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Przenieœmy siê zatem do bogatej wsi
¿u³awskiej w XVII w.

Mówiê, ¿e siê z Ank¹ kochamy,
chcemy siê ¿eniæ

Ods³ona 4. Osoby: Gospodarze – ro-
dzice ch³opca. (Wchodzi syn, który pierw-
szy raz odwiedzi³ przysz³ych teœciów.)
Matka (z uœmiechem): Jak przebieg³a wi-
zyta?
Syn (roztrzêsiony): Okropnie! Zajecha-
³em, zsiadam z konia. Wo³am „Witajcie”,
a tu ani ¿ywego ducha. Nikt nie wychodzi,
nie wita, nie odprowadza konia do stajni.
Sam go musia³em przytroczyæ. Podchodzê
do drzwi, pukam. S³yszê niechêtne „proszê”.
Wchodzê. Siedz¹ przy stole, coœ popijaj¹,
patrz¹ na mnie spode ³ba. Nic nie mówi¹,
nie zapraszaj¹ ¿ebym usiad³, nie czêstuj¹.
Na moje dzieñ dobry i pytanie o zdrowie
tylko coœ odmruknêli. Próbujê zagaiæ roz-
mowê o plonach, o ostatniej powodzi i na-
prawie wa³ów, o groŸbie szwedzkiego najaz-
du. Odpowiadaj¹ bardzo niechêtnie. Mówiê,
¿e siê z Ank¹ kochamy, chcemy siê ¿eniæ.
Pytam o zgodê, a oni ani s³owa! Widzia³em
wyraŸnie, ¿e mnie nie chc¹. W koñcu po-
wiedzia³em „zostañcie z Bogiem” i wysze-
d³em. Czujê, ¿e nic z tego nie bêdzie. Jak

Jak wesele, to żuławskie, w dawnym stylu

Zdrowie m³odej pary!
Wielkanoc, to dobra pora na wesele. A jak wesele, to ¿u³awskie, w dawnym stylu. Dla przypomnienia
przedstawiam fragment scenariusza, jaki przygotowa³em dla Stowarzyszenia Trzy Krajobrazy, staraj¹cego
siê przywracaæ autentyczne stare zwyczaje tej piêknej ziemi. Niektóre z nich by³y doœæ osobliwe, jak
np. zachowanie rodziców panny podczas oficjalnych wizyt kawalera, staraj¹cego siê o jej rêkê.

siê nie zgodz¹, to uciekniemy z Ank¹ do
miasta!
Ojciec: I z czego tam bêdziecie ¿yli?
Ostrzegam: jak nam zgotujesz taki wstyd,
to na pieni¹dze nie licz!
Matka: Spokojnie mê¿u, spokojnie synu.
Oni nie s¹ ci niechêtni, tylko przestrzegaj¹
starego obyczaju.
Ojciec: To prawda. Jak z³o¿y³em pierwsz¹
wizytê twoim, droga ¿ono, rodzicom, to
tak samo mnie przyjêli. Myœla³em, ¿e siê
rzucê do Wis³y!
Matka: Za tydzieñ pojedziesz drugi raz
i zobaczysz, ¿e bêdzie inaczej.
Syn: A nie mo¿na wczeœniej?
Matka: Nie. Terminy musz¹ byæ dotrzyma-
ne. W czwartek pierwsza wizyta, w nastêp-
ny czwartek druga. A teraz koñczmy po-
gaduszki. Robota nie mo¿e czekaæ!
Narrator: Rodzice mieli racjê. Zgodnie
z tradycj¹ druga wizyta przebieg³a zupe³-
nie inaczej. Rodzice panny przywitali go
w drzwiach, parobek zabra³ konia do stajni.
Posadzono przysz³ego ziêcia przy stole,
poczêstowano s³odyczami, znalaz³ siê kie-
liszek ja³owcówki, zwanej tutaj machan-
dlem. Pozwolili nawet, by przysz³a Anka.
Po mi³ym przyjêciu wypuœcili go dopiero
wieczorem. W najbli¿sz¹ niedzielê przysz³a

kolej na zarêczyny. Narzeczony przyjecha³
na nie najpiêkniejszym powozem, zaprzê-
¿onym w najlepsze konie, z now¹ uprzê¿¹
i w najlepszym ubraniu.

Jest pracowity i majêtny, nauki pobiera³
w Gdañsku

Ods³ona 5. Osoby: Rodzice kawalera
i panny, swat i kawaler.
Ojciec panny: Witajcie mili s¹siedzi, wi-
taj m³odzieñcze. Wprawdzie wiemy, jaki
jest cel tej niedzielnej wizyty, ale stary
zwyczaj nakazuje, byœcie go jeszcze raz
wy³uszczyli.
Swat: Ten oto ch³opiec, którego ju¿ pozna-
liœcie, pragnie poœlubiæ wasz¹ córkê. Ni-
czego mu nie brak, jest pracowity i majêtny,
nauki pobiera³ w Gdañsku, jeŸdzi³ w g³¹b
kraju dla nauki jêzyka polskiego. Wyma-
gane zwyczajem wizyty odprawi³, wyrazili-
œcie zgodê, wiêc czas na zarêczyny. Mamy tu
pierœcionek zarêczynowy, przeto zawo³ajcie
córkê, ¿eby móg³ jej go w³o¿yæ na palec.
Ojciec panny: Hola, hola, nie tak prêdko.
Najpierw musi dowieœæ, ¿e naprawdê jej
pragnie. Jak wiecie mam trzy córki. Przyjd¹
tutaj do niepoznaki przebrane i zawoalo-
wane. Zobaczymy, czy rozpozna swoj¹ wy-
brankê. (wo³a) WejdŸcie!
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(Wchodz¹ panny w przebraniach, z zas³o-
niêtymi twarzami. Ostatnia ma na sobie
¿ebracze ³achmany, usmolone rêce i udaje
kulaw¹.)
Kawaler (wszystkim siê bacznie przygl¹-
da i waha z wyborem, choæ przecie¿ wie,
która jest t¹ w³aœciw¹. Po d³u¿szym uda-
waniu bierze j¹ za rêce i mówi): Anka.
(zdejmuje chustê zakrywaj¹c¹ jej twarz.
Padaj¹ sobie w objêcia. Po chwili, zmie-
szani, roz³¹czaj¹ siê).
Ojciec kawalera: No synu, na co czekasz?
Swacie, podaj pierœcionki! (M³odzi zak³a-
daj¹ sobie pierœcionki)
Kawaler: Mam jeszcze dla ciebie prezent
zarêczynowy.
Panna: Jedwabna chustka na szyjê? Ma-
rzy³am o takiej. I torebeczka na pachnid³a.
Do tego z³oty wisiorek. Dziêkujê mój ko-
chany. Ja te¿ coœ mam dla ciebie.
Kawaler: Popatrz, ty te¿ pomyœla³aœ o chu-
stce na szyjê! I jeszcze ta sakiewka! I z³ota
zapinka! (Ca³uj¹ siê)
Ojciec kawalera: Co za zgodnoœæ! Oni
nawet myœl¹ razem!
Matka kawalera: Jak to dobrze, ¿e nie
przysz³o im do g³owy obdarowaæ siê trze-
wikami!

Trzeba mieæ czas na zapowiedzi

Ojciec panny: Dlaczego? Buciki, to chy-
ba dobry prezent?
Matka kawalera: Wcale nie. U³atwiaj¹
rozejœcie siê m³odej pary.
Matka panny: Moja matka to samo mó-
wi³a. (Do s³u¿by) Roznieœcie kielichy!
Ojciec panny: Zdrowie m³odej pary!
Wszyscy: Zdrowie!
Ojciec kawalera: Pozostaje jeszcze ustaliæ
datê œlubu.
Kawaler: Za tydzieñ!

Stroje pañstwa m³odych (Olga Leszko)
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Z okazji Świąt Wielkanocnych

wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom

zdrowia, szczęścia w życiu rodzinnym,

satysfakcji i sukcesów w pracy zawodowej

oraz w działalności społecznej

         życzy

Fot. Marek Zarzecki

Ojciec kawalera: Spokojnie synu! Trzeba
mieæ czas na zapowiedzi. Ustalmy termin
za miesi¹c.
Ojciec panny: Tak, to dobra data.
Matka panny: Coœ ty! Przecie¿ tydzieñ
temu by³a pe³nia! Za miesi¹c te¿ bêdzie
tydzieñ po pe³ni.
Obaj ojcowie (razem): No to co?
Matka panny: Jak to, nie wiecie? Prze-
cie¿ jeszcze ubywa ksiê¿yca! Chcecie,
¿eby im w ma³¿eñstwie ubywa³o?

Ojciec kawalera: Racja, trzeba wybraæ
termin po nowiu, gdy ksiê¿yc znowu za-
cznie rosn¹æ.
Ojciec panny: No to za piêæ tygodni.
Kawaler i panna (razem): Za piêæ tygo-
dni?
Ojciec kawalera: Trudno. Wczeœniej siê
nie da. Dope³nijcie kielichów. Zdrowie m³o-
dej pary jeszcze raz!

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zarząd Stowarzyszenia

„Nasz Gdańsk”
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Pierwsza edycja Lokalnych Przewodni-
ków i Przewodniczek mia³a miejsce w 2011
roku na gdañskim osiedlu Zaspa. Trzydzie-
œcioro mieszkañców przygotowa³o siê do
pe³nienia roli przewodników i przewodni-
czek po Kolekcji Malarstwa Monumentalne-
go. W tym roku projekt „Lokalni Przewod-
nicy i Przewodniczki” bêdzie realizowany
tak¿e na Biskupiej Górce, dzielnicy  zapo-
mnianej i czêsto uwa¿anej za nieatrakcyjne
i niebezpieczne miejsce. Celem projektu jest
zmiana postrzegania Biskupiej Górki przez
gdañszczan. W ramach cyklu spotkañ miesz-
kañcy dzielnicy oraz inne osoby zaintere-
sowane wzbogac¹ swoj¹ wiedzê na temat
Biskupiej Górki. Podsumowaniem tej czê-
œci projektu bêdzie wydanie mapy z ozna-
czonymi najciekawszymi miejscami na
tym terenie Projekt Lokalni Przewodnicy
i Przewodniczki zakoñczy siê praktycznym
wykorzystaniem wiedzy i umiejêtnoœci osób
w nim uczestnicz¹cych. Ju¿ podczas trwa-
nia Euro 2012 bêdzie mo¿na skorzystaæ
z oferty zwiedzania miejsc, które nie znajd¹
siê na utartych szlakach turystycznych Gdañ-
ska. Lokalni przewodnicy i przewodniczki
oprowadzaæ bêd¹ po Biskupiej Górce oraz
Kolekcji Malarstwa Monumentalnego na
Zaspie tak¿e podczas wakacji.

