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Wyjazdowe posiedzenie Konwentu Politechniki Gdańskiej

Te wspania³e stocznie
W dniu 19 paŸdziernika uczestniczy³em w wyjazdowym posiedzeniu Konwentu Politechniki Gdañskiej
na terenie Stoczni Remontowej. W programie by³o zwiedzanie stoczni wchodz¹cych w sk³ad holdingu
Remontowa S.A.
Oprowadzaj¹cym by³ prezes Piotr Soyka, który w naszym mieœcie najwiêcej
o nich wie i umie tê wiedzê przekazaæ.
Wymiar œwiatowy
By³o to niezapomniane prze¿ycie. Zaopatrzeni w kaski jeŸdziliœmy autokarem,
wysiadaj¹c od czasu do czasu, by dotkn¹æ
stoczniowego gruntu i odczuæ atmosferê
pracy wielkiego, œwietnie zorganizowanego zak³adu przemys³owego. Wszystko ma
tutaj wymiar œwiatowy. Pamiêtam swoje
studia na Politechnice i praktyki w przoduj¹cych wówczas zak³adach,
pamiêtam tak¿e stocznie, jakie
znacznie póŸniej pokazywano
mi zagranic¹. To, co tutaj uderza,
to czystoœæ i porz¹dek. Wszystko jest na miejscu, ludzie nie
snuj¹ siê bez celu, ka¿dy wykonuje swoje zadania, dbaj¹c tak¿e
o bezpieczeñstwo. Przy wejœciu
do budowanych lub remontowanych jednostek wyœwietlaj¹
siê cyfry, pokazuj¹ce, ile osób
jest wewn¹trz, na wypadek, gdyby coœ siê zdarzy³o.
Zwiedzanie zaczêliœmy od
stoczni Remontowa S.A. na
Ostrowie. Zakres wykonywanych prac jest ogromny, a wy-

posa¿enie imponuj¹ce. Na 6 km nabrze¿y
ponad po³owa (3,5 km) ma pe³ne „uzbrojenie” m.in. 24 dŸwigi o udŸwigu do 300 t.
Oprócz basenów Ostrowica 1 i 2 stoi do
dyspozycji szeœæ doków p³ywaj¹cych do
255 m d³ugoœci, w których mieszcz¹ siê
statki o d³ugoœci do 295 m i noœnoœci do
36 tys. DWT. Rocznie remontuje siê tu
lub przerabia ok. 200 jednostek p³ywaj¹cych. Zak³ad jest wysoko wyspecjalizowany. Przed³u¿a siê tu m.in. promy pasa¿ersko-samochodowe, wymienia ich napêd
na nowoczesny – gazowy, hybrydowy,

elektryczny, zaopatruje platformy wiertnicze w urz¹dzenia przerobu ropy. Podziwiamy gigantyczn¹ platformê, na której
powstaje morska rafineria. Potem jedziemy do najwiêkszego z p³ywaj¹cych doków, by stan¹æ przed tankowcem „Ardmore Seatrader” o noœnoœci ponad 47 tys.
DWT, zarejestrowanym na Wyspach Marshalla. D³ugi na 182 m, szeroki na 32 m
wypiêtrza siê w doku na wysokoœæ ponad
18 m. To robi wra¿enie! Du¿o siê zmieni³o
w tym miejscu od czasów sprzed I wojny,
gdy stawiaj¹cy pierwsze kroki elbl¹ski Komnick montowa³ tu swoje samochody!
Wszechstronna
i wyspecjalizowana produkcja

Na platformie powstaje rafineria

Tyle o Remontowej. Ale
w holdingu s¹ dwie stocznie.
Wysiadamy z autokaru na drugim brzegu Martwej Wis³y,
w dawnej Stoczni Pó³nocnej –
dziœ Remontowa Shipbuilding
S.A. Tutaj buduje siê statki, aktualnie 10 jednostek (w ca³ym
roku 2015 – 18). Przy nabrze¿u
wznosz¹ siê morskie olbrzymy
na ró¿nych etapach budowy,
w wiêkszoœci bliskiej ukoñczenia. S¹ to: statek do uk³adania
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w tym roku now¹ liniê produkcyjn¹ z suwnic¹ o udŸwigu 300 t
i nowy system wodowania: statek wprowadza siê do p³ywaj¹cego
doku i spuszcza na wodê przez jego zatopienie.
Powy¿sze zestawienie pokazuje, jak wszechstronny i zarazem wyspecjalizowany jest wachlarz produkcji obu stoczni. A tak jest co
roku! Obie maj¹ pe³ne pakiety zamówieñ z ca³ego œwiata. Problemem zaczyna byæ brak r¹k do pracy, a tak¿e b³êdy z czasów PRL.
Przy wodowaniu statku w doku, trzeba go wieŸæ d³u¿sz¹ drog¹ dooko³a wyspy Ostrów, bo krótsza, na pó³noc, jest zablokowana przez
most w ci¹gu ulicy Swojskiej. Buduj¹c go w 1985 r. zapomniano
o zwodzeniu. Prêdzej czy póŸniej nieuniknione bêdzie jego przebudowanie. Przy tak wspania³ym rozwoju stoczni mo¿e te¿ nied³ugo
zabrakn¹æ miejsca. Warto ju¿ teraz pomyœleæ o pozyskaniu czêœci
terenów Stoczni Gdañskiej, np. dawnych pochylni Schichaua.
TEKST

I ZDJÊCIA

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Kolos w doku

kabli, 2 kontenerowce arktyczne na 36 TEU (kontenerów
20-stopowych) ka¿dy, dalsze dwa po 108 TEU i jeden na
606 TEU, nastêpnie dwustronny prom na 600 osób i 150 samochodów, o napêdzie gazowo/dieslowo/elektrycznym i drugi, ró¿ni¹cy siê tylko napêdem (bez gazowego), statek dostawczy dla przemys³u wydobywczego, równie¿ o napêdzie
elektrycznym, statek do badania przemieszczania siê lodów
w Arktyce i na koniec – dla naszej Marynarki Wojennej – okrêt
„Kormoran” do poszukiwania min. Stocznia zainaugurowa³a

Nowoczesne promy w budowie

76. rocznica rozstrzelania obrońców Poczty Polskiej

W ho³dzie Bohaterom
W dniu 5 paŸdziernika 2015 r., o godzinie 11, przy Pomniku – Mogile Obroñców
Poczty Polskiej w Gdañsku odby³a siê patriotyczna uroczystoœæ. Na zaproszenie prezydenta Miasta Gdañska, Paw³a Adamowicza, przybyli mieszkañcy by uczciæ pamiêæ
i oddaæ ho³d Bohaterom. 76 lat temu, po
kilkunastu godzinach walki, za³oga Poczty
Polskiej w Wolnym Mieœcie Gdañsku skapitulowa³a i z pogwa³ceniem prawa zosta³a skazana na œmieræ i rozstrzelana. Ich
obrona jest symbolem polskiego oporu
wobec hitlerowców. Dopiero w latach
dziewiêædziesi¹tych S¹d Krajowy w Lubece zrewidowa³ bezprawny wyrok. Rocznicê tracznych wydarzeñ zainaugurowano
odebraniem Hymnu Pañstwowego Rzeczpospolitej Polskiej.
Wœród uczestników uroczystoœci byli reprezentanci Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
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W poczcie sztandarowym wyst¹pili: Anna
Kuziemska, Wac³aw Janocki i Krzysztof
Sielicki. Wi¹zankê kwiatów pod Pomni-

kiem z³o¿yli Jaros³awa Struga³a i Krzysztof Sielicki.
TEKST I FOT. WAC£AW JANOCKI

Nr 11/2015

Zaproszenie na wykład prof. Andrzeja Januszajtisa

D³ugie Nabrze¿e
Mi³oœników Gdañska zapraszamy na wyk³ad prof. Andrzeja Januszajtisa pt. „D³ugie Nabrze¿e”, który
odbêdzie siê w œrodê, 16 grudnia 2015 roku, o godz. 17.30, w Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego
przy ulicy Korzennej 33/35 w Gdañsku.
Wstêp wolny.
K.K.

Do wnętrza siedziby Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

In¿. arch.
Stanis³aw Michel
podarowa³ obraz
Dnia 8 wrzeœnia 2015 r. in¿. arch.
Stanis³aw Michel podarowa³ obraz swojego autorstwa Stowarzyszeniu „Nasz
Gdañsk”. Praca przedstawia œwi¹tyniê
grecko-katolick¹ z okolic Sambora i Komarowa. Architekt i artysta malarz stwo-

rzy³ dzie³o w latach 80. XX w. podczas
wêdrówki œladami swojego dzieciñstwa
po Karpatach Wschodnich.
TEKST

I FOT.

