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Miasto - symbol sprzeciwu narodu ukraińskiego przeciw agresji Rosji

Skwer Bohaterskiego Mariupola
Gdańscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, zgodnie z którą skwerowi u zbiegu ulic Partyzantów i Matki Polki
nadana została nazwa Skwer Bohaterskiego Mariupola.
Z propozycją uczynienia takiego gestu
wystąpił podczas jednej z marcowych sesji
mer tego miasta Wadym Bojczenko. (…)
– (…) To jest naprawdę bardzo waż-

na decyzja dla Ukraińców i Ukrainy. Mariupol stał się jednym z symbolicznych
punktów rosyjskiego barbarzyństwa. Bo
to, co dzieje się w Mariupolu to już nie jest

Skwer Bohaterskiego Mariupola u zbiegu ulic Partyzantów i Matki Polki.
Fot. Dominik Paszliński, materiały prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku

wojna. To zniszczenie miasta i wszystkich
jego mieszkańców – od tych najmłodszych
do najstarszych – mówił tuż po przegłosowaniu uchwały Oleksandr Plodystyi, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku. – Ale
miasto broni się wbrew wszystkim deklaracjom przywódcy rosyjskiego. To miasto
i walka w tym mieście jest symbolem sprzeciwu narodu ukraińskiego przeciw agresji Rosji. Ta walka będzie trwać do końca,
do zwycięstwa. (…) – Bardzo ważnym,
symbolicznym gestem wsparcia dla nas byłoby nadanie jednej z ulic Gdańska imienia
miasta-bohatera Mariupola. To tytuł, który
prezydent Zełenski nadał naszemu miastu –
mówił podczas sesji przez łącze internetowe
mer Wadym Bojczenko. (…)
Jędrzej Sieliwończyk,
Urząd Miejski w Gdańsku, opr. Red.
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Sławni ludzie w dziejach Pomorza Gdańskiego (4)

Muzycy
Trudno wyłowić muzyków pochodzących z Pomorza Gdańskiego (poza Gdańskiem), bo wielu
najwybitniejszych, którzy tu działali, pochodziło z dalszych stron. Z reguły tworzyli w Gdańsku,
ale to przecież też Pomorze, nawet stolica, więc nie możemy ich odrzucać.
Oto wybór.
Andrzej (Andreas) Hakenberger
Urodzony w 1573 roku w Koszalinie (w którym jednak próżno byłoby
szukać poświęconej mu ulicy!), muzycznie kształcił się we Włoszech.
Na początku XVII wieku znajdujemy
go w kapeli królewskiej Zygmunta III
w Krakowie, skąd w 1607 roku przybył
do Gdańska, by starać się o stanowisko
kapelmistrza Kapeli Rady. Tutaj uwaga:
nie kapeli „rajców”, jak to czasem słyszymy, bo rajcy w niej nie grali ani nie
śpiewali. Głównym zadaniem zespołu
wokalno - instrumentalnego, opłacanego przez Radę Miasta (stąd nazwa), była
muzyczna obsługa nabożeństw w głównym kościele miasta - Mariackim. Kościół był wówczas ewangelicki i przyjęcie Hakenbergera, który był katolikiem,
na szefa muzyki natrafiło na opory,
ale w końcu, w roku 1608 nim został.
Do swojego dorobku kompozytorskiego
dodał tutaj dwa zbiory utworów: „Sacri
modulorum concentus” (1615, dedykowane biskupowi Gembickiemu) i „Har-

moniae sacrae” (1617, dedykowany
królowi). Są to w sumie 62 motety, 55
z nich skopiowano w tzw. Tabulaturze
(podręcznym zbiorze utworów) w Pelplinie. Jako kapelmistrz tworzył dalej
w tym samym duchu, także msze, hymny i pieśni świeckie, które szczególnie
podobały się gdańszczanom, „rozmiłowanym w muzyce, w pięknym śpiewaniu”, jak relacjonował, bawiący w 1617
roku w Gdańsku, Marton Csombor.
W czasach Hakenbergera kapela liczyła
14 śpiewaków i 11 instrumentalistów.
Kierował nią do roku 1627, w którym
zmarł.
Przypomnijmy, że motetem nazywamy wielogłosowy utwór wokalny
o treści najczęściej religijnej. Motety
Hakenbergera są polichóralne, tzn. pisane na dwa lub trzy chóry, rozstawione
w przestrzeni kościoła, co pogłębia
efekt stereofoniczny. Technika ta przyszła z Wenecji. Ta muzyka, niezwykle sugestywna, klarowna w wyrazie
i wzruszająca pięknem harmonii, przenosi człowieka w prawdziwie niebiańskie rejony, dalekie od dzisiejszego
świata, pełnego agresji i niepokoju.

Kacper (Kaspar) Förster Młodszy
Kacper (Kaspar) Förster Młodszy
(1616–1673) – ozdoba gdańskiej muzyki. Rodowity Gdańszczanin, syn kapelmistrza Rady Kacpra Förstera Starszego, był w latach 1633–1636 uczniem
Giacomo Carissimiego w jezuickim
Collegio Germanico w Rzymie. W latach 1637–1652 był członkiem kapeli królewskiej w Warszawie. Zasłynął
jako fenomenalny śpiewak (4 oktawy!):
Masz tam z Forsztera altystę,/ W bas
i tenor, dyszkantystę:/ Gdy chce, wzgórę
wyprawuje,/ Potym nadół wyśpiewuje/
Kilka oktaw: to nowina!/ Virtuoso godzien wina! (tak go wysławiał Adam
Jarżebski). Od 1652 roku był w kapeli
królewskiej w Kopenhadze. Po śmierci
ojca (w 1655 roku) został kapelmistrzem
w Gdańsku z pensją 1000 florenów rocznie. W latach 1658–1660 bawił w Wenecji i Rzymie. W tym czasie brał udział
w wojnie z Turkami. Wzięty do niewoli
i uwolniony, uzyskał stopień kapitana.
Od 1661 roku działa w Kopenhadze,
od 1667 w Hamburgu, w 1668 w Dreźnie, poczym syty przygód i chwały wraca
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niby cień, niby cień zginą. Förster Młodszy był niewątpliwie
jednym z najwybitniejszych
kompozytorów dawnego Gdańska.
Jan Jeremiasz (Jean
lub Johann Jeremias) du Grain

Urodził się około 1700 roku
w Elblągu. Pochodził z rodziny
hugenotów – francuskich protestantów, szukających schronienia w bardziej tolerancyjnych
krajach, a takim niewątpliwie
były Polskie Prusy, ze swoimi
największymi miastami – Gdańskiem, Elblągiem i Toruniem.
Studia muzyczne odbył w Hamburgu, u samego Georga Filipa
Telemanna. Po powrocie działał w Elblągu, tu też się ożenił
– z gdańszczanką, co być może
miało wpływ na przeniesienie
Dom kapelmistrzów przy Szewskiej 4 – czy to tu
się w 1739 roku do Gdańska.
Hakenberger pisał swoje motety?
Na początku nie miał stałej prado Gdańska. Do śmierci mieszkał w Oli- cy, zarabiał na życie organizowaniem
wie, gdzie u cystersów go pochowano. tak zwanych koncertów amatorskich, w
Początki jego twórczości sięgają 1638 których także sam występował. Na jedroku, w którym dostał gratyfikację za nym z pierwszych, 23 lutego 1740 roku,
utwór, dedykowany Gdańskiej Radzie. w wynajętej sali przy III Grobli, przedW sumie znamy około 50 jego utwo- stawił słuchaczom swoją kantatę „Zima”,
rów, zachowanych głównie w bibliote- która, niestety, nie przetrwała do naszych
ce w Uppsali. Reprezentują styl włoski, czasów. W 1747 roku otrzymał wreszcie
cechuje je mistrzostwo formalne, po- upragnioną stałą posadę organisty w kołączone z pięknem melodii i harmonii. ściele św. Elżbiety, organizowania konDobrym przykładem jest przejmujący certów jednak nie przerwał. Jeden z nich
Dialog o Bogaczu i Łazarzu Vanitas 14 stycznia 1756 roku w Domu Angielvanitatum (Marność nad marnościami): skim okazał się dla niego ostatnim – zaO śmiertelni, jacyż nieszczęśliwi i bez- słabł w trakcie dyrygowania i zmarł nie
radni, nic zgoła nie troszczą się o przy- odzyskawszy przytomności. Jego twórszłość. Wszystkie te ziemskie sprawy czość reprezentuje styl późnego baroku.

