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O Kościele Św. Katarzyny prawie wszystko – posłowie

O czym mówi¹ ksiêgi?
Przedstawione w poprzednich numerach naszego miesiêcznika kalendarium dziejów koœcio³a œw. Katarzyny
potwierdza jego niezwyk³e, wprost wyj¹tkowe znaczenie w dziejach Gdañska. Prastara fara Starego Miasta,
której patronkê nazywano Macierz¹ Miejsca (matrona loci), nierozerwalnie zwi¹zana z w³adztwem pierwszych Piastów nad Ba³tykiem, jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych nie tylko w Gdañsku, ale w ca³ej pó³nocnej Polsce.
W toku wielowiekowego rozwoju, nierzadko przerywanego dramatycznymi wydarzeniami, uzyska³a niezwykle urozmaicon¹
postaæ, a jej wnêtrze wype³ni³y bogate skarby kultury, z których co najmniej po³owa
przetrwa³a, wbrew wojennym zniszczeniom
i grabie¿y.
Zachowa³y siê wszystkie obrazy,
mamy œwietn¹ dokumentacjê
Tego dziedzictwa nie wolno zmarnowaæ.
Trzeba zrobiæ wszystko, znaleŸæ wszelkie
mo¿liwe œrodki, by nasza „Katarzynka”
tak¿e wewn¹trz odzyska³a dawn¹ œwietnoœæ. Dzia³ania powinny w pierwszym
rzêdzie obj¹æ nastêpuj¹ce elementy wystroju:
1) O³tarz g³ówny: poniewa¿ a) zachowa³y
siê wszystkie obrazy i b) mamy œwietn¹
dokumentacjê tak fotograficzn¹ jak rysunkow¹ (w dokumentacji Jakuba Deurera), istniej¹ wszelkie przes³anki, ¿eby
odtworzyæ ten wspania³y o³tarz w ca³ej
œwietnoœci.
2) O³tarz z Koronacj¹ Maryi powinien
wróciæ na dawne miejsce, wraz z drug¹
par¹ skrzyde³, zabran¹ po wojnie do
muzeum (obecnie w Muzeum Narodowym w Gdañsku).

Wnêtrze koœcio³a przed wojn¹

3) O³tarz Boga Ojca, dawniej w kaplicy
Rady, móg³by stan¹æ przy lewym (pó³nocnym) filarze ³uku têczy, symetrycznie do poprzedniego.
4) Ma³e organy: zachowana w ca³oœci empora i prawie kompletny prospekt – po
czêœci z XVI w. (malowid³a w Muzeum

Narodowym w Gdañsku) – postuluj¹
pe³n¹ odbudowê ³¹cznie z niezwykle
cennym instrumentem, (11 g³osów, mechaniczna traktura).
5) Wielkie organy: zachowany prawie
w ca³oœci prospekt i dokumentacja warunkuj¹ odbudowê tak¿e i tych wspa-
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Tego dziedzictwa nie wolno zmarnowaæ. Trzeba zrobiæ
wszystko, znaleŸæ wszelkie mo¿liwe œrodki, by nasza
„Katarzynka” tak¿e wewn¹trz odzyska³a dawn¹ œwietnoœæ.
nia³ych organów w ich siedemnastowiecznym blasku wraz z odtworzeniem stosunkowo prostej empory.
Opracowaæ dalekosiê¿ny
harmonogram zadañ

O³tarz g³ówny

6) Ogrodzenie baptysterium: konieczne jest odtworzenie brakuj¹cych elementów (na szczêœcie nielicznych)
wed³ug zdjêæ i rysunków.
7) Kazalnica: tak¿e i tu nale¿y odtworzyæ brakuj¹ce figury i zaplecek. Pelikan z poprzedniej kazalnicy powinien wróciæ na dawne miejsce w nawie
po³udniowej.
8) Empory: nale¿y rozmieœciæ zachowane obrazy na œcianach, podobnie
jak przed ostatnim po¿arem, tylko
bardziej konsekwentnie.
9) Ogrodzenie kaplicy œw. Jerzego: konieczne jest uzupe³nienie brakuj¹cych fragmentów, równie¿ nielicznych.
10) Malowid³a œcienne: tam gdzie to
mo¿liwe, po¿¹dane by³oby uzupe³nienie braków i przywrócenie
czytelnoœci. Nale¿a³oby te¿ uzupe³niæ wed³ug jednolitego planu malowane kwadry na
filarach.

Kazalnica przed wojn¹

Widok na
ma³e organy

Wielkie organy

11) Œwieczniki i paj¹ki: Nale¿y przywróciæ przynajmniej stan
sprzed po¿aru w 2006 r.
12) Dzie³a nowsze i pochodz¹ce spoza Gdañska powinny byæ
rozmieszczone w odpowiednio przystosowanych kaplicach.
Wa¿ne jest opracowanie dalekosiê¿nego harmonogramu
zadañ. Pieni¹dze s¹ mo¿liwe do uzyskania z funduszu norweskiego. Wk³ad w³asny – z Ministerstwa Kultury, Urzêdu Marsza³kowskiego i Urzêdu Miejskiego.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Zaproszenie na dwa wykłady prof. Andrzeja Januszajtisa

Straganiarska i ulice pod murami
Mi³oœników Gdañska zapraszamy do Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego przy ulicy Korzennej
33/35 w Gdañsku na dwa kolejne wyk³ady prof. Andrzeja Januszajtisa z cyklu „Ulice G³ównego Miasta”.
21 paŸdziernika o godzinie 17.30 us³yszymy wiadomoœci na temat ulicy Straganiarskiej. 18 listopada o godzinie
17.30 dowiemy siê wielu szczegó³ów i tajemnic dotycz¹cych ulic pod murami.
Wstêp wolny.
K.K.

Gerhard Nitschke: „Zachowywać przeszłość, kształtować przyszłość”

Niezwyk³y zjazd
Wydarzy³o siê niedawno coœ niezwykle wa¿nego, czego jakoœ nasze media nie zauwa¿y³y. 5 wrzeœnia 2015 roku w Europejskim Centrum Solidarnoœci odby³ siê doroczny zjazd Zwi¹zku Gdañszczan (Bund der Danziger).
W 70 lat po wojnie organizacja niemieckich Gdañszczan po raz pierwszy
urz¹dzi³a go w Gdañsku.
Otworzyæ nowy rozdzia³
To, ¿e jest to mo¿liwe, œwiadczy o g³êbokich przemianach w œwiadomoœci obu naszych narodów. G³oszone przed laty motto
niezapomnianego przewodnicz¹cego gdañskich katolików (Adalbertuswerk) Gerharda Nitschkego: „Zachowywaæ przesz³oœæ,
kszta³towaæ przysz³oœæ” wydaje siê dziœ
zwyciê¿aæ w naszych wzajemnych stosunkach. Dawniej mówiono o pojednaniu, dziœ
coraz czêœciej o przyjaŸni. Zjazd by³ kolejnym dowodem tego, ¿e jest ona nie tylko
mo¿liwa, ale skutecznie realizowana, tak
w sferze prywatnej jak publicznej.
A oto jak zrelacjonowa³ spotkanie przewodnicz¹cy organizacji przesiedleñczych
z Bawarii dr Alfred Lange: „5 wrzeœnia
2015 r. by³ dla Gdañszczan dniem historycznym. 70 lat po wojnie, po ucieczce, wypêdzeniu, przesiedleniu spotkali siê przedstawiciele Gdañszczan, którzy stracili swoj¹
Ojczyznê, z w³adzami dzisiejszego miasta
Gdañska, ¿eby otworzyæ nowy rozdzia³.
Jako miejsce wydarzenia pos³u¿y³o Europejskie Centrum Solidarnoœci (ECS). Prezydent miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz
wyg³osi³ wspania³e, g³êboko wzruszaj¹ce
przemówienie. Czu³o siê, ¿e za ka¿dym
poszczególnym s³owem, ka¿dym zdaniem
kry³o siê jego osobiste przekonanie. To,
co mówi³, koi³o serce.

Gdañska tak¿e z dzieæmi. Doskona³e t³umaczenie na ¿ywo zaprezentowa³ jeden
z g³ównych organizatorów spotkania Carl
Narloch.
G³os zabra³ przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Gdañszczan dr Heiko Körnich. Tak¿e jego
przemówienie by³o g³êboko wzruszaj¹ce.
Punktem kulminacyjnym by³o wrêczenie
Prezydentowi Miasta przez dr Heiko Körnicha, prezesa Zwi¹zku Gdañszczan w Lubece „Z³otej Ig³y Honorowej” Zwi¹zku
Gdañszczan. Kto œledzi³ m¹dr¹ politykê
prezydenta Adamowicza w ostatnich latach,
wie, ¿e s³usznie otrzyma³ to wyró¿nienie.
Do wypowiedzi przy³¹czy³ siê przewodnicz¹cy Mniejszoœci Niemieckiej w Gdañsku Roland Hau. Konsul Giesen przekaza³

w imieniu konsul generalnej Niemiec Cornelii Pieper serdeczne pozdrowienia.
Dyrektor Centrum Solidarnoœci Basil
Kerski wyg³osi³ uroczyste przemówienie
na temat „Gdañskich to¿samoœci”. Bardzo
dobre przemówienie, pobudzaj¹ce do myœlenia, jak sam powiedzia³ subiektywne,
lecz mimo to przekonuj¹ce argumentami
i przykuwaj¹ce uwagê.
Podsumowuj¹c: Cudowny zjazd o zaprawdê historycznym wymiarze, z cudownymi ludŸmi, tak¿e przyjezdnymi z innych
krajów (Szwajcaria, Kalifornia). Gdañszczanie s¹ wdziêczni, ¿e mogli ten dzieñ
prze¿yæ.”
(PRZE£O¯Y£ NA JÊZYK POLSKI
ANDRZEJ JANUSZAJTIS)

Nasz wspólny Gdañsk
Podawa³ rêkê, mówi³ o naszym wspólnym Gdañsku, przywo³ywa³ wspólnotê
wci¹¿ na nowo, zaprasza³ do przybycia do

Fot.: Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Na zdjêciu: Dr Heiko Körnich, prezes Zwi¹zku Gdañszczan w Lubece, dr Basil Kerski,
prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz
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W starych murach nowoczesne i funkcjonalne wnętrza

Hala Targowa – piêkna
Gdañszczanka
Piêkna Gdañszczanka. Tak pieszczotliwie nazywa³a gdañsk¹ Halê Targow¹ projektantka remontu i modernizacji Hali dr hab.
in¿. arch. El¿bieta Ratajczyk-Pi¹tkowska. Minê³o ju¿ dziesiêæ lat kiedy po 4,5-letnim remoncie Hala Targowa otworzy³a
swoje podwoje dla klientów. Zarówno mieszkañcy Gdañska jak i turyœci odwiedzaj¹cy Gdañsk byli i s¹ zadowoleni z mo¿liwoœci dokonywania zakupów w starych murach, a jednoczeœnie nowoczesnych i funkcjonalnych wnêtrzach Hali Targowej.
Kupcy oferuj¹ tu du¿y wybór artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych.
Kupujemy i poznajemy relikty
archeologiczne
Uzupe³nienie stanowi oferta towarów
na przyleg³ym targowisku nazywanym
Zielonym Rynkiem.
Chlub¹ zarówno Hali Targowej jak i Zielonego Rynku s¹ relikty archeologiczne. Pod
Hal¹ Targow¹ znajduj¹ siê fundamenty
koœcio³a romañskiego Œw. Miko³aja, rozbudowanego przez sprowadzonych do Gdañska przez ksiêcia Œwiêtope³ka w 1227 roku
o.o. Dominikanów. Natomiast pod placem
targowym archeolodzy odkryli relikty klasztoru romañskiego, które staraniem Muzeum Archeologicznego zosta³y udostêpnione do zwiedzania. Pod Hal¹ Targow¹
by³o jeszcze wiele innych znalezisk mianowicie: fundamenty chat rzemieœlników,
pieca do wypalania wapna, fragmenty wodoci¹gu drewnianego (d¹b) z wk³adk¹ (rur¹)
o³owian¹, studni¹ spe³niaj¹c¹ funkcje sakralne, fragmenty przewodów grzewczych,
a przede wszystkim wiele dobrze zachowanych szcz¹tków œredniowiecznych Gdañszczan, które pieczo³owicie zosta³y przez archeologów wydobyte i zabezpieczone do
dalszych badañ.