ANNA KUZIEMSKA

In¿. arch. Stanis³aw Michel
na tle podarowanej pracy

Prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski – „Zasłużonym w Historii Gdańska”

Chirurg – czarodziej
Niedawno wszed³ na ekrany kin film o ¿yciu i pracy profesora – kardiochirurga Zbigniewa Religi pt.
„Bogowie”. Ten tytu³ jest znamienny, bo w pracy kardiochirurga – poza wiedz¹ lekarsk¹ – jest coœ
magicznego, boskiego. – Czêsto ciê¿ko chory cz³owiek otrzymuje z r¹k chirurga – czarodzieja tzw.
drugie ¿ycie.
Takim cz³owiekiem jest prof. dr hab. n.
med. Jan Rogowski.
Marsz triumfalny z opery „Aida”
Kardiochirurgia wymaga od lekarzy wykonuj¹cych ten zawód nie tylko rzetelnej
wiedzy lekarskiej, ale równie¿ nieprzeciêtnych zdolnoœci manualnych oraz bie¿¹cego
œledzenia postêpów i osi¹gniêæ œwiatowych
oœrodków naukowych. Bycie lekarzem to
nie tylko szlachetny zawód, ale powo³anie
do niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi.
Dlatego – w uznaniu za dotychczasow¹
pracê oraz wybitne osi¹gniêcia – prof. Rogowski w dniu 20 paŸdziernika 2015 r.
zosta³ uhonorowany przez w³adze samorz¹dowe i organizacje pozarz¹dowe wieloma odznaczeniami i wyró¿nieniami.

Spotkanie rozpoczê³o siê na przedpro¿u
Dworu Artusa. Z wie¿y Ratusza rozbrzmia³y dzwony karylionu. Zebrani us³yszeli Marsza triumfalnego z opery „Aida”
Giuseppe Verdiego. Melodia tego marszu
jest jednym z ulubionych utworów muzycznych prof. Rogowskiego. Fotoreporterzy wykonali fotografie, które bêd¹
przypomina³y to mi³e spotkanie.
Nastêpnie zebrani przeszli do Wielkiej
Sali Wety Ratusza G³ównego Miasta, gdzie
rozpoczê³a siê celebracja uroczystego spotkania w ramach cyklu „Zas³u¿eni w historii Miasta Gdañska”. Spotkania te odbywaj¹ siê pod patronatem Prezydenta
Miasta Gdañska oraz Dziennika Ba³tyckiego, natomiast organizowane s¹ przez
Muzeum Historyczne Miasta Gdañska

oraz Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk.” Bohatera spotkania prof. Jana Rogowskiego
wprowadzi³a do Sali Wety pracownica
Muzeum Historycznego ubrana w piêkny
renesansowy strój patrycjuszek gdañskich.
Prof. Rogowski zasiad³ na fotelu ustawionym na podwy¿szeniu.
Dostojni goœcie, wspania³a m³odzie¿
Zebranych powita³ p.o. dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdañska Grzegorz Szychliñski i prowadzenie spotkania
przekaza³ ustêpuj¹cemu dyrektorowi, Adamowi Koperkiewiczowi. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê: Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoñ,
reprezentuj¹ca Prezydenta Miasta Gdañska
Danuta Janczarek, Rektor Gdañskiego Uni-
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Uczestnicy uroczystego spotkania na przedpro¿u Dworu Artusa

wersytetu Medycznego prof. dr hab. n.
med. Zdzis³aw Moryœ, wieloletni Rektor
Akademii Medycznej w Gdañsku prof. dr
hab. med. Zdzis³aw Wajda, prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, prezes COR-Kardiochirurgia Gdañska Andrzej Neugebauer i wielu
innych znamienitych goœci. Wœród nich
z radoœci¹ zobaczyliœmy równie¿ bohaterów
wczeœniejszych spotkañ – „Zas³u¿onych
w historii Miasta Gdañska” oraz m³odzie¿
II i V Liceum Ogólnokszta³c¹cego wraz ze
swoimi wychowawcami. Prof. Rogowski
by³ uczniem i zda³ maturê w V Liceum.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e Wydzia³ Edukacji
Urzêdu Miejskiego zadba³ o to, by w spotkaniu uczestniczy³a m³odzie¿ ucz¹ca siê
w klasach o profilu biologiczno-chemicznym. Z pewnoœci¹ niektórzy z nich to
przyszli studenci medycyny.
Ju¿ w XIV wieku by³o w Gdañsku
10 szpitali i przytu³ków
W imieniu organizatorów wyst¹pi³ prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” doc.
dr in¿. Andrzej Januszajtis. Jest to ju¿ dziesi¹te spotkanie z cyklu „Zas³u¿eni w Historii Miasta Gdañska”. Mówca podkreœli³,
¿e medycyna gdañska od wieków cieszy³a
siê uznaniem i wysok¹ ocen¹ nie tylko
w Polsce. A oto niektóre szczegó³y. Ju¿
w XIV wieku dzia³a³o w Gdañsku 10 szpitali i tzw. przytu³ków, z których 7 przetrwa³o do 1945 roku. Wed³ug dokumentów
archiwalnych ju¿ w 1613 roku przeprowadzono w Gdañsku pierwsz¹ publiczn¹ sekcjê
zw³ok. W Gdañsku powsta³a te¿ pierwsza
w Polsce Izba Lekarska. Pierwsze szczepienia przeciwko chorobom zakaŸnym przeprowadzano w Gdañsku ju¿ w XVIII wieku.
Zal¹¿kiem dzisiejszego szpitala uniwersy-
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teckiego by³a pierwsza poliklinika z 1911 r.
Dziœ ca³y kompleks szpitali Gdañskiego
Uniwersytetu Medycznego jest najwiêkszy w Polsce i nadal siê rozwija. Zarówno
prezes Januszajtis jak i dyr. Koperkiewicz
podkreœlili, ¿e Gdañsk w dziedzinie medycyny jest wiod¹cym polskim miastem.
Zdzis³aw Wajda wyg³osi³ laudacjê
Nastêpnie wyst¹pi³ wieloletni rektor
Akademii Medycznej i by³y kierownik
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej,
prof. dr hab. n. med. Zdzis³aw Wajda i wyg³osi³ laudacjê zwi¹zan¹ z wyró¿nieniami
przyznanymi prof. dr hab. med. Janowi
Rogowskiemu. To prof. Zdzis³aw Wajda
wspó³tworzy³ z prof. dr hab. n. med. Miros³aw¹ Narkiewicz Katedrê i Klinikê Kar-

diochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Akademii Medycznej w Gdañsku – dziœ Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego. U nich
te¿ prof. Rogowski zdobywa³ tajniki wiedzy w zakresie kardiochirurgii. Tak wiêc
wybór laudatora nie by³ przypadkowy.
Treœæ laudacji znajduje siê na dalszych
stronach tego miesiêcznika. Na koniec
prof. Wajda podziêkowa³ w³adzom samorz¹dowym Gdañska i województwa Pomorskiego za ¿yczliwoœæ dla œrodowiska medycznego i pomoc dla oœrodka klinicznego.
Nastêpnie, zgodnie z programem uroczystoœci, zosta³y profesorowi Rogowskiemu
wrêczone nastêpuj¹ce medale i wyró¿nienia.
W imieniu Prezydenta Miasta Gdañska
Paw³a Adamowicza „Medal Prezydenta
Miasta Gdañska” wraz z listem gratulacyjnym wrêczy³a Danuta Janczarek.
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Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoñ odczyta³a list
od Marsza³ka Województwa Pomorskiego
Mieczys³awa Struka i wrêczy³a przyznany
profesorowi Rogowskiemu medal. Pani
wicemarsza³ek z uznaniem wypowiedzia³a
siê o dzia³alnoœci spo³ecznej profesora
Rogowskiego w zakresie ochrony zdrowia
i na koniec stwierdzi³a, ¿e „cz³owiek tyle
jest wart ile robi dla innych”. Dlatego w pe³ni
podziela szacunek, uznanie i wdziêcznoœæ
pacjentów za codzienny trud profesora
Rogowskiego.
Dyplom Stowarzyszenia
COR-Kardiochirurgia Gdañska O.P. P.,
Medal im. Jana Heweliusza…
Najlepsze ¿yczenia dalszej twórczej i owocnej pracy w imieniu Stowarzyszenia CORKardiochirurgia Gdañska O.P.P. przekaza³
prezes Stowarzyszenia Andrzej Neugebauer. Stowarzyszenie powsta³o w 1990 roku
z inicjatywy profesor Miros³awy Narkiewicz. Z pozyskiwanych od darczyñców
œrodków finansowych Stowarzyszenie dokonuje zakupów i przekazuje Klinice Kardiochirurgii specjalistyczny sprzêt medyczny, organizuje konferencje i szkolenia
dla pielêgniarek. Prezes COR wrêczy³ profesorowi Rogowskiemu okolicznoœciowy
dyplom.
Medal im. Jana Heweliusza wrêczy³
profesorowi Rogowskiemu dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska Grzegorz Szychliñski podkreœlaj¹c, ¿e jest to
dowód szacunku i podziêkowania za wieloletni wk³ad pracy w rozwój kardiochirurgii gdañskiej.
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis wrêczy³
profesorowi Rogowskiemu dyplom uznania za „pasjê i upór w ratowaniu ludzkich
serc i za w³¹czenie Gdañska do oœrodków
dokonuj¹cych przeszczepów serca”. Zarz¹d
Stowarzyszenia odznaczy³ profesora Rogowskiego Z³ot¹ Odznak¹ Stowarzyszenia,
która, wraz z legitymacj¹, zosta³a równie¿
wrêczona profesorowi.
Na koniec zosta³ odczytany list przekazany przez profesora Jerzego M³ynarczyka
z serdecznymi gratulacjami i najlepszymi
¿yczeniami dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.
Od wielu uczestników spotkania profesor
Rogowski otrzyma³ przepiêkne wi¹zanki
kwiatów.
Wzruszony profesor Rogowski podziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili siê do
zorganizowania tej uroczystoœci oraz przyznania medali i wyró¿nieñ, a szczególnie
w³adzom samorz¹dowym Gdañska i województwa pomorskiego, Muzeum Histo-