Jako przykład może służyć kantata „Witaj Zbawicielu Świata” (Willkommen
Erlöser der Erden), znana z repertuaru
Cappelli Gedanensis.
Jan Bogumił Goldberg
Jan Bogumił Goldberg (1727–1756)
urodził się w Gdańsku jako syn lutnika
Jana (Johanna) Goldberga (spotyka się
też zapisy Gollberg i Goltberg), którego
instrumenty należą dziś do niezwykłych
rzadkości. Od dzieciństwa słynął z niezwykłej biegłości w grze na klawesynie
i, ogólnie biorąc, instrumentach klawiszowych. W 1737 roku zaopiekował
się nim hrabia Hermann Karl von Keyserling, wówczas poseł nadzwyczajny
Rosji w Polsce i zabrał go do Drezna.
Tam była okazja do zaprezentowania go,
mieszkającemu w niedalekim Lipsku,
Janowi Sebastianowi Bachowi, który
nie tylko udzielał mu lekcji, ale napisał
dla niego słynne Wariacje Goldbergowskie. Według legendy, cierpiący na bezsenność hrabia Keyserling tak się nimi
zachwycił, że młodzieniec musiał mu je
grać w czasie bezsennych nocy. Od 1751
roku Goldberg był w kapeli wszechwładnego ministra Brühla, prawej ręki
króla Augusta III. Pisano o nim tak: Był
z Gdańska, uczeń Sebast. Bacha na
fortepianie i w służbie ówczesnego rosyjskiego posła hrabiego Keyserlinga
w Berlinie. Nikt nigdy nie posiadał większej biegłości w graniu à livre ouvert;
dlatego zwykło się go nazywać pożeraczem nut. Wybitnym wirtuozem fortepianu była też jego siostra, Konstancja
Renata, żona gdańskiego majora Petersona, która występowała w koncertach
dla amatorów. Młody wirtuoz nie miał

Oliwa w czasach Förstera (A. Stech, w archikatedrze)
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Organy u św. Elżbiety, na których grał du Grain
na przedwojennym zdjęciu. Fot. Arch.

jednak szansy na długie życie; postępująca choroba (zapewne gruźlica) zabrała
go, gdy ledwie skończył 29 lat. Pozostały
kompozycje: 2 koncerty klawesynowe,
muzyka kameralna, 24 polonezy i kilka
innych utworów. Organizowane od 2006
roku w Gdańsku Festiwale Goldbergow-

Piękny klawesyn w zbiorach rzymskich. Fot. Andrzej Januszajtis

skie są okazją do bliższego poznania ich
patrona i jego epoki.
Urban (właściwie Franciszek) Müller
Urban (właściwie Franciszek) Müller (1728-1799). Urodził się w Pasłęku.

Organy z czasów Müllera w Łęgowie. Fot. arch.
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Studiował w Seminarium Jezuickim
filozofię, teologię i muzykę, do której
miał szczególny talent i upodobanie.
W tamtejszej bursie pełnił funkcję organisty. W 1749 roku przeniósł się do
Oliwy, gdzie w rok później wstąpił do
klasztoru cystersów. W 1753 został wyświęcony na kapłana. Po dodatkowych
studiach, o których brak bliższych informacji, od 1767 roku tytułował się doktorem filozofii. W tym czasie sprawował
pieczę nad klasztornym spichlerzem,
a od 1774 roku pełnił funkcję przeora, co
oznaczało zarządcę klasztoru. W klasztornej hierarchii tylko opat stał wyżej.
Z nieznanych przyczyn w 1780 roku
został oddelegowany na proboszcza
kościoła w, należącym do opactwa, kościele w Łęgowie. Do dziś zachowały się
tam organy z jego czasów. Tutaj też został pochowany, ale dokładnego miejsca
nie znamy.
Piękną, pełną blasku twórczość Müllera odkryto stosunkowo późno. Dziś
znamy jego 27 utworów, rozproszonych
po bibliotekach i kościołach od Świętej
Lipki po czeską Pragę. Są wśród nich
msze, ofertoria, litanie, arie i duety. Zagadkowe jest Requiem, na którego partyturze napisał: „Pro sepultura authoris”
– na pogrzeb autora.
Andrzej Januszajtis
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„Stocznia Gdańska jaką pamiętamy. Wspomnienia stoczniowców” – część 1. i 2.

Miejsce, w którym działa się historia
W ostatnich dniach do rąk czytelników dotarła druga część książki „Stocznia Gdańska jaką pamiętamy. Wspomnienia
stoczniowców”. To barwna, wielowątkowa opowieść o pracy i codziennym życiu w Stoczni, opowiedziana przez
byłych stoczniowców. Polityczno - historyczną narrację opowiadaną przez obserwatorów z zewnątrz, historyków
i badaczy, jaką zawierały dotychczasowe opracowania, zastąpiła barwna, wielowątkowa opowieść o pracy
i codziennym życiu w Stoczni, otrzymana z „pierwszej ręki”, opowiedziana przez samych stoczniowców.
Część pierwsza książki ukazała się
w 2020 roku.
W latach 1947 – 1996 – blisko
1000 statków
Stocznia Gdańska – Stocznia numer
1 i Stocznia numer 2, Przedsiębiorstwo
Państwowe, Stocznia Gdańska imienia
Lenina, spółka akcyjna, w upadłości
to lapidarnie ujęta historia wielkiego
przedsiębiorstwa, które było w tamtym
czasie jednym ze światowych potentatów w budowie statków.
W latach 1947 – 1996 w Stoczni Gdańskiej powstało blisko 1000,
w większości bardzo nowoczesnych
statków budowanych dla armatorów
z całego świata. Były to jednostki wysoce specjalistyczne i skomplikowane,
od trawlerów po bazy – konserwiarnie
czyli fabryki do połowu i przeróbki ryb
na morzu, chłodniowce i kontenerowce,
statki ro - ro i ro - pax. Tutaj powstawały pierwsze w Polsce statki do obsługi
instalacji off – shore, a także statki badawcze. Jako jedyna stocznia w świe-

cie specjalizowała się także w budowie
wielkich żaglowców, takich jak Dar
Młodzieży. Część z tych, wyprodukowanych tutaj i reprezentujących najwyższy
poziom techniczny statków do dziś pływa po światowych oceanach.
W Zakładzie Budowy Silników
Stoczni Gdańskiej powstawało ponad
120 silników napędu głównego statków
oraz wiele innego, ważnego wyposażenia okrętowego. Produkowane tutaj kotły, których powstało około 5 000 sztuk,
zaspokajały potrzeby całego polskiego
przemysłu okrętowego, wiele zostało
także skierowanych na eksport.
Elita w światowym budownictwie
okrętowym
W światowej pamięci Stocznia
Gdańska pozostanie jednak jako miejsce, w którym działa się historia. Grudzień 1970 roku to data, która zmieniła
historię Polski, a Sierpień 1980 roku jest
symbolem zdarzenia, które na trwale
zmieniło historię Polski i Europy. Wydarzenia trwale dokumentuje, wybudo-

Śruby napędowe nie czekały długo na montaż, w głębi Wydział Kadłubowy K-2,
maj/czerwiec 1961
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wany przez stoczniowców i odsłonięty
w 1980 roku, Pomnik Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności, przed
historyczną drugą bramą Stoczni.
Historia Stoczni to jednak przede
wszystkim historia blisko stu pięćdziesięciu tysięcy osób, których drogi życiowe przywiodły do tego zakładu. Tutaj
zdobywali nowy dla większości z nich
zawód, a wiążąc los ze Stocznią, znajdowali miejsce na ziemi w pięknym mieście, w Gdańsku. Z biegiem czasu stali
się elitą w światowym budownictwie
okrętowym. Stało się tak dzięki nabywanemu doświadczeniu w pracy oraz wiedzy zdobywanej w Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Stocznia stwarzała pracownikom możliwości
studiowania w systemie wieczorowym
i zaocznym. Tak ukształtowana załoga
zapewniała dostawy na światowy rynek
statków o najwyższym standardzie technicznym.
O etosie wspólnego trudu
i solidarności
Nie dziwi więc fakt, że dla około pół
miliona polskich stoczniowców oraz ich
bliskich, Stocznia Gdańska była bardzo
ważna. Faktem jest także, że pamięć
o Stoczni w wielu rodzinach pracowników zakładu jest do dziś obecna, wzbudza emocje, a czasem kontrowersje. Nie
wszyscy bowiem są gotowi przyjąć do
wiadomości fakt, że los zakładu, zakończony upadłością w roku 1996, był
wynikiem obiektywnych procesów historycznych, które spowodowały migrację przemysłu ciężkiego, w tym przemysłu stoczniowego, z Europy na Daleki
Wschód, i praktyczny koniec europejskiego przemysłu budowy statków.
Uformowało się środowisko, które problemami Stoczni ciągle żyje,
są to ludzie, dla których praca w Stoczni Gdańskiej była najważniejsza, dla
wielu stanowiła sens życia. Poczynając
od 2015 roku, leciwi, wiele lat po for-
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malnym rozstaniu ze Stocznią Gdańską,
korzystając z gościnności Europejskiego
Centrum Solidarności, dwa razy w miesiącu spotykaliśmy się na „czwartkowych spotkaniach w Mediatece”. Czas
wypełniały nam wspomnienia, prezentacje, dyskusje, a nawet spory. I troska
o to, by zachować rzetelną opowieść
o etosie wspólnego trudu i solidarności,
które łączyły nas przy budowie blisko tysiąca nowoczesnych statków. Codzienne
zgodne współdziałanie, wzajemna odpowiedzialność i solidarność w trudnej,
wymagającej ogromnego wysiłku pracy,
owocowały sukcesami Stoczni. Wszystko to stanowiło podstawę do wspólnych
wystąpień w obronie tych wartości,
co ostatecznie w roku 1980 zdeterminowało powstanie masowego ruchu „Solidarność”, i w efekcie przyniosło odzyskanie przez Polskę pełnej wolności.
Powołaliśmy stowarzyszenie,
ogłosiliśmy konkurs na pamiętniki
Aby umożliwić formalne występowanie w przypadkach wykorzystywania,
często wybiórczo, historii Stoczni dla
bieżących potrzeb politycznych, a także
dla stworzenia podstaw do oficjalnego
prezentowanie opinii środowiska byłych stoczniowców w innych bieżących
sprawach, powołaliśmy Stowarzyszenie
Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej,
które w listopadzie 2018 roku zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych. Dało to możliwość formalnego włączenia się w dyskusję o działaniach zmierzających do zagospodarowania terenów stoczniowych. Przede
wszystkim skoncentrowaliśmy się jednak nad utrwaleniem tego, co zachowało
się w pamięci stoczniowców oraz w dokumentach przechowywanych w domowych archiwach. Mamy świadomość,
że dostęp to tych zasobów, z naturalnych
powodów, szybko się uszczupla.
Realizując ten cel Stowarzyszenie
w marcu 2019 roku ogłosiło otwarty
konkurs na pamiętniki stoczniowców.
Udział w nim mógł wziąć każdy, kto
był pracownikiem stoczni, niezależnie
od tego kiedy i na jakim stanowisku pracował. W wyniku konkursu w roku 2020
wydany został pierwszy tom „Stocznia
Gdańska jaką pamiętamy – wspomnienia stoczniowców”, okazała książka,
ponad 800 stron, z licznymi zdjęciami
stoczniowych artystów fotografików.
Książka okazała się sukcesem. Zachęceni tym zgłosili się nowi autorzy. Powstał,
liczący 750 stron drugi tom wspomnień