Kupcy zrzeszeni w Spó³ce „Kupcy Dominikañscy” z ogromnym wysi³kiem finansowali wszystkie prace zwi¹zane zarówno
z koniecznymi badaniami archeologicznymi jak te¿ z remontem Hali.
Budowlañcy wespó³ z konserwatorami
zabytków
Generalnym wykonawc¹ remontu Hali
by³a gdañska firma remontowo-budowlana
„Budros”, która miêdzy innymi jako podwykonawców zatrudni³a firmê konserwatorsk¹
p. Piotra Bia³ki z Krakowa. W celu zapewnienia prawid³owego wykonania remontu
Spó³ka zatrudni³a kilku inspektorów nadzoru,
mianowicie: pp. Wac³awa Rasnowskiego,
Aleksandra Piwka, Jakuba Szczepañskiego,
(=)Jacka Gzowskiego i Adama Omachela.
Remont by³ dla wszystkich bardzo trudny,
ale jego efekty s¹ trwa³e. Hala Targowa zosta³a uratowana dla przysz³ych pokoleñ.
Nie mo¿na pomin¹æ trudnej sytuacji prawnej, w jakiej znalaz³a siê Spó³ka w 1993 roku,
po sprzeda¿y Hali i dzia³ek gruntu, na których jest posadowiona, prywatnemu nabywcy. Tocz¹ce siê przez wiele lat procesy przed
s¹dami ró¿nych instancji (z S¹dem Najwy¿szym w³¹cznie) doprowadzi³y do uniewa¿nienia aktu notarialnego kupna-sprzeda¿y
Hali oraz ponownej sprzeda¿y Spó³ce „Kup-

Fot. Marek Zarzecki
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cy Dominikañscy”. Sta³o siê to mo¿liwe
dziêki w³odarzom miasta w osobach Prezydenta Paw³a Adamowicza oraz ówczesnego
Wiceprezydenta Sylwestra Prusia, którzy
uwierzyli w rzetelnoœæ przyrzeczeñ kupieckich. I nie zawiedli siê.
Wiele te¿ zawdziêczaj¹ Kupcy prawnikom, którzy zarówno przed s¹dami, jak
i w³adzami samorz¹dowymi, reprezentowali
interesy Spó³ki „Kupcy Dominikañscy”.
Do dziœ ze Spó³k¹ wspó³pracuj¹ prawnicy:
Boles³aw Senyszyn, Arnošt Beèka, Jerzy
Piotr Luranc, a wielu œwiat³ymi radami
s³u¿y³ prof. Jerzy M³ynarczyk.
Drobne kupiectwo nie zaginie
Kupcy mieli „wrogów”, ale te¿ przyjació³,
których nie sposób wszystkich wymieniæ
z imienia i nazwiska, jak choæby gdañskich
radnych kilku kolejnych kadencji.
Spó³ka „Kupcy Dominikañscy” od pocz¹tku jej powstania funkcjonuje na zdrowych
zasadach finansowych i to powoduje, ¿e nie
straszne jej s¹ trudne warunki egzystowania
drobnego kupiectwa w sytuacji dominacji
wielkich zachodnich sieci handlowych. Wiele
organizacji kupieckich przesta³o istnieæ, niema³o obiektów handlowych przesz³o w obce
rêce. Nierówna konkurencja rodzimego kupiectwa i bogatych sieci handlowych zbiera
¿niwo w postaci zanikaj¹cego tradycyjnego
kupiectwa polskiego.
Kupcy zrzeszeni w Spó³ce „Kupcy Dominikañscy” zapraszaj¹ klientów do tradycyjnych zakupów w Hali Targowej i na
Zielonym Rynku zapewniaj¹c, ¿e: „U nas
zawsze tanio i œwie¿o, a rzetelna i uprzejma obs³uga umili zakupy.” Zapraszamy!
I jeszcze ciekawostka. W 2008 roku
w Berlinie zosta³ wydany album „Najpiêkniejsze Hale Targowe Europy”. Wœród nich
znalaz³y siê dwie polskie hale: wroc³awska
i gdañska. Zapewniam, ¿e nasza gdañska
Hala prezentuje siê bardzo piêknie i dostojnie wœród innych europejskich hal targowych. Szkoda, ¿e ten album nie doczeka³ siê
wydania polskiego i dlatego nie jest znany
szerszej publicznoœci.
JAROS£AWA STRUGA£A
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5 września 2015 r. u stóp Bastionu Żubr

W ho³dzie Kresowianom
W sobotê 5 wrzeœnia 2015 r. o godz. 12.00 w 70. rocznicê przybycia do Gdañska pierwszych transportów
wysiedleñców z dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, odby³a siê niezwyk³a uroczystoœæ.
W scenerii u stóp Bastionu ¯ubr przy ul. Grodza Kamienna, w miejscu gdzie nieopodal niegdyœ przyje¿d¿a³y poci¹gi towarowe i osobowe, zebra³a siê liczna grupa osób oczekuj¹cych na wa¿ne wydarzenie.
Du¿a frekwencja nie dziwi³a, wszak jak
podaj¹ ró¿ne Ÿród³a 30 proc. gdañszczan
posiada kresowe korzenie.
Pami¹tkowy obelisk
G³ównym organizatorem tej tak wa¿nej
dla Kresowian uroczystoœci by³o Towarzystwo Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej,
Oddzia³ Pomorski. Dzia³ania by³y wspierane przez Urz¹d Miasta Gdañska. Po oficjalnych powitaniach, jako pierwszy przemówi³ Prezydent Miasta Gdañska Pawe³
Adamowicz. Odniós³ siê równie¿ do swoich
wileñskich korzeni i przywo³a³ postaæ pochodz¹cego stamt¹d jego ojca. Wœród zabieraj¹cych g³os byli równie¿ przedstawiciele
gdañskich stowarzyszeñ Kresowian i stowarzyszeñ polonijnych z Litwy, Bia³orusi
i Ukrainy. Centralnym punktem uroczystoœci by³o ods³oniêcie przez Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza i Prezesa
Towarzystwa Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej Bo¿enê Kisiel pami¹tkowego obelisku poœwiêconego gdañskim Kresowianom.
Na ods³oniêtym obelisku widniej¹ napisy: „W HO£DZIE KRESOWIANOM,
KTÓRZY ZNALE•LI SWÓJ DRUGI
DOM W ZRUJNOWANYM MIEŒCIE
I POMAGALI TWORZYÆ GDAÑSK
OD NOWA ”//„ W 70. rocznicê przybycia
na dworzec Gdañsk-K³odno pierwszych
transportów przesiedleñców z dawnych
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej //
Miasto Gdañsk 2015 r.”

Ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokona³ Prezydent gdañska Pawe³ Adamowicz wraz Bo¿en¹
Kisiel, prezesem Pomorskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej

Piosenki wileñskie, lwowskie, tatarskie
Po oficjalnej czêœci odby³y siê krótkie, ale
urocze i z du¿¹ doz¹ elementu sentymentalnego, recitale piosenek. W wykonaniu
Ewy Siemaszkiewicz zabrzmia³y piosenki
wileñskie i lwowskie. Pieœniarka tatarska
z Krymu wykona³a dwie pieœni w jêzyku
tatarskim. Uroczystoœæ urozmaici³y równie¿ piosenki zaprezentowane przez zespó³ m³odzie¿y z Wilna. Wszystkie wystêpy koñczy³y wdziêczne oklaski zebranych.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ okaza³y siê równie¿
podstawione po uroczystoœci autokary, któ-

re zawioz³y chêtnych do gdañskich œwi¹tyñ,
w których mo¿na by³o obejrzeæ obrazy
Matki Boskiej, jakie zosta³y przywiezione
do Gdañska z Kresów Wschodnich po zakoñczeniu II wojny œwiatowej.
Podczas uroczystoœci rozdawano broszurê okolicznoœciow¹ ,,Gdañskie Madonny
Kresowe”, jaka zosta³a wydana staraniem
Pomorskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej. Wyczyta³em w niej m.in.: ,,Rok 2015 jest dla nas,
osób przyby³ych do Gdañska z dawnych
Kresów Wschodnich Polski, rokiem szcze-

Zgromadzeni na uroczystoœci goœcie u stóp Bastionu ¯ubr
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gólnym. W tym roku bowiem mija 70 lat
od momentu, gdy do Gdañska dotar³y
pierwsze transporty kolejowe przymusowych wysiedleñców z dawnych Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej. By³o nas
kilkadziesi¹t tysiêcy.”
Wspomina Marian Malcherek

jego podkradania. By³o ju¿ bardzo zimno.
Brakowa³o równie¿ ¿ywnoœci. Raz, gdy
spotkaliœmy poci¹g z burakami cukrowymi, to podbieraliœmy po cichu do jedzenia
te buraki.
Do Poznania dojechaliœmy dopiero w po³owie grudnia 1945 r. Staliœmy tutaj d³ugo
na Dworcu Towarowym. St¹d mieliœmy
dalej jechaæ do Szczecinka. Nie chcieliœmy
jechaæ do tego miasta. Tata dogada³ siê
jakoœ z polskimi kolejarzami. Wraz ze swoimi skrzyniami wy³adowaliœmy siê przy
jakiejœ budce przy przestawni torów. Wiele
godzin zimnej nocy spêdziliœmy pod go³ym
niebem. Ostatecznie ulitowa³ siê nad nami
dy¿urny, pozwoli³ nam wejœæ do tej budki
i przenocowaæ. Nastêpnego dnia tata poszed³ na rynek do Poznania. By³ zegarmistrzem i uda³o mu siê sprzedaæ kilka zegarków i bi¿uteriê. Za uzyskane pieni¹dze

Szliœmy w kierunku mostu, a za nim
ulicami Radn¹, Zielon¹, Poln¹ i Wierzbow¹. Na ostatniej znaleŸliœmy wolne mieszkanie – dwa pokoje z kuchni¹, na parterze.
Szyby by³y powybijane i okna by³y zabite
dykt¹. Tata kupi³ na hali kupców lustro,
które oczyœciliœmy z farby lustrzanej i tak
oczyszczone szk³o wstawiliœmy w okno. Przez
niewielki otwór szklany mieliœmy przynajmniej trochê œwiat³a w domu. W naszym
skromnym mieszkaniu spêdziliœmy nasze
pierwsze Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w Gdañsku. Po Œwiêcie Trzech Króli zosta³em zapisany do V klasy Szko³y Podstawowej Nr 3
w Gdañsku. Mój starszy brat Tolek poszed³
do Gimnazjum Nr 6 w Gdañsku.

Tamte wydarzenia zapisa³y siê równie¿
w losach mojej rodziny. Starszy brat mojej
¿ony, Marian Malcherek, mia³ 11 lat, gdy
wraz z ca³¹ rodzin¹ zosta³ przymusowo
wysiedlony z Wilna. Tak zrelacjonowa³
mi te wydarzenia po latach: ,,Pod koniec
paŸdziernika 1945 r. wywieziono ca³¹ nasz¹
rodzinê: Tatê, Mamê, starszego brata Antka (14 lat), moj¹ siostrê Teresê (3 lata), no
Zgin¹³ harcerz przyciœniêty do muru
i mnie oczywiœcie. Nakazem urzêdowym
przez przyczepê
otrzymaliœmy przydzia³ na transport z Wilna
Tata pocz¹tkowo zatrudni³ siê, jako zedo Szczecinka na Pomorzu Zachodnim. Wygarmistrz w Gdañsku Wrzeszjazd nast¹pi³ transportem koleczu przy ul. Grunwaldzkiej 15.
jowym w wagonach bydlêcych.
PóŸniej otworzy³ w³asny zaW naszym wagonie by³o 8 rok³ad zegarmistrzowski przy ul.
dzin. Poci¹g liczy³ 30–40 wagoGrunwaldzkiej 30, a z czasem
nów. By³ to ju¿ kolejny transprzeniós³ go na ul. Grunwaldzk¹
port, jaki wyjecha³ z Wilna.
49. Mama zajêta by³a prowaJechaliœmy przez Prusy Wschoddzeniem domu. Po ukoñczeniu
nie i po miesi¹cu dojechaliœmy
szko³y podstawowej uczy³em siê
do Poznania. Po œrodku wagow Liceum Ogólnokszta³c¹cym
nów sta³y piecyki, które mia³y
Nr 6 przy ul. Siennickiej.
kominy na zewn¹trz przez dach
Gdañsk by³ bardzo zniszczolub bok wagonu. W ka¿dym wany i spalony, le¿a³ w gruzach,
gonie by³a du¿a dziura, przez
a z ruin ul. D³ugiej stercza³y tylktór¹ za³atwiano swoje potrzeko kikuty domów. W szkole podby fizjologiczne.
stawowej wst¹pi³em do harcerPodczas tej d³ugiej podró¿y
stwa. Razem z innymi harcerzami
mia³y miejsce ró¿ne dziwne wyi mieszkañcami odgruzowywadarzenia. Poci¹g czêsto zatrzyliœmy Gdañsk. Ko³o Koœcio³a
mywa³ siê w polu lub na stacji.
Mariackiego by³y tory kolejowe.
Obs³uga poci¹gu chodzi³a po
wagonach i wymusza³a haracz. Zdjêcie rodzinne wykonane u fotografa w Wilnie w czerwcu 1943 roku Tam ³adowano gruz i ceg³y,
po pierwszej uroczystej komunii œw., która odby³a siê w koœciele Berktóre wywo¿ono w kierunku NoTwierdzili, ¿e to potrzebne na
nardyñskim. Na zdjêciu od prawej: Marian Malcherek, tata Jan, mama
wego Portu. W okolicy Bazyliki
paliwo lub na inne rzeczy, a bez Ludwika z córk¹ Ters¹ i starszy brat Antoni
Mariackiej zgin¹³ mój kolega
tego poci¹g nie pojedzie dalej.
Takie zdarzenia mia³y miejsce doœæ czêsto. uda³o mu siê zdobyæ zgodê na transport harcerz. Zosta³ przyciœniêty do muru przez
przyczepê od traktora.
do Gdañska.
Podkradali wêgiel i buraki cukrowe
W roku 1946 lub w 1947 by³a zorganiW Gdañsku na Wierzbowej
Raz, gdy poci¹g sta³ w polu, wyszed³em
zowana msza œwiêta przy Bramie Wy¿ynSiedzieliœmy w kolejnym wagonie i cze- nej od strony Targu Wêglowego. Jako harz wagonu za swoj¹ potrzeb¹. Nagle poci¹g szybko ruszy³ i niewiele brakowa³o, kaliœmy, a¿ do³¹cz¹ nas do sk³adu jad¹ce- cerz, wraz z innymi gdañskimi harcerzami
bym pozosta³ sam w polu. Jakimœ cudem go do Gdañska. Wtedy te¿ spotka³o nas s³u¿yliœmy do tej mszy. Na tê mszê przyjeuchwyci³em siê i przysiad³em na tyle wa- nieszczêœcie. Tata ponownie poszed³ na cha³ te¿ marsza³ek Micha³ Rola-¯ymiergonu. Pamiêtam, ¿e potwornie zmarz³em rynek i zosta³ zatrzymany przez funkcjona- ski. By³o to donios³e wydarzenie w Gdañwtedy. W tym samym czasie w wagonie riuszy milicji na przes³uchanie. W tym sa- sku i w moim ¿yciu.”
mia³ miejsce poród. Urodzi³ siê ch³opczyk. mym czasie nasz wagon podczepiono do
Dr Marian Malcherek pe³ni dzisiaj
Na najbli¿szej stacji zabrali go do szpita- innego sk³adu i poci¹g ruszy³. Ojciec do- funkcjê prezesa Zwi¹zku WiêŸniów Polila, a jego rodzina musia³a wraz ze swoim ³¹czy³ do nas dopiero w Tczewie. Razem tycznych Okresu Stalinowskiego w latach
dobytkiem, z meblami i innymi baga¿ami ju¿ dojechaliœmy na Dworzec Po³udniowy 1939–1956. Oddzia³ Pomorza Zachodniepozostaæ na stacji. Na tej te¿ stacji wróci- w Gdañsku. Z dworca wyszliœmy na ul. To- go w Szczecinie.
³em do wagonu. Mia³em du¿o szczêœcia, ruñsk¹, obok dawnej wytwórni octu i muszRUFIN GODLEWSKI
rodzice ju¿ myœleli, ¿e zosta³em w polu. tardy. By³o to na tydzieñ przed Œwiêtami
Mama p³aka³a z radoœci, ¿e siê odnalaz³em. Bo¿ego Narodzenia. Pamiêtam, ¿e by³a ZDJÊCIA WSPÓ£CZESNE WALDEMAR KOWALSKI
ZDJÊCIE ARCHIWALNE Z ARCHIWUM
Gdy trafialiœmy na stacje, gdzie by³y plucha. Pada³ deszcz ze œniegiem i by³o
RODZINNEGO AUTORA
wagony z wêglem, to byliœmy zmuszani do nam bardzo zimno.
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Odszed³ Edmund Szymañski
„Czy tego chcemy czy nie, anio³ œmierci na nas czeka”
Paublo Coelho
W poniedzia³ek, 5 paŸdziernika 2015 roku odszed³ od nas Edmund Szymañski, cz³owiek
wielkiego serca, wyj¹tkowej skromnoœci i ¿yczliwoœci.
Od kliku lat zwi¹zany z Klubem Seniora „Mot³awa” oraz Stowarzyszeniem „Nasz
Gdañsk”.
Otwarty na ludzi i œwiat ¿y³ dla innych, zawsze wyci¹ga³ pomocna d³oñ, zawsze
mo¿na by³o liczyæ na jego wsparcie i bezinteresownoœæ.
Nie umar³ ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych, a pamiêæ o Edmundzie Szymañskim
pozostanie na zawsze ¿ywa w naszych sercach.
SENIORZY Z KLUBU „MOT£AWA”