rycznemu Miasta Gdañska, Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”, Rektorowi GUM prof.
Januszowi Morysiowi, laudatorowi profesorowi Zdzis³awowi Wajdzie, Rodzinie,
wszystkim obecnym, a szczególnie wspania³ej m³odzie¿y.
Praca jako s³u¿ba ludziom
Z wielk¹ szczeroœci¹ profesor Rogowski przyzna³, ¿e natura ludzka lubi s³yszeæ
mi³e s³owa, których dziœ us³ysza³ bardzo
wiele. Stwierdzi³, ¿e te wyrazy uznania
przyjmuje jako podziêkowanie i szacunek
dla wielu pracowników s³u¿by zdrowia,
którzy czêsto w trudnych warunkach wykonuj¹ swoje obowi¹zki, traktuj¹c swoj¹
pracê jako s³u¿bê ludziom potrzebuj¹cych
pomocy, wsparcia i ¿yczliwoœci.
Profesor Rogowski „od zawsze” interesowa³ siê histori¹ i z tej pasji poznawania
przesz³oœci narodzi³a siê mi³oœæ do naszej
Ma³ej Ojczyzny, jak¹ jest tysi¹cletni Gdañsk.
Dalej profesor Rogowski opowiada³ o swojej rodzinie, w której nie by³o tradycji lekarskich. A jednak, mimo ¿e poci¹ga³y go
podró¿e (zawód marynarza) wybra³ trudny
zawód lekarza i najtrudniejsz¹ specjalizacjê,
jak¹ jest chirurgia. I tak najpierw by³a chirurgia ogólna, nastêpnie naczyniowa i wreszcie kardiochirurgia. W Polsce jest tylko oko³o 5 tysiêcy lekarzy chirurgów – w tym
kardiochirurgów oko³o 300. Kobiety raczej
rzadko wybieraj¹ specjalizacjê chirurgiczn¹.
Profesor Rogowski podkreœli³, ¿e poza prof.
Miros³aw¹ Narkiewicz, wiele zawdziêcza
dr n. med. Czes³awowi Kwiatkowskiemu.
Tacy wspaniali nauczyciele na zawsze pozostaj¹ we wdziêcznej pamiêci. Teraz profesor dzieli siê wiedz¹ i doœwiadczeniem

ze wspó³pracownikami i studentami. I tak
ko³o ¿ycia i historii znowu zatoczy³o kr¹g.
Czêsto zdarza siê, ¿e po latach profesor
spotyka siê z ludŸmi których kiedyœ operowa³ i wówczas mo¿e sobie powiedzieæ,
¿e tym ludziom da³em drugie ¿ycie. –
Czar dzia³a!
Aria Królowej Nocy z opery
„Czarodziejski flet”
W czêœci artystycznej wyst¹pi³a Cappella Gedanensis. Zgodnie z ¿yczeniem
profesora ponownie us³yszeliœmy Marsza
triumfalnego z opery „Aida” Verdiego.
Nastêpnie Cappella wykona³a utwór dedykowany profesorowi Rogowskiemu przez
Cappellê. By³a to przepiêkna Aria Królowej Nocy z opery „Czarodziejski flet” W.
A. Mozarta. Ariê brawurowo wykona³a
Klaudia Trzasko – sopran. Zachwyceni
s³uchacze nagrodzili wykonawców d³ugimi oklaskami.
Nastêpnie prof. Rogowski zosta³ poproszony o dokonanie wpisu do ksiêgi pami¹tkowej.
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
Andrzej Januszajtis wzniós³ toast spe³niony przez zebranych lampk¹ wina lub soku:
„za nasze serca – ¿eby nic im nie zaszkodzi³o, za naszego bohatera i wszystkich kardiochirurgów i za nasz kochany Gdañsk”.
Na zakoñczenie zorganizowano pami¹tkow¹ sesjê zdjêciow¹, by to uroczyste,
serdeczne i wzruszaj¹ce spotkanie, na d³ugo pozosta³o w naszych wspomnieniach.
JAROS£AWA STRUGA£A
ZDJÊCIA WOJCIECH NIEZNALSKI
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Laudacja wygłoszona w związku z wyróżnieniem prof. dr hab. med. Jana Rogowskiego
przez Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” Medalem Prezydenta Miasta Gdańska
Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ i prawdziwym
przekonaniem popieram wniosek o przyznanie prof. Janowi Rogowskiemu Medalu
Prezydenta Miasta Gdañska – zas³u¿onemu lekarzowi, wybitnemu polskiemu kardiochirurgowi, naukowcowi, nauczycielowi akademickiemu, wychowawcy wielu
pokoleñ lekarzy i chirurgów, kardiochirurgów, wieloletniemu kierownikowi Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii
Naczyniowej Akademii Medycznej w Gdañsku – obecnie Gdañskiego Uniwersytetu
Medycznego, wspó³twórcy Gdañskiej Kardiochirurgii o znacznych zas³ugach dla
Polskiej Kardiologii.
Prof. Jan Rogowski urodzi³ siê w M³awie
w 1955 roku. Jest wychowankiem Akademii Medycznej w Gdañsku – studia ukoñczy³ w roku 1980, uzyskuj¹c dyplom lekarza medycyny.
Po uzyskaniu dyplomu podejmuje pracê na oddzia³ach chirurgii ogólnej szpitali
terenowych.
W 1984 roku odby³ sta¿ kliniczny w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca
i Naczyñ Akademii medycznej w Gdañsku,
to sta³o siê powodem zainteresowania siê
kardiochirurgi¹ i chirurgi¹ naczyniow¹.
W dwa lata póŸniej (w 1986 r.) podejmuje pracê w tej Klinice i staje siê cz³onkiem zespo³u kierowanego przez prof. Miros³awê Narkiewicz, tu osi¹gaj¹c kolejne
szczeble kariery akademickiej zawodowej,
uzyskuj¹c doktorat, stopieñ naukowy doktora habilitowanego – specjalizacjê z zakresu kardiochirurgii.
Po przejœciu w roku 2002 prof. Miros³awy Narkiewcz w stan spoczynku zostaje Jej
sukcesorem, kieruj¹c t¹ Klinika do dzisiaj.
Tytu³ profesora – profesora tytularnego
uzyskuje w 2010 r.

Profesor bierze czynny udzia³ zdobywaj¹c wiedzê w ró¿nych oœrodkach zagranicznych, w Amsterdamie w Szpitalu OLVG,
poznaj¹c wiod¹ce oœrodki kardiochirurgii
w Holandii (w Utrechcie, Groningen i Rotterdamie). W 1997 roku uczestniczy w szkoleniu w oœrodku Elacourt pod Pary¿em,
zapoznaj¹c siê z technikami ma³oinwazyjnymi. Podobne szkolenie odbywa w klinikach kardiochirurgii w Essen i Hamburgu.
Profesor posiada bogaty i wartoœciowy
dorobek naukowy, sk³adaj¹cy siê z 289 pozycji og³oszonych drukiem, w wiêkszoœci
dotycz¹cy zagadnieñ kardioprotekcji, zjawiska niedokrwienia i reperfuzji miêœnia
sercowego oraz procesów immunologicznych w trakcie i po operacjach kardiochirurgicznych, jak te¿ prace zajmuj¹ce siê
popraw¹ jakoœci opieki nad chorymi z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek, wymagaj¹cych operacji kardiochirurgicznej.
Profesor jest autorem lub wspó³autorem
grantów uczelnianych oraz g³ównym wykonawc¹ lub wspó³wykonawc¹ 5 grantów
Komisji Badañ Naukowych (KBN), te ostatnie dotycz¹ miêdzy innymi badañ nad przezmiêœniow¹ rewaskularzycj¹ laserow¹ serca,
zaka¿eñ w kardiochirurgii.
Za wa¿ne osi¹gniêcie nale¿y przyj¹æ
opracowany przez Profesora w 1997 roku
i objêty patentem (stabilizator) – system unieruchomienia wszystkich powierzchni serca,
daj¹cy mo¿liwoœci rozwoju chirurgii naczyñ wieñcowych bez u¿ycia kr¹¿enia pozaustrojowego.
Profesor bierze czynny udzia³ w kongresach, zjazdach, sympozjach krajowych
i miêdzynarodowych. Jest cz³onkiem towarzystw chirurgicznych krajowych oraz
cz³onkiem The European Association for
Cardio-Thoracic Surgery, jak równie¿ Re-

Prof. Jan Rogowski zaj¹³ miejsce na fotelu starogdañskim
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daktorem Dzia³u Kardiochirurgii Polskiego Przegl¹du Chirurgicznego.
Prof. Jan Rogowski za swoj¹ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, w uznaniu zas³ug, otrzyma³ miêdzy innymi Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Krzy¿ Orderu Odrodzenia Polski, Medal
50-lecia Akademii Medycznej w Gdañsku.
Wydaje siê, ¿e jest tu miejsce na dygresjê
– warto mieæ œwiadomoœæ, ¿e zespo³y te
w powojennej Polsce tworz¹ nowe wspó³czesne dyscypliny chirurgii, w nowo tworz¹cej siê uczelni Akademii Medycznej
w Gdañsku. Bior¹ udzia³ w niespotykanym do tej pory postêpie, jaki dokonuje
siê w chirurgii na œwiecie.
Trudno tu nie wspomnieæ inicjatorów,
organizatorów – twórców tych jednostek
klinicznych uczelni w Gdañsku – prof.
Kazimierza Dêbickiego i prof. Stanis³awa
Soko³a.
Dzisiaj gdañska kardiochirurgia wykonuje wszystkie procedury operacyjne metodami klasycznymi i ma³oinwazyjnymi do
transplantacji serca w³¹cznie. W ró¿nych
ocenach – rankingach, od wielu lat Klinika Kardiochirurgii w Gdañsku, prowadzona przez prof. Jana Rogowskiego, zajmuje
jedno z czo³owych miejsc w kraju.
Przedstawiony dorobek naukowy, dydaktyczny i zawodowy prof. Jana Rogowskiego zas³uguje na najwy¿sze uznanie i staje siê potwierdzeniem wyra¿onej przez mnie
we wstêpie laudacji opinii o wyró¿nienie
prof. Jana Rogowskiego Medalem Prezydenta Miasta Gdañska.
PROF.

