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Od schronisk, budowanych w tym
czasie w Niemczech, ró¿ni³o siê roz-
miarami i góruj¹c¹ nad miastem wy-
sok¹ na 25 m wie¿¹.

Na wie¿y umieszczono zegar
i dzwony kuranta.

Od 26 lipca 1940 r. codziennie
ukazywa³y siê walcz¹ce ze sob¹

okrêty �Piotr z Gdañska�
i ��wiêty Tomasz�.

Po wojnie Schronisko Benekego
zmieni³o funkcjê

Jej postawienie na s³abym gruncie,
w s¹siedztwie gro¿¹cej osuniêciem

�Partnerstwo dla Biskupiej Górki� proponuje udostêpnienie
wie¿y jako punkt widokowy. Warto pomy�leæ o przywróceniu

zegara, z zespo³em ruchomych okrêtów i kurantem.

Historia jednej wie¿y.
(Wie¿a Benekego)

�Kontrast miêdzy budownictwem minionych stuleci i wspó³czesno�ci¹ okazuje siê tu znacz¹cy. Zamiast niezwykle smuk³ych, pn¹cych
siê w górê fasad domów � ten rys gotyku by³ a¿ do koñca XVIII wieku dominuj¹cy w Gdañsku � nowa wola kszta³towania ustawia
szeroko za³o¿one, masywnie i ciê¿ko spoczywaj¹ce bloki. Chocia¿ te i podobne nowe budowle pod wzglêdem fantazyjno�ci plastycznego
opracowania nie mog¹ siê mierzyæ z dawnymi, to wydaje siê, ¿e dojrza³o ju¿ zrozumienie dla spokojnych, wielkich, trójwymiarowych
mas budowlanych, które mo¿e siê rozwin¹æ w przypadku wolno stoj¹cych budynków. Schronisko m³odzie¿owe Hansa Riecherta
w przemy�lany sposób wywa¿a wielkie masy wzglêdem siebie, dodaje jako przeciwwagê do roz³o¿onej dwuskrzyd³owej budowli
stoj¹c¹ na uboczu wie¿ê i stawia ca³¹ grupê na quasi bastionowych strukturach, wyrastaj¹cych ze wzgórza.�

skarpy, stworzy³o problemy. Trzeba
by³o wymurowaæ g³êboki na 8 m
fundament, zaprojektowany przez
profesora Politechniki Gdañskiej Jo-
hannesa Lührsa. Na wie¿y umiesz-
czono zegar i dzwony kuranta, odlane
w 1939 r. przez Stoczniê Gdañsk¹.
Inauguracja odby³a siê 26 lipca 1940 r.
Odt¹d codziennie na pó³kolistym bal-
konie nad wej�ciem od strony tarasu
ukazywa³y siê walcz¹ce ze sob¹ okrê-
ty �Piotr z Gdañska� (którego kapita-
nem by³ Beneke) i ��wiêty Tomasz�.
Spektaklowi towarzyszy³a muzyka
dzwonów.Schronisko po otwarciu

Tak pisa³ w 1939 r. dyrektor gdañskiego muzeum Willi Drost. Mowa o budowanym wówczas schronisku m³odzie¿owym na
Biskupiej Górce. Przypomnijmy: Kamieñ wêgielny pod obiekt hotelowy o 500 ³ó¿kach po³o¿ono 26 lipca 1938 r. Koncepcjê
wspomnianego przez niego gdañskiego architekta Hansa Riecherta (1903�1961) wybrano w konkursie. Schronisko otrzyma³o
imiê Paw³a Benekego � kapra, który w 1473 r. zdoby³ dla Gdañska �S¹d Ostateczny� Memlinga i ofiarowa³ go do ko�cio³a
Mariackiego.

Historia jednej wie¿y (Wie¿a Benekego) ............................................................ 3

Medale �Pro Patria� dla Kazimierza �liwy i Maurycego Draczyñskiego ........... 5

Rada Dzielnicy Gdañsk � �ródmie�cie mobilizuje si³y. Nowy rok,
nowe wyzwania ................................................................................................... 6

Prezydencki Park Oruñski w Gdañsku ............................................................... 7

Drugie podej�cie Platformy ................................................................................ 8

�Gdañskie spichlerze � piêkno zapomniane� � nowa ksi¹¿ka
Andrzeja Januszajtisa ........................................................................................ 10

Pieprzno i szafranno moja mo�cia panno. Co i jak drzewiej jadano? ............ 12

Ze szkicownikiem po Gdañsku w poszukiwaniu skarbów ............................... 14

Uczony i wynalazca Jan Heweliusz .................................................................. 16



Nr 01/2012

4

Schronisko Benekego przetrwa³o za-
g³adê miasta w roku 1945. Nie ma dowo-
dów, by s³u¿y³o Armii Czerwonej jako
punkt dowodzenia w czasie zdobywania
Gdañska. Bardziej prawdopodobna wyda-
je siê wersja, ¿e na wie¿y pozosta³ nie-
miecki obserwator, którego przekazywane
przez radio informacje po zajêciu �ród-
mie�cia naprowadza³y dzia³a niemieckich
okrêtów z Zatoki na cel. Po zorientowa-
niu siê w sytuacji punkt obserwacyjny zli-
kwidowano. Co siê tu dalej dzia³o, brak
wiadomo�ci � a¿ do roku 1948, w którym
w schronisku zacz¹³ funkcjonowaæ Dom
Studencki Politechniki Gdañskiej. Po trzech
latach przejê³a go milicja, zwana �obywa-
telsk¹�. Dzi� mieszcz¹ siê tu m.in. labora-
toria policyjne. Obecny gospodarz � Ko-
menda Wojewódzka Policji � nie ukrywa,
¿e chêtnie by siê pozby³a zbudowanego
dla innych funkcji obiektu, którego utrzy-
manie sporo kosztuje. Ci¹gle jednak brak
pieniêdzy na budowê nowego i przenosiny
specjalistycznego sprzêtu.

Tury�ci nie musieliby nawet
wchodziæ przez teren zastrze¿ony.
Wystarczy³oby odtworzyæ schody

od ulicy, prowadz¹ce do dawnego
g³ównego wej�cia
w podstawie wie¿y

To wszystko nie dotyczy wie¿y, która
stoi niewykorzystana. Ostatnio �Partner-
stwo dla Biskupiej Górki� zg³asza propozy-
cjê udostêpnienia jej jako punktu widoko-
wego. Propozycji mo¿na tylko przyklasn¹æ.
Widok z góry jest zachwycaj¹cy! Tury�ci
nie musieliby nawet wchodziæ przez teren
zastrze¿ony. Wystarczy³oby odtworzyæ scho-
dy od ulicy, prowadz¹ce do dawnego g³ów-
nego wej�cia w podstawie wie¿y. Tak¿e
udostêpnienie s¹siedniego tarasu nie za-
k³óci³oby w niczym pracy pozosta³ego za-
plecza, ze zrozumia³ych wzglêdów za-
mkniêtego dla zwiedzaj¹cych. W dalszej
perspektywie warto pomy�leæ o przywró-
ceniu zegara, z zespo³em ruchomych okrê-
tów i kurantem. Wojnê przetrwa³o 17 dzwo-
nów o skali od b do es2, w której jednak
zabrak³o cis2 i d2. W 1970 r. przeniesiono
je na odbudowan¹ wie¿ê Ratusza G³ów-
nego Miasta, gdzie po dodaniu dzwonu g2

powsta³ nowy kurant z elektronicznym uk³a-
dem steruj¹cym i klawiatur¹ do gry. Mimo
wk³adu pracy wielu ludzi instrument by³
bardzo niedoskona³y, a jego repertuar ogra-
niczony. Dzi� sytuacja jest inna: od 1
stycznia 2001 r. z wie¿y Ratusza roz-
brzmiewa nowy karylion, z³o¿ony z 37
dzwonów, dzie³o firmy Eisbouts w Asten.
Dzwony z Biskupiej Górki, zmagazyno-
wane w Muzeum Historycznym Miasta
Gdañska, mog¹ wróciæ na wie¿ê Beneke-
go. Brakuj¹ce trzeba uzupe³niæ. Ca³y ze-
spó³ móg³by wygrywaæ pie�ni zwi¹zane
z morzem. Nale¿y przypomnieæ, ¿e gdañ-
scy kaprzy uczestniczyli w wojnie Hanzy
z Angli¹ za zgod¹ króla Kazimierza Jagiel-
loñczyka. Ich dzia³ania nale¿¹ do morskiej
historii Polski.

Jak wygl¹da³ spektakl
na wie¿y? Otwieraj¹ siê
drzwi w �cianie wie¿y

i z obu stron pojawiaj¹
siê okrêty�

A oto, jak wygl¹da³ spek-
takl na wie¿y: �Mniej wiêcej
w po³owie wysoko�ci wie¿y
jest zamontowana grupa figur,
wyobra¿aj¹ca walkê dwóch
kog (w rzeczywisto�ci �Piotr
z Gdañska� by³ karak¹, a ��w.
Tomasz� tzw. galajd¹). Na
pocz¹tku otwieraj¹ siê drzwi
w �cianie wie¿y i z obu stron
pojawiaj¹ siê okrêty, poru-

Wie¿a Benekego dzi�

Walcz¹ce okrêty

szaj¹ce siê w przeciwnych kierunkach.
W trakcie spotkania gdañski okrêt zwy-
ciê¿a przeciwnika, ³ami¹c mu maszt. Oba
okrêty kontynuuj¹ jazdê i znikaj¹ za za-
mykaj¹cymi siê drzwiami. Kurant jest
z³o¿ony z 20 (w rzeczywisto�ci 22) dzwo-
nów, uruchamianych za pomoc¹ elektro-
magnesów ze sto³u gry, który siê znajduje
wewn¹trz wie¿y. Dzwony s¹ umieszczone
w wie¿y na wysoko�ci cyferblatów. W³¹-
czanie zespo³u figur oraz kuranta nastêpuje
przez zegar wie¿owy, napêdzaj¹cy jedno-
cze�nie oba cyferblaty. Cyferblaty s¹ wy-
konane z blachy miedzianej i bogato po-
z³ocone. (�) Schronisko Paw³a Benekego
jest budowl¹ imponuj¹cych rozmiarów w naj-
nowocze�niejszym stylu. Tak¿e zegar wie-
¿owy, zegar figuralny i kurant s¹ wyposa-
¿one w najnowsze osi¹gniêcia techniki.�

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

P.S. Dziêkujê p. Waldemarowi Kowalskiemu
i p. Markowi Hebie za zdjêcia, wykorzystane
w artykule.

Dzwony z Biskupiej Górki na Ratuszu
(przed 2000 r.)

Mechanizm bitwy morskiej � stan dzisiejszy

Fot. Marek Heba

Fot. Waldemar Kowalski
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Zast¹pi³ niezwykle ceniony Medal �Pro
Memoria�. Podobnie, jak poprzedni, tak
i nowy medal, jest przyznawany za zas³ugi
w upamiêtnianiu walki o niepodleg³o�æ.

Niezwykle mi³ym sta³ siê fakt, ¿e jedne
z pierwszych egzemplarzy Medali �Pro
Patria� zosta³y przypiête na piersiach gdañ-
skich kombatantów. Mia³o to miejsce ju¿
2 stycznia 2012 r. Niezwyk³e by³y te¿ oko-
liczno�ci ich wrêczenia. Dokona³ tego spe-
cjalnie przyby³y z Warszawy dr Jan Stani-
s³aw Ciechanowski � Kierownik Urzêdu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych.

