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Z uzyskanego w ten sposób wp³ywu na
decyzje Stowarzyszenie korzysta³o, zabiera-
j¹c g³os w wielu sprawach zgodnie z inte-
resem miasta i jego mieszkañców.

Medal ksiêcia Mœciwoja II

Nie ograniczano siê przy tym do spraw
gospodarczych, ale organizowano tak¿e ró¿-
ne akcje charytatywne, jak np. „Wakacje
dzieciom”, imprezy kulturalne i spotkania
integracyjne. Po tragicznych wydarzeniach,
jak np. po¿ar w Hali Stoczni Gdañskiej,
czy powódŸ na Oruni, „Nasz Gdañsk” przy-
chodzi³ z pomoc¹ poszkodowanym.

Pasmo sukcesów przerywa³y niepowo-
dzenia w kolejnych wyborach samorz¹do-
wych, w których zawsze brakowa³o u³am-
ka procenta do pokonania progu 5 procent
g³osów.

Po pierwszych przegranych wyborach
w 1998 r. pierwszy prezes, Antoni Szczyt,
poda³ siê do dymisji. Na nowego prezesa
wybrano ni¿ej podpisanego, który zreszt¹
dopiero wtedy zosta³ cz³onkiem Stowarzy-
szenia. Od 2001 r. Stowarzyszenie wydaje
bezp³atny miesiêcznik „Nasz Gdañsk”, który
szczegó³owo informuje o naszej dzia³alno-

20 lat „Naszego Gdańska”

Ponad podzia³ami
Nasze Stowarzyszenie skoñczy³o w tym roku 20 lat. Wszystko zaczê³o siê w kwietniu 1994 r., tu¿ przed

wyborami samorz¹dowymi drugiej kadencji, gdy, licz¹ca 37 osób grupa dzia³aczy, zniesmaczona rosn¹cymi

niesnaskami miêdzy partiami, postanowi³a utworzyæ ugrupowanie ponad podzia³ami. Odnieœli sukces

– po wyborach „Nasz Gdañsk” mia³ w 60-osobowej Radzie Miasta 4 radnych i wielu przyjació³.

œci. Jak to w ¿yciu bywa radoœæ przeplata³a
siê ze smutkiem, sukcesy z niepowodze-
niami. Zabieraliœmy g³os i wystêpowali
z inicjatyw¹ w sprawach wiêkszych i mniej-
szych, ale zawsze wa¿nych dla Gdañska.
Uda³o siê uratowaæ skwer przy ulicy Sze-
rokiej, nie uda³o siê – mimo dobrego po-
cz¹tku i oficjalnego poparcia – wybudowaæ
wielozadaniowej krytej p³ywalni w Œród-
mieœciu. Zostawmy jednak na boku niepo-
wodzenia. W roku 2012 Stowarzyszenie
„Nasz Gdañsk” zosta³o uhonorowane jed-
nym z najwy¿szych odznaczeñ, jakie przy-
znaje Rada Miasta Gdañska – medalem
ksiêcia Mœciwoja II.

Nasz¹ dzia³alnoœæ odda³ s³owami wy-
g³aszaj¹cy z tego tytu³u laudacjê Przewod-
nicz¹cy Rady Bogdan Oleszek:

Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” powsta-
³o w 1994 r. Wœród za³o¿ycieli by³o wielu
kupców, przedsiêbiorców i przedstawicieli
Gdañskiej Izby Rzemieœlniczej. Wszystkim
by³y bliskie sprawy Gdañska i tak jest do
dziœ.  W okresie pocz¹tków transformacji
gospodarczej i tworzenia siê samorz¹dno-
œci lokalnej Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”
sta³o siê ponadpartyjn¹ p³aszczyzn¹ ludzi

pragn¹cych dynamicznego rozwoju mia-
sta, wyczulonych na krzywdê cz³owieka,
dzia³aj¹cych ponad podzia³ami polityczny-
mi. Pierwszym prezesem by³ Antoni Szczyt,
zmar³y tragicznie w roku 2010. Od roku
1998 na czele zarz¹du stoi doc. dr in¿. An-
drzej Januszajtis. „Nasz Gdañsk” jest dziœ
stowarzyszeniem u¿ytecznoœci publicznej.

Zachowaæ walory historycznej architektury
i ³adu przestrzennego

Poœród zawartych w jego statucie ide-
owych celów na pierwszy plan wybija siê
dzia³alnoœæ na rzecz zachowania walorów
historycznej architektury i ³adu przestrzen-
nego Gdañska, jego zabytków i dzie³ sztu-
ki oraz wspieranie rewitalizacji miejsc
i dzielnic istotnych dla wizerunku i œwia-
dectwa historycznego Gdañska. W oparciu
o zasadê, ¿e bez spraw morza i ¿eglugi nie
by³oby Gdañska, Stowarzyszenie aktywnie
je promuje i wspiera o¿ywienie dróg wod-
nych w naszym mieœcie. Wa¿n¹ domen¹
dzia³alnoœci jest upamiêtnianie wybitnych
postaci, miejsc i wydarzeñ w historii Gdañ-
ska i regionu, czego widomym efektem by³a
inicjatywa i doprowadzenie do zawiesze-
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nia tablicy upamiêtniaj¹cej pobyt Józefa
Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego
w gdañskim areszcie w 1917 r. Z inicjaty-
wy Stowarzyszenia przywrócono te¿ na
by³ej siedzibie Generalnego Komisariatu
Rzeczpospolitej Polskiej przy Nowych Ogro-
dach odtworzon¹ tablicê z roku 1935,
upamiêtniaj¹c¹ 15-lecie powrotu Polski
nad Ba³tyk, z dodaniem nowej, przypomi-
naj¹cej dramatyczne dzieje tego budynku.
W uznaniu tych przedsiêwziêæ Prezes Urzê-
du do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych odznaczy³ Stowarzyszenie
„Nasz Gdañsk” medalem Pro Memoria.
Stowarzyszenie czêsto zabiera g³os w spra-
wach zagospodarowania przestrzennego
i w³aœciwego kszta³tu zabudowy historycz-
nego Œródmieœcia Gdañska i choæ nieraz
zajmuje stanowisko krytyczne wobec nie-
których decyzji w³adz, to zawsze przy tym
proponuje rzetelnie opracowane rozwi¹za-
nia alternatywne. Nale¿y równie¿ przypo-
mnieæ zainicjowane przez Stowarzyszenie
4 lata temu, we wspó³pracy z Nadba³tyc-
kim Oœrodkiem Kultury, comiesiêczne od-
czyty o historii Gdañska i jego zabytków

w Ratuszu Starego Miasta, gromadz¹ce
liczne rzesze s³uchaczy.

Pobudzane aktywnoœci mieszkañców

 W wielu istotnych sprawach miejskich
Stowarzyszenie wspó³dzia³a z W³adzami
Miasta i jest to wspó³praca cenna. Wa¿n¹
cech¹ dzia³alnoœci Stowarzyszenia jest
wyj¹tkowe zaanga¿owanie w sprawy mia-
sta, a tak¿e umiejêtnoœæ pobudzania ak-
tywnoœci mieszkañców i skupiania do re-
alizacji wspólnych celów przedstawicieli
ró¿norodnych œrodowisk. Niezwykle aktyw-
na by³a rola Stowarzyszenia w ostatnich
wyborach rad jednostek pomocniczych,
po obni¿eniu progu wyborczego przez Radê
Miasta. Dziêki temu zaanga¿owaniu i po-
³¹czeniu pod egid¹ „Naszego Gdañska” si³
stowarzyszeñ inicjatyw lokalnych powsta³a
po raz pierwszy Rada Dzielnicy Œródmie-
œcie, w której znalaz³o siê wielu cz³onków
Stowarzyszenia. Trybun¹ Stowarzyszenia
i miejscem popularyzacji zarówno historii
Gdañska jak i problemów wspó³czesnoœci
jest starannie redagowany miesiêcznik
„Nasz Gdañsk”, którego ukaza³o siê do-

t¹d 150 numerów. S¹ to wszystko przyk³a-
dy dobrego realizowania idei spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. W uznaniu tych zas³ug
Rada Miasta Gdañska z pe³nym przekona-
niem przyzna³a Stowarzyszeniu „Nasz
Gdañsk” medal Ksiêcia Mœciwoja II.

Z nowszych inicjatyw wspomnê jesz-
cze o organizowanych przez nas wspólnie
z Muzeum Historycznym Miasta spotka-
niach z LudŸmi Zas³u¿onymi dla Historii
i o zawarciu partnerstwa z Federacj¹ Sto-
warzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT.

„Pakt dla Gdañska”

Partnerstwo to sprzyja m.in. realizacji
zaproponowanego przez nas „Paktu dla
Gdañska”, który ma obj¹æ mo¿liwie szeroki
kr¹g stowarzyszeñ, osób i instytucji dzia-
³aj¹cych na rzecz zachowania i pomna¿ania
walorów naszego miasta. Powsta³y aktyw-
ne ko³a na Oruni i we Wrzeszczu. „Nasz
Gdañsk” coraz mocniej zaznacza swoj¹
obecnoœæ w ¿yciu miasta.

Tak¿e nasz obecny jubileusz nie bêdzie
pust¹ uroczystoœci¹, fajerwerkiem wy³¹cz-
nie na pokaz. Trwa³¹ jej pami¹tk¹ bêdzie
ufundowany przez naszych cz³onków i sym-
patyków sztandar, którego jedna strona po-
wtarza ma³o znan¹ historyczn¹ flagê na-
szego miasta, przedstawion¹ na „Apoteozie
Gdañska” z 1608 r. w Ratuszu G³ównego
Miasta. Drugim widomym œladem nasze-
go XX-lecia ma byæ pomnik Artura Scho-
penhauera, wielkiego europejskiego filo-
zofa, jednego z najwiêkszych Gdañszczan.
Chcieliœmy wmurowaæ kamieñ wêgielny
pod pomnik przy ul. Œw. Ducha, nieopodal
domu, w którym Schopenhauer siê urodzi³,
ale uzyskanie wszystkich pozwoleñ (mimo
ogólnie ¿yczliwego nastawienia) wymaga
d³u¿szego czasu, ograniczamy siê wiêc na
razie do inicjatywy wystawienia pomnika.
To kontynuacja jednego z naszych statuto-
wych celów: uhonorowania i upamiêtnia-
nia wybitnych postaci dawnego i wspó³-
czesnego Gdañska.

