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Orunia - zapomniana, opuszczona, intrygująca

Śladami umarłego piękna
. Ę ie chce żyć,

-1'Ę ale i nie chce
Ę , umrzeć. Takie

;{ 'Ł skojarzenia
Ę Ę. Ę przychodzą
:f 'Ł,H^ do g}owy gdy
:ji ,.l:i spacenrJe Slę

po uliczkach Oruni. Przecięta
na pól Ttaktem śu Wojciecha,
torami kolejowrrmi, zniszczo -
na przez powódź, wiedzie swój
rachityczny Ąrwot na peryfe-
riach dumnego miasta. Kto
możą odu,raca od niej oczy jak
od ubogiego krewnego, który
ciągle przypomina o sobie na-
trętną obecnością. Nie da się
go pozbyć, więc może lepiej po
prostu go polubić? Tak jest też
chybaz Orunią.

Nie lubią jej sami miesz-
kańry Mój redakcyjny kolega,
pisząc pracę magisterską o
dzielnicy przeprowadz7ł
wśród nich ankietę. Okazało
się, że prawie 90 proc. z nich
nie identyfikuje się ze swoją
dzielnicą, nie lubijej i chce się
wyprowadzić.

Razem z Piotrem Mazur-
kiem, gdańskim przewodni-
kiem PTTK, spacerowaliśmy

Orunią, gdy padal deszcz, w
każdy zakamarek ciala wci-
skało się zimno, a niebo przy-
kryly chmury Chcieliśmy cof-
nąć się do czasów gdy Orunia
byl zamożną dzielnicą, peiną
karczm, zadowolonych z Ąlcia
mieszczan, eleganckich i
schludnych domów Odna]eź-
liśmy tylko XlX-wiecznego
ducha, wyludnionej miejsco-
wości, spalonej przez napo\e-
ońską pożogę, zubożoną, nę-
kaną przez wielką wodę, na-
wiedzającą osadę takze w XIX
wieku.

Czy wbrew zasadom nasze-
8o spaceru zniechęcamy Pań-
sfwa, by wybrali się w te po-
nure rejony miasta? Przeciw-
nie, zapraszamy, by na chwilę
zwoinić tempo zycia i spokoj-
nie przejść się oruńskimi
u]iczkami. Z pewnością usĘ-
szyTny szept dawnych dni. Po-
szukajmy więc malowniczych
strzępów świetności Oruni
Może tkwią one jeszcze wśród
murów pooranych przez czas
kamienic?
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KiedYŚ Pralnia rodziny Kratz, teraz ruina mogąca wzbudzić zainteresowanie jedynie wielbicieli stęchtizny i brudu.
Zdjęcia Marcin Tymiński