Wrêczenie mia³o nietypowy, lecz, jak
zwykle, uroczysty charakter. Szanuj¹c wiek
i drêcz¹ce niedomagania zdrowotne dwóch
wyró¿nionych minister uhonorowa³ w miej-
scach ich zamieszkania. Punktualnie o godz.
12.00 wraz z towarzysz¹cymi mu osobami
zadzwoni³ do drzwi domu Kazimierza �liwy
przy ulicy Chwaszczyñskiej w Gdañsku.
W domu oczekiwa³y ju¿ z wyró¿nionym
jego ¿ona, córka i przyjació³ka.

Cichociemny � plutonowy ³¹czno�ci,
rezerwista Kazimierz �liwa ps. �Stra¿ak
2� otrzyma³ ju¿ niejeden medal (m.in.
VM V kl.), a jednak ju¿ od rana prze¿y-
wa³ tê chwilê. No có¿, mo¿e te¿ i wiek ju¿

Za zas³ugi w upamiêtnianiu walki o niepodleg³o�æ

Medale �Pro Patria�
dla Kazimierza �liwy

i Maurycego Draczyñskiego
Tylko do koñca grudnia minionego roku mo¿na by³o jeszcze czyniæ starania o nadanie Medalu �Pro Memoria� (w 2010 r.
zosta³ nim wyró¿niony periodyk �Nasz Gdañsk�). Po wielu staraniach Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
jest w posiadaniu nowego Medalu �Pro Patria�.

Od lewej ks. kanonik Julian Noga, Maurycy Draczyñski (wyró¿niony),
minister dr Jan Stanis³aw Ciechanowski i Prezes Teresa Urbanowa

Wrêczenie Medalu �Pro Patria� Maurycemu
Draczyñskiemu

robi³ swoje. Nasz bo-
hater prze¿y³ wiele.
Urodzi³ siê 22 listopa-
da 1925 r. w Katowi-
cach. W lipcu 1942 r.
wst¹pi³ do Armii Pol-
skiej w ZSRR � 5.
DP (15pp). W Wiel-
kiej Brytanii posiad³
wiedzê z radiotele-
grafii. Dzieli³ siê ni¹
na kursach dla cicho-
ciemnych we W³o-
szech. Zosta³ zaprzy-
siê¿ony w maju 1944 r.
W nocy z 21 na 22
wrze�nia 1944 r. do-
kona³ skoku spado-
chronowego nad okupowan¹ Polsk¹. Do-
sta³ przydzia³ radiotelegrafisty do Okrêgu
AK Kielce w 2 DP AK. Po jej dekoncen-
tracji s³u¿y³, jako radiotelegrafista w 3 pp.
Po wojnie cudem unikn¹³ �mierci, ko-
munistyczny s¹d wyda³ na niego wyrok
�mierci.

Wrêczenie kolejnego Medalu �Pro Patria�
mia³o miejsce tego samego dnia w Domu
Opieki �Z³ota Jesieñ� w Gdañsku przy ul.
Hynka. Wyró¿niony nim Maurycy Dra-
czyñski ps. �Burza�, �Antek� na wizytê mi-
nistra oczekiwa³ z ks. kanonikiem Julianem
Nog¹. Odznaczony urodzi³ siê we wrze�niu
1911 r. (kilka miesiêcy temu ukoñczy³
100 lat). W czasie II Wojny �wiatowej by³
dowódc¹ sekcji ³¹czno�ci w Nowogródku,
s³u¿y³ w 2 Batalionie 77 pp. Lida. Tego
dnia, mimo widocznych problemów z po-
ruszaniem siê by³ w dobrym i pogodnym
nastroju.

Od Muzeum II Wojny �wiatowej w Gdañ-
sku wyró¿nieni otrzymali po pêku bia³o-
czerwonych kwiatów i zostali obdarowani
torbami ze specjalnie dobranymi na tê
okoliczno�æ s³odko�ciami.

Ministrowi w trakcie uroczysto�ci to-
warzyszy³a Teresa Urbanowa � prezes Za-

Minister dr Jan Stanis³aw Ciechanowski (z le-
wej) z wyrónionym medalem �Pro Patria�
Kazimierzem �liw¹

rz¹du Okrêgu Pomorskiego �wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i re-
prezentuj¹cy Muzeum II Wojny �wiato-
wej w Gdañsku ni¿ej podpisany Waldemar
Kowalski.

Wyró¿nionym z³o¿ono gratulacje, ¿ycze-
nia zdrowia i rado�ci w dalszych d³ugich
latach ¿ycia.

TEKST I ZDJÊCIA

WALDEMAR KOWALSKI
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Rada Dzielnicy Gdañsk � �ródmie�cie mobilizuje si³y

Nowy rok,
nowe wyzwania

Pe³ni szczê�cia po¿egnali�my miniony rok 2011. Jego druga po³owa dla radnych dzielnicy Gdañsk � �ródmie�cie nie by³a
³atwa. Wiele uda³o siê nam zrobiæ. Jeszcze wiêcej nauczyæ. My�lê, ¿e by³a to rozgrzewk¹ przed prawdziw¹ prac¹.

Kawa i herbata dla Seniora

Dalej propagujemy projekt �Kawa i her-
bata dla Seniora� � alternatywê do siedzenia
w domu. Zachêta dla osób starszych, aby
wysz³y na spacery, spotka³y siê z lud�mi.
Dziêki wydanemu w siedzibie Rady ku-
ponowi �ródmiejscy seniorzy bêd¹ mogli
kupiæ kawê lub herbatê za symboliczne
z³oty osiemdziesi¹t w wybranych kawiar-
niach dzielnicy. To du¿a zni¿ka, za któr¹
na ³amach �Naszego Gdañska� jeszcze raz

dziêkujemy cukierniom: Pellowski, Sowa,
Maraska i Orchidea. Szczególna wdziêcz-
no�æ nale¿y siê Radnemu £ukaszowi Pel-
lowskiemu za wydrukowanie Kart Seniora.
Je¿eli jeszcze Pañstwo nie odebrali kupo-
nów prosimy o wybranie siê do naszej
siedziby przy ul. �w. Ducha 119 w dniach
18 i 25 stycznia 2012 r. w godzinach od
11.00 do 13.00.

Karty Seniora ciesz¹ siê powodzeniem

Spotkania Wigilijne z udzia³em radnych i mieszkañców

Strona internetowa � kontakt radnych
i mieszkañców

Jednym z projektów Rady by³o utwo-
rzenie strony internetowej www.gdansk-
srodmiescie.pl, której uruchomienie nast¹-
pi wkrótce. Umie�cimy na niej informacje
o nadchodz¹cych sesjach, spotkaniach i wy-
darzeniach. Mo¿na tam te¿ bêdzie znale�æ
kontakt do radnych i bezpo�rednio drog¹
meilow¹ do ka¿dego z nas siê zwróciæ.
Ju¿ teraz podajemy ogólny adres interne-

towy Rady Dzielnicy Gdañsk �ród-
mie�cie radadzielnicy@gdansksrod-
miescie.pl

My�lê, ¿e w ten sposób ³atwiej
nam bêdzie wzajemnie siê komuni-
kowaæ i szybciej reagowaæ na zg³a-
szane przez mieszkañców alarmy.

P.S. Dziêkujemy Klubowi Sporto-
wemu Movement za pomoc w orga-
nizacji Pierwszego Miko³ajkowego
Turnieju Sportowego Rady Dzielni-
cy Gdañsk � �ródmie�cie. Cz³onko-
wie klubu urz¹dzili pokazy sporto-
wych umiejêtno�ci, uczestnicy byli

bardzo zadowoleni, mamy nadziejê, ¿e
wspó³praca trwaæ bêdzie w nastêpnych
latach.

LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI,
ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO RADY

DZIELNICY GDAÑSK � �RÓDMIE�CIE

ZDJÊCIA: PIOTR ARDANOWSKI

Dziêki pomocy mieszkañców � brali
udzia³ w spotkaniach informacyjnych, oraz
odwiedzali nas na dy¿urach � wiemy co
nale¿y w roku 2012 zrobiæ.

Angielski dla mniej zamo¿nych.
Spotkania wigilijne

Zainteresowanych poruszonymi pro-
blemami zapraszam do grudniowego wy-
dania miesiêcznika, gdzie opisa³em naj-
wa¿niejsze z nich. Now¹ informacj¹ jest
oferta jednego z mieszkañców, który
bezp³atnie uczyæ bêdzie jêzyka angiel-
skiego dzieci z rodzin mniej zamo¿-
nych oraz osoby starsze. Zaintereso-
wani proszeni s¹ o kontakt mailowy
m.multaniak@wp.pl

W okresie �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia zorganizowali�my spotkania
wigilijne dla mieszkañców �ródmie-
�cia. By³a to okazja, by zbli¿yæ siê
do siebie nawzajem, porozmawiaæ
o sprawach wa¿nych jak i przyziem-
nych, ale przede wszystkim dobrze
siê bawiæ. Dzieci odgrywa³y jase³ka.
Na Biskupiej Górce �w. Miko³aj
rozdawa³ dzieciom paczki �wi¹teczne. Na
Dolnym Mie�cie oraz na D³ugich Ogro-
dach uczestnicy dostali ró¿ne upominki.
Byli w�ród nas ksiê¿a z pobliskich parafii.
Uda³o mi siê uczestniczyæ we wszystkich
spotkaniach, przekona³em siê, ¿e warto je
urz¹dzaæ, daj¹ wiele rado�ci, bêdê czyni³
wszystko, aby sta³y siê nasz¹ wspóln¹ tra-
dycj¹.
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Prezydent Tatarstanu w trakcie prywatnej kolacji z przedstawicielami
polskiej spo³eczno�ci tatarskiej  6 grudnia 2011 r.

Szkoda, ¿e ostatni¹ wizytê
ma³o nag³o�ni³y media. Jak by
nie by³o, jest to jedna z najwa¿-
niejszych gospodarczo i poli-
tycznie republik Federacji Ro-
syjskiej. Byæ mo¿e powodem
by³ roboczy charakter wizyty,
jednak jej skutki, przy wiêk-
szym zainteresowaniu, by³yby
pewnie znacznie korzystniejsze
dla Gdañska i Pomorza.

Wizyta mia³a miejsce w dniach
6�7 grudnia 2011, a wiêc w chwi-
li, kiedy mieli�my ju¿ zamkniête
wydanie grudniowe �Naszego
Gdañska�. St¹d te¿ dopiero teraz w stycz-
niu do niej wracamy. Pierwsz¹ czê�æ wi-
zyty po�wiêci³ prezydent spotkaniom z za-
mieszka³ymi w Polsce, a przede wszystkim
w Gdañsku, Tatarami. W trakcie prywatnej
kolacji opowiada³ o swoich spotkaniach
ze spo³eczno�ci¹ Tatarów w ró¿nych kra-
jach. Doceni³ ich trwanie w narodowych
korzeniach, ubolewa³ nad rozwarstwie-
niem i brakiem w³a�ciwej wiêzi w zwi¹zku
z dziel¹cymi ich naturalnymi i jêzykowymi
granicami. Poinformowa³, ¿e w Tatarstanie
za³o¿ono strony internetowe w miêdzyna-
rodowym dzisiaj jêzyku angielskim, które
z pewno�ci¹ pomog¹ Tatarom, rozsianym

W grudniu 2011 r. go�ci³ tutaj prezydent Republiki Tatarstanu
Rustam Minnichanow

Prezydencki Park Oruñski
w Gdañsku

Niedoceniana czêsto gdañska Orunia ma siê czym szczyciæ. Coraz czê�ciej powraca w blasku znaczenie jej piêknego
i historycznego parku. W listopadzie 2010 r. go�ci³ w nim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw Komorowski,
wraz z matk¹ ods³oni³ Pomnik Tatara RP. W 2011 r. by³ tam latem minister Maroka, a grudniu � prezydent Republiki
Tatarstanu Rustam Minnichanow.

po �wiecie, w utrzymywaniu wiêzi i kon-
taktów.