DR HAB. MED.

ZDZIS£AW WAJDA
KIEROWNIK KATEDRY I KLINIKI
CHIRURGII OGÓLNEJ, GASTROENTEROLOGICZNEJ
I ENDOKRYNOLOGICZNEJ AMG
EM.

Od lewej: dr Grzegorz Szychliñski, doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, Danuta
Janczarek, Hanna Zych-Cisoñ, prof. Zdzis³aw Wajda i Adam Koperkiewicz
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Danuta Janczarek i prof. Jan Rogowski

Prof. Jan Rogowski i Andrzej Neugebauer

Hanna Zych-Cisoñ i prof. Jan Rogowski

Prof. Jan Rogowski i dr Grzegorz Szychliñski

Kwiaty prof. Janowi Rogowskiemu wrêcza delegacja
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”: Anna Kuziemska,
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis i Rufin Godlewski

Prof. Jan Rogowski dokonuje wpisu
w Ksiêdze Pami¹tkowej

Wspania³y wystêp Cappelli Gedanensis
Prof. Jan Rogowski z przedstawicielami w³adz i goœæmi honorowymi

Prof. Jan Rogowski w otoczeniu rodziny

Prof. Jan Rogowski z m³odzie¿¹ z II LO
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Wolontariat w pomorskich szpitalach

Daj¹ pacjentom wsparcie i czas
Maj¹c na celu propagowanie i rozwój idei wolontariatu, w³adze województwa pomorskiego stworzy³y program pn.
„Wolontariat szpitalny”. By wdro¿yæ go w ¿ycie 23 paŸdziernika 2015 roku wicemarsza³ek Hanna Zych-Cisoñ podpisa³a
z kierownictwem jedenastu szpitali porozumienia, dziêki którym wolontariusze wspomagaj¹cy pracê personelu, znacz¹co
wp³yn¹ nie tylko na jakoœæ opieki, ale tak¿e na doskonalenie wizerunku danego podmiotu leczniczego w oczach chorych
czy ich najbli¿szych.
Pomorskie szpitale zadeklarowa³y
chêæ przyjêcia do swoich placówek 140
wolontariuszy. Zanim jednak trafi¹ oni
na oddzia³y szpitalne, przejd¹ m.in.
specjalistyczne szkolenia z zakresu
opieki nad pacjentem.
Przyst¹pienie do programu ma charakter otwarty, mog¹ do niego przyst¹piæ wszystkie podmioty lecznicze, dla
których podmiotem tworz¹cym jest
Województwo Pomorskie.
W paŸdzierniku stosowne porozumienia podpisali:
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka w S³upsku Sp.
z o.o.,
– Copernicus Podmiot Leczniczy Sp.
z o.o.,
– Szpital Specjalistyczny w Koœcierzynie Sp. z o.o.,
– Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp.
z o.o.,
– Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie,

Porozumienie podpisa³ m.in. Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprezes ds. medycznych
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Choæ w wielu krajach idea wolontariatu szpitalnego jest bardzo powszechna
to u nas jest to wci¹¿ coœ nowego. Wolontariusze daj¹ pacjentom wsparcie i
czas, sami zaœ otrzymuj¹ bardzo cenne
doœwiadczenie – bycie kimœ, na kogo
siê czeka i czyja obecnoœæ choæ na
chwilê powodujê, ¿e osoba starsza,
uzale¿niona czy niepe³nosprawna, odzyskuje wiarê w ludzi. Dla wielu pacjentów, szczególnie starszych, wolontariusze to jedyne osoby, które poœwiêcaj¹
im czas i uwagê. Liczymy bardzo szczególnie na wolontariuszy 50+, poniewa¿
osoby te maj¹ ju¿ w³asne doœwiadczenia nabyte podczas kontaktów z osobami najbli¿szymi, co sprawia, ¿e potrafi¹
bardzo szybko nawi¹zaæ kontakt ze
swoimi podopiecznymi.
Hanna Zych-Cisoñ
cz³onek Zarz¹du
Województwa Pomorskiego
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– Szpital Dzieciêcy Polanki im. Macieja P³a¿yñskiego w Gdañsku Sp.
z o.o.,
– Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza Sp.
z o.o. w Gdañsku,
– Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdañskim,
– Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w S³upsku,
– Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.,
– Wojewódzki Zespó³ Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko
w Sopocie.
Powy¿szy projekt jest kontynuacj¹
projektu pilota¿owego pn. „Pomorska
Szko³¹ Wolontariatu Opiekuñczego”,
który w 2014 roku zosta³ wdro¿ony
pilota¿owo w czterech szpitalach marsza³kowskich. Inicjatywa projektu,
którego celem by³o powstanie i roz-
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wój wolontariatu w ramach instytucjonalnej i domowej opieki
nad osobami chorymi, starymi
i niesamodzielnymi, zrodzi³a
siê podczas spotkania wicemarsza³ek Hanny Zych-Cisoñ z ksiêdzem Piotrem Krakowiakiem,
Krajowym Duszpasterzem Hospicjów.
(ML)
Samorz¹d Województwa Pomorskiego jest w³aœcicielem 17
podmiotów leczniczych, w których zatrudnionych jest 2472
lekarzy i 4265 pielêgniarek i po³o¿nych.

Wolontariusze od dawna wspomagaj¹ personel Szpitala im. Miko³aja Kopernika w Gdañsku.
Obecnie 27 osób odwiedza nas regularnie,
w tym wiêŸniowie i pani, która za darmo strzy¿e
pacjentów. W zesz³ym roku przeszkoliliœmy 127
osób w ramach projektu „Pomorskiej Szko³y
Wolontariatu Opiekuñczego”, które po przejœciu
szkolenia, rozpoczê³y swoj¹ pracê wolontariack¹ w ró¿nych placówkach medycznych.
Wolontariusze to osoby, które bezinteresowne ofiarowuj¹ swój czas drugiemu cz³owiekowi.
To jest najwiêkszy prezent, jaki mo¿emy daæ
osobom cierpi¹cym.
Marzena Olszewska-Fryc
dyrektor ds. Pielêgniarstwa
i Organizacji Opieki
w Szpitalu im. Miko³aja Kopernika

Przedstawiciele jedenastu pomorskich szpitali – sygnatariusze porozumienia
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Nowy, pełnowymiarowy stadion piłkarski na Zaspie

„Do Przerwy 0:1” na wielkie
otwarcie
Jesienna edycja najpopularniejszego turnieju pi³karskiego na Pomorzu ju¿ za nami. Tym razem rozpoczêcie imprezy
zbieg³o siê z otwarciem nowego, pe³nowymiarowego stadionu pi³karskiego, który zosta³ wybudowany na gdañskiej Zaspie.
Stadion wraz z zapleczem w postaci
budynku sanitarno-szatniowego powsta³
na terenie parku im. Jana Paw³a II, w s¹siedztwie ulicy Meissnera.
Ch³opcy i dziewczêta z ca³ego Pomorza
Boisko do gry w pi³kê no¿n¹ ma nawierzchniê z trawy syntetycznej o wymiarze 75 m x 110 m. Obiekt posiada oœwietlenie oraz trybuny, które mog¹ pomieœciæ
ok. 500 widzów.
– To ju¿ nie jest obiekt typu „Orlik”,
a pe³nowymiarowe boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ – mówi Andrzej Kowalczys,
pomys³odawca i wspó³organizator turnieju „Do Przerwy 0:1”, Radny Miasta
Gdañska. – Bêd¹ z tego boiska korzystaæ
m³odzi ludzie tak¿e z klubów, ale równie¿
z zespo³ów niezrzeszonych. Ten nowy sportowy obiekt na mapie Gdañska od dzisiaj
jest tak¿e naszym nowym domem. Tu bêdziemy inaugurowaæ ka¿dy kolejny turniej,
tak¿e tutaj bêdziemy rozgrywali wiêkszoœæ
meczów.
W uroczystym otwarciu stadionu oraz
inauguracji jesiennej edycji „Do Przerwy
0:1” uczestniczyli m.in. by³y minister sportu i turystyki Adam Korol oraz prezydent
miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz. Obecni
byli równie¿ Bogus³aw „Bobo” Kaczmarek, by³y trener Lechii Gdañsk oraz Jaros³aw Bieniuk, by³y pi³karz Lechii. Jednak
najwa¿niejszymi goœæmi byli jak zawsze
uczestnicy turnieju, ch³opcy i dziewczêta,