Przygotowanie kadłuba statku do wodowania, sierpień 1962 rok

stoczniowców. Wysoką jakość książki
zapewniło Wydawnictw Bernardinum
z Pelplina.
42 artykuły 35 autorów. Zdjęcia
Tercjana Multaniaka i Zenona Miroty…
Całość to 42 artykuły 35 autorów,
byłych pracowników Stoczni Gdańskiej opracowanych redakcyjnie przez
członków Zarządu Stowarzyszenia.
W części pierwszej wspomnień, zamieszczono zdjęcia stoczniowych artystów fotografików: Tercjana Multaniaka
i Zenona Miroty. W drugiej części ilustracje stanowią pewnie mniej artystyczne,

ale za to bardzo emocjonalne fotografie,
przekazane przez autorów tekstów.
Wśród nadesłanych prac jest tylko jeden pamiętnik, pisany na gorąco
w czasie pierwszych miesięcy od wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia
1981 roku. To relacja naocznego świadka wydarzeń na ulicach Gdańska, a także
zapis, prowadzony na bieżąco na kartach
brulionu, przebiegu pracy w Stoczni
Gdańskiej w pierwszych miesiącach
stanu wojennego. To dokument tamtego
czasu.
Pozostałe prace to wspomnienia, pisane z perspektywy wielu lat, po zakończeniu pracy w Stoczni.
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w roku 1996. Czas ten, widziany oczyma
członka ówczesnego Zarządu Stoczni,
stanowi ważne świadectwo pozwalające
na lepsze zrozumienie okoliczności, które doprowadziły do upadłości Stoczni
Gdańskiej.
Przybył w marcu 1945 roku z Morską
Grupą Operacyjną…

Spawacz podczas pracy przy sekcji kadłuba przed montażem na pochylni,
w głębi hala Wydziału Kadłubowego K –3, 1962 rok

Na wydziale produkcyjnym, w rachubie
płac, w Dziale Prawnym…

O budowie baz konserwiarni…
Dlaczego Stocznia Gdańska upadła?

Różny jest ich charakter. Relacja
o przebiegu pracy w stoczni, tak w wydziale produkcyjnym, jak i, przykładowo
w rachubie płac, czy Dziale Prawnym,
jest opowieść o tworzeniu nowego wydziału konserwacyjno-malarskiego W1,
a także o tym, jak zmieniały się techniki
zabezpieczania przed korozją budowanych statków.
Jest refleksja dotyczącej roli, jaką
odegrała specjalistyczna, prawie egzotyczna w tamtych czasach, komórka,
jaką była stoczniowa Pracownia Socjologii i Psychologii Pracy, w tym wyróżniający się głębią języka i sięganiem
do wielkiej literatury tekst socjologa
pracującego w tej pracowni. Niektóre
prace są zapisem całego życia, w którym
praca w stoczni stanowiła ważną, często
najważniejszą jego część.
Szczególne wrażenie wywiera opowieść człowieka, który zaczynał pracę w stoczni jako robotnik, pracując,
ukończył Technikum i Politechnikę
Gdańską dla pracujących, uzyskał dyplom inżyniera, by po pięćdziesięciu
latach zakończyć pracę w stoczni jako
jeden z jej dyrektorów. Jego opowieść
jest ilustracją możliwości, jakie praca
w stoczni stwarzała dla ludzi zdolnych
i ambitnych.

W kolejnej pracy autor przedstawia
luźne zdarzenia charakteryzujące to,
czym była praca w stoczni, jakie wymagania stawiała przed ludźmi zaangażowanymi w proces budowy tak skomplikowanego obiektu, jakim jest statek
pełnomorski.
Szczegóły codziennej pracy przedstawiają wspomnienia autorów, prowadzących budowy szczególnie ważnych
dla Stoczni projektów, w szczególności statków rybackich - baz przetwórni oraz baz konserwiarni i udziału
w nich Zakładu Budowy Silników, który
na tych statkach odpowiadał także
za wyposażenie przetwórni rybackiej. Opisano rolę Głównych Inżynierów Budowy
w sprawnej realizacji budów statków.
Wspomnienia opisują udział stoczniowych silnikowców przy wprowadzaniu do produkcji w Stoczni silników
napędu głównego statku, tego bardzo
ważnego, ale wymagającego urządzenia
a także problemy, które rozwiązywać
musieli w czasie uruchamiania silników
na statkach w polskich, a także w zagranicznych stoczniach.
Opisany został przebieg złożonych
procesów decyzyjnych i uwarunkowań
politycznej natury, jakie miały miejsce
w okresie od decyzji o likwidacji Stoczni w roku 1988 aż do upadku Stoczni
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Pierwszy tom otwiera szczególna
praca. Obejmujący 300 stron maszynopis otrzymaliśmy od córki nieżyjącego
od wielu lat pracownika Stoczni. Pionier
polskiego przemysłu okrętowego opisuje
w nim swoje długie i barwne życie związane ze stocznią i polskim przemysłem
okrętowym. Przybył w marcu 1945 roku
z Morską Grupą Operacyjną do Gdańska, w 1947 roku podjął pracę w Stoczni
Gdańskiej, którą zakończył jako kierownik działu konstrukcyjnego w Zakładzie
Budowy Silników Stoczni Gdańskiej
w roku 1973. Tekst ten to ważny komponent stoczniowych pamiętników.
Drugi tom zamyka szczególne opracowanie, można powiedzieć, że stanowi
pewnego rodzaju podsumowanie przedstawionych obrazków z życia Stoczni.
To tekst historyka i socjologa, pracownika stoczniowej Pracowni Socjologii
i Psychologii Pracy, obszerne, liczące blisko 270 stron studium „Stocznia
Gdańska i jej robotnicza załoga w latach
1945 – 1996”. Ta praca analityczno-badawcza pozwala na lepsze zrozumienie
tamtych lat i procesów industrializacji, urbanizacji, których rezultatem był
szybki rozwój Stoczni Gdańskiej.
Wszystkie zawarte w naszej książce
prace są oryginalne i autentyczne i dlatego bardzo cenne. To świadectwo czasów, przywołaniem zdarzeń i ludzi tworzących fenomen, jakim była Stocznia
Gdańska.
Aby etos wspólnego trudu
stoczniowców pozostał w pamięci
kolejnych pokoleń
Po tym, gdy na terenach stoczniowych zamilkł produkcyjny zgiełk,
po latach ciszy, wraca tutaj nowe inne
życie. Musimy pogodzić się z faktem,
że Stocznia Gdańska, nasza Stocznia,
przeszła do historii. Na terenach zajmowanych przez nią powstaje nowa dzielnica Gdańska - Młode Miasto. Naszym,
stoczniowej braci, marzeniem jest, aby
etos wspólnego trudu wielu stoczniowych pokoleń, który znalazł uznanie
w środowisku armatorów i budowni-
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czych statków na całym świecie, i który
był bazą do powstania ruchu Solidarność,
w efekcie doprowadził do odzyskania
przez Polskę pełnej wolności, pozostał
w pamięci kolejnych pokoleń. Aby się
stał także przykładem, w jaki sposób
mogą być rozwiązywane ważne sprawy.
Książka jest jednym że środków
realizacji opisanego wyżej celu, jaki
postawili przed sobą członkowie Stowarzyszenia Strażników Historii Stoczni Gdańskiej. Skupia ono ludzi, którzy mają ciągle emocjonalny stosunek
do stoczni i do swojej w niej pracy. Jest
otwarte dla wszystkich, którzy przepracowali w stoczni dłużej niż trzy lata
i zgłoszą chęć do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej
https://www.mystocznia.pl.
Książka nie mogłaby się ukazać, gdyby nie sponsorzy. Wydanie pierwszego
tomu wsparł finansowo śp. Piotr Soyka,
ówczesny prezes zarządu Remontowa
Holding SA Gdańsk. Drugi tom wsparły finansowo: Remontowa Holding SA
Gdańsk, Remontowa Shipbuilding SA
Gdańsk, Marine Projects Ltd. Sp. z o.o.
Gdańsk oraz FAST SA Gdynia. Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania.
Życzymy przyjemnej lektury.
Zbigniew Szczypiński,
Andrzej Nawrocki,
Maciej Multaniak,
członkowie Zarządu Stowarzyszenia
Strażników Historii Stoczni Gdańskiej
Fot. Tercjan Multaniak

Współpraca trzech dźwigów podczas transportu sekcji dziobowej kadłuba przed montażem
na pochylni, zwraca uwagę trawersa, 1961 rok

W Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku - warsztaty promujące zdrowy tryb życia

Nie wszystko, co dobrze smakuje
i ładnie wygląda…
Zgodnie z definicją WHO – zdrowie to przynależny człowiekowi dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Załamanie
się zdrowia stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Tylko zdrowy człowiek może brać udział między innymi
w efektywnej edukacji. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia.
Na styl życia składają się między innymi takie elementy: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności
radzenia sobie ze stresem, czy stosowanie używek.