Z okazji Jubileuszu dziêkujê wszystkim,
którzy wspó³dzia³ali w realizacji naszych
celów i ¿yczê wszystkim Cz³onkom i Sym-
patykom „Naszego Gdañska” i w ogóle
wszystkim Gdañszczanom, by im zawsze
towarzyszy³o zdrowie, mi³oœæ Najbli¿szych
i satysfakcja ze wszystkiego, co robi¹,
zw³aszcza dla naszej ma³ej Ojczyzny –
Gdañska, wiêkszej – Regionu Gdañskiego
i tej najwiêkszej – Najjaœniejszej Rzeczy-
pospolitej.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii

„MA£A ¯ABKA”
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13 kwietnia 2014 r. u stóp pomnika „Gol-
goty Wschodu” na cmentarzu przy ul. £osto-
wickiej w Gdañsku mia³a miejsce uroczystoœæ
z okazji Dnia Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñ-
skiej oraz 74. Rocznicy II masowej zsy³ki Pola-
ków na Sybir. W gronie przyby³ych mieszkañ-
ców Gdañska, a tak¿e przedstawicieli œrodowisk
kombatanckich, gdañskiego i pomorskiego sa-
morz¹du, funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych
oraz gdañskich instytucji i szkó³ nie zabrak³o
delegacji Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Kwia-
ty pod pomnikiem z³o¿yli cz³onkowie Stowa-
rzyszenia: Anna Kuziemska, Józef Kubicki
i Andrzej Siewruk. Organizatorami uroczysto-
œci by³ Urz¹d Miejski w Gdañsku, Gdañska
Rodzina Katyñska i Zwi¹zek Sybiraków – Od-
dzia³ Gdañsk. Przebieg uroczystoœci uœwietni-
³a Orkiestra Morskiego Oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej oraz Kompania Reprezentacyjna z 49.
Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdañskim.

WK

U stóp pomnika ,,Golgoty Wschodu”

Pamiêtaliœmy

Delegacja Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, od lewej: Andrzej Siewruk, Anna Kuziemska

i Józef Kubicki

Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Program obchodów XX-lecia

dzia³alnoœci Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”
20–31.05.2014 r. (w godz. 9.00–18.00)

Wystawa twórczoœci malarskiej i prac architektonicznych in¿.
arch. Stanis³awa Michela i in¿. arch. Tadeusza Stasiñskiego oraz
twórczoœci rzeŸbiarskiej Gennadija Jerszowa – cz³onków Stowarzy-
szenia „Nasz Gdañsk”. Otwarcie wystawy nast¹pi 20.05.2014 r.
o godz. 12.00 w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT)
przy ul. Rajskiej 6 (I piêtro).

24.05.2014 r. – Uroczystoœæ G³ówna

  9.00–10.00 – Msza œwiêta w Koœciele œw. Katarzyny w intencji
za Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”

10.45–11.00 – Przybycie uczestników uroczystego apelu i wrê-
czenia sztandaru. Miejsce uroczystoœci – Dwór
Artusa, ul. D³ugi Targ w Gdañsku.

11.00–11.05 – Powitanie i hymn pañstwowy.

11.05–11.10 – Wyst¹pienie powitalne Prezesa Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”.

11.10–11.25 – Nadanie sztandaru Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”:
– wbicie gwoŸdzi honorowych w drzewce sztandaru,

– poœwiêcenie sztandaru,
– wrêczenie sztandaru Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”.

11.25–11.35 – Wyst¹pienie okolicznoœciowe Prezesa Stowarzy-
szenia „Nasz Gdañsk”.

11.35–11.45 – Wyst¹pienia przedstawicieli w³adz samorz¹dowych.

11.45–12.15 – Wrêczenie medali, odznak i innych wyró¿nieñ:
– wyst¹pienia okolicznoœciowe wyró¿nionych odzna-

czeniami pañstwowymi,
– wrêczenie z³otych odznak Stowarzyszenia „Nasz

Gdañsk”.

12.15–12.35 – Koncert.

12.35 – Zakoñczenie g³ównej uroczystoœci.

Wszystkich naszych sympatyków i zainteresowane osoby informu-
jemy, ¿e w czerwcowym wydaniu miesiêcznika „Nasz Gdañsk”
przedstawiona zostanie szczegó³owa i pe³na relacja z przebiegu
Uroczystoœci Obchodów XX-lecia dzia³alnoœci Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”.

RUFIN GODLEWSKI
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Przy kolumnie meteorologicznej – na
rogu D³ugiego Targu i ul. Mieszczañskiej
w Gdañsku – spotkaj¹ siê: Cz³onkowie
Zarz¹du Fundacji, którzy czuwaj¹ nad ca-
³oœci¹ organizacji uroczystoœci – Diana
Nowosielska, Lucyna Siewruk i Andrzej
Siewruk oraz nauczyciele i m³odzie¿ z Ze-
spo³u Kszta³cenia Podstawowego i Gim-
nazjalnego nr 25 w Œwibnie. W sk³ad
œwibnieñskiego ZKPiG nr 25 wchodz¹:
Szko³a Podstawowa Nr 88 im. Daniela
Gabriela Fahrenheita i Gimnazjum Nr 32
im. Daniela Gabriela Fahrenheita.

Uczniowie przybêd¹ ze sztandarami
szko³y i ustawi¹ siê przy wspomnianej
kolumnie, a wolontariusze fundacji z³o¿¹
wi¹zanki kwiatów.

Swoja obecnoœci¹ zaszczyci nas  Profe-
sor Andrzej Januszajtis, znawca i mi³oœnik
Gdañska. Opowie zgromadzonym o ¿yciu
i dorobku naukowym wynalazcy, uczestnicy

328. rocznica Urodzin Daniela Gabriela Fahrenheita

D¿entelmen z Gdañska

zas³uguje na pamiêæ i podziw
W dniu 23 maja 2014 r. o godzinie 13:00, z inicjatywy Fundacji Fahrenheit Polonia w Gdañsku, odbêdzie siê uroczyste

upamiêtnienie 328. rocznicy Urodzin Daniela Gabriela Fahrenheita.

Tego samego dnia wczeœniej, o godzi-
nie 9:00 w Zespole Kszta³cenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego nr 25 w Œwib-
nie odbêdzie siê fina³ wiedzy o s³awnym
fizyku w z udzia³em m³odzie¿y gimnazjal-
nej z ca³ego Gdañska. W komisji konkur-
su zasi¹d¹: Prof. Andrzej Januszajtis, Lu-
cyna Siewruk i Andrzej Siewruk.

Podczas uroczystoœci przy cokole wrê-
czone zostan¹ puchary i cenne nagrody
dla zwyciêzców tego konkursu.

Zapraszamy wszystkich gdañszczan ...
i nie tylko.

Daniel Gabriel Fahrenheit – d¿entelmen
z Gdañska zas³uguje na pamiêæ i podziw,
mamy nadziejê , ¿e wiedza o Nim wzro-
œnie....

DIANA NOWOSIELSKA

FOT. LUCYNA SIEWRUK – zE ZBIORÓW

FUNDACJI FAHRENHEIT POLONIA

Tak 326. urodziny Daniela Gabriela Fahrenheita

obchodzono przy kolumnie meteorologicznej

w Gdañsku w 2012 roku

Druga promocja tego tomiku poezji mia-
³a miejsce we wtorek, 29 kwietnia 2014 r.
w Filii Gdañskiej Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ma-
riackiej 42. Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem
wydawnictwa Marpress.

Mieliœmy badaæ akustykê

– „Sonety greckie” s¹ reminiscencj¹ pod-
ró¿y po Grecji, jak¹ odby³em w 1981 r. ze
studentami Instytutu Fizyki Technicznej
Politechniki Gdañskiej, którego by³em dy-
rektorem, a po powstaniu Wydzia³u dzie-
kanem – powiedzia³ doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis. – By³ to w³aœciwie obóz na-

ukowy, maj¹cy na celu badania akustyki
w antycznych teatrach greckich. Wziêliœmy
ze sob¹ potrzebne do tego przyrz¹dy, ale
na miejscu okaza³o siê, ¿e w ¿adnym z tych
teatrów nie ma elektrycznoœci! By³o to dla
nas wielkie zaskoczenie. Nie robili pomia-
rów, tym wiêcej czasu zostawa³o na zwie-
dzanie. W ci¹gu dwóch tygodni zjeŸdzili
autokarem prawie ca³¹ Grecjê kontynentaln¹
(przedtem i potem ca³e Ba³kany). W dzieñ
zwiedzali ró¿ne cudowne miejsca, a na noc
wyje¿d¿ali wysoko w góry i rozbijali na-
mioty na jakiejœ ustronnej polanie.

– By³o to dla mnie, towarzysz¹cej mi
córki Kasi i wszystkich m³odych uczestni-

ków wyprawy niezapomnianym prze¿y-
ciem – kontynuuje doc. dr inz Andrzej Ja-
nuszajtis. Tam, na miejscu, mo¿na by³o
zrozumieæ historiê Grecji, podzielonej nie-
gdyœ na miasta-pañstwa. Wszêdzie s¹ góry,
to one dziel¹ kraj na niewielkie, odseparo-
wane od siebie, regiony.

Wszêdzie te¿ jest blisko do morza, upra-
wianego przez Greków i wykorzystywane-
go do ¿eglugi od zarania dziejów.

Kolebka wszystkiego, dla czego ¿yæ warto

To niezwyk³e po³¹czenie gór, morza i za-
bytków prastarej kultury zrodzi³y najg³êb-
szy podziw i wzruszenia, których odbiciem

„Sonety greckie” Andrzeja Januszajtisa

Ujrzeæ Apollina podniebn¹

œwi¹tyniê
W czwartek, 24 kwietnia 2014 r. w Auli Politechniki Gdañskiej przy ul. Gabriela Narutowicza w Gdañsku-Wrzeszczu odby³a

siê promocja tomiku wierszy doc. dr in¿. Andrzeja Januszajtisa „Sonety Greckie”. Spotkanie zorganizowane by³o

w program Politechniki Otwartej.

przejd¹ pod dom rodzinny Fahrenheitów
przy ul. Ogarnej 95.
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jest niniejszy zbiór wierszy. Autor pisa³ je
ju¿ po powrocie do kraju, w którym nie-
d³ugo potem rozszala³ siê stan wojenny –
groŸny przejaw zniewolenia i pogardy dla
idea³ów wolnoœci, wypracowanych w sta-
ro¿ytnej Grecji. St¹d zawarte w niektórych
wierszach aluzje.

– Pisz¹c sonety stara³em siê dochowaæ
wiernoœci regu³om tej klasycznej formy
poetyckiej – mówi autor. – Zmusza to do
dyscypliny i sprzyja spójnoœci i zwartoœci
wypowiedzi. Towarzysz¹ce wierszom ilu-
stracje powsta³y na podstawie szkiców,
które robi³em na miejscu. W kilku przy-
padkach pos³u¿y³em siê fotografiami,
równie¿ przez siebie wykonanymi.

Ca³oœæ by³a wydana po raz pierwszy
w roku 1983 przez Klub Kultury „Rudy
Kot”, w którym dzia³a³ wówczas niezapo-
mniany Jan Gawlik. Obecne wydanie au-
tor zaopatrzy³ w glosy, wyjaœniaj¹ce mniej
wyrobionym odbiorcom trudniejsze pojêcia, doda³ te¿ mapkê trasy
podró¿y. Poezja, zw³aszcza tradycyjna, jest dziœ niestety niezbyt
popularna.

– Je¿eli wierni jej Czytelnicy podziel¹ choæ czêœæ moich wzru-
szeñ, wzbudzonych pobytem w piêknej Grecji – kolebce wszyst-
kiego, dla czego ¿yæ warto – bêdê wiedzia³, ¿e nie pisa³em na
pró¿no – konkluduje autor.