którzy przyjechali na turniej z terenu ca³ego
Pomorza, m.in. z Pruszcza Gdañskiego,
Pelplina, Gdyni, Cieplewa, Goœcicina, Lêborka i ¯ukowa. £¹cznie w jesiennej edycji uczestniczy³o 61 dru¿yn.
Turniej, którego pomys³odawc¹ i organizatorem – wraz z Gdañsk¹ Fundacj¹ Dobroczynnoœci – jest Andrzej Kowalczys,
rozgrywany jest ju¿ od ponad 11 lat. W tym
roku rozgrywki przeprowadzane s¹ w piêciu
kategoriach: rocznik 2003 i m³odsi, 2000–
2002, 1997–1999, rocznik 1996 i starsi
oraz dru¿yny dziewczêce.
Ze wzglêdu na przewidywan¹ du¿¹ liczbê uczestników organizatorzy postanowili
skorzystaæ tak¿e z dotychczas wykorzystywanych boisk przy ulicy Opolskiej oraz
Meissnera. Jednak, jak obieca³ Andrzej
Kowalczys, ci którzy nie mieli okazji rozgrywaæ swoich meczów na nowym obiekcie, otrzymaj¹ tak¹ szansê podczas miko³ajkowej edycji turnieju.
Zwyciêzcy na podium
W kategorii Zespo³y Dziewczêce wygra³y zawodniczki Wyd³y Ladies, które
otrzyma³y dodatkowo Puchar Fair Play.
Kolejne miejsca na podium zajê³y dru¿yny
GKS ¯ukowo oraz Czarnojanki FC.
Miejsce czwarte zajê³a dru¿yna Dziewczyny z Goœcicina, zaœ pi¹te debiutantki, ekipa Tolerado.
Klasyfikacja w Roczniku 2003 i M³odsi
wygl¹da nastêpuj¹co: Goœcicino, Kurcza-

Fot. S³awomir Lewandowski

Andrzej Kowalczys i Jaros³aw Bieniuk z maskotk¹ Lechii Gdañsk
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ki, Cieplewo i tu¿ za podium zespó³ Rozstaje Gdañsk.
Wœród zespo³ów z Rocznika 2000–2002
najlepszy okaza³ siê Salos II Gdañsk.
Miejsce drugie zajê³a dru¿yna Sandania –
sta³y uczestnik turnieju. Miejsce trzecie
zaj¹³ zespó³ Balatrosy. Tu¿ za podium
znaleŸli siê zawodnicy M³odej Oruni.
Zwyciêzc¹ z Rocznika 1997–1999 zosta³
zespó³ Szproty, który wyprzedzi³ kolejno
zespo³y: Or³y Wejbera, Jak Siê Nazywamy i Next. Ekipa Szprotów decyzj¹
organizatorów otrzyma³a Puchar Fair Play.
W tzw. kategorii „Open”, czyli Rocznik
1996 i Starsi zwyciê¿y³a ekipa Paladyni
Prawilnoœci. Na drugim miejscu podium
znalaz³a siê dru¿yna IM Team, a na trzecim dru¿yna AC Pajace.
Nagrodê Fair Play otrzymali tak¿e pi³karze z dru¿yn Zaspiacy i Rozstaje Gdañsk
oraz Bogna Listewnik z dru¿yny Tolerado.
Warto pamiêtaæ, ¿e nagroda Fair Play przyznawana jest za wzorow¹ postawê na boisku, a tak¿e poza nim.
Organizacja turniejów by³aby niemo¿liwa bez licznych Partnerów: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego,
Miasto Gdañsk, Grupa LOTOS, Mercus,
Lechia Gdañsk, MOSiR Gdañsk, MerCo,
ZSO nr 8, SP 80, Trójmiasto.pl, Radio
Gdañsk, TVP Gdañsk, BMB Santech,
TAPI, Pomorska.tv, Panorama Pomorza,
Zaspa24.pl, SM Rozstaje i M1 Fabrika.
S£AWOMIR LEWANDOWSKI

Fot. Krzysztof Mystkowski KFP/
materia³y promocyjne organizatorów

Dziewczêta i ch³opcy grali na nowym stadionie pi³karskim na Zaspie

Nr 11/2015

Nowe instalacje w rafinerii LOTOSU

Kamieñ wêgielny wmurowany
Na pocz¹tku paŸdziernika 2015 roku, symbolicznym aktem wmurowania kamienia wêgielnego, rozpoczêto budowê kompleksu instalacji pog³êbionego przerobu ropy naftowej sk³adaj¹cych siê na Projekt EFRA. Dziêki nim oraz nowoczesnym
technologiom Grupa LOTOS do³¹czy do technologicznej elity œwiatowych rafinerii. Wartoœæ inwestycji szacuje siê na ok.
2,3 mld z³otych.
Dziêki tej inwestycji Grupa LOTOS
zwiêkszy g³êbokoœæ przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiêkszenie mar¿y na
przerobie bary³ki surowca o ok. 2 USD.
Zgodnie z za³o¿eniami instalacje produkcyjne Projektu EFRA wytworz¹ rocznie
ok. 900 tysiêcy ton wysoko mar¿owych
produktów. Prace inwestycyjne maj¹ zakoñczyæ siê
w 2018 roku.
Nowy ci¹g
technologiczny

trudnej i wymagaj¹cej sytuacji rynkowej –
podkreœla Pawe³ Olechnowicz, prezes
Zarz¹du Grupy LOTOS S.A. – Mamy
mocne atuty. To miêdzy innymi doœwiadczenie naszych specjalistów, którzy dobrze wiedz¹ jak realizowaæ du¿e i skomplikowane programy inwestycyjne.

partnerów spó³ka LOTOS Asfalt podpisa³a kontrakt na projektowanie, dostawy
urz¹dzeñ i materia³ów oraz budowê i przekazanie do rozruchu, trzech najwa¿niejszych instalacji tego projektu z w³osk¹
firm¹ KT – Kinetics Technology, bêd¹c¹
czêœci¹ Maire Tecnimont Group.
Wartoœæ umowy z KT
opiewa na kwotê 1,26 mld
z³. Firma ta zobowi¹za³a siê
do wybudowania i przekazania do rozruchu objêtych
umow¹ instalacji w terminie 32 miesiêcy. Dodatkowo Grupa LOTOS podpisa³a z niemieck¹ firm¹ Linde
AG, Engineering Division
umowê na budowê wytwórni tlenu. Bêdzie on wykorzystywany do zwiêkszenia
efektywnoœci procesu odsiarczania pó³produktów gotowych paliw, które bêd¹
wytwarzane w ramach Projektu EFRA.

Roboty budowlane rozpoczynaj¹ siê od prac ziemnych zwi¹zanych z przygotowaniem terenu i miejsc
fundamentowania (proces
tzw. palowania) pod przysz³e budynki, budowle, konstrukcje i instalacje produkcyjne. Pierwsze kluczowe
instalacje Projektu EFRA
zaczn¹ powstawaæ ju¿ w drugim kwartale 2016 roku.
Zespó³ nowoczesnych,
Gwarancja sprzeda¿y
powi¹zanych ze sob¹ instaPowstanie nowych instalacji, pozwoli rafinerii przelacji oznacza koniecznoœæ
rabiaæ ropê naftow¹ tak, aby
zapewnienia zbytu dla wyuzyskiwaæ z niej wy³¹cznie
twarzanych dziêki nim proprodukty oferuj¹ce atrakduktom – w szczególnoœci
cyjne mar¿e. W ten sposób
nowego produktu, jakim
LOTOS w pe³ni zagospobêdzie koks naftowy, wydaruje tak zwan¹ ciê¿k¹
produkowany przez instapozosta³oœæ, czyli tê fraklacjê opóŸnionego koksocjê ropy naftowej, z której
wania DCU. Dlatego spó³ka
obecnie powstaje ciê¿ki olej
LOTOS Asfalt podpisa³a
opa³owy lub asfalty. Po zaw lecie br. umowê sprzekoñczeniu prac inwestycyjda¿y koksu z holendersk¹
nych i uruchomieniu nowych
spó³k¹ Oxbow Energy Soluinstalacji z tony ciê¿kiej
tions. Umowa z holenderpozosta³oœci powstanie ok.
Na zdjêciu: Pawe³ Olechnowicz, prezes Zarz¹du Grupy LOTOS S.A.
skim partnerem gwarantuje
700 kg paliw oraz 300 kg
podczas wmurowania kamienia wêgielnego
spó³ce LOTOS Asfalt zbyt
koksu, a rafineria LOTOSU
na ca³oœæ produkowanego koksu.
nie bêdzie musia³a produkowaæ ciê¿kiego
Kontraktacja g³ównych instalacji
oleju opa³owego.
Dla Grupy LOTOS czynnikiem decyROBERT STÊPNIAK
– Projekt EFRA to dowód na to, ¿e duj¹cym o powodzeniu fazy realizacyjnej
FOT. MATERIA£Y PROMOCYJNE
LOTOS idzie ci¹gle do przodu po to, by Projektu EFRA by³ wybór w³aœciwego
m¹drze inwestowaæ, dostosowuj¹c siê do wykonawcy. Po analizie potencjalnych
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16 grudnia 2015 r. w Dworze Artusa

Niezwyk³e spotkanie
z dr. Andrzejem Drzycimskim
Badaæ przesz³oœæ Gdañska z myœl¹ o jego przysz³oœci
Motto ¿yciowe dr Andrzeja Drzycimskiego

W dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w Dworze Artusa odbêdzie siê ju¿ jedenaste uroczyste spotkanie z cyklu
„ZAS£U¯ONY W HISTORII MIASTA GDAÑSKA”. Goœciem honorowym bêdzie dr Andrzej Drzycimski.
To osoba niezwykle aktywna intelektualnie – polski historyk, dziennikarz i pracownik naukowy, dzia³acz opozycji w okresie PRL.
„Rota” na karylionie
Goœæmi honorowymi dotychczasowych
spotkañ byli: Tadeusz Matusiak, prof. Jerzy
M³ynarczyk, Krystyna Stankiewicz, œp.
prof. Witold Andruszkiewicz, Halina Winiarska, Stefan Jacek Michalak, ks. inf. Stanis³aw
Bogdanowicz, Grzegorz Pellowski, prof.
Marianna Sankiewicz-Budzyñska i prof.
Gustaw Budzyñski oraz prof. Jan Rogowski.
W trakcie uroczystoœci dr Andrzej Drzycimski uhonorowany zostanie Medalem
Prezydenta Miasta Gdañska. O godz. 12.50
na przedpro¿u Dworu Artusa zgromadz¹ siê
zaproszeni goœcie aby punktualnie o godz.
13.00 wys³uchaæ ulubionej melodii wybranej przez naszego goœcia honorowego.
Tym razem bêdzie to „Rota” (s³owa – Maria
Konopnicka, muzyka – Feliks Nowowiejski) zagrana na karylionie przez Annê Kasprzyck¹. Tradycyjnie wszyscy zaproszeni
goœcie zostan¹ uwiecznieni na pami¹tkowym zdjêciu przez fotoreportera „Dziennika
Ba³tyckiego” – patrona medialnego spotkañ.

Nastêpnie uczestnicy przejd¹ do sali Dworu
Artusa, gdzie odbêdzie siê g³ówna czêœæ
uroczystoœci. Dr Andrzej Drzycimski uda siê
tam w asyœcie dwu postaci ubranych w stroje starogdañskie.
Uczestników uroczystoœci powita prof.
Waldemar Ossowski dyrektor Muzeum
Historycznego Miasta Gdañska. Nastêpnie
wyst¹pi doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis,
prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”,
zaœ laudacjê na czeœæ naszego goœcia honorowego wyg³osi pisarz Marcin Wolski.
Po nim wyst¹pi¹: Lech Wa³êsa – b. prezydent RP oraz Tadeusz Matusiak – laureat
Nagrody Miasta Gdañska w dziedzinie kultury w roku 1974, pierwsza z osób której
nadano honorowy tytu³ „Zas³u¿onego w
historii Miasta Gdañska”.
¯ywa lekcja historii
Po laudacji, wyst¹pieniach oraz uroczystym wrêczeniu odznaczeñ i wyró¿nieñ,
wyst¹pi dr Andrzej Drzycimski. Podczas
wszystkich dotychczasowych spotkañ z osobami „Zas³u¿onymi w Historii Miasta Gdañska” by³a to zawsze najbardziej oczekiwana
czêœæ uroczystoœci, a wyst¹pienie goœcia
honorowego przyjmowano bardzo serdecz-

Fot. J. Drozdowski

Podczas koncertu charytatywnego w Filharmonii Ba³tyckiej wraz z ¿on¹ (po lewej), 2014
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nie i dziêkowano oklaskami. Ka¿dorazowo by³a to „¿ywa lekcja historii”. Wierzê,
¿e tak bêdzie równie¿ 16 grudnia w Dworze
Artusa. Nastêpnie nasz goœæ wpisze siê do
„Ksiêgi Pami¹tkowej”, do której bêd¹ mog³y siê równie¿ wpisaæ wszystkie oficjalnie
zaproszone na nie osoby.
Droga zawodowa
Andrzej Drzycimski urodzi³ siê 30 paŸdziernika 1942 r. w Che³m¿y. W 1965 r.
ukoñczy³ Wydzia³ Historii Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu, a w roku
1976 uzyska³ tytu³ doktora nauk historycznych na tej¿e uczelni. W 1997 r. Rada
Wydzia³u Historycznego UMK w Toruniu
podjê³a uchwa³ê o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego, odrzucon¹ przez Centraln¹ Komisjê Komisjê do Spraw Stopni
i Tytu³ów Naukowych w Warszawie. Po
ukoñczeniu studiów w latach 1965–1966 by³
pracownikiem Biblioteki Gdañskiej PAN.
W roku 1966 obj¹³ stanowisko kierownika
ruchu turystycznego w Muzeum Stutthof
w Sztutowie. Warto przypomnieæ ¿yczliwe s³owa o pracy Andrzeja Drzycimskiego w Muzeum, które wypowiedzia³ o Tadeusz Matusiak – by³y dyrektor Muzeum:
„By³ m³odym i bardzo ambitnym pracownikiem. Z jego inicjatywy zorganizowano
wystawê objazdow¹ pod tytu³em »Hitlerowskie obozy koncentracyjne 1933–1945«,
któr¹ to wystawê w okresie jego pracy
i póŸniej do 1968 roku eksponowano na
terenach województw gdañskiego, olsztyñskiego i bia³ostockiego. Obejrza³o j¹
³¹cznie 125 tysiêcy osób”.
Nastêpnie by³ pracownikiem naukowym Instytutu Ba³tyckiego w Gdañsku,
a w latach 1969–1972 instruktorem w Stowarzyszeniu PAX. W latach 1973–1982
pracowa³ jako redaktor, publicysta i kierownik Oddzia³u Gdañskiego reakcji „Wroc³awskiego Tygodnika Katolików”.
Od 14 sierpnia 1980 r. jako dziennikarz
by³ obecny podczas strajku w Stoczni
Gdañskiej im. Lenina. Nale¿a³ do sygnatariuszy deklaracji solidarnoœciowej œrodo-

Nr 11/2015
wiska dziennikarskiego skierowanej do
Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego. Od wrzeœnia 1980 r. w „Solidarnoœci”
jako cz³onek Komitetu Za³o¿ycielskiego,
a nastêpnie Komisji Zak³adowej przy Wydawnictwie PAX w Warszawie. W latach
1980–1990 cz³onek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Czas „Solidarnoœci”
W stanie wojennym w okresie od 13
grudnia 1981 r. do 8 lipca 1982 r. by³ internowany w Oœrodku Odosobnienia
w Strzebielinku. Od 1983 r. dzia³acz kultury niezale¿nej przy Koœciele œw. Miko³aja w Gdañsku jako redaktor „Skarbczyka
Dominikañskiego” – gazetki wywieszanej
regularnie w koœciele. Wspó³autor (ze œp.
Adamem Kinaszewskim) napisanych w pomieszczeniach przykoœcielnych ksi¹¿ek:
„Dziennik internowanego” i „Droga nadziei”
(autobiografia Lecha Wa³êsy). W latach
1983–1989 kierowa³ gdañskim oddzia³em
Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze”. W maju i sierpniu 1988 r.
uczestniczy³, jako dziennikarz, w strajkach
w Stoczni Gdañskiej. W 1990 r. by³ dyrektorem Wydawnictwa „Aida” w Gdañsku. Od sierpnia 1990 r. zosta³ rzecznikiem prasowym przewodnicz¹cego NSZZ
„Solidarnoœæ” Lecha Wa³êsy, a od grudnia
1990 r. rzecznikiem prasowym prezydenta
RP Lecha Wa³êsy i sekretarzem stanu w kancelarii Prezydenta RP. W latach 1994–2006

Fot. A. Czopek

Inauguracja dzia³alnoœci jednego z pierwszych w Polsce Lions Club Neptun Gdañsk w Ratuszu
G³ównego Miasta w Gdañsku. Od lewej w pierwszym rzêdzie: Wojciech Orawiec, Jan Krzysztof
Bielecki, Andrzej Szyd³owski, Andrzej Drzycimski (z brod¹), Alojzy Boñcza-Tomaszewski, 1990

by³ za³o¿ycielem i prezesem Fundacji Œwiêtego Wojciecha w GnieŸnie. W okresie od
1997 do 2007 r. by³ pracownikiem naukowym Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Prawa
w Warszawie, która obdarzy³a go tytu³em
profesora nadzwyczajnego, oraz prorektorem
Wy¿szej Szko³y Administracji i Biznesu
w Gdyni. Na obu uczelniach by³ kierownikiem specjalizacji i zak³adu zajmuj¹cego
siê mediami. Tam te¿ za³o¿y³ studia podyplomowe dotycz¹ce marketingu politycznego i medialnego. By³ równie¿ wyk³adowc¹
na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagielloñskimi oraz w Wy¿szej Szkole Komunikowania i Mediów Spo³ecznych
w Warszawie. Od 2007 r. na emeryturze.
Dr Andrzej Drzycimski jest autorem
i wspó³autorem ponad dwudziestu ksi¹¿ek
(szerzej o jego dorobku opowie w trakcie
uroczystoœci laudator – Marcin Wolski).
W okresie od 9.10.1969 do 15.10.1979
by³ rozpracowywany przez Wydzia³ IV
KW MO w Gdañsku w ramach KE krypt.
Drzyma³a, nr rejestracyjny 10510.
Jest laureatem nagrody dziennikarskiej
im. W³odzimierza Pietrzaka przyznanej mu
w 1981 r. za publicystykê spo³eczn¹, zw³aszcza zwi¹zan¹ z narodzinami i dzia³alnoœci¹
NSZZ „Solidarnoœæ” oraz nagrody „Polityki” przyznanej w 1987 r. za ksi¹¿kê
„Dziennik harcerza i »Szarotki«”.
Medale: „Pro Memoria”, Œwiêtego
Wojciecha…

Fot. archiwum

Dr Andrzej Drzycimski, prorektor Wy¿szej Szko³y
Administracji i Biznesu im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Gdyni. 2014 r.

