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O Kościele Św. Katarzyny prawie wszystko (9)

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 na 1947 roku.

Oto dalsze dzieje wyj¹tkowego gdañ-
skiego koœcio³a.

1956–1958 odbudowa dachów
i szczytów

1953 Jesienny sztorm obala po³udnio-
wy szczyt prezbiterium.

1953–1958 Przykrycie koœcio³a dachem
i odbudowa korpusu oddzielonego od
prezbiterium prowizoryczn¹ œcian¹. Od-
budowa szczytów prezbiterium i dwóch
kaplic po³udniowych przy korpusie.
Powrót czêœci wyposa¿enia.

Zasada finansowania by³a taka sama
jak przy odbudowie innych koœcio³ów
w PRL – koszty prac zewnêtrznych po-
krywa³o pañstwo, za prace nad wnê-
trzami p³aci³ u¿ytkownik. W latach
1956–1958 odbudowa dachów i szczy-
tów kosztowa³a 4 443 241 ówczesnych
z³otych. Zamiast pe³nych belek wiêŸby
dachowej zastosowano nowatorskie drew-
niane kratownice, które jednak okaza³y
siê zbyt wiotkie i ³atwopalne.

1957 Sonda¿owy wykop archeologiczny
pod po³udniowo-wschodnim filarem wie¿y
wykazuje œlady osadnictwa z X–XIII w.

1961–1966 Bezskuteczne starania o do-
koñczenie odbudowy.

1966–1967 Remont zniszczonego dachu.

1967 Oddanie korpusu do u¿ytku.

1971–1973 Rekonstrukcja sklepieñ naw
bocznych.

1974–1979 Odbudowa he³mu wie¿y.

Monta¿ 36-metrowego he³mu.
Nowy karylion

Monta¿ 36-metrowego he³mu (pro-
jekt K. Macur) na 44-metrowej wie¿y
by³ wybitnym osi¹gniêciem technicznym.
W 1974 r. zdjêto prowizoryczny dach,
odbudowano koronê murów i podnie-
siono pierwszy element konstrukcji wa-
¿¹cy 7 ton. W rok póŸniej, w dniach
16–23 listopada 1975 r. wielki dŸwig
ustawi³ na szczycie wie¿y zmontowany
u jej stóp 19-tonowy trzon he³mu oraz
cztery 3-tonowe wie¿yczki. Pokrywanie
he³mu miedzian¹ blach¹ trwa³o 4 lata.
Planowane odtworzenie czterech tarcz
zegarowych od³o¿ono na póŸniej (ju¿
s¹ odtworzone i znowu dzia³a – choæ
od czasu po¿aru nieregularnie – zegar).
1975 Powrót obrazów empor.
1980–1982 Rekonstrukcja sklepieñ w na-
wie g³ównej korpusu i w prezbiterium.
1981 Starania o powrót o³tarza Boga
Ojca z Warszawy.
1987 Oddanie do u¿ytku prezbiterium.
1989 Uruchomienie nowego karylionu

– uwieñczenie wieloletnich starañ, zaini-
cjowanych przez gdañszczanina z Ham-
burga Hansa Eggebrechta.

Karylion, na pocz¹tek w postaci auto-
matycznej, oddano do u¿ytku 1 IX 1989 r.,

Ruiny koœcio³a

Fot. Arch.
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w 50. rocznicê wybuchu wojny. Instrument
obejmowa³ 3 pe³ne chromatyczne oktawy
(37 dzwonów) od c1 do c4. Dzwony odla³a
najlepsza holenderska ludwisarnia Konin-
klijke (Królewska) Eisbouts w Asten. Po-
œwiêcono je œwiêtym i b³ogos³awionym,
ludziom zas³u¿onym dla Gdañska, ofiarom
obozów i tym, którzy ich ratowali. Inskryp-
cja najwiêkszego dzwonu, pob³ogos³awio-
nego przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
podczas jego wizyty w Gdañsku w 1987 r.,
g³osi „POKÓJ I POJEDNANIE”. Fundato-
rzy – z Gdañska, Niemiec i Holandii, jeden
dzwon ufundowali ¯ydzi. Piêæ najwiêk-
szych dzwonów wykorzystuje siê dla celów
liturgicznych, porusza je (ko³ysze) specjalny

mechanizm. Do gry automatycznej zastoso-
wano rozrz¹d elektromagnetyczny, sterowa-
ny przez komputer. Maleñki mikroproce-
sor mieœci do 99 melodii, wprowadzanych
za pomoc¹ instrumentu klawiszowego.
Mo¿liwe jest zaprogramowanie dynamiki.
Równomiernie temperowany strój spra-
wia, ¿e dzwony brzmi¹ równie dobrze we
wszystkich tonacjach.
1998 Powiêkszenie karylionu o 12 gór-
nych dzwonów.

Zagra³ Gert Oldenbeuving z Holandii

Powiêkszony karylion obejmuje 4 chro-
matyczne oktawy od c1 do c5. Najwiêkszy
z 49 dzwonów wa¿y 2390 kg, najmniejszy
11 kg, ca³oœæ 14 270 kg. Pod³¹czono tak¿e
stó³ do gry rêcznej. Koncert inauguracyjny
w dniu 28 XI zgromadzi³ tysi¹ce ludzi,
którzy stali na mrozie u stóp wie¿y i s³u-
chali gry Gerta Oldenbeuvinga z Holandii,
ogl¹daj¹c go jednoczeœnie na wielkim ekra-
nie telewizyjnym. Pierwszym utworem by³
Mazurek D¹browskiego, ostatnim trans-
krypcja Ody do Radoœci z IX Symfonii
Beethovena (hymn Unii Europejskiej).
2006 Po¿ar w dniu 22 maja strawi³ remon-
towany w³aœnie dach koœcio³a.

Stra¿ po¿arna przyjê³a zg³oszenie o po-
¿arze o godzinie 14:57, po oko³o 20 minu-
tach od pojawienia siê ognia. Kilka minut
po piêtnastej runê³a konstrukcja dachu, opie-
raj¹c siê na betonowym sklepieniu koœcio³a,
co uchroni³o przed zniszczeniem zabytki
znajduj¹ce siê wewn¹trz. Przed po¿arem na
dachu pracowali dekarze. Dziêki akcji stra-
¿y po¿arnej uratowana zosta³a wie¿a koœcio-
³a, wyniesiono tak¿e wiêkszoœæ zabytkowych
przedmiotów, które znalaz³y schronienie
w Muzeum Narodowym i Ratuszu G³ów-
nego Miasta. W akcji ratowniczej brali te¿
udzia³ policjanci.

2009 Osadzenie zrekonstruowanej sygna-
turki na odbudowanym dachu.

Sygnaturkê zrekonstruowano wed³ug
przedwojennego stanu. Powa¿nym b³êdem
jest sztywne zamocowanie chor¹giewki wia-
trowej, tak ¿e nie mo¿e siê obracaæ. Nie
wykorzystano równie¿ mo¿liwoœci skopio-
wania pochodz¹cej z 1609 r. chor¹giewki,
znanej z przedwojennych ilustracji.

Remont he³mu zakoñczy³ odbudowê
koœcio³a po po¿arze

2011 Remont he³mu wie¿y z wymian¹
czêœci miedzianego poszycia zakoñczy³
odbudowê koœcio³a po po¿arze. W lipcu
zorganizowano w nim niezwykle ciekaw¹
wystawê zabytków karmelitañskich.

Na odbudowê wydano dot¹d 10 mln z³.

2012 W toku odbudowy zaizolowano czêœæ
fundamentów i wymieniono czêœæ okien.

Ca³oœæ prac, wraz z dachami, sygnaturk¹,
zbiciem tynków, wzmocnieniem sklepieñ,
cyfrow¹ inwentaryzacj¹ murów itp. kosz-
towa³a dot¹d 13,8 mln z³.

2013 Karylion uzupe³niony o najwiêkszy
dzwon.

Dzwon, odlany przez firmê Eisbouts nosi
imiê œwiêtej Katarzyny i wa¿y 2835 kg.
Inskrypcja powtarza s³owa psalmu, wypo-
wiedziane przez Jana Paw³a II w 1987 r.:
Niech zst¹pi duch twój i odnowi oblicze tej

ziemi. Karylion liczy teraz 50 dzwonów
o ³¹cznej wadze 17,2 t i nale¿y do grupy
du¿ych, chocia¿ nie najwiêkszych (w samej
tylko Holandii jest 21 wiêkszych zespo-
³ów graj¹cych dzwonów, a takich jak nasz
– po 50 dzwonów – 16).

2014 Zaizolowanie dolnych partii murów.
Zaczêto wymianê przeszklenia okien.

2015 Kontynuacja wymiany przeszklenia
okien. Zaczêto remont elewacji od strony
ul. Katarzynki.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Fot. Andrzej Januszajtis

He³m w odbudowie

Wnêtrze koœcio³a po odbudowie

Fot. Andrzej Januszajtis

Dawna chor¹giewka sygnaturki

(H.B. Meyer, ok. 1937 r.)
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Przybyli cz³onkowie Stowarzyszenia i licznie za-

proszeni goœcie. Dostojnemu Jubilatowi z³o¿yliœmy

najserdeczniejsze ¿yczenia, dziêkuj¹c za Jego do-

tychczasowy wielki wk³ad w kultywowanie historii

naszego miasta i dbanie o w³aœciwy styl architekto-

niczny powstaj¹cych obiektów. Wrêczyliœmy Profe-

sorowi kwiaty i upominki. Zaœpiewaliœmy „Dwieœcie

lat”. Aktor, Ryszard Jaœniewicz, wyrecytowa³ frag-

ment Wielkiej Improwizacji Adama Mickiewicza.

Profesora Przemówi³ Andrzej Januszajtis nie ukry-

waj¹c radoœci i wzruszenia. Uroczyste przyjêcie z po-

czêstunkiem przebieg³o w mi³ej, serdecznej i twór-

czej atmosferze.
WAC£AW JANOCKI

87. Urodziny Andrzeja Januszajtisa

W dniu 25.08.2015 r. po wakacyjnej przerwie odby³o siê spotkanie Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. G³ównym

punktem programu by³y 87. Urodziny profesora Andrzeja Januszajtisa.

Ewa i Andrzej Januszajtisowie

Gratulacje wraz z okolicznoœciowym wierszem

autorstwa Anny Stawskiej

Fot. Roman Nadolny

Fot. Roman Nadolny

Urodzinowe przyjêcie przy œwiecach

Tort nie tylko wspaniale wygl¹da³ ale i smakowa³

Fot. Wac³aw Janocki

Fot. Wac³aw Janocki

Zapraszamy na wyk³ad prof. Andrzeja Januszajtisa

 pt. „Ulica Œwiêtojañska”

który odbêdzie siê w œrodê, 16 wrzeœnia 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 G³ównego Miasta”.