Po co komu używka?
I przy używkach chciałabym się zatrzymać.
Używką jest dowolna substancja,
która nie jest konieczna do funkcjono-

wania organizmu, ale wywołuje na niego pewien wpływ, na przykład odpędza
senność. Do używek zaliczamy kawę lub
herbatę, oraz popularne napoje pobudzające, zwane energetykami.
W obecnych czasach napoje ener-
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Cukier szkodzi, próchnica zębów

Uczniowie klasy 3 Ag o profilu Technik Technologii chemicznej przygotowują pierwsze
doświadczenie. Fot. Anna Rekowska

getyzujące (NE) są bardzo popularną
używką wśród dorosłych, młodzieży
oraz, niestety, dzieci. Pierwszy napój
energetyzujący został wyprodukowany
w Japonii w latach 60. XX wieku i był
sprzedawany pod nazwą „Lipovitan”,
zawierał 2-3 g tauryny i 300 mg argininy. Natomiast w Polsce po raz pierwszy
napoje tego typu pojawiły się później,
blisko lat 90.. Dzisiaj dostęp do nich jest
powszechny, można je znaleźć niemalże
wszędzie.
Często piją ich więcej, niż wody
Chcąc uświadomić młodzieży, jak
destrukcyjny wpływ na ich organizmy
mogą mieć napoje energetyczne, których, niestety, często piją więcej, niż
wody, zorganizowałam z uczniami
z klasy 3Ag, kształcącymi się w zawodzie Technik Technologii Chemicznej
z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, w którym uczę, warsztaty promujące zdrowy
tryb życia o tematyce: Napoje energetyzujące – szkodliwość używania.
Warsztaty odbyły się 20 kwietnia
2022 roku w Szkole Podstawowej nr 47,
skierowane były głównie do uczniów
z klas ósmych tej szkoły. Placówka ta
uczestniczy w programie – „Szkoła promująca zdrowie” i w 2004 roku uzyskała
Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, dlatego dla nich również te
warsztaty były bardzo ważne.
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Szkodliwe skutki ich stosowania
Chodzi o uświadamianie dzieciom
i młodzieży, że nie wszystko, co dobrze
smakuje i ładnie wygląda oraz jest reklamowane przez gwiazdy telewizyjne, jest
zdrowe.
Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz część doświadczalną. Część
teoretyczna obejmowała prezentację
szkodliwości napojów energetycznych.
Dokładnie przedstawiono fakty dotyczące tego, czym są napoje energetyczne, co
wchodzi w ich skład oraz jakie faktycznie jest ich działanie, wraz ze wszystkimi szkodliwymi skutkami ich stosowania. Prezentacji dokonali uczniowie
technikum - klasy 3Ag. Poinformowali
oni młodszych kolegów o tym, że napoje energetyczne to zazwyczaj gazowane
napoje bezalkoholowe, które mają działanie pobudzające.
Napoje energetyczne przeznaczone
są dla osób dorosłych, narażonych na
bycie w stanie pełnej gotowości psychicznej, jak i fizycznej, przez dłuższy
czas. Chcą oni zminimalizować uczucie
zmęczenia i senności, zmusić organizm
do maksymalnego wysiłku. Podczas
prezentacji zwrócono również uwagę na
to, że napoje energetyczne to laboratorium chemiczne zamknięte w metalowej
puszce oraz przedstawiono alternatywy
dla stosowania tych niezwykle niezdrowych i jednocześnie niebezpiecznych
dla młodych osób napojów.

Druga część obejmowała pokazy
potwierdzające szkodliwość używania
napojów energetycznych. Uczniowie
technikum wykonywali doświadczenia
wykrywające ile cukru jest w różnych
energetykach. Obalony zostały mit dotyczące słodzików oraz pokazane zostało
jak cukier wpływa na organizm. Kolejnym doświadczeniem przedstawiono
uczniom, jak różni się poziom kwasowości (pH) tych napojów od pH jamy ustnej oraz jak szybko dzięki spożywaniu
napojów tego typu łatwo zniszczyć sobie
szkliwo zębów, a co za tym idzie nabawić się próchnicy.
Ostatnim doświadczeniem bardzo
efektownym była fontanna z coli. Do napoju typu cola dodane zostały cukierki
typu mentos. Zawarty w napoju gazowanym kwas ortofosforowy zareagował z węglanem (V) wapnia zawartym
na chropowatej powierzchni cukierków
w związku z czym zaczął wydzielać się
dwutlenek węgla i nastąpiło wylewanie
się piany z butelki – powstała fontanna.
Mocno się zastanowią
Uświadomiliśmy uczniom, że taka
sytuacja nie będzie miała miejsca w ich
żołądkach, jeżeli zmieszali cukierki tego
typu z colą, ponieważ kwasy żołądkowe
neutralizują tą reakcję. Po zakończonych
pokazach uczniowie SP 47 mieli czas na
zadawanie pytań i dyskusję. Podzielili się z nami również swoją pozytywną
opinią na temat warsztatów i stwierdzili, że zanim następnym razem sięgną po
napoje energetyczne, mocno się nad tym
zastanowią.
Mgr inż. Anna Rekowska – nauczycielka chemicznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.
Literatura:
https://www.akademiadietetyki.pl/
dietetyka/napoje-energetyzujace-co-to
-takiego/
https://jms.ump.edu.pl/uploads/2010/5/5_79_2010.pdf#page=64
Zdrowy tryb życia jako element kultury bezpieczeństwa.
Autorzy:
Dorota Szczeblowska,
Iwona Grys,
Mariusz Sokołowski
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Prof. Elżbieta Grot z tytułem Zasłużona w Historii Miasta Gdańska

Nie straciła wiary w ludzi
Dziesięcioletnia tradycja spotkań „Zasłużeni w historii miasta Gdańska” okazała się ważną lekcją historii dla nas
– młodego pokolenia reprezentowanego przez uczniów: VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego,
Szkoły Podstawowej nr 88 w Świbnie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku.
Uroczystość odbywała się pod patronatem Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.
Byliśmy oszołomieni – bliskością
autorytetów i osobowości naszego miasta, takich jak prof. Andrzej Januszajtis
czy sama prof. Elżbieta Grot.
Miałyśmy zaszczyt poznać bohaterkę
spotkania
Jako uczennice klasy medialno-lingwistycznej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego 25 maja
2022 roku uczestniczyłyśmy w spotka-

niu z cyklu „Zasłużeni w Historii Miasta Gdańska”, na którym uhonorowana
została prof. Elżbieta Grot, Kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Wśród znamienitych osób przemawiających podczas uroczystości w Wielkiej Sali Wety
Ratusza Głównego Miasta znaleźli dyrektor Muzeum Gdańska prof. Waldemar
Ossowski, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Janusz Marszalec, prof.
Andrzej Januszajtis oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska Piotr Mazurek.
Miałyśmy zaszczyt poznać bohaterkę
spotkania i uwiecznić się na zdjęciu.