 Œwi¹tynia Apollina w Bassae

Przyk³adem ówczesnych emocji doc. dr Andrzeja Januszajtisa
jest sonet zamieszczony w tomiku opiewaj¹cy œwietnie zacho-
wan¹ œwi¹tyniê Apollina na górskim odludziu w Bassae.

BASSAE

Jak ów cud nienawyk³ym zdo³am oddaæ piórem,
Który me zachwycone objê³o spojrzenie?
Kiedyœmy po tarasach wspiêli siê na górê,
Gdzie kozy przed spiekot¹ chroni¹ siê w drzew cienie

I jaszczurki wœród g³azów wygrzewaj¹ skórê,
Widzia³em, jak kolumny puœci³y korzenie,
A kolczasty siê oset popl¹ta³ z marmurem:
W jednoœæ zros³o siê boskie i ludzkie stworzenie.

O serce, niezbadane i nigdy nie syte!
Wszak od dawna marzy³em w pó³nocnej krainie,
By stan¹æ w tym ustronnym miejscu pod gór szczytem

I ujrzeæ Apollina podniebn¹ œwi¹tyniê,
A dzisiaj, gdym w tym celu przemierzy³ pó³ œwiata,
Dlaczego myœl stêskniona na pó³noc ulata?

K.K.Bassae. Rysunek Andrzeja Januszajtisa

W kwietniowym numerze miesiêcznika „Nasz Gdañsk” zamieœciliœmy tekst „Spotkanie inauguracyjne. Ko³o In¿ynierów
i Pasjonatów „Nasz Wrzeszcz” zaczyna dzia³aæ.” Znalaz³a siê tam przez niedopatrzenie protokolanta nieautoryzowana, nieprawdziwa,
wypowiedŸ mgr in¿. arch. Tadeusza Stasiñskiego.

Rzeczywista wypowiedŸ mgr in¿. arch. Tadeusza Stasiñskiego brzmia³a nastêpuj¹co:
„Mgr in¿. arch. Tadeusz STASIÑSKI – wskaza³ na zaniedbania w dziedzinie urbanistyki, które wymagaj¹ interwencji.

W Gdañsku sprzedawano za bezcen grunty, które by³y potem wielokrotnie odsprzedawane z zyskiem nic na nich nie buduj¹c.
S³ynne dziury, zamiast odbudowanej tkanki miejskiej strasz¹ mieszkañców i turystów grodu nad Mot³aw¹. Miasto w wielu miejscach
nie jest dokoñczone i architektura bez³adna. Budynki wydzielone geodezyjnie po obrysach przez co podwórka ulice i chodniki
nie maj¹ gospodarza. Mamy do czynienia z mocno zniekszta³con¹ estetyk¹ i funkcjonalnoœci¹ miasta. Równie¿ we Wrzeszczu
wystêpuj¹ tego typu zjawiska. Niezbêdne powstanie sekcji urbanistycznej w ramach KIiP.”

RED.

SPROSTOWANIE

Prawdziwa wypowiedŸ mgr in¿. arch. Tadeusza Stasiñskiego
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Dni Ziemi we Wrzeszczu

Mieszkañcy, maj¹c doœæ

brudu, patologii i zagro¿eñ,

wyszli na ulicê
25 kwietnia 2014 r. z okazji Dni Ziemi radni Dzielnicy Wrzeszcz-Górny – wspólnie z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami

Szko³y Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki – zorganizowali nietypow¹ akcjê pod nazw¹ „KWARTA£ WSTYDU”.

Oprócz corocznego zbierania
œmieci postanowiliœmy zwróciæ
uwagê na wielki problem, jaki
mamy w centrum Wrzeszcza.

Alkoholizm, narkomania,
bezdomnoœæ

Na tym niewielkim obszarze
skupiaj¹ siê wszelkie mo¿liwe
problemy: alkoholizm, narkoma-
nia, bezdomnoœæ, wszystko to,
jak papierek lakmusowy, poka-
zuje patologie spo³eczne. Obszar
pomiêdzy: Szko³¹ Podstawow¹ nr 45
im. Bohaterów Westerplatte, ulicami So-
snow¹, Partyzantów i Matki Polki, s³usz-
nie nazwany „Kwarta³em Wstydu”, zosta³

spo¿ywaj¹ alkohol, za³atwiaj¹ potrzeby fi-
zjologiczne i po prostu mieszkaj¹.

Dzieci przeciskaj¹ siê pomiêdzy ma-
newruj¹cymi usi³uj¹cymi znaleŸæ miejsce

parkingowe samochodami. Dziki parking
po deszczu zamienia siê w akwen ka³u¿
i b³ota. Jako Rada dzielnicy próbowaliœmy
wybudowaæ z w³asnych œrodków choæby

niewielki chodnik, jednak – ze
wzglêdu na nieuregulowany
stan w³asnoœci gruntów – oka-
za³o siê to niemo¿liwe.

Chcemy ¿yæ w czystej
bezpiecznej dzielnicy

Poprzez akcjê „KWARTA£
WSTYDU” chcieliœmy zwróciæ
uwagê urzêdników Gdañskiego
Zarz¹du Nieruchomoœci Komu-
nalnych i s³u¿b miejskich na
zaniedbania w centrum Wrzesz-
cza. Naszym zdaniem dobrze
skomunikowany i wartoœciowy

£añcuch r¹k wokó³ „Kwarta³u Wstydu”

Fot. Katarzyna Szczepañska

£añcuch r¹k przed sklepem monopolowym

Fot. Katarzyna Szczepañska

Fot. Arkadiusz Kowalina

Droga do Szko³y Podstawowej nr 45 Dziki parking przy wejœciu do Szko³y Podstawowej nr 45

Fot. Arkadiusz Kowalina

Wokó³ Szko³y Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte

Fot. Arkadiusz Kowalina Fot. Arkadiusz Kowalina

otoczony przez ¿ywy ³añcuch r¹k. Zdeter-
minowani mieszkañcy, maj¹c doœæ brudu,
patologii i zagro¿eñ, postanowili wyjœæ na
ulicê.

Nasze dzieci w codziennej drodze do
szko³y przechodz¹ przez niebezpieczne
podwórka, slumsy i dziki parking samo-
chodowy. Spotykaj¹ pijanych, nagabuj¹-
cych o pieni¹dze bezdomnych mê¿czyzn,
którzy zamieszkuj¹ pustostany bezpoœred-
nio przyleg³e do dziedziñca szko³y. W od-
leg³oœci zaledwie 50 m od szko³y znajduj¹
siê 2 sklepy monopolowe. Wokó³ ka¿dego
takiego sklepu krêci siê swoista spo³ecz-
noœæ degeneratów, którzy, jeœli nie wprost
przy sklepie, to w pobliskich podwórkach,
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Wysoki rang¹ przedstawiciel ONZ, po-
wiedzia³, ¿e wie, ¿e jestem z Polski, z Gdañ-
ska.

Od morza do morza – 10.000 kilometrów

Dowiedzia³em siê, ¿e on chce mnie w dys-
krecji, jako jedynemu Polakowi, przekazaæ
tajemnicê dyplomatyczn¹, dotycz¹c¹ groŸ-
nego sporu pomiêdzy Europejsk¹ Komisj¹
Gospodarcz¹ ONZ oraz Rad¹ Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej w Moskwie na temat
Polski i portu Gdañsk, pod warunkiem, ¿e
zobowi¹¿ê siê do zachowania w tajemnicy

Stoją, jak w letargu, zamiast tworzyć tu tysiące miejsc pracy dla Polaków
do obsługi międzynarodowych turystów morskich, których w Gdańsku może

być 14.000.000 rocznie i mogą zostawiać 4 miliardy dolarów rocznie

Transeuropejska autostrada

Pó³noc-Po³udnie musi byæ

W 1972 roku wraca³em do kraju z Konga w Afryce na równiku nad Atlantykiem, gdzie by³em 9 miesiêcy w latach 1971–1972.

Pojecha³em tam po wygraniu konkursu organizowanego przez ONZ (UNCTAD) na poziomie œwiatowym na stanowisko

doradcy z ramienia ONZ premiera Konga. Po drodze zajecha³em do Genewy, gdzie w Pa³acu Narodów ONZ odda³em

ostatni raport i paszport dyplomatyczny ONZ, którym pos³ugiwa³em siê w czasie pe³nionej misji w Kongo.

dyplomatycznej przez 30 lat przyczyny tego
sporu. Oczywiœcie podj¹³em takie zobowi¹-
zanie.

Wówczas ten dostojnik powiedzia³, ¿e
EKG ONZ zorganizowa³a konkurs, aby
wy³oniæ port na po³udniowym brzegu Mo-
rza Ba³tyckiego, przez który przechodziæ
bêdzie oœ Trzeciego Transeuropejskiego Ko-
rytarza Pó³noc-Po³udnie ju¿ zatwierdzonego
na trasie z Helsinek w Finlandii, przez Mo-
rze Ba³tyckie, wybrany port na po³udnio-
wym brzegu Morza Ba³tyckiego, Stambu³
w Turcji do portów Zatoki Perskiej. Do tej

wa¿nej roli wybrany zosta³ przez Komisjê
Konkursow¹ ONZ port i miasto Gdañsk.

Dziêki temu wyborowi Gdañska w 1972
roku EKG-ONZ zatwierdzi³a trasê, Trans-
europejskiej Autostrady Pó³noc-Po³udnie,
któr¹ po angielsku nazwano Trans European
Motorway North South, w skrócie okreœlan¹
jako „TEM”. Polacy jej polski narodowy
odcinek, zaczynaj¹cy swój bieg od Morza
Ba³tyckiego, a œciœlej mówi¹c od portu
Gdañsk, nazwali – w 1972 roku Autostrad¹
A-1. TEM biegnie z Gdañska na po³udnie,
po zachodniej stronie od Tczewa, nastêp-

po³¹czona w Porcie Gdañsk z autostradami

morskimi

P³ot Szko³y Podstawowej nr 45

Fot. Arkadiusz Kowalina

teren nale¿y poddaæ grun-
towej rewitalizacji. Przede
wszystkim wyburzyæ wal¹ce
siê rudery gdy¿ s¹ zagro¿e-
niem dla dzieci i przechod-
niów. M³odzie¿ i dzieci bez
trudu mog¹ siê do nich do-
staæ, pomimo prowizoryczne-
go zabezpieczenia budynków
przeznaczonych do rozbiórki.
W dalszej kolejnoœci uzyska-
ne tereny przeznaczyæ pod
zabudowê handlow¹, us³ugi
i mieszkalne.

Czy akcja przyniesie sukces i zwróci
uwagê w³odarzy Miasta na problemy
dzielnicy? Mo¿na powiedzieæ, ¿e akcja,
ju¿ w przeddzieñ Dnia Ziemi, sta³a siê
sukcesem, gdy¿ s³u¿by miejskie pospiesz-
nie usunê³y œmieci i uporz¹dkowa³y te-
ren wokó³ szko³y. Na spotkaniu pojawili
siê przedstawiciele GZNK. Oczekujemy
konkretnych dzia³añ Miasta. Mieszkañ-
cy chc¹ ¿yæ w czystej bezpiecznej dziel-
nicy. Pomimo wielokrotnych monitów
w Stra¿y Miejskiej i Policji nie udaje siê
zrobiæ porz¹dku.