WSTÊP WOLNY!
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Pomorska Kolei Metropolitalna to pierw-
sza od prawie 40 lat wybudowana od pod-
staw linia kolejowa w Polsce oraz pierwsza
wybudowana przez samorz¹d wojewódzki.

Idea – 28 lipca 1909 roku

Choæ wszystko, co zwi¹zane z PKM, jest
nowe, to sama idea budowy linii kolejo-
wej siêga pocz¹tku XX wieku.

Parlament pruski uchwali³ ustawê o wy-
budowaniu niemal 20 kilometrowej linii
kolejowej z Gdañska do Starej Pi³y przez
Brêtowo, Kie³pinek, Kokoszki i LeŸno.
W Starej Pile nowa linia mia³a po³¹czyæ
siê z ju¿ istniej¹c¹ tras¹ Pruszcz Gdañski –
Kartuzy. Planowane po³¹czenie mia³o skró-
ciæ podró¿ z Gdañska do Kartuz, by³o te¿
potwierdzeniem tego, i¿ ju¿ na pocz¹tku
XX wieku myœlano o skomunikowaniu
Gdañska z okolicznymi miejscowoœciami,
tworz¹c w ten sposób pierwowzór kolei
metropolitalnej. Pierwsze poci¹gi z Gdañ-
ska do Kartuz pojecha³y 1 maja 1914 roku.

Trasa przebiega³a przez Gdañsk Wrzeszcz
nasypami i wiaduktami nad obecnymi ulica-
mi Grunwaldzk¹, Wita Stwosza, Polanki,
S³owackiego oraz przez Dolne Migowo, bie-
gn¹c dalej w stronê Kie³pinka i Kokoszek.

Do zakoñczenia I wojny œwiatowej linia
kolejowa z Gdañska do Starej Pi³y le¿a³a
na terenie jednego kraju – Niemiec. Na
trasie Gdañsk – Kartuzy kursowa³y wów-
czas 4 pary poci¹gów pasa¿erskich na dobê.
Prawdopodobnie odbywa³ siê tam równie¿
ruch towarowy. Powstanie Wolnego Mia-

sta Gdañska oraz odrodzenie siê Pañstwa
Polskiego sprawi³o, ¿e wybudowana cztery
lata wczeœniej linia kolejowa, maj¹ca dot¹d
charakter krajowy, sta³a siê lini¹ miêdzy-
narodow¹. Czêstotliwoœæ kursowania po-

ci¹gów do 1939 roku mimo
wszystko nie zmieni³a siê.
Równie¿ podczas okupa-
cji hitlerowskiej utrzyma-
no kursowanie poci¹gów
z Gdañska w stronê Ka-
szub i – pomimo niesprzy-
jaj¹cych i niepewnych cza-
sów – po³¹czenie to cieszy³o
siê wci¹¿ popularnoœci¹.

Z Gdañska na Kaszuby

Koniec funkcjonowania
kolei na trasie Gdañsk –
Kartuzy nast¹pi³ 25 marca
1945 roku. Broni¹ce siê
w Gdañsku niemieckie od-
dzia³y wysadzi³y niemal

wszystkie wiadukty po których porusza³a
siê kolej. Zniszczone konstrukcje oraz pa-
rowozy specjalnie przed wysadzeniem
ustawione na wiaduktach mia³y zatrzymaæ
nacieraj¹c¹ Armiê Czerwon¹. Rosjanie,
napotykaj¹c na swej drodze pozostawione
przez Niemców przeszkody, ponownie pod-
k³adali materia³y wybuchowe dope³niaj¹c
degradacji.

Zniszczenia, jakich dozna³a infrastruk-
tura kolejowa na odcinku Gdañsk – Stara
Pi³a sprawi³y, i¿ jej odbudowa dla zrujno-

wanego wojn¹ kraju by³a nie tyle niemo¿-
liwa, co z pewnoœci¹ nie by³a priorytetem.
Reaktywacjê kolei przekreœli³a ostatecznie
rozbiórka niezniszczonych fragmentów to-
rów kolejowych i przewiezienie ich w oko-
lice Malborka, gdzie zosta³y u³o¿one na
trasie Malbork – Kwidzyn w miejsce roz-
grabionych przez Rosjan torów.

Niemniej temat odbudowy linii kolejo-
wej z Gdañska na Kaszuby podnoszony by³
przez kolejne lata, g³ównie przez œrodowisko
entuzjastów kolei. Argumentem, który siê
powtarza³, by³o przede wszystkim otwarcie
Gdañska na Kaszuby, u³atwiaj¹c tym sa-

30 sierpnia 2015 roku – uroczysta inauguracja

PKM dzia³a!
30 sierpnia 2015 roku mieszkañcy Gdañska po raz pierwszy mieli okazjê wsi¹œæ do poci¹gu i przejechaæ siê now¹ lini¹

kolejow¹, która powsta³a w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Regularne kursy niemal 20-kilometrow¹ lini¹

rozpoczê³y siê 1 wrzeœnia 2015 roku.

Maciej Lignowski, prezes SKM (od lewej), Milena Marczyñska kierownik poci¹gu, Krzysztof Pietrzak,
kierownik poci¹gu, marsza³kowie Ryszard Œwilski i  Mieczys³aw Struk, Tomasz Skonieczny, maszynista,

Krzysztof Rudziñski, prezes PKM oraz Patrycja Formella, kierownik poci¹gu

Marsza³kowie Mieczys³aw Struk i Ryszard Œwilski witaj¹
pierwszych pasa¿erów
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mym okolicznym mieszkañcom komuni-
kacjê. Krytycy odbudowy podnosili zaœ
argument, i¿ inwestycja jest zbyt kosztow-
na, a jednotorowa kolej lokalna jest relik-
tem przesz³oœci.

8 przystanków i 10 nowoczesnych

szynobusów

PKM jest jednak przyk³adem tego, ¿e
marzenia siê spe³niaj¹. Po niemal piêciu
latach przygotowañ i dwóch latach pracy
wybudowano ca³kiem now¹ liniê kole-
jow¹, która czêœciowo biegnie œladem
dawnej kolei kokoszkowskiej. Czêœciowo,
gdy¿ ze wzglêdów praktycznych nie bie-
gnie ona przez Kokoszki, a przez Matarniê
w kierunku Portu Lotniczego im. Lecha
Wa³êsy i dalej w kierunku Kartuz i Oso-
wy, w obu przypadkach ³¹cz¹c siê z istnie-
j¹c¹ ju¿ lini¹ 201 Gdynia – Koœcierzyna.

Linia PKM biegnie ze stacji Gdañsk
Wrzeszcz kolejno przez stacje: Strzy¿a,
NiedŸwiednik, Brêtowo, Jasieñ, Kie³pinek,
Matarnia, Port Lotniczy i Rêbiechowo. Za
przystankiem Rêbiechowo linia PKM roz-
widla siê w kierunku Gdyni (przez Osow¹)
oraz w kierunku Kartuz i Koœcierzyny. Po
torach najnowszej linii kolejowej w Polsce
je¿d¿¹ nowoczesne spalinowe pojazdy szy-
nowe, zwane potocznie szynobusami. Na
potrzeby PKM samorz¹d województwa
pomorskiego kupi³ 10 takich pojazdów.
Tym samym pasa¿erowie maj¹ do dyspo-
zycji nowoczesny œrodek transportu, który
po 70 latach przerwy ponownie skomuni-
kowa³ Gdañsk z Kaszubami.

TEKST I ZDJÊCIA

S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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Po raz pierwszy w dzia³alnoœci Zespo³u
Koordynacyjnego, który od 2012 roku przy-
gotowuje i organizuje – pod patronatem
Prezydenta Miasta Gdañska i „Dziennika
Ba³tyckiego” – cykl uroczystych spotkañ
z osobami „ZAS£U¯ONYMI W HISTORII
MIASTA GDAÑSKA” – uznano, ¿e nie-
zwyk³ym wydarzeniem dla mieszkañców
naszego miasta bêdzie zorganizowanie uro-
czystego spotkania dla dwojga osób jedno-
czeœnie.

Na karylionie „Marsz Solidarnoœci”

W trakcie uroczystoœci prof. Marianna
Sankiewicz-Budzyñska i prof. Gustaw Bu-
dzyñski uhonorowani zostan¹ medalami
przez Prezydenta Miasta Gdañska. Trady-
cyjnie ju¿ o godzinie 11.50 na przedpro¿u
Dworu Artusa zgromadz¹ siê zaproszeni
goœcie, aby o godz. 12.00 wys³uchaæ – zagra-
nego na karylionie przez Annê Kasprzyck¹

– „Marsza Solidarnoœci” autorstwa Gustawa
Budzyñskiego. Tekst i melodia zosta³y
napisane w Wielkanoc 1981 roku. Nastêp-
nie wszyscy zebrani zostan¹ uwiecznieni na
pami¹tkowym zdjêciu przez fotoreportera
„Dziennika Ba³tyckiego”. Po czym Pañ-
stwo Budzyñscy, w asyœcie dwu postaci
ubranych w stroje starogdañskie, wejd¹ do
sali Dworu Artusa.

Uczestników uroczystoœci powita dyrek-
tor Muzeum Historycznego Miasta Gdañ-
ska – Adam Koperkiewicz.

Nastêpnie przemówi prezes Stowarzy-
szenia „Nasz Gdañsk”  doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis. G³ówn¹ laudacjê na czeœæ go-
œci honorowych wyg³osi prof. dr hab. in¿.
Andrzej Czy¿ewski, kierownik Katedry
Systemów Multimedialnych Wydzia³u Elek-
troniki, Telekomunikacji i Informatyki Po-
litechniki Gdañskiej.

Wychowana na idea³ach harcerskich

Oto sylwetki goœci honorowych najbli¿-
szego spotkania.

Marianna Sankiewicz-Budzyñska (ur.
26 wrzeœnia 1921 r.) – elektronik, profesor
Politechniki Gdañskiej. Wychowana na
idea³ach harcerskich, w czasie wojny zo-
sta³a wywieziona z Wilna na roboty przy-
musowe do Niemiec. Dzia³a³a w konspira-
cji, pomagaj¹c innym represjonowanym,
czêsto z nara¿eniem w³asnego ¿ycia. Po
wojnie przyjecha³a do Gdañska i podjê³a
pracê w gdañskiej rozg³oœni Polskiego
Radia, jednoczeœnie studiuj¹c na Politech-
nice Gdañskiej, któr¹ ukoñczy³a w 1950 r.
Dwa lata póŸniej zosta³a wyk³adowc¹ na
tej¿e uczelni. W 1968 roku uzyska³a sto-
pieñ naukowy doktora nauk technicznych.
W latach 1960–1981 siedmiokrotnie by³a
prodziekanem do spraw kszta³cenia na
Wydziale £¹cznoœci (póŸniej Elektroniki).
W latach 1981–1984  pe³ni³a funkcjê pro-
rektora do spraw kszta³cenia Politechniki
Gdañskiej, jako pierwsza kobieta w powo-

jennej historii tej uczelni. W okresie stanu
wojennego – z odwag¹ i zaanga¿owaniem
– zabiega³a o uwolnienie internowanych stu-
dentów i pracowników Politechniki Gdañ-
skiej. W roku 2011 zosta³a odznaczona
przez Prezydenta RP Krzy¿em Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

„Osoba, cz³owiek – bardzo twórcza, z ¿e-
lazn¹ konsekwencj¹ realizowa³a swoje po-
stanowienia, rzeczowa i bardzo konkretna,
z drugiej strony o wielkiej wra¿liwoœci na
drugiego cz³owieka, o wielkim sercu i szla-
chetnoœci”.

