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Gdańsk.

W.Szanowny Panie Wojewodo!

W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy, zwracamy się z gorącą 
prośba o zablokowanie likwidacji MUZEUM SYBIR pro MEMENTO, oraz 
zniszczenia prawie 40 letniej działalności naszego stowarzyszenia.

Uzasadnienie.
FRECH należy do najstarszych organizacji  w regionie. Pierwszy numer 

rejestracji sądowej  to 126.
Staraniem naszych członków, w dużej części więźniów Nieludzkiej 

Ziemi, doprowadzono do, po słynnej wystawie, [ czasie przyjazdu Ojca 
Świetego do Gdańska, udokumentniającej Sybir,] do otwarcia MUZEUM. 
Otwarcia dokonała p. senator Olga Krzyżanowską, córka Wilka - 
Krzyżanowskiego  dowódcy Powstania w Wilnie w 1944 roku. 

Dużą pomoc okazała rownież, po przeniesieniu Muzeum do większych 
pomieszczeń p. poseł A.Kurska.

Franciszkanski   Ruch   Ekologiczny                                 
	 	 	   Charytatywny  i  Historyczny



Pan prezydent Adamowicz przekazał w użyczenie Stowarzyszeniu,  
tereny po byłej Szkole Morskiej przy ul Starowiślna 2.  Otrzymaliśmy  budynki 
całkowicie 

Spotkanie Opłatkowe Kombatantów 

zdemolowane, ponieważ Gdańskie Nieruchomości, nie wywiązywały się 
ze statutowych obowiązków, konserwacji budynków.

Po wyremontowaniu obiektów, przenieśliśmy do nich Muzeum, 
Utworzyliśmy pomieszczenia dla Kombatantów, i PT Emerytów i Rencistów 
Stoczni i Portu, Sale kinową, koncertową.

W terenie organizowaliśmy dwa razy do roku festyny, które gromadziły 
po ok. 1000 osób.

Wybudowaliśmy także łaźnię publiczną, jedyną 
w Gdańsku dla bezdomnych, których liczba w 
Gdańsku przekroczyła 5000 osób. Otwarcia łaźni 
dokonał p. Prezydent P.Adamowicz.



Tak było

 

A tak jest

 

Nasze Muzeum wizytował także p. Minister Selin, wyrażając pisemnie 
bardzo pochlebną opinię.



 

 
W 2018 roku realizując program rządowy  „Samoobrony” zorganizowaliśmy  
Pomorską Kompanię Polskich Drużyn Strzeleckich, organizując okresowe 
ćwiczenia, przerwane z powodu epidemii.

Bardzo aktywnie walczyliśmy się do pomocy „Powodzianom” w czasie słynnej 
powodzi w 1997 roku. Organizując odzież i meble w ilości ok. 30 000 kg.



W latach 2007 - 2009 przeprowadzaliśmy renowacje cmentarz polskich 
na Wołyniu .

Po wyremontowaniu pomieszczeń olbrzymim kosztem finansowym i 
pracy społecznej , mieszkańców i zakładów pracy Nowego Portu i okolicznych 
dzielnic, komuś w Gdańskich Nieruchomościach „ zaświtała” myśl przejęcia 
terenu. 

Rozpoczęli działania przeciwko Stowarzyszeniu.
I tak:
w 2012 roku fałszywie oskarżyli nas o niepłacenie za wodę. Zostało to  

pomówienie obalone prawomocnym wyrokiem Sądu.
w 2014 roku, pod pretekstem awarii odcięto wodę do posesji. Komisja 

Rewizyjna Rady Miasta kazała  natychmiastowe podłączenie wody.
 w 2015 nastąpiła pierwsza próba podpalenia.
w 2021 podpalono budynek, dowodem pismo PROKURATURY 

OKRĘGOWEJ.
Umowa użyczenia kończyła się 2018 roku, ale p.prezydent Adamowicz, 

obiecał przedłużenie umowy lub nawet przekazanie obiektów za symboliczną 
złotówkę Stowarzyszeniu. Niestety nagła i niespodziewana śmierć p. 
Prezydenta uniemożliwiła realizacje ustaleń.

Wykorzystują to niektórzy urzędnicy Miasta, starając się wszelkimi 
sposobami dokonać eksmisji Stowarzyszenia i zniszczenia Muzeum i jego 
osiągnięć.



Dodam, że przy Muzeum powstała kaplica poświęcona przez 
Arcybiskupa Gocłowskiego, zdjęcie poniżej

A 3 lata temu, Solidarność Portu ufundowała 6 metrowy Krzyż stalowy 
uroczyście poświęcony w obecności p. Dyrektora Gabinetu Wojewody, na 
pamiątkę pomordowanych.

Zgromadziliśmy także potrzebne materiały, niezbędne do budowy 
Pomnika dłuta Profesora  Gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 

Zdjęcie przedstawia jeden z festynów, 
organizowanych w Dniu Dziecka .

Zdjęcie poniższe przedstawia Poświęcenie Krzyża

 



Lekcje historii dla młodzieży

 

Koncerty dla mieszkańców w wykonaniu absolwentów Akademii Muzycznej

 



A tak są niszczone zabytki w Gdańsku, chata rybaka z XIX wieku

 

Ruiny Browaru Fishera z 1804 roku, Pierwszy obiekt przemysłowy w Nowym Porcie.

 



 

Tak wygląda obecnie stary z 1804 roku, budynek Browaru Fischera, a jeszcze 
15 lat temu mieszkali w nim lokatorzy. Miasto zupełnie nie ma koncepcji co z 
takimi budynkami zrobić.



Po pierwszej próbie podpalenia .

Zdjęcie poniżej przedstawia stan budynku po drugiej próbie spalenia 
Muzeum w 2021 roku. 



Spotkanie Polskich Drużyn Strzeleckich

Pragniemy zaznaczyć, że latem Urząd Miasta poprzez eksmisję 
zlikwidował jedyną w Gdańsku Bezpłatną wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz klub fitnes z siłownią dla młodzieży i młodych 
dorosłych.

Spalenie budynku spowodowało likwidację „Łaźni dla Bezdomnych” i 
zniszczenie kolektorów słonecznych.

Wszystkie zajęcia były prowadzone bezpłatnie. Co się stało że sprzętem  
zabranym z Wypożyczalni i sali treningowej niestety do dnia dzisiejszego nie 
wiemy. Obie sprawy prowadzi Prokuratura.

Podkreślenia wymaga fakt, ze nasza działalność jest całkowicie zgodna z 
Planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta.

Podkreślenia wymaga fakt, że teren należy do Skarnu Państwa, jako 
miejsce rozwojowe dla Portu Gdańskiego.

Podkreślenia wymaga fakt, że Miasto otrzymało tylko budynki po Szkole 
Morskiej do zagospodarowania, których przez 5 lat nie było wstanie 



zabezpieczyć doprowadzając je do ruiny. Zabytki istnieją dzięki pracy 
Stowarzyszenia. Miasto nie posiada żadnych praw do terenu.

Bardzo gorąco prosimy Pana Wojewodę o wstrzymanie eksmisji i 
przyznanie terenu naszemu Stowarzyszeniu w celu kontynuowania działalności.

Za Zarząd FRECH
Jerzy Jaśkowski MD.PhD. MS
ppłk Pol.Drużyn.Strzeleckich

Ks Kapelan K.Płatek
Komd Pół.Drużyn Strzeleckich.
Odznaczony Krzyżem Komandorski.

Dorota Karpińska
Komendant Placu
Odznaczona Krzyżem za Zasługi
 na Rzecz Kombatantów. 