Terminarz spotkañ

na Biskupiej Górce:

26.03.12 r., godz.17.30–19.55, dr Maria
Etmañska „Biskupia Górka w dziejach
Gdañska 1124–1920 r.” Zwiedzanie Re-
duty Koszarowej na BG

28.03.12 r., godz.17.30–19.55, dr Maria
Etmañska „Biskupia Górka w dziejach
Gdañska od 1920 r. do chwili obecnej”

18.04.12 r., godz.17.30–19.55, dr hab. in¿.
arch. Jakub Szczepañski „Architektura
Biskupiej Górki”

Projekt „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki” – szansa dla każdego

Czas na Biskupi¹ Górkê
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” jest partnerem projektu „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki” realizowanego na Biskupiej
Górce. Zajêcia przygotowuj¹ce do pe³nienia roli przewodników i przewodniczek s¹ otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

21.04.12 r., godz.11.00–13.15, dr hab. in¿.
arch. Jakub Szczepañski „Architektura
Biskupiej Górki” – spacer

23.04.12 r., godz.17.00–17.45, Anna Perz
Schronisko M³odzie¿owe na Biskupiej
Górce.

23.04.12 r., godz.18.00–19.30, Stanis³aw
Sikora „Wielokulturowoœæ wpisana w
dzieje Gdañska”

24.04.12 r., godz.17.30–19.55, Stanis³aw
Sikora „Wielokulturowoœæ wpisana w
dzieje Gdañska

07.05.12 r., godz.18.00–19.30, Dr Jacek
Kriegseisen „Biskupia Górka w ¿yciu
gdañszczan”

08.05.12 r., godz.18.00–19.30, Dr Jacek
Kriegseisen Biskupia Górka w sztuce
gdañskiej od XVI do XX wieku

15.05.12 r., godz. 18.00–19.30, Anna Perz
„Co przewodnik i przewodniczka wie-
dzieæ powinni” – zajêcia praktyczne

19.05.12 r., godz.10.30–14.00 Anna Urbañ-
czyk „Integracja lokalnych przewodni-
ków i przewodniczek” – warsztaty

Wszystkie wyk³ady bêd¹ odbywa³y siê
w GWSH, ul. Biskupia 24 B, sala 101

Warsztat w dniu 19.05.12 r.: Szko³a Pod-
stawowa nr 21, ul. Na Stoku 43

Informacje o zajêciach na Biskupiej Górce:
przewodnicy.bg@gmail.com

Projekt realizowany ze œrodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej
i Stowarzyszenie Waga.

Partnerzy: Gdañska Wy¿sza Szko³a Hu-
manistyczna, Partnerstwo dla Biskupiej
Górki, Stowarzyszenie Nasz Gdañsk

Patroni medialni: Dziennik Ba³tycki, Radio
Gdañsk, www.trojmiasto.pl

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” odbêdzie siê 24 kwietnia (wtorek) 2012 r.

o godz. 17.00 (drugi termin o godz. 17.30) w Domu Studenta Akademii Sztuk Piêknych

przy ul. Chlebnickiej 13/16 na I piêtrze w sali nr 105.

Fot. Wojtek Ostrowski

Cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”!
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Znu¿eni przed³u¿aj¹cym siê sporem
i powtarzaj¹cymi siê coraz bardziej absur-
dalnymi szczegó³ami proponowanej k³adki

Korespondencja w sprawie

k³adki nad Mot³aw¹
przewidzianej na to sumy 13 milionów z³
(pismo nr 1). Po pewnym czasie otrzyma-
liœmy odpowiedŸ (pismo nr 2), podpisan¹

na O³owiankê przes³aliœmy do Pana Pre-
zydenta Gdañska pismo z propozycj¹ bar-
dziej racjonalnego i efektywnego wydania

1%
Szanowni Cz³onkowie i Sympatycy Stowarzyszenia

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

w wysokoœci 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.

Jednoczeœnie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na nasze konto

darowiznê w wysokoœci 1% od podatku dochodowego za rok 2010.

Stowarzyszenie nasze dzia³alnoœæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków.

Pozyskane w ten sposób wszystkie œrodki przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ na

rzecz mieszkañców naszego Miasta.
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Po obejrzeniu zdjêcia z zaplanowan¹
k³adk¹ przez Mot³awê nasunê³o mi siê
kilka uwag:
1. Patrz¹c od strony Zielonej Bramy k³adka

znalaz³a by siê za zakrêtem, a wiêc by³a-
by niewidoczna dla jednostek p³ywaj¹-
cych praw¹ stron¹ zgodnie z przepisem
ruchu na rzekach i kana³ach, zmusi to
do wp³yniêcia jednostki na œrodek rzeki

2. W wypadku p³yniêcia jednostk¹ z prze-
ciwka musi byæ ustalone pierwszeñ-
stwo przejazdu.

CZYTELNICY PISZĄ

Argumenty przemawiaj¹ za promem
3. Dla wiêkszych jednostek stacjonuj¹-

cych przy Zielonej Bramie przejœcie
musi byæ szerokie z zapasem bezpie-
czeñstwa z obu stron.

4. Dla wszelkich parad jednostek p³ywaj¹-
cych k³adka bêdzie du¿¹ przeszkod¹,
wrêcz uniemo¿liwi ogl¹danie jej lub
wymusi skrócenie trasy tylko do k³adki
i z powrotem. Bêdzie to ze szkod¹ dla
ludzi chc¹cych j¹ ogl¹daæ miêdzy Zie-
lon¹ Bram¹ a k³adk¹. Wrêcz sobie tego
nie wyobra¿am.

5. Przewiduje siê odnowienie nabrze¿a na
Wyspie Spichrzów i tym samym stacjo-
nowanie przy nim jednostek p³ywaj¹-
cych. Ponadto przewiduje siê stacjono-
wanie tych¿e za Zielonym Mostem gdy
bêdzie on podnoszony w przysz³oœci.
Tak wiêc powy¿sze argumenty przema-
wiaj¹ za funkcjonowaniem promu.

TADEUSZ ZYDEL,

MIESZKANIEC DOLNEGO MIASTA GDAÑSK,

13 MARCA 2012 R.

przez Pana Wiceprezydenta Bojanowskie-
go, z wyliczonymi zaletami planowanego
po³¹czenia O³owianki z Zamczyskiem (we-
d³ug nas znacznie taniej i bezkonfliktowo
daj¹cymi siê uzyskaæ za pomoc¹ promu
i autobusu). Nie podjêto nawet próby usto-
sunkowania siê do naszej propozycji. De-
cyzja zosta³a podjêta i koniec! Na to wy-

s³aliœmy odpowiedŸ (pismo nr 3) z dodat-
kowym uzasadnieniem naszego stanowi-
ska. Charakterystyczne jest, ¿e Redakcja
„Dziennika Ba³tyckiego”, która niedawno
wrêcz zachêca³a do publicznej dyskusji na
ten temat, zamieœci³a tylko odpowiedŸ Pre-
zydenta Miasta. Tak jakby nasze pisma nie
by³y g³osem w dyskusji! Wobec tego publi-

kujemy je w naszym miesiêczniku, wraz
z pierwszym g³osem Czytelnika, który do
nas wp³yn¹³. Zapraszamy do wypowiedzi
na ten wa¿ny temat. Nie mo¿emy dopuœciæ
do zatkania Mot³awy, bêd¹cej od ponad ty-
si¹ca lat ¿yciodajn¹ arteri¹ wodn¹ naszego
miasta, tego rodzaju szlabanem!
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Mimo wystêpowania w nim 3 dzie³ ob-
razuj¹cych stacje Drogi Krzy¿owej (Chrystus
przed Pi³atem, Œw. Weronika, Ukrzy¿o-
wanie), cykl ten nie mo¿e pe³niæ roli Kal-
warii, gdy¿ brak jest 11 pozosta³ych stacji.

Cztery obrazy Hermana Hahna

Za to obecne s¹ w nim dzie³a obrazuj¹ce
epizody z ¿ycia i mêczeñstwa Jezusa, nie
wystêpuj¹ce w Drodze Krzy¿owej. Kolej-
no s¹ to: Nawiedzenie, Adoracja Dzieci¹t-
ka (Pok³on pasterzy), Pok³on Trzech Króli,
Przemienienie Pañskie, Pojmanie Jezusa
w Ogrójcu, Biczowanie Chrystusa, Cier-
niem ukoronowanie, Zmartwychwstanie
Pañskie i Wniebowst¹pienie. Mimo, ¿e pa-
sja Jezusa Chrystusa obejmuje w zasadzie
wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do
Wniebowst¹pienia i mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest szerszym pojêciem ni¿ Droga Krzy¿o-
wa, to pojawiaj¹ siê te¿ w sztuce bardziej
skrótowe wersje Pasji, ¿e wystarczy przy-
pomnieæ cykl 5 obrazów Pasji, wykona-
nych przez Rembrandta, które mo¿na po-
dziwiaæ w Alte Pinakothek w Monachium,
czy wielce ciekawe obrazy stropu w gabine-
cie burmistrza, gdañskiego Ratusza Staro-
miejskiego, ukazuj¹ce 10 scen mêczeñstwa
Chrystusa. Szerszy wyk³ad tego tematu,
oparty na Ma³ej Pasji Albrechta Durera,
znajdujemy w o³tarzu g³ównym bazyliki
Mariackiej w Gdañsku. Wracaj¹c do o³tarzy
w ambicie katedry oliwskiej, warto zauwa-
¿yæ, ¿e cztery umieszczone w nich obrazy,
zosta³y namalowane przez najwybitniej-
szego gdañskiego malarza, doby prze³omu
renesansu i baroku Hermana Hahna. S¹ to
kolejno: Adoracja Dzieci¹tka (przed 1628 r.),
Pojmanie Jezusa w Ogrójcu (1622 r.), Bi-
czowanie Chrystusa (1622 r.), Œw. Weroni-
ka ociera twarz Chrystusowi (przed 1628 r.).
Obraz „Cierniem Ukoronowanie” pochodzi
z warsztatu Hermana Hahna. Otwieraj¹ce
i zamykaj¹ce ambit skrzyd³a transeptu, de-
korowane s¹ podobnie dzie³ami z warsztatu
Hahna: po stronie pó³nocnej „Zwiastowa-
nie” w o³tarzu „Zwiastowania NMP”, a po
stronie po³udniowej wolno wisz¹cy obraz
„Wniebowst¹pienie Chrystusa”.

Głowa Chrystusa jest uwieńczona koroną cierniową i rozjaśniona
aureolą, której nie widzą oprawcy

Magia gdañskiej sztuki
W katedrze oliwskiej, wœród wielu miejsc i obiektów o najwy¿szej randze artystycznej, skupia szczególn¹
uwagê turystów i wiernych ambit, który jest wyj¹tkowy w sztuce Pomorza Gdañskiego, takim za³o¿eniem

architektonicznym poszczyciæ siê mo¿e niewiele koœcio³ów w Polsce. W ambicie przyci¹gaj¹ uwagê: o³tarze, 13 obiektów
u³o¿onych w cykl pasyjny, mo¿na im nadaæ wspólny tytu³: „¯ycie i pasja Jezusa Chrystusa”.

W „Adoracji Dzieci¹tka” scenê oœwie-
tla œwieca, której z³ocisty blask potêguje
przekazywane w obrazie emocje.