(Barbara Z¹bczyk-Chmielewska)

7 lat w komunistycznym wiêzieniu

Gustaw Budzyñski (ur. 16 stycznia 1921 r.)
– akustyk, profesor Politechniki Gdañskiej,
twórca pierwszych w Polsce zak³adów na-
ukowych kszta³c¹cych in¿ynierów dŸwiêku
na Politechnice Gdañskiej i w Pañstwowej

22 września 2015 r. w Dworze Artusa

Niezwyk³e spotkanie
Ja tylko po to ¿yjê, aby pomóc innym potrzebuj¹cym, bo tylko cz³owiek cz³owiekowi mo¿e pomóc

motto ¿yciowe doc. dr in¿. Marianny Sankiewicz-Budzyñskiej

Festina lente (spiesz siê powoli)

motto ¿yciowe doc. dr in¿. Gustawa Budzyñskiego

W dniu 22 wrzeœnia 2015 r. o godz. 12.00 w Dworze Artusa odbêdzie siê ju¿ dziewi¹te spotkanie z cyklu „ZAS£U¯ONY
W HISTORII MIASTA GDAÑSKA”. Goœæmi honorowymi bêd¹: prof. Marianna Sankiewicz-Budzyñska i jej m¹¿ prof. Gustaw
Budzyñski. Goœæmi honorowymi dotychczasowych spotkañ byli: Tadeusz Matusiak, prof. Jerzy M³ynarczyk, Krystyna Stan-
kiewicz, œp. prof. Witold Andruszkiewicz, Halina Winiarska, Stefan Jacek Michalak, ks. inf. Stanis³aw Bogdanowicz oraz
Grzegorz Pellowski.

W latach 1960–1981 siedmiokrotnie pe³ni³a

funkcjê prodziekana ds. kszta³cenia na

Wydziale £¹cznoœci (póŸniej Elektroniki)

Od 1936 roku dzia³a³a w harcerstwie a po

wybuchu wojny w harcerskiej konspiracji
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Wy¿szej Szkole Muzycznej w Gdañsku
(dziœ Akademia Muzyczna im. Stanis³awa
Moniuszki). Porucznik Armii Krajowej
(pseud. Szlifierz, Szymura) powstaniec
warszawski, zastêpca dowódcy Zgrupo-
wania „¯niwiarz”, ciê¿ko ranny w trakcie
walk. Po wojnie wst¹pi³ do  Zrzeszenia Wol-
noœæ i Niezawis³oœæ, gdzie dowodzi³ oddzia-
³em w Obszarze Centralnym (1945–1947).
Za dzia³alnoœæ w AK i Zrzeszeniu Wolnoœæ
i Niezawis³oœæ spêdzi³ 7 lat w komunistycz-
nym wiêzieniu (1948–1955). Po wyjœciu
na wolnoœæ kontynuowa³ na Politechnice
Gdañskiej przerwane przez wojnê studia
rozpoczête na Politechnice Warszawskiej.
Po ich ukoñczeniu w 1959 r. podj¹³ pracê
dydaktyczn¹ na Wydziale Elektroniki PG
oraz jednoczeœnie w Polskim Radiu Gdañsk.
W 1965 uzyska³ stopieñ doktora nauk tech-
nicznych na Politechnice Warszawskiej. Za
dokonania naukowe, dydaktyczne i patrio-
tyczno-obywatelskie by³ wielokrotnie od-
znaczany, wyró¿niany i nagradzany. Otrzy-
ma³ liczne odznaczenia: wojskowe, w tym
Krzy¿ Srebrny Orderu Virtuti Militari
(nadany w 1944 r.), oraz cywilne, w tym
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (nadany w 2007 r.).

WiêŸ z wychowankami trwa do dziœ

Po wyg³oszonych laudacjach oraz wrê-
czeniu medali i wyró¿nieñ, g³os zabior¹
goœcie honorowi uroczystego spotkania,
którzy nastêpnie wpisz¹ siê do naszej „Ksiê-
gi Pami¹tkowej”.

W trakcie przygotowañ do wrzeœniowej
uroczystoœci trzykrotnie spotka³em siê z na-
szymi goœæmi (w pierwszym spotkaniu
uczestniczy³a równie¿ Anna Kuziemska –
cz³onek Zespo³u Koordynacyjnego). Spê-
dzaj¹c z nimi ³¹cznie ponad dziewiêæ go-

dzin, które wype³nione by³y roz-
mow¹ i zadawaniem licznych pytañ,
mog³em siê przekonaæ, jacy to wspa-
niali ludzie i ma³¿eñstwo.

Pani Marianna Sankiewicz-Budzyñ-
ska, to niezwykle interesuj¹ca i aktyw-
na osoba. Nawet obecnie, maj¹c ju¿
ponad dziewiêædziesi¹t lat, potrafi
z godnoœci¹, ¿yczliwoœci¹ i wielk¹
wra¿liwoœci¹, zachowaæ swoj¹ piêkn¹
osobowoœæ w codziennym ¿yciu. Za-
pytana przeze mnie o to, co uwa¿a za
swój najwiêkszy sukces ¿yciowy, bez
chwili namys³u odpowiedzia³a:
– Najwiêksze moje osi¹gniêcie w ¿y-
ciu, to praca z m³odzie¿¹ przez 60 lat.
Mia³am z m³odzie¿¹ sta³y kontakt,
zarówno w pracy, jak i na emeryturze.
Moja wiêŸ z wychowankami trwa do
dziœ. Ja po to ¿yjê, aby pomagaæ innym
potrzebuj¹cym, bo tylko cz³owiek cz³o-

wiekowi mo¿e pomóc. Powiem panu jeszcze,
¿e przez siedem lat doje¿d¿a³am do wiêzie-
nia we Wronkach jako kole¿anka i odwie-
dza³am bliskiego mi kolegê Gustawa Bu-
dzyñskiego. Takie to by³y czasy dla nas,
m³odych, zaanga¿owanych patriotycznie”.

11 listopada 2011 r. koœcio³a œw. Piotra

i Paw³a we Wrzeszczu

Po tej wzruszaj¹cej wypowiedzi, ³atwiej
mi obecnie zrozumieæ Gustawa Budzyñskie-
go, gdy rozmawialiœmy na temat genezy
„Marsza Solidarnoœci”, którego on jest
autorem s³ów i melodii.

– Utwór skomponowa³em ze z³oœci
w Wielkanoc 1981 roku – powiedzia³. – Jak
póŸniej donios³a konspiracyjna prasa pod-
ziemna, w stanie wojennym mój „Marsz So-
lidarnoœci” by³ ju¿ œpiewany w Bazylice œw.

Brygidy w Gdañsku. Opierano siê wtedy na
odrêcznym, niekompletnym zapisie nuto-
wym, który nie móg³ stanowiæ pe³nej infor-
macji melodycznej i rytmicznej o utworze.

11 listopada 2011 r. Gustaw Budzyñski
uda³ siê z ¿on¹ do ich parafialnego koœcio-
³a œw. Piotra i Paw³a we Wrzeszczu na
mszê œwiêt¹ o godz. 18.00, po której zapo-
wiedziano wspólne œpiewanie pieœni oraz
koncert z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Po przerwie zacz¹³ siê koncert, na którym
pozosta³a wiêkszoœæ uczestników nabo-
¿eñstwa, a tak¿e do³¹czyli inni, obecnych
by³o paruset s³uchaczy. Wyst¹pi³ 16-oso-
bowy chór „Starszaki” z parafii na Stogach
– z mikrofonami, statywami i aparatur¹
nag³aœniaj¹c¹. Ten sam zespó³ zapewni³
wczeœniej oprawê muzyczn¹ liturgii. Kon-
cert prowadzi³ ksi¹dz proboszcz, który
w sierpniu tego samego roku, zorganizo-
wa³ pierwsze takie wspólne œpiewanie pa-
rafian. Bêd¹c pod wielkim wra¿eniem
tego¿ spotkania parê dni póŸniej autor
dorêczy³ ks. proboszczowi wydruk nut
i s³ów „Marszu Solidarnoœci”, stworzone-
go przez niego w 1981 roku.

„Ca³y kraj wolnoœci pragnie dziœ…”

– Po pierwszych dwóch czy trzech za-
œpiewanych przez chór utworach, nagra-
dzanych gromkimi oklaskami, us³ysza³em
niespodziewanie zapowiedŸ wykonania
mojej kompozycji – wspomina Gustaw
Budzyñski. – Co wiêcej, ks. proboszcz,
dostrzeg³szy nas oboje siedz¹cych w g³êbi
nawy, poprosi³ o pokazanie siê zebranym,
którzy nagrodzili nas d³ugotrwaj¹cymi okla-
skami. „Marsz Solidarnoœci” zosta³ wyko-
nany z pieczo³owitym zachowaniem zawar-
tych w nim moich intencji ekspresyjnych.

W latach 1981–1984  pe³ni³a funkcjê prorektora

do spraw kszta³cenia Politechniki Gdañskiej

Marianna Sankiewicz-Budzyñska z mê¿em Gustawem Budzyñskim w domowej pracowni



Odœpiewane zosta³y s³owa pierwszej oraz
trzeciej zwrotki (tej dokomponowanej ju¿
w stanie wojennym po pamiêtnej wizycie
Ojca Œwiêtego). By³o wiêc to faktycznie
prawykonanie utworu w 30 lat (!) po jego
skomponowaniu.

– Na zakoñczenie koncertu chór, na bis,
wykona³ ponownie refren „Marszu Solidar-

Tym, co za ojczyznê dali ¿ycie
czeœæ, wieczna czeœæ!

Jeszcze Polska nie zginê³a
Solidarnie wznieœmy ojców œpiew
Obca przemoc nas nie lêka
Robotniczy z Gdañska p³ynie zew
Ch³op, robotnik, inteligent
Ka¿dy kto sumienie ma
Niechaj staje do szeregu,
Bo o wolnoœæ walka trwa.