Od 2002 r. jest cz³onkiem Kapitu³y
Nagrody TOTUS Konferencji Episkopatu
Polski w kategorii „TOTUS medialny dla
upamiêtnienia bp. Jana Chrapka oraz jego
roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana
Paw³a II w mediach”.
Od 2001 r. jest konsultorem Rady ds.
Spo³ecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2007–2008 by³ wiceprzewodnicz¹cym Komisji Historycznej Archidiecezji Gdañskiej ds. zbadania wspó³pracy
duchowieñstwa ze s³u¿bami bezpieczeñstwa.
W latach 2008–2012 by³ cz³onkiem Rady
Forum Dialogu Gdañski Areopag powo³anego przez metropolitê gdañskiego.
W uznaniu zas³ug Andrzej Drzycimski
uhonorowany zosta³:
– Medalem „Pro Memoria” Urzêdu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych
za wybitne zas³ugi w utrwalaniu pamiêci
o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg³oœæ Polski podczas II wojny
œwiatowej i po jej zakoñczeniu (2010);
– Medalem Œwiêtego Wojciecha w uznaniu wybitnych zas³ug dla Miasta Gdañska przyznany przez Radê Miasta Gdañska (2015);
– Ordre National du Mérite Republiki
Francuskiej (1991);
– Krzy¿em Wolnoœci i Solidarnoœci (2012).
O obronie Westerplatte i mjr. Henryku
Sucharskim
Przygotowuj¹c grudniow¹ uroczystoœæ
zaplanowano dwa robocze spotkania z dr.
Andrzejem Drzycimskim. W pierwszym
z nich (24 paŸdziernika) uczestniczy³y równie¿ Anna Kuziemska i Jaros³awa Struga³a,
drugie zaœ zaplanowano na drug¹ dekadê
listopada. Podczas pierwszego spotkania
omówiliœmy najwa¿niejsze zadania zwi¹zane
z organizacj¹ uroczystoœci w dniu 16 grudnia oraz dowiedzieliœmy siê o podjêtych
przez dr. Andrzeja Drzycimskiego dzia³aniach maj¹cych na celu obronê honoru
majora Henryka Sucharskiego i ¿o³nierzy
bior¹cych udzia³ w obronie Westerplatte.
Oto one – zanotowane podczas spotkania przez Jaros³awê Struga³ê.
„W celu wyjaœnienia prawdy historycznej dr Drzycimski dotar³ do cz³onków ro-
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dziny majora Sucharskiego oraz bada³ dokumenty znajduj¹ce siê w archiwach polskich, niemieckich i angielskich. Na pokrycie zwi¹zanych z tym kosztów nie
otrzyma³ ¿adnej pomocy finansowej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nasza wiedza o obronie
Westerplatte jest bardzo znikoma. Ostatni
uczestnik obrony Westerplatte zmar³ w 2012
roku.
Pozyskana przez dr. Drzycimskiego na
podstawie dokumentów „tkanka informacyjna” jest inna ni¿ niektóre relacje uczestników obrony. Dla przyk³adu: by³y tylko
trzy ataki piechoty niemieckiej, a nie 12,
jak podaj¹ relacje. Niemcy przed wrzeœniem
1939 r. prowadzili wiele dzia³añ rozpoznawczych dotycz¹cych Westerplatte i to
zarówno z l¹du, jak i z wody i powietrza
(zdjêcia z samolotów). Jednak nisko lataj¹ce samoloty nie by³y w stanie wykryæ
wielu urz¹dzeñ obronnych.
Szczegó³y z przebiegu dzia³añ
Niemcy, ju¿ po zakoñczeniu dzia³añ bojowych, podziwiali system obrony Westerplatte. W czasie swoich szkoleñ wojskowych
podawano jako przyk³ad kunsztu maskowania systemu obronnego – ten zastosowany przez ¿o³nierzy polskich na Westerplatte.
Pocz¹tki dzia³añ bojowych w wielu relacjach s¹ ró¿ne. Bezsprzecznie pierwszy by³
strza³ z pancernika „Schleswig-Holstein”
w kierunku polskiej sk³adnicy wojskowej.
Obron¹ Westerplatte dowodzi³ bezpoœrednio major Sucharski. On te¿ wyda³
rozkaz rozpoczêcia dzia³añ wojennych i
on podj¹³ decyzjê o kapitulacji. Dowodzi³
obron¹ i wydawa³ bie¿¹ce rozkazy. Jego zastêpca por. D¹browski nigdy ich nie podwa¿a³. Relacje pisane ju¿ po wojnie, za-

równo przez mjr. Sucharskiego,
jak i por. D¹browskiego nie zaprzeczaj¹, ¿e dowódc¹ obrony by³
mjr Sucharski. Oddzia³ ¿o³nierzy
polskich na Westerplatte by³ bardzo dobrze wyszkolony, o wysokim
morale, kawalerowie bez obci¹¿eñ
rodzinnych. By³ to doborowy oddzia³ do obrony specjalnego miejsca jakim by³a placówka polska na
Westerplatte. Podzia³ ról pomiêdzy
mjr. Sucharskim a por. D¹browskim by³ nastêpuj¹cy: mjr Sucharski by³ od spraw strategicznych,
natomiast por. D¹browski odpoFot. A. Filipowicz (CBW)
wiada³ za kontakty z ¿o³nierzami,
æwiczenia i taktykê wojenn¹. Na- Przy podpisywaniu swojej monografii o Westerplatte
w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, 2015
wet Niemcy docenili umiejêtnoœci
dowódcze mjr. Sucharskigo, któremu po ców Westerplatte, którzy zachowywali siê
z³o¿eniu osobiœcie kapitulacji pozwolono godnie, ofiarnie wykonuj¹c powierzone im
zachowaæ bia³¹ broñ. Mjr Sucharski posia- zadania, a nie jak przedstawiono to w filmie,
da³ j¹ nawet w obozie internowania do cza- ¿e byli pijani. Dr Drzycimski interweniosu gdy Niemcy zabrali mu j¹ rzekomo do wa³ w tej sprawie u scenarzystów i producentów filmu, a nawet u premiera Donalda
konserwacji.
Dr Drzycimski jest autorem obszernego Tuska – jednak bezskutecznie. Film poopracowania dot. obrony i obroñców We- wsta³ i zak³amuje prawdê o Westerplatte
sterplatte wydanego drukiem w 2014 r. a co gorsze m³odzi Polacy nie mog¹ na
w formie dwutomowej monografii: t. 1 jego podstawie poznaæ heroizmu obroñ„Reduta w budowie 1926–1939”, t. 2 „Re- ców tego skrawka polskiej ziemi.
A przecie¿ historia jest tym co nas
duta wojenna 1939”. Ksi¹¿ki te zosta³y
wydane dziêki zaanga¿owaniu i staraniom uczy, nie tylko co by³o w przesz³oœci, ale
prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza. równie¿ tego co buduje nasz¹ przysz³oœæ.
Niestety nie s¹ ju¿ one dostêpne w sprze- Ten kto o tym zapomina lub lekcewa¿y –
da¿y, gdy¿ zosta³y wydrukowane w nak³a- prêdzej czy póŸniej traci swoj¹ wolnoœæ.
Dotyczy to nie tylko jednostek, ale ca³ych
dzie zaledwie 600 egzemplarzy.
Z wielkim ubolewaniem dr Drzycimski narodów. Obyœmy nie przegrali swojej
wypowiada³ siê o filmie pt. „Tajemnica wolnoœci.
Na zakoñczenie spotkania dr DrzycimWesterplatte”, gdy¿ fabu³a filmu nie trzyma siê prawdy historycznej – dotyczy to ski wielokrotnie podkreœla³ swoje przyzarówno roli jak¹ spe³niali mjr Sucharski wi¹zanie do Gdañska i Pomorza, bo choæ
i por. D¹browski, jak te¿ ¿o³nierzy – obroñ- przez wiele lat pracowa³ poza Gdañskiem –
nie zmienia³ miesjca zamieszkania. W rodzinie dr. Drzycimskiego pochodz¹cej
z Pomorza pielêgnowane s¹ tradycje patriotyczne. Jego dziadek wykupywa³ ziemiê
od Niemców, aby we wsi Polskie £¹ki
(pow. Œwiecie) wybudowaæ koœció³ i polski cmentarz katolicki. Do dziœ s¹ tam
groby rodzinne odwiedzane przez jego
potomków.
Tak wiêc kapsu³a historii dla dr. Drzycimskiego i jego rodziny kr¹¿y i zamyka
siê wokó³ Pomorza i Gdañska.”
Na zakoñczenie chcia³bym serdecznie
zaprosiæ w imieniu „Zespo³u Koordynacyjnego” i patronów na grudniowe uroczyste spotkanie z dr. Andrzejem Drzycimskim – niez³omnym badaczem prawdy
historycznej.
Fot. S. Czalej

Uroczysta promocja dwutomowej monografii „Westerplatte” w Dworze Artusa z udzia³em
Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza, listopad 2014