Pustostany przy szkole

Fot. Arkadiusz Kowalina

W zesz³ym roku, dziêki dzia³aniom
rady Dzielnicy Wrzeszcz-Górny, uda³o
siê zamkn¹æ w pobli¿u sklep z dopala-
czami na rogu ul. De Gaule’a i Partyzan-
tów.

Oczekujemy równie¿ odebrania kon-
cesji pobliskim sklepom monopolowym,
w których sprzedawany jest nieletnim al-
kohol oraz papierosy „na sztuki”.

ARKADIUSZ KOWALINA

PRZEWODNICZ¥CY RADY DZIELNICY

WRZESZCZ-GÓRNY

Szkolne podwórko

Fot. Arkadiusz Kowalina
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nie w Marzach przekracza Wis³ê z lewej na
praw¹ stronê obok Grudzi¹dza, wiedzie do
Torunia, w którym znów przekracza Wis³ê,
wracaj¹c z prawej na lew¹ stronê i biegnie
dalej na po³udnie przez £ódŸ, Piotrków,
Czêstochowê, Katowice i Gorzyce na po-
³udniowej granicy i dalej przez by³¹ Cze-
chos³owacjê, Wêgry, by³¹ Jugos³awiê, Bu³-
gariê, Turcjê, w której w Stambule z terenu
Europy wielkim mostem autostradowym
przechodzi z terenu Europy na teren Azji.
D³ugim odcinkiem biegnie przez Turcjê
azjatyck¹ i kraje arabskie Bliskiego Wscho-
du i dochodzi do portów, oraz miast por-
towych Zatoki Perskiej, a wiêc idzie ona od
morza do morza. Wraz z oficjalnymi od-
ga³êzieniami ma ona d³ugoœci 10.000 kilo-
metrów i jest jedn¹ z najd³u¿szych auto-
strad na œwiecie.

Gdañszczanie chyba tego nie rozumiej¹

To, ¿e wychodzi ona z Gdañska, nobili-
tuje port i miasto Gdañsk, ale Gdañszcza-
nie chyba tego nie rozumiej¹. EKG ONZ
informowa³a, ¿e port i miasto Gdañsk, dziê-
ki tej autostradzie, osi¹gaæ bêdzie – dziêki
miêdzynarodowej turystyce morskiej i au-
tostradowej – rocznie kilka miliardów do-
larów przychodu.

Ta informacja sprawi³a, ¿e wyborowi
Gdañska sprzeciwi³a siê Rada Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej w Moskwie. Twier-
dzi³a ona, ¿e PRL jest w obozie socjalistycz-
nym, w którym obowi¹zuje gospodarka
planowa. W planach RWPG i tych strate-
gicznych nie ma ¿adnej autostrady z Gdañ-
ska i dlatego autostrady z Gdañska nie bê-
dzie siê budowa³o. RWPG w Moskwie
dlatego wnioskowa³a, aby Gdañsk zamie-
niæ na Kaliningrad lub Tallin w republice
Estonii i to by³a ta tajemnica dyplomatycz-
na ONZ, o której w Polsce nikt nie wiedzia³
poza jednym Polakiem wtajemniczonym
w Genewie to jest profesorem Witoldem
Andruszkiewiczem. Z tego wynika³a wiel-
ka szkoda finansowa dla Polski i Gdañska,
gdy¿ pos³uszni Polacy, pod okupacj¹ przez
wojska radzieckie i w koñcu rosyjskie oraz
NKWD, nie budowali tej autostrady przez
okres 32 lat z wielk¹ strat¹ finansow¹ dla
Polski, w tym g³ównie Gdañska. W tych
latach wszystkie inne pañstwa budowa³y
swoje odcinki narodowe. Jedynie w kra-
jach arabskich poza Polsk¹ by³y perturba-
cje powodowane wojn¹.

Pomimo powtarzanych wymagañ RWPG
w Moskwie na wyeliminowanie Gdañska
EKG-ONZ nie zgodzi³a siê. Bardzo ¿ycz-
liwa dla Gdañska EKG-ONZ w Genewie,
o czym Gdañszczanie chyba nie wiedz¹,
gdy¿ tak obojêtnie odnosz¹ siê do auto-

strady i nie chc¹ budowaæ w porcie Gdañ-
skim na Martwej Wiœle, na wschód od
Mostu Wantowego im. Jana Paw³a II, nie-
zbêdnego terminalu portowego tej wielkiej
autostrady. W nim l¹dowa Autostrada TEM/
A-1 ma wi¹zaæ siê z autostradami morskimi,
na których kursowaæ bêd¹ promy pasa¿er-
sko-samochodowe, które bêd¹ przycho-
dziæ do Gdañska z ró¿nych portów Morza
Ba³tyckiego, o czym te¿ chyba Gdañszcza-
nie nie wiedz¹, gdy¿ niczego dla tych tu-
rystów promowych i autostrady w porcie
i mieœcie Gdañsk nie buduj¹, a ju¿ s¹ spóŸ-
nieni. Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk nie
buduje niezbêdnego terminalu autostrady
TEM/A-1 oraz nie stara siê o budowê naj-
wa¿niejszego odcinka tej autostrady w Pol-
sce od portu Gdañsk do wsi Rusocin, a w³a-
dze miasta Gdañska nie buduj¹ niezbêdnej

bardziej, ¿e Gdañsk to piêkne miasto por-
towe pe³ne zabytków, stanowi¹cych atrakcje
dla turystów, a poza tym zbli¿a siê w³aœnie
jubileusz „tysi¹clecia” Gdañska. ZSRR jest
cz³onkiem ONZ i jest zobowi¹zany reali-
zowaæ to, co w skali œwiatowej postanawia
powo³any do tego organ ONZ i powinna
narysowaæ u siebie w RWPG w Moskwie
ten Trzeci Transeuropejski Korytarz Trans-
portowy Pó³noc Po³udnie i w nim Trans-
europejsk¹ Autostradê Pó³noc-Po³udnie,
wybiegaj¹c¹ z Gdañska, gdy¿ ta autostrada
musi byæ zbudowana, gdy¿ jest ju¿ prawie
gotowa. RWPG w Moskwie nadal wyma-
ga³a usuniêcia Gdañska i wstawienia w jego
miejsce Kaliningradu lub Tallina. Nie mo¿-
na siê im dziwiæ, ¿e za wszelk¹ cenê chcieli
tê autostradê z przysz³ymi miliardami do-
larów przychodu, mieæ u siebie. Gdañsz-

Transeuropejska autostrada pó³noc-po³udnie w systemie po³¹czeñ l¹dowych i l¹dowo-morskich

infrastruktury technicznej, miejskiej dla
dzielnicy miêdzynarodowych turystów mor-
skich przy pierwszych kilometrach auto-
strady TEM/A-1 licz¹c od Mostu Wantowe-
go im. Jana Paw³a II, nad Martw¹ Wis³¹.
Wymienieni stoj¹, jak w letargu, zamiast
tworzyæ tu tysi¹ce miejsc pracy dla Polaków
do obs³ugi miêdzynarodowych turystów
morskich, których w Gdañsku mo¿e byæ
14.000.000 rocznie i mog¹ zostawiaæ 4 mi-
liardy dolarów rocznie, jeszcze w XXI wieku
i to jego pierwszej Polowie. Ale tego wszyst-
kiego trzeba chcieæ i robiæ, aby tak sta³o siê.

Czy rozkaz Moskwy do dziœ obowi¹zuje?

EKG-ONZ informowa³a RWPG w Mo-
skwie, ¿e Gdañsk zosta³ legalnie wybrany
w konkursie i nie wolno go eliminowaæ, tym

czanie o tym wszystkim chyba nie wiedz¹.
Tak dobrze pracowa³a cenzura w PRL a po
niej? Gdañszczanie zachowuj¹ siê tak, jak
by im na tej autostradzie nie zale¿a³o.

RWPG w Moskwie by³a skuteczna, gdy¿
pilnowa³a tego, aby Polacy – wbrew pol-
skiej racji stanu – nie budowali u siebie tej
autostrady od Gdañska. Polska przez 32
lata nie budowa³a jej u siebie, ponosz¹c
wielkie straty finansowe, gdy inne pañstwa
budowa³y swoje odcinki narodowe. Od
Gdañska do wsi Rusocin do dziœ nie jest
zbudowany pierwszy od Morza Ba³tyckiego
odcinek tej autostrady zgodnie z rozkazem
RWPG w Moskwie, co dzieje siê ze szkod¹
dla Gdañska, wbrew nauce i praktyce œwia-
towej. Autostrada budowana jest od wsi
Rusocin po³o¿onej na po³udnie od portu
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Gdañsk w odleg³oœci 24 kilometrów. Czy
rozkaz Moskwy do dziœ obowi¹zuje?

W 1991 roku, ju¿ „po upadku” socjali-
zmu w Instytucie Okrêtowym Politechniki
Gdañskiej zosta³y zakoñczone bardzo kosz-
towne badania w ramach Centralnego Pro-
gramu Badawczo Rozwojowego 9.5 (CPBR
9.5.) pod tytu³em „Rozwój technicznych
i ekonomicznych systemów gospodarki
morskiej”. Kierownikiem programu by³
prof. zw. dr hab. in¿. Lech Kobyliñski.

Zak³ad Portów Instytutu Morskiego
w Gdañsku, podleg³y Ministrowi Gospo-
darki Morskiej, jako kooperant Instytutu
Okrêtowego P.G., w ramach CPBR 9.5.
wykona³ trwaj¹ce 6 lat badania Celu reali-
zacyjnego nr 42, pod tytu³em „Modernizacja
i rozbudowa podstawowej, portowej infra-
struktury technicznej, oraz POWI¥ZANIE
TRANSEUROPEJSKIEJ AUTOSTRADY
PÓ£NOC-PO£UDNIE Z JEJ CENTRAL-
NYM TERMINALEM PASA¯ERSKO-
DROBNICOWYM RO–RO W PORCIE
GDAÑSKIM. Kierownikiem badañ tego
Celu realizacyjnego nr 42 by³ prof. zw. dr
s.p.n.b. Witold Andruszkiewicz, kierow-
nik tego Zak³adu Portów przez 30 lat.