Ca³y kraj wolnoœci pragnie dziœ
Bo¿e daj, by jednocz¹ca myœl
Polski kraj powiod³a tak by iœæ

Ku szczêœciu móg³, tak daj nam Bóg!
Solidarnoœæ, Solidarnoœæ
Ca³a Polska zjednoczona w niej
Solidarni zwyciê¿ymy
Przywrócimy czeœæ OjczyŸnie swej
Przodków chwa³ê, jej historiê
Suwerennoœæ, wolny byt
Sprawiedliwoœæ, godnoœæ pracy
Tak, by ka¿dy ¿y³ w niej syt.

Ca³y kraj …

Ojcze Œwiêty, twe wezwanie
Byœmy dobrem zwyciê¿ali z³o
Bêdzie naszym przykazaniem
Wype³nimy wiernie wolê Tw¹
Twoje s³owa nam nakazem
¿e „mniej mieæ a wiêcej byæ”
Solidarni chcemy razem
Dla Ojczyzny w Bogu ¿yæ.

Ca³y kraj …Gdañsk, 1981                                    s³owa i melodia: Gustaw Budzyñski

noœci” i wówczas zosta³em wywo³any, abym
przy³¹czy³ siê do chóru – kontynuuje ze
wzruszeniem autor. – Stan¹³em wiêc wœród
chórzystów przy mikrofonie i jeszcze raz
wspólnie odœpiewaliœmy refren – „Ca³y kraj
wolnoœci pragnie dziœ…”, przy wspó³-
udziale publicznoœci i przy ich d³ugo nie
milkn¹cych oklaskach.

Wzruszony do g³êbi powy¿sz¹ opowie-
œci¹ prof. Gustawa Budzyñskiego zdecy-
dowa³em siê zamieœciæ w moim artykule
tekst tego¿ utworu z myœl¹ o naszej pol-
skiej m³odzie¿y.

RUFIN GODLEWSKI

FOT. ARCH
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Marsz Solidarności

Bogata prelekcja by³a wsparta materia-
³em ilustracyjnym z historycznymi doku-
mentami.

Historyczne wody Gdañska

Pocz¹wszy od wyjaœnienia nazewnictwa,
poprzez zarys historii i powsta³e w zwi¹z-
ku z tym zmiany, omówiono prastare szla-

ki komunikacyjne, wskazano na zmiany
geologiczne, by wreszcie przejœæ do bu-
dowli i omówiæ zasady dzia³ania urz¹dzeñ
napêdzanych wod¹. T¹ „opowieœci¹” zo-
staliœmy zabrani na wspania³¹ wycieczkê
po wiekach historii. A wszystko na kan-
wie tworz¹cych siê i istniej¹cych wód tego
terenu. 

 Nie sposób podzieliæ siê tutaj wszyst-
kimi opowiedzianymi  faktami, teoriami
czy te¿ ciekawostkami. Liczne szczegó³o-
we odniesienia do innych miejsc i nawi¹-
zania na przestrzeni czasu ujawni³y impo-
nuj¹ce bogactwo wiedzy prowadz¹cego.
Czas trwania spotkania to 1,5 godziny,
a by³a to niezwyk³a przygoda.               

Po wykładzie Andrzeja Januszajtisa

Hydrografia jak hydro-zagadka
Dzisiejszy Gdañsk, jak i przed laty, têtni ¿yciem i nadal tworzy swoj¹ to¿samoœæ opieraj¹c siê na licznych i zró¿nicowa-

nych wodach. Historia ich zaœ jest zagadkowa. W dniu 22 lipca o godz. 17 w Gdañsku przy ulicy Chlebnickiej 2, przy

wspó³udziale  Towarzystwa Przyjació³ Sztuki,  odby³o siê wyj¹tkowe spotkanie. Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” –

doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis wyg³osi³ wspania³¹ prelekcjê, w której ods³oni³ wiele tajemnic historycznych wód Gdañska.
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   Trwaj¹ce badania archeologicz-
ne ci¹gle wnosz¹ nowe elementy
uk³adanki dotycz¹ce naszego re-
jonu. Powsta³a  dendrochronolo-
gia, nowa metoda datowania zja-
wisk przyrodniczych, zabytków,
i znalezisk archeologicznych, za-
wieraj¹cych drewno. Warunkiem
jest posiadanie odpowiedniej ilo-
œci jego s³ojów. Umo¿liwi³a ona
datowanie z dok³adnoœci¹ nawet
do jednego roku. Dziêki niej mo-
¿emy zweryfikowaæ powsta³e ju¿
tezy. Do chwili obecnej, wiedza o regionie
grodu powsta³ego na tych ziemiach, nie jest
kompletna. Prelegent zapozna³ nas z wie-
loma tajemnicami, które ju¿ zbadano.

„Gdañsk z wody zrodzony”

W œlad za doc. Januszajtisem przekazu-
jê w skrócie tematykê jego wyk³adu. 

Rok 997 – do Gdañska przybywa Œw.
Wojciech. Wykorzysta³ do tego w pe³ni
wyposa¿on¹ ³ódŸ, otrzyman¹ od Boles³a-
wa Chrobrego.

Nastêpnie przedstawiono etymologiê na-
zwy Gdañsk. W najstarszym zapisie urbs
Gyddanyzc prawdopodobnie jest staros³o-
wiañska pó³samog³oska. Zaœ samo brzmie-
nie s³owa, by³o niezmiernie podobne do
dzisiejszego. Rdzeñ pocz¹tkowy gyd czy

Doc. Januszajtis skrytykowa³ czêste dziœ
nazywanie Mot³awy „kana³em”, podczas
gdy jest to pe³noprawna rzeka. B³êdna
równie¿ jest nazwa D³ugie „Pobrze¿e” –
w³aœciwe jest Nabrze¿e.

Niedaleko st¹d znaleziono œlady osad-
nictwa, datowane na X wiek. Nadal jednak
dylematem jest dok³adne okreœlenie rejonu
powstania samego miasta. Jest mo¿liwe, i¿
pocz¹tek grodu czyli „naj-
starszy Gdañsk” mia³ miejsce
na terenie od 600 lat nazywa-
nym Starym Miastem.

Zarzucono teoriê, i¿ Œw.
Wojciech pop³yn¹³ st¹d do
Prus gdañsk¹ „lagun¹” a nie
morzem. Jako argument wska-
zano na wiekowe ruchy tekto-
niczne. To co dzisiaj jest de-
presj¹, kiedyœ ni¹ nie by³o. 

Okazuje siê, ¿e pierwotne
miejsce powstania portu te¿
nie jest tak oczywiste. I tu te¿
wysnuwaj¹ siê ró¿ne bardzo
ciekawe wnioski.

Omówiono historiê rozwoju portu, w tym
kana³ów: Nowej Mot³awy i Raduni, a tak-
¿e rozebranego zamku krzy¿ackiego, któ-
rego nieliczne fragmenty nadal istniej¹.
Przypomniano fosy okalaj¹ce i dziel¹ce
miasto i zamek, podkreœlaj¹ce krajobraz
tego rejonu. Wspomniano ulice wzd³u¿
których p³ynê³a woda.

Zosta³y te¿ omówione bastiony,
istniej¹ce i nieistniej¹ce baszty.
Wskazano ich miejsca, pokazano
zdjêcia z dokumentacji historycz-
nej.

W ca³ym mieœcie by³y w XVII
wieku 594 studnie czerpalne i pom-
powe, zasilane z istniej¹cej ju¿
w tym okresie wie¿y ciœnieñ, czêœæ
z Raduni, a czêœæ grawitacyjnie
tzw. wod¹ fontannow¹. Na Targu
Drzewnym i w innych miejscach
sta³y studnie z ¿urawiem. 

Funkcjonowa³y te¿ liczne fontanny, z któ-
rymi wi¹¿¹ siê ciekawe historie.

Czas niepokoju

W czasach krzy¿ackich, a zw³aszcza pol-
skich, dzia³alnoœæ portu poszerzy³a siê. Przed
I wojn¹ œwiatow¹ spichlerze by³y magazy-
nami i rejon têtni³ ¿yciem. Od czasu powsta-
nia portu stworzono mnóstwo widoków, do-

te¿ gid oznacza³ teren wilgotny, podmok³y.
Natomiast koñcówka sk oznacza miejsco-
woœæ po³o¿on¹ nad wod¹ lub ogólniej na
terenie podmok³ym. Pierwszy wniosek mo¿-
na wysnuæ z zaginionego jêzyka staropru-
skiego. Drugi – na podstawie staropolskiego
s³owa „gdanie”, oznaczaj¹cego taki teren.

Dolne Miasto – ul. £¹kowa Ul. Prof. Zdzis³awa Kieturakisa

kumentuj¹cych przyp³ywanie tu najwiêk-
szych ówczesnych statków – do 2000 stat-
ków rocznie.  

Ostatnie zdjêcie spichlerzy z roku 1944
pokazuje pustki w porcie. ¯ycie jakby za-
mar³o. Nie ma statków. Nie ma nawet wi-
docznych na nim ludzi. Rzeczywiœcie bar-
dzo przygnêbiaj¹cy dokument.



Fot. Bartek Bañka/

materia³y IKM
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Zdjêcie z roku 1945 obrazuje
skutki wojny. Kolejny dokument,
który wrêcz przera¿a. Ukazuje
zgliszcza tego piêknego miejsca.
Jednak co zaskakuje, to mno-
goœæ unieruchomionychjedno-
stek p³ywaj¹cych. 

Plany, marzenia jednych
oraz przegrody, mostki, k³adki

i deweloperzy 

Gdañsk zawdziêcza³ swoje bogactwo
dzia³alnoœci portowej. Przep³yw regulo-
wa³y mosty zwodzone. Brak by³o k³adek,
które z oczywistych wzglêdów przeszka-
dza³yby statkom we wchodzeniu do portu.
Za³o¿enie k³adki wtedy jak i teraz, po
wielu latach – spowoduje znaczne utrud-
nienie ruchu wodnego. Z ca³¹ pewnoœci¹
utrudni to i tym samym ograniczy wejœcie
statkom Bia³ej Floty i najwspanialszym
jednostkom – ¿aglowcom.

Kolejne zaskoczenie to m³yny, które
by³y napêdzane wod¹. Na samym Starym
Mieœcie by³o ich ok 20. Ró¿ne mia³y prze-
znaczenie. Dawny Ma³y M³yn by³ przy ul.
Na Piaskach. Dzisiejszy Ma³y M³yn de
facto s³u¿y³ innym celom. Zosta³ tak na-
zwany po wojnie, przez nieporozumienie.

