poetów. Wybitny
aktor, Ryszard Jaœniewicz zaproponowa³,
¿e na spotkaniach prowadziæ bêdzie dla
zainteresowanych trening poprawnej wy-
mowy, co spotka³o siê z aprobat¹. Jak zwy-
kle panowa³a mi³a atmosfera.

Nastêpne nasze spotkanie  odbêdzie siê
11 czerwca 2015 roku o godz.17.00 w sie-
dzibie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, na
które serdecznie zapraszamy twórców i mi-
³oœników poezji. Tematem bêdzie „Gdañsk”.

 TEKST I ZDJÊCIA WAC£AW JANOCKI

MNG, jak równie¿ prelekcje o motywach
antycznych w nowo¿ytnej sztuce gdañskiej,
przeznaczone dla uczniów szkó³ œrednich.
Dodatkowo, 27 czerwca mo¿liwy bêdzie
udzia³ w spacerze po Gdañsku, którego
celem bêdzie wêdrówka œladami antyku
w nadba³tyckim grodzie. Fina³ spaceru bê-
dzie mia³ miejsce w siedzibie Biblioteki
Gdañskiej PAN, w której bêdzie mo¿na
zwiedziæ wystawê prezentuj¹c¹ obecnoœæ
staro¿ytnych wzorców w dawnym Gdañsku.

W projekt w³¹czy³o siê równie¿ Stowa-
rzyszenie „Nasz Gdañsk”. Dziêki zdobyciu
dotacji od Miasta Gdañska na realizacjê
zadania publicznego z zakresu edukacji
kulturalnej maj¹cej na celu aktywizacjê
spo³ecznoœci lokalnej oraz rozwijanie œwia-
domego uczestnictwa w kulturze, Stowa-
rzyszenie opracuje publikacjê elektroniczn¹
esejów oraz katalogu wystawy o tytule:
W gdañskim ogrodzie muz. Gimnazjum

Akademickie w Gdañsku wobec kultury

staro¿ytnych Greków i Rzymian. Idee, tek-

sty, artefakty. Projekt zak³ada wykonanie
sk³adu i wersji elektronicznej ksi¹¿ki (for-
mat pdf i inne, wymagane przez e-czytni-
ki), mieszcz¹cej w sobie zbiór esejów oraz
katalog wystawy cymeliów z kolekcji Bi-
blioteki Gdañskiej PAN (tytu³ ca³ego wy-
dawnictwa: W gdañskim ogrodzie muz.

Gimnazjum Akademickie w Gdañsku wobec

kultury staro¿ytnych Greków i Rzymian).
Publikacja w wersji elektronicznej bêdzie
zaprezentowana na wystawie, nastêpnie
zaœ nieodp³atnie udostêpniona w repozyto-
riach i dostêpna on-line.

Wykonanie elektronicznego katalogu wy-
stawowego to niezbêdny element skutecz-
nej promocji i popularyzacji wydarzenia,
jakim bêdzie wystawa cymeliów z kolek-
cji PAN Biblioteki Gdañskiej. Zbiory te
pokazuj¹, jak w Gdañsku w stuleciach
XVI–XVIII na ró¿norakie sposoby odczy-
tywano i wykorzystywano spuœciznê kul-
turow¹ staro¿ytnych Greków i Rzymian.
Dodatkowo mieszkañcy nie tylko Gdañska,
ale i Polski, bêd¹ mieli tym samym okazjê
bli¿ej zapoznaæ siê z dziedzictwem kultu-
rowym i narodowym. W katalogu prezen-
towane bêd¹ szerokiej publicznoœci cenne
i rzadko pokazywane zbiory gdañskie z epo-
ki nowo¿ytnej, bêd¹ce do dziœ pewnego
rodzaju wizytówk¹ Gdañska i maj¹ce spory
potencja³ promocyjny. Dodatkowym skut-
kiem stanie siê równoczeœnie zwiêkszenie
u odbiorców wiedzy na temat dziedzictwa
kulturowego: lokalnego i narodowego.

Upublicznienie z³o¿onej komputerowo
i przekonwertowanej na formaty e-czytni-
ków ksi¹¿ki bêdzie z pewnoœci¹ trwa³ym
nabytkiem dla wszystkich u¿ytkowników
Internetu, w tym np. dla osób potencjalnie