Uczennice z laureatką, z prawej Józef Kubicki

Pasjonatka historii, popularyzatorka
wiedzy o losach więźniów obozu
Stutthof
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła
się o godzinie 12.00. Goście, zgromadzili się na przedprożu Dworu Artusa,
wysłuchali koncertu carillonowego w
wykonaniu Wojciecha Laudera. z wieży
Ratusza Głównego Miasta, uwiecznieni
zostali przez fotoreporterów na pamiątkowej fotografii.
Laudację na cześć prof. Elżbiety
Grot wygłosił dr Janusz Marszalec, który opisał panią kustosz jako pasjonatkę

Prof. Andrzej Januszajtis i Janusz Wikowski z uczennicami
VII LO im. Józefa Wybickiego

historii oraz popularyzatorkę wiedzy
o losach więźniów obozu Stutthof.
Na koniec swojej wypowiedzi przeczytał list do uhonorowanej od prezydent
Aleksandry Dulkiewicz.
Ciepło i serdeczność w kontaktach
z ludźmi

Prof. Elżbieta Grot wpisała się do księgi pamiątkowej

Dokonania prof. Elżbiety Grot podsumował prof. Andrzej Januszajtis:
„(…) dalsze wysławianie zasług pani
Grot miałoby taki sens jak wspomaganie w południe jasnego dnia, światła
słońca – przez zapalenie świeczki”.
Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie prof. Elżbiecie Grot dyplomu
„Zasłużeni w historii miasta Gdańska”
oraz medalu Stowarzyszenia „Nasz
Gdańsk”, bohaterka wpisała się do księgi pamiątkowej.
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Gra Hanna Pozorska

Gra Karolina Kuskowska

Mówcy podkreślali nie tylko dokonania profesor na polu historycznym, ale
także jej ciepło i serdeczność w kontaktach z ludźmi. Jak powiedział wicemarszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski: pomimo pracy „będącej peregrynacją po miejscach i czasach
bolesnych”, w której na co dzień zmagała się z zatrważającymi historiami, prof.
Elżbieta Grot nigdy nie straciła wiary
w ludzi.
Nie możemy dopuścić do zbrodni
ludobójstwa
Badając i dokumentując losy więźniów obozu Stutthof przekonała się,
że „pomimo siedzenia w piekle można
było znaleźć siły i przekazywać coś dobrego dla innych”. Zapytana przez nas
– uczniów VII LO o to, co chciałaby powiedzieć dzisiejszej młodzieży, profesor
stwierdziła: „Powinniśmy przekazywać
informacje na temat obozów koncentracyjnych jako przestrogę, nie możemy dopuścić do zbrodni ludobójstwa.
Wszyscy powinniśmy działać na rzecz
pokoju”.
Podsumowując swoją wieloletnią
pracę i dorobek naukowy prof. Elżbieta
Grot mówiła o głównym temacie swoich
badań, jakim była ewakuacja więźniów
drogami lądowymi i morskimi w 1945
roku.
Odwiedzamy grób 34 węgierskich
więźniarek, które zginęły w czasie
tzw. marszu śmierci
Okazało się, że my – jako uczniowie
VII LO – realizujemy przesłanie profesor wynikające z jej pracy na temat
ewakuacji więźniów obozu Stutthof.
Co roku klasy pierwsze VII LO odwiedzają Będomin – miejsce narodzin
patrona szkoły, Józefa Wybickiego. Zawsze wówczas odwiedzamy Miejsce Pa-
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Co roku odwiedzamy ukryty w lesie grób 34 węgierskich więźniarek, które zginęły w czasie
tzw. marszu śmierci z obozu Stutthof

(...) „O Pamięć, nie o zemstę
wołają nasze cienie” – to fragment
wiersza Franciszka Fenikowskiego,
będącego przesłaniem skierowanym
do następnych pokoleń.
Mam nadzieję, że historia spisana
na podstawie relacji więźniów i dokumentów będzie służyć następnym pokoleniom, będzie inspiracją do działań na rzecz pokoju i ostrzeżeniem
przed wojną i jej następstwami.
Życzeniem wyrażanym przez
tych, którzy przeżyli piekło obozów
koncentracyjnych jest życie ich dzieci, wnuków i następnych pokoleń
w czasach pokoju.” (...)
Z wystąpienia prof. Elżbiety Grot
podczas uroczystości.

mięci Narodowej pochodzące z czasów
II wojny światowej. To ukryty w lesie
grób 34 węgierskich więźniarek, które
zginęły w czasie tzw. marszu śmierci
z obozu Stutthof. W tym miejscu słuchamy opowieści o tamtym tragicznym
czasie, składamy kwiaty i zapalamy
znicze.

„Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość.”
Bliskość autorytetów i osobowości
niezwykłych dla naszego miasta, portrety królów na ścianach Wielkiej Sali Wety
w Ratuszu Głównego, renesansowe stroje gdańskich patrycjuszek, w roli których
wystąpiły panie ze Stowarzyszenia „Nasz
Gdańsk” Wystąpiły Karolina Kuskowska i
Hanna Pozorska, uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im.
Feliksa Nowowiejskiego z klasy skrzypiec
prof Małgorzaty Skorupy. Wszystko to
stworzyło podniosły nastrój wydarzenia,
które zostanie nam długo w pamięci. Wiemy,
że zabrzmi to górnolotnie, ale: „Pamięć
o przeszłości oznacza zaangażowanie
w przyszłość.” Te słowa Jana Pawła II dedykujemy wszystkim młodym mieszkańcom Gdańska.
Tekst opracowały uczennice klasy medialnolingwistycznej 1 EL w VII LO w Gdańsku:
Blanka Walewska, Julia Borysiewicz,
Karolina Weręgowska, Maja Rozenbajgier,
Zuzanna Bogdanowicz,
pod opieką nauczyciela Marioli Rautenberg
Zdjęcia Julita Krzewińska
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W obiektywie Janusza Wikowskiego

O godzinie 12 goście spotkali się na przedprożu Dworu Artusa.
W pierwszym rzędzie siedzą prof. Elżbieta Grot
i prof. Andrzej Januszajtis

Z prawej Ewa i Andrzej Januszajtisowie, z lewej Wacław
Rasnowski, za nim Zbigniew Socha, w środku ksiądz prałat
Cezary Annusewicz

Laudację wygłosił dr Janusz Marszalec

Głos zabrał prof. Andrzej Januszajtis

Dyplom Zasłużona w Historii Miasta Gdańska prof. Elżbiecie Grot wręczyli prezes
Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” prof. Andrzej Januszajtis, wiceprezes
Ireneusz Lipecki oraz skarbnik Anna Kuziemska

Prof. Elżbieta Grot otrzymała również medal
Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”
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Uroczystość prowadził Stanisław Sikora

Wielka Sala Wety Ratusza Głównego Miasta wypełniona była
zacnymi gośćmi

Obecni byli przedstawiciele młodego, średniego
i starszego pokolenia

Prof. Elżbieta Grot po uroczystości z dyplomem
Zasłużona w Historii Miasta Gdańska

Atmosferę dawnego Gdańska stworzyli
odziani w stroje z epoki członkowie
Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”.
Na pierwszym planie prof. Elżbieta Grot
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Prof. Elżbieta Grot, prof. Andrzej
Januszajtis, Anna Kuziemska

Dla młodzieży szkolnej udział w spotkaniu
było głębokim przeżyciem. W kuluarach
zadawali bohaterce pytania dotyczące jej
wieloletniej trudnej i pasjonującej pracy.
Z prawej Józef Kubicki
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1 maja na Górze Gradowej

Flaga Unii Europejskiej
Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. 1 maja, w rocznicę tego zdarzenia, przy dźwiękach Ody
do Radości, odbyło się uroczyste podniesienie flagi Unii Europejskiej na Górze Gradowej.
– 1 maja, 18 lat temu nasza ojczyzna stała się członkiem wspólnoty europejskiej, spełniło się marzenie wielu
pokoleń Polaków – powiedziała podczas
uroczystości Aleksandra Dulkiewicz,
prezydent Gdańska.
To wielki nasz przywilej,
ale także zobowiązanie
– Dziś, w 67 dniu wojny, tuż obok
nas, w Ukrainie, wiemy jak bardzo
przynależność, bycie we wspólnocie
europejskiej jest ważne – kontynuowała Aleksandra Dulkiewicz. – Wspólnota
Europejska, później UE, powstała jako
odpowiedź na koszmar II Wojny Światowej, ludzie którzy nie chcieli powtórki
z nazizmu, z mordowania ludzi, braku

poszanowania godności człowieka, barku wolności i pokoju, potrafili razem
usiąść do stołu, zebrać wartości, wokół
których mają porozumienie, chcą propagować i wyznawać, i dlatego właśnie powstała UE. To wielki nasz przywilej, ale
także zobowiązanie, zobowiązanie dla
każdego z nas, gdańszczanki i gdańszczanina, po to aby troszczyć się o własne otoczenie, dla tych którzy kochają
Pomorze, dla tych którzy kochają Polskę
i tych którzy marzą o silnej, otwartej,
mądrej Polsce w zjednoczonej Europie.
Giną w imię wolności i suwerenności
– Nikt z nas nie przypuszczał, że kolejna rocznicę obecności w Unii Europejskiej świętować będziemy w nastro-

jach raczej dramatycznych – powiedział
premier Donald Tusk, przewodniczący
Europejskiej Partii Ludowej i Platformy Obywatelskiej. – Każdego dnia
w naszych głowach i sercach jest Ukraina, nie tylko dlatego, że gościmy tysiące naszych przyjaciół z Ukrainy,
tu na Pomorzu, w Gdańsku, Trójmieście
i całej Polsce. Kto poznał Ukrainę dobrze wie, że dla nich ten dzień jest też
ważny, bo oni marzyli i marzą o tym aby
móc kiedyś obchodzić pierwszą, piątą,
dziesiątą rocznicę wstąpienia do Unii
Europejskiej. To nie jest takie, ot sobie
celebrowanie i okazja aby wypowiedzieć
parę banałów na temat Europy i wartości europejskich. Niedaleko stąd ludzie
giną, dokładnie za to o co starliśmy się
jako Polacy przez wiele lat, ale nie mu-

Aleksandra Dulkiewicz i Donald Tusk na Górze Gradowej. 1 maja
2022. Fot. Materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku
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sieliśmy płacić tej najwyższej ceny, dla
Ukraińców, takie słowa jak UE, wolność, suwerenności, to nie są ani banały, ani abstrakty, tam każdego giną setki
ludzi. Giną w imię wolności i suwerenności, i nie przypadkowo pierwszym po-

litycznym głosem Ukrainy, kiedy tylko
zaczęła się wojna, kiedy Rosja napadła
na Ukrainę, było wezwanie Europy aby
przyjęła Ukrainę do swojej rodziny.
Przy akompaniamencie carillonu mobilnego i trębaczy, podniesiono

flagę Unii Europejskiej na najwyższy
w Gdańsku, 42-metrowy maszt na Górze
Gradowej.
Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku

Drogą Królewską na Plac Solidarności

Marsz Pokoju dla Ukrainy
W niedzielę, 8 maja 2022 roku,
w Narodowy Dzień Zwycięstwa przy
Ratuszu Głównego Miasta chórzyści
i licznie zgromadzeni przechodnie odśpiewali hymny Polski, Ukrainy i Unii

Europejskiej. Następnie rozpoczął się
Marsz Pokoju dla Ukrainy z udziałem
kilkuset Polaków, Ukraińców i Białorusinów. Ze sztandarami, antywojennymi
hasłami w trzech językach, przemasze-

rowano Drogą Królewską na Plac Solidarności.