Z wielk¹ pasj¹ omówiono m³yny, ich
cele i zasady dzia³ania. Wskazano na miesz-
cz¹cy siê przy Kamiennej Œluzie – m³yn
rezerwowy. Sama œluza s³u¿y³a do utrzy-
mania sta³ej wysokoœci wody w fosach. Je-
dyny taki obiekt w Europie. Grodze œluzy
z wie¿yczkami z piaskowca sprowadzonego
z dzisiejszej Belgii, pochodz¹ z XVII w.
Wyj¹tkowy i autentyczny obiekt, pozosta³oœæ
dawnego Gdañska, w dramatyczny sposób
niszczeje.  

W odniesieniu do teraŸniejszoœci rozbu-
dzono marzenia, co do rewitalizacji Wiel-
kiego M³yna. Cudu techniki pozostaj¹cym
najwiêkszym œredniowiecznym m³ynem
Europy a¿ do czasów przedwojennych.
Jednak do dnia dzisiejszego, planu uru-
chomienia kó³ nie udaje siê zrealizowaæ.

W czasie tego wspólnego spo-
tkania, podkreœlono znaczenie
monumentalnego Gdañskiego
¯urawia – kolejnego elementu
wspólnej to¿samoœci. Wobec
fantastycznie rozkwitaj¹cego
miasta, mo¿e kiedyœ i ten, naj-
wa¿niejszy wodny symbol Gdañ-
ska, doczeka siê przywrócenia
brakuj¹cego elementu – lin
z bloczkami.

„Nec temere, nec timide”

Jak g³osi stara ³aciñska sentencja, umiesz-
czon¹ na herbie miasta „Nec temere, nec
timide” – ani zuchwale, ani trwo¿liwie.

Zaczerpniête kompendium wiedzy mo¿e
byæ inspiruj¹ce do dzia³ania. Tym bardziej,
¿e ta bardzo ciekawa prelekcja przenios³a
nas w odleg³e czasy.  Pozwoli³a na emocjo-
nalne odczucie problematyki i niezbywal-
nej wartoœci tego terenu, który jest Na-
szym Domem.   

Tymczasem jak wieœci nios¹ szykuje siê
nastêpna wspania³a prelekcja. Kontynu-
acja rozpoczêtej wodnej przygody z Gdañ-
skiem.  

TEKST I ZDJÊCIA EL¯BIETA WASZKIEWICZ

Dariusz Wróblewski – laureatem Konkursu Jednego Wiersza

Dla Budowniczych Wie¿y Ratusza

G³ównego Miasta
Dariusz Wróblewski, cz³onek Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”, zosta³ laureatem I miejsca w Konkursie Jednego Wiersza
„Port Literacki”. Konkurs w czasie Jarmarku Œwiêtego Dominika zorganizowa³a Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdañsku.

NAJPIÊKNIEJSZA

Najdostojniejsza Wertykalna Damo

W klepsydrze kruchych proporcji zamkniêta na wieki

Jasnym dŸwiêkiem gotyku znaczysz drogê ptakom

Z popio³u spiral¹ czasu wyniesiona w b³êkit

Z wierzcho³ka twego w³adca w têczy majestacie

Z trzymanej w d³oni wi¹zki s³onecznych promieni

Rozprys³ych diamentowo w szklistych dni pryzmacie

Patynê czasu oplata gam¹ œwiat³ocieni

Jak akantowe liœcie w koronkê wpl¹tane

W dr¿eniu wysmuk³ych linii renesansu dotyk

Jaskó³ek lotu kresk¹ rzeŸbi lat ornament

W echa pieœni flisaków wpisuj¹c dŸwiêk Roty

Dariusz Wróblewski

Gdañsk, 7 lipca 2015 r.

Dedykujê Budowniczym Wie¿y

Ratusza G³ównego Miasta w Gdañsku

Laur przypad³ mu w udziale za utwór „Najpiêkniejsza”. Uroczysty fina³ odby³ siê
18 sierpnia 2015 roku w Miasteczku Literackim przy Studni Neptuna na D³ugim
Targu. W konkursie móg³ wzi¹æ udzia³ ka¿dy, wrzucaj¹c swój wybrany utwór poetycki
do jednej z czterech rozstawionych w mieœcie poetyckich  skrzynek – w Instytucie

Kultury Miejskiej, w Pomorskim
Centrum Informacji Turystycznej
w Bramie Wy¿ynnej oraz w Bibliote-
ce Manhattan w Centrum Handlowym
Manhattan. Tematyka i forma wiersza
by³a dowolna. Laureatów wy³oni³o
jury w sk³adzie: Marta Podgórnik,
Robert Honet i Jakobe Mansztajn.

Dariuszowi Wróblewskiemu, sk³a-
damy najserdeczniejsze gratulacje i za-
chêcamy do dalszej twórczoœci!

Obok zamieszczamy nagrodzony
wiersz naszego Kolegi, który autor
zadedykowa³ Budowniczym Wie¿y
Ratusza G³ównego Miasta w Gdañsku.

K.K.

Dariusz Wróblewski czyta swój nagrodzony wiersz

podczas fina³u Konkursu Jednego Wiersza „Port

Literacki”

Fot. Bartek Bañka/

materia³y IKM
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W ramach programu, realizowanego od
2010 roku na zlecenie prezydenta Gdañska,
uczniowie klas pierwszych gdañskich gim-
nazjów p³yn¹ na kilkugodzinne rejsy po Za-
toce Gdañskiej i Kanale Portowym. Udzia³
w tych wycieczkach bior¹ ca³e klasy wraz
z nauczycielami. Dotychczas w rejsach z Pro-
gramem Edukacji Morskiej wziê³o udzia³
ju¿ ponad 17 000 gdañskich gimnazjali-
stów. Dziêki takim wyprawom m³odzie¿
zdobywa wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹
z zakresu ekologii oraz ¿eglarstwa.

Podobnie jak w poprzednich edycjach
programu równie¿ w tym roku og³oszono
konkurs plastyczny na plakat. Tym razem
temat konkursu, nad którym patronat ho-
norowy obj¹³ Minister Œrodowiska, to „Œwiat
za sto lat”. Liczba zg³oszeñ i ró¿norodnoœæ
prac dowodz¹, ¿e temat okaza³ siê inspiru-
j¹cy, a nades³ane projekty bardzo ciekawie
pokazuj¹, jak m³odzie¿ wyobra¿a sobie
¿ycie w 2115 roku.

– Celem ogólnopolskich konkursów

Programu Edukacji Morskiej w Gdañsku

jest aktywizowanie i sk³anianie m³odych lu-

dzi do refleksji – mówi Piotr Kowalczuk,
zastêpca prezydenta Gdañska ds. polityki
spo³ecznej. – Takie zabawy w przysz³oœæ

widzian¹ oczami m³odych pokoleñ s¹ dla

doros³ych bardzo pouczaj¹ce. Pokazuj¹, ¿e

m³odzi ludzie bardzo odpowiedzialnie pod-

chodz¹ do eksploatacji dóbr, maj¹c œwia-

domoœæ, ¿e liczy siê nie tylko „tu i teraz”,

ale równie wa¿na jest nawet bardzo odle-

g³a przysz³oœæ. To buduj¹ce.

Jury konkursu wy³oni³o piêcioro zwyciêz-
ców, którym najlepiej uda³o siê za pomoc¹
obrazu sk³oniæ odbiorców do zastanowienia
siê nad swoimi dzia³aniami w kontekœcie
przysz³oœci naszej planety. S¹ to: Aleksan-
dra D¹browska, Jakub Drychta, Wincenty
Kwiatkowski, Sylwia £abêdzka, Martyna
Otrêba. Ca³a pi¹tka laureatów wyp³ynê³a
w wakacyjny rejs po wodach Zatoki Gdañ-

Program Edukacji Morskiej

Chrzest morski, wiatr w ¿aglach

i œwiat za sto lat
Ruszy³a jesienna tura rejsów w ramach Programu Edukacji Morskiej. Od maja trwa ju¿ szósta edycja tego programu,

którego najwa¿niejszym celem jest zaszczepienie m³odym ludziom zami³owania do morza. Skupia siê tak¿e na zapozna-

niu ich z podstawami ¿eglarstwa, podkreœleniu morskich walorów Gdañska, poszerzaniu wiedzy na temat jego historii,

zasad bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cych na wodzie oraz edukacji ekologicznej.

skiej. Trasa rejsu wiod³a wzd³u¿ polskiego
wybrze¿a z przystankami w Gdañsku, Gdy-
ni, Sopocie, Jastarni, we W³adys³awowie
oraz na Helu, gdzie uczestnicy wziêli udzia³
w szkoleniu przeprowadzonym przez pra-
cowników Stacji Morskiej Instytutu Oce-
anografii Uniwersytetu Gdañskiego.

– To by³ wspania³y czas. Czas nauki,

pracy, sprawdzenia siê w trudnych warun-

kach (za³oganci podczas tego rejsu wyp³y-

wali ponad 12 godzin w warunkach 7–8°

w skali Beauforta), ale tak¿e doskona³a oka-

zja do budowania patriotycznych postaw,

kole¿eñstwa i wspó³pracy – chwali uczest-
ników rejsu kapitan Andrzej Kopytko. –
Za³oga, pomimo m³odego wieku i pierwsze-

go kontaktu z morskim ¿eglarstwem, spisa³a

siê wspaniale. Czasami ¿eglarze z d³ugim

morskim sta¿em nie radz¹ sobie w trudnych

warunkach tak dobrze jak ta m³odzie¿.

– Dla mnie, ¿eglarza samotnika, by³o to

bardzo buduj¹ce doœwiadczenie, które

utrwali³o moj¹ wiarê w m³ode pokolenie

oraz sens i potrzebê wychowania m³odzie-

¿y w duchu i tradycji ¿eglarskiej – dodaje
kapitan Andrzej Kopytko.

Pomys³odawc¹ projektu jest Mateusz

Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdañ-
ska ds. Morskich. Grupa LOTOS sponsoru-
je Program od jego II edycji, czyli w bie¿¹-
cym roku ju¿ po raz pi¹ty.

KAIA OSÊKOWSKA

W pierwszym rejsie po wakacyjnej przerwie wzi¹³ udzia³ zastêpca

Prezydenta Miasta Gdañska ds. polityki spo³ecznej Piotr Kowalczuk
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Druga kładka z Wyspy Spichrzów na Długie Pobrzeże?

Od nonsensu do absurdu
Jak wieœæ niesie, we wrzeœniu ma byæ og³oszony konkurs na drug¹ k³adkê (most dla pieszych), jak¹ maj¹ nas uraczyæ

W³odarze naszego miasta. Ju¿ pierwsza – z Zamczyska na O³owiankê by³a kosztownym nonsensem, ale mo¿na w niej

by³o znaleŸæ próbê odpowiedzi na rzeczywist¹ potrzebê, wed³ug nas mo¿liw¹ do zrealizowania – zgodnie ze zdrowym

rozs¹dkiem i zasadami racjonalnego gospodarowania – za pomoc¹ jednostek p³ywaj¹cych.