Madonna tuli dzieci¹tko, pe³na matczy-
nego ciep³a. Postacie pasterzy w pó³mro-
ku, zindywidualizowane gestami i mimik¹,
z rustykaln¹ nabo¿noœci¹ pochylaj¹ siê ku
Madonnie i Dzieciêciu, przejête niezwy-
k³ym wydarzeniem.

ch³ód ³añcucha, na którym Mesjasz pro-
wadzony jest na miejsce kaŸni.

W „Biczowaniu Chrystusa” Hahn po-
kazuje karykaturalne twarze oprawców,
drêcz¹cych Jezusa w zapamiêtaniu, z pasj¹
i dzik¹ namiêtnoœci¹. Umêczone cia³o Zba-
wiciela, ustawione jest w jaskrawym, oœle-
piaj¹cym œwietle. Uderzaj¹ca jest bezpo-
œrednioœæ przekazu: mo¿na niemal dotkn¹æ
ran Chrystusa. W predelli o³tarza obok sce-
ny ze œw. Piotrem umieszczona jest figur-
ka koguta (niem. hahn), bêd¹ca swoistym
autografem malarza.

W obrazie ze œw. Weronik¹, artysta za-
stosowa³ czytelny podzia³ na pierwszopla-
now¹ strefê dobra z postaci¹ Chrystusa i œw.
Weroniki i cofniêt¹ w cieñ stref¹ z³a z sil-
nymi, wyrazistymi postaciami zbirów za-
daj¹cych cierpienia swojej ofierze. Niez³e
studia portretowe osób dramatu. W tym
ujêciu nie ma miejsca na t³o, postacie wy-
chodz¹ z ram.

„Cierniem ukoronowanie”, to chyba
najbardziej wymowna czêœæ ca³ego cyklu.
Pora¿a realistyczna brutalnoœæ sceny. G³owa
Chrystusa jest uwieñczona koron¹ cierniow¹
i rozjaœniona aureol¹, której nie widz¹
oprawcy.

Widz¹ oni jedynie cierpienie Jezusa, co
jeszcze bardziej zachêca ich do zadawania
bólu. G³ówny oprawca patrzy prosto na
widza, jakby czeka³ na aplauz i pochwa³ê
swojej rzemieœlniczej sprawnoœci kata. Szy-
derczo w tym kontekœcie brzmi¹cy fragment
„Pieœni nad Pieœniami” (3:11) umieszczony
pod obrazem dope³nia ponury obraz udrêki
Zbawiciela.

Archanio³ Gabriel w œnie¿nobia³ej szacie
zwiastuje Marii niepokalane poczêcie

Autor „Zwiastowania” skupia siê na te-
macie, bez stosowania dekoracyjnych efek-
tów. Archanio³ Gabriel w œnie¿nobia³ej sza-
cie zwiastuje Marii niepokalane poczêcie.
Oszczêdnoœæ gestu, kolorów i detali, poza
nieod³¹cznymi atrybutami (lilia, pulpit, ksiê-
ga), uwydatnia si³ê przekazu. W uwiecz-
nionej chwili malarz prosto ukaza³ treœci
ewangeliczne. Generalnie w malarskich sce-

Ofiara Ukrzy¿owania, jako algorytm zbawienia

zadany ka¿demu do wyra¿enia swojej postawy

W obrazie „Pojmanie Jezusa w Ogrójcu”,
silnie dzia³a kontrast pomiêdzy ³agodn¹
i spokojn¹ postaci¹ Jezusa, a dynamizmem
odra¿aj¹cych postaci zbirów otaczaj¹cych
Chrystusa. Scena jest mocno oœwietlona bla-
skiem pochodni, potêguj¹cym efekt kon-
trastu. St³oczenie postaci i ekspresja jest
taka, jak na przepojonym religijn¹ pasj¹
obrazie Grünewalda „Naigrywanie”. Wi-
zerunek œw. Piotra w obrazie Hahna, jest
jakby autorskim komentarzem dla przed-
stawionej sceny. Rzuca on spojrzenie pe³ne
zdziwienia i dezaprobaty dla zdradzieckiego
poca³unku Judasza. Widz staje siê œwiad-
kiem ¿ywej sceny. Realizm przedstawienia
pog³êbia chropowata twardoœæ powrozu
owiniêtego wokó³ szyi Jezusa i metaliczny
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nach biblijnych Hahna brak jest odniesieñ
do konkretów i realiów gdañskich, co pod-
kreœla ponadczasowoœæ i uniwersalnoœæ
prezentowanych treœci.

Prace Hermana Hahna powstawa³y w okre-
sie, kiedy Zachód pozna³ ju¿ dzie³a Car-
raccich, Caravaggia i El Greca oraz kiedy
tworzyli swoje dzie³a Rubens, van Dyck
i Ribera. Operowanie œwiat³em u Hermana
Hahna przypomina najlepsze osi¹gniêcia
luministyczne malarskich szkó³ europej-
skich, w tym praskiej szko³y rudolfiñskiej
budowanej na dzie³ach w³oskich, hiszpañ-
skich, niemieckich i niderlandzkich. Wy-
starczy porównaæ omówiony wy¿ej obraz
„Pojmanie Jezusa…” z „Chrystus przed
arcykap³anem” autorstwa Gerrit van Hon-
thorsta z 1627 r. Hahnowski realizm, bliski
scenom rodzajowym przypomina obrazy
Caravaggia, jednak¿e bez jego ekstrawagan-
cji, jakby Hahn pilnie uwzglêdnia³ uchwa-
³y soboru trydenckiego (1545–63) o tym
co jest dopuszczalne w malarstwie sakral-
nym. Na zakoñczenie tych uwag mo¿na
jeszcze zapytaæ, czy kiedykolwiek Hahn
pokusi³ siê o umieszczenie w tych religij-
nych scenach swojego autoportretu, tak jak
mia³o to w zwyczaju czyniæ wielu artystów
(Caravaggio w Mêczeñstwie Mateusza, Dürer
w Pok³onie Trzech Króli, Joos van Cleve
w cudownym gdañskim O³tarzu œw. Raj-
nolda) i czy w tych obrazach ów autopor-
tret artysty zostanie kiedyœ odkryty?

Je¿eli nie u ka¿dego omawiany cykl wy-
wo³uje od razu przemianê duchow¹, choæ
przy wielokrotnym ogl¹daniu i to jest
mo¿liwe, to przynajmniej prace te pozwa-
laj¹ zastanowiæ siê nad kilkoma istotnymi
zagadnieniami. Pasja Jezusa i mêczeñstwa
œwiêtych za swoj¹ wiarê – dla ateistów s¹
czynami szaleñców, dla wierz¹cych s¹ to
uzasadnione cudami, œwiadome wybory
osób œwiêtych, podpowiadane przez si³y

nadprzyrodzone. Jest to mi-
sja, pos³annictwo realizowane
konsekwentnie, a¿ do mêczeñ-
skiej œmierci, w sposób nie-
ustraszony, bo mêczennik jest
pewny niebiañskiej nagrody,
s³odkiego niebiañskiego ¿ycia
wiecznego. Warto zatem za-
daæ sobie w tym momencie py-
tanie o to, jaki sens ma nasze
¿ycie.

Abyœmy zbyt ³atwo naszych
s³aboœci nie nazywali

potrzebami

Po³owa ludzkoœci upatruje
sensu ¿ycia w zewnêtrznym
pos³annictwie w zewnêtrznym
przeznaczeniu, którego nale-
¿y poszukiwaæ, lub na jego
ujawnienie nale¿y cierpliwie
oczekiwaæ. Oparte jest to na
podobnej zasadzie na jakiej
chrzeœcijanie uwa¿aj¹, ¿e „w³aœciwy sens
dziejom ludzkoœci nada³a dopiero ofiara
Chrystusa”. Wielu jednak nie przyjmuj¹c
tej interpretacji, nie czeka na jakieœ irra-
cjonalne objawienie siê sensu ¿ycia, które
mo¿e nigdy nie nast¹piæ, lecz przystêpuje
do budowania w³asnego, niejako autorskie-
go sensu ¿ycia, najczêœciej kieruj¹c siê ro-
dzinn¹ tradycj¹, lub posiadanym talentem,
upatruj¹c go w twórczej, artystycznej dzia-
³alnoœci, sukcesach sportowych, wynalaz-
czoœci, nauczaniu, przewodnictwie czy po-
bo¿noœci wreszcie. W ¿yciu mêczenników
³¹czy siê zewnêtrzny i wewnêtrzny model
realizowania sensu ¿ycia, zewnêtrznych
znaków i sygna³ów podpowiadaj¹cych dro-
gê oraz wewnêtrznych predyspozycji i cnót
koniecznych do realizacji powziêtego za-
mierzenia i wytyczonego celu, z gotowo-

œci¹ do wyrzeczenia i ofiary
w³¹cznie. W tym miejscu
potrzebna jest refleksja, aby-
œmy zbyt ³atwo naszych s³a-
boœci nie nazywali potrze-
bami, z których w ¿adnym
przypadku nie mo¿emy zre-
zygnowaæ oraz abyœmy zbyt
pochopnie cudzych potrzeb
nie nazywali karygodnymi
s³aboœciami, z których win-
ni oni zrezygnowaæ jak naj-
prêdzej.

W œwietle powy¿szych
uwag istotne staje siê, do ja-
kiego œwiata zapraszaj¹ nas
autorzy omówionej Pasji: do
œwiata w³asnej lub fundato-
rów wyobraŸni czy do œwia-
ta irracjonalnego objawie-

nia. Czy autorzy tych tchn¹cych œwiêto-
œci¹ dzie³ byli twórcami, czy jedynie me-
dium. A mo¿e by³o jeszcze inaczej. Mo¿e
nasz artysta – np. Hahn – sam nie bêd¹c
nigdy medium i nie doznawszy nigdy irra-
cjonalnego objawienia, si³¹ swego talentu
i wyobraŸni przybli¿y³ nas do naprawdê
istniej¹cej i funkcjonuj¹cej irracjonalnej
rzeczywistoœci, przybli¿y³ nas do rzeczy
wielkich, dalekich i œwiêtych, maj¹cych
wp³yw na najg³êbszy i najprawdziwszy
sens naszego ¿ycia?

Mo¿e id¹c za t¹ ambitn¹ wskazówk¹,
równie¿ nam uda siê w czas œwi¹teczny
odkryæ jakieœ tajne, mistyczne przes³anie
w œwiecie codziennych, realnych zjawisk.
Jeœli takie podejœcie nie musi dla ka¿dego
stawaæ siê od razu imperatywem katego-
rycznym, to dlaczego nie mog³oby przy-
najmniej staæ siê odœwiêtnym zwyczajem?
To bywa, jak nowe narodziny skutkuj¹ce
przemian¹ duchow¹, pozwalaj¹c¹ na nowo
okreœliæ sens w³asnego ¿ycia i ogólnie,
sens rzeczywistoœci. Pomocn¹ mo¿e oka-
zaæ siê muzyka J. S. Bacha, którego utwo-
ry czêsto rozbrzmiewaj¹ w katedrze oliw-
skiej i który w swojej muzyce organowej
stara³ siê przekazaæ harmoniê natury, doty-
kaj¹c g³êbi bytu po³¹czeniem mistycznego
przes³ania z realnoœci¹ dŸwiêków, obra-
zów i zjawisk. W muzyce tej Bach utrwa-
la³ wieczn¹ symfoniê Boga o nieustaj¹cym
zwyciêstwie ¿ycia nad œmierci¹. Odwiedzaj-
my zatem katedrê oliwsk¹, niech zadzia³a
magia Gdañska.