Tu¿ przed godzin¹ ósm¹ nastêpnego
dnia przyby³ do Narodowego Centrum
Kultury Tatarów RP w Gdañsku w Parku
Oruñskim. Tam w obecno�ci Tatarów z³o¿y³
wieniec pod Pomnikiem Tatara RP. Pó�niej
po zwiedzeniu szko³y koranicznej, mecze-
tu i Muzeum Historii Tatarów RP zasiad³
przy herbacie na spotkaniu z przyby³ymi
Tatarami. Od reprezentuj¹cego ich Jerzego
Szahuniewicza � prezesa NCKTRP otrzy-
ma³ prezent szczególny, bo polsk¹ szablê
husarsk¹ z XVII w. Na jednej z jej stron
widnia³ wygrawerowany napis: �Allahu

Prezydent Tatarstanu Rustam Minnichanow (drugi z prawej) w trakcie
zwiedzania szko³y koranicznej i meczetu

Prezydent Tatarstanu Rustam Minnichanow (z prawej) w trakcie
rozmowy z prezesem NCKTRP Jerzym Szahuniewiczem (z lewej)

Akbar �Kto miecz ten trzyma, to
i sprawiedliwo�æ po jego stro-
nie.�

W sympatycznej atmosferze
i czuj¹c siê ca³kowicie swobod-
nie odpowiada³ na ka¿de drêcz¹-
ce Tatarów pytania. Szkoda, ¿e
zabrak³o równie¿ przewidzianych
na ten czas mediów, bo czasu
by³o nadto na wiele innych wa¿-
nych nie tylko dla Tatarów py-
tañ. Pó�niej pozosta³ ju¿ tylko
napiêty grafik oficjalnych spo-
tkañ. Zagadnienia mo¿liwo�ci
nawi¹zania bli¿szej wspó³pracy

omówiono m.in. podczas spotkania z mar-
sza³kiem Mieczys³awem Strukiem oraz
dyrekcj¹ Gdañskiego Parku Naukowo
Technologicznego. Przed odlotem prezy-
dent odwiedzi³ równie¿ stadion PGE Arena.

Nale¿y wierzyæ, ¿e trwaj¹ca nieca³¹
dobê wizyta prezydenta Tatarstanu przy-
niesie oczekiwane dla Gdañska owoce.
Przy problemach finansowych zachodniej
Europy, tylko korzy�ci mo¿e nam przy-
nie�æ zacie�nianie kontaktów z Tatarsta-
nem, z siln¹ gospodarczo republik¹ Fede-
racji Rosyjskiej.

TEKST I ZDJÊCIA

WALDEMAR KOWALSKI
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Natomiast, jest du¿y pozytyw ju¿ na
samym starcie: dziêki ponownemu wybo-
rowi Platformy unikniêto wymiany ca³ego
aparatu administracyjnego, a wiêc zaosz-
czêdzono na odprawach.

Zapowiedziane reformy
Nie da siê ukryæ, ¿e pakiet reform � za-

powiedzianych w ca³kiem dobrym expose
premiera � jest ostro¿ny i ma charakter
kosmetyczny. Premier w sprawach gospo-
darczych przyj¹³ racjonaln¹
taktykê mierzenia zamiarów
pod³ug si³, podaj¹c kilka istot-
nych projektów, które trzeba
podj¹æ i zrealizowaæ. W³a�ci-
wa jest reakcja premiera na
starzenie siê polskiego spo³e-
czeñstwa, skutkuj¹ca projek-
tem, roz³o¿onego w latach, pod-
niesienia wieku emerytalnego
kobiet i mê¿czyzn do 67 lat.
Jest to konieczne dla niezak³ó-
conego wyp³acania emerytur
w przysz³ych latach. Kolejny
problem to walka z kryzysem.
Wobec gospodarki zagro¿onej
kryzysem premier zapowie-
dzia³ elastyczny bud¿et z me-
chanizmami dostosowawczymi do zmie-
niaj¹cych siê okoliczno�ci. Rz¹d bêdzie
d¹¿y³ do unikniêcia ciêæ w armii i s³u¿-
bach bezpieczeñstwa deklaruj¹c, ¿e ciêcia
powinny dotyczyæ nieuzasadnionych przy-
wilejów, nadu¿yæ i cwaniactwa. Bêd¹ jed-
nak zmiany w finansowaniu polityki proro-
dzinnej oraz w przywilejach podatkowych
i emerytalnych, z zastosowaniem zasad
sprawiedliwo�ci spo³ecznej. Premier za-
powiedzia³ te¿ kontynuowanie procesu
uszczuplenia administracji po³¹czonego
z jej usprawnieniem w zakresie elektroni-
ki i cyfryzacji.

Wyczekiwa³em wolno�ci do dzia³ania, pe³nej niepodleg³o�ci
kraju i elementarnej uczciwo�ci w relacjach miêdzyludzkich,

a nie pog³êbiaj¹cej siê nêdzy coraz szerszych krêgów
spo³ecznych, paso¿ytniczej biurokracji i wyniszczaj¹cego

spo³eczeñstwo bezrobocia.

Drugie podej�cie Platformy
Najwa¿niejszym zadaniem w³adz jest tworzenie dobrych warunków dla rozwoju kraju. Je�li los da³ Platformie Obywatelskiej
po raz drugi szansê kierowania pañstwem, to mo¿e warto by³oby na pocz¹tku przypomnieæ to, czego nie zrobiono,
w poprzednich czterech latach dla rozwoju i lepszego funkcjonowania kraju. Koleje � obraz nêdzy i rozpaczy, s³u¿ba
zdrowia w rozsypce, drogi w budowie, której koñca nie widaæ, walka z korupcj¹ zaniechana, o bezrobotnych nikt siê nie
troszczy, brak zapa³u w walce z marnotrawstwem, z³odziejstwem i oszustwami niszcz¹cymi nasz¹ gospodarkê.

Bulwersuj¹ca okaza³a siê zapowied�
wprowadzenia podatku od wydobycia mie-
dzi i srebra. KGHM ju¿ próbuje wywieraæ
nacisk na pañstwo, strasz¹c ujemnymi
wynikami finansowymi spowodowanymi
rzekomo wprowadzeniem podatku, co ju¿
niedobrze siê zapowiada. Dziwiê siê, ¿e
KGHM ma odwagê odzywaæ siê w tej
sprawie, poniewa¿ oczywistym jest, ¿e
surowce strategiczne powinny nale¿eæ do
pañstwa.

Jednym z lekarstw na zad³u¿enie ma
byæ podwy¿szanie podatków. Podskoczy
akcyza na wiele towarów, wzro�nie te¿
podatek VAT. Poskutkuje to automatycz-
nie wzrostem cen i dalszym ubo¿eniem
biednych i wzbogaceniem ju¿ bogatych.
Jak kto� mi t³umaczy, ¿e takie s¹ nieub³a-
gane prawa kapitalizmu, którego przecie¿
tak wyczekiwali�my, to odpowiadam, ja
wyczekiwa³em wolno�ci do dzia³ania, pe³-
nej niepodleg³o�ci kraju i elementarnej
uczciwo�ci w relacjach miêdzyludzkich,
a nie pog³êbiaj¹cej siê nêdzy coraz szer-
szych krêgów spo³ecznych, paso¿ytniczej

biurokracji i wyniszczaj¹cego spo³eczeñ-
stwo bezrobocia.

Opozycja nie pozostawi³a na tym pro-
gramie suchej nitki, ale od tego w³a�nie jest
przecie¿ opozycja. Dobrze by by³o, gdyby
opozycja od czasu do czasu zajmowa³a
siê nie tylko podstawianiem nogi, prowo-
kowaniem, krytykowaniem i punktowa-
niem, ale te¿ pomaganiem w uchwalaniu
i realizowaniu s³usznych i potrzebnych po-
mys³ów i projektów. Niech opozycja poda

projekty lepsze ni¿ krytykowa-
ne. Oczywi�cie w odpowiedzi
us³yszymy natychmiast, ¿e lep-
sze projekty ustaw s¹, ale od
lat le¿¹ w zamra¿arce Marsza³-
ka Sejmu. Powstaje pytanie czy
rzeczywi�cie wszystkie ugru-
powania polityczne chc¹ tego
samego, czyli dobra dla Polski
i jej obywateli, i jedynie d¹¿¹
do tego odmiennymi metodami,
czy raczej bliski im jest wy³¹cz-
nie interes partyjny i miejsce
przy korycie, jak to dosadnie
okre�laj¹ niektórzy politycy.
Wyst¹pienie Jaros³awa Kaczyñ-
skiego w sejmie po expose
premiera by³o pe³ne s³usznych

hase³, ale jak w nie wierzyæ po zagraniu
przez lidera PiS roli �wilka w owczej skó-
rze� na potrzeby ostatniej prezydenckiej
kampanii wyborczej.

Osobn¹ spraw¹ jest fakt, ¿e nawet je�li
siê rozpisze program gospodarczych dzia-
³añ na ka¿dy miesi¹c i ka¿dy rok, to za-
wsze znajdzie siê co� takiego, co pokrzy¿u-
je plany: powód�, susza, burze, �nie¿yce,
po¿ary fabryk, po¿ary lasów i inne nie-
szczê�cia. I na to potrzebne s¹ rezerwy
bud¿etowe, co nie pozwala na uprawianie
polityki finansowej w stylu: hulaj dusza
zagro¿eñ nie ma. Intryguj¹c¹ spraw¹ jest te¿

Terminal kontenerowy w Gdañsku przedstawiany jest jako sukces
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to, jaki gabinet powo³a³ premier do reali-
zacji przedstawionego programu. Wbrew
oczekiwaniom nie jest to rz¹d fachowców
i ma siê wra¿enie, ¿e zosta³ powo³any dla
¿artu, gdy¿ istniej¹ obawy o to, czy rz¹d
z³o¿ony z niefachowców podo³a postawio-
nym przez premiera zadaniom. I tak za
chwilê mo¿e byæ w ca³ym kraju, bo przy-
k³ad idzie z góry. Historia z wprowadze-
niem ustawy refundacyjnej i listy leków
refundowanych, powinna byæ w tej kwe-
stii dla premiera wystarczaj¹cym ostrze-
¿eniem.

Sprawy spo³eczne

W zwi¹zku z kryzysem czeka nas zaci-
skanie pasa, je�li jest jeszcze na czym go
zaciskaæ.

Wprawdzie mamy obecnie
neoliberalizm, czyli próby re-
alizowania kapitalizmu z ludzk¹
twarz¹, faktycznie jednak owa
ingerencja pañstwa w samore-
guluj¹ce siê mechanizmy go-
spodarki wolnorynkowej ogra-
nicza siê do wzrostu biurokracji
skutecznie hamuj¹cej rozwój
przedsiêbiorczo�ci, budownic-
twa i wielu innych dziedzin.
Owe hamulce plus pe³zaj¹ce
bezrobocie, powoduj¹ ¿e ludzie
l¹duj¹ w szarej strefie, przez
co pañstwo traci podatników.

W dziedzinie spraw spo³ecz-
nych pañstwo nie mo¿e zupe³nie umywaæ
r¹k od odpowiedzialno�ci za sytuacjê
obywateli, gdy¿ pobiera przecie¿ od nich
szereg ró¿nych podatków i najlepiej by³o-
by gdyby te wszystkie pieni¹dze sz³y na
realizowanie polityki socjalno-spo³ecznej,
wtedy chocia¿by idea DOM-u � Darmo-
wej Opieki Medycznej by³aby mo¿liwa do
zrealizowania w pe³nym zakresie, to jest
równie¿ z dostêpem do bezp³atnych leków.
Generalnie chodzi o to, aby stworzyæ taki
system organizacji pañstwowej czy umo-
wy spo³ecznej, który zapewni³by ka¿de-
mu obywatelowi godne warunki bytowe.
Art. 30 Konstytucji RP mówi wyra�nie,
¿e poszanowanie i ochrona przyrodzonej
i niezbywalnej godno�ci cz³owieka jest
obowi¹zkiem w³adz publicznych.