Ani jednego stanowiska cumowania
promu pasa¿ersko-samochodowego

Badania, w ramach tego bardzo wa¿nego
dla Gdañska celu realizacyjnego, kosztowa-
³y 4 miliardy starych z³otych sprzed denomi-
nacji. Wyniki tych badañ by³ zobowi¹zany
wdro¿yæ Minister Gospodarki Morskiej.
Prawdopodobnie w 1991 roku Minister nie
mia³ dostatecznych œrodków finansowych,
ale Zarz¹d Portu Gdañsk by³ w to wtajemni-
czony oraz jego nastêpca Zarz¹d Morskie-
go Portu Gdañsk musia³ byæ powiadomiony
o tym wszystkim, co ma siê dziaæ w porcie
gdañskim, dla powi¹zania autostrady l¹do-
wej TEM/A-1 z przysz³ymi autostradami
morskimi.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e na rozkaz RWPG
w Moskwie przez 32 lata tej autostrady na
polskiej ziemi nie budowano, to zapewne
powo³ane do tego organy takie jak cenzura,
UB itd. wycisza³y sprawê dra¿liwej z powo-
du zakazu wydanego przez RWPG w Mo-
skwie budowy tej autostrady TEM/A-1
i wszyscy o tej autostradzie, wybiegaj¹cej
od Gdañska do Rusocina i dalej zapomnieli,
poza profesorem Witoldem Andruszkiewi-
czem, który ma szczêœcie pamiêtania o bu-
dowanej ju¿ od 10 lat autostradzie i niezbêd-
nym centralnym terminalu tej autostrady
w porcie gdañskim na Martwej Wiœle po-
miêdzy Mostem Wantowym im. Jana Paw-
³a II oraz Œmia³¹ Wis³¹, której pog³êbienie
powinno byæ jak najszybciej dokoñczone,
gdy¿ jest to obecnie jedyne wejœcie z morza

do tej, wschodniej czêœci portu gdañskie-
go, zwanej Portem Wschodnim Gdañska.

W wymienionym centralnym terminalu
autostrady TEM/A-1 w Porcie Wschodnim
Gdañska, wed³ug wspomnianych badañ
CPBR 9.5. Cel realizacyjny nr 42, wyko-
nanych pod centralnym kierownictwem
Instytutu Okrêtowego Politechniki Gdañ-
skiej, powinno byæ budowanych sukcesyw-
nie w miarê narastania potrzeb 12 stanowisk
cumowania promów pasa¿ersko-samocho-
dowych. Warto jednak wiedzieæ, ¿e Zarz¹d
Morskiego Portu Œwinoujœcie ma w swo-
im porcie gotowy terminal ³¹cz¹cy drogê
l¹dow¹ z autostradami morskimi, dla któ-
rych ma nowoczesny dworzec morski oraz
gotowych, zbudowanych 5 stanowisk cu-
mowania promów pasa¿ersko-samochodo-
wych i rezerwê miejsca na 6-ste stanowi-
sko, ale nie ma on autostrady. Tymczasem
Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk bêdzie
mia³ jedn¹ z najd³u¿szych na œwiecie auto-
strad, ale nie ma jeszcze przy autostradzie
obok Mostu Wantowego im. Jana Paw³a II
ani jednego stanowiska cumowania promu
pasa¿ersko samochodowego.

W 1986 roku ówczesny Minister Ko-
munikacji, Janusz Kamiñski, mia³ wszystko
gotowe do rozpoczêcia budowy autostrady
TEM/A-1 od portu gdañskiego, a œciœlej
od Mostu Wysokiego nad Martw¹ Wis³¹,
w tym by³ zbudowany plac budowy tej
autostrady, którego obecnym w³aœcicielem
jest przedsiêbiorstwo budowy dróg i auto-
strad „Skanska”.

Niestety, wówczas wojewod¹ gdañskim/
pomorskim by³, mianowany w czasie stanu
wojennego, genera³ Mieczys³aw Cygan, któ-
ry skutecznie przerwa³ rozpoczêcie budowy
tej autostrady, a mia³ on w Warszawie znajo-
mych genera³ów wspó³organizuj¹cych stan
wojenny, którzy tak to za³atwili, ¿e autostra-
da nie by³a budowana a¿ do 2004 roku.

Tak wiec, gdyby nie genera³ Cygan, ta
autostrada od portu Gdañsk dawno by
w poprzednim stuleciu, czyli w XX wie-
ku, by³a zbudowana. Przy wyliczaniu strat
materialnych wywo³anych wprowadzeniem
stanu wojennego nigdy nie s³ysza³em, aby
wymieniaj¹cy je mówi³ o niedopuszczeniu
do budowy autostrady. Nie wybudowanie
jej w XX wieku wyrz¹dzi³o Polsce wy-
mierne straty.

Jan Ryszard Kurylczyk – pocz¹tek nowej ery

Autostrada A-1, jako polski, narodowy,
pierwszy od Morza Ba³tyckiego odcinek gi-
gantycznej Transeuropejskiej Autostrady
Pó³noc-Po³udnie nie by³aby do dnia dzi-
siejszego budowana, gdybym nie mia³ wiel-
kiego szczêœcia w nieszczêœciu, którym by³
zakaz budowy autostrady TEM/A-1, który

by³ naszym nieszczêœciem, a jednak przez
32 lata dyskretnie szuka³em w Polsce od-
powiedzialnego Polaka, który by odwa¿y³
siê doprowadziæ do zbudowania polskiego
odcinka tej gigantycznej autostrady, zwa-
nego Autostrad¹ A-1. i wreszcie znalaz³em
w XXI wieku.

 Okaza³ siê nim by³y Wojewoda Gdañski
Jan Ryszard Kurylczyk, specjalista w za-
kresie budowy elektrowni atomowych, by³y
generalny dyrektor budowy elektrowni ato-
mowej ¯arnowiec. Ten wojewoda, jako dru-
gi po mnie w Polsce pozna³ ode mnie przez
30 lat tajne informacje, dotycz¹ce groŸnego
sporu pomiêdzy Europejsk¹ Komisj¹ Go-
spodarcz¹ Organizacji Narodów Zjedno-
czonych w Genewie, oraz Rad¹ Wzajem-
nej Pomocy Gospodarczej w Moskwie,
która nie chcia³a zaakceptowaæ wyboru
Gdañska, od którego EKG ONZ zatwier-
dzi³a budowê Transeuropejskiej Autostra-
dy Pó³noc Po³udnie a RWPG w Moskwie
domaga³a siê od EKG ONZ w Genewie,
aby ta uniewa¿ni³a wybór przez komisjê
konkursow¹ Gdañska i w jego miejsce
wstawi³a Kaliningrad, lub Tallin, aby ten
ich port a nie Gdañsk w przysz³oœci osi¹ga³
miliardy dolarów rocznie z obs³ugi miê-
dzynarodowych turystów morskich i auto-
stradowych. Temu Wojewodzie przekaza-
³em by³e tajne informacje, jak te¿ liczne
informacje od pocz¹tku jawne, które dla
wybitnie zdolnego Jana Ryszarda Kurylczy-
ka okaza³y siê bardzo cenne i stanowi³y
dla Niego si³ê dzia³ania, jak w³osy biblij-
nego Samsona. Ten odwa¿ny Wojewoda
powiedzia³ mnie: „Ja panu obiecujê, ¿e do-
prowadzê do rozpoczêcia budowy tej po-
trzebnej Polsce i Gdañskowi autostrady”.

Nied³ugo po tym przeczyta³em w „Dzien-
niku Ba³tyckim”, ¿e ten mój Wojewoda Jan
Ryszard Kurylczyk zosta³ wiceministrem
do spraw budowy autostrad w Polsce. Ra-
doœæ moja by³a wielka. Ten wiceminister
przyjecha³ do Gdañska na konferencjê, na
której odwa¿nie oznajmi³, ¿e rozpoczyna
budowê tej autostrady, której nie budowa-
no przez 32 lata i mnie przypi¹³ medal
„Zas³u¿ony dla Transportu RP”.

Kolega na sali krzykn¹³:
– Panie ministrze, proszê to uzasadnie-

nie nadania medalu wpisaæ do legitymacji,
gdy¿ nie uwierz¹ profesorowi, ¿e tak d³ugo
sam walczy³ o tê autostradê i nie uwierz¹,
¿e to Pan Minister zacz¹³ jej budowê.

Minister z uœmiechem powiedzia³, no
dobrze, niech tak bêdzie i wpisa³ do legi-
tymacji „Za walkê o rozpoczêcie budowy
autostrady A-1” i podpisa³ siê.
PROF. ZW. DR S.P.N.B. WITOLD ANDRUSZKIEWICZ

WY S̄ZA SZKO£A BANKOWA W GDAÑSKU

– LOGISTYKA



12

Nr 05/2014

Ten sam organ administracji I instancji
jednoczeœnie zobowi¹za³ wnioskodawcê
do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowa-
nia, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami powiêkszonego
o kwotê nak³adów znajduj¹cych siê na nie-
ruchomoœci (art. 140 ust. 4 uogn).

Tymczasem, wyw³aszczony grunt w za-
kresie, w jakim nie zrealizowano celu wy-
w³aszczenia, by³ przeznaczony pod rozbu-
dowê drogi, a na terenie nieruchomoœci
znajduje siê betonowy stó³ do tenisa sto³o-
wego, ³awki oraz infrastruktura sportowa
do gry w koszykówkê, na dodatek wszystko
zrealizowane kilka lat wczeœniej.

Sprawa trafi³a do Wojewody, który uchy-
li³ decyzjê o zwrocie nieruchomoœci. Wo-
jewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku
wprawdzie utrzyma³ rozstrzygniêcie II in-
stancji, lecz jednoczeœnie wskaza³, i¿ kwo-
ta zwaloryzowanego odszkodowania zwra-
canego Skarbowi Pañstwa lub jednostce
samorz¹du terytorialnego (art. 140 ust. 1
uogn) w przypadku zwiêkszenia wartoœci
nieruchomoœci wskutek dzia³añ podjêtych
bezpoœrednio na nieruchomoœci, powiêksza
siê o kwotê równ¹ ró¿nicy wartoœci okreœlo-
nej na dzieñ zwrotu, przy czym zasada ta
dotyczy tylko nak³adów zwi¹zanych bez-
poœrednio z realizacj¹ zaplanowanego wcze-
œniej celu publicznego.

S¹d powo³a³ siê w tym przypadku na
koniecznoœæ wyk³adni art. 140 ust. 4 uogn
w powi¹zaniu z przepisami Konstytucji
RP wskazuj¹c, i¿ w takim przypadku prze-
pis ten ma zastawanie nie do wszystkich
nak³adów poczynionych na nieruchomoœci
po jej wyw³aszczeniu. W ocenie S¹du, gdy-
by przyj¹æ inn¹ wyk³adniê tego przepisu,
to wówczas dosz³o by do akceptowania nie-
sprawiedliwoœci, gdy¿ stawia³oby to po-
przedniego w³aœciciela w sytuacji du¿ego
niebezpieczeñstwa, nie wy³¹czaj¹c z tego
œwiadomych dzia³añ organów administra-
cji, w celu zablokowania zwrotu nierucho-
moœci, poprzez zawy¿enie nale¿nego od-

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (18)

Nie wszystkie nak³ady podlegaj¹

zwrotowi w przypadku odzyskania

wyw³aszczonej nieruchomoœci,

zbêdnej na cel wyw³aszczenia
Nieruchomoœæ w Gdyni zosta³a wyw³aszczona pod rozbudowê drogi i budownictwo spó³dzielcze. Droga powsta³a, lecz nie

ca³y teren pozyskany pod budownictwo mieszkaniowe zosta³ wykorzystany na ten cel publiczny. Spadkobierca poprzednich

w³aœcicieli wyst¹pi³ o zwrot nieruchomoœci. Organ administracji I instancji przychyli³ siê do wniosku.

szkodowania. Zdaniem WSA w Gdañsku
wyk³adnia systemowa i celowoœciowa ka¿e
uznaæ, i¿ przepis ten wi¹¿e wzrost wartoœci
nieruchomoœci bêd¹cy konsekwencj¹ dzia-
³añ podjêtych bezpoœrednio na nierucho-
moœci w celu realizacji celu publicznego,
dla którego nast¹pi³o wyw³aszczenie. Tylko
takie nak³ady mog¹ byæ dokonane na ra-
chunek i ryzyko poprzedniego w³aœciciela
nieruchomoœci wyw³aszczonej. A wszelkie
inne ulepszenia i nak³ady nie mog¹ obci¹¿aæ
podmiotu na rzecz którego nastêpuje zwrot
nieruchomoœci (wyrok WSA w Gdañsku
z dnia 17.02.2011 r. II SA/Gd 911/10).