Rozmowa z dr. Pawłem Zienkiewiczem, przewodniczącym Zarządu
Dzielnicy Gdańsk Śródmieście

Wygodniej i piêkniej
– Od kwietnia 2015 roku pe³ni pan
funkcjê przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy Gdañsk Œródmieœcie. Jak uk³ada
siê wspó³praca z radnymi?
– Bardzo przyzwoicie. Rada sk³ada siê
z 21 osób. Dodajmy, ¿e bardzo ambitnych
i oddanych sprawie. Wiadomo, ¿e s¹ pewnego rodzaju, nazwijmy to tarcia, ale finalnie zawsze udaje siê nam osi¹gn¹æ kompromis, a o to w³aœnie chodzi.
– Czy mieszkañcy czêsto sygnalizuj¹ wam
sprawy pilne do za³atwienia w dzielnicy?
– Tak, na co dzieñ mamy kontakty z mieszkañcami, którzy zg³aszaj¹ nam bardzo wiele
ró¿norodnych, wa¿nych problemów do za³atwienia. Niekiedy wystarczy jedno spotkanie z pracownikiem odpowiedniego wydzia³u lub komórki odpowiedzialnej za jak¹œ
dziedzinê ¿ycia w mieœcie. Mimo ¿e jesteœmy zwyk³ymi mieszkañcami Œródmieœcia,
ka¿dy z nas ma „wydeptane swoje œcie¿ki”
i prawdopodobnie wiêksze doœwiadczenie
w za³atwianiu codziennych ludzkich spraw.
Dlatego gor¹co zachêcam wszystkich do
zg³aszania nam swoich problemów. Dy¿ury pe³nimy w ka¿d¹ œrodê od godziny 16
do 18 w naszej siedzibie, czyli w Pa³acu
M³odzie¿y.
– Zawsze jest „kolorowo”?
– Oczywiœcie, ¿e nie. Bywaj¹ bol¹czki,
z którymi borykamy siê ju¿ drug¹ kadencjê, i nie jesteœmy w stanie ich rozwi¹zaæ.
– Na przyk³ad?
– Sprawa parkowania, która dotyczy ca³ego
Œródmieœcia. Przypomnijmy, ¿e w sk³ad

Œródmieœcia Gdañska, wchodzi nie tylko
G³ówne Miasto, ale równie¿ Dolne Miasto, Stare Przedmieœcie, D³ugie Ogrody,
Biskupia Górka z Nowymi Ogrodami oraz
Stare i M³ode Miasto. I praktycznie we
wszystkich tych miejscach wystêpuje problem z parkowaniem. Oczywiœcie zdajemy
sobie sprawê z tego, ile w ostatnim czasie
przyby³o samochodów i ¿e liczba ta bêdzie
sukcesywnie rosn¹æ oraz, ¿e nie jest to tylko bol¹czka naszej dzielnicy, ale to, co siê
dzieje w Œródmieœciu, jest nie do przyjêcia.
Najlepszym przyk³adem jest G³ówne Miasto,
którego jestem mieszkañcem i na temat
którego moja wiedza jest najwiêksza. Jakiœ
czas temu miasto zmniejszy³o strefê ograniczonego ruchu do czterech ulic (na po³udnie

Dr Pawe³ Zienkiewicz

od ul. Szerokiej i na pó³noc od ul. Podwale
Przedmiejskie – przyp. Autor). Obok zamkniêtej dla ruchu. D³ugiej, D³ugi Targ i Mariackiej, zakazem wjazdu dla osób niezameldowanych, objête zosta³y miêdzy innymi
ul. Ogarna, Piwna, Chlebnicka i Œw. Ducha. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e zlikwiduje
to problem ³amania zakazu wjazdu na ten
teren, ale niestety, tak nie jest. Kierowcy,
widz¹c, ¿e s¹ w wiêkszoœci przypadków
praktycznie bezkarni, ³ami¹ zakaz notorycznie, szczególnie po godzinie 22, gdy¿
wtedy koñczy pracê Stra¿ Miejska.
– PrzejdŸmy do dzia³añ Rady Dzielnicy.
– Oprócz spraw bie¿¹cych, podejmowanych na wniosek mieszkañców, którymi
zajmujemy siê na co dzieñ, dochodz¹ równie¿ zadania zwi¹zane np. z projektami
radnych w ramach naszego bud¿etu. A tu
przekrój jest olbrzymi. Od wycieczek dla
seniorów po turnieje sportowe dla uczniów
szkó³ podstawowych, od montowania tablic informacyjnych dla mieszkañców, po
budowê parkur parku itd. Wszystkie te
dzia³ania wymagaj¹ naprawdê du¿ego zaanga¿owania nie tylko ze strony Zarz¹du,
ale i samych radnych. Do tego dochodzi
udzia³ w uroczystoœciach, których w Gdañsku jest bardzo du¿o, i w których, jako
Rada, staramy siê uczestniczyæ.
– Najwiêksze pora¿ki i sukcesy Rady?
– O pora¿kach nie mówmy w czasie przesz³ym, bo zawsze trzeba walczyæ do koñca
i jeœli s¹ sprawy, których nam siê nie uda³o za³atwiæ, to walka o nie ca³y czas trwa.
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Jeœli chodzi o pozytywy, to zawsze uwa¿a³em za najwiêkszy sukces nie tylko tej,
ale i poprzedniej Rady, rewitalizacjê Parku Œwiêtej Barbary. Jeszcze parê lat temu
by³o to miejsce, gdzie, jak mówili mieszkañcy, „Nic dobrego zdarzyæ siê nie mo¿e”.
Dziœ teren zmienia charakter i piêknieje
z roku na rok. Zdajê sobie sprawê, ile jeszcze jest do zrobienia, ¿eby powsta³a tam
taka nasza namiastka nowojorskiego „Cen-

tral Parku”, ale ju¿ sta³a siê rzecz bardzo
wa¿na. Park zosta³ przywrócony „do ¿ycia”
i przede wszystkim miejsce to wpisa³o siê
w œwiadomoœæ mieszkañców. I w³aœnie
dziêki temu, jedna z ostatnich enklaw zieleni w Œródmieœciu, nie stanie siê placem
budowy pod nowe osiedle, tylko zostanie
oaz¹ ciszy i zieleni po wsze czasy.

datem do Parlamentu. Czy chce Pan
opuœciæ nasze miasto?
– Nigdy w ¿yciu. Kocham Gdañsk i nie mam
zamiaru nigdzie siê wprowadzaæ. Chcia³bym po prostu mieæ wiêkszy wp³yw na to
,co siê dzieje wokó³ Nas. A z miejsca, do
którego staram siê dostaæ, czyli Sejmu,
mo¿liwoœci s¹ najwiêksze.

– Tego, jak myœlê, wszyscy sobie ¿yczymy. Ostatnie pytanie. Jest Pan kandy-

£UKASZ PELLOWSKI

Przed wyborami do władz samorządowych i parlamentarnych

Specjaliœci, eksperci –
³¹czcie siê!
Artyku³ pt. „Zaproszenie do konstruktywnej dyskusji” zamieszczony w nr 9/2015 miesiêcznika „Nasz Gdañsk” wywo³a³
o¿ywion¹ dyskusjê. W jej wyniku Odzia³ SIMP w Gdañsku wyst¹pi³ do Prezesa Pomorskiej Rady SNT NOT z wnioskiem
o zorganizowanie spotkania w ramach dzia³alnoœci Klubu Technika NOT Gdañsk udzia³em z prof. dr hab. in¿. Andrzeja
Stepnowskiego, który ubiega siê o mandat Senatora RP.
Propozycja SIMP uzyska³a akceptacjê
i prowadzone s¹ przygotowania do prezentacji wielorakiego dorobku profesora
w licznych obszarach nauki i techniki stosowanej na œwiatowym poziomie.
Warto nadmieniæ ¿e cz³onkowie SIMP
O/Gdañsk otrzymali (poczt¹ elektroniczn¹)
treœæ zamieszczonego w miesiêczniku artyku³u, w którym mowa by³a o potrzebie prze³amania niechêci Kadry Naukowej i Technicznej do bezpoœredniego uczestnictwa
w dzia³aniach w³adz samorz¹dowych i parlamentarnych.
Otrzymaliœmy pisemne i s³owne poparcie
dla naszego przes³ania zawartego w treœci
artyku³u od wielu Przedstawicieli Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych i szeregowych
cz³onków tych organizacji, jak równie¿ od

czytelników. Coraz wiêcej osób w³¹czyæ siê
chce w dzia³ania w myœl aktualnych wci¹¿
s³ów Stanis³awa Staszica: „Byæ narodowi
u¿ytecznym”.
Przyk³adowo zacytujê wypowiedŸ Piotra
Walentynowicza, radnego Rady Miasta
Gdañska, który zwraca siê z proœb¹ do Prezesa NOT, dr. in¿. Jana Bogus³awskiego,
o zorganizowanie spotkania z prof. dr. hab.
in¿. Andrzejem Stepnowskim, kandydatem
na Senatora RP, poniewa¿ uwa¿a, ¿e w ¿yciu
politycznym jest zbyt ma³o osób ze œrodowisk naukowych. Stwierdza, ¿e powinniœmy
czerpaæ z ich wiedzy i wspieraæ ich dzia³ania, aby mogli swój potencja³ w³¹czyæ do
procesu kszta³towania naszego Kraju.
Pañstwa zaanga¿owanie w mo¿liwoœæ
promowania tak wielkich autorytetów na-

uki, jakim jest Profesor Andrzej Stepnowski i pozytywne tego efekty, mog¹ byæ
nieocenione w skali ca³ego Kraju.
Podobne stanowisko zaprezentowali in¿ynierowie z du¿ym dorobkiem zawodowym
i spo³ecznym: Bogumi³ Banach, Edward
Szlejter oraz Marian Szajna, którzy stwierdzaj¹, ¿e trzeba podejmowaæ z wiêksz¹ determinacj¹ wysi³ki do zainicjowania wyboru
przedstawicieli œrodowisk twórczych, naukowych i technicznych do w³adz samorz¹dowych, a nawet Parlamentu Rzeczypospolitej.
S¹ oni przekonani, ¿e jest to w³aœciwy
krok w stronê budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz próba kreacji w³adz o du¿ym poziomie kompetencji.
JÓZEF KUBICKI SIMP O/GDAÑSK

Pomnik „Inki” Danuty Siedzikówny odsłonięto 30 września
2015 roku na Oruni

Czeœæ i chwa³a
Bohaterom!
30 wrzeœnia 2015 roku to najwa¿niejsza data dla Oruni i Oruniaków tego roku. Transmitowan¹ przez TVP Polonia uroczystoœæ
ods³oniêcia pomnika „Inki” Danuty Siedzikówny zobaczy³ ca³y œwiat. Us³ysza³ o m³odej bohaterce, której pomnik zosta³
ods³oniêty, poœwiêcony na gdañskiej Oruni przez J.E. Ks. Arcybiskupa Leszka S³awoja G³ódzia, Metropolitê Gdañskiego.
W trakcie trwania uroczystej Mszy Œwiêtej Ksi¹dz Biskup przedstawi³ w skrócie
¿ycie i bohatersk¹ œmieræ m³odej sanitariuszki AK.