AUTOR TEKSTU I FOTOGRAFII

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Pe³ne ekspresji Pojmanie Jezusa w Ogrójcu

Ponury obraz drêczenia wierz¹cego w swoj¹ misjê Jezusa



Z ka¿dym rokiem wzrasta liczba pacjen-
tów lecz¹cych siê w WCO. Ze statystyk
prowadzonych przez tê placówkê wynika,
¿e rok temu przyjêto tu ponad 150 tys. cho-
rych, podczas gdy 10 lat temu w centrum
leczy³o siê 70 tys. osób.

Ponad dwukrotny wzrost liczby pacjen-
tów oznacza, ¿e aby zapewniæ stale powiêk-
szaj¹cej siê rzeszy pacjentów potrzebne le-
czenie, centrum musi poszerzaæ zakres
wykonywanych us³ug medycznych.

Inwestycja by³a mo¿liwa dziêki finan-
sowemu wsparciu samorz¹du wojewódz-
twa pomorskiego, który przekaza³ blisko
1,36 mln z³, oraz œrodkom w³asnym WCO

Nowy blok operacyjny

w Wojewódzkim Centrum

Onkologii w Gdañsku
24 lutego br. uroczyœcie otwarto blok operacyjny w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdañsku. Bêd¹ na nim przeprowadzane
ma³e i œrednie zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej.

Hanna ZYCH-CISOÑ, wicemarsza³ek województwa pomorskiego:
– Inwestycje podejmowane przez WCO realizowane s¹ w ramach Programu „Zdrowie
dla Pomorzan 2005–2013”. To strategiczny plan rozwoju sektora ochrony zdrowia
w województwie pomorskim. Powsta³ w celu zaspokojenia potrzeby prowadzenia
w regionie spójnej polityki zdrowotnej. Program obejmuje dyscypliny, które ze wzglêdu
na epidemiologiê musz¹ byæ traktowane priorytetowo w zakresie organizacji œwiadczeñ
zdrowotnych, finansowania infrastruktury i sprzêtu medycznego oraz zakupu us³ug
medycznych. Zasadniczym celem wdro¿enia przyjêtych w Programie „Zdrowie dla
Pomorzan 2005–2013” za³o¿eñ jest poprawa dostêpnoœci do œwiadczeñ zdrowotnych
dla mieszkañców województwa pomorskiego oraz coraz lepsza jakoœæ us³ug medycznych
w podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹.

w kwocie 500 tys. z³. Kompleksowo zmodernizowano
pomieszczenia na drugim piêtrze budynku WCO, dziê-
ki czemu powsta³ nowy blok operacyjny, na którym
bêd¹ przeprowadzane ma³e i œrednie zabiegi z zakresu
chirurgii onkologicznej. Na potrzeby czêœci zabiegowej
przebudowano wnêtrze, wymieniono stolarkê okienn¹
i drzwi, a tak¿e instalacjê wewnêtrzn¹. Uda³o siê rów-
nie¿ zakupiæ wyposa¿enie medyczne, w tym m.in. lam-
pê operacyjn¹ i cztery ³ó¿ka szpitalne.

To druga ju¿ zrealizowana w ostatnich latach tak
du¿a inwestycja w WCO. W 2010 roku zakoñczono
rozbudowê centrum i wyposa¿ono obiekt w nowo-
czesn¹ aparaturê medyczn¹. Pierwsz¹ kondygnacjê
(372,25 m kw.) zajê³y: pracownia diagnostyki obra-
zowej wraz z wyposa¿eniem (tomokomputer, rezo-
nans magnetyczny, aparat RTG, mammograf cyfrowy,
USG) oraz pracownia endoskopowa z wideogastrosko-
pem i wideokolonoskopami. Na drugiej kondygnacji
(311,39 m kw.) znajduje siê siedem gabinetów lekar-
skich i sala spotkañ.
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Tegoroczna inwestycja to kolejny etap dostosowywania WCO do standardów
nowoczesnej ochrony zdrowia.



Wolontariusze, obs³uguj¹cy pierwsz¹ tego
typu infoliniê onkologiczn¹ w regionie, nie tyl-
ko podtrzymaj¹ na duchu, ale te¿ udziel¹ wielu
praktycznych informacji o profilaktyce nowo-
tworowej, miejscach wykonywania badañ czy
mo¿liwoœciach uzyskania pomocy psychologa.

Infolinia onkologiczna dla pacjentów i ich
bliskich z województwa pomorskiego ruszy³a
1 lutego 2012 r. Nowa us³uga, której jednym
z organizatorów jest samorz¹d województwa
pomorskiego, funkcjonuje w Wojewódzkim
Centrum Onkologii w Gdañsku, pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Psychoonkologiczne-
go. Na przeszkolenie wolontariuszy (g³ównie
studentów wydzia³u lekarskiego Gdañskiego
Uniwersytetu Medycznego, studentów psycho-
logii, cz³onków stowarzyszeñ) oraz wyposa¿e-
nie Urz¹d Marsza³kowski Województwa Po-
morskiego przeznaczy³ 33 tys. z³.

Infolinia pe³ni rolê Ÿród³a wiedzy oraz
wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Wzmacnia
dzia³ania prozdrowotne, realizowane od lat
w województwie pomorskim w ramach za³o-
¿eñ strategicznych programu „Zdrowie dla
Pomorzan 2005–2013”, oraz programy zdro-
wotne prowadzone przez samorz¹dy lokalne
i placówki lecznicze.

Twórcom infolinii zale¿y na zaoferowaniu
skutecznej pomocy pacjentom, którzy zostali
doœwiadczeni chorob¹ nowotworow¹. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e jej skutki chorzy odczuwaj¹ nie
tylko w wymiarze fizycznym, ale te¿ psychicz-
nym. Nowa us³uga s³u¿y wskazaniu, ¿e szyb-
ko zastosowana diagnostyka i terapia mog¹
przynieœæ znaczn¹ poprawê stanu zdrowia,
a nawet ca³kowite wyleczenie. Szybko podjê-
ta interwencja ma wymiar tak¿e spo³eczno-
ekonomiczny poprzez zmniejszenie nak³a-
dów na zasi³ki chorobowe, renty inwalidzkie
i pomoc spo³eczn¹.

Infolinia jest pomocna przy likwidacji lêku
przed chorob¹ u pacjentów z podejrzeniem
nowotworu i przy zwalczaniu fobii nowotwo-
rowej. Czynna jest codziennie, 24 godziny na
dobê.

Pierwsza na Pomorzu

bezp³atna infolinia onkologiczna
Telefonuj¹c pod bezp³atny numer 800 08 01 64, mo¿na uzyskaæ odpowiedzi na wiele pytañ dotycz¹cych choroby nowotworowej,
które wahamy siê zadaæ w rozmowie z lekarzem w cztery oczy.
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Wolne Miasto Gdańsk

Komisariat Generalny

RP
W szeœciu punktach artyku³u 104 traktatu wersalskiego okreœlono prawa Polski w przysz³ym Wolnym Mieœcie. Sprowadza³y
siê one do: w³¹czenia WM do polskiego obszaru celnego, powierzenia rz¹dowi polskiemu prowadzenia spraw zagranicznych
WM, zapewnienia równouprawnienia Polaków, u¿ywania portu i dróg wodnych, kontroli administracji Wis³y i sieci kolejowych,
prawa rozbudowy i ulepszeñ dróg wodnych.

Rzeczypospolitej Polskiej w Gdañsku”, ale
w art. 1 konwencji polsko-gdañskiej (pa-
ryskiej) nazwano go ostatecznie przedsta-
wicielem dyplomatycznym Rz¹du Polskie-
go z siedzib¹ w Gdañsku. Tak te¿ zwraca³
siê do niego Senat gdañski umniejszaj¹c
jego znaczenie i szerokie kompetencje.

Senat Wolnego Miasta nie mia³ prawa
utrzymywania w Warszawie swojego

przedstawiciela

Rz¹d polski pozosta³ jednak przy na-
zwie Komisarza Generalnego RP, który
niezmiennie u¿ywa³ tego tytu³u. Osoby
piastuj¹ce tê godnoœæ otrzymywa³y ponad-

Pomimo ¿e traktat przyznawa³ Polsce
szerokie uprawnienia, strona gdañska d¹-
¿y³a do zawê¿enia, a konwencja paryska
z 9 listopada 1920 r.1 nie u³atwia³a Polsce
ich egzekwowania. Dotyczy to równie¿
umowy warszawskiej2 z 1921 r.

W³adze WMG dyskryminowa³y stronê
polsk¹

Konwencja ogranicza³a równie¿ upraw-
nienia obywateli polskich w Gdañsku po-
mimo, ¿e traktat wersalski zniós³ prawa
niemieckie ograniczaj¹ce swobodê narodo-
woœciow¹. Jêzykiem urzêdowym by³ jêzyk
niemiecki. Jedynie dokumenty urzêdowe

rzystaæ z zapisu art. 3 umowy warszaw-
skiej mówi¹cego, ¿e „Przez przyjêcie sta-
nowiska urzêdnika w bezpoœredniej lub
poœredniej s³u¿bie pañstwowej Wolnego
Miasta Gdañska nabywa cudzoziemiec
obywatelstwo gdañskie, o ile w dokumen-
cie nominacyjnym lub w dokumencie po-
twierdzaj¹cym nominacjê nie uczyniono
przeciwnego zastrze¿enia”.