Takie samo stanowisko zajê³y s¹dy admi-
nistracyjne w innych sprawach o zbli¿onym
stanie faktycznym jak i prawnym (WSA
w Rzeszowie w wyroku z dnia 11.03.2010 r.
II Rz 904/09 oraz WSA w Krakowie z dnia
05 marca 2013 r. II SA/Kr 112/13).

Nale¿y uznaæ stanowisko s¹dów admi-
nistracyjnych w tym zakresie za w pe³ni
zasadne i realizuj¹ce konstytucyjne zasady
ochrony prawa w³asnoœci i dopuszczaj¹ce
wyw³aszczenie tylko na cele publiczne
(art. 21 Konstytucji RP). Taka wyk³adnia
art. 140 ust. 4 uogn w pe³ni realizuje i chroni
prawa poprzednich w³aœcicieli, bardzo czê-
sto wyw³aszczanych w PRL-u „na wyrost”.

Trzeba przy tym wskazaæ, i¿ praktyka or-
ganów administracji niejednokrotnie zmie-
rza do tego by niejako „przy okazji” roz-
strzygania spraw o zwroty wyw³aszczonych
nieruchomoœci rozstrzygaæ inne kwestie
maj¹ce charakter stricte cywilnoprawny,
w tym w³aœnie kwestie nak³adów na nieru-
chomoœci. A przecie¿ w³aœciciel nak³adów,
które nie bêd¹ podlega³y rozliczeniu w po-
stêpowaniu administracyjnym, mo¿e sko-
rzystaæ z przys³uguj¹cych mu roszczeñ
cywilnoprawnych.

Innym przyk³adem wadliwej praktyki
organów administracji w postêpowaniach
zwrotowych jest wydzielanie czêœci nieru-
chomoœci zbêdnych na cel wyw³aszczenia
w celu zachowania istniej¹cego stanu fak-
tycznego, gdy¿ na przyk³ad zwrot nieru-
chomoœci uniemo¿liwi dalsze korzystanie
z terenu jako œcie¿ki albo drogi dojazdowej.

Jak wskazuje przyk³ad Gdyñskiej nie-
ruchomoœci, pierwszeñstwo w takim przy-
padku ma prawo w³asnoœci poprzedniego
w³aœciciela, a prawo do ¿¹dania zwrotu wy-
w³aszczonej nieruchomoœci, zbêdnej na cel
wyw³aszczenia, nale¿y ka¿dorazowo roz-
patrywaæ w powi¹zaniu z normami kon-
stytucyjnymi, o czym nie zawsze pamiê-
taj¹ organy administracji.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami „W razie zwrotu

wyw³aszczonej nieruchomoœci poprzedni w³aœciciel lub jego spadkobierca zwraca Skar-

bowi Pañstwa lub w³aœciwej jednostce samorz¹du terytorialnego, w zale¿noœci od tego,

kto jest w³aœcicielem nieruchomoœci w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie,

a tak¿e nieruchomoœæ zamienn¹, je¿eli by³a przyznana w ramach odszkodowania.”

Z kolei ust. 4 tego przepisu stanowi, i¿ „w razie zmniejszenia siê albo zwiêkszenia

wartoœci nieruchomoœci wskutek dzia³añ podjêtych bezpoœrednio na nieruchomoœci po

jej wyw³aszczeniu, odszkodowanie ustalone stosownie do ust. 2, pomniejsza siê albo

powiêksza o kwotê równ¹ ró¿nicy wartoœci okreœlonej na dzieñ zwrotu. Przy okreœlaniu

wartoœci nieruchomoœci przyjmuje siê stan nieruchomoœci z dnia wyw³aszczenia oraz

stan nieruchomoœci z dnia zwrotu. Nie uwzglêdnia siê skutków wynikaj¹cych ze zmiany

przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomoœci. Przepis ust. 3

stosuje siê odpowiednio.”

MAREK FORYŒ, RADCA PRAWNY – KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA TEL. 502 166 894

KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA JEST MARK¥ DART DG STASZAK KE£PIÑSKI SP.J.
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£atwo Ci bêdzie podj¹æ decyzjê o byciu
grafikiem komputerowym w dobrej agencji
reklamowej.

Politechnizacji ci¹g dalszy

Takimi s³owami rozpoczyna wyk³ad Grze-
gorz Œredniawa, grafik komputerowy, na
bezp³atnych kursach „Podstaw grafiki kom-
puterowej” dla gimnazjalistów z trzech
oruñskich szkó³.

Z inicjatywy Ko³a In¿ynierów i Pasjona-
tów (IKO „Nasza Orunia”) uda³o siê zorga-
nizowaæ fantastyczne przedsiêwziêcie w ra-
mach programu politechnizacji m³odzie¿y.

Czemu akurat grafika komputerowa?
W dobie e-technologii oraz kszta³ceniu

przysz³ych specjalistów, in¿ynierów na od-
leg³oœæ, e-magazynów celowa wydaje siê
nauka programów graficznych dla m³o-
dzie¿y – pokazanie, ¿e komputer to nie tyl-
ko gry i Internet – ale doskona³e narzêdzie
– przy pomocy którego mo¿na zarówno
zarabiaæ, jak i rozwijaæ swoje pasje.

Koła Inżynierów i Pasjonatów
(IKO „Nasza Orunia”) z młodzieżą

    Grafika mo¿e
byæ zawodem i pasj¹

Kiedy idziesz ulic¹, bacznie przygl¹daj siê plakatom, bilbordom, oknom wystaw nawet ok³adkom ksi¹¿ek i czasopism. Oceniaj

pomys³y autorów na przedstawienie pewnych idei. Ka¿d¹ z tych prac rozk³adaj na czynniki pierwsze: zestawienie kolorów,

rozmieszczenie poszczególnych elementów graficznych, zasadnoœæ u¿ycia w³aœnie tego zdjêcia, w koñcu przekaz s³owny.

Obecnie mo¿na zaobserwowaæ ogromne
zapotrzebowanie na specjalistów zajmuj¹-
cych siê tworzeniem graficznej oprawy
witryn internetowych, jak i szeroko pojê-
tej grafiki reklamowej (druki, billboardy,
reklama zewnêtrzna). Jest to dziœ g³ówny
powód wyboru tego zawodu przez m³o-
dych ludzi.

Zanim jednak m³odzie¿ bêdzie szczyciæ
siê umiejêtnoœciami tworzenia w³asnych
projektów graficznych i zanim bêdzie siê-
gaæ po indeks Politechniki Gdañskiej czy
Akademii Sztuk Piêknych, musi poznaæ
podstawy i zasady grafiki, kompozycji, ty-
pografii itp. Praktyk komputerowy, jakim
jawi siê Grzegorz Œredniawa, w czasie
oœmiu 2 godzinnych sesji wyjaœnia uczest-
nikom tajniki swojego warsztatu. Zdoby-
wanie umiejêtnoœci w ten sposób to ideal-
na szansa na odnalezienie œcie¿ki rozwoju
swoich zainteresowañ i zabawy.

Ucz¹c siê, wykonuj¹ projekty
dla oruñskich firm

Tak bowiem w ankiecie ewaluacyjnej
okreœlali ten kurs uczniowie. Bior¹c pod
uwagê, ¿e kursy odbywaj¹ siê w sobotnie
przedpo³udnia, wymaga to osobistego za-
anga¿owania i zainteresowania tematyk¹
kursu przez m³odych uczestników.

Podstawowym narzêdziem pracy grafika
jest komputer ze specjalistycznym oprogra-
mowaniem takim jak np. CorelDraw, czy
Adobe Photoshop. Zachêcam do skorzy-
stania z cennych wskazówek podawanych
podczas kursu. M³odzie¿ bowiem, ucz¹c
siê, wykonuje projekty dla oruñskich firm.

IKO stara siê rozpropagowaæ informa-
cje, jak i okreœliæ zapotrzebowanie na na-
stêpne edycje kursu. Ze wzglêdu na koszty,
przewidujemy czêœciow¹ odp³atnoœæ uza-
le¿nion¹ od wysokoœci kwot uzyskanych
od sponsorów.

Realizacja obecnej, jak i poprzedniej edy-
cji, kursu by³a mo¿liwa dziêki panu Kazi-
mierzowi Lewandowskiemu, Prezesowi
przedsiêbiorstwa CEMET Ltd. Sp z o.o.
oraz pani Barbarze Mizerskiej, Dyrektor
Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Usta-
wicznego nr 2.

Dziêki zaanga¿owaniu siê tych trzech
podmiotów – IKO, CEMET i CKUiZ nr 2
mo¿liwe by³o zorganizowanie dwóch edy-
cji kursu dla 25 osób bezp³atnie.

Chêtnych do odbycia kursu odsy³am:
www.nasz.gdansk.pl w zak³adce „Warto tam
byæ” a wszelkie zapytania proszê wysy³aæ
na: ikoorunia@gmail.com

INICJATORZY PRZEDSIÊWZIÊCIA I AUTORZY

TEKSTU: BO¯ENA MOÆKO I JÓZEF KUBICKI

Fot. z archiwum IKO Fot. z archiwum IKO

Fot. z archiwum IKO Fot. z archiwum IKO
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Por. Jerzy Pa³uski z ¿on¹ Zofi¹. Zdjêcie

wykonane przed wybuchem wojny w 1939 r.

Inspiracj¹, obok wspomnianej rocznicy,
sta³ siê bezcenny zbiór pami¹tek, jaki prze-
kaza³a po Nim rodzina do Muzeum II Woj-
ny Œwiatowej w Gdañsku.

Ju¿, jako niepe³noletni

Jerzy Pa³uski – syn Kazimierza i Mal-
winy z domu Kowalewskiej, urodzi³ siê
30.09.1901 r. w Wo³owicach w powiecie
Janów (woj. lubelskie). Ju¿, jako niepe³no-
letni m³odzieniec zaanga¿owa³ siê w pro-
ces odzyskiwania i utrwalania niepodleg³o-
œci Polski i w dniu 15.07.1916 r. podj¹³
s³u¿bê w Polskiej Organizacji Wojskowej.
W s³u¿bie czynnej pozosta³ do 21.07.1921 r.
Po zwolnieniu do rezerwy uzupe³nia³ wy-
kszta³cenie i zosta³ nauczycielem w szko-
³ach powszechnych. W koñcowym okresie
przed wybuchem wojny pe³ni³ funkcjê kie-
rownika Publicznej Szko³y Powszechnej
II-go stopnia w Horodziniêtach (pow. Wi-
lejka). Wczeœniej, w 1931 r., zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z Zofi¹ z domu Grochowsk¹.
W czerwcu 1932 r. z ich zwi¹zku przysz³a
na œwiat ich córk,a Danuta.