A wiêc proœciej, o wiele taniej, bez za-
k³ócania piêkna krajobrazu i bez blokowa-
nia ruchu wodnego na Mot³awie.

Zrujnuje historyczny krajobraz

i zatamuje ¿eglugê

Druga k³adka, której pomys³ w tym
roku siê pojawi³ – z Wyspy Spichrzów na
D³ugie Pobrze¿e – jest skrajnym absurdem.
Ma wszystkie wady tej pierwszej i ani jednej
zalety. Jest w najwy¿szym stopniu szkodli-
wa i absolutnie w tym miejscu niepotrzeb-
na. Zaledwie dwieœcie metrów stamt¹d jest
przecie¿ Zielony Most, tu¿ za nim Zielona
Brama i wspania³y D³ugi Targ! To nie s¹
odleg³oœci, dla których warto wydawaæ pie-
ni¹dze (kilkanaœcie milionów z³!) na jeszcze

jedn¹ k³adkê, rujnuj¹c¹ historyczny krajo-
braz i tamuj¹c¹ ¿eglugê. Jeœli dojdzie do
jej zbudowania, to statki bia³ej floty ju¿ tu
nie wp³yn¹ i nawet mniejsze jednostki na-
potkaj¹ na powa¿ne trudnoœci. Tysi¹cletni
port na Mot³awie, odwieczne Wrota Koro-
ny Polskiej bez statków, bez ruchu na wo-
dzie? W imiê jakiej idei do tego d¹¿ymy?
Zagospodarowania cypla Spichlerzy? Ale¿
mo¿na to zrobiæ bez tak drastycznych roz-
wi¹zañ. Je¿eli inwestorom zale¿y na do-
datkowym skomunikowaniu z G³ównym
Miastem (w rejonie ulicy Œw. Ducha – po
co?), to podobnie jak w przypadku O³o-
wianki naj³atwiej, najproœciej i najtaniej
bêdzie zrealizowaæ to za pomoc¹ jedno-
stek p³ywaj¹cych.

Chcemy ogl¹daæ miasto od strony wody

I proszê nam nie wmawiaæ, ¿e k³adka
oznacza rozwój. Raz zbudowana pozostaje
na sta³e, nie da siê jej cofn¹æ bez sporych
kosztów, podczas gdy ruch jednostek wod-
nych mo¿na dostosowaæ do aktualnego za-
potrzebowania. T³umienie ruchu na wodzie
to nie rozwój, to cofanie miasta wbrew
biegowi historii.

Amsterdam: na ³odzi mo¿na zorganizowaæ odczyt,

koncert, wydaæ przyjêcie, a nawet wzi¹æ œlub

Fot. Arch.

Jeœli dojdzie do zbudowania drugiej k³adki, to statki bia³ej floty ju¿ tu

nie wp³yn¹ i nawet mniejsze jednostki napotkaj¹ na powa¿ne trudnoœci.

Tysi¹cletni port na Mot³awie, odwieczne Wrota Korony Polskiej bez

statków, bez ruchu na wodzie? W imiê jakiej idei do tego d¹¿ymy?

Z okazji 35. rocznicy podpisania Porozumieñ
Sierpniowych i zbiegaj¹cych siê z tym 87. Urodzin
profesora Andrzeja Januszajtisa, Prezydent Lech
Wa³êsa zaprosi³  Ewê i Andrzeja Januszajtisów na
spotkanie. Wizyta przebiega³a w bardzo mi³ej at-
mosferze, wspominano lata minione, rozmawiano
o inicjatywach Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
Andrzej Januszajtis poruszy³ w¹tki zabudowy Gdañ-
ska i otrzyma³ pe³ne poparcie Prezydenta Lecha
Wa³êsy dla naszych pomys³ów. Prezydent podaro-
wa³ Profesorowi na urodziny swoj¹ autobiografiê
w jêzyku angielskim, a jego ¿onie wrêczy³ piêkny
bukiet kwiatów. Andrzej Januszajtis odwzajemni³ siê
Ksiêg¹ Jubileuszow¹ Cechu Piekarzy, do której na-
pisa³ wstêp historyczny. Spotkanie zakoñczy³o siê
pysznym deserem w zaprzyjaŸnionej cukierni Grze-
gorza Pellowskiego. Organizatorem spotkania by³
wiceprezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, An-
drzej Siewruk, wspó³pracuj¹cy z Kancelari¹ Lecha
Wa³êsy.

LUCYNA TYCZYÑSKA

Spotkanie u Lecha Wałęsy

35 lat minê³o

Od lewej: Lech Wa³êsa, Andrzej Siewruk, Ewa Januszajtis, Andrzej Januszajtis

Fot. Autorka
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Jednostki, o których piszê, mo¿na za-
mówiæ w pierwszej lepszej stoczni (koszt
rzêdu kilkuset tysiêcy dolarów), a czeka-
j¹c na realizacjê wzi¹æ w leasing np. parê
³odzi, jakie p³ywaj¹ w Amsterdamie, z na-
pêdem spalinowym, hybrydowym, elek-
trycznym, lub najczystszymi ekologicznie
– solarnym i wodorowym. Wykorzystuje siê

je na wszystkie mo¿liwe sposoby: podczas
przeja¿d¿ki po wodzie mo¿na w nich urz¹-
dziæ konferencjê (bra³em w takich udzia³),
wyk³ad, koncert, wyprawiæ przyjêcie, nawet
wzi¹æ œlub, a przede wszystkim ogl¹daæ mia-
sto od strony wody. Podobnie jest w Brugii,
Kopenhadze i wielu  innych miastach, np.
w Chicago, gdzie opracowano specjalny pro-

gram zwiedzania miasta od strony wody –
nie mówi¹c ju¿ o œródl¹dowym Berlinie,
który ma wiêcej statków bia³ej floty ni¿
ca³a Polska! Mamy w Gdañsku du¿o wody
do p³ywania, nauczmy siê j¹ wykorzysty-
waæ, zamiast pêtaæ absurdalnymi k³adka-
mi!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Organizuje – Towarzystwo „Dom Upha-
gena” w ramach cyklu „Soboty u Pañstwa
Uphagenów”. Spotkanie zosta³o dofinan-
sowane ze œrodków Miasta Gdañska.

Charlotte Martha K³ak, primo voto

Makilla z domu Troll. Urodzi³a siê w 1930
roku w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Dziad-
kowie, Maria i Teodor Gutkowski, Polacy,
mieszkali w Pelplinie, prowadzili warsztat

26 września 2015 roku, godz. 17.00: „Sobota u Państwa Uphagenów”

Opowiadaj¹ mieszkañcy ulic

Chlebnickiej i Piwnej
Spotkanie z mieszkañcami ulic Chlebnickiej i Piwnej odbêdzie siê 26 wrzeœnia 2015 roku, godz. 17.00 w Domu Uphagena

przy ulicy D³ugiej 12. Bohaterk¹ czêœci pierwszej pt. „Ja chcia³am do Niemiec” bêdzie Charlotte Martha K³ak, primo voto

Makilla z domu Troll. W czêœci drugiej pt. „Mój kod DNA” wspomnieniami podzieli siê prof. Gunnar Heinsohn.

rymarski. Matka, Martha Anna, w dzieciñ-
stwie straci³a s³uch, polskiego jêzyka nie
zna³a. Ojciec, Paul Albert Troll, Niemiec,
tak¿e g³uchoniemy. Zamieszkali przy ulicy
Tobiasza w W. M. G. W 1936 roku prze-
niesiono ich do Królewca. W sierpniu 1944
roku Martha z dzieæmi wróci³a do Pelpli-
na. Ojciec zagin¹³. W 1956 roku Charlotte
z rodzin¹ zamieszka³a przy ulicy Chlebnic-
kiej 11/12. Wyzywano j¹: „Ta Niemka”.
Od 1980 roku mieszka w Kilonii.

Prof. Gunnar Heinsohn. Urodzi³ siê
w 1943 roku w Ma³ym Kacku. Ojciec, Hen-
ry Heinsohn, z Hamburga, oficer Kriegs-
marine, we wrzeœniu 1939 ostrzeliwa³ Hel.
W 1940 roku wzi¹³ œlub z Roswith¹ Mauer
z Berlina. Zamieszkali przy ulicy 3 Maja
22/24 w Gdyni. W 1943 roku ojciec zgin¹³
na U-Boocie. Opiekunk¹ Gunnara by³a
Irena Przytarska, Kaszubka. W 1994 roku
odwiedzi³ Irenê w Gdyni. Nastêpnego dnia
w Gdañsku pozna³ swoj¹  ¿onê, in¿. arch.
Joannê Sidorczak-Heinsohn. Zamieszkali
przy ulicy Piwnej 66. Socjolog i ekonomi-
sta, emerytowany profesor Uniwersytetu
w Bremie. Za³o¿y³  Instytut do Badañ nad
Ludobójstwem im. Rafa³a Lemkina. Autor
pierwszej encyklopedii ludobójstwa.

Przygotowanie i prowadzenie spotka-
nia: Katarzyna Korczak

Zdjêcia: Marek Zarzecki.
Wyst¹pi¹ uczniowie i pedagodzy Szko-

³y Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina
w Gdañsku Wrzeszczu. Zaœpiewaj¹ i prze-

czytaj¹ fragmenty wspomnieñ: Justyna

Cymerman, Jana Gorbacz, Ewa Kie³piñ-

ska, Angelika Podwojska, Karolina Ko-

walak, Krzysztof Chorzelski, wszyscy
z klasy œpiewu solowego dr hab. Liliany

Górskiej.
Goœcinnie zaœpiewa Regina Stró¿yk.
Na fortepianie zagra mgr Anna Ro-

c³awska-Musia³czyk.

Spotkanie dedykowane jest Irenie Kor-

czak.
WSTÊP WOLNY!

Prof. Gunnar Heinsohn

Rodzeñstwo Gutkowskich, od lewej Martha, Teo-

dor, Maria, siedzi Helena. Lata miêdzywojenne.

Ze zbiorów rodzinnych C. M. K³ak

PATRONAT HONOROWY ORGANIZATORZY: PATRONI MEDIALNI:

SPOTKANIE ZOSTA£O DOFINANSOWANE

ZE ŒRODKÓW MIASTA GDAÑSKA
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Organizacje te posiadaj¹ w swoich œro-
dowiskach bardzo dobre i wiarygodne roz-
poznanie na temat rzeczywistego osobowe-
go kapita³u intelektualnego, który powinien
byæ w³aœciwie zagospodarowany.

Dziwny to paradoks, ¿e organizacje te
nie uczestnicz¹ w zorganizowany sposób
w wyborze W³adz Samorz¹dowych i Par-
lamentarnych, a przecie¿ w organizacjach
tych przewa¿aj¹ osoby o du¿ej wra¿liwoœci
w zabieganiu o dobro wspólne, a nie party-
kularnych interesów.