Jeszcze przed wejœciem w ¿ycie trakta-
tu wersalskiego Polska rozpoczê³a tworze-
nie w Gdañsku placówek reprezentuj¹cych
jej interesy. Po wejœciu w ¿ycie postano-
wieñ traktatowych przyby³ do Gdañska dr
Maciej Biesiadecki. By³ on pierwszym

Hotel Danziger Hof, który by³ pierwsz¹ tymczasow¹ siedzib¹
Komisariatu Generalnego RP

Druga siedziba Komisariatu (w latach 1920–1921) w Gdañsku
Wrzeszczu przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 3 a

wysy³ane do Polaków i Kaszubów zamiesz-
kuj¹cych WMG mia³y do³¹czane t³uma-
czenie na jêzyk polski. W praktyce w³adze
WMG dyskryminowa³y stronê polsk¹
w odniesieniu do mo¿liwoœci osiedlania
siê, zak³adania firm, przedsiêbiorstw i spó³-
ek handlowych, przywozu towarów pol-
skich czy te¿ nabywania nieruchomoœci.
Podobnych przeszkód nie doœwiadczali
Niemcy. Ci ostatni mogli w praktyce ko-

Komisarzem Generalnym Rzeczpospolitej
Polskiej (od 8 lutego 1920 r. do 5 lipca
1921 r.). Tytu³ ten nawi¹zywa³ do okresu
przedrozbiorowego. Przedstawiciel króla
polskiego w Gdañsku Aleksy Husarzew-
ski, mianowany przez Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego w 1770 r., nosi³ bowiem
tytu³ Generalnego Komisarza Królewskie-
go. Co prawda Polska proponowa³a dla
swego przedstawiciela tytu³ „Rezydenta

to urzêdowy tytu³ ministra, co mia³o pod-
kreœlaæ rolê tego stanowiska. O tym, ¿e
nie by³ to przedstawiciel dyplomatyczny
w œcis³ym tego s³owa znaczeniu œwiadczy
fakt, ¿e dla Komisarza Generalnego RP
nie by³o przewidziane agrément3 senatu
gdañskiego. Nie by³ on akredytowany, lecz
mianowany przez rz¹d Polski. Ponadto
stosunki pomiêdzy Polsk¹ a Gdañskiem
nie mia³y charakteru równorzêdnoœci, gdy¿
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senat Wolnego Miasta nie mia³ prawa utrzy-
mywania w Warszawie swojego przedsta-
wiciela. W³adze WMG mog³y siê zwracaæ
do rz¹du polskiego wy³¹cznie za poœred-
nictwem Komisarza Generalnego RP. Ten
ostatni by³ jedynym pe³nomocnym przed-
stawicielem Polski w Wolnym Mieœcie,
a inni urzêdnicy byli mu podporz¹dkowa-
ni. Wp³ywa³ te¿ na obsadê Komisariatu,
gdy¿ pocz¹tkowo premier, a póŸniej mini-
ster spraw zagranicznych, w porozumieniu
z Komisarzem, mianowali urzêdników
Komisariatu4. Osobiœcie podlega³ bezpo-
œrednio premierowi i wobec niego by³ od-
powiedzialny. Jedynie w sprawach dyplo-
matycznych komunikowa³ siê z ministrem
spraw zagranicznych. Dla spraw gdañskich
utworzono w Prezydium Rady Ministrów
osobny referat gdañski. PóŸniej zmieniono
podleg³oœæ s³u¿bow¹ Komisarza na mini-
stra spraw zagranicznych.

Komisariat Generalny tworzy³ Komi-
sarz wraz ze swym personelem, który od 6
grudnia 1923 r. sk³ada³ siê z 60 osób. Jak
stanowi³ art. 2 konwencji paryskiej Polsce
przypad³o „prowadzenie Spraw Zagranicz-
nych Wolnego Miasta Gdañska”, a „Pasz-
porty, wydane obywatelom gdañskim, bêd¹
zapewnia³y opiekê polsk¹ zagranic¹ tylko
w tym wypadku, je¿eli bêd¹ mia³y wizê

Przedstawiciela Rz¹du Polskiego w Gdañ-
sku”. Komisarz Generalny RP korzysta³
z prawa eksterytorialnoœci na terytorium
WM oraz ustala³ listê urzêdników polskich
w Gdañsku do przyznania statusu dyplo-
matycznego. Jego istotn¹ rol¹ by³a te¿
ochrona obywateli polskich oraz ich inte-
resów. Ponadto posiada³ znaczny wp³yw
na dzia³alnoœæ organizacji polonijnych,
które za poœrednictwem komisariatu rz¹d
polski wspiera³ finansowo.

Pierwszy Komisarz urzêdowa³ w: Danziger
Hof (Gdañski Dwór), nastepnie przy ulicy
Delbrückalle (obecnie ul. M. Sk³odow-
skiej-Curie 3a) w Gdañsku-Wrzeszczu

i docelowo przy ulicy Neugarten
(obecnie ul. Nowe Ogrody 27)

Pierwszy Komisarz przez cztery mie-
si¹ce urzêdowa³ w nieistniej¹cym ju¿ ho-
telu Danziger Hof (Gdañski Dwór) na
G³ównym Mieœcie przy ulicy Dominik-
swoll 6 (obecnie ul. Wa³y Jagielloñskie),
a 7 czerwca 1920 r. przeniós³ siê do bu-
dynku przy ulicy Delbrückalle (obecnie
ul. M. Sk³odowskiej-Curie 3a) w Gdañ-
sku-Wrzeszczu. Natomiast w roku 1921
mia³a miejsce kolejna, docelowa ju¿, prze-
prowadzka na ulicê Neugarten (obecnie ul.
Nowe Ogrody 27), gdzie mieœci siê teraz

Tablica pami¹tkowa na œcianie frontowej dawnego gmachu
Komisariatu przy ulicy Nowe Ogrody 27

Trzecia siedziba (w latach 1921–1939) Komisariatu Generalnego RP
przy ul. Nowe Ogrody 27

Komenda Miejska Policji. W czasie oku-
pacji niemieckiej w gmachu tym by³a sie-
dziba Gestapo.

W latach 1920–1939 w Wolnym Mie-
œcie urzêdowa³o 6 Komisarzy Generalnych
RP. Byli to: Maciej Biesiadecki, Leon Plu-
ciñski, Kajetan Dzier¿ykraj-Morawski (pe³-
ni¹cy obowi¹zki), Henryk Strasburger,
Kazimierz Papée, Marian Chodacki.

Rok 1939 przyniós³ eskalacjê prowoka-
cji przeciwko polskim instytucjom oraz
skutkowa³ nieprzestrzeganiem prawno-
miêdzynarodowego statusu Wolnego Mia-
sta. Wtargniêcie Niemców do budynku
Komisariatu nast¹pi³o 1 wrzeœnia 1939 r.
po godzinie 10. Aresztowano jego pracow-
ników, których przewieziono do wiêzienia
w Victoriaschule5, gdzie byli bici i maltre-
towani. Natomiast ci z nich, którzy w chwi-
li wybuchu wojny znaleŸli siê na terenie
Polski w Gdyni, zostali rozstrzelani.

Aresztowano tak¿e ostatniego Komisa-
rza Generalnego RP ministra Mariana
Chodackiego6. Dziêki protestom wydalo-
nego z Gdañska Wysokiego Komisarza
Ligi Narodów Carla Jakoba Burckhardta7

zosta³ on wywieziony z czêœci¹ personelu
Komisariatu na terytorium Litwy i uwol-
niony.

JAROS£AW BALCEWICZ

1 Potoczna nazwa konwencji polsko-gdañ-

skiej, której zawarcie by³o warunkiem prokla-

mowania Wolnego Miasta Gdañska (15 listo-

pada 1920 r.) oraz wejœcia w ¿ycie konstytucji

WM (17 listopada 1920 r.). Na pe³nomocnika

Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczono by³ego

Prezydenta Rady Ministrów Ignacego J. Pade-

rewskiego, a Wolne Miasto Gdañsk reprezen-

towa³ Pierwszy Burmistrz Heinrich Sahm oraz

deputowany W. Schümmer.
2 Umowa zawarta 24 paŸdziernika 1921 r.

pomiêdzy Polsk¹ a WMG w celu wykonania

i uzupe³nienia polsko-gdañskiej konwencji

z dnia 9 listopada 1920 r.
3 W dyplomacji zgoda pañstwa na przyjêcie

przedstawiciela dyplomatycznego.
4 Por. S. Mikos, Dzia³alnoœæ Komisariatu Ge-

neralnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wol-

nym Mieœcie Gdañsku 1920–1939, Warszawa,

PWN, 1971.
5 Victoriaschule (tak¿e: Viktoriaschule, Victo-

ria-Schule) – dawna szko³a przy ul. Holzgasse

(obecnie ul. K³adki 24/25/26) w obrêbie gdañskie-

go Starego Przedmieœcia i miejsce kaŸni Pola-

ków we wrzeœniu 1939 r. W okresie od 1 do 15

wrzeœnia 1939 r. niemieccy naziœci wykorzystali

gmach jako przejœciowe wiêzienie dla gdañskich

Polaków, których okrutnie bito i maltretowano.
6 Marian Chodacki (1898–1975) – oficer Woj-

ska Polskiego (wywiad i kontrwywiad) przenie-

siony w grudniu 1932 r. do Ministerstwa Spraw

Zagranicznych. W latach 1949–1951 dyrektor

wykonawczy Instytutu Józefa Pi³sudskiego

w Nowym Jorku.
7 Carl Jakob Burckhardt (1891–1974), historyk

i dyplomata szwajcarski.
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W dniach 6–7 marca b.r. na zaprosze-
nie Rektora Pañstwowego Uniwersytetu
Technicznego w Kaliningradzie (PTU) od-
wiedzi³em to miasto wraz z zaprzyjaŸnio-
nymi: prof. Zbigniewem Sikor¹ z Poli-
techniki Gdañskiej i dr. in¿. Ryszardem
Imio³kiem reprezentuj¹cym POLBUD –
POMORZE oraz projektanci z TRANS-
PROJEKTU GDAÑSKIEGO: Andrzejem
Lutym i Edwardem Kowalczykiem.

Trzy referaty. Klastry – wa¿ny element
polityki spo³eczno-ekonomicznej

Celem wizyty by³o nawi¹zanie œciœlej-
szych kontaktów naukowych i gospodar-
czych co zosta³o pomyœlnie zrealizowane.
Program by³ napiêty, ale uda³o siê osi¹-
gn¹æ g³ówne cele.

Podczas Seminarium na Uniwersytecie
– pod przewodnictwem Prof. Aleksandra
Nedostupa, Prorektora Uniwersytetu – po-
œwiêconemu zagadnieniom rozwoju regio-
nalnego i energetyce rozproszonej, wyg³o-
szono trzy referaty:

Prof. Valeriy Beley, Kierownik Katedry
Elektroenergetyki, wyg³osi³ referat nt. pro-
blemów i perspektyw rozwoju sieci elek-
troenergetycznych wokó³ Ba³tyku.

Dr in¿. Bogdan Sedler zaprezentowa³
dwa referaty: Klaster jako zintegrowany sek-
tor rozwoju i energetyka rozproszona ze
szczególnym uwzglêdnieniem ma³ej ener-
getyki j¹drowej.

Wspó³praca z obwodem

Kaliningradzkim
Obwód Kaliningradzki – ze wzglêdu na swe po³o¿enie i tradycje – zas³uguje na szczególn¹ uwagê
i od pewnego czasu obie strony: polska i rosyjska podejmuj¹ kroki do intensyfikacji kontaktów na

wszystkich p³aszczyznach, czego dowodem s¹ wchodz¹ce w ¿ycie u³atwienia w ruchu przygranicznym, sympozja i konferencje,
wzajemne wizyty.

Tematyka Seminarium spotka³a siê ze
sporym zainteresowaniem, nie tylko pra-
cowników naukowych i studentów, ale rów-
nie¿ przedstawicieli w³adz, dla których
rozwój klastrów stanowi wa¿ny element
polityki spo³eczno-ekonomicznej.