„POKÓJ WOLNOŚĆ SPRAWIEDLIWOĆ” to jedno z haseł, które nieśli manifestanci. Fot. Aleksiej Piatkowski
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Najwłaściwszym miejscem eksponowania kolekcji powinien być Gdańsk

Skarby Wielkiej Synagogi
„W dniu 26 lipca 1939 roku dziesięć wielkich skrzyń, ważących ponad dwie tony, zostało dostarczonych
do siedziby (ówczesnego) Żydowskiego Seminarium Teologicznego w Ameryce (pod adresem) 122nd St/Broaway
w Nowym Jorku. Skrzynie zawierały ceremonialne obiekty, księgi, zwoje, kotary, tkaniny i pamiątki - cenny majątek
społeczności, która miała być zlikwidowana, żydowskiej społeczności Wolnego Miasta Gdańska.”
To fragment wstępu do katalogu wystawy w Muzeum Judaistycznym w Nowym Jorku z 1980 roku.
Łamiące serce przedsięwzięcie
„Wczesną wiosną 1939 roku starsi
gminy żydowskiej, zdając sobie sprawę, że życie w Gdańsku jest coraz bardziej ograniczane przez hitlerowców,
przystąpili do łamiącego serce przedsięwzięcia. W uzgodnieniu z hitlerowskimi oficjałami, w rosnącej liczbie wybieranymi do gdańskich władz od lat 30.
XX wieku, starsi wynegocjowali sprzedaż żydowskiej własności komunalnej,
włączając w to historyczną gdańską
synagogę i cmentarz żydowski. Pieniądze ze sprzedaży włożono na specjalny
rachunek bankowy dla sfinansowania
emigracji tych członków społeczności,
którzy jeszcze mieli pozwolenia na wyjazd. To rozproszenie miało w efekcie
uczynić Gdańsk „miastem bez Żydów”.

Religijne obiekty liturgiczne,
kolekcja Lessera Giełdzińskiego
Pozostało jeszcze rozdysponowanie religijnych obiektów liturgicznych,
używanych na co dzień w Wielkiej
Synagodze, jak również wyjątkowej
kolekcji Lessera Giełdzińskiego, która była przechowywana w specjalnym
pomieszczeniu tej synagogi. Kolekcja,
dar Lessera Giełdzińskiego, zbieracza dzieł sztuki, konesera i doradcy
cesarza Wilhelma II w sprawach sztuki, została podarowana społeczności
w 1904 roku i zawierała wybitne przykłady srebrnych przybrań, związanych
z Torą, tarcze, korony i wskaźniki, puszki z wonnościami i naczynia kadiszowe,
srebrne i mosiężne menory i wiele innych przedmiotów rytualnych. Amerykańsko-Żydowskiej Wspólnej Komisji
Podziału, we współpracy z przywódcami
Gdańskiej Gminy Żydowskiej, udało się
wynegocjować skomplikowane przeprowadzenie przesłania tych cennych
obiektów statkiem do Żydowskiego
Seminarium Teologicznego w Ameryce
na ich bezpieczne przechowanie.
Obiekty wywiezione do Stanów
Zjednoczonych

Zasłona Tory (Pięcioksięgu, Gdańsk 1795.
Skan z katalogu

Za pewną sumę pieniędzy – która
w zamierzeniu miała pomóc w wyekspediowaniu Żydów z Gdańska Gdański Wydział Policji zezwolił na
wywiezienie tych obiektów do Stanów Zjednoczonych. (zgoda policji
nosiła datę 12 stycznia 1939 roku).
Gmina zastrzegła sobie, żeby Żydowskie Seminarium Teologiczne
przechowywało kolekcję przez okres
piętnastu lat i jeżeli społeczność żydowska w Gdańsku przed upływem
tego czasu będzie restytuowana, kolekcja zostanie zwrócona do Wolnego Miasta. Jeżeli po piętnastu latach
nie będzie bezpiecznych i wolnych
Żydów w Gdańsku, zbiór zostanie
w Ameryce dla edukacji i inspiracji

pozostałego świata. Wkrótce po uzyskaniu policyjnego pozwolenia kolekcję pospiesznie zapakowano w skrzynie. Do Żydowskiego Seminarium
Teologicznego przybyła 26 lipca 1939
roku. W miesiąc później, 31 sierpnia
1939 roku, niemieckie oddziały wmaszerowały do Gdańska.
Do wystawy doszło w 1980 roku
W tamtych wczesnych czasach
Muzeum Judaistyczne mieściło się
w bibliotece Żydowskiego Seminarium
Teologicznego i tylko kilka obiektów
z gdańskiego zbioru mogło być eksponowanych. W 1947 roku Muzeum Judaistyczne przeniosło się do nowej siedziby przy 5 Alei 1109, dawnej rezydencji
Warburgów. Jednak większą wystawę
gdańskich materiałów można było
urządzić dopiero po należytym zbadaniu i skatalogowaniu zbioru i konserwacji i odremontowaniu jej obiektów.”
(Dyrektor Muzeum Judaistycznego
w Nowym Jorku Joy Ungerleider Mayerson, w: Danzig 1939, Treasures of
a Destroyed Community – katalog wystawy w 1980 roku). Minęło czterdzieści lat. Do wystawy doszło ostatecznie
w 1980 roku.
288 eksponatów – większość
z rozebranej Wielkiej Synagogi
Wydany wtedy katalog, p. t. „Gdańsk
1939. Skarby zlikwidowanej społeczności (Danzig 1939. The Treasures of a
Destroyed Community)” zawiera opis
134 eksponatów, a także wykaz 154 dalszych, niepokazanych na wystawie – razem 288.
Większość pochodzi z wyposażenia rozebranej w 1939 roku przez hitlerowców Wielkiej Synagogi i z przechowywanej w jednym z jej pomieszczeń kolekcji Giełdzińskiego, reszta
z różnych innych miejsc. Wobec zniszczenia lub rozproszenia takich zbiorów w Polsce jej wartość jest ogromna.
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Moim zdaniem najwłaściwszym miejscem jej eksponowania powinien być
Gdańsk. Z formalnym odzyskaniem
własności przez Gminę Żydowską

mogą być trudności, ale zorganizowanie choćby czasowej wystawy części
zbioru w którymś z gdańskich muzeów
jest możliwe. Można się spodziewać,

że przyciągnie tłumy wiedzających.
Andrzej Januszajtis

Marszałek Województwa Pomorskiego wręczył stypendia twórcom kultury na rok 2022

Katarzyna Korczak - wśród laureatów
Samorząd Województwa Pomorskiego po raz 22. przyznał stypendia osobom zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Wśród laureatów znalazła się Katarzyna Korczak, stypendium przypadło jej
w udziale na napisanie książki „90 lat później. Ślad. Opowieści gdańszczan II”. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się
8 kwietnia 2022 roku w Sali Mieszczańskiej
Ratusza Staromiejskiego, w ciągu dwóch
ostatnich lat, z powodu pandemii, spotkania
stypendystów nie były urządzane.
Wobec straszliwej wojny, trwającej
za naszą wschodnią granicą na Ukrainie,
spotkaniu nadano wyjątkową oprawę.
Uczestnicy przypięte mieli wstążki w ukraińskich barwach narodowych. Wystawiono
prace malarskie Serhiyego Savchenko, tegorocznego stypendysty, Ukraińca, studiującego w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Standardy jazzowe zaprezentowało
Sergiej Kriuczkow Trio ze Lwowa.
Nagrody specjalne odebrali: Katarzyna Rogalska, Wilga Badowska, Zdzisław Drzewiecki.
W konkursie o stypendia twórcze na
rok 2022 rywalizowało 364 artystów.
Dofinansowanie w wysokości od 3 do
5 tys. zł otrzymało 121 osób. Co trzecie
stypendium otrzymali muzycy. W dalszej kolejności dofinansowano artystów
działających w obszarze sztuk wizualnych, literatury i kultury regionalnej.
Red.
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Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego i Katarzyna Korczak po wręczeniu
stypendium. Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego, 8 kwietnia 2022 rok.
Fot. Materiały promocyjne UMWP

Nasz GDAŃSK

Nr 6/2022

Z pamiętników Józefa Wybickiego (4)

Że Poniatowski będzie królem
Pragnąc przybliżyć Czytelnikom piękną postać naszego bohatera, cyklicznie zamieszczamy fragmenty jego
pamiętników. Opieramy się na pozycji „Józef Wybicki (1747 – 1822). Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora
wojewody Królestwa Polskiego”, Lwów: nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, rok wydania 1881.
(…) k r u p n i k z a n a m i (…)
Podróż i przybycie do Warszawy bardzo
dobrze sobie przypominam; naprzód w drodze mieliśmy, i dla nacisku podróżnych, i dla
skąpstwa wojewody, wielki głód i niewygody,
tak, iż my wędrowcy sejmowi, ułożyliśmy sobie litanię każdego popasu i noclegu, zawsze
odpowiadając: k r u p n i k z a n a m i.
Doszło to do usz wojewody, rozśmiał się, ale
krupniku nie odmienił. W Warszawie zapakowano nas, jak więźniów w jakimś domu,
ciasno i ciemno. Uciekałem do mojej familii, która lepiej żyła i mieszkała; ale wszelako wracać się musiałem do pana wojewody
kalwakaty na której ciżbie i zgiełku, zależała
cała wielkość i możność, jak mówiono, partyi. Zaczynała się: zwykle nasza procesya od
wojewody ruskiego Czartoryskiego, w ten
czas bardzo możnego.

(…) ledwo do rozlewu krwi
nie przyszło (…)
Powiększyły się moje cierpienia, gdy niektórzy z mojej familii i znajomych, wyrzuca-

li mi moje służalstwo Mostowkiemu, którego
nazywano uzurpatorem województwa; trzeba
było podług dawnych praw w Prusiech być i
n d i g i e n ą, to jest rodakiem pomorskim,
by mieć krzesło lub urząd wojewódzki. Czapscy, co się na czele tych indigienów stawiali,
wiedli długie spory z Mostowskim, dowodząc
mu, że jest przybysz, a zatem wojewodą być
nie może. To rozjątrzenie umysłów nigdzie nie
było większe, jak w Warszawie; wiele razy ledwo do rozlewu krwi nie przyszło, kończyło się
jednak zwyczajnie na krzykach i pogróżkach.
Mnie się to, pamiętam, wszystko bardzo przykrzyło. Byłem ciekawy widzieć miasto, ludzi
i rzeczy; ale rozumować, zastanowić się nie
umiałem. Wreszcie wszędzie zgiełk, burdy,
były zwykłym obrazem miasta.

(…) ronty kozaków rosyjskich (…)
Nadto mi się nie podobały te ronty kozaków rossyjskich, co wszędzie ulice przebiegają. Pytałem się raz naszego pana regenta,
czy kozacy także› do elekcyi należą? On się
za całą odpowiedź rozśmiał. Nie wiedzieliśmy ani dziejów kraju, ani jego praw poli-

tycznych z sąsiedzkiemi narody, i ich polityki; taka była ta nasza wolność, dla której
żyć chcieliśmy, ale to do historyi należy. Ja
w tym stanie rzeczy najszczęśliwszym się
czułem, gdy wprowadzony w dzień elekcyi
na polu pod Wolą, nie znajome mi dotąd ujrzałem obrządki. Wspaniała szopa, ledwo
przejrzane szyki rycerstwa wojewodzkiego
i książę prymas Lubieński, na kosztownym przebiegając faetonie, i wszystkich
o zdanie zapytując, bardzo mnie zajął. Obrządek ten był zupełnie próżny. Zapytanie szyderskie, bo już wiedziano niecofniętą wyrocznię
z Petersburga, że Poniatowski będzie królem.

Krzyczałem z całego serca z g o d a!
Co do mnie, to ten raz jedyny tylko pod
panowaniem jego byłem z tej wolności zupełnie chlubnym, jeżeli wolnym być można
bez rozumowania. Krzyczałem z całego serca
z g o d a! Powodem do mojej radości było,
że królem miał być rodowity Polak, i że po
wszystkich posiedzeniach wielbiono go z obszernych wiadomości i najlepszego serca.
Nie przeglądałem, że pod jego panowaniem naród miał zniknąć z karty politycznej,
a ja, ów elektor królów, i sam jako Piast kandydat, w tułactwie życie zakończyć. Reszta w
Warszawie była dla mnie widokiem nadzwyczajnym; przybyły z cichej i skromnej prowincji, rozumiałem się być przeniesionym w
świat wcale inny. Blask zbytku azjatyckiego
w pałacach, powozach, strojach, zadziwiał
moje oko. Docisnąwszy się do jakiego pałacu
i posiedzenia, największe na mnie wrażenie
czyniły osoby wymowne, gdy na podniesione
ich głosy, wszyscy zaraz zamilkli.

(…) to mnie czyniło hardym (…)

Elekcja Stanisława Augusta na Woli w 1764 roku, Bernardo Belotto zwany Canaletto,
w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie

Takim był Dłuski, podkomorzy, którego
zawsze słyszałem z miłą słodyczą mówiącego, u księcia Czartoryskiego największego
starania dokładałem zawsze, aby się dowiedzieć, kto jest ten lub ów Cycero, a gdy dostrzegłem, że te wszystkie osoby najwięcej
przez rozum i wymowę słynące, byli mecenasi i exmecenasi, plenipotenci, regenci i. t.
d.; uczułem radość, że to byli ludzie z kolebki
kancelaryjnej wyrośli; to mnie czyniło hardym, dało jakąś nadzieję i przywiązało do
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kolei prawniczej. Mój regent, pan Owidzki,
który był razem moim krewnym, umiał mi
wynosić zawód prawniczy i umacniać mnie w
moich widokach.
„I ty Józefku może będziesz z czasem plenipotentem księcia, posłem i. t. d.” często mi
powtarzał. Cały już odtąd byłem zajęty wiadomością prawa, i nabyciem wymowy. Taka
jest dzielność pierwszych wrażeń na duszy
naszej, od tych cały los człowieka na przyszłość zawisł!

(…) pragnąłem tylko się uczyć (…)
Szczęśliwy ten, który takich pierwszych
wrażeń doznał wzniosłości duszy, zacności
człowieka; na czyim umyśle, umiejętna ręka
prawdziwych wiadomości pierwszy rys oznaczy i węgielny kamień istotnych nauk położył
a co najwięcej, gdy niewinną duszę do pokochania cnoty usposobi.
Warszawa mnie zaczęła ze wszystkiem
nudzić, czułem się nie zdatny do tego wielkiego teatru; pragnąłem tylko się uczyć, by się do
niego przysposobić, a do takiego zamiaru rozumiałem, iż nie było szkoły, tylko kancelarya,

i jak mówiono, palestra. Jakie tylko mogłem
dostać mowy, i książki prawne, zaraz zakupowałem; ale książki polskie, był to natenczas
towar bardzo rzadki, jak gdyby w Polsce zakazany, a języki obce, prócz łacińskiego, który
posiadałem dobrze, i niemieckiego, którego
miałem początki, ledwo z nazwiska znalem;
wtenczas przecież mógłbym się był wszystkiego gruntownie i z łatwością nauczyć. Geografia, historya, matematyka i cała literatura,
nigdy dotąd do moich uszu niedoszły. Taki był
wiek, w którym żyć zacząłem.

Wszędzie widziałem przykład
skromności
Muszę mu jednak oddać sprawiedliwość,
w czem dla mnie był zbawienny. Był to wiek
dla mnie obyczajów i moralności; wychowany
w zaciszu niewinnego domu, pod okiem cnotliwych i rządnych rodziców, żyłem, jak dziś
czuję, prawdziwie w wieku patryarchów. Żadne zgorszenie nie obudziło we mnie tyle szkodliwych dla młodego namiętności. Wszędzie
widziałem przykład skromności, pracy i uszanowania dla starszych, z tego urobiły się moje

obowiązki i prawidła życia. Z tym duchem
przyjechałem do Warszawy, która względem
mojej prowincyi zdawała mi się Babilonią
rozwiązłości i niecnót. Owe jednak w duszę
młodą wpojone zasady religii i obyczai, były
silniejszemi nad wszystkie pokusy; uciekałem
od nich, jak od zarazy. Te pierwsze odniesione
zwycięstwa, zapewniły mi ciało zdrowe i duszę
do myśli i pracy sposobną.
Przypisy
Opisana przez Wybickiego (wówczas
siedemnastoletniego) elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski odbywała się w pierwszych dniach września 1764
roku, wybór nastąpił 6 września. Wspaniałą
jej panoramę pędzla Bernardo Belottiego,
zwanego Canaletto, można oglądać na Zamku w Warszawie. Władysław Aleksander
Łubieński (1703-1767), abp gnieźnieński i
prymas Polski w latach 1750-1767, był po
śmierci Augusta III interrexem. Zwolennik
Rosji, pobierał z ambasady rosyjskiej 500
tys. zł rocznie. Stać go było na „kosztowny
faeton”.
A. J.