Brak systemowego wspó³uczestnictwa
tych organizacji w wyborach jest wyni-
kiem i nawykiem ukszta³towanym przez
system sprawowania W³adzy poprzedniej
epoki ustrojowej. Ten szkodliwy (dla ¿ycia
publicznego) stereotyp trzeba zmieniaæ. 

Uwa¿am, ¿e Œrodowiska Twórcze, Na-
ukowe i Techniczne takie jak: SARP, PTE,

NOT Gdañsk (skupiaj¹cy 18 stowarzy-
szeñ), Gdañskie Towarzystwo Przyjació³
Sztuki, Towarzystwo Przyjació³ Gdañska,
czy Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” – po-
winny w sposób zorganizowany uczestni-
czyæ w Wyborach Samorz¹dowych, a na-
wet Parlamentarnych.

Trzeba zaj¹æ zdecydowane stanowisko
albo przy³¹czyæ siê do najbardziej wiarygod-
nej opcji politycznej (na podstawie progra-
mu i wiarygodnoœci personalnej), albo two-
rzyæ zaplecze do budowy samodzielnego
Komitetu Wyborczego na Wybory Samo-
rz¹dowe w 2018 r.

Dla kadry intelektualnej jest to obowi¹-
zek i powinnoœæ wobec spo³eczeñstwa –
zgodnie z maksym¹ Stanis³awa Staszica
„Byæ narodowi u¿ytecznym” (uwzglêd-
nionych w Deklaracji Ideowej SIMP).

W Gdañsku pojawi³o siê œwiate³ko w tu-
nelu. W dniu 27 lipca 2015 r. Pomorska
Rada Federacji SNT NOT  pozytywnie usto-
sunkowa³a siê do  wniosku SIMP  w sprawie
wspó³uczestnictwa NOT w tegorocznych
jesiennych Wyborach Parlamentarnych oraz
Samorz¹dowych w 2018 r. Postanowiono
powo³aæ trzyosobowy zespó³ roboczy, któ-
rego zadaniem bêdzie opracowanie projektu
regulaminu i wewnêtrznej ordynacji wybor-
czej z mo¿liwoœci¹ organizacji prawyborów
do wy³onienia kandydatów ubiegaj¹cych siê
o wybór do w³adz przedstawicielskich. 

Osoby zainteresowane t¹ problematyk¹
i chc¹ce uczestniczyæ w tym przedsiêwziêciu
proszone s¹ o kontakt –
simpgda@wp.pl, ikoorunia@gmail.com
lub kubicki.jozef@gmail.com

JÓZEF KUBICKI (SIMP GDAÑSK)

Zaproszenie do konstruktywnej dyskusji
Ró¿norodne Stowarzyszenia skupiaj¹ce fachowców, specjalistów, ekspertów ze œwiata nauki i techniki z interdyscyplinar-

nych dziedzin powinny byæ naturalnym partnerem dla W³adz Samorz¹dowych a nawet Parlamentarnych.

W niedalekiej perspektywie skoñczy
siê czas „³atwych pieniêdzy” – dostêpu do
funduszy europejskich a zad³u¿ony, drogi
w eksploatacji, Gdañsk nie bêdzie w sta-
nie sprostaæ rosn¹cym kosztom utrzyma-
nia infrastruktury, a co dopiero reagowaæ
na liczne wyzwania i problemy spo³eczne.
Brak solidnie funkcjonuj¹cego przemys³u,
rozwiniêtej gospodarki morskiej, nowo-
czesnych us³ug i rodzimego handlu, daj¹-
cego trwa³¹ perspektywê zatrudnienia, nie
bêdzie bogatego, zasobnego miasta. Bez
zdrowego moralnie i fizycznie spo³eczeñ-
stwa nie jest mo¿liwa zmiana oraz trwa³y
dobrobyt wszystkich jego obywateli.

Otwarte spotkania i merytoryczne dysku-
sje nad strategi¹ dla miasta i regionu odby-
waj¹ siê w Zarz¹dzie Regionu Gdañskiego
NSZZ „Solidarnoœæ” Wa³y Piastowskie 24.
Do dzia³añ na szczeblu samorz¹dowym za-
praszani s¹ ludzie z pomys³ami i wiedz¹.
Miejmy nadzieje, ¿e wy³oni¹ m¹drych re-
prezentantów oraz skonstruuj¹ po¿yteczne
programy.

W kolejce do realizacji d³uga lista oczeki-
wañ spo³ecznych. Miêdzy innymi obni¿ki
wygórowanych czynszów, dostêpnych finan-

sowo programów mieszkaniowych (bez
nadmiernego zad³u¿ania siê w bankach).
Nie tylko „deweloperzy” buduj¹ miasta, to
samorz¹d winien wspieraæ ró¿norodne ini-
cjatywy dostêpnego budownictwa „non
profit”.

Niezale¿na policja ekologiczna, (nie in-
teresowni) ekolodzy od monitorowania kon-
troli œrodowiska, zdrowej ¿ywnoœci oraz
zagro¿eñ epidemiologicznych – s¹ potrzeb-
ni od zaraz np. do ochrony i zachowania
cennego ekologicznie pasa nadmorskiego.

Mieszkañców Gdañska i s¹siednich gmin
niepokoi równie¿ brak wiedzy dotycz¹cej
przyczyn najwy¿szej zachorowalnoœci na
choroby nowotworowe w Polsce w odniesie-
niu do proponowanej budowy przestarza³ej
technologicznie rusztowej spalarni œmieci.

Bez zasad ogólnospo³ecznych zbudowa-
nych na „dekalogu” nie jest mo¿liwe roz-
wi¹zanie rosn¹cych problemów spo³ecznych
taki jak: rozpad rodzin, patologie narko-
manii, pijañstwa i bezdomnoœci. Zaanga-
¿owana praca osób duchownych, wspólnot
religijnych i psychologów w propagowanie
podstawowych norm moralnych i relacji miê-
dzyludzkich okazuje siê nagl¹c¹ konieczno-

œci¹. „Kolorowe rewolucje” i nieodpowie-
dzialne eksperymenty socjologiczne, niestety
nie pomog¹ rodzinom znajduj¹cym siê
w kryzysie oraz nie zapewni¹ odpowied-
niej pieczy zastêpczej dzieciom pozbawio-
nych opieki rodzicielskiej.

Dla tych i innych oddolnych programów
trzeba znaleŸæ odpowiedzialnych przedsta-
wicieli we w³adzach samorz¹dowych oraz
sojuszników w ³awach sejmowych. Spo³ecz-
na kontrola wymaga uzyskania niezbêdnych
procedur legislacyjnych na szczeblach rz¹-
dowych oraz wdra¿ania i finansowania
w samorz¹dzie. Spo³eczne ruchy obywatel-
skie i radni w dzielnicach to ci¹gle niedoce-
niony zasób ludzi autentycznie zaanga¿o-
wanych na rzecz lokalnych spo³ecznoœci.

Gdañszczanie ceni¹cy niezale¿noœæ i nie-
narzucone odgórnie rozwi¹zania s¹ w sta-
nie wykorzystaæ w³asny potencja³ naukowy,
techniczny i spo³eczny w harmonijny roz-
wój wszystkich dziedzin ¿ycia. Budowanie
zaczynamy z u¿yciem materia³ów dostêp-
nych na miejscu nie owiniêtych w medial-
ne opakowania sprowadzane z Warszawy
czy Brukseli.

ARKADIUSZ KOWALINA 

Szansa budowy nieuwik³anego w polityczne

spory spo³eczeñstwa obywatelskiego
Inicjatywa uczestnictwa œrodowisk naukowych i technicznych oraz udzia³ lokalnych wspólnot i ich przedstawicieli w przy-

sz³ych wyborach samorz¹dowych jest ze wszech miar po¿yteczn¹. Wykorzystanie potencja³u uczelni oraz zaanga¿owanie

naukowców i dzia³aczy spo³ecznych to szansa budowy nieuwik³anego w polityczne spory spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Reprezentanci mieszkañców i merytoryczne programy to szansa na sprawiedliwy zrównowa¿ony rozwój Gdañska.
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– W³aœnie mija 25 lat dzia³alnoœci PH

Bysewo Sp. z o.o. na rynku dystrybucji

materia³ów budowlanych. To dobry czas

na podsumowania. Proszê opowiedzieæ

naszym Czytelnikom jak narodzi³a siê

firma, jaka by³a w 1990 r.?

– Firma rozpoczyna³a dzia³alnoœæ w Gdañ-
sku Wrzeszczu, przy ulicy Hallera 16,
w w¹skim przejœciu pomiêdzy ulicami
Hallera i Leczkowa, gdzie zreszt¹ dzia³a
dalej jako jedna z naszych filii. Zaczynali-
œmy jako dwuosobowa firma sprzedaj¹ca
wykoñczeniowe materia³y budowlane, œwiad-
cz¹ca niezwykle wa¿n¹ w tamtym czasie
us³ugê doradztwa w zakresie stosowania no-
woczesnych materia³ów budowlanych. By-
liœmy najsilniej zwi¹zani ze spó³dzielcz¹ Hur-
towni¹ Bysewo z miejscowoœci Bysewo –
st¹d wywodzi siê nasza nazwa. G³ównymi
klientami  byli wykonawcy: mniejsi i wiêksi,
dla których potrafiliœmy i potrafimy dobraæ
najlepszy materia³ do wykonania ich zadañ.
Sukces firmy na Hallera zachêci³ nas do
otwierania kolejnych punktów, co powodo-
wa³o zwiêkszanie liczby pracowników i roz-
rost lokalizacyjny ca³ej spó³ki.

– Co wyró¿nia Bysewo na tle innych,

konkurencyjnych przedsiêbiorstw? Co

takiego proponujecie swoim Klientom –

œwietne ceny, wysok¹ jakoœæ obs³ugi,

szybk¹ realizacjê zamówieñ, a mo¿e

jeszcze coœ innego?

– To, co zdecydowanie wyró¿nia nas na tle
konkurencji to dok³adne zrozumienie po-
trzeb Klienta – na to k³adziemy najwiêk-
szy nacisk i to jest dla nas najwa¿niejsze
w procesie sprzeda¿y. Tworzymy trwa³e
relacje z Klientami i dziêki temu ci Klienci
do nas wracaj¹ – wiedz¹c jakiego poziomu

obs³ugi mog¹ oczekiwaæ. Kluczem do tej
strategii jest profesjonalny zespó³, posia-
daj¹cy szerok¹ wiedzê na temat wykoñ-
czeniowych materia³ów budowlanych, co
pozwala im dobraæ materia³y, które naj-
trafniej spe³ni¹ oczekiwania Klienta.

– Co w 25 letniej historii firmy by³o dla

Pana najwiêkszym wyzwaniem, a co

przynios³o najwiêksz¹ satysfakcjê?