W efekcie tego i szeregu spotkañ na
uniwersytecie, uzgodniono podpisanie po-
rozumienia o wspó³pracy PTU z Fundacj¹
Naukowo-Techniczn¹ „Gdañsk” oraz w³¹-
czenie nas do projektu wspólnie z Uniwer-
sytetem w Rostoku, dot. tzw. „Inteligent-
nych Sieci” (Smart Grids).

Przy okazji wynik³a sprawa odnowienia
porozumienia o wspó³pracy z Politechnik¹
Gdañsk¹ z 2004 r.

Rewizyta w koñcu kwietnia 2012 r.

Podpisano te¿ porozumienie (Agreement
of Cooperation) z Rektorem Kaliningradz-
kiego Instytutu Przygotowania Kadr dla
Agrobiznesu Ministerstwa Rolnictwa Fe-
deracji Rosyjskiej.

Rektor PTU Kaliningrad wyda³ uro-
czyst¹ kolacjê na czeœæ naszej delegacji;
by³a to niew¹tpliwie okazja do dalszych
rozmów i zacieœnienia i tak przyjaznych
kontaktów.

W po³owie kwietnia 2012 r. oczekuje-
my wizyty Prof. Valeriya Beleya w Gdañ-
sku licz¹c na sfinalizowanie tematyki wspól-
nych projektów zw³aszcza z Instytutem

Elektrotechniki O/Gdañsk nt. urz¹dzeñ do
sterowania i zarz¹dzania energetyk¹ roz-
proszon¹-sieciami inteligentnymi (FACTS).
Jak wa¿na jest owa nowatorska bran¿a:
energio-elektronika, niech œwiadcz¹ plany
UE dotycz¹ce energetyki: przeznaczenie se-
tek miliardów EURO na now¹ energetykê
zero-emisyjn¹ i sieci-„Smart Grids”. W Pol-
sce zaczyna siê dostrzegaæ te nowe trendy,
niestety, wci¹¿ panuje megalomania: doty-
czy to tak planów budowy elektrowni j¹-
drowych III-generacji (w sumie 3000 MW
pocz¹wszy od 2020 r.) jak rozbudowy in-
frastruktury sieciowej, przez lata zanie-
dbywanej (nawet w Niemczech pisze siê
ostatnio, ¿e „przespali” ostatnie 10 lat).

Od paru lat, na forum prasy czy pod-
czas konferencji, staram siê poruszaæ te-
maty sieci (Smart Grids) jak ma³ych reak-
torów j¹drowych IV – generacji. Ostatnie
decyzje Rz¹du USA dotycz¹ce budowy
trzech pilota¿owych reaktorów tzw.: „Small
Modular Nuclear Reactors” do 2022 r.
œwiadcz¹ o zmianie nastawienia do ener-
getyki j¹drowej i próbie odzyskania pry-
matu w tej dziedzinie poprzez rozwój re-
aktorów dla energetyki rozproszonej,
stanowi¹cej w chwili obecnej jedno z naj-
wiêkszych wyzwañ cywilizacyjnych.

To tyle dygresji. W najbli¿szym czasie,
bêdziemy podejmowaæ wspólnie z Insty-
tutem Elektrotechniki próby uruchomienia
„Polskiej Noki”: polskiego produktu High
– Tech na bazie energo-elektroniki. Kon-
takty z naukowcami z Kaliningradu nie-
w¹tpliwie bêd¹ pomocne.

DR IN .̄ BOGDAN SEDLER

Fot. dr in¿. Ryszard Imio³ek

Fundacja Naukowo-Techniczna „Gdañsk”

ul. Fiszera 14, 80-952 Gdañsk

e-mail: stfgd@imp.gda.pl

www.sedler.pl
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Album wydano w jêzyku polskim, nie-
mieckim i rosyjskim.

Z kaszubskich brzegów widaæ brzegi Sambii

Promocja – pod patronatem prezydenta
Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza – od-
by³a siê w Domu Uphagena, oddziale Mu-
zeum Historycznego Miasta Gdañska,
przy ul. D³ugiej 12.

Zdjêcia pochodz¹ z zasobów królewiec-
kiego konserwatora zabytków. Mamy do
czynienia z zapisem architektury miasta,

„Pod mostami Królewca” album o mieście, które zniknęło
z powierzchni ziemi

Prawie tak samo piêkny,
jak Gdañsk

„Pod mostami Królewca” to tytu³ monumentalnego albumu, który ukaza³ siê nak³adem Oficyny Pegaza. Pomys³odawc¹,
autorem koncepcji oraz tekstów, a tak¿e wydawc¹, jest Konrad Nawrocki, gdañszczanin od kilku pokoleñ, od lat mieszkaj¹cy
w Warszawie, historyk sztuki, wspó³twórca pierwszych albumów z cyklu „By³ sobie Gdañsk”. Na 432 stronach zobaczyæ mo¿na
280 unikalnych zdjêæ ukazuj¹cych Królewiec – architekturê, pejza¿ i mieszkañców – od koñca XIX wieku do 1943 roku.

przed wojn¹, ja pragn¹³em, ale nie mog³em
go zobaczyæ. W tym marzeniu by³em wy-
obcowany, koledzy ju¿ w latach 60. i 70.
podró¿owali, dok¹d chcieli za granicê, zaœ
do dawnego Królewca nie mo¿na by³o po-
jechaæ do koñca lat 80.

Pracuj¹c w Instytucie Sztuki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie Konrad Na-
wrocki podczas penetracji tamtejszych zbio-
rów odkry³ istnienie kolekcji królewieckiej
powsta³ej w znacznej czêœci dla konserwa-
tora zabytków Prus Wschodnich w Kró-

dwóch nocy spalone na skutek angielskich
ataków bombowych. Ze znanych Angli-
kom powodów nie wybrano na cel obiek-
tów przemys³owych tylko dzielnice miesz-
kaniowe w obrêbie starych fortyfikacji –
Stare Miasto, Lipnik, Knipawê, wtedy sp³o-
nê³y Katedra, spichlerze na £asztowni oraz
zamek. By³a to koncepcja nalotów terrory-
stycznych wymierzonych przeciwko nie-
mieckiej ludnoœci cywilnej zrodzona w umy-
œle sir Artura Harrisa, naczelnego dowódcy
angielskiego lotnictwa bombowego. Jed-

Zamek. Fot. O. Bittrich Lasztownia – Lastadie. Fot. R. Dethlefsen

¿yj¹cych w nim ludzi, niepowtarzalnego
kolorytu nie istniej¹cej ju¿ Cywilizacji Oboj-
ga Prus, w której obszarze znajdowa³y siê:
Ksiêstwo Pruskie i polskie Prusy Królew-
skie. Œwiat, którego ju¿ nie ma.

– Przy dobrej pogodzie z kaszubskich
brzegów dostrzec mo¿na brzegi Sambii i to
sta³o siê dla mnie wyzwaniem bardzo du-
¿ym – powiedzia³ Konrad Nawrocki. – By-
³em w stanie zobaczyæ coœ, o czym niewiele
osób wie, niewiele osób rozmawia. Cz³on-
kowie mojej rodziny bywali w Królewcu

lewcu. Zbiór ocalili po wojnie polscy hi-
storycy sztuki.

Najpierw naloty dywanowe Anglików,
potem Armia Czerwona. Wreszcie

zaniechanie odbudowy historycznego
centrum. Nie ma Królewca – jest Kaliningrad

– Wbrew temu, co siê s¹dzi, najwiêksze
zniszczenia w Królewcu nie s¹ dzie³em Ar-
mii Czerwonej powiedzia³ Konrad Nawroc-
ki. – Miasto zosta³o w brutalny sposób za-
atakowane w sierpniu 1944 roku i w ci¹gu

nak najbardziej znany, póŸniejszy nalot RAF
na Drezno, który spowodowa³ 30 tys. ofiar,
przes³oni³ inne, mniejsze akcje, a zw³asz-
cza naloty dywanowe na Królewiec.

– Armia Czerwona ponownie zbombar-
dowa³a i zdoby³a Królewiec w kwietniu
1945 roku. Miasto pod nazw¹ Kaliningrad
w³¹czono do ZSRR. – kontynuuje Nawroc-
ki. – Do koñca walk w Królewcu pañstwa
neutralne, przede wszystkim Szwecja, sta-
ra³y siê ewakuowaæ jak najwiêcej króle-
wieckich dzieci Przeprowadzono te¿ przez
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Krigsmarine, wbrew partyjnym bonzom,
ewakuacjê ludnoœci cywilnej. PóŸniej o Kró-
lewcu zapomniano. Kiedy 25 stycznia 1947
roku podpisano w Poczdamie akt ostatecznej
likwidacji pañstwa pruskiego, który mówi³,
¿e 28 lutego 1947 roku od godz. 00.00 pañ-
stwo pruskie przestaje istnieæ, podjêto de-
cyzje o ewakuacji pozosta³ej czêœci ludno-
œci, która w tym czasie zd¹¿y³a stopnieæ
o dwie trzecie.

– W tej chwili Kaliningrad jest miastem
zdecydowanie rosyjskim – doda³ Konrad
Nawrocki. – ¯yj¹ te¿ osoby
innych narodowoœci przyby³e
z ró¿nych republik by³ego
Zwi¹zku Radzieckiego, miesz-
kaj¹ Polacy. Spotka³em tam
Rosjanina urodzonego przed
drug¹ wojn¹ œwiatow¹ w War-
szawie, inteligenta, który do-
browolnie wyjecha³ do Zwi¹zku
Radzieckiego, osiad³ w Kró-
lewcu i mówi piêkn¹ polsz-
czyzn¹.

Po³o¿ony nad wod¹,
nieprawdopodobnie

malownicze dzielnice

Niestety prawie nic ze œwiet-
noœci Królewca nie pozosta³o.

– Królewiec jako bogate
miasto hanzeatyckie by³ bardzo podobny
do Gdañska – kontynuuje Konrad Nawroc-
ki. – Wielkie wiêzy handlowe, naukowe,
a przede wszystkim kulturalne, ³¹czy³y
Gdañsk z tym jego konkurentem. Gdañsz-
czanie, nawet znaj¹cy dzieje kultury Gdañ-
ska, nie uœwiadamiaj¹ sobie jak wiele
Gdañsk Królewcowi zawdziêcza³. Przyby-
li do Gdañska z Królewca van den Bloc-
kowie, wczeœniej tam sprowadzeni przez
ksiêcia Albrechta Hohenzollerna. Po wy-
gaœniêciu dynastii utracili sponsorów,
osiedli i pracowali nad Mot³aw¹. – Album

zawiera materia³ ciekawy dla ka¿dego,
ukazuje cudowne miasto po³o¿one nad
wod¹, nieprawdopodobnie malownicze
dzielnice – mówi Nawrocki. – Jak opo-
wiada³a moja ciocia, która tam w czasie
wojny bywa³a, prawie tak samo piêkne jak
Gdañsk.