Wyrazem tak rozumianej dba³o�ci pañ-
stwa o godne ¿ycie i rozwój obywateli
powinien byæ pe³ny i najlepiej bezp³at-
nym dostêpem do nauki i kultury. No có¿,
szkolnictwo i biblioteki mamy w zasadzie
za darmo, a jednak system warto�ci od
dawna postawiony jest nie tylko u nas na
g³owie. Kuglarstwo i b³azenada licz¹ siê
bardziej ni¿ rozs¹dek i intelektualna re-
fleksja. W mediach mamy permanentnie

istny cyrk i nieustaj¹ce igrzyska na targo-
wisku pró¿no�ci. Ale to akurat nie jest
moim najwiêkszym zmartwieniem. Wa¿-
niejsze jest to, aby w naszym kraju realizo-
wano prawo obywateli do pracy i prawo
do uczciwego wynagrodzenia. Tymcza-
sem mamy chory system hamuj¹cy uczci-
we zatrudnianie ludzi do pracy. Z jednej
strony to tzw. polityka �prorodzinna� czy-
li nepotyzm i uk³ady przy zatrudnianiu.
Jakby tego by³o ma³o zatrudnia siê nie
osoby najlepiej kwalifikowane do danej
pracy tylko: niepe³nosprawne, resocjali-
zowane, na odwyku, albo z ustawionego
rozdzielnictwa etatów realizowanego przez
profilowanie zapotrzebowañ na pracowni-
ków (obwieszczanych w urzêdach pracy)

pod osoby ju¿ wcze�niej umówione na to
stanowisko. Je�li siê rz¹d jak najszybciej
nie zabierze za uporz¹dkowanie tych spraw,
to � prêdzej czy pó�niej � wyhodujemy
sobie w Polsce drugiego Breivika, bo kto�
po prostu nie wytrzyma tego permanent-
nego bawienia siê ludzkim losem.

W expose premiera zabrak³o te¿ odpo-
wiedzi na nurtuj¹ce wielu Polaków pyta-
nie: jak ¿yæ za 1000 z³ miesiêcznie. Oczy-
wi�cie mo¿na ¿yæ za 1000 z³ miesiêcznie
pod warunkiem, ¿e pozosta³e 49 tys. z³
od³o¿y siê na koncie w banku. To ¿art,
a powa¿nie, da siê ¿yæ za te nêdzne gro-
sze nie kupuj¹c prasy, ksi¹¿ek, rezygnuj¹c
z kina, opery, teatru, filharmonii, muze-
ów, nie korzystaj¹c ze stu kana³ów TV sa-
telitarnej. Przy tym wszystkim koniecznie
trzeba byæ zdrowym jak ryba, ¿eby nie
staæ siê zak³adnikiem przepychanek miê-
dzy NFZ, lekarzami, rz¹dem i koncernami
farmaceutycznymi. W tej sytuacji jedyna
sztuka, jaka pozostaje dostêpna wielu oby-
watelom, to sztuka wi¹zanie koñca z koñ-
cem za 1000 z³ miesiêcznie. Mo¿na jeszcze
graæ w totolotka, a � co mniej wytrzymali
� id¹ w na³ogi lub �wiat urojony, je�li
w rzeczywistym nie da siê ¿yæ.

Oczywi�cie nie mogê nie zauwa¿yæ, ¿e
obecny rz¹d robi krok w dobrym kierunku
podejmuj¹c walkê z umowami �miecio-
wymi. Pozytywnie te¿ nale¿y przyj¹æ za-
powiedzi deregulacji czyli likwidowania
korporacyjnych zasad prawnych, które
skutecznie utrudniaj¹ dostêp do wybranych
zawodów, co jest w oczywistym konflik-
cie z zasadami wolnorynkowymi.

Wnioski

W wielkiej polityce nie ma ³atwych
rozwi¹zañ, ale mo¿na przecie¿ postawiæ
jasne i uczciwe pryncypia, d¹¿enia i cele
oraz sformu³owaæ czyteln¹ i porywaj¹c¹,
a mo¿e tylko wariantow¹ wizjê rozwoju
kraju, rozpisan¹ nie tylko na 12 miesiêcy,

ale i na 12 lat, a od fachowców
od gospodarki uzyskaæ wska-
zania, jak j¹ zrealizowaæ. Chy-
ba dobrzy ekonomi�ci s¹ jeszcze
w tym kraju, a mo¿e po prostu
s¹ na bezrobociu, a ich miejsce
zajmuj¹ kolesie z uk³adów. No
w taki sposób to my daleko nie
pojedziemy ani polskimi auto-
stradami, ani polskimi koleja-
mi, ani czymkolwiek polskim.
W programie zadañ politycz-
nych wa¿ne jest nie tylko to,
co nale¿y zrobiæ, ale te¿ to,
czego nie nale¿y robiæ. Nie na-
le¿y zatem: wchodziæ do strefy
Euro, nie nale¿y budowaæ elek-

trowni atomowych, je�li mo¿na uzyski-
waæ energiê ze �róde³ naturalnych, któ-
rych w Polsce jest pod dostatkiem i nie
nale¿y psuæ pañstwa, jak to uczyniono
w minione �wiêto Niepodleg³o�ci. Oczy-
wi�cie walkê z narkotykami i chuligañ-
stwem stadionowym nale¿y kontynuowaæ.
¯yczê zatem naszemu premierowi, aby
nast¹pi³o optymalne wykorzystanie posia-
danych przez pañstwo �rodków, aby � do-
daj¹c bogatym nie trzeba by³o odejmowaæ
biednym. Aby nowo powo³ani ministro-
wie okazali siê genialnymi menad¿erami,
aby powóz Platformy, odci¹¿ony od pre-
stidigitatorów i karierowiczów, toczy³ siê
po jak najmniej wyboistej drodze, bo wte-
dy i pozosta³ym kierowcom bêdzie siê
wygodniej je�dzi³o i w koñcu aby powóz
ten nie okaza³ siê tylko wozem z sianem,
znanym z obrazu Hieronima Boscha, ja-
d¹cym w wielce niepo¿¹danym kierunku.
Do tego wszystkiego potrzeba te¿ zdrowia,
czego premierowi i wszystkim rodakom
¿yczê.

 TEKST I FOTOGRAFIE

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Sukcesy s¹ � stadiony powstaj¹
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Laudacjê wyg³osi³ dr Jerzy Litwin, dy-
rektor Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdañsku.

Historia, dzieñ dzisiejszy,
obawy o przysz³o�æ

(�) �Najnowsza publikacja znawcy
i mi³o�nika Gdañska sk³ada siê z dwóch
czê�ci. We wstêpie autor przedstawia hi-
storiê gdañskiej dzielnicy Spichlerze, prze-
kazuje opisy, �wiadcz¹ce o jego historycz-
nym piêknie i znaczeniu jako niezwykle
cennej czê�ci �wiatowego dziedzictwa.

Po promocji w Ratuszu Staromiejskim

�Gdañskie Spichlerze � piêkno
zapomniane� � nowa ksi¹¿ka

Andrzeja Januszajtisa
Promocja ksi¹¿ki Andrzeja Januszajtisa �Gdañskie Spichlerze � piêkno zapomniane�, która ukaza³a siê nak³adem
Wydawnictwa �Marpress�, odby³a siê 16 grudnia 2012 r. w Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej
w Gdañsku. Spotkanie przyci¹gnê³o liczne grono mi³o�ników piêknego Gdañska, pragn¹cych, aby miasto rozwija³o siê
w harmonii z dziedzictwem przesz³o�ci.

wojnie, z których tylko czê�æ dot¹d od-
tworzono. Szczególn¹ warto�æ maj¹ nie-
pokazywane dot¹d zdjêcia kolorowe; spi-
chlerze wydaj¹ siê na nich po prostu
bajkowe. Albumik mo¿na poleciæ ka¿de-
mu mi³o�nikowi historycznego piêkna
Gdañska� (...)
Wydawnictwo Marpress

� Najnowsza ksi¹¿ka Andrzeja Janu-
szajtisa po�wiêona Wyspie Spichrzów jest
nie tylko dokumentem piêkna jej zabudo-
wy, ale równie¿ dalszym ci¹giem walki
o jej odbudowê zachowuj¹c¹ warto�ci hi-

rego uzupe³nieniem powinien byæ pó³nocny
cypel Wyspy Spichrzów.

Wycieczka w przysz³o�æ
� czy tylko marzenia?

� Spacer po Wyspie � w przysz³o�ci �
bêd¹cy wizj¹ autora � to bardzo suge-
stywny przewodnik po zrekonstruowanej
w wyobra�ni Pana Profesora piêknie od-
budowanej dzielnicy Gdañskie Spichlerze
� powiedzia³ na promocji m.in. dr Jerzy
Litwin. � Ta czê�æ albumu, obok zestawu
unikatowych fotografii, jest najwiêkszym

Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis i in¿. Jerzy LitwinDyrektor Marpressu W³adys³aw Kawecki i doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

Poddaje zarazem krytyce najnowsze wizje
architektoniczne, brutalnie kontrastuj¹ce
z piêknie odbudowanym D³ugim Pobrze-
¿em po drugiej stronie Mot³awy. Uzupe³-
nieniem tekstu s¹ 3 mapki i 16 ilustracji.

Czê�æ albumowa, z³o¿ona z 30 archi-
walnych zdjêæ, wzbogaconych podpisami,
pozwala siê naocznie zapoznaæ z nie-
zwyk³¹ urod¹ gdañskich spichlerzy � tych
na pozór czysto u¿ytkowych budowli,
w wiêkszo�ci zniszczonych w ostatniej

storyczne i estetyczne � powiedzia³ in¿.
arch. Stanis³aw Michel, który podczas pro-
mocji prezentowa³ koncepcje zabudowy
Wyspy Spichrzów autorstwa swojego i in¿.
arch. Tomasza Miatkowskiego.

Michel przypomnia³ o elicie profeso-
rów ze Lwowa, Krakowa, Wilna, którzy
w latach 40. minionego wieku postanowili
wskrzesiæ piêkno zniszczonego �ródmie-
�cia Gdañska. Dziêki nim i ich uczniom
odrodzi³a siê uroda G³ównego Miasta, któ-

walorem ksi¹¿ki. Spacer odbywa czytel-
nik po ulicach pomiêdzy odbudowanymi
spichlerzami, z których ka¿dy ma swoj¹
historiê, a o ich god³ach i kartuszach do-
wiadujemy siê wielu interesuj¹cych szcze-
gó³ów. Jeste�my zapraszani do poszcze-
gólnych budowli, w których, oprócz biur
i mieszkañ, dzia³aj¹ instytucje kultury.