zainteresowanych dziejami Gdañska czy
szeroko pojmowan¹ kultur¹ mieszczañsk¹
w okresie nowo¿ytnym w Europie Œrod-
kowej. Decyduj¹c siê na tê ogólnodostêpn¹
elektroniczn¹ formê publikacji, reagujemy
tak¿e na noœny postulat ucyfrowienia hu-
manistyki (ang. digital humanities), a rów-
noczeœnie prezentujemy wykonan¹ na otwar-
tej licencji za pieni¹dze publiczne ksi¹¿kê
naukow¹. To ostatnie posuniêcie jest od-
powiedzi¹ na postulat udostêpniania treœci
naukowych bez barier i obostrzeñ. Wresz-
cie – maj¹ca powstaæ w ramach zadania
elektroniczna ksi¹¿ka przyczyni siê do
polepszenia jakoœci gdañskich i ogólno-
polskich zasobów sieciowych; a poza tym
– jako rodzaj naukowej popularyzacji wie-
dzy o kulturze dawnego Gdañska – zachêci
do odwiedzenia naszego miasta. Dodatkowo,
z uwagi na mo¿liwoœæ bezp³atnego korzy-
stania z publikacji, zadanie ma szansê trafiæ
do szerszej grupy odbiorców, tym samym
zaznajamiaj¹c z kultur¹, sztuk¹ i nauk¹ daw-
nego Gdañska wiêksze grono odbiorców,
ni¿ w przypadku tradycyjnej publikacji.

Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy do udzia-
³u w konferencji, a tak¿e zwiedzania wy-
stawy, oraz do zapoznania siê z publikacj¹,
która nied³ugo bêdzie ogólnie dostêpna.

MARIA OTTO
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Turniej mia³ na celu oddanie ho³du
wspania³ym zapaœnikom Kazimierzowi i
Stanis³awowi Pryczkowskim z Cartusii
Kartuzy oraz olimpijczykowi z Rzymu,
akademickiemu Mistrzowi Œwiata z War-
szawy – Janowi Kuczyñskiemu (Spójnia
Gdañsk). Jednym z celów by³o równie¿
uczczenie rubinowych godów 40-lecia
sekcji zapaœniczej GLKS Cartusia Kartuzy.

Na kaszubskiej macie wyst¹pi³y ekipy
Rosji, Bia³orusi, UKS Ajas Gdañsk, ULKS
£êkinia ko³o Cz³uchowa, GTS Achilles
Kolbudy, GLKS Morena Wega ¯ukowo,
ZKS LZS Miastko i GLKS Cartusia Kar-
tuzy. W bardzo uroczystym otwarciu udzia³
wziêli: Pose³ na Sejm RP Ziemi Kauszb-
skiej – Stanis³aw Lamczyk, Burmistrz Kar-
tuz – Mieczys³aw Grzegorz Go³uñski, jego
zastêpca Tomasz Belgrau, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kartuz – Andrzej Pryczkow-

ski, Prezes POZZ, Cz³onek Zarz¹du PZZ –
Bar³omiej Pryczkowski, Prezes Cartusii
Kartuzy – Andrzej Formela oraz Dyrektor
Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Abrahama
w Kartuzach – Bogumi³a Ustowska.

Na dwóch matach Gimnazjum nr 1
w Kartuzach rywalizowa³o blisko 70 za-
wodników, w wiêkszoœci walcz¹cych sys-
temem „ka¿dy z ka¿dym”. W kategorii
wagowej lekkiej do 69 kg Mistrz Polski
LZS – Damian Metza (Cartusia Kartuzy)
stan¹³ na najwy¿szym podium, bêd¹c naj-
lepszym polskim zawodnikiem, a wygra³
m.in. ze swoim koleg¹ klubowym Jaku-
bem Hildebrandtem, Iwanem Litwinowem
(Rosja) oraz w finale z Artsiomem Vala-
skowiczem. Jego trener Bart³omiej Prycz-
kowski mia³ w oczach ³zy radoœci, kiedy
Damian sta³ na najwy¿szym podium i wy-
przedzi³ m.in. Piotra Zab³ockiego z ZKS

LZS Miastko. W wadze ciê¿kiej do 100 kg
Kacper Wroñski (Morena Wega ¯ukowo)
idzie œladami wujka, mistrza olimpijskie-
go z Seulu i Atlanty – Andrzeja Wroñskie-
go i zosta³ uhonorowany br¹zowym meda-
lem, przegrywaj¹c tylko z dwoma
zawodnikami z Bia³orusi.

Klasyfikacja zespo³owa:
1. GLKS Cartusia Kartuzy
2. Bia³oruœ
3. Rosja
4. ULKS £ekinia
5. ZKS LZS Miastko
6. UKS Ajas Gdañsk
7. GTS Achilles Kolbudy
8. GLKS Morena Wega ¯ukowo

MIROS£AW BEGGER

FOT. MATERIA£Y PROMOCYJNE POZZ

W GDAÑSKU

40-lecie suplesów GLKS „Cartusia” Kartuzy

XII Memoria³
im. K i S. Pryczkowskich

oraz J. Kuczyñskiego
W stolicy Kaszub – Kartuzach odby³ siê 23 maja 2015 roku XII Miêdzynarodowy Turniej Zapaœniczy kadetów i m³odzików
w stylu klasycznym o Memoria³ Kazimierza i Stanis³awa Pryczkowskich oraz Jana Kuczyñskiego.