Bêd¹c w rezerwie przeszed³ szereg szko-
leñ wojskowych i kiedy zosta³ ponownie
zmobilizowany do s³u¿by czynnej w dniu
24.08.1939 r., awansowano go ze stopnia
podporucznika rezerwy do porucznika s³u¿-
by czynnej. Powierzono mu funkcjê adiu-
tanta batalionu granicznego w Korpusie
Ochrony Pogranicza „Buds³aw” pod do-
wództwem mjr. Mieczys³awa Baczkow-

ZSRR, gdzie te¿ w ostatnim z obozów
w dniu 29.08.1941 r. wst¹pi³ do tworz¹cej
siê Armii gen. W³. Andersa.

(…) nie dopuszczaj do siebie
zw¹tpienia (…)

W koñcowym okresie pobytu w obozie
w Kalwarii czuj¹c, nadchodz¹ce zmiany,
pisa³ do ¿ony: „Najukochañsza – je¿eli jakiœ
czas nie bêdziesz mia³a ode mnie wiado-
moœci, to nie dopuszczaj do siebie zw¹t-
pienia. Wiedz i naucz Danusiê, ¿e ca³a
dusza moja i ka¿da myœl jest zawsze z Wami.
¯a³ujê, ¿e nie mam ze sob¹ ani jednej
Twojej literki, a dziêkujê Wam z Danusi¹
za te ostatnie jasne chwile, co mi pos³u¿¹
do przetrwania wszystkiego”4. Dla pozo-
staj¹cej pod okupacj¹ rodziny nasta³y rów-
nie ciê¿kie chwile. Jego matka, Malwina
pisa³a do niego w tym samym czasie o jej
warunkach bytowych: „WyobraŸ sobie!.
W dwóch pokojach 12 osób i 3 koty”5.

S³u¿bê w Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie pe³ni³ do 30.04.1949 r. Jego
szlak bojowy w szeregach 2. Polskiego Kor-
pusu, m.in. jako porucznika w Kwaterze
G³ównej Dowództwa 2. Korpusu to: walki
w obronie na odcinku Apeniñskim nad
rzek¹ Sangro 02.02.1944 r.–23.04.1944 r.,
dzia³ania zaczepne w ramach ofensywy 8.
Armii na linii Gustawa – bitwa o Monte
Cassino 24.04.1944 r.–31.05.1944 r., bitwa
o Ankonê i liniê Gotów 01.06.1944 r.–
04.09.1944 r., dzia³ania zaczepne w Apeni-

70. rocznica zwycięskiej bitwy polskich żołnierzy pod Monte Cassino

Tu³aczy los por. Jerzego Pa³uskiego
W maju 2014 r. obchodzimy piêkn¹ 70. rocznicê zwyciêskiej bitwy polskich ¿o³nierzy pod Monte Cassino. Jest to okazja do

wspomnieñ o bior¹cych w niej udzia³ ¿o³nierzach. O niektórych z nich, jak chocia¿by o pp³k Wiktorze Stoczkowskim, pisaliœmy

we wczeœniejszych wydaniach naszego miesiêcznika1.  Dzisiaj przypominamy inn¹ postaæ – por. Jerzego Pa³uskiego.

skiego. Po agresji sowieckiej na Polskê
w dniu 17.09.1939 r. jego baon cofa³ siê
w kierunku na Wilno i zosta³ rozbity pod
Kownem w dniu 20.09.1939 r. Grupa roz-
bitków podjê³a marsz w kierunku granicy
litewskiej. Po jej przekroczeniu ¿o³nierze
zostali internowani.

W okresie od 22.09.1939 r. do 30.07.1940
roku by³ internowany w obozach Birsztany
i Kalwarii na Litwie. W dniu 31.07.1940 r.
do zosta³ przetransportowany i by³ nadal
wiêziony w sowieckich obozach jeniec-
kich Kozielsk II2 i Griazowiec3 na terenie

Toaleta ¿o³nierska w satyrze „Wiarusa” Wydawanie posi³ków internowanym zo³nierzom w satyrze „Wiarusa”
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Czas wolny ¿o³nierzy w niewoli w rysunku „Wiarusa”

„Kontrola osobista w obozie w Kalwarii” – z cyklu rysunków

satyrycznych „Wiarusa”

nach Pó³nocnych 10.10.1944 r.–01.01.194 r.,
walki na rzek¹ Senio 02.01.1945 r.–
08.04.1945 r., bitwa o Boloniê 09.04.1945 r.–
02.05.1945 r.

Po wyemigrowaniu do Buenos Aires
w czerwcu 1949 r. przez kilka miesiêcy
pracowa³ w charakterze robotnika fizycz-
nego, jak sam póŸniej pisa³ „wyrobnika”.
Po przeniesieniu siê do Montevideo od

sierpnia 1949 r. do grudnia 1961 r. praco-
wa³, m.in. jako stró¿ nocny. Do Ojczyzny,
do polskiego portu w Gdyni, przyp³yn¹³
28.03.1962 r. i zamieszka³ w Gdañsku.
Powróci³ wraz ze swoj¹ siostr¹ Halin¹ Bro-
mirsk¹ i z ¿on¹, Zofi¹, której po wielu tru-
dach uda³o siê uzyskaæ zgodê na wyjazd
z Polski i pomoc w jego powrocie do kraju.
Du¿o wczeœniej, w 1945 r., zosta³a repa-

triowana z Wilna na Litwie do Polski.
Zmar³ w wyniku ciê¿kiej i d³ugotrwa³ej cho-
roby w wieku 63 lat w styczniu 1965 r.
Zosta³ pochowany na cmentarzu w Sopocie.

Brzytwa i no¿yk, dwie, rêcznie
wykonane i kompletne, talie kart

Pozostawi³ po sobie wiele pami¹tek,
które œwiadcz¹ o tu³aczym losie wielu pol-

Czêœæ z jednej z talii kart wykonanych w obozie

internowanych zo³nierzu w Kalwarii

Brzytwa i no¿yk z obozu jenieckiego w Kozielsku
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Stowarzyszenie zrzesza psychologów,
psychoterapeutów, mediatorów oraz do-
radców, którzy w swojej pracy kieruj¹ siê
wartoœciami chrzeœcijañskimi uwzglêdnia-
j¹c integralnoœæ sfer biologicznej, psy-
chicznej, spo³ecznej i duchowej, w tym
osobist¹ relacjê cz³owieka z Bogiem.

Ośrodek Rozwoju Osobistego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 
we Wrzeszczu działa

Dnia 20 marca 2014 roku na Al. Grunwaldzkiej 12 w Gdañsku-Wrzeszczu otwarty zosta³ Oœrodek Rozwoju Osobistego

Stowarzyszenia Psychologów Chrzeœcijañskich.

Masz problem  przyjdŸ!

W tym nurcie chcemy w ramach dzia³al-
noœci Oœrodka Rozwoju Osobistego (ORO)
wspomagaæ i wspieraæ osoby doœwiadcza-
j¹ce trudnoœci w ¿yciu osobistym, rodzin-
nym lub zawodowym.

Aktualnie prowadzimy wyk³ady (rów-
nie¿ w jêzyku angielskim), warsztaty psy-

choedukacyjne oraz konsultacje psycholo-
giczne, coachingowe i psychoterapiê.

W najbli¿szym czasie chcemy poszerzyæ
ofertê grup rozwoju osobistego, warsztatów,
konferencji dla ró¿norodnych œrodowisk
i odbiorców (osób zrzeszonych w ró¿nych
wspólnotach parafialnych, osób pracuj¹-
cych w zawodach pomocowych, szkó³,
firm, oœrodków pomocy spo³ecznej, m³o-
dzie¿y, rodzin, osób starszych).

Pragniemy, aby oœrodek przy ul. Grun-
waldzkiej 12 by³ miejscem spotkañ  na
styku psychologii, teologii i kultury. Prze-
strzeni¹ na mapie Trójmiasta, gdzie mo¿na
spotkaæ siê w celu wymiany doœwiadczeñ,
prowadzenia dyskusji, znalezienia pomocy
i miejscem wspó³pracy wielu podmiotów,
których misj¹ jest szeroko rozumiana po-
moc drugiemu cz³owiekowi.

Zachêcamy do wspó³pracy z nami poprzez
kontakt mailowy spchgdansk@wp.pl lub
telefoniczny 532 898 355.

Nasz¹ aktualn¹ ofertê mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej www.spchgdansk.pl

DANUTA WÓJCICKA,

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA PRACUJ¥CY

W ORO,  CZ£ONEK SPCH

1 Postaæ pp³k W. Stoczkowskiego bêdzie najprawdopodobniej szerzej przedstawiona w odrêbnej publikacji. Bêdziemy jeszcze informowaæ

o tym zainteresowanych ni¹ czytelników.
2 Obóz Kozielsk II w obwodzie ka³uskim w Rosji. Wczeœniej mieœci³ siê tutaj jeniecki obóz specjalny NKWD zwi¹zany ze Zbrodni¹ Katyñsk¹.

Po wymordowaniu 4410 wczeœniej przebywaj¹cych tu oficerów polskich obóz by³ przez krótki okres kilku miesiêcy zamkniêty. Zosta³ urucho-

miony ponownie, jako jeniecki obóz przejœciowy latem 1940 r. Zgromadzono w nim wówczas m.in. przejêtych jeñców polskich internowanych

wczeœniej w krajach nadba³tyckich. Z pocz¹tkiem 1941 r. przebywa³o w nim w trudnych warunkach bytowych blisko 2,5 tys. jeñców.
3 Obóz w Griazowcu nad Wo³ogd¹. By³ to obóz jeniecki, w którym trzymano wyselekcjonowanych przez NKWD jeñców z innych obozów

specjalnych, co do których przewidywano mo¿liwoœci ich perspektywicznego wykorzystania w trwaj¹cych dzia³aniach wojennych. Trafili tu m.in.

jeñcy polscy – oficerowie z obozów w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku, którzy tym samym uniknêli tragicznego losu oficerów zamordo-

wanych w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze).
4 Cytat z zachowanej kartki pocztowej z obozu w Kalwarii Jerzego Pa³uskiego do jego ¿ony Zofii – 13.07.1940 r.).
5 Cytat z kartki pocztowej Malwiny Pa³uskiej do jej syna w obozie w Kalwarii Jerzego Pa³uskiego – 12.06.1940 r.).

skich ¿o³nierzy w okresie ostatniej wojny
i po jej zakoñczeniu. W kwietniu 2014 r.
wzbogaci³y zbiory Muzeum II Wojny Œwia-
towej w Gdañsku. Do bezcennych nale¿y
zaliczyæ pami¹tki z obozów w Kalwarii
i Kozielsk II. Z okresu pobytu w Koziel-
sku II i w póŸniejszym w Griazowcu nale¿y
m.in. brzytwa i no¿yk. Na brzytwie zacho-
wa³ siê rêcznie wykonany napis „Kozielsk”.
Materia³, jak i technika wykonania obu
przedmiotów wskazuj¹, ¿e pochodz¹ z tego
samego okresu i miejsca.

Z pobytu w Kalwarii na Litwie zachowa-
³y siê m.in. dwie, rêcznie wykonane i kom-
pletne, talie kart (ka¿da po 52 karty). Karty
zdobi¹ satyrycznie ujête postacie z obozu.
Za pierwowzory wizerunków do kart kró-
lów pos³u¿y³y postacie wiêzionych w obozie
polskich oficerów. W kartach dam znala-
z³y siê kobiety z obs³ugi ¿eñskiej obozu,
g³ównie z obs³ugi medycznej, a do wize-
runków waletów wykorzystano wizerunki
Litwinów z ochrony i administracji obozu.
Zbiór pami¹tek z Kalwarii wzbogaca cykl

18 rysunków satyrycznych przedstawiaj¹-
cych ¿ycie codzienne internowanych ¿o³-
nierzy. Nieznany autor rysunków podpisa³
siê na nich pseudonimem „Wiarus”. Jest
on najprawdopodobniej równie¿ autorem
talii kart. Byæ mo¿e któryœ z czytelników
wie, kto kryje siê pod tym pseudonimem.
Wszelkie informacje w tej sprawie mo¿na
przekazaæ do Redakcji „Naszego Gdañ-
ska” lub do Muzeum II Wojny Œwiatowej
w Gdañsku.

WALDEMAR KOWALSKI

Na zdjêciu zespó³ Oœrodka Rozwoju Osobistego Stowarzyszenia Psychologów Chrzeœcijañskich

we Wrzeszczu

Fot. Arch.
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Teresa Pabjañczyk swój zawodowy czas
podzieli³a na pracê w Polskim Chórze Ka-
meralnym Schola Cantorum Gedanensis
jako wokalistka i naszemu chórowi.

W Gdañsku i krajach Europy

Od pocz¹tku po³o¿y³a du¿y nacisk na
kszta³cenie g³osów, pozyskanie nowych
cz³onków i poszerzenie repertuaru. Da³o
to dobre efekty i wkrótce zaczê³a siê bogata
dzia³alnoœæ artystyczna. Koncerty odbywaj¹
siê przede wszystkim w Gdañsku, w ró¿-
nych œrodowiskach, s¹ dostêpne dla szero-
kiej publicznoœci, ale równie¿ œpiewamy
w innych pañstwach. Byliœmy we Francji,
wielokrotnie – ze wzglêdu na przyjaŸñ
z Niemiecko-Polskim Chórem z Bremy –
w Niemczech, Rosji (Katyñ i Kaliningrad),
na Litwie, £otwie, Estonii, w Austrii, Cze-
chach, we W³oszech. Bardzo lubimy pod-
ró¿owaæ i poznawaæ braæ chóraln¹, dlatego
w naszym repertuarze mamy utwory z ca³e-
go œwiata, chocia¿ ca³ego œwiata jeszcze nie
objechaliœmy, miêdzy innymi afrykañskie.
W okresie œwi¹teczno-noworocznym przed-
stawialiœmy publicznoœci koncerty „Kolêdy
œwiata”, a w 2013 roku zaprezentowaliœmy
program „Piosenki naszych s¹siadów”. Pio-
senki te œpiewamy w jêzyku kraju, z którego
pochodz¹. W ci¹gu 30 lat braliœmy udzia³
w ró¿nych festiwalach i przegl¹dach, wyda-
rzeniach krajowych i œwiatowych. W uro-
czystoœciach milenijnych swoimi pieœniami
otwieraliœmy wystawê w Centralnym Mu-
zeum Morskim. Braliœmy udzia³ we Mszy
œw. koncelebrowanej przez Jana Paw³a II
na gdañskiej Zaspie. Reprezentowaliœmy
Gdañsk na dniach polskich w Wilnie. Po
raz trzeci do Wilna pojechaliœmy, kiedy
jako jedyny goœæ zagraniczny braliœmy udzia³
w festiwalu zorganizowanym w Druskien-
nikach z okazji 125. rocznicy urodzin litew-
skiego kompozytora, malarza i grafika Mi-
ko³aja Konstantyna Czurlionisa. Ciekawym
doœwiadczeniem dla nas by³ udzia³ w kon-
certowych wersjach oper: „Halka” Stanis³awa
Moniuszki i „Tosca” Giacoma Pucciniego,
wystawianych przez Operê Ba³tyck¹. By³ fe-
stiwal w O³omuñcu, w którym udzia³ wziê-
³o 125 zespo³ów i – w naszej kategorii
chórów mieszanych – zostaliœmy nagrodze-
ni srebrnym medalem, by³y Europejskie

Pod patronatem Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” Gdański Chór Nauczycielski
obchodzi 30-lecie działalności

Pieœni z ca³ego œwiata
Gdañski Chór Nauczycielski, w którym pocz¹tkowo œpiewa³y tylko kobiety, powsta³ w styczniu 1984 roku. Pierwszym

dyrygentem by³ Leon Snarski, nastêpnie Krystyna Kowalczyk. W roku 1986 chór przekszta³ci³ siê w mieszany i przyj¹³

nazwê Gdañski Chór Nauczycielski, a kierownictwo artystyczne przejê³a nad nim Teresa Pabjañczyk, absolwentka Akademii

Muzycznej im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañsku.

Dni Chórów w Bremie, Europejskie spo-
tkania w Spiazzo (W³ochy) i dwukrotnie
w Moedling (Austria), w tym oprawa mszy
z okazji odsieczy wiedeñskiej w koœciele
na Kahlenbergu.

W koœcio³ach, hospicjum, domach opieki

Wielokrotnie braliœmy udzia³ w przegl¹-
dach chórów nauczycielskich organizowa-
nych przez Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie-
go. Czêsto, zw³aszcza w okresie kolêdowym,
ale nie tylko, mo¿na nas pos³uchaæ w koœcio-
³ach, wielokrotnie œpiewaliœmy dla chorych
w hospicjum, czy domach opieki.

Repertuar chóru jest bogaty i ró¿norod-
ny, od pieœni hymnicznych, poprzez ludo-
we, religijne i przeboje œwiatowe. Przygo-
towaliœmy te¿ dwa programy z muzyk¹
¿ydowsk¹. Chór ma szczêœcie, ¿e jest pro-
wadzony przez ju¿ 28 lat przez znakomit¹
dyrygentkê, która swoj¹ energi¹ zara¿a
chórzystów i s³uchaczy. Ma wspania³e wy-
czucie doboru repertuaru, wiêc nasze kon-
certy charakteryzuj¹ znakomicie dobrane
programy. Podczas pracy z chórem artyst-
ka za³o¿y³a rodzinê, zbudowa³a coœ trwa-
³ego, posadzi³a parê drzew i zdoby³a mi-
³oœæ swoich chórzystów. Od lat prowadzi te¿
M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Smyczkow¹ i Chór
Dzieciêcy „Canzonetta” przy Ogólnokszta³-
c¹cej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.
Feliksa Nowowiejskiego w Gdañsku. W tym

czasie uzyska³a tytu³ doktora sztuk mu-
zycznych w dyscyplinie artystycznej dyry-
gentura i pracuje jako adiunkt na wydziale
Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Koœciel-
nej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Akademii Muzycznej im. Stanis³awa Mo-
niuszki w Gdañsku.

Podczas 30 lat funkcjê prezesa Zarz¹du
chóru pe³ni³y: Anna Przystanek, cz³onkini
grupy za³o¿ycielskiej, Krystyna Klince-

wicz, inicjatorka powstania chóru, wielo-
letnia prezes oddzia³u Polskiego Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr, Jadwiga Trub³ajewicz,
która za zas³ugi dla chóru otrzyma³a tytu³
honorowego prezesa, Krystyna Starak –
wszystkie panie œpiewaj¹ w chórze do
dziœ, obecnie prezesem Zarz¹du chóru jest
Roma Koz³owska. Kilkoro z grupy za³o-
¿ycielskiej utrzymuje sta³y kontakt z chó-
rem przychodz¹c na koncerty i bior¹c
udzia³ w spotkaniach towarzyskich.

Chór trwale zwi¹zany jest z Miastem
Gdañsk, które zapewnia nam dyrygenta
i salê prób, jak równie¿ czasami wspoma-
ga finansowo. Nasz zespó³ zrzeszony jest
w Polskim Zwi¹zk Chórów i Orkiestr.
Próby chóru odbywaj¹ siê w poniedzia³ki
i czwartki, w godz. 17–19 w XIX LO przy
ul. Pestalozziego. Zapraszamy potencjal-
nych nowych cz³onków chóru.

REGINA STRÓ ȲK, CHÓRZYSTKA, 21 LAT

W GDAÑSKIM CHÓRZE NAUCZYCIELSKIM

Gdañski Chór Nauczycielski podczas wystêpu 13 stycznia 2014 r. w Kolegiacie p.w. Najœwiêtszej

Marii Panny w Kartuzach

Fot. Z archiwum Gdañskiego Chóru Nauczycielskiego
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ZSM sk³ada siê z dwóch szkó³:
Szko³y Muzycznej I stopnia

im. Gra¿yny Bacewicz

ul. Dmowskiego 16 B (zdj. z lewej)

oraz
Szko³y Muzycznej II stopnia

im. Fryderyka Chopina

ul. Partyzantów 21 A (zdj. z prawej)

Historia obu szkó³ zespo³u liczy sobie 68
lat. Ich mury opuœci³o wielu wybitnych
muzyków.
Od lat szko³a prezentuje wysoki poziom
kszta³cenia, o czym œwiadcz¹ coroczne
sukcesy uczniów na konkursach, przes³u-
chaniach i festiwalach muzycznych.

Zespó³ Szkó³ Muzycznych w Gdañsku-Wrzeszczu

ZSM jest organizatorem konkursów o zasiêgu ogólnopolskim.

Zajêcia w szkole odbywaj¹ siê w godzinach popo³udniowych.

Nauka w szkole jest bezp³atna. Szko³a
prowadzi tylko przedmioty muzyczne

w nastêpuj¹cych specjalnoœciach:
FORTEPIAN, KLAWESYN, ORGANY,

SKRZYPCE, ALTÓWKA,
WIOLONCZELA, KONTRABAS,
GITARA, FLET, OBÓJ, FAGOT,

KLARNET, SAKSOFON, TR¥BKA,
WALTORNIA, PUZON, TUBA,

PERKUSJA, AKORDEON, ŒPIEW
SOLOWY

jest szko³¹ pañstwow¹, prowadzon¹ i finansowan¹ przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

s e r d e c z n i e
  z a p r a s z a m y

bli¿szych informacji udziela

sekretariat szko³y:

80-264 Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Dmowskiego 16 B

tel. 58 341 92 13, tel./fax 58 346 04 20
e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

www.zsm-gdansk.edu.pl

Uwaga kandydaci!!!

termin sk³adania podañ

do Szko³y Muzycznej I stopnia

up³ywa 30 kwietnia br.

do Szko³y Muzycznej II stopnia

up³ywa 30 maja br.