I tak � projektuje przysz³o�æ autor �
w spichlerzach �Madonna� i �Czarny Krzy¿�
znalaz³o siedzibê nie tylko Muzeum Bursz-
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tynu, ale i � nie mieszcz¹ce siê w planach
Ojców Miasta � Muzeum Wielkiej Przy-
gody � w spichlerzu �Daleka Droga�. Nie
zapomnia³ te¿ autor o � zdobywaj¹cym
sobie coraz wiêksz¹ popularno�æ � Klubie
¯eglarzy �Zejman� osiad³ym ju¿ na sta³e
w spichlerzu �Steffen�. Kto z nas nie chcia³-
by siê przejechaæ tramwajem konnym, lub
innym pojazdem, po uliczkach miêdzy
spichlerzami, spojrzeæ na D³ugie Pobrze-
¿e zza spichlerza, dostrzec zachwycaj¹ce
uroki architektury G³ównego Miasta, któ-
re przed laty uchronili przed now¹ � obc¹
stylowo zabudow¹ � pierwsi gdañscy kon-
serwatorzy i decydenci. Tak odbudowana
Wyspa Spichrzów na pewno by³aby wa¿-
nym atutem w przysz³ych staraniach
o miano Europejskiej Stolicy Kultury�

Publikacjê koñczy czê�æ albumowa �
�Wyspa Spichrzów w kolorze (czê�æ pó³-
nocna) uzupe³niona mapk¹ z numerami
posesji. Jest to zestaw 30 zdjêæ wykona-
nych do 1945 roku � bardzo ciekawych,
ukazuj¹cych piêkno spichlerzy, ale te¿ nie-

Gdañskie spichlerze, zdjêcia dokumentalne zamieszczone w ksi¹¿ce

których smutnych w wyrazie. Wykonano
je podczas wojny, przy okazji dokumentu-
j¹c zastój w porcie i brak statków przy
nabrze¿ach.

�wiatowe dziedzictwo

Gdañskie Spichlerze (taka jest od 1949 r.
urzêdowa nazwa), od czasu przekopania
Nowej Mot³awy w 1576 r. nazywane tak-
¿e Wysp¹ Spichrzów, by³y ewenementem
w skali �wiatowej. A¿ do zniszczenia przez
ostatni¹ wojnê i pó�niejsze zaniedbania
stanowi³y jeden z naszych najwiêkszych
skarbów i niezwykle cenn¹ czê�æ �wiatowe-
go dziedzictwa kultury. W ¿adnym europej-
skim mie�cie nie wyodrêbniono w dawnych
czasach tak wielkiej dzielnicy magazynów
portowych. W �redniowieczu z regu³y lo-
kowano spichlerze obok domów. W erze
nowo¿ytnej w niektórych miastach po-
wsta³y skupiska magazynów � nieprzekra-
czaj¹ce kilkudziesiêciu budynków. Nad
Ba³tykiem osobne dzielnice spichlerzy �
znacznie skromniejsze ni¿ w Gdañsku �

mia³y tak¿e Szczecin (£asztownia), El-
bl¹g (Wyspa Spichrzów) i Królewiec (La-
stadia). ¯adna nie przetrwa³a ostatniej
wojny. Dzielnicy równej naszej nie mia³
nawet najwiêkszy niegdy� port europejski
� Amsterdam.

� ¯yczê panu Profesorowi i nam wszyst-
kim, aby my�li zawarte w ksi¹¿ce trafi³y
do tych osób, które w najbli¿szych latach
bêd¹ odpowiada³y za przysz³y wygl¹d tej
dzielnicy � kontynuowa³ dr Jerzy Litwin.
� Po Wyspie Spichrzów chcieliby�my spa-
cerowaæ, a nie tylko przyj�æ, aby za³atwiæ
sprawê w banku lub innym urzêdzie, czy
te¿ zakupiæ dywan w arabskim sk³adzie,
jakich du¿o jest teraz w dawnych magazy-
nach portowych zrewaloryzowanej dzielni-
cy Hamburga.

K.K.

ZDJÊCIA Z PROMOCJI

EWA TERLECKA-JANUSZAJTIS

Szanowni Cz³onkowie
i Sympatycy Stowarzyszenia

Zarz¹d Stowarzyszenia
�Nasz Gdañsk�

Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� darowizny

w wysoko�ci 1% od podatku dochodowego. W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979, który nale¿y podaæ

w zeznaniu podatkowym za rok 2011, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat) celem ewentualnego wyra¿enia

zgody na przekazanie nam przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych darczyñcy.

Jednocze�nie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na nasze konto

darowiznê w wysoko�ci 1% od podatku dochodowego za rok 2010.

Stowarzyszenie nasze dzia³alno�æ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków.

Pozyskane w ten sposób wszystkie �rodki przeznacza na dzia³alno�æ statutow¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ na

rzecz mieszkañców naszego Miasta.
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Organizatorami przedsiêwziêcia by³y: Za-
k³ad Historii �redniowiecza Polski i Nauk
Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdañ-
skiego oraz Dom Uphagena, Oddzia³ Mu-
zeum Historycznego Miasta Gdañska. W ten
sposób zainaugurowano obchody 100-lecia
Domu Uphagena, które potrwaj¹ do koñca
2012 roku.

Kuchnie gdañskie � w sieni, w piwnicach,
na pierwszym piêtrze, w samodzielnych

budynkach na podwórzu
� Kuchnie w wielu gdañskich

domach, jak informuj¹ zachowane
inwentarze, znajdowa³y siê w tra-
dycyjnym miejscu, czyli w sieni
� powiedzia³a m. in. dr Ewa Ba-
rylewska-Szymañska w referacie
Kuchnie i spi¿arnie w osiemna-
stowiecznych domach gdañskich.
� Kuchnia znajdowa³a siê zazwy-
czaj w g³êbi pomieszczenia, w po-
bli¿u izby dolnej, po przeciwnej
stronie by³a klatka schodowa. Taki
uk³ad by³ m.in. w kamienicach
przy ul. Piwnej 65 i przy ul. Ko-
rzennej 45 i 46. Gdañskie kuchnie
wygl¹da³y podobnie, jak zachowa-
ne do dzi� kuchnie w domach lubeckich.
Kuchnia wydzielona by³a z sieni drew-
nian¹ �ciank¹, zapewne z oknami, które
o�wietla³y niewielkie wnêtrze kuchni.

� Kuchnie umieszczano równie¿ w piw-
nicach kamienic, niekiedy znajdowaæ siê
kuchnia od strony podwórza pod izb¹ doln¹,
wej�cie do niej prowadzi³o by z sieni �
kontynuowa³a dr Ewa Barylewska-Szy-
mañska.

Niekiedy izba dolna wyniesiona by³a
o kilka stopni wy¿ej i wtedy kuchnia w su-
terenie mog³a byæ do�wietlona niewielkimi
oknami bezpo�rednio od strony podwórza.
Czasami na kuchniê w Gdañsku wydzielano
miejsce na pierwszym piêtrze miêdzy sal¹
a sypialni¹ po³o¿on¹ po drugiej stronie ka-
mienicy. Takie rozwi¹zanie by³o dogodne

Sto lat temu � w listopadzie 1911 roku � Domu Uphagena przy ul. D³ugiej 12 funkcjonowaæ zaczê³o muzeum wnêtrz
mieszczañskich. Jest to jedno z najstarszych tego typu muzeów w Europie Pó³nocnej. Dzia³alno�æ kontynuuje Oddzia³
Dom Uphagena Muzeum Historycznego Miasta Gdañska. 3 i 4 listopada 2011 r. w siedzibie placówki odby³a siê miêdzy-
narodowa konferencja naukowa Historia naturalna jedzenia. Miêdzy antykiem a XIX wiekiem.

w przypadku, gdy pomieszczenia na pierw-
szym piêtrze wynajmowano, co, jak siê oka-
zuje po lekturze osiemnastowiecznej prasy
z anonsami, zdarza³o siê nader czêsto.

Liczne �ród³a dokumentuj¹ usytuowa-
nie kuchni równie¿ w niewielkich, samo-
dzielnie stoj¹cych, budynkach na podwó-
rzu. Tak po³o¿one kuchnie znajdowa³y siê
na przyk³ad w pocz¹tku XVIII wieku przy
D³ugim Targu oraz na posesjach nale¿¹-
cych chocia¿by do perukarza Johanna Da-

niela Falcka czy te¿ u z³otnika Abrahama
Arentza przy ulicy Z³otników.

Kran lub pompa � rarytasami. Krojono
nad garem. Nie by³o siedzisk

� W tym samym czasie kuchnie w ka-
mienicach gdañskich � na przyk³ad przy
ul. Grobla, Powro�niczej, Z³otników �
urz¹dzano na parterze oficyny poprzecznej
� kontynuowa³a dr Ewa Barylewska-Szy-
mañska. � Kuchnie w oficynach okre�la-
no jako du¿e i jasne.

Kuchnia w Domu Uphagena liczy 21
m. kw. powierzchni, o�wietlaj¹ j¹ dwa okna
wychodz¹ce na podwórze.

Kuchnia tego typu mia³a czêsto bezpo-
�redni¹ komunikacjê z dziedziñcem. Ze
wzglêdów po¿arowych kuchnie bywa³y

przesklepione, wyk³adano je zazwyczaj
kamiennymi p³ytami, tak by³o w Domu
Uphagena. Do niektórych kuchni w Gdañ-
sku doprowadzona by³a bie¿¹ca woda, wte-
dy we wnêtrzu zamontowany by³ kran albo
pompa, opowiada³a dr Ewa Barylewska-
-Szymañska. Nie by³o to regu³¹, wodê
czerpano ze studni na podwórzu, albo na
ulicy. W niektórych kuchniach sta³ piec do
pieczenia ciast i wmurowany na sta³e ko-
cio³ przeznaczony do gotowania bielizny.

� Na podstawie gdañskich in-
wentarzy mienia domowego mo¿-
na podj¹æ próbê zrekonstruowa-
nia wygl¹du tego pomieszczenia
� mówi³a dr Ewa Barylewska-
-Szymañska. � Meble wymieniono
jedynie w nielicznych. � Badacze
w innych rejonach pó³nocnej Eu-
ropy te niedostatki umeblowania
wi¹zali z uci¹¿liwo�ciami, okop-
ceniem zwi¹zanym z kuchniami
o otwartym ogniu.

W kuchniach umeblowanych
najczê�ciej znajdowa³y siê meble
skrzyniowe, zazwyczaj szafki okre-
�lane w inwentarzach jako ku-
chenne. Naczynia i sztuæce prze-

chowywano na rega³ach, wiele sprzêtów
wieszano bezpo�rednio na �cianie na ¿ela-
znych hakach.

� W kuchniach, co wydaje nam siê z dzi-
siejszego punktu widzenia dziwne, prawie
nie wymienia siê sto³ów � kontynuowa³a
dr Ewa Barylewska-Szymañska. � Byæ mo¿e
sugestia, ¿e krojenie odbywa³o siê wprost
nad naczyniem, jest s³uszna, tradycja taka
znana jest do pierwszej po³owy XX wieku.
Nie by³o te¿ siedzisk, zaledwie w kilku
gdañskich kuchniach wymieniano ³awy,
równie rzadko sta³y krzes³a czy taborety.

Stanis³aw Czerniecki � ojciec kuchni
polskiej. Uczta � synteza wszystkich sztuk

Najstarsz¹ polsk¹ ksi¹¿kê kucharsk¹
�Compendium Ferculorum� napisa³ w 1682

Kuchnia w Domu Uphagena

Pieprzno i szafranno moja mo�cia
panno. Co i jak drzewiej jadano?

Obchody 100-lecia Domu Uphagena
w Gdañsku 1911�2011 rozpoczête!
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roku Stanis³aw Czerniecki, sekretarz kró-
lewski i kuchmistrz wojewody krakowskie-
go Aleksandra Michala Lubomirskiego.
Znajduje siê w niej a¿ sto przepisów na
dania z ryb, kuchnia staropolska ceniona
by³a w Europie przede wszystkim z uwagi
na wyj¹tkowo rozwiniêt¹ sztukê przyrz¹-
dzania ryb. O roli kuchmistrza tak wyrazi³
siê Stanis³aw Czerniecki: �To �wiadomy
swojej warto�ci i misji twórca. Jest on nie
tylko artyst¹ garnka i patelni, ale przede
wszystkim organizatorem i re¿yserem uczty:
wspania³ego widowiska � syntezy wszyst-
kich sztuk�.