Ale te¿ album jest wspania³ym materia-
³em dla historyków sztuki, stwierdza au-
tor. Jest w nim coœ, czego nam w Gdañsku
bardzo brakuje – ¿ywa dokumentacja no-
wych dzielnic Królewca, zw³aszcza dziel-

nicy Przedmieœcie, które – w ramach
wewnêtrznego miasta – powstawa³y w
tym samym czasie, kiedy budowano
Gdañsk – Wrzeszcz.

– Udokumentowane s¹ œwie¿o wzniesione
piêkne secesyjne królewieckie kamienice,
w³ócz¹ce siê za fotografem gromady dzieci,
które nie wiedzia³y, ¿e za chwilê wybuchnie
pierwsza wojna œwiatowa, która przetrzebi
ich szeregi, a kiedy dorosn¹, ich miasto znik-
nie z powierzchni ziemi – mówi Konrad
Nawrocki. – I ¿e nast¹pi nieprawdopodobna,
nawet w sensie genetycznym, wielka strata.

Autorzy zdjêæ: Oscar Bittrich, dr Richard
Dethlefsen

Jest to fantastyczny materia³ fotogra-
ficzny.

– Autorem wielu zdjêæ by³ Oscar Bittrich,
fotograf z miasteczka Welawa, znanego z hi-
storii z czasów Potopu – mówi Konrad Na-
wrocki. – To on nada³ ton kolekcji, poniewa¿
nie by³ skrêpowany doktryn¹ konserwa-
torsk¹. Innym bardzo wa¿nym autorem
zdjêæ by³ dr Richard Dethlefsen, prowin-

cjonalny konserwator zabyt-
ków Prus Wschodnich, osoba,
której zawdziêczamy skansen
w Olsztynku. Dziêki jego de-
cyzji o przeniesieniu skansenu
z Królewca do Olsztynka to
wspania³e dziedzictwo nie zo-
sta³o spalone podczas nalotów
dywanowych i mo¿emy je po-
dziwiaæ do dzisiaj. Niewiele
osób wie, ¿e taki jest rodowód
olsztynieckiego skansenu.

Decyzja o przeniesieniu skan-
senu z Królewca do Olsztynka
(znajdowa³o siê tam muzeum
Hindenburga) zapad³a w 1937
roku. W latach 1938–1942 z za-
planowanych 22 uda³o siê prze-
transportowaæ 14 obiektów. Po
drugiej wojnie œwiatowej skan-

sen uzupe³niano o kolejne obiekty archi-
tektury wiejskiej. Obecnie jest to Muzeum
Budownictwo Ludowego – Park Etnogra-
ficzny w Olsztynku.

– Wiele zawdziêczam wspó³pracy z fo-
tografikiem Wiktorem Nawotk¹ i Iwon¹
Cechosz z Instytutu Polszczyzny Kresowej
PAN oraz innym oddanym kolegom z In-
stytutu Sztuki PAN, którzy przyczynili siê
do powstania albumu, serdecznie wszyst-
kim dziêkujê – doda³ Konrad Nawrocki.

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA Z ALBUMU „POD MOSTAMI KRÓLEWCA”

Lasztownia – Lastadie. Fot. R. Dethlefsen Przedmieœcie – Vorstadt.  Fot. nn

Haberberg. Fot. O. Bittrich



Pierwszym wa¿nym dla mnie wydarze-
niem by³a uroczysta Msza Œwiêta celebro-
wana przez naszego Papie¿a Polaka 12
czerwca 1987.

Œpiewali dla Jana Paw³a II

Uœwietni³y j¹ Zjednoczone Chóry Ar-
chidiecezji Gdañskiej, w tym i nasz para-
fialny Cantores Minores Gedanenses. Œpie-
wa³am wtedy wraz z moj¹ m³odsz¹ siostr¹,
Ew¹. Dzieñ by³ bardzo upalny i wyczer-
puj¹cy, ale wspominam go wci¹¿ z roz-
rzewnieniem, gdy¿ by³o to
moje pierwsze wyst¹pienie
chóralne i pierwsze spotka-
nie z Papie¿em, mia³am wte-
dy dwanaœcie lat. Z Ojcem
Œwiêtym spotka³am siê jesz-
cze – jako cz³onkini tej¿e
scholi – dwukrotnie, wspó³-
uczestnicz¹c w Eucharystii
odprawianej w GnieŸnie 3
czerwca 1997 i podczas Mszy
Œw. na hipodromie w Sopo-
cie – 5 czerwca 1999. Te zda-
rzenia by³y dla mnie równie
wymowne, gdy¿ zaistnia³y
w wa¿nych dla mnie ¿ycio-
wych momentach, tj. przed moim wyjaz-
dem do Stanów Zjednoczonych i tu¿ po
powrocie do Polski. Niew¹tpliwie sta³y siê
one dla mnie Ÿród³em energii i ufnoœci
w czasie podró¿owania stanowi¹c swoiste
zawierzenie, po¿egnanie i podziêkowanie
za szczêœliwy powrót do kraju.

Nastêpnym wydarzeniem, które utkwi³o
mi w pamiêci, by³ wyjazd chóru do Rzy-
mu w 1988 roku na spotkanie z JP II oraz
zwi¹zane z tym przygotowania. Dlaczego
nie pojecha³am?

By³ to niestety czas nieprzyjazny wszel-
kim podró¿om do krajów Europy Zachodniej
w tym i do W³och, by³y problemy z otrzy-
maniem paszportu i wizy szczególnie dla
osoby niepe³noletniej, która mia³a podró-
¿owaæ bez opieki rodziców. Wielu moim
kole¿ankom z klasy szko³y podstawowej
uda³o siê skorzystaæ z okazji wyjazdu do
Rzymu, albowiem ich rodzicom uda³o siê
uzyskaæ odpowiednie dokumenty zwi¹zane
z wyjazdem. Potem by³y jeszcze dwie piel-
grzymki chóru do Rzymu – równie¿ bez
mojego udzia³u, gdy¿ uczêszcza³am wów-

Cantores Minores Gedanenses przy parafii Bożego Ciała na osiedlu Piecki – Migowo

Moja przygoda z chórem trwa ju¿ ponad 25 lat. Nie pamiêtam konkretnej daty, by³ to okres mojego dzieciñstwa i nauki
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Poli Gojawiczyñskiej 10, uczestniczy³am wtedy w sobotnich próbach dzieciêcej scholi
prowadzonej przez prof. Joachima Gudela przy parafii Bo¿ego Cia³a na osiedlu Piecki – Migowo.

czas do klasy maturalnej, a póŸniej zdawa-
³am egzaminy na studiach. Zatem moje
marzenia o zwiedzeniu Rzymu s¹ aktualne
i wci¹¿ czekaj¹ na realizacjê.

Wyjazdy, ¿yciowe wydarzenia przeplata³y
siê z wa¿nymi momentami dla chóru

W miêdzyczasie wraz z chórem uczest-
niczy³am w wielu wyjazdach, m.in. do Nie-
szawy, Œw. Lipki, Kaliningradu, Francji
(La Salette, Lourdes, Mont Saint-Michel,
Pary¿), Niemiec (Düsseldorf, Kolonia, Bre-

ma, Hannover). Nasz chór uczestniczy³
w wielu konkursach, np. w Miêdzydiece-
zjalnym Konkursie Pieœni Religijnej Maria

Cantat w bazylice œw. Brygidy w Gdañsku,
festiwalach w Rumii (Ogólnopolski Festi-
wal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanis³awa
Ormiñskiego i Festiwal Kolêd „Œwiêtojañ-
skie Kolêdowanie”), w ¯ukowie (Kaszubski
Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej),
Kielnie i Szemudzie (Pomorski Festiwal
Pieœni Wielkopostnej) czy w Miêdzyzdro-
jach (Miêdzynarodowy Festiwal Pieœni
Chóralnej), zajmuj¹c czo³owe miejsca i zdo-
bywaj¹c liczne wyró¿nienia.

Moje najwa¿niejsze ¿yciowe wydarze-
nia przeplata³y siê ci¹gle z momentami
wa¿nymi dla chóru, który uwznioœli³ swo-
im wystêpem uroczystoœæ zawarcia przeze
mnie œlubu koœcielnego z wybrankiem.

Prof. Joachim Gudel – dyrygent, wspania³y
cz³owiek, nauczyciel i przyjaciel

A kilka miesiêcy póŸniej niestety nasz ko-
chany dyrygent odszed³ (17 stycznia 2002 r.)
od nas na zawsze. By³ to wspania³y cz³o-

wiek – nauczyciel i przyjaciel, który wierzy³
we wszystkich oraz w umiejêtnoœci wo-
kalne ka¿dego z nas. Po œmierci Profesora
dostrzeg³am i uwierzy³am w swoje walory
g³osowe – altowe, których na pocz¹tku nie
docenia³am. Odwa¿nie  próbowa³am swo-
ich si³ w chórze Politechniki Gdañskiej
oraz sopockim chórze kameralnym CON-
TINUO, a podczas pobytów zagranicznych
doskonali³am swój g³os w chórze Gospel
w Reston (Wirginia) i chórze katedralnym
w Dundee (Szkocja), zawsze jednak pamiê-

taj¹c i promuj¹c chór, z które-
go siê wywodzê – chór Canto-

res Minores Gedanenses.

Chór – moja druga rodzina,
zawsze przyjmie wszystkich,

którzy chcieliby w nim
œpiewaæ

Jestem z tego bardzo dum-
na. Ten chór to przecie¿ moja
druga rodzina, która zawsze
mnie serdecznie wita³a, kiedy
wraca³am po podró¿ach. I za-
wsze przyjmie wszystkich, któ-
rzy chcieliby w nim œpiewaæ.

Niedawno chór i ja przy-
gotowywaliœmy siê do swoich rocznic. Ja
z mê¿em obchodziliœmy X-lecie zgodnego
po¿ycia ma³¿eñskiego, a chór XXX-lecie
wydajnej dzia³alnoœci, która zaowocowa³a
wydaniem p³yty DEO GRATIAS. Jej pre-
miera zbieg³a siê z uroczystoœciami jubile-
uszowymi chóru.

Na koniec szczególne podziêkowania
chcielibyœmy z³o¿yæ wszystkim instytu-
cjom, firmom i osobom prywatnym, które
zechc¹ wspomóc nas finansowo i skutecz-
niej przyczyniæ siê do realizacji nastêpnych
koncertów. Poni¿ej podajê wszelkie dane
niezbêdne do dokonania przelewu.

Nr konta parafialnego:
02 1160 2202 0000 0000 5069 0446

– Z dopiskiem CHÓR.
Wszystkim Ofiarodawcom sk³adamy

serdeczne „Bóg zap³aæ”

W IMIENIU CHÓRU, RZECZNIK CHÓRU CMG

– ALEKSANDRA KOWALEWSKA-WÓJCIK

Wiêcej info:

1. www.chorcmg.pl, www.bozecialo.info

2. Joachim Gudel – artysta i pedagog,  M. Po³ubok

Cantores Minores Gedanenses u Ojca Œwiêtego w Rzymie
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Mali goœcie wys³uchali – przygotowanej
specjalnie na tê okolicznoœæ – ciekawej ga-
wêdy o tajemnicach gdañskich ulic i ka-
mieniczek, obok których przechodz¹
kilka razy dziennie.