Senior
Senior źle wykształcony
przez życie pogubiony
przez choroby zniewolony
nie dosłyszy
nie dowidzi
źle rozumie
awansem nienawidzi
nie dziwi się już niczemu
wydrążony z miłości
ufny i naiwny
zależny od
partyjnej filantropii
nieomylnie wyczuwa
czas na ustawianie się
w kolejce do wielkości
w której jest też miejsce na
mądrość nagrodzoną wiarą
i odkrycie że
myślenie schematami
burzy krew
i jest zabójczą pułapką
krzywdzącej opinii
Gdańsk, 11 lipca 2020
Senior – globtroter i miłośnik Wenecji, spotkany na trasie podróży po Italii.
16 lipca 2005. Fot. Dariusz Wróblewski

Sprostowanie

Dariusz Wróblewski,
z tomiku „Punkty widzenia”

W nr 5 (250) 2022 miesięcznika „Nasz Gdańsk” na stronie 15 podpis pod zdjęciem na okładce tomiku Dariusza Wróblewskiego „Punkty widzenia” Dariusz Wróblewski powinien brzmieć: Tryton i pegaz z fontanny di Trevi projektu Nicola Salvi
w Rzymie. Fot. Dariusz Wróblewski
Autora i Czytelników przepraszamy. Red.
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Album „Gdańsk 2015-2020. Oblicza architektoniczne miasta”, tom trzeci

Okres prosperity
Gdańsk 2015-2020 – Oblicza architektoniczne miasta, to trzeci tom albumu o architekturze Gdańska. Promocja
książki odbyła się w Strzelnicy Świętego Jerzego, siedzibie Stowarzyszenia Architektów RP w Gdańsku.
– Zajmuję się architekturą administracyjnie i wiem, ile wysiłku kosztują duże
projekty inwestycyjne oraz jak potrzebne
jest w tym procesie zaangażowanie i porozumienie wielu stron – powiedział Alan
Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds.
inwestycji. – Nazywam lata 2015-2020
okresem prosperity. Zrealizowano wówczas bardzo wiele interesujących i znaczących inwestycji. Należy docenić ten
wkład w rozwój miasta Gdańska.

zarówno obiektów nowo powstających,
inwestycji publicznych, jaki i prac w zakresie renowacji zabytków. To już trzecia
publikacja dokumentująca charakterystyczne inwestycje w Gdańsku. Pierwszy
tom obejmował lata 1990-2010, drugi
2010-2015. Okresy pięcioletnie zostaną
zachowane przy kontynuowaniu serii.

Obiekty nowo powstające, inwestycje
publiczne, renowacja zabytków

Tematem wiodącym obecnego przeglądu jest skomplikowana historia zagospodarowania Wyspy Spichrzów. Złożoność procesu przybliżyli w artykule oraz
podczas spotkania historycy architektury

Głównym celem serii jest przegląd
realizacji architektonicznych w Gdańsku,

Historia zagospodarowania
Wyspy Spichrzów

Promocja trzeciej części albumu w Strzelnicy Świętego Jerzego

Anna Perz i Szymon Jocek.
W promocji wzięło udział ok. 80
osób m.in. architektów, inżynierów, wykładowców, przedstawicieli jednostek
miejskich i przewodników miejskich.
Wszystkie albumy z serii zostały wydany
w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.
Wersje elektroniczne dostępne są
pod adresem: bit.ly/3vkS4iO
Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski
w Gdańsku
Fot. Materiały promocyjne
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tomy prezentują się imponująco

Klub Seniora „Motława” działa!

Wspólnota pokoleń
Wraz ze spadkiem zachorowań oraz zniesieniem obostrzeń pandemicznych, w Klubie Seniora
„Motława” z każdym tygodniem wzrasta liczba uczestników zebrań. Koleżanki i koledzy chętnie
wychodzą z domów.
Uczestniczą w imprezach, nawiązują
nowe kontakty. imprez i działań do kontaktów.
Oswajamy tablety, myślimy o tragedii
w sąsiednim kraju
Ostatnio wiele cotygodniowych spotkań było poświęconych nauce obsługi

tabletów. Miła młodzież cierpliwie tłumaczyła zasady ich działania i wyjaśniała wszystkie problemy.W Wielki Czwartek wspólnie świętowaliśmy „Wielkanocne Jajeczko”, przy odświętnie udekorowanej sali i zastawionych stołach.
Składając sobie życzenia dobrego zdrowia i dobrych, spokojnych świąt, myśleliśmy też o tragedii w sąsiednim kraju, w

którym tego spokoju tak bardzo brakuje.
Planujemy wycieczki, chodzimy
na festiwal, będą porządki
Powoli zaczynamy planować następne aktywności. Pojawiły się propozycje
ciekawych wycieczek jedno lub kilkudniowych . Wyjazdy zawsze cieszyły się
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dużym zainteresowaniem, a przez ostatnie dwa lata byliśmy ich pozbawieni.
Teraz możemy wybierać trasy, terminy
i cele eskapad, w zależności od kondycji i zainteresowań. Mamy możliwości
uczestnictwa w programie „Festiwalu
Kultury Utraconej”, organizowanym
przez Muzeum II Wojny Światowej, szykujemy się na robienie porządków wiosennych w Parku Barbary, jest też propozycja urządzania kwietników w różnych
punktach miasta, które następnie będą
objęte stałą opieką.
Do młodych z rękodziełem, opaski
alarmowe dla seniora
Wracają dawne zajęcia w Szkole
Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater,
w czasie których nasze rękodzielniczki
uczą młodzież robótek ręcznych. Gościliśmy w Klubie Tomasza Zglińskiego
z wolontariatu, od którego dowiedzieliśmy się, że jest szansa objęcia akcją
opasek alarmowych dla seniora części
naszych członków, co jest wspaniałą
inicjatywą czasem ratującą życie. To
wszystko będzie realizowane w najbliższej perspektywie, a pod koniec czerwca
czeka nas gala Parady Seniora i Piknik
Senioralny. Będzie się działo!
Żebyśmy nie byli zdani sami na siebie
W gronie klubowiczów często się
dyskutuje o problemach rodzinnych ludzi starszych. Faktem jest, że zmienił
się w naszych czasach model struktury

rodziny we wspólnych gospodarstwach
domowych. Dziś na ogół starsi rodzice
mają osobne mieszkania i często zostają
w nich osamotnieni. Z wiekiem, gdy stają się mniej sprawni, potrzebują wsparcia. Ideą naszej liderki Heleny jest budowa domu dla seniorów w formie apartamentowca. Byłby to dom dla seniorów
w miarę sprawnych i samodzielnych, ale
dla których ze względu na wiek, dużą
uciążliwością są codzienne obowiązki
wynikające z konieczności zaspokajania podstawowych potrzeb, jak: zakupy,
przygotowywanie posiłków, sprzątanie,
pranie, prasowanie i inne. Wszystko
to, co angażuje czas i wymaga wysiłku
fizycznego. Zdrowie i kondycja fizyczna leciwych osób też wymaga kontroli
i troski, co może być problemem dla samotnych.
Marzenia o apartamentowcach
W takim domu wszystkie te usługi
byłyby im oferowane. Seniorzy – kandydaci na lokatorów apartamentowców
to ludzie uczestniczący w życiu społecznym, mający kontakty ze znajomymi,
aktywni członkowie klubów seniora czy
innych organizacji, bywalcy koncertów
i seansów filmowych, w przeciwieństwie
do pensjonariuszy domów opieki nie
bardzo kontaktujących się ze światem
zewnętrznym. Stąd bierze się też różnica
w wymogach urbanistyczno-architektonicznych dla obiektów mieszkalnych

tych osób. Lokalizacje tradycyjnych
domów opieki mogą być na peryferiach
miast lub w strefie podmiejskiej, w spokojnym, kameralnym otoczeniu, najlepiej na dużych , parkowych działkach.
„Apartamentowcy” oczekują lokalizacji
w śródmieściu miast, blisko kin, kawiarni, wystarczy, że ich domy znajdą się na
spokojnej uliczce, bez uciążliwego otoczenia.
Duże mieszkanie na małe z wygodami
Architektoniczne różnice wynikają
z tego, że seniorzy w tradycyjnych domach opieki są lokowani w odrębnych
sypialniach, a pozostałe pomieszczenia są wspólne. W apartamentowcach
seniorzy mają własne niewielkie mieszkania, wyposażone w części kuchenne,
lodówki, pralki i inne urządzenia, potrzebne do samodzielnego gospodarowania. W starzejącym się społeczeństwie,
rośnie zapotrzebowanie na domy dla
seniorów. Pewnie znalazłoby się dużo
chętnych na zmianę swoich większych
mieszkań na małe, ale z wszelkimi wygodami i z windą! Podobnie jak to bywa
w innych krajach, również u nas oferty
mieszkaniowe dla ludzi starszych winny
być zróżnicowane w dostosowaniu do
ich kondycji i potrzeb. A duże mieszkania, często na 3 czy 4 piętrze bez windy,
niech zasiedlają młodzi!
Krystyna Tylman

Przy stole wielkanocnym zasiedliśmy z wolontariuszami, złożyliśmy sobie życzenia, rozmawialiśmy o dniu dzisiejszym,
zastanawialiśmy się nad przyszłością. Fot. Sylwia Szulc
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