� Smak to jedyna i wy³¹czna dla jedze-
nia forma ekspresji � powiedzia³ m.in.
prof. UMK dr hab. Jaros³aw Dumanowski
z Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika
w Toruniu w wyk³adzie �Sma¿enie ró¿nych
konfektów�. Nowy obraz kuchni staropol-
skiej? � Kuchnia staropolska jest syste-
mem kulinarnym, który trwa³ w Polsce do
koñca XVIII � pocz¹tku XIX wieku, cha-
rakteryzuje siê ³¹czeniem ró¿nych prze-
ciwstawnych smaków, zw³aszcza ostrych,
co by³o klasyk¹ w �redniowieczu i d³ugo
w czasach nowo¿ytnych.

W kuchni staropolskiej ³¹czy siê kwa-
�ne ze s³odkim, nie by³o potraw o nazwie
zupa, opiera³a siê na potrawach rybnych,
by³o w niej bardzo ma³o wieprzowiny, nie
stosowano panierek ani wina do potraw,
relacjonowa³ dr Dumanowski.

Podczas Konferencji kupiæ mo¿na by³o
�wie¿o wydan¹ ksi¹¿kê Jaros³awa Duma-
nowskiego, Andrzeja Pawlasa i Jerzego
Poznañskiego �Sekrety kuchmistrzowskie
Stanis³awa Czernieckiego. Przepisy z naj-
starszej polskiej ksi¹¿ki kucharskiej z 1682
roku�. Znajduje siê tam � przystosowane do
dzisiejszych realiów pod wzglêdem pro-
porcji i sk³adników � 30 wybranych prze-
pisów kulinarnych na dania miêsne, rybne,
polewki, potrawy m¹czne i mleczne. Za-
chwyca piêkno jêzyka staropolskiego kuch-
mistrza i egzotyczna poetyka naszej dawnej
kuchni, przepisy s¹ wykonalne dla �rednio
zaawansowanego mi³o�nika pichcenia, dania
wychodz¹ znakomite. Ca³¹ ksi¹¿kê wydaje
� po kolei w tomach z bardzo bogat¹
szat¹ graficzn¹ � Muzeum Pa³ac w Wila-
nowie w serii Monumenta Poloniae Kuli-
naria (Polskie Zabytki Kulinarne).

Zainteresowani mog¹ zajrzeæ na stronê
http://pl-pl.facebook.com/kuchniastaropolska

Kto by nie chcia³ wiedzieæ, co ciekawego
na królewskim stole siê pojawi³o?

Trzydzie�cioro troje specjalistów ró¿-
nych dyscyplin naukowych z Polski, Czech
i Niemiec mówi³o nie tylko o jad³ospisach
obowi¹zuj¹cych w Europie od antyku do

XIX wieku, czyli o historii naturalnej je-
dzenia.

� Kuchnia królewska to bardzo wdziêcz-
ny temat, z okresu �redniowiecza zachowa-
³y siê rachunki, ksiêgi kucharskie sporz¹dzo-
ne na potrzeby dworów królewskich przez
kuchmistrzów � mówi³a pomys³odawczyni
i kurator konferencji: prof. Uniwersytetu
Gdañskiego dr hab. Beata Mo¿ejko. � Dla
mieszkañców Wybrze¿a interesuj¹ce jest
co jedli ludzie morza. Za ciekawy uwa-
¿am referat po�wiêcony najstarszej ksi¹¿ce
kataloñskiej kucharskiej z epoki �redniowie-
cza, w której mowa jest o egzotycznych
przepisach jak mleczko wielb³¹dzie i na-
dziewany bak³a¿an, co �wiadczy o zwi¹z-
kach Hiszpanii z Arabami. W tym samym
czasie Kataloñczycy spo¿ywali zupê cy-

trynow¹, której nasi �redniowieczni przod-
kowie nie znali ze wzglêdu na egzotykê
i niedostêpno�æ tych owoców, stwierdzi³a
prof. Mo¿ejko. Równie interesuj¹cy jest
referat omawiaj¹cy stó³ królewski podczas
uroczysto�ci weselnych Zygmunta III Wazy
i Anny Austriaczki. Kto by nie chcia³ wie-
dzieæ, co ciekawego na królewskim stole
siê pojawia³o, ile to kosztowa³o i jak po-
trawy podawano?

Na Konferencji omawiano receptury
i sposoby przyrz¹dzania ¿ywno�ci na prze-
strzeni epok. Przypomniano, jakiego sprzê-
tu kuchennego i nakryæ sto³u u¿ywano.
Mo¿na by³o dowiedzieæ siê, jak przecho-
wywano ¿ywno�æ przed pojawieniem siê
lodówek, jak j¹ konserwowano, co ludziom
najbardziej szkodzi³o i jak sobie z dolegli-
wo�ciami radzili. Czy inaczej, ni¿ dzi�
karmiono niemowlêta? Jakie zasady za-
chowania siê obowi¹zywa³y dawniej przy
stole oraz jak¹ rolê odgrywa³a konsumpcja
w codziennym ¿yciu na przestrzeni wie-
ków. Dowiedzieli�my siê tak¿e, ¿e wizy-
tator gani³ gdañskich jezuitów za zbytni¹
obfito�æ w spi¿arniach najprzedniejszych
gatunków wina. A staropolskie przys³owie
pieprzno i szafranno moja mo�cia panno
okaza³o siê mieæ podtekst erotyczny, bo
dodawane w obfito�ci � drogie � pieprzne
i korzenne przyprawy pobudza³y zapa³y
mi³osne.

� Dom kojarzy siê mniej ze sprawami
naukowymi, polityk¹, a bardziej � z przy-
ziemnymi, codziennymi � powiedzia³a
�Dziennikowi Pomorza� dr Ewa Barylew-
ska-Szymañska, kierownik Oddzia³u Dom
Uphagena, Oddzia³u Muzeum Historycz-
nego Miasta Gdañska. � Dlatego pomys³
prof. Beaty Mo¿ejko � wpasowuj¹cy siê
w atmosferê tego domu � przyjêli�my z ra-
do�ci¹. Dom Uphagena istnia³ od �rednio-
wiecza, w przyziemiu zachowa³y siê mury
z tego okresu. Dom zmienia³ siê, ró¿ni lu-
dzie w nim mieszkali i jedli ró¿ne potrawy.

Wszystkie referaty wyg³oszone pod-
czas miêdzynarodowej konferencji nauko-
wej Historia naturalna jedzenia. Miêdzy
antykiem a XIX wiekiem uka¿¹ siê w po-
staci bogato ilustrowanej ksi¹¿ki pod tym
samym tytu³em na zakoñczenie jubile-
uszu, najpó�niej pod koniec 2012 roku.
Zdecydowano ju¿, ¿e na ok³adce znajdzie
siê � oparty na fragmencie XVIII wiecz-
nej ryciny wizerunek kucharza � autor-
stwa Andrzeja Taranka. Ten sam motyw
u¿yto na plakacie i zaproszeniach na Kon-
ferencjê.

KATARZYNA KORCZAK

Zdjêcia ze zbiorów Domu Uphagena,
Oddzia³u Muzeum Historycznego

Miasta Gdañska

Trzon kuchenny w Domu Uphagena

Kuchnia w Domu Uphagena dzi�

Fot. Ewa Grela
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� Spotykamy siê w Gdañsku od lat tam,
gdzie aktualnie prowadzone s¹ prace ar-
cheologiczne, widzieli�my siê przy po-
wstaj¹cej Trasie S³owackiego. W rêku
trzymasz szkicownik, gruby o³ówek, pe-
netrujesz przekopan¹ ziemiê, gruzy.

� Pasje poszukiwawcze towarzysz¹ mi od
dzieciñstwa. Mieszkali�my przy ulicy Wi�l-
nej w Nowym Porcie, dzieciñstwo spêdzi-
³em na pasie od Nowego Portu do Stoczni,
teren wyj¹tkowo ciekawy. Jedyny kolorowy
�wiat, który mo¿na by³o zobaczyæ. Domy,
taksówki, by³y szare. Do pobliskiego Por-
tu przyp³ywa³y statki z flagami, napisami
mieni¹cymi siê kolorami têczy. Gdy za³o-

Rozmowa z Andrzejem Tarankiem, artyst¹ malarzem, rysownikiem,
grafikiem, o jego ekspozycji �Okruchy zebrane� w Domu Uphagena

Ze szkicownikiem po Gdañsku
w poszukiwaniu skarbów

nie uda³o im siê tu na dobre zakorzeniæ, za-
wsze têsknili do stron rodzinnych. W Gdañ-
sku siê urodzi³em i dobrze tu odnalaz³em,
czujê siê gdañszczaninem.

� Ciekawe rzeczy siê znajdowa³o?

� Dla przybyszów z ró¿nych stron Polski
wszystko w Gdañsku by³o obce, nowe.
Wynajdowa³em i kolekcjonowa³em � jak
inni znaczki pocztowe � fragmenty porce-
lany ze znakami firmowymi manufaktur
z krajów Europy, Azji, Ameryki. Pamiêtam
autochtonów � nie byli Niemcami, ani Po-
lakami, mówili: �Ich bin Danziger�. Nale-
¿a³a do nich, mieszkaj¹ca niedaleko nas,
pani Piochowa, która mia³a w domu, �wiet-

sunkach i grafice. Niestety, relikty w Gdañ-
sku z okresu przedwojennego i lat wojen-
nych, co nieuchronne, zanikaj¹. Gdañsk
siê rozwija, przestrzenie wpisane w cha-
rakterystykê miasta, jego obraz, na przy-
k³ad Stocznia Gdañska, Hala Targowa,
Wyspa Spichrzów, inne zak¹tki, z roku na
rok zmieniaj¹ oblicze.

� Twoje grafiki i rysunki maj¹ warto�æ
artystyczn¹ i dokumentacyjn¹.

� Utrwali³em na przyk³ad odkryte w pod-
ziemiach Hali Targowej fundamenty ro-
mañskiej rotundy ko�cio³a, poszukiwanej
w Gdañsku od kilkaset lat. Przy ulicy
Sienna Grobla piêtna�cie lat temu by³a

Dom w Nowym Porcie (2005) Stary szpital przy ko�ciele Bo¿go Cia³a (1997)

ga egzotycznego pañstwa obchodzi³a na-
rodowe �wiêto z pok³adu wystrzeliwano
rakiety. Na brzeg schodzili Afrykañczycy,
Hindusi i in. Amerykanie przywie�li olej
palmowy do dzia³aj¹cej w latach 50. w No-
wym Porcie fabryki margaryny �Amada�,
grali�my z nimi na nabrze¿u w pi³kê, po-
czêstowali nas �Coca � Col¹�. Przywo¿o-
no w tamte okolice z odbudowywanego
Gdañsk gruz a i wysypywano na pola,
wype³niano leje po bombach. Grzebali-
�my w zwa³ach w poszukiwaniu skarbów.
Ojciec jest warszawiakiem, mama pocho-
dzi³a z Jury Krakowsko-Czêstochowskiej,
pobrali siê w czasie wojny i w 1945 roku
przyjechali do Gdañska szczê�cia szukaæ,

ne, zapakowane w firmowy papier z napi-
sami ��.????? Danzig, przedwojenne, nici.
Mama � w zamian za inne niedostêpne na
rynku towary � dostawa³a od niej te nici.