Szpital przeniesiono, nazwa ulicy
zosta³a. RzeŸby Andrzeja Schlütera

na fasadzie Kaplicy Królewskiej

Dowiedzieli siê, ¿e rol¹ Rady Dzielnicy
Gdañsk Œródmieœcie jest dbanie, aby tutej-
szym mieszkañcom ¿y³o siê lepiej, a domy
i ulice wygl¹da³y coraz piêkniej. Za parê
lat to oni przejm¹ inicjatywê w swoje rêce
i zaczn¹ – na pewno z pe³nym zaanga¿o-
waniem – dzia³aæ na rzecz swojej dzielnicy.

Czy dzieci wiedz¹, co zawarte jest na
fasadach domów, czy umiej¹ je czytaæ? Czy
zastanawia³y siê, co dawniej odbywa³o siê
na placach Œródmieœcie, na których dziœ
stoj¹ najczêœciej samochody? S³uchacze
dali dowód, ¿e znaj¹ wiele wa¿nych zabyt-
ków w swoim mieœcie, ale wiele wiadomo-
œci, które przekaza³ doc. dr. in¿. Andrzeja
Januszajtis us³ysza³y po raz pierwszy.

– Jesteœmy przy ulicy Œw. Ducha i, mam
nadziejê, ¿e Œwiêty Duch nas natchnie
¿ebyœmy mogli na co dzieñ siê spotykaæ
i dzia³aæ dla Gdañska, który jest naszym
wspólnym miastem, najpiêkniejszym w œwie-
cie. Powinniœcie siê cieszyæ, ¿e siê tu uro-
dziliœcie, ¿e tutaj jesteœcie. Znacie piêkniej-
sze miasto?

– Nieeeee!!!! – rozleg³ siê dzieciêcy
chór.

– Dlaczego ulica Œw. Ducha? – zacz¹³
opowieœæ doc. Januszajtis. – Bardzo dawno
temu, bo w XIV wieku trochê dalej – za
Kaplic¹ Królewsk¹, tam, gdzie ulica Kozia
przecina siê ze œw. Ducha, sta³ szpital œw.
Ducha i od niego nazwa ulicy pochodzi.
Miasto siê rozbudowywa³o. Ówczesne szpi-
tale by³y raczej przytu³kami, nie umiano
jeszcze leczyæ, choroby by³y zaraŸliwe, wiêc
nie by³o wygodnie ani bezpieczne, ¿eby
mieœci³y siê w œrodku miasta, wiêc szpital
przeniesiono na Groblê IV, wówczas róg
ulicy Tobiasza. PóŸniejszy budynek szpitala
siê zachowa³, jak wyjdziecie z waszej szko³y
i pójdziecie uliczk¹ blisko dawnych murów,

Dzieci z „pięćdziesiątki’ z wizytą w Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”

Bardzo dawno temu
Uczennice i uczniowie Szko³y Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater przy ul. Grobla IV/8 w Gdañsku licznie przybyli w poniedzia³ek,
19 marca 2012 r., do siedziby Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” i Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie przy ul. Œw. Ducha
119/121. Towarzyszy³y dzieciom panie nauczycielki: Karolina M¹draszewska, El¿bieta Kowalczyk, El¿bieta Wielog³oska
i Jadwiga Jaworska. Weso³¹ gromadê serdecznie przywita³ prezes doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, któremu towarzyszy³y
cz³onkinie i cz³onkowie Stowarzyszenia.

zobaczycie budynek, na którego portalu s¹
wyrzeŸbieni staruszek i staruszka. Szpitala
tu ju¿ nie ma, ale ulica zachowa³a nazwê.

– Przy ulicy Œw. Ducha jest wiele innych
ciekawych rzeczy, na przyk³ad Kaplica Kró-
lewska, któr¹ ufundowa³ król Jan III So-
bieski, dzia³ali przy tej kaplicy wybitni ar-
chitekci, wystrój fasady stworzy³ Andrzej
Schlüter, który potem budowa³ w Warszawie,
w Wilanowie, w Berlinie, a kiedy ju¿ by³
stary, car zaprosi³ go do Petersburga, tam
umar³. – kontynuowa³ Januszajtis. – W tylu
krajach Europy podziwiaæ mo¿na jego dzie³a,
przede wszystkim rzeŸby, bo to by³ wielki
rzeŸbiarz, tworzy³ w kamieniu. U nas, na fa-
sadzie Kaplicy Królewskiej, Schluter wy-
rzeŸbi³ wspania³y herb Polski, Polska by³a
wtedy w unii z Litw¹, wiêc jest tam i polski
Orze³ i herb Litwy – Pogoñ litewska, a w œrod-
ku, na tarczy – herb króla Jana III Sobie-
skiego – „Janina”.

Jak powsta³y przedpro¿a? M³odzieniec
chce odwiedziæ ukochan¹,

pies nie pozwala

– Dom, w którym jesteœmy, ma przed-
pro¿e – kontynuowa³ doc. Januszajtis. –
Wchodzi siê do niego po schodkach przez
taras. Dlaczego Gdañszczanie tak budo-
wali? Tylko w Gdañsku mamy tak wiele
przedpro¿y, kiedyœ by³o ich jeszcze wiê-
cej, prawie ka¿dy dom mia³ przedpro¿e.
Dawnej czêsto zdarza³y siê powodzie, po-
mimo wa³ów, bo Wis³a wpada³a do morza
pod Gdañskiem, teraz ta czêœæ miasta ko³o
Nowego Portu nazywa siê Wis³oujœcie, tam
by³o g³ówne ujœcie Wis³y. Dzisiaj wody
Wis³y p³yn¹ prosto do morza przekopem
miêdzy Œwibnem a Mikoszewem, te¿ s¹
groŸby powodzi, ale jesteœmy zabezpiecze-
ni, tam s¹ potê¿ne wa³y wiœlane usypane
ponad sto lat temu i one nas chroni¹. Kiedy
Wis³a p³ynê³a bli¿ej Gdañska, podczas ka¿-
dej wiosennej powodzi podnosi³y siê wody
Mot³awy i dolne czêœci ulic bardzo czêsto
zostawa³y zalewane. ¯eby wejœcie do domu
by³o parê metrów wy¿ej nad ewentualnym
poziomem powodzi, budowano przedpro-
¿a, piwnica by³a wysoka i dopiero nad ni¹
poziom parteru. Tak powsta³y przedpro¿a.

– Gdañszczanie, gdy tylko mieli pieni¹-
dze, starali siê aby ich w³asne domy by³y
jak najpiêkniejsze – mówi³ Januszajtis. –
Przedpro¿a te¿ zdobili, dawali p³yty po bo-
kach, s³upki ozdobne, balustrady tych scho-
dów. Na przedpro¿u kamienicy obok mo¿e-
cie zobaczyæ ciekaw¹ scenê. Jest podwórze,
œciana domu, przed wejœciem stoi pies i za-
gradza drogê m³odemu cz³owiekowi, z okien-
ka spogl¹da na niego dziewczyna. Jak to
zrozumieæ? Pewnie ch³opak chcia³ j¹ odwie-
dziæ, pies warcza³, nie pozwala³ siê zbli¿yæ,
wiêc m³ody cz³owiek ma w rêku bu³kê,
¿eby u³agodziæ psa i wejœæ do ukochanej.

– A id¹c w drug¹ stronê macie dwie p³yty
przedpro¿a, na których ju¿ s¹ historie bar-
dzo powa¿ne, do których trzeba znaæ Pismo
Œwiête, Stary Testament. – kontynuowa³ Ja-
nuszajtis. – To by³o w czasach, kiedy ¯ydów
wygnano z ich ojczyzny i byli w niewoli
babiloñskiej. Król Babilonii, Nabuchodo-
nozor, bardzo potê¿ny, szanowa³ proroka
Daniela, który mówi³ zawsze prawdê królo-
wi, kiedy król uciska³ poddanych on mówi³,
¿e powinien ich kochaæ i o nich dbaæ. Król
Nabuchodonozor mia³ dziwne sny i kaza³
prorokowi je t³umaczyæ. Kiedyœ mu siê
przyœni³o, ¿e le¿y w b³ocie, s¹ psy dooko³a
i on je z miski razem z psami. Prorok powie-
dzia³ „Królu, ty oszalejesz, przykuj¹ ciê do
œciany i bêdziesz na podwórku jad³ z psa-
mi, ale to po jakimœ czasie minie”. Król siê
rozz³oœci³ i za karê wtr¹ci³ Daniela do jamy
z lwami, które nie zrobi³y mu krzywdy.
I mo¿ecie zobaczyæ na przedpro¿u p³ytê,
na której jest Daniel wœród lwów, a na p³y-
cie po drugiej stronie – wyrzeŸbiony jest
przykuty ³añcuchem Nabuchodonozor je-
dz¹cy z psami. Gdañszczanie zlecali rzeŸ-
bienie scen na przedpro¿ach, które, id¹c,
czyta³o siê jak ksi¹¿kê, dzisiaj czêsto mi-
jamy je obojêtnie.

Uczniowie i nauczyciele podziêkowali za
spotkanie i wrêczyli doc. dr in¿. Andrzejowi
Januszajtisowi w³asnorêcznie wykonany
obrazek, prezes zaœ przekaza³ do szkolnej
biblioteki najnowsze wydanie „Legend
Gdañskich” swojego autorstwa.

NOTOWA£A KATARZYNA KORCZAK



Tu¿ przy wejœciu do gmachu „Solidarnoœci” przy ulicy Wa³y
Piastowskie po prawej stronie jest obiekt, który by³ kiedyœ pu-
blicznym szaletem, nawet wewn¹trz wykafelkowany. Obecnie
okr¹glak ten jest zamkniêty ju¿ skorodowanym ³añcuchem. Na
dachu by³ego szaletu jest tablica z napisem: „WC”, poni¿ej napis
„Sklep samochodowy Skody”. Obecnie jest ten obiekt zaroœniêty

Czyja jest

ta rotunda?

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk” mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik

w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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Dzieci z „piêædziesi¹tki” w siedzibie „Naszego Gdañska” i Rady Dzielnicy Gdañsk Œródmieœcie

Fot. Wojciech Nieznalski

krzakami i zielskiem. Dziwne, ¿e do tej pory w³adze porz¹dkowe
miasta tym siê nie zainteresowa³y. Nadmieniam, ¿e to szkaradz-
two stoi tu¿ przy drodze prowadz¹cej z centrum miasta do mu-
zeum „Drogi do wolnoœci”, pomnika Poleg³ych Stoczniowców
Grudzieñ 1970 i obecnie buduj¹cego siê muzeum Solidarnoœci.
Trzeba jak najprêdzej zlikwidowaæ ten wstydliwy punkt. Niech
turyœci i goœcie Euro 2012 tego nie ogl¹daj¹.

TADEUSZ M£YNIK,

PRZEWODNIK PTTK