– Wyzwañ by³o wiele, powodów do satys-
fakcji równie¿. Trudno okreœliæ, które z nich
nazwaæ najwiêkszymi. Czymœ, co na pewno
sprawia³o na pocz¹tku spor¹ trudnoœæ by³o
znalezienie równowagi pomiêdzy dynamicz-
nym rozwojem, a wzrostem stabilnym i bez-
piecznym. Z jednej strony poci¹ga³ nas szyb-
ki wzrost, podsycany poczynaniami wielu
naszych konkurentów, a z drugiej hamowa-
³o poczucie odpowiedzialnoœci za rodziny,
pracowników, klientów i dostawców, zmniej-
szaj¹c sk³onnoœæ do podejmowania ryzykow-
nych decyzji. Po latach okaza³o siê, ¿e wielu
naszych konkurentów ju¿ nie ma, gdy¿ prze-
szacowali mo¿liwoœci rozwojowe. My po
25 latach nadal funkcjonujemy, mamy siê
dobrze i wci¹¿ siê rozwijamy. Myœl o tym,
¿e uda³o siê znaleŸæ tê równowagê daje mi
wiele satysfakcji.

– Jak wygl¹da na co dzieñ zarz¹dzanie

firm¹ budowlan¹ zatrudniaj¹c¹… No

w³aœnie, ile osób pracuje w Bysewie?

– Nie jesteœmy firm¹ stricte budowlan¹,
sprzedajemy wykoñczeniowe materia³y bu-
dowlane. Dla mnie ka¿dy dzieñ jest inny,
ka¿dy niesie nowe wyzwania i zadania. Trud-
no mówiæ o liczbie zatrudnionych, bo firma
rozros³a siê na kilka mniejszych firm, które
czy to terytorialnie, czy tematycznie, wyko-
nuj¹ odrêbnie swoje zadania.

– Bysewo to firma gdañska, jednak z wie-

loma oddzia³ami w ca³ej Polsce. Czuj¹

siê Pañstwo zwi¹zani z Gdañskiem?

– Gdañsk jest dla nas miejscem szczegól-
nym. Tu powsta³a nasza firma i w³aœnie tu
odnosi³a pierwsze sukcesy. Miasto i wspó³-
praca z lokalnymi firmami da³y nam mo¿-
liwoœæ rozwiniêcia dzia³alnoœci. Gdañsk ju¿
zawsze bêdziemy wpisywaæ w naszej biz-
nesowej rubryce „miejsce urodzenia” i ju¿
to powoduje, ¿e zwi¹zek z nim pozostanie
najsilniejszy. To nasze firmowe przywi¹za-
nie powoduje, ¿e nawet pracownicy daleko
po³o¿onych od Gdañska oddzia³ów Spó³ki
podkreœlaj¹ „gdañskoœæ” firmy. Mamy szczê-
œcie obserwowaæ wspania³y rozwój naszego
miasta w ostatnich latach, jesteœmy dumni
z Gdañska i z wielk¹ przyjemnoœci¹ pod-
kreœlamy to w ka¿dej rozmowie.

– Wspó³czesny biznes to nie tylko nasta-

wienie na zysk, ale równie¿ dzia³ania

prospo³eczne, skierowane do bliskiego

i dalszego otoczenia firmy. Czy dzia³al-

noœæ spó³ki Bysewo wpisuje siê w tak¹

strategiê?

– „Myœl globalnie – dzia³aj lokalnie” – to
znane has³o idealnie pasuje do naszej stra-
tegii spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu,
któr¹ wdro¿yliœmy i realizujemy ka¿dego
roku. Tylko na terenie Gdañska pomagamy
wielu placówkom, które s¹ objête nasz¹ sta³¹
lub doraŸn¹ pomoc¹. Wystarczy wspomnieæ
Dom Dziecka na Oruni, Miejski Oœrodek
Pomocy Rodzinie, Hospicjum im. Ks. Dut-
kiewicza, Parafiê pw. Œw. Ignacego Loyoli
na Starych Szkotach. Wspó³pracujemy te¿
z Polskimi Szko³ami Budownictwa im. Prof.
Mariana Osiñskiego wspó³organizuj¹c kon-
kursy dla ucz¹cej siê tam m³odzie¿y. To

Rozmowa z Krzysztofem Michniewiczem – właścicielem i wieloletnim Prezesem
Zarządu PH Bysewo Sp. z o.o.

Æwieræ wieku na rynku nie tylko
gdañskim

Oddzia³ w Gdañsku Orunia przy ul. Trakt Œw. Wojciecha 57Siedziba Spó³ki – Olszanka
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Organizatorem projektu jest Stowarzy-
szenie „Nasz Gdañsk”, przy wspó³udziale
Klubu Seniora „Mot³awa”.

Westerplatte

Od 1308 do 1945 roku Gdañsk by³ mia-
stem niemieckojêzycznym. Wszystkie nazwy
w Gdañsku i w obrêbie wolnego miasta by³y
niemieckie. Po 1945 roku przet³umaczono
wszystkie nazwy na jêzyk polski – jedne
mniej, inne bardziej dok³adnie – z jednym
wyj¹tkiem. Nazwa ta obowi¹zuje do dnia
dzisiejszego. Jest ni¹ Westerplatte.

Wp³ywaj¹ca do morza Wis³a oraz pr¹dy
morskie utworzy³y wyspê. Po 1840 roku,
gdy rzeka znalaz³a sobie nowe ujœcie w miej-
scowoœci Górki, zamuli³o siê obecne ujœcie
i utworzy³ siê pó³wysep. Gdañszczanie
bardzo szybko zagospodarowali ten nowy
twór geologiczny. Na pó³wyspie wybudo-
wali kurort, k¹pielisko Westerplatte.

Na pocz¹tku lat dwudziestych, kiedy po-
wsta³o Wolne Miasto Gdañsk, Polska uzy-

ska³a dostêp do morza (144 km), ale bez
portu. Decyzj¹ Ligi Narodów pó³wysep We-
sterplatte przyznano Rzeczpospolitej. Powsta-
³a wówczas Sk³adnica Tranzytowa Wojska
Polskiego. Wybudowany zosta³ kana³ porto-
wy, magazyny, doprowadzono liniê kolejow¹.
Kurort przesta³ istnieæ, a teren zosta³ ogrodzo-
ny i pilnowany przez polskich ¿o³nierzy.

W 1935 roku w³adzê w Gdañsku prze-
jêli faszyœci. W³adze polskie postanowi³y
wiêc wzmocniæ teren Westerplatte buduj¹c
nowe koszary, wartownie i inne obiekty
o znaczeniu obronnym. 1 wrzeœnia 1939
roku o godzinie 4.45 rozpoczê³a siê II
wojna œwiatowa, a zarazem obrona We-
sterplatte. Bohaterski opór obroñców We-
sterplatte trwa³ 7 dni. Do dnia dzisiejszego
wzbudza on wielki podziw i uznanie.

Wis³oujœcie

Antoni van Obbergen gdañski budowni-
czy – fortyfikator, ten sam, który zbudowa³
gdañsk¹ Wielk¹ Zbrojowniê, Bastion œw.

Projekt „70. Rocznica powrotu GDAŃSKA DO MACIERZY”

Wyk³ady i spacery po Gdañsku
z przewodnikiem

Dziêki uprzejmoœci Urzêdu Miasta Gdañska sfinansowany zosta³ projekt pt. „70. Rocznica powrotu GDAÑSKA DO MACIERZY”.
Projekt zorganizowania wyk³adów i spacerów po Gdañsku z przewodnikiem jest odpowiedzi¹ na bardzo du¿e zainteresowanie
mieszkañców tego typu form¹, nie tylko zdobywania wiedzy na temat historii miasta, ale równie¿ spêdzania wolnego czasu.

Gertrudy, rozbudowa³ równie¿ Twierdzê
Wis³oujœcie. Historia tego miejsca siêga po-
cz¹tków miasta Gdañska. U ujœcia Wis³y,
nad brzegiem morza wybudowano prost¹
latarniê morsk¹. Latarniê tê w zasadzie two-
rzy³ metalowy kosz, w którym rozpalano
drewno, a œwiat³o, które emitowa³ wskazy-
wa³o drogê do portu. Miejsce to poprzez
wieki zmienia³o siê, nowoczeœnia³o. Dzisiaj
zwiedzamy to miejsce i podziwiamy jako
wspania³y zabytek o znaczeniu militarnym
w skali œwiatowej.

Kolejny spacer odbêdzie siê 15 wrzeœnia
o godz. 11.00 przy Katowni i Bramie Wy-
¿ynnej, a jego tematem bêdzie „DROGA
KRÓLEWSKA”. Spotkanie zakoñczymy
przy – bêd¹cym obecnie w budowie – Mu-
zeum II Wojny Œwiatowej.

Zapraszam na wycieczkê wszystkich za-
interesowanych – mieszkañców w ka¿dym
wieku, a tak¿e turystów oraz uczniów szkó³.

ROMAN NADOLNY

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY, TEL. 501 679 199

Wycieczka z przewodnikiem przy koszarach Westerplatte I w Twierdzy Wis³oujœcie na majdanie

Fot. AutorFot. Autor

oczywiœcie czêœæ dzia³añ CSR Spó³ki na
terenie Trójmiasta. Nasze filie dzia³aj¹ po-
dobnie w swoich lokalizacjach.

– W polskich firmach coraz czêœciej na-

stêpuj¹ zmiany pokoleniowe. Stery przej-

muj¹ m³odzi biznesmeni, którzy musz¹

zmierzyæ siê z osi¹gniêciami swoich ojców.

Tak jest równie¿ w Pañstwa przypadku.

– Zgadza siê, po 25 latach prowadzenia
firmy zdecydowa³em siê przejœæ do drugiej

linii z zamiarem s³u¿enia swoim doœwiad-
czeniem m³odszym i bardziej energicznym
ode mnie. Stery firmy przej¹³ mój syn, £u-
kasz, który od pocz¹tku swojej drogi zwi¹-
zany jest z Bysewem i który bêdzie dalej
rozwija³ nasz¹ dzia³alnoœæ.

– W ¿yciu zawodowym jest pan w³aœci-

cielem firmy budowlanej, a prywatnie?

– Szczêœliwym mê¿em, ojcem trójki doro-
s³ych ju¿ dzieci, które wybra³y swoj¹ drogê

oraz dziadkiem wspania³ych, szybko rosn¹-
cych, wnucz¹t.

– Czy tak doœwiadczony mened¿er chcia³-

by przekazaæ jak¹œ dobr¹ radê innym

firmom dzia³aj¹cych na rynku budow-

lanym?

– Wybierzcie swoj¹ specjalnoœæ, b¹dŸcie
jak najlepsi i szanujcie konkurencjê.

ROZMAWIA£A MARTA KROPID£OWSKA (IKO)