10

Jej wybory ¿yciowe – wzór do naœladowania
Przedstawi³ jej wybory ¿yciowe jako wzór
do naœladowania dla wspó³czesnej m³odzie¿y oraz wszystkich Polaków. Wystawienie

pocztów sztandarowych przez organizacje
kombatanckie, stoczniowców, stowarzyszenia pozarz¹dowe oraz grupy rekonstrukcyjne wzmocni³y rangê tego patriotycznego
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Do roku 2014 miejsce pochówku sanitariuszki nie by³o
znane. W 2014 roku IPN og³osi³, ¿e odnalaz³ na Cmentarzu
Garnizonowym w Gdañsku
miejsce pochówku szcz¹tków
Danuty Siedzikówny.
Pamiêæ nie zaginie,
patriotyzm jest w nas
W maju 2015 roku zrodzi³
siê pomys³ u Ojców Salezjanów
postawienia pomnika „Ince”
na Oruni. Ojcowie zwrócili siê
o wsparcie do osób prywatnych
oraz organizacji lokalnych.
Wsparcie merytoryczne oraz
finansowe otrzymali od samego
Ks. Arcybiskupa Leszka S³awoja G³ódzia, Rady Dzielnicy
Orunia – Lipce – Œw. Wojciech,
Fot. arch.
oruñskiego dzia³acza i historyFot. arch.
ka, Krzysztofa Kosika, oraz Pomnik Danuty Siedzikówny „Inki” tu¿ po ods³oniêciu.
Poczet sztandarowy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”: w³adz Miasta Gdañska. Zawi¹- Na pierwszym planie: Beata Wasiak, nauczycielka
Joanna Matusiak i Natalia Skalnij – tegoroczne ab- za³ siê komitet budowy tego historii Gimnazjum nr 10, ze swoimi absolwentkami,
cz³onkiniami pocztu sztandarowego Stowarzyszenia
solwentki Gimnazjum nr 10 w Gdañsku i Pawe³ Patyk
pomnika. W lipcu powsta³ plan,
„Nasz Gdañsk”, oraz Józef Kubicki, prezes IKO
wydarzenia. Dodatkowo w parku oruñskim a w sierpniu przygotowano ju¿ teren
odby³ siê festyn patriotyczny, na którym pod budowê pomnika, który zaprojektowa³ wskrzeszania patriotyzmu wœród lokalnej
Andrzej Renes. W miêdzyczasie cz³onkowie m³odzie¿y. W sali gimnastycznej odby³a
to wyst¹pi³ zespó³ „Forteca”.
Pomnik nie przypadkowo zosta³ uloko- IKO oraz grup¹ m³odzie¿y oruñskiej, kul- siê uroczystoœæ ze wspomnieniem dzielnej
wany na przepiêknym skwerku przy Trak- tywuj¹cej pamiêæ o m³odych bohaterach, Sanitariuszki. W tutejszej szkole mogliœmy
cie Œw. Wojciecha obok koœcio³a pw. Œw. zwrócili siê z proœb¹ o honorowy patronat z dum¹ pokazaæ sztandar „Naszego GdañJana Bosko, Ojców Salezjanów na gdañskiej nad budow¹ pomnika do Ksiêdza Arcybi- ska”. W poczcie sztandarowym bra³y udzia³
Oruni. Danuta Siedzikówna by³a uczennic¹ skupa. Pod proœb¹ do Ksiêdza Arcybiskupa absolwentki tego gimnazjum a zarazem
jednej ze szkó³ prowadzonych przez Siostry podpisali siê proboszczowie tutejszych pa- mieszkanki tej dzielnicy. Nale¿y wspomnieæ,
Salezjanki w Ró¿anymstoku k. D¹browy rafii, dyrekcja Gimnazjum nr 10 oraz prezes ¿e w listopadzie 2014 roku m³odzie¿ oruñBia³ostockiej. W 1943 r. zosta³a zamordo- Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” Andrzej Ja- ska bra³a udzia³ w przedstawieniu plenerowana przez gestapo jej matka. Ojciec umar³ nuszajtis. Gimnazjum nr 10, które s¹siaduje wym na temat powojennej historii naszej
w Teheranie w obozie dla ¿o³nierzy Armii z koœcio³em Salezjanów, wziê³o na swoje dzielnicy. By³o to wspania³e wydarzenie,
Andersa. Na prze³omie 1943/1944 r. Sie- barki zorganizowanie grupy m³odzie¿y, któ- jedyne w swoim rodzaju w Gdañsku. Nale¿y
dzikówna wst¹pi³a do AK, dzia³a³a jako sa- ra na sta³e zaopiekuje siê pomnikiem „Inki”. równie¿ nadmieniæ, ¿e od dwóch lat m³oKo³o In¿ynierów i Pasjonatów IKO „Na- dzie¿ Gimnazjum nr 10 bierze czynny udzia³
nitariuszka. Mia³a w tym czasie niespe³na 16
lat. Po zmianie granic Rzeczypospolitej Pol- sza Orunia” oraz Rada Pedagogiczna Gim- w Wojewódzkim Konkursie „¯o³nierze Wyski jej odzia³ zosta³ przeniesiony w okoli- nazjum nr 10 postawili sobie za cel akcjê klêci” i zajmuje w nim wysokie miejsca.
ce Gdañska. S³u¿y³a w oddziale
Tego samego roku m³odzie¿ dziemajora Zygmunta Edwarda Szensi¹tego Gimnazjum nakrêci³a krótdzielarza ps. „£upaszko”. Zdraki film, wed³ug swojego pomys³u
dzona zosta³a przez kole¿ankê
i scenariusza, pt. „¯o³nierze Wyi trafi³a do aresztu w lipcu 1946
klêci”, który mogliœmy obejrzeæ
roku w Gdañsku. Torturowana
w oruñskim Domu Kultury wioi poni¿ana w wiêzieniu przez UB
sn¹ 2015 roku.
zosta³a skazana na karê œmierci
Cz³onkowie IKO oraz uczprzez ówczesne w³adze s¹dowe
niowie i nauczyciele Gimnazjum
Gdañska. Nikogo nie zdradzi³a
nr 10 planuj¹ nastêpne uroczyze swego oddzia³u. 28 sierpnia
stoœci patriotyczne. Jest wspar1946 r. zastrzeli³ j¹ osobiœcie
cie od Ksiêdza Arcybiskupa.
dowódca plutonu egzekucyjneM³odzie¿ gotowa jest do dzia³ago ppor. Franciszek Sawicki.
nia, a lokalna spo³ecznoœæ dePrzymusowy œwiadek egzekuklaruje wszelk¹ pomoc. Z dum¹
cji, ks. Marian Prusak, zapamiêi nadziej¹ czekamy na nadchota³ ostatnie s³owa „Inki”, które
dz¹c¹ przysz³oœæ. Zapraszamy
Fot. arch.
brzmia³y: „Niech ¿yje Polska!
na Oruniê, bo warto tam byæ.
Niech ¿yje „£upaszko!”
Poczet sztandarowy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” w Gimnazjum nr 10 BEATA WASIAK, PAWE£ PATYK
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Po spotkaniu z doc. dr inż. Marianną Sankiewicz-Budzyńską
i doc. dr. inż. Gustawem Budzyńskim

W ho³dzie szlachetnym,
ofiarnym i niez³omnym
Mia³o byæ uroczyœcie i tak te¿ by³o. Ju¿ samo przybycie dostojnych bohaterów mia³o niezwyk³¹ oprawê. By³o ciep³e i s³oneczne wrzeœniowe popo³udnie. Ostatni pe³ny dzieñ astronomicznego lata, 22 paŸdziernika 2015 roku. Na zamkniêtych
dla ruchu samochodowego ul. D³ugiej i D³ugim Targu t³umy mieszkañców i turystów. Kilkanaœcie minut przed godzin¹
dwunast¹ zaczyna siê coœ wyj¹tkowego. Przez Z³ot¹ Bramê wje¿d¿aj¹ dwa samochody. Pierwszy – na sygna³ach – Stra¿y
Miejskiej, za nim czarny Mercedes.
T³umy siê rozstêpuj¹. Stojê wœród zgromadzonych i s³yszê czyjeœ pytanie: ,,Co
to, chyba Obama przyjecha³?”
Na karylionie „Marsz Solidarnoœci”
Nie, to nie przyjecha³ prezydent USA.
Dla przypadkowych przechodniów sytuacja
staje siê jasna, gdy samochody zatrzymuj¹
siê przy Studni Neptuna. Z czarnego Mercedesa wysiadaj¹ nasi bohaterowie: doc. dr in¿.

Marianna Sankiewicz-Budzyñska i jej m¹¿,
doc. dr in¿. Gustaw Budzyñski. Powoli id¹
w kierunku Dworu Artusa. Tu, przed przedpro¿em, zasiadaj¹ w wygodnych fotelach. Za
nimi stoi ju¿ wczeœniej licznie zgromadzona
grupa innych uczestników uroczystoœci.
Rozmowy milkn¹ i na tyle, na ile to mo¿liwe w takim miejscu, zapada cisza. Z wie¿y
Ratusza G³ównego poczynaj¹ p³yn¹æ dŸwiêki karylionu. D³ugi Targ wype³nia brzmie-

Wysiadaj¹cego z samochodu prof. Gustawa Budzyñskiego powita³
prof. Edmund Wittbrodt

nie – napisanej w Wielkanoc 1981 r. przez
prof. Gustawa Budzyñskiego – pieœni ,,Marsz
Solidarnoœci”. Utwór na karylionie Ratusza
G³ównego Miasta zagra³a Anna Kasprzycka,
œpiewa³ chór „Scherzi Musicali” XIX Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Mariana Mokwy pod dyrekcj¹ Darii Polanowskiej, do
m³odzie¿y do³¹cza z werw¹ autor pieœni. Jego
ma³¿onka nie ukrywa wzruszenia i wyciera
chusteczk¹ ³zy zebrane w k¹cikach oczu.

Doc. dr in¿. Mariannê Sankiewicz Budzyñsk¹ poprowadzili na miejsce
spotkania przed Dworem Artusa doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis
i Rufin Godlewski

Muzyka milknie, a dŸwiêki i s³owa
w uszach pozostaj¹. Nastêpuje czas dla fotoreporterów. W kadrach aparatów zapisane
zostaj¹ postacie zebranych. Wykonuj¹c równie¿ zdjêcia zauwa¿am przyby³ego w trakcie
koncertu z innej uroczystoœci Prezydenta
Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza. Obieca³, ¿e bêdzie i tak te¿ siê sta³o.
Po preludium na przedpro¿u zebrani przechodz¹ do sali Dworu Artusa. Jako ostatni
wchodz¹ z radoœci¹ na twarzach nasi bohaterowie, prowadzi ich dama w stroju starogdañskim. Wszyscy stoj¹, bij¹ brawa, a nawet
okrzykami wyra¿aj¹ swoje wyrazy uznania.
Dzisiaj mamy okazjê wszyscy staæ siê
lepszymi
Na przedpro¿u Dworu Artusa w oczekiwaniu na koncert z wie¿y Ratusza
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Oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci otworzy³
gospodarz obiektu Adam Koperkiewicz –

Nr 10/2015

Od lewej: Adam Koperkiewicz – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska, doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis, prezes Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk”, Pawe³ Adamowicz, prezydent Miasta
Gdañska, senator prof. dr hab. in¿. Edmund Wittbrodt i prof. dr hab. in¿. Andrzej Czy¿ewski,
kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Wydzia³u Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdañskiej

dyrektor Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska. Po formalnym powitaniu zebranych przekaza³ g³os doc. dr in¿. Andrzejowi
Januszajtisowi – prezesowi Stowarzyszenia
,,Nasz Gdañsk”. Prezes nawi¹za³ do kilkuletniej ju¿ tradycji i idei organizowanych
spotkañ w cyklu ,,Zas³u¿eni w historii Miasta Gdañska”. Odniós³ siê do szczególnych
zas³ug dla wyró¿nianych tego dnia – bohaterów czasu wojny i zas³u¿onych dla rozwoju Gdañska profesorów Politechniki
Gdañskiej. Przedstawi³ ich, jako osoby
szlachetne, ofiarne i niez³omne. Rozwijaj¹c pewien cytat zakoñczy³ swoj¹ wypowiedŸ s³owami: ,,Obcuj¹c z niektórymi
osobami cz³owiek staje siê lepszy, dzisiaj
mamy okazjê wszyscy staæ siê lepszymi”.
Laudacji na czeœæ g³ównych postaci uroczystoœci dokona³ prof. dr hab. in¿. Andrzej
Czy¿ewski – kierownik Katedry Systemów
Multimedialnych Wydzia³u Elektroniki Te-

Medal ,,Zas³u¿onym w historii Miasta Gdañska”
wrêczy³ prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz, sprawuj¹cy patronat nad uroczystoœci¹

lekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdañskiej. Wybór laudatora nie by³ przypadkowy, bo jest to wychowanek i wieloletni wspó³pracownik wyró¿nionych. Pe³na
treœæ wyg³oszonej laudacji znajduje siê na
innych stronach niniejszego periodyku, mo¿na j¹ równie¿ znaleŸæ na stronach internetowych Politechniki Gdañskiej.
Nie wchodz¹c w zawi³e losy bohaterów
mo¿na jedynie poprzeæ stwierdzenie laudatora, ¿e mog³yby byæ z powodzeniem treœci¹
trzymaj¹cej w ci¹g³ym napiêciu powieœci lub
filmu. Przed uroczystym momentem wrêczenia ma³¿eñskiej parze medali ,,Zas³u¿onych
w historii Miasta Gdañska” Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz podkreœli³
fakt, ¿e uhonorowani stanowi¹ przyk³ad coraz mniejszej ju¿ grupy ludzi z pokolenia
urodzonego w II Rzeczypospolitej, które to
mia³o jeszcze mo¿noœæ spotkañ z nielicznymi uczestnikami Powstania Styczniowego.