Niezale¿nie od studiów artystycznych
w Akademii Sztuk Piêknych zg³êbia³em
dzieje Gdañska, ogl¹daj¹c dzie³a dawnych
gdañskich mistrzów, szuka³em miejsc,
które przed wiekami odzwierciedlali. Kon-
frontowa³em wiedzê z tym, co w Gdañsku
odnajdowa³em. Prywatne wykopaliska po-
magaj¹ mi zrozumieæ ³¹czno�æ pomiêdzy
przesz³o�ci¹ Gdañska a tera�niejszo�ci¹.
Jeszcze jest wiele przedmiotów, miejsc,
które nazwa³em pomostami, najbardziej
mnie pasjonuj¹, odzwierciedlam je w ry-

jeszcze fabryka konserw rybnych, na ry-
sunku ukaza³em zabudowania i � wcale
mi siê to nie przy�ni³o � kilkadziesi¹t prze-
bywaj¹cych tam zwabionych odpadami
rybnymi kotów. Ka¿dy rysunek powsta³
na miejscu bez poprawek i uzupe³nieñ
w pracowni. Nawet potkniêcia warsztato-
we humanizuj¹ prace, zwiêkszaj¹ auten-
tyzm. Rysujê w nocy, obiekty o�wietla
Ksiê¿yc i uliczne latarnie, utrwalam klimat.
W takiej bajkowej scenerii narysowa³em
�luzê Czterech Dziewic przy Bramie Ni-
zinnej, czy ocala³y, czynny jeszcze w la-
tach 80., spichlerz przy ulicy Chmielnej.
Sztuczne �wiat³o pozwoli³o mi wydobyæ
strukturê kamieni � fragmenty fundamen-
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Stocznia Gdañska. W doku (2006)

Sienna Grobla (1997)

tów spichlerzy. Wiele osób zwiedzaj¹cych
wystawê pyta³o, gdzie by³ ten obiekt, a to
zburzony niedawno kompleks XIX wiecz-
nych budynków w pobli¿u pêtli autobuso-
wej przy ul. Jana z Kolna. Zniknê³y tak¿e
� obecne na rysunku � kamienice z tego
samego okresu przy ul. Wiosny Ludów
nad kana³em portowym. Utrwalona w ry-
sunku dawna rze�nia, sp³onê³a, ros³y wokó³
niej malownicze kasztany. D³ugo szkicowa-
³em najstarszy dworzec kolejowy w Gdañ-
sku � Dworzec Po³udniowy � przy ul. To-
ruñskiej, sta³ tam niedawno jeszcze domek
dró¿nika. A to, znany mi z dzieciñstwa,
XVII wieczny domek z piêkn¹ werand¹
nad kana³em w Nowym Porcie, pó³tora
roku temu by³ w stanie krytycznym, mo¿-
liwe, ¿e go ju¿ nie ma. Wiele dni spêdzi-
³em na terenie Stoczni Gdañskiej rysuj¹c
zmieniaj¹cy siê krajobraz. Uzna³em, ¿e
obiekty mo¿e nie s¹ specjalnie warto�cio-
we architektonicznie, ale to przyk³ad pej-
za¿u o warto�ci kulturowej. Utrwali³em
miêdzy innymi dawno nie istniej¹cy bu-
dynek odlewni. D³ugo szkicowa³em budy-
neczek, dopiero potem siê dowiedzia³em,

¿e by³ tam warsztat Lecha Wa³êsy. Dzi�
funkcjonuje wewn¹trz izba pamiêci z ta-
blic¹ pami¹tkow¹. Te widoki s¹ pewnego
rodzaju ikonami.

Nie mam podstaw, ¿eby byæ dokumen-
talist¹, do tego potrzebny jest inny warsz-
tat, tworzê osobiste impresje zmieniaj¹ce-
go siê pejza¿u miasta. Zapisujê chwile,
które nie powróc¹. Na wystawie znalaz³
siê zaledwie wycinek tego, co na przestrze-
ni lat stworzy³em. Prac s¹ tysi¹ce i zdajê
sobie sprawê, ¿e z biegiem lat nabieraæ
bêd¹ mocy i warto�ci. Wszystko wykony-
wa³em z wewnêtrznej potrzeby, to wynik
pasji, nie mia³em na rysunki ¿adnego za-
mówienia.

� W gablotach umie�ci³e�, wydobytymi
przez ciebie z ziemi, gruzów, eksponaty.

� Podobne gliniane cybuchy � z d³ugimi,
cienkimi rureczkami, wykopa³em ca³e, lub
w kawa³kach � zobaczyæ mo¿na na XVII
wiecznych obrazach mistrzów holender-
skich. Te przedmioty jednoznacznie s¹
przywi¹zane do krajów pó³nocnej Europy.
Na fragmentach ceramiki widaæ: fragmen-

ty postaci, na jednej skorupie zachowa³ siê
ca³y wizerunek cz³owieka pal¹cego tak¹
fajkê. Chcia³oby siê wiedzieæ przy czyich
p³aszczach by³y te guziki. Uda³o mi siê
pozyskaæ pieczêcie, którymi opatrzone by³y
butelki z alkoholem, na niektórych s¹ XIX
wieczne odciski manufaktur produkuj¹-
cych likiery w Londynie. Na kawa³ku jed-
nego z kafelków zachowa³a siê data 1741
rok. Nigdy nie chodzi³em z ³opat¹ i nie
kopa³em, mia³em tylko szkicownik, o³ó-
wek i jaki� patyk, od dzieciñstwa mam na
tego typu rzeczy wyostrzone spojrzenie.
Tak natrafi³em na butelkê, która liczy ze
dwie�cie lat, mieni siê jakby by³a z meta-
lu, ale to szk³o, zachodzi³y w ziemi reak-
cje chemiczne. D³ugo zastanawia³em do
czego s³u¿y³a wypuk³a porcelanowa pla-
kieta z napisem, okaza³o siê, ¿e widnieje
na niej po niemiecku nazwa gatunku gru-
szy. Byæ mo¿e u¿ywa³ jej sprzedaj¹cy
drzewka ogrodnik, albo znajdowa³a siê
w sklepie warzywno-owocowym.

� Rysunki utrwalaj¹ krajobraz, jaki by³,
w grafikach przetwarzasz �wiat buduj¹c

Brama Nizinna (1997)

Stocznia Gdañska (2006)
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Spór z Johnem Flamsteedem oraz
Robertem Hooke�em

Rok 1693 przynosi publikacjê zatytu³o-
wan¹ �Machinae coelestis pars poste-
rior� (Machiny niebieskiej czê�æ nastêpna),
która zawiera³a oko³o 20 000 rozmaitych
obserwacji astronomicznych. Przy czym
ogromne to dzie³o nie wyczerpa³o bynaj-
mniej ogromnego zasobu wyników badañ
Heweliusza. By³a to logiczna kontynuacja
czê�ci pierwszej zawieraj¹cej opis instru-
mentów astronomicznych.

Na z³oty okres dzia³alno�ci naukowej
Heweliusza przypada jego spór z Joh-
nem Flamsteedem oraz Robertem Ho-
oke�em. Anglicy kwestionuj¹ dok³adno�æ,
a zatem te¿ i warto�æ obserwacji Heweliusza.
Sk³ania ich do tego zapoznanie siê z opi-
sem instrumentów astronoma zawartym
w �Machinae coelestis pars prior�. Z dru-
giej jednak strony to w³a�nie w tym dziele
Heweliusz zamie�ci³ ulepszony typ mi-
kroskopu w którym po raz pierwszy za-
stosowa³ �rubê do przesuwania tubusa
mikroskopowego, co uwa¿a siê za jego
najwiêksze odkrycie w naukowej instru-
mentalistyce. Zarzut dotyczy nie stosowa-
nia do pomiarów pozycyjnych lunet, które
by³y wówczas najnowszym osi¹gniêciem

techniki obserwacyjnej. Zreszt¹ sam He-
weliusz w wymienionym dziele wysuwa³
zastrze¿enia wobec stosowania lunet jako
celownic. O ile dokonywana przez Flam-

steeda krytyka stosowania przeziernic bez
optyki mia³a rzeczowy i wywa¿ony ton,
a jej genezy nale¿a³oby szukaæ w przepro-
wadzonych przez niego w roku 1672 po-
miarach mikrometrycznych po³o¿eñ Marsa
na tle najbli¿szych gwiazd w celu wyzna-
czenia paralaksy S³oñca, a zatem odleg³o�ci
od Ziemi. Kiedy to zacz¹³ on podwa¿aæ
warto�æ obserwacji Heweliusza. O tyle
reakcja fizyka i matematyka Roberta Ho-
oke�a (1635�1703) wygl¹da³a ju¿ bardziej
emocjonalnie. Podobno przyczyni³o siê
do tego pominiêcie jego osoby podczas roz-
sy³ania do uczonych ca³ej Europy egzem-
plarzy �Machinae coelestis pars prior�.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e nie bez pew-
nej racji zarzuca³ on gdañskiemu astrono-
mowi przestarza³o�æ jego instrumentów17.

Hooke ju¿ w roku 1674 og³asza pracê
zatytu³owan¹ �Animadversions to the first
part of the Machinae coelestis of the dese-
rvedly famous astronomer Johannes Hewe-
lius� (Krytyka pierwszej czê�ci Machinae
coelestis zas³u¿enie s³awnego astronoma
Jana Heweliusza). Twierdzi, ¿e stosowa-
nie lunet wielokrotnie zwiêksza dok³ad-
no�æ pomiaru, a Heweliusz nawet przy
najwiêkszej staranno�ci móg³ uzyskiwaæ
wyniki z dok³adno�ci¹ 3'�4'. Spór roz-

Uczony i wynalazca
Jan Heweliusz

(dokoñczenie z numeru 11/2011)

Machina coelestis, 1673

fabularn¹, fantastyczn¹ opowie�æ o hi-
storii miasta, ludziach, marzeniach.

� Lubiê prowadziæ rozmowy ze starymi
gdañskimi mistrzami, na przyk³ad z Schul-
zem, dlatego umie�ci³em jego XIX wieczn¹
panoramê Gdañska z widokiem na ko�ció³
�w. Trójcy, a po obu stronach � swoje przed-
stawienia tego samego fragmentu. Pozwo-
li³em sobie na zabieg porównania zdjêcia
z albumu �By³ sobie Gdañsk�, na którego
ok³adce, na co zwróci³ uwagê Pawe³ Huelle,
ulic¹ D³ug¹ idzie mê¿czyzna podobny do
mnie. Kolega zrobi³ mi zdjêcie w histo-
rycznym przebraniu na tle malowniczego
zau³ka na Biskupiej Górce, gdzie do dzi�
nie widaæ atrybutów wspó³czesno�ci. Pra-
cuj¹c nad grafikami moja wyobra�nia za-
czyna bardziej hasaæ. Bardzo chêtnie wy-
konujê fantastyczne kompozycje graficzne
umieszczone w scenerii morskiej. Grafika
�Porwanie Europy� rozgrywa siê na tle pa-

noramy Gdañska, w powietrze unosi siê
archaiczny zeppelin i linami próbuje wy-
rwaæ ko�ció³ Mariacki.

* * *
Prezentacja �Okruchy zebrane�. Wysta-

wa gdañskich rysunków i grafik Andrzeja
Taranka� w Oddziale Muzeum Historycz-
nego Miasta Gdañsk Dom Uphagena �
Muzeum Wnêtrz Mieszczañskich, przy ul.
D³ugiej 12 w Gdañsku, czynna bêdzie do
1 stycznia 2012 roku.

Patronat honorowy nad ekspozycj¹
sprawuje Prezydent Miasta Gdañska Pawe³
Adamowicz, mecenat nad przedsiêwziê-
ciem sprawuje Miasto Gdañsk.