16

RUFIN GODLEWSKI

Nr 11/2015

Kącik Literacko-Poetycki działa

„Jan Pawe³ II”
i „Jesieñ”
Ósme spotkanie K¹cika Literacko-Poetyckiego – poœwiêcone tematom
„Jan Pawe³ II” i „Jesieñ” – odby³o siê 1 paŸdziernika 2015 r. w siedzibie
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
Udzia³ wziêli twórcy i sympatycy poezji. Spotkanie zainicjowa³ poeta i
aktor Ryszard Jaœniewicz, recytuj¹c w³asne wiersze. Nastêpnie inni cz³onkowie grupy prezentowali swoje utwory o tej tematyce. Panowa³a bardzo mi³a
i nastrojowa atmosfera. Wystrój salki przygotowa³a Anna Stawska.
Kolejne spotkanie K¹cika – poœwiêcone „Wspomnieniom ukochanych,
wa¿nych i bliskich” odbêdzie siê 19 listopada 2015 r., o godz. 17.00
w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przy ul. Œw. Ducha 119/121.
Serdecznie zapraszamy twórców i sympatyków poezji.
TEKST I FOT. WAC£AW JANOCKI

Gdy odszed³eœ
O pasterzu serc ludzkich tak bardzo kochany!
Gdy odszed³eœ od nas do niebiañskiej bramy,
Zachodz¹ce s³oñce rzewnie zap³aka³o
Tyle ludzi na œwiecie Ciê bardzo kocha³o.
Wezwany do Ojca na wieczne zbawienie,
Wielki smutek nasta³ na ludzi i ziemiê.
Lecz Ty nie odszed³eœ z naszych serc daleko
Twoja mi³oœæ nadal zaszczepiona czeka.
Uczy³eœ nas mi³oœci do Boga, do ludzi;
Wszystkiego co dobre, co œwiadomoœæ budzi.
Nie zwa¿aj¹c na trudy i wielkie cierpienie
Usuwa³eœ le¿¹ce na drodze kamienie.
Nienawiœci, przemocy, tego z³a wszelkiego,
Które ogarnê³o rozum cz³owieka s³abego.
By³eœ bratem i ojcem ka¿dej ludzkiej duszy,
By³eœ jednym z niewielu co granice kruszy.
Dziêkujemy Ci bardzo za Twoje staranie
Wytyczy³eœ nam drogê, która pozostanie;
W naszych sercach, umys³ach, przysz³ym pokoleniu
Dla wszystkich co bliskie cz³owieka zbawieniu.
Dziêkujemy Panu za Twoje pos³anie!
Na stolicy Piotrowej we spi¿owej bramie.
Patrzysz teraz na œwiat z niebiañskiej oddali,
Jak siê pas¹ owieczki w Twej rodzinnej hali.
Wac³aw Janocki
Gdañsk, 17.04.2005 r.

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”.
Cystersi – koœció³ zakonny
W 1186 roku ksi¹¿ê Subis³aw sprowadzi³
Zakon Cystersów do Oliwy. Brat Dithard
i dwunastu braci zakonnych przybyli z Ko³bacza (Pomorze Zachodnie) z tamtejszego
klasztoru. Rozpoczêto budowê pierwszego
koœcio³a drewnianego. Œredniowiecze nie by³o jednak dla Cystersów ³askawe. W 1224
roku zakonnicy zbudowali drugi koœció³
na miejscu drewnianego, który sp³on¹³.
Kolejny po¿ar mia³ miejsce w 1350 roku.

Ogieñ zniszczy³ ca³kowicie koœció³ i klasztor. Rozpoczêto wiêc budowê trzeciego koœcio³a. Powi¹zanie Opactwa z królem Stefanem Batorym sprowokowa³o gdañszczan
do napaœci na klasztor w 1577 roku, kiedy
to dokonano ogromnych zniszczeñ. Odbudowa koœcio³a i zabudowañ klasztornych
trwa³a do 1582 roku. Ponownej konsekracji wszystkich zabudowañ i o³tarzy dokona³ biskup Rozra¿ewski w 1594 roku.
Opatem w tym czasie by³ Dawid Konarski. Od momentu odbudowy tego czwartego z kolei koœcio³a do dnia dzisiejszego
minê³o ponad 420 lat. Zabudowania sa-

kralne i budynki zakonne istniej¹ do dzisiaj
w niezmienionej formie. Ostatnim Opatem
polskim by³ Jacek Rybiñski (1740–1782).
W tym czasie wybudowany zosta³ nowy
pa³ac zwany opackim i wykonano wspania³e organy istniej¹ce do dzisiaj. Instrument ten budowano przez 25 lat i oddano
do u¿ytku w 1788 roku. Koncerty organowe w okresie letnim s³uchane s¹ przez
tysi¹ce turystów odwiedzaj¹cych Oliwê.
Park Oliwski
Park jaki znamy powsta³ za czasów
Opata Jacka Rybiñskiego. Zlikwidowano

17

Nr 11/2015
ogrody warzywne, a na ich miejscu powsta³ park typu francuskiego z symetrycznie posadzonymi roœlinami, zadbanymi
parkowymi alejami precyzyjnie kszta³towanymi przez ogrodników. Przeciwieñstwem
parku typu francuskiego jest park typu angielskiego, w którym wykorzystano naturalne ukszta³towanie terenu. Wybudowano
altanki, mostki, a wœród drzew umieszczono rzeŸby przedstawiaj¹ce zwierzêta i

ludzkie postacie. W parku tym posadzono
drzewa sprowadzone z odleg³ych czêœci
œwiata. Drzewa te stanowi¹ ogromn¹
atrakcjê dla zwiedzaj¹cych. Uczestnicy
spaceru z przewodnikiem zebrali le¿¹ce
pod jednym z wiekowych kasztanów jego
jadalne owoce.
Kolejny spacer odbêdzie siê w dniu 24
listopada 2015 r. (wtorek). Wycieczka rozpocznie siê o godz. 10.00 przed Fontann¹

Neptuna. Uczestnicy spaceru bêd¹ mieli
okazjê zwiedziæ Dwór Artusa oraz Ratusz
G³ównego Miasta. Dla przypomnienia,
wtorek jest dniem bez op³at za wejœcie do
miejsc, które bêdziemy zwiedzaæ.
Zapraszam na wycieczkê wszystkich
zainteresowanych.
TEKST I ZDJÊCIA ROMAN NADOLNY
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
TEL.

501 679 199

5 grudnia 2015 r., godz. 17, „Sobota u Państwa Uphagenów”

Opowiadaj¹ mieszkañcy ulic
Wileñskiej i Grodzieñskiej
Spotkanie z mieszkañcami ulic Wileñskiej i Grodzieñskiej odbêdzie siê w sobotê, 5 grudnia 2015 roku o godz. 17 w Domu
Uphagena przy ulicy D³ugiej 12 w Gdañsku.
Organizuje – Towarzystwo Dom Uphagena w ramach cyklu „Soboty u Pañstwa
Uphagenów”. Spotkanie zosta³o dofinansowane ze œrodków Miasta Gdañska.
W czêœci pierwszej pt. „Œpiewa³y gazowe latarnie” wspomnieniami podziel¹ siê:
Barbara Stucka, Anna Cury³o, Hanna
Smoliñska-Ostrowska, Irena i Tadeusz
Matejczukowie. Bohaterk¹ drugiej czêœci
wieczoru pt. „Inaczej siê ludzie cieszyli,
inaczej p³akali” jest Katarzyna Dyrda.

Fot. Marek Zarzecki

Barbara Stucka, sierpieñ 2015

18

Katarzyna Dyrda, z domu Py³ypciów.
Urodzi³a siê w 1924 roku we wsi Kurowice,
w województwie Tarnopolskim, na Ukrainie, na terenie II Rzeczpospolitej. Matka,
Maria, z domu Sirant, Polka, rocznik 1904.
Ojciec, Szymon Py³ypciów, Ukrainiec, rocznik 1899. Gdy ukoñczy³a dwa lata, ojciec
wyemigrowa³ do Kanady. Utrzymywa³y siê
z uprawy roli. W czasie wojny wysz³a za
m¹¿, urodzi³a syna. W 1945 roku przybyli
do Gdañska jako repatrianci. Przy ulicy

Fot. Marek Zarzecki

Katarzyna Dyrda, sierpieñ 2015

Wileñskiej w Gdañsku Wrzeszczu mieszkaj¹ od wiosny 1946 roku.
Przygotowanie i prowadzenie Katarzyna
Korczak.
Zdjêcia dokumentalne pochodz¹ z archiwów prywatnych.
Fotografie wspó³czesne wykona³ Marek
Zarzecki.
Œpiewnik Domowy zaprezentuj¹ uczniowie
Szko³y Muzycznej II st. im. Fryderyka
Chopina w Gdañsku Wrzeszczu z klasy
œpiewu solowego dr hab. Liliany Górskiej:
Justyna Cymerman, Jana Gorbacz, Ewa
Kie³piñska, Angelika Podwojska, Karolina Kowalak i Krzysztof Chorzelski
Goœcinnie: Katjerina Novikova – sopran,
studentka Akademii Muzycznej im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañsku.
Pianistka: mgr Anna Roc³awska-Musia³czyk.
Kierownictwo muzyczne: dr hab. Liliana
Górska.
Spotkanie dedykowane jest Irenie Korczak.
Wstêp wolny!