Bohaterom dopisywa³ wyraŸnie dobry nastrój
i samopoczucie

Odnosz¹c siê do okresu II wojny œwiatowej
stwierdzi³, ¿e postawiony przed nimi wówczas egzamin zdali z precyzj¹ i bardzo wysoko. Nawi¹za³ te¿ do ich przysz³orocznego
jubileuszu 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
i ju¿ teraz zaprosi³ na zwi¹zan¹ z tym uroczystoœæ do Ratusza G³ównego w Gdañsku.
Po medalach Prezydenta Miasta Gdañska
kolejne wyró¿nienia wrêczy³ Prezes Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk” doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis. Wyró¿nieni otrzymali dyplomy uznania, z³ot¹ odznakê Stowarzyszenia
i honorowe legitymacje jego cz³onków.
Mieszkanie Bohaterów – studenck¹ burs¹
Na proœbê wyró¿nionej prof. Marianny
Sankiewicz-Budzyñskiej przygotowane przez
ni¹ pisemne wyst¹pienie przedstawi³a reprezentuj¹ca Politechnikê Gdañsk¹ prof. dr hab.
in¿. Bo¿ena Kostek. W zaprezentowanej
treœci znalaz³y siê niezmiernie interesuj¹ce

Wyró¿nieni w towarzystwie prezesa Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk” Andrzeja Januszajtisa
i Rufina Godlewskiego
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wspomnienia i refleksje na temat wniesionej
przez ich ma³¿eñstwo pomocy w kszta³ceniu siê na Politechnice Gdañskiej lokalnej
m³odzie¿y, w tym z kaszubskich wsi. Wraz
z mê¿em w³o¿yli w to wiele wysi³ku, a ich
dom pe³ni³ niejednokrotnie rolê studenckiej
bursy, gdzie nie tylko dniami, ale i miesi¹cami mieszkali i uczyli siê w jednym z pokojów przygotowuj¹cy siê do studiów maturzyœci lub ju¿ je rozpoczynaj¹cy studenci.
Bez tej pomocy w wielu wypadkach nie
by³oby to dla wielu z nich mo¿liwe. Przedstawione fakty stanowi³y interesuj¹ce uzupe³nienie dla wczeœniej zaprezentowanej laudacji i odkrywa³y ma³o znane lub te¿ ju¿
wrêcz zapomniane fakty z historii Politechniki Gdañskiej.
W imieniu nieobecnego z przyczyn formalnych rektora Politechniki Gdañskiej g³os
zabra³ by³y wieloletni rektor tej uczelni, senator prof. dr hab. in¿. Edmund Wittbrodt.
Wrêczenie okolicznoœciowych medali za
zas³ugi dla uczelni poprzedzi³ s³owami, ¿e
Politechnika jest dumna z uhonorowanych,
a oni sami stanowi¹ wzór do naœladowania
przez jej studentów. Po tym nast¹pi³o odczytanie listu gratulacyjnego mgr in¿. Ryszarda Trykosko – przewodnicz¹cego Sto-

Prof. dr hab. in¿. Bo¿ena Kostek

warzyszenia Absolwentów Politechniki
Gdañskiej.
Na proœbê prof. Gustawa Budzyñskiego
wyst¹pi³ ponownie prof. dr hab. in¿. Andrzej
Czy¿ewski, który zaprezentowa³ fragmenty spisanego przez wyró¿nionego dokumentu ,,Zwi¹zki mojej rodziny z Gdañskiem”. Dokument zawiera przes³anie dla
gdañskich historyków i jest wa¿nym uzu-

Medale zas³u¿onym dla Politechniki Gdañskiej wrêczy³ prof. Edmund
Wittbrodt

Zas³u¿eni w historii Miasta Gdañska na wspólnej fotografii
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pe³nieniem do informacji zawartych we
wczeœniejszej laudacji, zapowiedziano jego
publikacjê.
Kolejny medal wrêczy³ prowadz¹cy uroczystoœæ Adam Koperkiewicz. W imieniu
kierowanego przez niego Muzeum Historycznego Miasta Gdañska przekaza³ okolicznoœciowe medale Jana Heweliusza.
Po wyst¹pieniach i wpisach do ksiêgi
pami¹tkowej nadszed³ czas na koncert
w wykonaniu chóru „Scherzi Musicali”
z XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdañsku
pod dyrekcj¹ Darii Polanowskiej. Zdaj¹c
relacjê z tej uroczystoœci nie wypada wrêcz
nie podkreœliæ faktu licznie przyby³ej na
ni¹ m³odzie¿y szkolnej. Wœród niej byli,
wraz ze swoimi nauczycielami, uczniowie
III LO im. Bohaterów Westerplatte, wspomnianego ju¿ XIX LO im. Mariana Mokwy,
a tak¿e XX LO im. Zbigniewa Herberta.
Wyró¿nieni d³ugo jeszcze odbierali gratulacje, kwiaty i upominki, by³y te¿ kolejne pami¹tkowe zdjêcia grupowe, no i nie
zbrak³o toastu na czeœæ Bohaterów. Bez
w¹tpienia spotkanie wpisa³o siê na d³ugo
w pamiêæ wszystkich jego uczestników.
TEKST

I ZDJÊCIA

WALDEMAR KOWALSKI

Chór ,,Scherzi Musicali” ¿ywio³owo wykona³ pieœñ ,,W moim ogródeczku”

Wyró¿nieni w otoczeniu cz³onków chóru ,,Scherzi Musicali” z XIX
LO w Gdañsku im. Mariana Mokwy i dyrygenta Darii Polanowskiej
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Laudacja wygłoszona na cześć doc. dr. inż. Marianny Sankiewicz-Budzyńskiej
i doc. dr. inż. Gustawa Budzyńskiego
Szanowni Pañstwo,
Jestem zwi¹zany
z obiema wybitnymi,
honorowanymi w dniu
dzisiejszym postaciami
ca³ym swoim dotychczasowym ¿yciem zawodowym, jako wychowanek, któremu przekazali swój uczelniany
warsztat pracy twórczej, a tak¿e wiêzami
przyjaŸni, która rozwinê³a siê pomiêdzy
nami w trakcie wieloletniego dzielenia myœli, emocji i pasji zawodowych. Bardzo
chcia³bym, aby wyg³oszenie laudacji, która jest dla mnie zaszczytem i wyj¹tkowym
przywilejem, nie zast¹pi³ okolicznoœciowy
panegiryk. Celem nadrzêdnym dzisiejszej
uroczystoœci jest, bowiem, przede wszystkim podziêkowanie za wielkie dokonania
patriotyczne, zawodowe i wychowawcze
obojga honorowanych Osób, a nie jedynie
przypomnienie ich zas³ug i odœwiêtna pochwa³a. Tym niemniej, obecnoœæ na tej
uroczystoœci przedstawicieli ró¿nych œrodowisk oraz m³odzie¿y sk³ania do przedstawienia ¿yciorysów obojga wspania³ych postaci
w porz¹dku chronologicznym.
Wielki Polak, prof. W³adys³aw Bartoszewski powiedzia³ ¿artobliwie w trakcie
przemówienia na swoim jubileuszu w 2012
roku: „dosta³em 9 minut na przemówienie,
a to jedna minuta na 10 lat ¿ycia”. Plan
dzisiejszej uroczystoœci nak³ada podobne
ograniczenia czasowe, bowiem do przedstawienia w czasie rzêdu dwudziestu minut
s¹ dwa ¿yciorysy pe³ne wydarzeñ, czynów
i osi¹gniêæ, mog¹cych bez trudu pos³u¿yæ
za kanwê epickich powieœci, których miejscem akcji, zw³aszcza w okresie powojennym jest Gdañsk – miasto, któremu dotychczas poœwiêcili blisko 70 lat ze swojego
pe³nego twórczej energii ¿ycia.
Rozpocznê od przedstawienia sylwetki
i podziêkowañ dla Pani Doc. dr in¿. Marianny Sankiewicz – legendarnej wychowawczyni wielu pokoleñ studentów Politechniki Gdañskiej.
Marianna Sankiewicz urodzi³a siê i spêdzi³a lata swej wczesnej m³odoœci na SuwalszczyŸnie. Naukê pobiera³a w Pañstwowym Gimnazjum w Suwa³kach, a nastêpnie
w Liceum w Starogardzie Gdañskim. Wojna zasta³a j¹ w Wilnie, sk¹d w³adze okupacyjne zes³a³y j¹, w 1942, do pracy przymusowej w Niemczech. Wiele razy wspomina³a
o wielu straszliwych doœwiadczeniach, zwi¹zanych z wojn¹, okupacj¹ i jej przebywaniem w obozie koncentracyjnym. Przyk³adowo, bêd¹c zatrzymana i postawiona pod
œcian¹ œmierci przez sowieckie wojsko,

otrzyma³a wyrok œmierci, który w warunkach frontowych nie zapad³ przed s¹dem.
Wystarczy³o, ¿e wykaza³a siê znajomoœci¹
jêzyków obcych, t³umacz¹c wypowiedzi
innych zatrzymanych z francuskiego i nieoн
з
aнает
mieckiego na rosyjski. „…откуда
много
языков? Конечнотышпион!
Pacтpeлятьсразуэтуженщину!” – tak
zabrzmia³ zaimprowizowany wyrok…
W ostatniej chwili uniknê³a jednak rozstrzelania ze wzglêdu na nieoczekiwany nalot bombowców. Przez wiele nastêpnych
lat, odbieraj¹c to jako przejaw cudownego
ocalenia, zastanawia³a siê nad misj¹, któr¹
jej zdaniem otrzyma³a wraz z ow¹ prolongat¹ ¿ycia. Szybko przyjê³a za pewnik, ¿e
zosta³a cudownie ocalona, poniewa¿ ma
jak¹œ istotn¹ rolê do odegrania i temu przekonaniu podporz¹dkowa³a swoje dalsze ¿ycie, zaczynaj¹c niezw³ocznie od w³¹czenia
siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹.
Gdy trafi³a do obozu Stalag II B, Hammerstein, nawi¹za³a kontakt z polsk¹ tajn¹
organizacj¹ jenieck¹, podjê³a prace wywiadowcze, które wykonywa³a do lutego
1945 r. Celem ich by³o m.in. zbieranie informacji o oœrodku broni rakietowych V-1
i V-2 w Peenemünde. By³a za to wiêziona
w Szczecinie i poddana tam œledztwu przez
Gestapo, a jej dzia³alnoœæ sta³a siê ogniwem
d³ugiego ³añcucha wydarzeñ, które wp³ynê³y na bieg historii.
Po powrocie do Polski, w lutym 1945,
podjê³a pracê w Polskim Radiu w Warszawie, a nastêpnie w Rozg³oœni PR w Gdañsku. Tam te¿ rozpoczê³a studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdañskiej,
na sekcji radiotechniki, gdzie w roku 1950
uzyska³a dyplom magistra in¿yniera. Od
roku 1953 objê³a stanowisko starszego asystenta w Katedrze Radiotechniki Nadawczej,
Pracê doktorsk¹ obroni³a w 1968 r. na Wydziale Elektroniki PG, a w 1970 r. uzyska³a
stopieñ docenta. Promotorem Jej pracy doktorskiej by³ legendarny polski profesor, Janusz Groszkowski. Na Wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, pracowa³a
do przejœcia na emeryturê w 1992 r.
Równie¿ do 1992 r. trwa³o Jej zatrudnienie na pe³nym lub na czêœci etatu w Polskim Radiu. Prowadzi³a kszta³cenie specjalistów w pionie technicznym i doszkalanie
w pionie programowym Oœrodków RiTV
Polski Pó³nocnej (Gdañsk, Koszalin, Olsztyn, Szczecin). Jest wiêc jednym z twórców Polskiego Radia w Gdañsku, kreatorem
i œwiadkiem rozwoju radiofonii na Wybrze¿u Gdañskim. Jak wspomina w ksi¹¿ce
wydanej z okazji jubileuszu Polskiego Ra-

dia, pocz¹tki tej dzia³alnoœci nie by³y ³atwe,
cyt.: „Biuro s³u¿y³o nam za sypialniê,
biurka za ³ó¿ka, a gazety za poœciel”. Stopniowo radio rozwija³o siê, a Doc. M. Sankiewicz, awansuj¹c naukowo, stale dba³a
o pozyskiwanie niezbêdnej aparatury dla rozg³oœni, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ jej wykorzystywania w procesie kszta³cenia. W tym
kontekœcie narodzi³a siê jej koncepcja „rozg³oœni uczelnianej”, czyni¹ca z gdañskiego
radia wyj¹tkow¹ w skali Kraju rozg³oœniê
ze wzglêdu na bezpoœredni¹, codzienn¹
wspó³pracê z Uczelni¹. Po pewnym czasie
zaowocowa³o to sukcesami na skalê miêdzynarodow¹ – na przyk³ad w postaci wysokiej oceny na Festival du Son w Pary¿u,
nagrañ organowych dokonanych innowacyjnymi technikami w Katedrze Oliwskiej i in.
Uzyskawszy uprawnienia samodzielnego
pracownika nauki, wspó³organizowa³a (wraz
ze swoim mê¿em i wspó³pracownikiem naukowym, Gustawem Budzyñskim) now¹
specjalizacjê na Wydziale i zak³ad naukowo-dydaktyczny, pocz¹tkowo jako Zak³ad
Elektrofonii, póŸniej In¿ynierii DŸwiêku.
Kierowa³a nim do 1972 r., a potem wspólnie z docentem G. Budzyñskim do 1992 r.
Unikatowa w skali krajowej specjalnoœæ
In¿ynierii DŸwiêku okaza³a siê owocna
dydaktycznie i naukowo. Potwierdzi³y to
liczne promocje doktorskie i nominacje
profesorskie, zaœ wielu wybitnych adeptów tej specjalnoœci zasili³o kadry techniczne krajowych i zagranicznych rozg³oœni i oœrodków TV.
Liczne jej publikacje (ponad 140), zw³aszcza na temat teorii generacji drgañ i jej
zastosowañ do badania organów i dzwonów,
prezentowane na miêdzynarodowych konferencjach akustycznych, pomno¿y³y autorytet naukowy Uczelni w Kraju i za granic¹.
Zosta³a powo³ana w sk³ad Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, w którego
pracach aktywnie uczestniczy³a.
Jej znakomite dokonania w zawodzie radiowca, a równolegle dydaktyczne i naukowe w Politechnice Gdañskiej stale, w Jej
odczuciu, nie wyczerpywa³y w pe³ni zobowi¹zania, jakim by³o cudowne ocalenie od
wielu sytuacji bezpoœredniego zagro¿enia
¿ycia w czasie wojny. Dlatego, kieruj¹c siê
silnym instynktem spo³ecznym, obok dzia³alnoœci naukowo-dydaktycznej podjê³a siê
pe³nienia funkcji istotnych dla jakoœci i skutecznoœci kszta³cenia m³odzie¿y – Prodziekana, a nastêpnie Prorektora do Spraw
Kszta³cenia w Politechnice Gdañskiej. Zainicjowa³a zmianê systemu kierowania procesem dydaktycznym i wychowawczym
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Uczelni. Wdro¿y³a tê organizacjê w praktyce sprawowanej przez ni¹ przez a¿ 17 lat
funkcji Prodziekana ds. Kszta³cenia, stymuluj¹c sukcesy dzia³alnoœci studenckiej,
zw³aszcza w domach studenckich oraz
w postaci trwale zwi¹zanej z Uczelni¹ grupy absolwentów tamtych lat, wspó³pracuj¹cych nadal w dzia³aniach na rzecz kszta³cenia nastêpnych pokoleñ absolwentów. Ten
etap Jej dzia³alnoœci jest doskonale znany
setkom absolwentów ówczesnego Wydzia³u
Elektroniki Politechniki Gdañskiej. Równie¿ na tej sali znajduj¹ siê œwiadkowie jej
dokonañ i, mo¿na powiedzieæ, beneficjenci
owej pasji opiekuñczo-wychowawczej Doc.
Marianny Sankiewicz. Obecnie s¹ to zas³u¿eni dla Ziemi Gdañskiej przedsiêbiorcy,
naukowcy i dzia³acze spo³eczni, których
zainspirowa³a jej niezwykle otwarta na
innych ludzi postawa. Nie ka¿dy, bowiem,
uzdolniony elektronik, który trafia³ na studia, mia³ doskona³y i ³atwy start u progu
swego rozwoju zawodowego. Zdarzali siê
ludzie z biednych lub przeœladowanych rodzin, wielu utalentowanych przysz³ych in¿ynierów nie radzi³o sobie z naszpikowanym
ówczeœnie g³ownie teori¹ programem studiów, zdarzali siê chorowici, niepe³nosprawni i osoby z problemami spo³ecznymi. Œciana egzaminacyjnej biurokracji uczelnianej
okazywa³a siê dla nich murem nie do
przeskoczenia. Mieli wyj¹tkowe szczêœcie,
w dziekanacie czeka³a na nich zupe³nie
nietuzinkowa Pani Dziekan Marianna Sankiewicz, zwana przez studentów pieszczotliwie „Cioci¹”. Jej g³êbokie spojrzenie
w twarz i w oczy „delikwenta” oraz rozmowa
o sprawach studenckich i prywatnych ze
zgnêbionym nieszczêœnikiem, niezawodnie
prowadzi³a do podwi¹zania z³amanych skrzyde³, zdjêcia „o³owianych butów” i w wiêkszoœci przypadków inicjowa³a wzlot, który
pozwoli³ nie tylko pokonaæ bariery problemów studiowania, ale ponadto na, tym
sposobem, wzmocnionych skrzyd³ach mo¿na by³o wzbiæ siê naprawdê wysoko.
Œwiadectwem tych dokonañ jest unikatowa monografia pt.: „Da³a nam skrzyd³a”,
z portretem pani Marianny na ok³adce, bêd¹ca pisemnym œwiadectwem pamiêci i g³êbokiej wdziêcznoœci wielu osób, które dziêki jej wsparciu i przepojonemu humanizmem
impulsowi u progu kariery mia³y i nadal
maj¹ przywilej efektywnego s³u¿enia spo³eczeñstwu. Wielu z nich stanowi cenion¹
kadrê techniczn¹ radia i telewizji, kilku zosta³o s³awnymi twórcami kultury, w gronie
tym s¹ prezesi najbardziej znanych gdañskich
firm, kilkoro pracowników naukowych i wielu absolwentów, których droga zawodowa
by³aby po prostu znacznie gorsza, gdyby na
jej pocz¹tku nie spotkali pani Marianny,
z czego wszyscy wymienieni zdaj¹ sobie
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doskonale sprawê, a wraz z up³ywem lat
odczuwaj¹ kumuluj¹cy siê d³ug wdziêcznoœci z tego tytu³u. Jej okr¹g³a rocznica
urodzin w 2011 r. zgromadzi³a w audytorium Wydzia³u ETI wielopokoleniowe t³umy
absolwentów mieszkaj¹cych w kraju i za
granic¹. Przemawiano ze ³zami wzruszenia
w oczach, œpiewano w jêzyku polskim, francuskim i suahili. Nadesz³a wiadomoœæ (i potwierdzaj¹ca ten fakt metryka urodzenia), ¿e
uratowany przez ni¹ od relegowania z uczelni absolwent, który wróci³ do ojczystej Republiki Mali nazwa³ swoj¹ pierworodn¹ córkê imieniem Marianna Sankiewicz, zgodnie
z tradycj¹ honorowania w ten sposób w tamtym kraju osób szczególnie zas³u¿onych.
Wracaj¹c do biograficznej chronologii,
warto zauwa¿yæ, ¿e po wybraniu Doc. Marianny Sankiewicz w 1981 r. do w³adz
Uczelni i po objêciu przez ni¹ funkcji Prorektora ds. Kszta³cenia, nastêpuje trudny
okres wydarzeñ stanu wojennego. Zachowuj¹c swój silny instynkt opiekuñczy, wystêpowa³a wtedy wielokrotnie wobec ówczesnych
w³adz w obronie studentów i chroni³a ich
skutecznie przed represjami (dziêki jej usilnym i opartym na przemyœlanej strategii
staraniom uczestnicy strajków i protestów
byli niezawodnie zwalniani z aresztu).
Obok dzia³añ w Uczelni podejmowa³a
liczne inicjatywy z zakresu dzia³alnoœci spo³ecznej organizacji studenckich i naukowych. To Jej energii zawdziêczaj¹ rozwój
organizacje harcerskie, Bratnia Pomoc Studentów PG. Dzia³a³a w Œwiatowym Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. By³a i nadal pozostaje
cz³onkiem zagranicznych towarzystw naukowych: francuskiego, greckiego (jeden
z otoczonych szczególn¹ trosk¹ wychowanków jest znanym profesorem-akustykiem
w Grecji). Na podkreœlenie zas³uguje jej
aktywnoœæ w œwiatowym towarzystwie in¿ynierów dŸwiêku, tzn. Audio Engineering
Society (AES). Wybrana Wiceprezydentem
AES ds. Regionu Centralnej Europy, w ci¹gu
kadencji zorganizowa³a osobiœcie powstanie
nowych Sekcji AES (Polska, Litwa, Rosja,
Bia³oruœ, Ukraina. Izrael), a tak¿e nowych
Sekcji krajowych. W 2015 r. to œwiatowe
stowarzyszenie in¿ynierów dŸwiêku odby³o
sw¹ konwencjê w Warszawie, potwierdzaj¹c
w ten sposób rozkwit wczeœniejszego zasiewu obojga dzisiaj honorowanych Osób, którzy s¹ pionierami in¿ynierii dŸwiêku w naszym kraju oraz inicjatorami w³¹czenia siê
Polski we wspó³pracê miêdzynarodow¹ w tej
dziedzinie.
W 2009 r. sfinalizowa³a swoj¹ inicjatywê
przywrócenia wykutych w miedzi wizerunków lwów na fronton g³ównego gmachu
Politechniki Gdañskiej. Przez ca³e dziesiêciolecia mia³a przed oczyma obraz zdemolowanego dzia³aniami wojennymi gmachu

i dumnych niegdyœ lwich g³ów, tu¿ po
wyzwoleniu poniewieraj¹cych siê na zagruzowanej ziemi. Poniewa¿ jako pionierka
odrodzenia Uczelni bra³a udzia³ w jej odgruzowywaniu, obraz ten utkwi³ w Jej pamiêci. Od kilku lat zatem, dziêki Jej usilnym staraniom i zdobyciu przez Ni¹ na ten
cel œrodków, dumne lwy znowu zdobi¹ fasadê pa³acu, który jest g³ównym budynkiem
PG. Jako podziêkowanie ludziom, którzy
Jej pomogli w tym dziele (a które to osoby
sama przecie¿ wspiera³a przez wiele lat na
drodze ich rozwoju zawodowego), przygotowano piêkne wydawnictwo ksi¹¿kowe
poœwiêcone Lwom PG.
O spo³ecznej postawie i aktywnoœci
Doc. Marianny Sankiewicz œwiadcz¹ Jej
liczne odznaczenia, a wœród nich: otrzymany w 2011 r. Krzy¿ Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski, oraz nagrody – czterokrotne Ministra i wielokrotne Rektora –
wyró¿nienia – AES Citation Award, AES
Fellowship – a tak¿e cz³onkostwa honorowe
i medale, m.in. Polskiego Towarzystwa
Akustycznego, Medal Ksiêcia Mœciwoja II
za zas³ugi dla Gdañska, i wiele innych.
Ci, którzy J¹ znaj¹, wiedz¹ doskonale, ¿e
nie dla nagród pracowa³a. Poza dzia³alnoœci¹
zawodow¹ rozwinê³a i nadal utrzymuje prywatny (wspierany te¿ przez Jej wychowanków – przedsiêbiorców) system pomocy osobom potrzebuj¹cym pomocy ze wzglêdów
spo³ecznych i ¿yciowych. Wspieranie przez
ni¹ takich osób rozpoczê³o siê ju¿ w czasie
wojny (aktywnie i skutecznie pomaga³a przeœladowanym ¯ydówkom), zaopiekowa³a siê
osierocon¹ dziewczynk¹ i wychowa³a j¹ po
wojnie. Od lat wspiera wielu ludzi, których
drogi ¿yciowe skomplikowa³y siê i organizuje dla nich pomoc materialn¹ i moraln¹,
niejednokrotnie udzielaj¹c im schronienia
pod dachem swego domu. Nie odstrêcza jej
ubóstwo, niekiedy nawet alkoholizm podopiecznych, ich spl¹tane koleje losu. Odziewa³a i ¿ywi³a ubogich studentów, krajowych
i zagranicznych, próbuj¹c sobie odpowiedzieæ na pytanie, czy ju¿ uczyni³a wystarczaj¹co wiele, aby sp³aciæ d³ug wdziêcznoœci
za swoje cudowne ocalenia w okresie wojennym.
Koñcz¹c, z uwagi na plan dzisiejszej uroczystoœci, tê czêœæ, dotycz¹c¹ z koniecznoœci krótkiego i pobie¿nego przedstawienia
sylwetki Pani Profesor Sankiewicz, chcia³bym nadmieniæ, ¿e jest Ona bohaterk¹ licznych wywiadów, ksi¹¿ek (np. dotycz¹cych
historii Politechniki Gdañskiej i Polskiego
Radia) oraz audycji radiowych. Wszyscy
Pañstwo, którzy pragn¹ dowiedzieæ siê wiêcej i poznaæ bli¿ej Jej z³o¿one koleje losu,
myœli, a tak¿e opinie dotycz¹ce jej Osoby
oraz wypowiedzi licznych wychowanków
bez trudu odszukaj¹ je w powszechnie do-
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stêpnych zasobach elektronicznych i wydawnictwach.
Przejdê, zatem, do przedstawienia sylwetki i podziêkowañ dla Pana Profesora Gustawa Budzyñskiego, kombatanta, kreatywnego
naukowca i wybitnego nauczyciela akademickiego. W dniu dzisiejszym poznaliœmy
go tak¿e w mniej dla niego typowej roli, jako
kompozytora. Jego pieœñ patriotyczna pt.:
„Marsz Solidarnoœci”, zabrzmia³a piêknie
i godnie w wykonaniu karylionowo-chóralnym.
Doc. dr in¿. Gustaw Karol Edward Budzyñski zawsze by³ i nadal jest cz³owiekiem
prze¿ywaj¹cym g³êboko sprawy Ojczyzny.
Motywuje go ponadto do dzia³ania silna
pasja naukowa zwi¹zana z akustyk¹ foniczn¹.
Jak za chwilê Pañstwo us³ysz¹, nie szczêdzi³ wysi³ków i uczyni³ ze swej strony bardzo wiele, by Polska by³a dziœ niepodleg³a
i demokratyczna, z kszta³tuj¹c¹ siê gospodark¹ opart¹ na wiedzy.
Urodzony w 1921 roku, wychowywa³ siê
w tradycji patriotycznej, Ojciec s³u¿y³ w tym
czasie w Wojsku Polskim, w stopniu majora. Wczeœniej, jego dziadek, zas³u¿y³ siê
w partyzanckim oddziale podczas powstania
styczniowego na Litwie, zaœ prapradziadek
by³ oficerem powstania listopadowego. Gustaw K. E. Budzyñski dziedziczy, zatem,
d³ug¹ i chlubn¹ tradycjê rodow¹ walki zbrojnej przeciwko obcym najeŸdŸcom. Przed
1 wrzeœnia 1939 roku by³ w czynnej s³u¿bie wojskowej. Wybuch wojny 1 wrzeœnia
zasta³ batalion 81 pu³ku strzelców grodzieñskich, w którym s³u¿y³, rozlokowany
w pobli¿u Grodna. W po³owie paŸdziernika
1939 r. G. K. E. Budzyñski przedosta³ siê
do Warszawy, gdzie rozpocz¹³ swoje dzia³ania w konspiracji, pod pseudonimami „Szymura” i „Szlifierz”, których nastêpstwem by³
jego udzia³ w Powstaniu, w stopniu podporucznika Armii Krajowej i zastêpcy dowódcy
kompanii „¯niwiarz”, walcz¹cej na ¯oliborzu. Dzia³aj¹c w konspiracji, anga¿owa³
siê m.in. w akcje dywersyjne, szkoleniowe
i w transporty broni. W trakcie dzia³añ
zbrojnych w Powstaniu zosta³ wielokrotnie
raniony, zaœ 3 sierpnia w bitwie na Bielanach zosta³ ciê¿ko ranny, st¹d przebywa³ do
koñca Powstania w szpitalu. Ewakuowany
przez Rodzinê do Krakowa powróci³ do
Warszawy w kwietniu 1945 r. i wst¹pi³
ponownie do konspiracji pod dowództwo
Komendanta III Komendy G³ównej organizacji NIE, póŸniejszego Prezesa Obszaru
Centralnego WiN (Wolnoœæ i Niezawis³oœæ).
Po wojnie, w 1948 r. zosta³ aresztowany i poddany 17-miesiêcznemu œledztwu,
a nastêpnie skazany na 12 lat wiêzienia
i pozbawienie praw na dalsze 5 lat. Karê
odbywa³ g³ównie w wiêzieniu we Wronkach
oraz w Sieradzu, sk¹d zosta³ zwolniony

w 1955 r., czyli po siedmiu latach przebywania w ciê¿kim komunistycznym wiêzieniu.
W trakcie okupacji, w roku 1941 rozpocz¹³ konspiracyjne studia wy¿sze na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym tajnej
Politechniki Warszawskiej. Po wojnie, przed
jego aresztowaniem, zd¹¿y³ jeszcze w 1945
roku studiowaæ na Politechnice Warszawskiej, a w 1946 roku w Politechnice Gdañskiej, zaœ maj¹c za sob¹ trzy lata studiów
i bêd¹c utalentowanym adeptem nauki, rozpocz¹³ asystenturê (jako wolontariusz).
Po wypuszczeniu go na wolnoœæ, kontynuowa³ studia w kierunku zagadnieñ zwi¹zanych z ³¹cznoœci¹, radiotechnik¹ i radiokomunikacj¹. Aby móg³ kontynuowaæ studia
i rozwijaæ karierê naukow¹, zmuszony by³
jednak pokonywaæ szykany i piêtrzone przed
nim utrudnienia ze strony ówczesnych w³adz.
Rzekomo zagubiono jego indeks zawieraj¹cy wykaz wczeœniej uzyskanych zaliczeñ,
zniechêcano go wszelkimi mo¿liwymi sposobami, co musia³ znosiæ jako krzywdê i niesprawiedliwoœæ maj¹c¹ pod³o¿e polityczne,
a rzutuj¹c¹ na jego udokumentowane osi¹gniêcia w zdobywaniu wiedzy zawodowej.
Pomimo wspomnianych utrudnieñ oraz jego
dramatycznej historii wojennej i powojennej, da³ radê nadrobiæ zaleg³oœci zawodowe,
doktoryzowaæ siê, w wyniku czego stopniowo doszed³ do pozycji pe³nej satysfakcji
zawodowej, naukowej i dydaktycznej.
W szczególnoœci, pomimo nieustaj¹cych nadal szykan i utrudnieñ, kieruj¹c siê
niespotykan¹ determinacj¹, G. K. E. Budzyñski uzyska³ w r. 1965 stopieñ doktora
nauk technicznych (na Politechnice Warszawskiej). W 1968 r. wraz ze swoj¹ ma³¿onk¹ i wspó³pracownikiem naukowym,
Doc. dr in¿. Mariann¹ Sankiewicz-Budzyñsk¹, za³o¿y³ Zak³ad Elektrofonii, bêd¹cy czêœci¹ Instytutu Telekomunikacji wchodz¹cego w sk³ad ówczesnego Wydzia³u
Elektroniki. W 1982 r. obj¹³ kierownictwo
tego Zak³adu, a jednoczeœnie nast¹pi³a zmiana nazwy na Zak³ad In¿ynierii DŸwiêku.
Doc. Budzyñski kierowa³ tym Zak³adem
przez 9 kolejnych lat, tworz¹c program
pierwszej w kraju i przez d³ugie lata jedynej,
specjalnoœci pod nazw¹ In¿ynieria dŸwiêku.
Z jego inspiracji i na skutek jego listu skierowanego do w³adz œwiatowego towarzystwa
in¿ynierów dŸwiêku (Audio Engineering
Society), Polska do³¹czy³a do grona krajów
reprezentowanych na œwiatowej mapie oœrodków zrzeszaj¹cych wybitnych specjalistów
z tej dziedziny. Zasiew ten, o którym wspomina³em ju¿ przy okazji omawiania zas³ug
Doc. Marianny Sankiewicz, znakomicie
owocuje po dzieñ dzisiejszy, przynosz¹c
miêdzynarodowe uznanie dla rozwoju tej
piêknej, interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy w naszym Kraju.

Prowadz¹c dzia³alnoœæ naukowo-dydaktyczn¹, awansowa³ na stanowisko doc. dr in¿.
(w 1972 r.), wykszta³ci³ kilkuset magistrów
in¿ynierów oraz nastêpców, którzy s¹ obecnie
samodzielnymi pracownikami naukowymi.
W Jego dorobku zapisano ponad 150 rozpraw i publikacji naukowych, nie licz¹c
artyku³ów popularnych o tematyce historycznej lub kombatanckiej. By³ promotorem piêciu rozpraw doktorskich, a tak¿e
promotorem bardzo du¿ej liczby (setek) prac
magisterskich i in¿ynierskich. Prowadzi³
w sposób nowatorski wszystkie wyk³ady powo³anej przez Niego do ¿ycia nowej, unikatowej specjalnoœci dydaktycznej In¿ynieria
DŸwiêku oraz szereg wyk³adów na innych
specjalnoœciach. Równolegle wyk³ada³ od
1977 r. Muzykê Eksperymentaln¹ (i inne
przedmioty) w Akademii Muzycznej im. St.
Moniuszki w Gdañsku, zorganizowawszy
tam Zak³ad Akustyki Muzycznej (kierowa³
nim do 1982 r.).
W pracy naukowej, zw³aszcza w publikacjach (artyku³y obcojêzyczne), a tak¿e
dydaktycznej (wyk³ady na uczelniach za
granic¹) pomocn¹ mu by³a dobra znajomoœæ
jêzyków obcych (francuski, angielski, niemiecki, rosyjski, w³oski). Przed laty by³
jednym z nielicznych pracowników naukowych, do których kierowano delegacje
osób wizytuj¹cych Uczelniê z ca³ego œwiata. Jego erudycja, wysoka kultura osobista,
poliglotyzm i otwarta postawa utworzy³y
tym sposobem jeszcze jedn¹ œcie¿kê realizacji zawodowej, która zosta³a rozpoznana
tak¿e przez zagraniczne towarzystwa akustyczne (Greckie oraz miêdzynarodowe Audio Engineering Society i in.).
Od przejœcia na emeryturê w roku 1992,
do chwili obecnej, utrzymuje ¿ywe kontakty z Katedr¹ Systemów Multimedialnych,
kierowan¹ aktualnie przeze mnie, bior¹c
udzia³ w wybranych pracach badawczych
i dydaktycznych.
Istotn¹ rolê we wspieraniu Go w bardzo
trudnych okresach ¿ycia, zwi¹zanych z odbywaniem przez Niego niesprawiedliwego
wyroku oraz póŸniejszym przedzieraniem siê
przez szykany w trakcie rozwoju zawodowego odegra³a póŸniejsza partnerka ¿yciowa
i zawodowa, Marianna Sankiewicz. Nie
zapomnia³a o poznanym wczeœniej koledze, gdy trafi³ On do ciê¿kiego wiêzienia –
jej pamiêæ, odwiedziny, paczki pomocowe
– to by³o wsparcie, które pozwoli³o mu
przetrwaæ najgorsze. Równie¿ Jego starania
o przywrócenie mo¿liwoœci studiowania
by³y wspierane przez nigdy nie poddaj¹c¹
siê Mariannê. Ich œlub w 1956 r. by³ potwierdzeniem wzajemnych uczuæ i zwi¹zania ze sob¹ losów wspania³ych dwojga
patriotów i ludzi czynu, nieustannie otwar(dokoñczenie na str. 20)
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20 października 2015 r. w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta

Spotkanie z prof. dr. hab. n. med.
Janem Rogowskim
„Daj w ¿yciu tyle, ile móg³byœ oczekiwaæ”
motto ¿yciowe prof. Jana Rogowskiego

W dniu 20 paŸdziernika 2015 r. o godz. 12.00 w Wielkiej Sali Wety Ratusza G³ównego Miasta odbêdzie siê ju¿ dziesi¹te
uroczyste spotkanie z cyklu „ZAS£U¯ONY W HISTORII MIASTA GDAÑSKA”. Goœciem honorowym spotkania bêdzie wybitny
polski kardiochirurg, prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski – Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego.
Goœæmi honorowymi dotychczasowych spotkañ byli: Tadeusz Matusiak,
prof. Jerzy M³ynarczyk, Krystyna Stankiewicz, œ.p. prof. Witold Andruszkiewicz, Halina Winiarska, Stefan Jacek
Michalak, ks. inf. Stanis³aw Bogdanowicz, Grzegorz Pellowski oraz prof.
Marianna Sankiewicz-Budzyñska i prof.
Gustaw Budzyñski.
Przywitanie na przedpro¿u
Dworu Artusa
W trakcie uroczystoœci prof. dr hab.
n. med. Jan Rogowski uhonorowany
zostanie medalem przez Prezydenta
Miasta Gdañska. Tradycyjnie ju¿ o godzinie 11.50, na przedpro¿u Dworu
Artusa, zgromadz¹ siê zaproszeni goœcie, aby o godz. 12.00 wys³uchaæ –
zagranego na karylionie przez Annê
Kasprzyck¹ – „Marszu triumfalnego”
z opery „Aida” G. Verdiego. Nastêpnie
wszyscy zebrani zostan¹ uwiecznieniu
na pami¹tkowym zdjêciu przez fotoreportera „Dziennika Ba³tyckiego” – patrona medialnego spotkania, po czym
goœæ honorowy w asyœcie dwu postaci

Prof. Jan Rogowski w gabinecie w Gdañsku
w 2013 r.

Spotkanie cz³onków Klubu Kardiochirurgów Polskich w Warszawie. 2000 r.
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ubranych w stroje starogdañskie, uda siê
do Wielkiej Sali Wety Ratusza G³ównego Miasta, gdzie tym razem odbêdzie
siê g³ówna uroczystoœæ.
Uczestników powita p.o. dyrektora
Muzeum Historycznego Miasta Gdañska
dr in¿. Grzegorz Szychliñski i poprosi
cz³onka „Zespo³u Koordynacyjnego”
Adama Koperkiewicza o prowadzenie
uroczystego spotkania. Nastêpnie wyst¹pi prezes Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, zaœ g³ówn¹ laudacjê na czeœæ goœcia
honorowego wyg³osi prof. dr hab. med.
Zdzis³aw Wajda, emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Gdañsku.
Po laudacji nast¹pi uroczyste wrêczenie odznaczeñ i wyró¿nieñ przez:
– Prezydenta Miasta Gdañska,
– Marsza³ka Województwa Pomorskiego,
– Stowarzyszenie „COR – Kardiochirurgia Gdañska”,
– Muzeum Historyczne Miasta Gdañska,
– Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”.
Nastêpnie wyst¹pi goœæ honorowy spotkania prof. Jan Rogowski. Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e we wszystkich dotychczasowych stpotkaniach ta czêœæ programu
by³a przez wszystkich bardzo oczekiwana,
a wyst¹pienie goœcia honorowego przyjmowano serdecznie, gor¹co i dziêkowano
oklaskami, szczególnie m³odzie¿. By³y to
zawsze „¿ywe lekcje historii”. Wierzê, ¿e
tak bêdzie równie¿ w dniu 20 paŸdziernika 2015 r. w Wielkiej Sali Wety.
Z inicjatywy ks. inf. Stanis³awa Bogdanowicza od siódmego uroczystego spotkania do programu wprowadzono czêœæ artystyczn¹, która sta³a siê ich nieod³¹cznym
elementem, tak bêdzie równie¿ w paŸdzierniku.
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Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, mieszcz¹c¹ siê w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego
(do 2009 r. Klinik¹ Kardiochirurgii
Akademii Medycznej w Gdañsku),
gdzie kszta³ci siê kolejne pokolenie
gdañskich kardiochirurgów. Jan Rogowski urodzi³ siê 28 lipca 1955
roku w M³awie. W 1980 r. uzyska³
Dyplom Lekarski na Akademii Medycznej w Gdañsku. Przez 5 lat pracowa³ w tczewskim szpitalu, gdzie
w 1985 roku uzyska³ specjalizacjê I
stopnia z zakresu chirurgii ogólnej.
W 1986 roku zosta³ asystentem
w Klinice Kardiochirurgii Akademii
Medycznej w Gdañsku, gdzie zdoby³
II stopieñ specjalizacji oraz rozszerzy³ swój warsztat zawodowy o specjalizacjê z kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej. W 1993 r. uzyska³
stopieñ doktora nauk medycznych,
Jan Rogowski tu¿ po przeprowadzonej operacji
a w 2000 r. stopieñ doktora habilitow 1996 r.
wanego nauk medycznych. W 2004
Bardzo znacz¹cym i donios³ym wyda- roku uzyska³ stopieñ profesora nadzwyrzeniem podczas ka¿dego ze spotkañ jest czajnego, a w roku 2010 z r¹k Prezydenta
wpis goœcia honorowego do „Ksiêgi Pa- RP Bronis³awa Komorowskiego odebra³
mi¹tkowej”, do której bêd¹ mog³y siê nominacjê profesorsk¹.
Prof. Jan Rogowski posiada bardzo bogarównie¿ wpisaæ wszystkie oficjalnie zaty dorobek naukowy – jest autorem i wspó³proszone na nie osoby.
autorem 289 prac naukowych, oraz wspó³Stworzy³ oœrodek transplantacji serca
autorem nowego typu stabilizatorów serca.
Do niew¹tpliwie najwiêkszych osi¹gniêæ
Prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski jest
wybitnym specjalist¹ zajmuj¹cym siê le- profesora Rogowskiego nale¿y doprowaczeniem schorzeñ i wad uk³adu sercowo- dzenie do stworzenia w kierowanej przez
naczyniowego. Od 2002 r. kieruje Klinik¹ niego Klinice Kardiochirurgii Akademii

Prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski z rodzin¹: ¿on¹ Ew¹, córk¹ Magdalen¹, synem Maciejem
i wnuczk¹ Martyn¹, podczas spotkania z Prezydentem RP Bronis³awem Komorowskim po
uroczystoœci wrêczenia nominacji profesorskiej w 2010 r.

Prof. Jan Rogowski w trakcie operacji

Medycznej w Gdañsku oœrodka transplantacji serca – jedynego w pó³nocnej Polsce,
w którym 29 grudnia 2006 roku przeprowadzono pierwszy taki zabieg.
Za swoj¹ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ
i w uznaniu zas³ug prof. Rogowski by³ nominowany do tytu³u „Gdañszczanina Roku
2006”. Otrzyma³ miêdzy innymi Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi, Medal 50-lecia Akademii
Medycznej w Gdañsku, a w roku 2013
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski.
W trakcie przygotowañ do paŸdziernikowej uroczystoœci dwukrotnie spotka³em
siê prof. dr. hab. n. med. Janem Rogowskim. W pierwszym z nich (19 sierpnia)
uczestniczy³a równie¿ Jaros³awa Struga³a,
cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” i „Zespo³u Koordynacyjnego”.
W drugim spotkaniu (3 wrzeœnia), które
odby³o siê w siedzibie Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” uczestniczyli równie¿:
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, Anna
Kuziemska i Jaros³awa Struga³a. Podczas
obu tych spotkañ mieliœmy okazjê przekonaæ siê, jak wybitnym lekarzem a zarazem
wspania³ym cz³owiekiem, jest goœæ honorowy najbli¿szego spotkania.
O wspania³ej osobowoœci profesora
Jana Rogowskiego najlepiej œwiadcz¹ bardzo liczne opinie ludzi, których przywróci³ do zdrowia i uratowa³ ¿ycie.
W imieniu ich wszystkich i swoim w³asnym dziêkujê.
RUFIN GODLEWSKI
FOT. Z ARCH. PROF. DR HAB. N. MED.
JANA ROGOWSKIEGO
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Laudacja wygłoszona na cześć...
tych na potrzeby innych i rozwijaj¹cych
wspólne zainteresowania naukowe.
Jako przedstawiciel m³odszego pokolenia
mogê jedynie chyliæ czo³a przed niez³omnoœci¹ charakterów Ich obojga. Obecnie, gdy
mo¿liwoœæ kszta³cenia sta³a siê tak powszechnie dostêpna, wrêcz oczywista, musimy
pamiêtaæ, ¿e w nie a¿ tak odleg³ych czasach,
bywa³a ona upragnionym spe³nieniem po
przejœciu bardzo d³ugiej drogi, pe³nej zagro¿eñ, cierpienia i krzywdz¹cych szykan.
Ludzie, którzy przeszli tê ciernist¹ drogê,
byli w oczywisty sposób zdeterminowani,
aby traktowaæ kszta³cenie i naukê jako wielki, okupiony cierpieniami przywilej, znamionuj¹cy zwyciêstwo rozwoju nad degradacj¹, któr¹ poci¹gaj¹ za sob¹: wojenny
zamêt, zniszczenie, œmieræ lub zniewolenie.
W toku swojej aktywnej dzia³alnoœci
Doc. Budzyñski przekaza³ wielu osobom
doœwiadczenie nie tylko wojskowe oraz
fachowe, które w miêdzyczasie uzyska³, ale
tak¿e sta³ siê dla m³odszych pokoleñ autorytetem w sferze patriotyczno-moralnej. Od
wielu lat uznaje, ¿e warto dok³adaæ starañ,
aby prawdziwe obrazy dziejów mog³y staæ
siê dostêpne dla przysz³ych badaczy istotnego

(dokoñczenie ze str. 17)

okresu historii Polski, jakim by³y œrodkowe
dekady XX wieku. Owocem tego silnego
przekonania jest jego o¿ywiona dzia³alnoœæ publikacyjna. W 2001 r. zainicjowa³
utworzenie witryny internetowej Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK i Fundacji
Podziemnego Pañstwa Polskiego; zorganizowa³, prowadzi³ i redagowa³ tê witrynê do
2005 r. Najnowszym elementem tego rodzaju
dzia³alnoœci jest m.in. wydana w 2014 r.
ksi¹¿ka zatytu³owana „Kompania ‘¯niwiarz’
AK”. Obecnie pracuje nad drug¹ czêœci¹
tej ksi¹¿ki, walcz¹c z dolegliwoœciami zdrowotnymi, okazuj¹c przy tym nies³ychan¹
determinacjê i niespotykan¹ w jego aktualnym wieku bieg³oœæ w wykorzystywaniu
narzêdzi informatycznych.
Lista jego odznaczeñ jest bardzo d³uga,
na m³odszych pokoleniach szczególne wra¿enie wywieraj¹ odznaczenia wojenne, takie
jak: Krzy¿ Walecznych, Order Virtuti Militari. Odrodzone niepodleg³e Pañstwo Polskie
uhonorowa³o go w 2007 r. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W sercach
jego licznych wychowanków zaj¹³ trwa³e
miejsce jako niedoœcig³y wzór nienagannej
postawy patriotyczno-moralnej, skuteczny

i kreatywny wizjoner rozwoju nowej dyscypliny dydaktyczno-naukowej, In¿ynierii
dŸwiêku. Jest wybitn¹ indywidualnoœci¹,
która z niezwyk³ym zaanga¿owaniem potrafi czyniæ to, co jest najcenniejszym pos³annictwem wychowawcy i nauczyciela
akademickiego, tzn. godnie reprezentowaæ
i skutecznie przekazywaæ twórczy i patriotyczny dorobek pokoleñ.
To Profesorowie: Marianna Sankiewicz
i Gustaw Budzyñski oraz ludzie Ich pokroju skutecznie obronili, rozwinêli i podarowali nam wolny i na przekór dramatycznym
przeszkodom piêknie rozwiniêty dziœ Kraj.
Uszanujmy ich za to, dziêkuj¹c i pamiêtaj¹c
o zobowi¹zaniu za ich wspaniale wype³nion¹ misjê ¿yciow¹! Krzepi nas œwiadomoœæ, ¿e nadal nie ustaj¹, usilnie pracuj¹c
i wspieraj¹c oraz doceniaj¹c nasze wspó³czesne wysi³ki na rzecz dobra wspólnego,
które stanowi¹: wolna Ojczyzna oraz otwarte, zjednoczone pasj¹ poznawcz¹ i twórcz¹,
serca i umys³y.
PROF. DR HAB. IN¯. ANDRZEJ CZY¯EWSKI
KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH
WYDZIA£ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ

Kącik Literacko-Poetycki działa

Wolnoœæ, có¿ to znaczy?
W dniu 17 wrzeœnia 2015 r. odby³o siê
siódme spotkanie K¹cika Literacko-Poetyckiego przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”.
Temat brzmia³: „Wolnoœæ, có¿ to znaczy?”.
Spotkanie zainicjowa³y wiersze twórców poœwiêcone tej tematyce, równie¿ aktor i poeta,
Ryszard Jaœniewicz recytowa³ piêknie swoje
utwory. Urozmaiceniem spotkania by³y tak¿e
inne gatunki utworów przedstawione przez
uczestników. Wystrój sali przygotowa³a

Anna Stawska. Panowa³a bardzo mi³a i radosna atmosfera.
Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 1 paŸdziernika 2015 r., o godz. 17.00 w siedzibie
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przy ulicy
œw. Ducha 119/121, na które serdecznie zapraszamy twórców i sympatyków poezji.
Tematy bêd¹ dwa: „Jan Pawe³ II” i „Jesieñ”.
WAC£AW JANOCKI

ONGIŒ
Powtarza³ siê sen o wolnoœci
umys³ wo³a³ o czyn
skrzyd³a czasu
obudzi³y emocje
prys³y stracone z³udzenia
powsta³a wiêŸ
piêkna swobod¹ dzia³ania
wiod³a szlakiem
ku prawdzie
Sierpniowe Dzie³o
o¿ywi³o zniszczone prac¹ twarze
zawita³a niezale¿noœæ
dziœ
m¹dre myœli rozwiane
przycich³a odpowiedzialnoœæ
a bieda pyta: dlaczego?
Gra¿yna Brylska
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Z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdańsk Śródmieście

„Kawiarnia dla Seniora” po raz pi¹ty
Czwarta edycja 2014/2015 akcji „Kawiarnia dla Seniora” zakoñczy³a siê rekordow¹ frekwencj¹. Seniorzy
z dzielnicy Œródmieœcie weszli w nawyk wychodzenia
z domu i mi³o spêdzaj¹ czas we wnêtrzach – ¿yczliwych dla nich – luksusowych lokali gastronomicznych.
Umówienie siê ze znajomymi w ulubionej kawiarence
to okazja do zadbania o swój wygl¹d, mo¿liwoœæ wymiany
spostrze¿eñ i refleksji na temat ostatnio przeczytanych
ksi¹¿ek, obejrzanych filmów, czy przedstawieñ teatralnych.
A wszystko to przy fili¿ance pysznej kawy, lub herbaty
– po symbolicznej cenie 2 z³ote za fili¿ankê – w odœwiêtnej atmosferze.
Karty „Kawiarnia dla Seniora” na nowy sezon 2015/
2016 odbieraæ mo¿na w siedzibie Rady Dzielnicy Gdañsk
Œródmieœcie przy ulicy Ogarnej 56 w Pa³acu M³odzie¿y
12 i 27 paŸdziernika w godzinach od 14 do 15. Karty
upowa¿niaj¹ do korzystania z nastêpuj¹cych lokali: Piekarnia-Cukiernia „Pellowski” przy ul. Podwale Staromiejskie 82, „Maraska” przy ul. D³ugiej 31/ 32, Restauracja „Portland” przy ul. D³ugie Ogrody 27, Cukiernia
„Sowa” przy ul. D³ugiej 13-17, Cukiernia „Stara Kiszewa”
przy ul. Szerokiej 126.
Serdecznie zapraszamy!
K.K.
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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.
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”, przy wspó³udziale
Klubu Seniora „Mot³awa”.
Droga Królewska
Brama Wy¿ynna to reprezentacyjny
wjazd do Gdañska. Obiekt ten, który by³
pierwszym punktem spaceru z przewodnikiem, wybudowa³ Hans Kramer z Drezna,
jednak ostateczny kszta³t nada³ bramie
w 1588 roku protegowany rodu Batorych
– Willem van den Block. Fronton Bramy
Wy¿ynnej od strony Wysoczyzny zdobi
triada herbowa.
Kolejnymi obiektami, które zosta³y zaprezentowane w czasie spaceru, by³a Katownia i Wie¿a Wiêzienna, zwane potocznie
przedbramiem ulicy D³ugiej. Z³ota Brama
to dzie³o Abrahama van den Block, cenne
dzie³o póŸnorenesansowej architektury wybudowane w latach 1612–1614. Na ulicy
D³ugiej spacerowicze podziwiali domy gdañskich patrycjuszy, przede wszystkim Dom
Uphagena, bêd¹cy obecnie Muzeum Wnêtrz
Mieszczañskich. Dope³nienie ulicy D³ugiej

stanowi natomiast Kamienica Ferberów
i Frederów oraz Dom Schumanów. Obiektami, które jednak najbardziej zainteresowa³y uczestników wycieczki, by³ Ratusz
G³ównego Miasta, Dwór Artusa, a tak¿e
fontanna Neptuna i jako kluczowe obiekty
ulicy D³ugiej wymaga³y podczas spaceru
bardziej szczegó³owego omówienia.
Brama Zielona
Brama Zielona, która mia³a byæ reprezentacyjn¹ siedzib¹ królów, nigdy jednak
ni¹ nie by³a. Wyj¹tek stanowi³ 1646 rok,
kiedy to lokatorkami tego budynku by³a
Maria Ludwika Gonzaga – przysz³a ¿ona
króla W³adys³awa IV i 11-letnia dwórka
Maria Antonina – przysz³a ¿ona Jana III
Sobieskiego, zwana dzisiaj królow¹ Marysieñk¹.
D³ugie Pobrze¿e z Zamczysko
Id¹c w kierunku – bêd¹cego obecnie w
budowie Muzeum II Wojny Œwiatowej –
(zgodnie z aktualnymi informacjami obiekt
ten zostanie udostêpniony zwiedzaj¹cym

1 wrzeœnia 2016 r.) na D³ugim Pobrze¿u
mijaliœmy gotyckie obronne bramy wodne,
przed którymi niegdyœ cumowa³y statki
handlowe. Spacerowicze przeszli równie¿
pod murami zamku krzy¿ackiego, gdzie
zrobiono pami¹tkowe zdjêcie. Ostatnim
punktem wycieczki by³a Poczta Polska.
Uczestnicy dowiedzieli siê o tragicznym
koñcu bohaterskiej 14-godzinnej obrony
poczty. Wszystkich obroñców rozstrzelano,
a jedynie 4 osoby prze¿y³y uciekaj¹c z poczty bezpoœrednio przed poddaniem siê.
Kolejny spacer odbêdzie siê 20 paŸdziernika, zbiórka o godz. 10.30 przed
wejœciem do Katedry Oliwskiej, a jego
tematem bêdzie „Zakon Cystersów, Katedra
Oliwska”. Uczestnicy wycieczki wys³uchaj¹ koncertu organowego o godz. 11.00
oraz zwiedz¹ park oliwski.
Zapraszam na wycieczkê wszystkich
zainteresowanych – mieszkañców, a tak¿e
turystów oraz uczniów szkó³.
ROMAN NADOLNY
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY, TEL. 501 679 199
FOT. AUTOR

Uwaga Czytelnicy!
Wszystkie numery archiwalne miesiêcznika „Nasz Gdañsk” znajduj¹ siê na naszym
portalu www.naszgdansk.pl w zak³adce e-miesiêcznik
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