KATARZYNA KORCZAK

Skany prac Andrzeja Taranka udostêpni³
Oddzia³ Muzeum Historycznego Miasta
Gdañska Dom Uphagena � Muzeum Wnêtrz
Mieszczañskich.Hala Targowa brama (2000)
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strzyga siê pomiêdzy cz³onkami Royal
Society. Towarzystwo na ¿yczenie Hewe-
liusza wyznacza na arbitra dobrze zapo-
wiadaj¹cego siê astronoma Edmunda
Halleya (1656�1742), który 26 maja
1679 r. przybywa do Gdañska wraz z in-
strumentami. Wyniki obserwacji wykona-
nych obydwoma rodzajami instrumentów
(przy i bez u¿ycia lunetowych celownic)
daj¹ dobr¹ zgodno�æ obserwacji, a tak¿e
tak¹ sam¹ dok³adno�æ pomiarów. Warto
zauwa¿yæ, ¿e b³¹d pomiaru jest sum¹ b³ê-
du celowania i b³êdu podzia³ki. Przepro-
wadzona analiza obserwacji Heweliusza
wykaza³a, ¿e u¿ywanymi przez niego prze-
ziernicami móg³ on celowaæ na gwiazdê
z dok³adno�ci¹ prawie czwartej czê�ci mi-
nuty ³uku. Natomiast b³êdy podzia³ek in-
strumentów potrafi³y przekraczaæ minutê
³uku. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e dok³adno�æ
podzia³ek przyrz¹dów Halleya nie by³a
najwy¿sza. Opuszczaj¹c Gdañsk 8 lipca
Halley pozostawia w formie listu �wiadec-
two maj¹cych miejsce zdarzeñ o tak po-
my�lnym dla Heweliusza przebiegu.

Po¿ar strawi³ prawie ca³kowicie trzy
jego domy wraz z obserwatorium i jego

wyposa¿eniem, bibliotek¹ i ca³ym
maj¹tkiem

Niespodziewanie przychodzi jednak
katastrofa spowodowana wybuchem po¿a-
ru, który wieczorem 26 wrze�nia 1679 r.
strawi³ prawie ca³kowicie trzy jego domy
wraz z obserwatorium i jego wyposa¿e-
niem, bibliotek¹ i ca³ym maj¹tkiem. Po¿ar
nie oszczêdza równie¿ budynków podwó-
rzowych i znajduj¹cej siê tam drukarni
wraz z prawie ca³ym nak³adem �Machinae
coelestis pars posterior�, gdy¿ uratowano
zaledwie kilka egzemplarzy. Wspomniane
dzie³o sta³o siê bibliofilsk¹ rzadko�ci¹,
gdy¿ znane jest z kilkudziesiêciu zacho-
wanych egzemplarzy. Liczba egzempla-
rzy, które Heweliusz zdo³a³ rozes³aæ przed
po¿arem nie przekracza³a bowiem setki.
Natomiast straty spowodowane po¿arem
oceniono na ok. 30 000 talarów.

W�ród tego co ocala³o mo¿na wymie-
niæ: korespondencjê Heweliusza, p³yty
miedziorytnicze z dzie³ ju¿ wydanych oraz
niektóre prace przygotowane do druku,
w tym katalog gwiazd. Licz¹cy wówczas 68
lat uczony siê jednak nie za³amuje i przy-
stêpuje do odbudowy domów oraz obser-
watorium.

Wiktoria wiedeñska18 zainspirowa³a astro-
noma, który na Drodze Mlecznej, pomiê-
dzy gwiazdozbiorami Wê¿ownika, Wê¿a,
Or³a i Strzelca, wyodrêbni³ grupê siedmiu
gwiazd formuj¹c z nich nowy gwiazdo-
zbiór nazwany Tarcz¹ Sobieskiego (Scu-

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik w Galerii �MA£A ¯ABKA�

tum Sobiescianum). Jest to wyraz wdziêcz-
no�ci Heweliusza dla swojego protektora
Jana III Sobieskiego. Dopiero w 1925 r.
uchwa³a Unii Astronomicznej usunê³a
z nazw gwiazdozbiorów nazwiska osób
ziemskich, w tym i Sobieskiego. Pozosta-
³a jednak nazwa Scutum (Tarcza) odwo³u-
j¹ca siê do herbu rodu Sobieskich Janina.
Heweliusz w marcu 1684 roku wysy³a
królowi rysunek nowego gwiazdozbioru
wraz z opisem i okoliczno�ciowymi wier-
szami. Jest to zapowied� jego ostatniego
dzie³a �Uranographii�. Rok 1686 przy-
nosi dokoñczenie dwóch ostatnich prac,
a mianowicie katalogu gwiazd (Catalogus
Stellarum Fixarum) i atlasu nieba (Firma-
mentum Sobiescianum, sive Uranographia),
który w�ród uformowanych przez Heweliu-
sza gwiazdozbiorów zawiera wspomnian¹
Tarczê Sobieskiego.

Szybko siê rozwijaj¹ca choroba nerek
staje na przeszkodzie realizacji dalszych
planów. W rocznicê swoich 76. urodzin,
umiera 28 stycznia 1687 r. Zostaje pocho-
wany w ko�ciele �w. Katarzyny na Starym
Mie�cie.

Na podstawie pozostawionych rêkopi-
sów wdowa po Heweliuszu ju¿ w roku

1687 rozpoczyna druk katalogu gwiazd,
a nastêpnie atlasu nieba. Oba dzie³a pod
wspólnym tytu³em �Prodromus Astrono-
miae cum Catalogo Fixarum et Firmamen-
tum Sobiescianum, sive Uranographia�19

zostaj¹ ostatecznie wydane w trzy lata po
�mierci Heweliusza w roku 1690. Oba dzie-
³a, zgodnie z wol¹ zmar³ego, s¹ dedykowa-
ne królowi Janowi III.

Los dla spu�cizny po Janie Heweliuszu
nie okaza³ siê ³askawy. Pozosta³y przede
wszystkim dzie³a, które wydrukowa³.

JAROS£AW BALCEWICZ

17 Por. P. Rybka, Heweliusz, Warszawa,
1989, s. 74 oraz T. Przypkowski, Jan Heweliusz,
Wroc³aw, 1987, s. 11.

18 Odniesiona 12 wrze�nia 1683 r. nale¿y
do wyj¹tkowych w historii Polski i Europy,
a w jej wyniku olbrzymia armia su³tana (sza-
cowana na ok. 55�60 tys. osób) zosta³a roz-
gromiona i uciek³a w panice. Punktem prze³o-
mowym bitwy dowodzonej przez Jana III
Sobieskiego, by³ zmasowany atak polskiej
husarii.

19 J. Hevelius. Prodromus Astronomiae
cum Catalogo Fixarum et Firmamentum So-
biescianum, sive Uranographia, Gdañsk, 1690.
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Odpowied� autora artyku³u:

List ten powinien zostaæ skierowany do Rady Mniejszo�ci Narodowych i Etnicznych na Pomorzu w celu wyja�nienia aktu-
alnego statusu w niej Zwi¹zku, gdy¿ z jego tre�ci nale¿y s¹dziæ, i¿ autor od dawna nie uczestniczy³ w jej pracach. Nie ka¿da
organizacja musi byæ cz³onkiem Rady, a tak¿e wykazywaæ aktywno�æ uczestnicz¹c w jej dzia³alno�ci. Spo³eczno�æ tatarska jest
podzielona na dwie nie wspó³pracuj¹ce ze sob¹ grupy: jedn¹ skupion¹ wokó³ Zwi¹zku, a drug¹ wokó³ Gminy Muzu³mañskiej.
Niestety, nie jest to wyj¹tek w�ród mniejszo�ci.

JAROS£AW  BALCEWICZ

List do Redakcji
Do Redakcji na rêce Redaktora Naczelnego doc. dr. in¿. Andrzeja Januszajtisa nadszed³ list podpisany przez Prezesa Oddzia³u

Pó³nocno-Zachodniego Zwi¹zku Tatarów RP Omara Asanowicza. Korespondencja dotyczy artyku³u Jaros³awa Balcewicza �Asy¿
w Gdañsku� zamieszczonego w ubieg³orocznym listopadowym numerze �Naszego Gdañska�. Autor poddaje w w¹tpliwo�æ istnienie
Rady Mniejszo�ci Narodowych i Etnicznych na Pomorzu, której przewodniczy Jakub Szadaj. Oto ca³y list:
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Na parafian wychodz¹cych z ko�cio³a
p.w. �w. Aposto³ów Piotra i Paw³a czeka³a
niespodzianka. Grupa dzieci i m³odzie¿y
w s¹siaduj¹cej ze �wi¹tyni¹ altanie ozdo-
bionej kolorowymi �wiate³kami, ga³¹zka-
mi choinki i sianem, zainscenizowa³a ¿ywy
obraz niczym przeniesiony z betlejemskiej
stajenki. Wszyscy w stosownych strojach
stanowili malownicz¹ grupê, której tow-
rzyszy³y ¿ywe zwierzêta � koza, króliki,
gê� i kury. Nastrój podkre�la³y kolêdy od-
twarzane z p³yty, ale do wspólnego ich
�piewania chêtnie w³¹czali siê licznie ze-
brani widzowie. W�ród publiczno�ci po-
jawi³y siê anio³ki i pastuszkowie, czêstu-
j¹cy obecnych cukierkami i pierniczkami.
Podziêkowaniem za wzruszaj¹c¹ scenê
by³y burzliwe brawa i dziêsi¹tki zdjêæ
wykonywanych aparatami fotograficzny-
mi i telefonami komórkowymi. Pó�niej
m³odzi arty�ci przeszli w barwnym orsza-
ku przez wie� pod pami¹tkowy Kamieñ
700-Lecia. Tam kilka dni wcze�niej zosta³a
ustawiona wielka choinka. Udekorowano
j¹ setkami lampek i ozdobami z natural-
nych materia³ów, wykonanymi w ramach
projektu podczas warsztatów.

� Przez kilka sobót ok. 20-osobowa
grupa m³odzie¿y i doros³ych spotyka³a siê
w domu podcieniowym, siedzibie Stowa-
rzyszenia �¯u³awy Gdañskie� � wspomi-
na Bo¿ena Myszk, uczestniczka zajêæ. �
Tam pod kierunkiem fachowców wykony-
wali�my tradycyjne stroiki �wi¹teczne
i ozdoby choinkowe ze s³omy, siana, wikli-
ny, szyszek i innych naturalnych materia-

¯ywa szopka w Trutnowach
Bo¿e Narodzenie w 2011 roku w Trutnowach w gminie Cedry Wielkie otrzyma³o szczególnie bogat¹ oprawê. Dziêki
projektowi �Rok na ¯u³awach� zrealizowanemu przez Stowarzyszenie �¯u³awy Gdañskie�, przy finansowym wsparciu
Samorz¹du Województwa Pomorskiego, �wiêta na d³ugo pozostan¹ w pamiêci mieszkañców, a mo¿e na trwa³e wpisz¹
siê w tradycje miejscowo�ci.

¯ywa szopka w Trutnowach

³ów. Powsta³y gwiazdy, anio³y, wianki, ko-
lorowe kule i ³añcuchy. Wszystko znala-
z³o siê na choince, wzbudzaj¹c zachwyt
mieszkañców i napawaj¹c dum¹ wyko-
nawców.

� To by³y �wietne spotkania, które
przypomnia³y nam chwile przygotowañ
hucznego 700-lecia naszej wsi z 2008
roku � doda³a Aneta Zonek, so³tys Trut-
nów. � Poza tym zacie�ni³y siê wiêzi miê-
dzy uczestnikami, co jest bardzo cenne,
bo przychodzi³y osoby w bardzo ró¿nym
wieku. Wierzê, ¿e bêdzie to pocz¹tek ko-
lejnych, ciekawych inicjatyw. Mamy ju¿
nowe pomys³y, które mamy nadziejê zre-
alizowaæ.

K.K.
ZDJÊCIA STOWARZYSZENIE

�¯U£AWY GDAÑSKIE�


