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Szanowny Panie Profesorze
Z ca³¹serdeczno�ci¹ i rado�ci¹ gratu-
lujemy Panu tak piêknej rocznicy 80.
urodzin. Nie tylko zreszt¹ piêknej ale
jak¿e pe³nej aktywno�ci i energii ¿y-
ciowej. Czujemy siê naprawdê wielce
zaszczyceni, ¿e pod Pañskim dziesiê-
cioletnim ju¿ przewodnictwem Stowa-
rzyszenie �Nasz Gdañsk� skutecznie
dzia³a i rozwija siê anga¿uj¹c w spra-
wy ¿ywotnie zwi¹zane z ukochanym
przez Pana Gdañskiem. To przecie¿
dziêki Panu i za Pana przyk³adem znala-
z³a siê grupa osób po�wiêcaj¹ca niema³o
czasu gdañskim problemom.

W swojej piêknej ¿yciowej karcie ma
Pan tak¿e okres przewodniczenia, w okresie
i�cie pionierskim, Radzie Miasta Gdañ-
ska, gdzie móg³ Pan niejako rozstrzygaæ
najwa¿niejsze perspektywiczne kwestie
dotycz¹ce miasta, które do dzisiaj maj¹
pozytywny wp³yw na jego rozwój.

Olbrzymia ilo�æ czasu w Pana ¿ycio-
rysie to praca literacka nad ksi¹¿kami
po�wiêconym Gdañskowi. �Z u�mie-
chem przez Gdañsk�, �Legendy daw-
nego Gdañska�, �Gdañskie zegary,

Jeste�my szczególnie dumni, ¿e
�Honorowy Obywatel Gdañska� jest
naszym Przewodnicz¹cym i naszym
Stowarzyszeniem kieruje. A wszystko
to dzieje siê w naprawdê ¿yczliwej,
sympatycznej atmosferze, któr¹ Pan
stwarza w kontaktach miêdzyludzkich.

Cieszymy siê równie¿ z tego, ¿e
w³adze naszego miasta dostrzegaj¹
Pañsk¹ dzia³alno�æ oraz Pañskie zas³u-
gi, i zorganizowa³y piêkne spotkanie
jubileuszowe, w którym wziê³y udzia³
wszystkie najwa¿niejsze osoby obecnie
miasto reprezentuj¹ce. Za co im, przy
tej okazji, serdecznie dziêkujemy.

¯yczymy Panu jak najd³u¿szej dzia-
³alno�ci w Stowarzyszeniu �Nasz
Gdañsk� i tak pozytywnie uk³adaj¹cej
siê z nami wspó³pracy. Zawsze Pan
mo¿e liczyæ na nasz¹ ¿yczliwo�æ i po-
moc, a za wszelkie artyku³y i informa-
cje jakimi zw³aszcza Pan obdarza mie-
siêcznik, oraz dzielenie siê w tym
zakresie swoj¹ wiedz¹ i pomys³ami na-
sza redakcja dziêkuje szczególnie.

 ZARZ¥D, CZ£ONKOWIE I SYMPATYCY

STOWARZYSZENIA �NASZ GDAÑSK�

dzwony i karyliony�, czy te¿ �Dzieciñstwo
i m³odo�æ Gabriela Daniela Fahrenheita�,
dzi� s¹ warto�ciowymi i historycznymi
dzie³ami literackimi o naszym mie�cie.

DLA NASZEGO PREZESA

ANDRZEJA JANUSZAJTISA

Fot. Leonard Szmaglik

Jubilat w fotelu Honorowego Obywatela Gdañska
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JUBILEUSZ 80-LECIA URODZIN PROF. ANDRZEJA JANUSZAJTISA

Jubilat w towarzystwie abp. Goclowskiego i ¿ony

Chóralne 100 lat dla Jubilata

¯yczenia sk³adaj¹: Prezydent Pawe³ Adamowicz, Przewowdnicz¹cy Rady Miasta Bogdan Oleszek oraz Prof. Edmund Wittbrodt

Widok sali z zaproszonymi go�æmi

Pierwsze krojenie urodzinowego tortu Jubileuszowe zdjêcie z Zarz¹dem Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE (Zdjêcia � Leonard Szmaglik)

¯yczenia od cz³onków Naszego Gdañska
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Obchodzimy w³a�nie 69. rocznicê wybuchu
 II wojny �wiatowej i obrony Westerplatte.

W sposób naturalny pojawia siê pytanie, co chce-
my mieæ w miejscu historycznej obrony za rok,
na 70. rocznicê tych wydarzeñ oraz co dzieje siê
na Westerplatte kiedy nas, zwiedzaj¹cych tam
nie ma. Uformowa³ siê ju¿ �Komitet obchodów
1 wrze�nia 2009 r. na Westerplatte� z przewod-
nicz¹cym podsekretarzem stanu p. Jaros³awem
Sellinem. Opracowana ju¿ zosta³a �Koncepcja
rewitalizacji Pola Bitwy Westerplatte� autorstwa
architekta Igora Z. Strzoka, jako �Parku Pamiê-
ci Narodowej � Muzeum Pola Bitwy 1939�.
Zosta³a ona przyjêta przez Pomorskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków i zaprezen-
towana 1 wrze�nia br. na Westerplatte.

Wokó³ bohaterskiej obrony Wojskowej Sk³ad-
nicy Tranzytowej (WST) na Westerplatte naro-
s³a legenda, któr¹ wspó³tworzy³y publikowane
co jaki� czas wspomnienia Westerplatczyków
i towarzysz¹ce im opracowania wielu autorów.
Do najbardziej znanych dzie³ w tym zakresie
nale¿¹ prace Zbigniewa Flisowskiego �Wester-
platte�, Stanis³awy Górnikiewicz �Lwy z We-
sterplatte� i apologetyczna praca Melchiora
Wañkowicza �Westerplatte�. Od kilkunastu lat
wraz z dostêpem do nowych, w tym równie¿
niemieckich, �róde³ historycznych oraz wraz
z otwarciem na nowe spojrzenie na w³asne
dzieje dokonuje siê rewizja pogl¹dów na prze-
bieg i ocenê znaczenia obrony Westerplatte, od
wyra�nego sceptycyzmu (M. Borowiak �We-
sterplatte.W obronie prawdy�), poprzez próbê
rzeczowych badañ, analiz i wniosków (J. Tu-
liszka �Westerplatte 1926�1939...�), a¿ do
bezprzyk³adnego skrajnego ataku na utrwalon¹
w wyobra�ni polskiego spo³eczeñstwa legendê
Westerplatte, przeprowadzonego w scenariuszu
do maj¹cego powstaæ filmu �Tajemnica Weter-
platte� autorstwa Paw³a Chochlewa. Oceny fa-
chowców wobec tego ostatniego �wybryku� s¹
druzgoc¹ce.

Nie mniej pasjonuj¹ce od tego co dzia³o siê
na Westerplatte we wrze�niu 1939 r. jest to co
dzia³o siê tutaj po �wyzwoleniu� Gdañska przez
Armiê Czerwon¹. Najbardziej charakterystycz-
ne dla wspó³czesnego obrazu Westerplatte s¹
dwa obiekty: zrujnowane doszczêtnie koszary
oraz monumentalny Pomnik Obroñców Wy-

Tajemnice rewitalizacji
WESTERPLATTE

brze¿a. Zniszczenia koszar dokonali po wojnie
radzieccy saperzy, chc¹c wymazaæ z pamiêci
polskiego narodu obroñców Westerplatte, któ-
rzy bronili w ich pojêciu �obszarniczo-kapitali-
stycznych w³adz� dawnej Polski. Dzia³aj¹ce od
kilku lat na terenie Westerplatte Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznej WST wskazuje na
swojej stronie internetowej, ¿e na Westerplatte
w minionym pó³wieczu zniszczono co siê da³o
i do tego brak tu wielu informacji zwi¹zanych
z histori¹ obrony Westerplatte. Do zniszczenia
terenów pola walki na Westerplatte walnie przy-
czyni³a siê budowa ogromnego Pomnika Obroñ-
ców Wybrze¿a, który nie sprowadza siê do

tów dokonanych, bez
kopca i pomnika. A taka
metoda faktów dokona-
nych jest w naszym kraju niestety czêsto stoso-
wana. W odniesieniu do tego pomnika podob-
ne obawy s¹ o tyle uzasadnione, ¿e projektanci
rewitalizacji nie ukrywaj¹ swojej niechêci do
�granitowego monstrum� z wizji �artystycznej�
A. Haupta, z napisem �chwa³a wyzwolicielom
z 30 marca 1945 r.�, równie wymownie gó-
ruj¹cego nad Westerplatte, jak ongi� sowiecki
tank T-34 nad cmentarzykiem by³ych obroñ-
ców placówki. Ponadto na monumencie s¹ b³ê-
dy, które fa³szuj¹ historiê. Dyskusja na temat
likwidacji pomnika o¿y³a po �mierci jego pro-
jektantów A. Haupta (luty 2006) i F. Duszenki
(czerwiec 2008), poniewa¿ za ich ¿ycia jakie-
kolwiek zmiany by³y niemo¿liwe. Oczywi�cie
przysz³e zmiany mog¹ te¿ uniemo¿liwiæ spad-
kobiercy projektantów. Trzeba przy tym pa-
miêtaæ kto naprawdê stworzy³ koncepcjê po-
mnika na Westerplatte, nie Haupt i Duszenko,
ale Komitet Wojewódzki PZPR. Wystarczy zaj-
rzeæ do archiwów KW PZPR dotycz¹cych lat
1965�1966. Przyjêta �Koncepcja rewitalizacji
Pola Bitwy Westerplatte� nie zak³ada likwida-
cji kopca i pomnika. Rzecz charakterystyczna
jednak, ¿e w zwi¹zanym z ni¹ konstytutywnie
�Programie Muzeum Pola Bitwy Westerplatte
1939 i Parku Pamiêci Narodowej�, kopiec
i pomnik pojawia siê tu tylko marginalnie
jako miejsce widokowe.

Wa¿ne równie¿ jest to, co siê aktualnie mówi
na temat ewentualnego zburzenia pomnika.
Opinie s¹ podzielone. Zwolennicy likwidacji
pomnika wskazuj¹ na komunistyczn¹ ideogra-
fiê, socrealistyczny monumentalizm i liczne
b³êdy utrwalone na pomniku: Poczta Gdañska
zamiast Poczta Polska w Gdañsku, Lenino i Stu-
dzianki, które nie le¿¹ na Wybrze¿u. Zdumiewa
pepesza miêdzy postaciami symbolizuj¹cymi
obroñców Westerplatte i Wybrze¿a, której tu
w 1939 r. byæ nie mog³o, jako ¿e skonstruowa-
no j¹ w 1940 r. Likwidacji pomnika i zniwelo-
wania kopca wymaga te¿ wierna rekonstrukcja
krajobrazu historycznego miejsca WST. S¹ te¿
jednak i obroñcy pomnika, którzy podkre�laj¹ i¿
dobrze siê sta³o, ¿e w przesz³o�ci socjalistyczne
spo³eczeñstwo orientowa³o siê w historii i trady-

WESTERPLATTE

kopca i monumentu, ale obejmuje praktycznie
ca³y obszar Westerplatte, co doprowadzi³o do
zniwelowania wiêkszo�ci zachowanych po woj-
nie elementów pola bitwy. Czy w tej sytuacji
mo¿liwa jest pe³na rekonstrukcja pola walki na
Westerplatte. Z inicjatywy wspomnianego Sto-
warzyszenia powsta³ plan zagospodarowania
przestrzennego Westerplatte zwany te¿ planem
rewaloryzacji czy koncepcj¹ rewitalizacji pola
bitwy z 1939 r., o której poinformowa³em ju¿ na
samym wstêpie. W wyniku realizacji tego planu
na terenie Westerplatte ma powstaæ Muzeum
Westerplatte jako oddzia³ warszawskiego Mu-
zeum Historii Polski.

W zwi¹zku z planowan¹ rekonstrukcj¹ poja-
wia siê ca³e mnóstwo intryguj¹cych pytañ, do
których powrócê w dalszej czê�ci tekstu. Obec-
nie najwa¿niejszym pytaniem jest, czy w tej
koncepcji przewiduje siê likwidacjê pomnika
i niwelacjê kopca? Pomys³y takie ju¿ od d³u¿-
szego czasu bulwersuj¹ �rodowiska ¿ywo zain-
teresowane losami pomnika na Westerplatte.
Czy w zwi¹zku z rewitalizacj¹ Westerplatte
w ogóle jest potrzebne burzenie pomnika i ni-
welowanie kopca? Pytanie jest zadawane, bo
wiele osób nie chce obudziæ siê w obliczu fak-
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cji polskiej i s³owiañskiej i upamiêtni³o We-
sterplatte kopcem wzorowanym na kopcach
Ko�ciuszki i Pi³sudskiego oraz granitowym po-
mnikiem przypominaj¹cym s³owiañskiego �wia-
towita i symbolicznie, jako rêkoje�æ miecza
wbitego w ziemiê, g³osz¹cym na cztery strony
�wiata pokojowe has³o �nigdy wiêcej wojny�.
Sam pomnik wraz z kopcem, wrós³ ju¿ zbyt
mocno w polski krajobraz, aby by³o uzasadnio-
ne jego burzenie.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków informuje, ¿e po konsultacjach z Urzêdem
Ochrony Zabytków zosta³a ju¿ przyjêta kon-
cepcja rewitalizacji Westerplatte autorstwa ar-
chitekta Igora Strzoka. Prosimy wiêc o przed-
stawienie, opartego na tej koncepcji projektu
zmian, do konsultacji spo³ecznej przed zatwier-
dzeniem go przez konserwatora wojewódzkiego.
Rzecz charakterystyczna, ¿e we wskazanych kon-
cepcjach i projektach nie ma ani s³owa o burzeniu
pomnika i niwelowaniu kopca. Czy¿by rzecz za-
planowana na ró¿nych etapach mia³a siê odbyæ
po cichu i bez konsultacji spo³ecznych? Otó¿ nie,
albowiem okazuje siê, ¿e likwidacja pomnika to
tylko prywatny pomys³ jednego z projektodaw-
ców rewaloryzacji, z którego ów pomys³odawca
ju¿ siê zd¹¿y³ wycofaæ. Zanim jednak ktokol-
wiek prêdzej czy pó¿niej przyst¹pi do burzenia
pomnika, pragn¹³bym zauwa¿yæ, ¿e wpraw-
dzie okaza³y kopiec wraz z pomnikiem zmienia
w sposób istotny ukszta³towanie terenu Wester-
platte, to jednak nie uniemo¿liwia rekonstrukcji
pola bitwy, poniewa¿ znajduje siê w neutralnym
z tego punktu widzenia miejscu, to znaczy tam
gdzie akurat nie znajdowa³o siê ¿adne z istot-
nych stanowisk bojowych czy obiektów WST.
W tym kontek�cie niszczenie pomnika nie mia-
³oby ¿adnego sensu i uzasadnienia.

Po dok³adniejszym przyjrzeniu siê aktualnej
sytuacji na pó³wyspie okazuje siê, ¿e to lokali-
zacja Kaszubskiego Dywizjonu Stra¿y Granicz-
nej oraz terminalu samochodowego stanowi
istotne utrudnienie w rekonstrukcji historyczne-
go krajobrazu Westerplatte. W obszarze KBSG
znajduje siê Basen Amunicyjny, obiekty pla-
cówki �Elektrownia�, miejsce placówki �£a-
zienki�, magazyny amunicyjne i zachowana
Wartownia nr 4. Obszar terminalu samochodo-
wego znajduje siê tam, gdzie w dniu 1 wrze-
�nia 1939 r. walczy³a placówka �Prom�. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e Wojsko Polskie pe³ni dosyæ istot-
n¹ rolê w kultywowaniu tradycji Westerplatte,
bierze udzia³ w oficjalnych od�wiêtnych uroczy-
sto�ciach, uczestniczy w paradach, pochodach
i stanowi oprawê wizyt oficjeli u¿yczaj¹c or-
kiestry i pe³ni¹c warty honorowe. Pojawi³a siê

te¿ ostatnio bardzo dobra informacja o tym, ¿e
KDSG ma wydzier¿awiæ miastu zajmowane
tereny przynajmniej w obszarze obejmuj¹cym
Wartowniê nr 4, zachowane magazyny amu-
nicyjne oraz teren placówek �Elektrownia�
i �£azienki�.

I jeszcze jedna refleksja. Je�li ju¿ tak bardzo
chce siê byæ wiernym w rekonstrukcji histo-
rycznej sytuacji na Westerplatte we wrze�niu
1939 r., to burz¹c pomnik i niweluj¹c kopiec,
uwa¿am ¿e nale¿a³oby ponownie zasypaæ na
szeroko�ci 50 m pas kana³u portowego. Nale-
¿a³oby te¿ w zamian za zlikwidowany pomnik,
ekwiwalentnie, stworzyæ równie mocny i prze-
mawiaj¹cy do wyobra�ni zwiedzaj¹cych akcent,
który by rekompensowa³ tê stratê i do tego spe³-
nia³ wymogi wiernej rekonstrukcji. Oczywi�cie
takim znacz¹cym akcentem mo¿e byæ tylko
wierna rekonstrukcja pancernika Schleswig-
-Holstein, którego orygina³ jak wiemy skoñczy³
jako wsad do hutniczego pieca martenowskiego
za Uralem. Odtworzyæ by te¿ nale¿a³o niemiec-
ki torpedowiec �T-196� i okrêt-bazê �Von der
Groeben�, ostrzeliwuj¹ce Westerplatte 4 wrze-
�nia 1939 r. A mo¿e te¿ przyda³oby siê przywró-
ciæ do ¿ycia 47 sztukasów. Oczywi�cie z t¹ re-
konstrukcj¹ nienawistnych niemieckich jednostek
bojowych to ¿art, podobnie jak te¿ tylko w ka-

tegoriach ¿artu i absurdu mo¿na rozpatrywaæ
pomys³y niszczenia Pomnika Obroñców Wy-
brze¿a. Nawet je�li ma on utrwalone b³êdy,
czy nie wystarczy poprawiæ te b³êdy i usun¹æ
niepo¿¹dane napisy? Wa¿n¹ rolê w wyja�nia-
niu pomy³ek i w³a�ciwym interpretowaniu ide-
ografii pomnika pe³ni¹ te¿ niestrudzenie prze-
wodnicy PTTK. Generalnie rzecz bior¹c, sprawa
koncepcji rewitalizacji Westerplatte jest na tyle
powa¿na i zajmuj¹ca opiniê publiczn¹, ¿e wy-
maga przede wszystkim konsultacji fachowców,
historyków i architektów. Stowarzyszenie �Nasz
Gdañsk� proponuje �debatê publiczn¹� zainte-
resowanych stron, na której podjêto by próbê
wyja�nienia i rozwi¹zania trwaj¹cych sporów
i w¹tpliwo�ci w taki sposób, aby ju¿ nigdy
wiêcej nie powraca³y pomys³y likwidacji mo-
numentu i kopca na Westerplatte.

Osobnym zagadnieniem jest kwestia rekon-
strukcji poszczególnych elementów fortyfikacji
terenu WST. Teren historycznej bitwy zosta³
w du¿ym stopniu zniszczony i zmieniony przez
poszerzenie kana³u portowego, usypanie kopca
i likwidacjê wielu zachowanych na Westerplat-
te po 1945 r. obiektów. Wydzielona obecnie
strefa historyczna równie¿ nie obejmuje wielu
obiektów z obszaru obrony Westerplatte. Mo¿-
na zatem toczyæ spór o ka¿dy punkt i obiekt
rekonstrukcji, albowiem w og³oszonym przez
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej WST
na stronie internetowej www.westerplatte.org
projekcie zagospodarowania przestrzennego te-
renów by³ej WST jest ich naprawdê sporo.

Mo¿na zatem ju¿ zacz¹æ upominaæ siê o to cze-
go w tym projekcie nie ma, co z Wartowni¹ nr 4,
placówkami: �£azienki�, �Elektrownia�, �Przy-
stañ�, �Prom�, Wartowni¹ nr 2, co ze stanowiska-
mi dwóch dzia³ek przeciwpancernych i czterech
mo�dzierzy, karabinami rêcznymi i maszynowy-
mi, pistoletami, amunicj¹? Oczywi�cie mo¿na
to uznaæ za zwyk³e czepianie siê, albowiem pro-
jekt jest ambitny i wymaga ogromnych �rod-
ków. Jak na razie z tych nowych planów wi-
doczne s¹ na Westerplatte jedynie: odkryty
zarys fundamentów stacji kolejowej PKP, od-
nowiona wie¿a obserwacyjna 25 BAS z lat
1952�1972, jednak z brakiem dostêpu na plat-
formê widokow¹ z uwagi na bezpieczeñstwo
turystów. Pojawi³ siê te¿ s³up bramy kolejowej,
platforma przy bocznicy kolejowej biegn¹cej
obok zachowanych fundamentów magazynu
amunicyjnego nr 1, �cie¿ka usypana z kamyków
na miejscu dawnego toru kolejowego wzd³u¿
zachowanych wa³ów chroni¹cych magazyny
amunicyjne. Postawiono te¿ dwie identyczne
tablice informacyjne o planach rewaloryzacji
Pola Bitwy 1939 r. Jak wiemy z doniesieñ pra-
sowych w ramach tego projektu zakupiono ju¿
armatê kalibru 75 mm podobn¹ do oryginalnej
z wrze�nia 1939 r., dzia³ko ppanc. kalibru 37 mm
oraz porcelanê z oznaczeniami u¿ytkowania na
�Weserplatte�. Dziwi jedynie fakt zakupu ko-
pii armaty 75 mm, skoro oryginalna znajduje
siê we Flensburgu i wystarczy³oby poprosiæ
Niemców, którzy zapewne chêtnie oddaliby nam
j¹ w ramach pojednania. Tyle o materialnych
aspektach rewaloryzacji Westerplatte.

Powszechnie jednak wiadomo, ¿e temat
Westerplatte to teren mocno �zaminowany� �
ambicjami, urazami, pretensjami, tajemnicami,
pomówieniami, b³êdnymi inicjatywami i inter-
pretacjami, rozbie¿no�ciami, sporami, s³usznymi
i nies³usznymi os¹dami, procesami, wyrokami,
rewizjami itp. Pisanie dzi� czegokolwiek o We-
sterplatte to wsadzanie palca miêdzy drzwi,
albowiem przy obecnym stopniu emocji, na-
miêtno�ci i zacietrzewienia mo¿na wyl¹dowaæ
w s¹dzie, albo w szpitalu. Trzeba uwa¿aæ na
ka¿de s³owo. O co dok³adnie chodzi w tej awan-
turze o Westerplatte, o której wspomina³em ju¿
na samym pocz¹tku? Spór w istocie toczy siê
o to, jaka bêdzie �¿ywa lekcja historii�, na któr¹
zaprosi siê m³odzie¿ do Muzeum Westerplatte,
maj¹cego powstaæ do wrze�nia przysz³ego roku.
Jak¹ prawdê poznaj¹ tury�ci, którzy przyby-
waj¹c do Gdañska, za punkt honoru poczytuj¹
sobie zwiedzenie Westerplatte, którego legenda
dla wielu jest �ród³em niek³amanych wzruszeñ
i prze¿yæ? Jakiej historii bêd¹ uczyli siê tutaj
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harcerze? Czyj¹ prawdê o dniach obrony pol-
skiej placówki przed barbarzyñsk¹ napa�ci¹
niemieckich naje�d�ców bêd¹ poznawali ucznio-
wie szkó³ nosz¹cych imiê Bohaterów Wester-
platte oraz studenci gdyñskiej Akademii Ma-
rynarki Wojennej tego samego imienia? Co
us³ysz¹ i zobacz¹ uczniowie szkó³ nosz¹cych
imiê majora Sucharskiego, kapitana D¹brow-
skiego i innych Westerplatczyków? Powstaje
zatem pytanie: jak¹ prawdê o obronie Wester-
platte bêd¹ chcieli ukazaæ autorzy rekonstruk-
cji pola bitwy. Etos i legendê wykuwan¹ przez
Sucharskiego, Paj¹ka, Wañkowicza, Azemb-
skiego, Górnikiewicz, Skutnika, Witkowskiego,
czy antyprawdê, najpierw ukrywan¹, a potem
z niewiadomych przyczyn nagle ujawnian¹,
odkrywan¹ i rozg³aszan¹ przez D¹browskiego,
Krêgielskiego, Grodeckiego, Roszko, Borowia-
ka, ¯ebrowskiego. W pierwszej ods³onie major
Sucharski by³ bohaterskim dowódc¹ zas³ugu-
j¹cym na pamiêæ i uznanie. W nowej wersji
wspomnieñ, badañ i rekonstrukcji dziejów
obrony Westerplatte, Sucharski by³ tchórzliwym
epileptykiem, który po nalocie sztukasów za-
³ama³ siê nerwowo, spali³ szyfry i dokumenty,
kaza³ wywiesiæ bia³¹ flagê, i na koniec dosta³
ataku epilepsji po czym popad³ w apatiê, która
od 2 do 6 wrze�nia wy³¹czy³a go z dowodzenia
obron¹ i gdyby nie energiczne dzia³ania i prze-
jêcie dowodzenia obron¹ przez kapitana D¹-
browskiego, to nie by³oby 7 dni obrony Wester-
platte. Zatem jest to istotny spór o to czy akcent
w legendzie obrony Westerplatte ma byæ po-
³o¿ony na �marsz, marsz D¹browski�, czy na
�z ziemi w³oskiej do Polski�. Nieporozumieñ,
rozbie¿no�ci i punktów sporu jest o wiele wiê-
cej. Na dobr¹ sprawê wci¹¿ nie znany jest stan
za³ogi WST w dniu 1 wrze�nia pamiêtnego
roku. Major Sucharski w swoich wspomnie-
niach z 1945 r. mówi o 202 osobach, kapitan
D¹browski w swojej relacji z 1957 r. podaje
liczbê 171 osób. Chor¹¿y Gryczman w 1957 r.
liczbê obroñców ogranicza do 182 i ta liczba
na d³ugie lata trafia do podrêczników szkolnych.
Zbigniew Flisowski we wspomnianej ju¿ pra-
cy z 1978 r. wymienia listê 182 ¿o³nierzy, ale
uzupe³nia j¹ o 36 nazwisk z wykazu B. Fengle-
ra, co daje liczbê 218 obroñców. Stanis³awa
Górnikiewicz w pracy z 1988 r. �Lwy z We-
sterplatte� zestawia listê 207 obroñców. Tabli-
ce na Westerplatte ustawione przy koszarach
z okazji nadania Westerplatczykom w 1998 r.
tytu³u Honorowego obywatela Miasta Gdañska
uwieczniaj¹ nazwiska 205 obroñców. Jaros³aw
Tuliszka w swojej znakomitej pracy z 2002 r.
�Westerplatte 1926�1939...� ustala liczbê

obroñców na 210 osób. Kto w sposób pewny
wska¿e i rzeczowo uzasadni ile by³o nataræ
i szturmów niemieckich w czasie obrony WST
na Westerplatte. W najwcze�niejszych wersjach
wspomnieñ by³o ich co najmniej 10, a nawet 13.
Najnowsze opracowania dopuszczaj¹ liczbê 2
nataræ, a w porywie 3. Oczywi�cie nie bêdê tu
przytacza³ ca³ej obszernej argumentacji takiej
radykalnej redukcji obrazu dynamiki i natê¿enia
walki. Jak¹ wymowê ma jednak ta rozbie¿no�æ,
oznacza ona, ¿e albo Polacy byli wiêkszymi
bohaterami, albo Niemcy byli wiêkszymi tchó-
rzami � niepotrzebne skre�liæ. Wynik by³ ten
sam � Niemcom nie uda³o siê ¿adnym szturmem
zdobyæ Westerplatte. Nie wiadomo tak napraw-
dê jak liczne si³y niemieckie atakowa³y Wester-
platte w ci¹gu 7 dni obrony. Wszystkie dane s¹
szacunkowe, a nie faktyczne. Wystêpuj¹ ró¿nice
w relacjach �wiadków i w zachowanych doku-
mentach. Liczby atakuj¹cych Niemców s¹ poda-
wane raz w setkach raz w tysi¹cach. Uwzglêd-
niane s¹ ró¿ne si³y i ugrupowania militarne.
Rozbie¿no�ci w tej sprawie wynikaj¹ te¿ w spo-
sób oczywisty z rozbie¿no�ci co do liczby prze-
prowadzonych przez Niemców ataków. Roz-

bie¿ne s¹ te¿ informacje o nalocie sztukasów na
WST w drugim dniu obrony. Wed³ug relacji
i wspomnieñ Westerplatczyków nalot zacz¹³ siê
ok. godz. 17, trwa³ 45 minut i uczestniczy³o
w nim ok.47 samolotów. Wed³ug nowych
opracowañ nalot rozpocz¹³ siê o godzinie 18,
trwa³ pó³ godziny, a uczestniczy³o w nim nie
wiêcej ni¿ 26 niemieckich bombowców nurku-
j¹cych. �ród³em tych i wielu innych rozbie¿no-
�ci jest m.in. to, ¿e ile by³o stanowisk bojo-
wych i ile sporz¹dzono relacji z Westerplatte,
tyle by³o punktów widzenia i tyle obrazów
walki ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹. Z ka¿dego
odcinka obrony walka na Westerplatte wygl¹-
da³a trochê inaczej. Bohaterowie tej bitwy za-
pamiêtali odmienne epizody, a nawet te same
wydarzenia odbierali ró¿norodnie. Wystarczy
porównaæ wzajemnie, spisane po 18 latach rela-
cje. Inaczej bitwê na Westerplatte widzieli obroñ-
cy inaczej barbarzyñscy naje�d�cy. W opracowa-
niach o Westerplatte zauwa¿ono, ¿e nawet
uczestnicy walk mieli problem z odtworzeniem
planu fortyfikacji i systemu obrony, sk¹d wnio-
sek i nauka jak pamiêæ ludzka jest zawodna
i jak nie nale¿y absolutyzowaæ warto�ci prze-
kazu �ród³owego typu wspomnienia �wiad-
ków wydarzeñ.

Na zakoñczenie mojego skromnego artyku³u
pragn¹³bym podkre�liæ, ¿e dobrze by³oby ¿eby

wokó³ projektu rewitalizacji Pola Bitwy na
Westerplatte nie by³o takiej samej awantury,
jaka pod koniec sierpnia br. rozpêta³a siê wokó³
scenariusza filmu �Tajemnica Westerplatte�,
który wyra�nie ukazuje obronê Westerplatte
w b³azeñskim krzywym zwierciadle. Ostatnio
bardzo cool i trendy jest demaskowanie historii
przez obalanie mitów, burzenie pomników, pod-
wa¿anie �wiadectw wydarzeñ, odkrywcze inter-
pretacje, trywializowanie i o�mieszanie hero-
izmu, odzieranie z prywatno�ci, oczernianie,
zniewa¿anie, opluwanie i szkalowanie dobrego
imienia bohaterów, relatywizowanie warto�ci,
niszczenie autorytetów, kontestowanie idea³ów
i narodowych �wiêto�ci, stosowanie tendencyj-
nych i efekciarskich sformu³owañ. Im wiêksza
rozróba, zamieszanie, hucpa, skandal, sensacja,
awantura, tym wiêksza zas³uga, splendor, po-
klask, rozg³os, s³awa. To liberalizm bardzo
daleko posuniêty. Oberwa³o siê ju¿ Ko�ciuszce,
dosta³o Wa³êsie, wiêc teraz przysz³a kolej na
bohaterów Westerplatte. Có¿ tym razem zrobili
szermierze takiej wojowniczej i obrazoburczej
metody? Jak siê do tego zabrali? Poznajdowali
we wspomnieniach Westerplatczyków najbar-
dziej marginalne i jednocze�nie niekorzystne
i pozbawione znaczenia dla obrony w¹tki i epi-
zody i ulepili lub jeszcze lepiej skonfabulowali
z tego jak¹� now¹ okropn¹ wizjê obrony Wester-
platte, któr¹ nazywaj¹ patriotyczn¹. O jakim
patrioty�mie mówi¹ autorzy scenariusza, chyba
o w³asnym dziwacznie pojêtym, bo na pewno
nie o takim jaki przepe³nia³ Westerplatczyków
w dniach obrony WST.

W tym krótkim artykule dotkn¹³em zaledwie
ca³ej masy problemów, pytañ i w¹tpliwo�ci
jakie pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z planowanymi
zmianami ekspozycyjnymi na terenie Wester-
platte. Miejsce to tak ¿ywe i wa¿ne w �wiado-
mo�ci Polaków, musi byæ traktowane w sposób
szczególnie odpowiedzialny, a naros³e wokó³
niego tajemnice, niejasno�ci i w¹tpliwo�ci nie
mog¹ byæ pretekstem do zaw³aszczania czy
fa³szowania prawdy. Dobrze siê sta³o, ¿e patro-
nat nad programem rewaloryzacji Westerplatte
objê³a Kancelaria Premiera i Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Dobrze, ¿e 1 wrze-
�nia spo³eczeñstwo i czterech jeszcze ¿yj¹cych
obroñców Westerplatte us³ysza³o z ust pana pre-
miera krzepi¹ce s³owa: �bêdziemy pamiêæ naro-
dow¹ chronili przed nieporozumieniami i swa-
rami, bo wokó³ tej czystej pamiêci bêdzie ros³a
si³a Polaków�, my�lê, ¿e tak powa¿na dekla-
racja premiera�historyka w wysokim stopniu
zobowi¹zuje i ¿e zostanie dotrzymana.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI
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Na jej czele stanie dyrektor Zarz¹du
Dróg i Zieleni Romuald Nietupski.

Wybór nie jest przypadkowy, gdy¿ jest on
jednym z najsprawniejszych na Pomorzu
mened¿erów, któremu w dodatku bardzo
zale¿y na rozwoju grodu nad Mot³aw¹.
Zatem mamy do czynienia z fachowcem
doskonale wiedz¹cym co nale¿y zrobiæ.

� Spó³ka zajmie siê inwestycjami zwi¹-
zanymi z Euro 2012 � mówi rzecznik pra-
sowy prezydenta Gdañska Antoni Pawlak.
� Z jednym wszak¿e wyj¹tkiem, a miano-
wicie stadionu Baltic Arena. Now¹ firm¹
pokieruje jeden z najbardziej do�wiadczo-
nych i kreatywnych dyrektorów w Gdañ-
sku Romuald Nietupski.

Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz
zwraca uwagê na konieczno�æ powo³ania
spó³ki celowej, która koordynowa³aby pro-
wadzone w mie�cie gigantyczne inwestycje.
GIKE 2012 sp. z o.o. powsta³a na podsta-
wie ustawy z 7 wrze�nia 2007 r. o przy-
gotowaniu turnieju Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej UEFA Euro 2012. Umo¿-
liwia ona m.in. gospodarzom wspomniane-
go turnieju tworzenie spó³ek z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ dla przygotowania
i wykonania przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z mistrzostwami. Wstêpny koszt dzia³al-
no�ci spó³ki zosta³ oszacowany na pozio-
mie 50 mln z³. Docelowo zatrudni ona od
70 do 100 osób. Przejmuj¹c przede wszyst-
kim pracowników jednostek miejskich,
które ju¿ siê zajmowa³y tymi zadaniami.
Nie bez znaczenia jest i to, ¿e spó³ka bê-
dzie mog³a zapewniæ zatrudnionym w niej
fachowcom godziwe zarobki, gdy¿ nie
obejmuj¹ jej obowi¹zuj¹ce w gdañskim
magistracie ograniczenia p³acowe.

Krytycznie do idei powo³ania nowej
spó³ki podchodzi opozycja z przewodni-
cz¹cym Klubu Radnych PiS Kazimierzem
Koralewskim na czele. Zwracaj¹c przede
wszystkim uwagê na stronê kosztow¹
tego przedsiêwziêcia. Tym niemniej pod-
stawowym b³êdem polskich inwestycji
by³o przez lata �oszczêdzanie� w procesie
ich przygotowania a nastêpnie nadzoru,
co pó�niej fatalnie odbija³o siê na jako�ci
ca³ego przedsiêwziêcia i w efekcie koszto-
wa³o nas podatników kilkakrotnie dro¿ej.
Jak zreszt¹ zwraca uwagê prof. Jadwiga

Nowa spó³ka Gdañskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 sp. z o.o. rozpoczyna dzia³alno�æ.
Bêdzie ona nadzorowaæ kluczowe dla miasta inwestycji o warto�ci 3 mld z³.

Staniszkis jedn¹ z podstawowych barier
rozwoju Polski mog¹ staæ siê niskie p³ace
fachowców z sektora publicznego.

Nowe przedsiêbiorstwo czekaj¹ ogromne
wyzwania zwi¹zane z nadzorowaniem pro-
jektów wspó³finansowanych ze �rodków
unijnych, co nak³ada na beneficjanta, czyli
Miasto Gdañsk dodatkowe obowi¹zki. Po-
przeczka odnosz¹ca siê do sposobu zarz¹-
dzania tego rodzaj inwestycjami jest usta-
wiona bardzo wysoko. W�ród kluczowych
przedsiêwziêæ szacowanych na 3 mld z³
znalaz³y siê takie projekty jak chocia¿by:
budowa Trasy Sucharskiego � 1687 mln z³,
III etap Gdañskiego Projektu Komunikacji
Miejskiej � 718 mln z³, Trasa S³owackiego
� 650 mln z³, budowa Europejskiego Cen-
trum Solidarno�ci � 292,8 mln z³, integra-
cyjny wêze³ drogowy Gdañsk � �ródmie-
�cie � 140 mln z³, przebudowa ul. Jana
z Kolna � 120 mln z³, Zintegrowany Sys-
tem Zarz¹dzania Ruchem TRISTAR �
109 mln z³, Trasa W-Z � 100 mln z³.

Siedzib¹ spó³ki jest nowy biurowiec
�Ka5� przy ul. Kartuskiej. Pomie�ci on
tak¿e pracowników kierowanej przez pre-
zesa Ryszarda Trykosko spó³ki BIEG
2012, która z kolei odpowiada za budowê
stadionu Baltic Arena, a tak¿e wydzia³
programów rozwojowych gdañskiego ma-
gistratu.

Wszystko przebiega w i�cie ekspreso-
wym tempie, gdy¿ akt za³o¿ycielski spó³ki
zosta³ podpisany w drugiej po³owie sierp-
nia. Pierwsi pracownicy prawdopodobnie
rozpoczn¹ pracê na prze³omie wrze�nia/
pa�dziernika. Przy czym na pocz¹tku bê-
dzie to jedynie zatrudnienie szkieletowe
osób wype³niaj¹cych funkcje strategiczne.
Struktury spó³ki trzeba budowaæ prak-
tycznie od zera. Oczywi�cie, liczba pra-
cowników z czasem ulegnie zwiêkszeniu
do liczby docelowej.

� Zaczniemy od bilansu otwarcia � pod-
kre�la przysz³y prezes, a na razie jeszcze
pe³nomocnik do utworzenia nowej spó³ki
celowej Romuald Nietupski. �Musimy
dok³adnie wiedzieæ na czym stoimy.

Dyrektorowi Nietupskiemu zapewne jest
te¿ ¿al opuszczaæ stworzony przez niego
od podstaw Zarz¹d Dróg i Zieleni. Przy-
pomnijmy, ¿e powsta³ on na bazie Przed-

siêbiorstwa Dróg i Mostów oraz Miej-
skiego Zarz¹du Zieleni, które dzia³a³y do
koñca 1989 r. Na kanwie transformacji
gospodarczej powstaje wówczas spó³ka
pracownicza. Natomiast 17 lutego 1992 r.
zostaje utworzony Zarz¹d Dróg i Zieleni,
który pocz¹tkowo funkcjonuje jako za-
k³ad bud¿etowy, a obecnie jest ju¿ jed-
nostk¹ bud¿etow¹. Nowa firma ma na
pocz¹tku zaledwie 25 pracowników. Obec-
nie jest ich ju¿ 160, a pomimo tego przy-
da³oby siê jeszcze 50. Zakres dzia³alno�ci
ZDiZ jest bardzo szeroki. Mamy tu m.in.:
us³ugi administracyjne, utrzymanie infra-
struktury drogowej, mostowej, lasów komu-
nalnych, parków i skwerów, torów tramwa-
jowych, �cie¿ek rowerowych, chodników,
latarni, cmentarzy komunalnych, utrzy-
manie zimowe dróg, parkometry, a i tak
to jeszcze nie wszystko. Obroty firmy to
ponad 200 mln z³ rocznie, chocia¿ ko³der-
ka finansowa bywa zbyt krótka i niektóre
wa¿ne zadania musz¹ czasem poczekaæ.
Dyrektorska bu³awa trafi w godne rêce,
gdy¿ przejmie j¹ dotychczasowy zastêpca
Mieczys³aw Kot³owski.

� Powo³anie nowej spó³ki znacznie
przyspieszy realizacjê zwi¹zanych z Euro
2012 kluczowych inwestycji � mówi rad-
ny Marek Bumblis (PO). � Co wa¿niej-
sze nie odbêdzie siê to kosztem dotych-
czasowej, bardzo potrzebnej, dzia³alno�ci
Zarz¹du Dróg i Zieleni, gdy¿ obie firmy
powinny siê wspieraæ. To optymalne dla
Gdañska rozwi¹zanie, a dyrektora Romual-
da Nietupskiego znam od wielu lat. Jest to
najlepszy kandydat z mo¿liwych, a przede
wszystkim solidny, oddany Gdañskowi
fachowiec.

Nowoczesna struktura organizacyjna
Gdañskich Inwestycji Komunalnych Euro
2012 sp. z o.o. jest gwarantem jej sukcesu.
Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz
po raz kolejny udowadnia, ¿e potrafi byæ
dobrym gospodarzem naszego miasta.

Autor jest cz³onkiem Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich i doktorem nauk ekono-
micznych.

JAROS£AW BALCEWICZ

�Gdañskich Inwestycji Komunalnych�?
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�Ka¿da kultura wymaga akceptacji i zro-
zumienia. I aby j¹ poj¹æ, trzeba j¹ najpierw
poznaæ. Czym kultury ró¿ni¹ siê od siebie?
Przede wszystkim � obyczajami. Powiedz mi,
jak siê ubierasz, jak siê zachowujesz, jakie
masz zwyczaje, jakim bogom oddajesz cze�æ �
a powiem ci, kim jeste�. Cz³owiek nie tylko
tworzy kulturê i mieszka w niej, cz³owiek nosi
j¹ w sobie, cz³owiek jest kultur¹.0� [Ryszard
Kapu�ciñski, Wêdrówki z Herodotem].

Szanowni Pañstwo, zaczynam cytatem, który
wed³ug mnie najpe³niej oddaje istotê cz³owie-
czeñstwa. Wybra³em go, bo dobrze wprowadza
w dzisiejszy artyku³. Miesi¹c po miesi¹cu opo-
wiadam Wam, Czytelnikom �Naszego Gdañ-
ska�, o dzia³aniach �Pracowni Regionalnej�
a ostatnio przede wszystkim �Filii Gdañskiej�
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dzi�
chcia³bym przypomnieæ spotkanie z Prof. An-
drzejem Januszajtisem na Mariackiej 42. By³o
ono pe³n¹ realizacj¹ wszystkiego, o czym my-
�lano, otwieraj¹c nasz¹ placówkê. Gdañszczanie
i tury�ci, którzy go�cili w naszym mie�cie na
Jarmarku Dominikañskim � mieli okazjê wys³u-
chaæ wyk³adu znanego gdañszczanina na temat
historii Gdañska. [Fot. 1]. Temat wyk³adu pod-

Spotkania z literatur¹ i kultur¹ gdañskich
mniejszo�ci narodowych i etnicznych

informacji ju¿ podanych. Sk³ania mnie to przede
wszystkim do zachêcania Czytelników do od-
wiedzin w naszej Bibliotece. Mo¿ecie tu na
miejscu sprawdziæ nasz¹ aktualn¹ ofertê. Po
drugie, jak zawsze namawiam do zagl¹dania
na stronê internetow¹ www.wbpg.org.pl Tu te¿
dowiecie siê Pañstwo, co ciekawego dzieje siê
w innych filiach.

Ukazanie kultury, lite-
ratury dorobku artystycz-
nego czy tradycji obrzê-
dowych wystêpuj¹cych
w�ród ró¿nych grup narodowo�ciowych i etnicz-
nych pomo¿e zrozumieæ wspó³czesne dziedzic-
two kulturowe wszystkich ludzi zamieszkuj¹cych
Gdañsk i województwo pomorskie. Na terenie
naszego miasta zamieszkuj¹ przedstawiciele
mniejszo�ci: ukraiñskiej, niemieckiej, rosyjskiej,
bia³oruskiej, litewskiej, ¿ydowskiej i ormiañskiej,
du¿a grupa Kaszubów oraz nieliczne grupy et-
niczne Tatarów, Romów, £emków i Karaimów.
Celem projektu jest przede wszystkim zachowa-
nie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowe-
go. Dopomo¿e ono w integracji mniejszo�ci naro-
dowych i etnicznych ze �rodowiskiem lokalnym.

Projekt skierowany jest do czytelników a re-
alizowany bêdzie przy wspó³udziale przedsta-
wicieli lokalnych stowarzyszeñ i organizacji
mniejszo�ci pod patronatem wojewody pomor-
skiego. Przewidywany czas trwania: wrzesieñ�
grudzieñ 2008. W ramach projektu przewidu-
jemy: cykl wyk³adów prezentuj¹cych dzieje
i kulturê mniejszo�ci narodowych i etnicznych.
Odbêd¹ siê te¿ spotkania autorskie lokalnych
przedstawicieli mniejszo�ci narodowych i etnicz-

Prof. Andrzej Januszajtis

Kierownik O�rodka Szkolenia Policji w Gdañsku
m³. insp. Jaros³aw Kuczyñski

2

1

Zgromadzeni go�cie

3

W�ród go�ci byli s³uchacze O�rodka Szkolenia

4

sun¹³ nam kierownik O�rodka Szkolenia Policji
w Z³otej Karczmie, m³odszy inspektor Jaro-
s³aw Kuczyñski [Fot. 2] Profesor opowiada³
o historii utrzymywania ³adu i bezpieczeñstwa
w Gdañsku, od czasów drewnianego grodu oto-
czonego wa³em, przez czasy piastowskie, pano-
wania Krzy¿aków, okres �wietno�ci a¿ po okres
zaborów i Wolnego Miasta. Dlatego przywo³a-
³em s³owa Ryszarda Kapu�ciñskiego. Historia
i kultura to przecie¿ nie tylko zabytki, nie tylko
obrazy czy ksi¹¿ki, to te¿ obyczaje i prawa.
Publiczno�æ dopisa³a [Fot 3 i 4]. Ja osobi�cie
mam du¿¹ satysfakcjê � nie by³y czcze zapew-
nienia, ¿e �Filia Gdañska� oczekuje na Pañstwa
pomys³y i gotowa jest je realizowaæ. Nasza go-
towo�æ do reagowania na potrzeby ma te¿ inny
wymiar. Okaza³o siê, ¿e niektóre z zapowia-
danych wydarzeñ musia³y zostaæ przesuniête
w czasie. Zarówno fakt, ¿e artyku³ ten czytacie
Pañstwo na ³amach miesiêcznika a nie dzien-
nika, jak i dodatkowo cykl wydawniczy � po-
woduj¹, ¿e nie jeste�my w stanie skorygowaæ

Zamiast wiec dok³adnego harmonogramu
wydarzeñ, przypomnê, ¿e w drugi wtorek
wrze�nia, tj dziewi¹tego, o godz. 17.00 odbê-
dzie siê pierwsze w �Filii Gdañskiej� spotka-
nie w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki.
Temat to �Magia Wrzeszcza� � a rozmawiaæ
bêdziemy o �Blaszanym bêbenku� G. Grassa
i �Waiserze Dawidku� P. Huelle.

Chcia³bym te¿ zapowiedzieæ realizacjê cie-
kawego projektu, którego nazwa pojawi³a siê
w tytule niniejszego artyku³u. �Gdañsk wielo-
kulturowy � spotkania z literatur¹ i kultur¹
gdañskich mniejszo�ci narodowych i etnicz-
nych�. Có¿ to znaczy?

Biblioteki publiczne maj¹ za zadanie za-
chowanie dziedzictwa narodowego. Zaspoka-
jaj¹ potrzeby o�wiatowe, kulturalne i informa-
cyjne spo³eczeñstwa z terenu oddzia³ywania
biblioteki. Powinny gromadziæ, opracowywaæ
i udostêpniaæ wiedzê o w³asnym regionie
i jego mieszkañcach, zarówno tych mieszkaj¹-
cych na danym terenie od pokoleñ jak i tych
nowych, reprezentuj¹cych ró¿ne grupy etniczne
i narodowe a d¹¿¹ce do asymilacji kulturowej.
A jest to w³a�nie sytuacja, z któr¹ mamy do czy-
nienia w Gdañsku po 1945 roku.

nych. Bêd¹ one mia³y podobny przebieg i cha-
rakter jak wyk³ady, ka¿de ze spotkañ bêdzie do-
tyczy³o innej mniejszo�ci narodowej i etnicznej.
Chcemy te¿ organizowaæ spotkania z kultur¹
mniejszo�ci � prezentacje kultury mniejszo�ci
zorganizowane przez gdañskie przedstawiciel-
stwa mniejszo�ci; bêd¹ to równie¿ wydarzenia
artystyczne. Wreszcie, zainicjowanie prac nad bi-
bliografi¹ podmiotowo-przedmiotow¹ rejestru-
j¹c¹ wydawnictwa, artyku³y z czasopism i doku-
menty ¿ycia codziennego dotycz¹ce mniejszo�ci
na terenie Gdañska i woj. pomorskiego. W grud-
niu 2008 r. nast¹pi podsumowanie ca³o�ci pro-
jektu wyk³adem na temat wielokulturowo�ci,
w którym bêd¹ min. uczestniczyæ przedstawicie-
le mniejszo�ci narodowych i etnicznych oraz
odbêdzie siê Gdañska Wigilia Wielokulturowa.
Honorowy Patronat nad projektem obj¹³ Wo-
jewoda Pomorski Roman Zaborowski. Ca³o�æ
dofinansowana jest przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

ZBIGNIEW WALCZAK
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SKARBY GDAÑSKICH
KO�CIO£ÓW

(3 odcinek)
KO�CIÓ£ MARIACKI

Jaki� ko�ció³ pod tym wezwaniem iStnia³
ju¿ w Gdañsku w 1266 r. Kamieñ wêgielny pod
obecny ko�ció³ po³o¿ono 28 marca 1343 r. Do
1363 r. powsta³a potê¿na bazylika, siêgaj¹ca
do obecnego skrzy¿owania naw, z wysok¹ na
27 m naw¹ g³ówn¹ i w¹skimi i niskimi (11 m)
nawami bocznymi. Wie¿a obejmowa³a dwie
kondygnacje dzisiejszej (45 m). W l. 1374�81
do po³udniowej nawy przybudowano tzw.
�halê�, wykorzystywan¹ przez Radê i bractwo
Mariackie kap³anów. W roku 1379 mistrz Hen-
ryk Ungeradin zacz¹³ budowê dzisiejszego
prezbiterium i transeptu jako ko�cio³a halowego
(wszystkie nawy równej wysoko�ci) z wci¹-
gniêtymi do �rodka przyporami. Do 1400 r.
wzniesiono mury obwodowe, poczym nast¹pi³a
przerwa, spowodowana wojnami polsko-krzy-
¿ackimi. Miêdzy przyporami zak³adano kaplice
z tymczasowymi daszkami, po których pozo-
sta³y �lady w po³owie wysoko�ci �cian. W l.
1425�47 koñczono budowê pod kierunkiem
Klausa Swedera. Drewno na wiê�bê dachu no-
wego ko�cio³a sprowadzono z mazowieckich
lasów. Mistrz Steffen wzniós³ szczyty od ul.
Mariackiej (ok. 1440), Grobli (1442) i Chleb-
nickiej (1447). Stanê³y na nich wykonane
przez mistrza Andrzeja krzy¿e � arcydzie³a
metaloplastyki. �rodkowy krzy¿ od ul. Ma-
riackiej uznano za najpiêkniejszy tego rodzaju
w Europie. Krzy¿acy nie zgodzili siê na pod-
wy¿szenie wie¿y, która uzyska³a pe³n¹ wyso-
ko�æ dopiero w l. 1454�66. Przykryto j¹ da-
chem podobnym jak w ko�ciele �w. Jakuba w
Toruniu. Nie wiemy czy planowano jakie�
inne zwieñczenie.

Po po³¹czeniu �nowego� ko�cio³a ze sta-
rym boczne nawy korpusu razi³y ciasnot¹, wiêc
w latach 1484�98 przebudowano go na halê.
Z obu stron wymurowano o 8 m dalej dzisiejsze
�ciany, zaopatrzone w wewnêtrzne przypory dla
za³o¿enia kaplic. Górne czê�ci arkad nawy
g³ównej wyr¹bano w jej �cianach. Przesuniête
�ciany zewnêtrzne trafi³y na wcze�niejsze okna
transeptu. W nawie pó³nocnej Hans Brand roz-
wi¹za³ problem przez wciêcie �ciany uko�nie
do �rodka, w po³udniowej Henryk Hetzel zde-
rzy³ okno z oknem, na skutek czego dosz³o do
katastrofy budowlanej. Szkody naprawiono,
a stykaj¹ce siê ze sob¹ okna mo¿na ogl¹daæ
w kaplicy Bractwa Mariackiego. Na koniec po-
wsta³y wspania³e sklepienia gwia�dziste, siecio-
we i kryszta³owe. Ostatni¹ ceg³ê wstawi³ oso-
bi�cie Henryk Hetzel 28 lipca 1502 r. koñcz¹c
tym samym budowê najwiêkszego ceglanego
ko�cio³a �wiata. Rozmiary: d³ugo�æ (zewnêtrz-
na) 104 m, szeroko�æ 44 m (w korpusie) i 66 m
(w transepcie), wysoko�æ sklepieñ 27 m, wie¿y
(do szczytu dachu) 78 m, powierzchnia rzutu

wraz ze �cianami 4900 m kw., wewnêtrzna
3980 m kw., dachu 0,8 ha. Licz¹c po 5 osób na
metr kwadratowy mo¿emy obliczyæ, ¿e wnêtrze
(bez sprzêtów) mo¿e pomie�ciæ prawie 20 ty-
siêcy ludzi.

�wi¹tynia otrzyma³a bogate wyposa¿enie.
W przededniu reformacji w roku 1525 sta³o
w niej co najmniej 47 o³tarzy. Ze wzglêdu na
patronat polskich królów prawie wszystkie
przetrwa³y do XIX wieku. Przed ostatni¹ woj-
n¹ by³o ich 26. Dziêki ewakuacji w wiêkszo�ci
uniknê³y zniszczenia w po¿arze od sowieckiej
bomby 27 marca 1945 r. i pó�niejszych pod-
paleniach. Ju¿ 29 stycznia 1946 r. polskie w³a-
dze miasta przekaza³y zniszczon¹ �wi¹tyniê
Ko�cio³owi Katolickiemu na w³asno�æ, �aby

o³tarza z ok. 1400 r., dzie³o Jana van der Mat-
tena (orygina³ jest w muzeum). We wnêce sta-
³a figura Z³otej Madonny. Odzyskan¹ niedaw-
no z r¹k prywatnych umieszczono w Ratuszu,
w portalu zast¹pi j¹ kopia. Wrota z tej bramy,
z napisem: �Daj Bo¿e wieczne ¿ycie, tym co
na ko�ció³ p³ac¹ nale¿ycie� i dat¹ 1511, prze-
niesiono po wojnie do ko�cio³a �w. Trójcy
(przewiduje siê zwrot). Bramê Groblow¹
otwiera siê w czasie nabo¿eñstw. Wysoko nad
ni¹ odmierza czas odnowiony zegar Groblowy
z l. 1634�37, dzie³o Hansa Konnatha z Augs-
burga. Najwiêksz¹ w Polsce zabytkow¹ tarczê
(5,12 m �rednicy) zdobi¹ 32 gwiazdki i herb
fundatora � burmistrza Egberta van Kempena.
Pierwotnie zegar mia³ wskazówkê godzinow¹
i kulê faz Ksiê¿yca, któr¹ po 1871 r. zast¹pi³a
wskazówka minutowa. W 1984 r. otrzyma³
nowy mechanizm, dzie³o Walerego Janiszew-
skiego i Henryka Kaweckiego.

Brama Mariacka, zachowa³a wrota z 1511 r.
i alabastrowe rze�by �wiêtych Krzysztofa i To-
masza z Chrystusem (kopie � orygina³y z ok.
1350 r. s¹ w Muzeum Narodowym w Gdañ-
sku). Niezwyk³¹ urodê krzy¿a z ok. 1440 r. na
olbrzymim szczycie �rodkowym od strony ul.
Mariackiej mo¿na podziwiaæ przez lornetkê.
Ramiona ze z³oconymi rautami (pod³u¿ne pry-
zmy) otacza istna metaloplastyczna koronka.
Naro¿a zdobi¹ metalowe kielichy kwiatów. Je-
den taki krzy¿ kosztowa³ wiêcej ni¿ wymuro-
wanie ca³ego potrójnego szczytu!

Przez bramê Wysok¹, zwana te¿ bram¹
Rady wchodzili rajcy, przez bramê Do Hali,
okre�lan¹ w XVIII w. jako �wiêt¹ � ³awnicy.
Pierwsza ma proste zamkniêcie, druga ³uk ko-
tarowy. Kolejn¹ bramê Kaletnicz¹ zamyka
tzw. �o�li grzbiet�. Do wnêki wróci³a figura
Madonny z XV w.

G³ówne wej�cie prowadzi dzi� pod wie¿¹,
przez dawn¹ kaplicê �w. Olafa. Po przej�ciu
pod witra¿em z 1899 r. otwiera siê przed nami
zapieraj¹cy dech przestwór �wi¹tyni. Filary
nawy g³ównej, przy których sta³a czê�æ o³tarzy,
by³y niegdy� pokryte inskrypcjami, w tym 55
polskimi, g³ównie z Psalmów Jana Kochanow-
skiego. Sceny podstawy baptysterium z 1553 r.
wyrze�bili Henryk Neuborg i Bart³omiej Pa-
steyde. Obecna chrzcielnica z 1682 r. pochodzi
z ko�cio³a �w. Jana. Z dawnego przepiêknego
zespo³u, odlanego w l. 1554�56 przez Hinrika
Willemssona i Adriana Hynrichsena w Utrech-
cie, pochodz¹ figury cnót i bramka. Na miejsce
wróci³y tak¿e dwie figurki Ewangelistów, trze-
ci¹ przetrzymuje Muzeum na Wawelu, czwar-
ta zaginê³a. Zaginion¹ chrzcielnicê mo¿na
bêdzie odtworzyæ dziêki wykonanemu przed
wojenn¹ ewakuacj¹ modelowi gipsowemu. Na
filarach nawy po³udniowej, widaæ �lady ar-

Rzut ko�cio³a

podkre�liæ tym historycznym aktem zwyciê-
stwo sprawiedliwo�ci dziejowej.� W trakcie
odbudowy w l. 1947�50 odtworzono z wisz¹-
cych platform zniszczone w 40% sklepienia,
umocniono betonem kilka gro¿¹cych zawale-
niem filarów, po³o¿ono na stalowej wiê�bie
ceramiczne dachy i wprawiono w okna prawie
æwieræ hektara szyb. Do dzi� odnawia siê
obiekty wyposa¿enia, które wróci³y do ko�cio-
³a. Trwaj¹ starania o odzyskanie pozosta³ych,
stanowi¹cych a¿ do ostatniej wojny nieod³¹czn¹
czê�æ zespo³u, wyj¹tkowego w skali �wiatowej.
Do dzi� przetrzymuj¹ je muzea i galerie War-
szawy, Gdañska, Lubeki, Norymbergi i Berlina,
niektóre wywieziono do Rosji.

�wi¹tynia ma siedem bram. W portalu bra-
my Szewskiej (od ulicy Szewskiej) umieszczo-
no kopiê Za�niêcia Maryi z niezachowanego
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kad dawnej bazyliki. Barokowy portal na koñcu
nawy prowadzi do dawnej kaplicy Wszyst-
kich �wiêtych (obecnie Ludzi Morza), nie-
gdy� mieszcz¹cej za³o¿on¹ w 1413 r. Bibliotekê
Mariack¹. Drogocenne ksiêgi (dzi� w Biblio-
tece Gdañskiej PAN) przykuwano ³añcuchami
do �cian.

Miêdzy przyporami �cian powsta³o 30 ka-
plic. W kaplicy �w. Jerzego lub Zbawiciela
(przy bramie Kaletniczej) stoi wspomniany
model chrzcielnicy z Utrechtu. Rze�ba Chry-
stusa Zbawiciela �wiata jest dzie³em Mistrza
Paw³a z ok. 1530 r. Gotyckie oparcia ³aw z ok.
1510 r. z herbami z 1639 r. pochodz¹ z kaplicy
Bractwa Kap³añskiego NMP (przed transep-
tem), kartusz z herbem rodziny Friese (1790)
� z dawnej kraty kaplicy. Kratê nastêpnej ka-
plicy �w. Katarzyny zestawiono z rze�b, po-
chodz¹cych z ko�cio³a �w. Jana. O³tarz �w.
Miko³aja, ufundowany ok. 1430 r. przez bro-
warników, sta³ pierwotnie przy pd.-zach. fila-
rze skrzy¿owania naw. Tu¿ po reformacji od-
prawiali przy nim nabo¿eñstwa ewangelicy,
katolicy � przy g³ównym o³tarzu. Epitafium
zmar³ego w 1616 r. dworzanina króla Zygmun-
ta III, Jerzego Possego, ufundowa³ jego syn

podobizny burmistrza Jana Brandesa i jego
¿ony. Figura depcz¹ca szkielet, to Nie�miertel-
no�æ. Maksymê: ��mieræ zrównuje ber³a i moty-
ki� ilustruje w zwieñczeniu �mieræ, z ber³em
i motyk¹ po bokach. Wywodz¹cy siê z Ma³o-
polski Brandesowie herbu Radwan w Gdañ-
sku pieczêtowali siê widocznym u do³u her-
bem Brandys. Figura �w. Anny na przeciwko
pochodzi z niezachowanego o³tarza.

O³tarz kolejnej kaplicy Bractwa Kap³añ-
skiego NMP istnia³ ju¿ w 1478 r. Na skrzy-
d³ach namalowano Cztery Dziewice: Katarzy-
nê, Dorotê, Barbarê i Ma³gorzatê; figura Maryi
pochodzi z jakiego� innego o³tarza. Po wojnie
kaplicê po�wiêcono pamiêci kap³anów zamê-
czonych w hitlerowskich obozach; na dole po-
dano ich liczbê: 2779 � z pewno�ci¹ niepe³n¹.
Rze�bê Chrystusa Bole�ciwego Janiny Stefa-
nowicz-Schmidt uzupe³nia zdjêcie egzekucji
kap³ana (z pamiêtnika SS-mana) i portret ksiê-
dza Jerzego Popie³uszki. W k¹cie mo¿na podzi-
wiaæ owo niezwyk³e zderzenie okna z oknem.
Witra¿ przedstawia polskich �wiêtych.

Popiersia epitafium Schumannów z 1654 r.
na filarze transeptu przedstawiaj¹ �dwóch Ga-
brieli, dwóch rajców�, bêd¹cych ��wiat³em�
rodu, którego potomkowie ¿yj¹ do dzi� w Pol-
sce i Niemczech. Imiê Gabriel by³o u Schu-
mannów szczególnie popularne. Na przeciw-
leg³ej �cianie wisi epitafium �komendanta
gdañskiej soldateski konnej i pieszej� Walen-
tego Wintera z 1671 r., ze scen¹ bitewn¹ i po-
piersiami zmar³ego i jego dwóch �serdecznie
umi³owanych� ¿on.

W¹skie wej�cie w po³udniowym ramieniu
transeptu prowadzi do sklepionej Izby (Roz-
mównicy) Rady, gdzie dzi� znowu mog¹ siê
spotykaæ radni. W naro¿nej kaplicy �w. Bar-
bary od 1457 r. przechowywano g³owê �wiê-
tej Barbary w bogatym relikwiarzu, przetopio-
nym na pieni¹dze podczas oblê¿enia przez
wojska Batorego w 1577 r. Wyj�cie na ulicê,
to brama Wysoka. Na �cianie kruchty wisi zde-
kompletowane epitafium Köhne-Jaskich. Po-
chodz¹cy z Niemiec Köhnowie osiedlili siê
w mie�cie Jassy w Rumunii (st¹d przydomek
Jasky), a pó�niej w Gdañsku, gdzie zrobili ma-
j¹tek na skupie bursztynu i za³o¿yli Ja�kow¹
Dolinê. Czê�æ kruchty zajmowa³a kaplica Je-
rozolimska, której bezcenny o³tarz z 1490 r.
�pozyska³o� po wojnie Muzeum Narodowe
w Warszawie. Na filarach transeptu wisz¹ rze�-
by z zachowanego w 80% prospektu dawnych
wielkich organów mariackich. Wiêkszo�æ nie-
dawno odnalezionych czê�ci pochodzi z 1760 r.,
niektóre z 1585 r. (najstarsze zachowane w Pol-
sce!). Okaza³e epitafium Zachariasza Zappio,
z portretami zmar³ego i jego rodziny pochodzi
z ko�cio³a �w. Jana.

Kaplica �w. Erazma w k¹cie transeptu
nale¿a³a do bractwa kurkowego pod tym we-
zwaniem. Zachowa³a siê gotycka krata i prze-
niesiony na �cianê witra¿ z 1737 r. przedsta-
wiaj¹cy zawodników strzelaj¹cych z ³uków do
drewnianego kura. S¹siedni¹ kaplicê �w. Mi-
cha³a zamyka krata z ok. 1763 r. W nastêpnej
kaplicy �w. Antoniego stoj¹ stalle z ko�cio³a
�w. Jana z ok. 1480 r. � najstarsze w Gdañsku.
Rze�by przedstawiaj¹ m.in. feniksa, pelikana

i Mêkê �w. Jana, a na tzw. mizerykordiach
(podpórki przy staniu) � ma³py jad¹ce na wiel-
b³¹dzie! O³tarz �w. Antoniego z tej kaplicy
z pocz. XVI w. trafi³ w XIX w. do ko�cio³a
Zakonu Krzy¿ackiego w Wiedniu.

Naro¿n¹ kaplicê �w. Baltazara, nale¿¹c¹
od 1448 r. do s³awnego rodu Ferberów, nazywa-
no �lep¹ (nie ma okien). Przed ni¹ wisi okaza-
³e epitafium Edwarda Blemkego z 1591 r. d³uta
Wilhelma van den Blocka, z niezwykle suge-
stywn¹ Wizj¹ Ezechiela. Zawieszony na wprost
tzw. wielki o³tarz Ferberów z 1484 r. ze Zwia-
stowaniem na zamkniêtych skrzyd³ach wróci³
z Warszawy, skrzyd³o ze �w. Konstantynem �
z Hamburga. Ród Ferberów wyda³ w sumie
o�miu rajców i sze�ciu burmistrzów Gdañska.
Na imponuj¹cym epitafium (nad o³tarzem)
czytamy m.in.: �Dziêki ³askawo�ci Boga Naj-
lepszego Najwy¿szego, opiece Najja�niejszych
Królów Polski i przychylno�ci swojego Gdañ-
ska, cnotami w�ród dawnych nazwisk wywy¿-
szonemu Rodowi Ferberów, którzy dla wybit-
nych cnót i wielkich czynów przodków infu³ê
warmiñsk¹ i najwy¿sze w ojczy�nie godno�ci
otrzymali, a przede wszystkim Burmistrzowi
Konstantynowi Ferberowi (...), na koniec so-
bie i swojej najmilszej ma³¿once, jak równie¿
wszystkim swoim za³o¿y³ grobowiec rajca Jan
Ferber 1656.� Dzie³o zadziwia bogat¹ symbo-
lik¹. Tr¹by wzywaj¹ na S¹d Ostateczny, szarfy
z wezwaniem do zmar³ych wyrastaj¹ z gasn¹-
cego kaganka i piaskowej klepsydry. Na ksiê-
gach poni¿ej stoi piej¹cy kogut, sowa czyta
jedn¹ z nich. Elementy uzbrojenia mieszaj¹
siê z ³opatami, s³u¿¹cymi do kopania grobów.
Miêdzy herbami rodowymi strasz¹ skrzy¿owa-
ne piszczele i czaszka z wê¿em w oczodo³ach.
Intryguje postaæ spadaj¹cego dziecka pod koro-
n¹ i li�æmi palmy � symbolami rozkwitu w bla-
sku sprawiedliwo�ci. Wed³ug legendy Konstan-
tyn Ferber mia³ jako dziecko wypa�æ z górnego
okna domu przy ul. D³ugiej. Spad³ do kosza
z kapust¹ na przedpro¿u i nic mu siê nie sta³o
� oczywisty dowód opieki Opatrzno�ci! Wisz¹-
cy z boku ma³y o³tarz Ferberów z Chrystusem
Bole�ciwym ufundowa³ ok. 1485 r. burmistrz

Zapieraj¹ce dech wnêtrze ko�cio³a

Wie¿a Farna � jedyna w swoim rodzaju

Gabriel. W kaplicy �w. El¿biety sta³ o³tarz
z ok. 1400 r., najstarszy zachowany. Ekspono-
wany od 1935 r. jako depozyt w Muzeum Miej-
skim w Gdañsku (dzisiejszym Narodowym),
dot¹d nie wróci³ na miejsce. O³tarzyk z Ukrzy-
¿owaniem i skrzyd³a o³tarza Szymona Judy
pochodz¹ z ok. 1480 r. Za kaplic¹ nastêpuje
tzw. Hala czyli kruchta bramy Do Hali. Obok
w nawie sta³y stalle rajców i ³awników. �cianê
kruchty zdobi epitafium Brandesów z 1586 r.
(p³yta grobowa jest w posadzce). Pod s³awi¹c¹
zmar³ych inskrypcj¹ dodano: �Na ziemi praca
jest, w �mierci odpocznienie, z wiary nadzieja,
¿e w niebie ¿ycie wiecznie trwaæ bêdzie.� Twór-
ca epitafium Wilhelm van den Block umie�ci³
po bokach postacie Wiary i Nadziei. Wy¿ej,
miêdzy postaciami Spoczynku i Pracy widniej¹
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Jan Ferber. W�ród przedstawionych na nim
jego synów widaæ najs³ynniejszych przedstawi-
cieli rodziny: przysz³ego burmistrza Eberharda
Ferbera i pó�niejszego biskupa warmiñskiego
Maurycego, zwierzchnika Miko³aja Kopernika.
Nad o³tarzem wisi epitafium zmar³ej w 1495 r.
siostry Jana � Nale (Natalii). S³awny ród wy-
gas³ w linii mêskiej w r. 1786.

Najwa¿niejszym obiektem w Kaplicy Je-
denastu Tysiêcy Dziewic w po³udniowej na-
wie prezbiterium jest s³ynne Ukrzy¿owanie
z ok. 1430 r., przypisywane Mistrzowi Piêknej
Madonny. Wed³ug legendy, by oddaæ mêkê
Chrystusa, rze�biarz obserwowa³ agoniê m³o-
dzieñca, którego podstêpnie ukrzy¿owa³. W ka-
plicy chowano cz³onków rodzin van der Becke
i Bischofów. W posadzce jest p³yta zmar³ego
w 1483 r. burmistrza Filipa Bischofa, a przed
wej�ciem wisi najstarsze w Gdañsku epitafium
Demuth von der Becke (¿ony burmistrza Gerta

von der Becke) z 1425 r., z Matk¹ Bosk¹ �Apo-
kaliptyczn¹�, stoj¹c¹ na sierpie ksiê¿yca.

Miejsce w k¹cie zajmuje zamkniêta XVII-
-wieczn¹ krat¹ kaplica �w. Jakuba. Kaplicê
ufundowa³ w 1423 r. rajca Wilhelm Winterfeld.
Z wyposa¿enia przetrwa³y tu odkryte po woj-
nie wspania³e freski i o³tarz �w. Jakuba z ok.
1435 r. Drugi, tzw. dyptyk Winterfeldów, wy-
wieziono po wojnie do Warszawy, trzeci (ma³y
dyptyk Winterfeldów) � do Moskwy. Na utrzy-
manie obs³uguj¹cych kaplicê ksiê¿y sz³y czyn-
sze z domów i spichlerza Woli £eb, którego
zrujnowana fasada zachowa³a siê na Wyspie
Spichrzów. Z nadwy¿ek dochodów wspomaga-
no m.in. studentów Gimnazjum Akademickie-
go. Fundacja istnia³a jeszcze w XIX w. Po-
tomkiem Winterfeldów po k¹dzieli by³ m.in.
wybitny gdañski historyk, wychowawca ostat-
niego króla Polski, Gotfryd Lengnich, pocho-
wany w 1774 r. w tej kaplicy.

Krata zamykaj¹ca s¹siedni¹ Kaplicê �w.
Jadwigi pochodzi z pocz. XVI w., o³tarz z przy-
pisywanymi Janowi van der Mattenowi rze�ba-
mi �w. Jadwigi, Bart³omieja i Jakuba Starszego
� z ok. 1420 r. Na �cianie ods³oniêto fresk z ok.
1430 r. z Matk¹ Bosk¹, na ods³oniêcie i kon-
serwacjê czekaj¹ malowid³a z drugiej strony.
Wielka p³yta grobowa przed kaplic¹ kryje zw³o-
ki burmistrzów Konrada Leczkowa i Arnolda
Hechta, zamordowanych przez Krzy¿aków
w 1411 r. Nieco dalej spoczywa Karol Fryderyk
von Conradi, szambelan Stanis³awa Augusta,
zmar³y w 1798 r. za³o¿yciel s³ynnego Conradi-
num w Jankowie (od 1901 r. we Wrzeszczu).
W kaplicy �w. Gertrudy lub Grobu �wiêtego
za o³tarzem g³ównym stoi klimatyzowana witry-
na, przeznaczona na pomieszczenie tryptyku
z S¹dem Ostatecznym Hansa Memlinga, gdy
Muzeum Narodowe zdecyduje siê go zwróciæ.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Oby tak dalej! Teraz pora na nowe linie
 tramwajowe do dzielnicy Gdañsk Po³u-

dnie i oczywi�cie na Morenê oraz koniecznie
na lotnisko Rêbiechowo!

Takiej tre�ci dedykacjê do ksiêgi pami¹t-
kowej wpisa³a Agnieszka Owczarczak, rad-
na miasta Gdañska reprezentuj¹ca dzielnicê
Zaspa. Ksiêga by³a wystawiona w Zespole
Szkó³ Budownictwa Okrêtowego, tu¿ po uro-
czystym otwarciu Al. Gen. Józefa Hallera
w Gdañsku Wrzeszczu. Dzia³o siê to do-
k³adnie w samo po³udnie 26 sierpnia 2008,
kiedy ulicê t¹, zwan¹ onegdaj Karola Mark-
sa, oficjalnie otworzy³ dla ruchu prezydent
Gdañska Pawe³ Adamowicz, który podziê-
kowa³ wszystkim wykonawcom.

Gdañski Projekt Komunikacji Miejskiej
ZMODERNIZOWANA

ALEJA
Gen. JÓZEFA HALLERA

Podziêkowania by³y tym gorêt-
sze, bowiem Alejê Hallera zmoder-
nizowano w ramach Gdañskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej,
co by³o jednocze�nie okazj¹ do
podsumowania wszystkich dotych-
czasowych osi¹gniêæ zwi¹zanych
z tym projektem.

Otó¿ przebudowa odcinka ul.
Hallera, to pierwsze zadanie wy-
konane w ramach III etapu Gdañskiego Pro-
jektu Komunikacji Miejskiej. Tym samym
zakoñczy³ siê istotny etap inwestycji, który
realizowany by³ w latach 2004�2008 i kosz-
towa³ w sumie 240 mln z³. Jedn¹ trzeci¹ jego
kosztów � ok. 80 mln z³ � pokry³y �rodki po-

zyskane z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. War-
to wspomnieæ i¿ jest to jeden
z najwiêkszych projektów wspó³-
finansowanych przez Uniê Euro-
pejsk¹ w naszym kraju.

JEDYNK¥ NA CHE£M

GPKM jest kontynuacj¹ dzia-
³añ inwestycyjno-modernizacyj-
nych rozpoczêtych przez Miasto
w 1999 roku. Projekt obejmowa³
w sumie 26 inwestycji: zmoderni-
zowano m.in. 20 km torów wraz
z ca³¹ infrastruktur¹, wybudowa-
no 48 rozjazdów, przebudowano
41 przej�æ dla pieszych. Zbudo-
wano i przebudowano 55 przy-
stanków tramwajowych. Wyposa-

26 sierpnia 2008 prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz
oficjalnie otworzy³ dla ruchu po gruntownej moderniza-
cji Alejê Gen. Józefa Hallera we Wrzeszczu. Tego dnia
po torach je�dzi³ nawet zabytkowy pojazd tramwajowy.

¿ono je w nowe wiaty, a tak¿e w udogodnie-
nia dla niepe³nosprawnych. W ramach GPKM
zbudowano te¿ pierwsz¹ od wielu lat now¹
liniê tramwajow¹ w Gdañsku ³¹cz¹c¹ osie-
dle Che³m z centrum miasta, któr¹ obs³uguje
linia nr 1.

ZD¥¯YÆ NA EURO

W rozpoczynaj¹cym siê w³a�nie III etapie
GPKM wykonane zostan¹ dalsze prace zwi¹-
zane z przebudow¹ i modernizacj¹ torowisk
na terenie Gdañska. Najwa¿niejszym zada-
niem bêdzie jednak budowa kolejnej linii
tramwajowej � z Siedlec na Morenê, a tak¿e
przed³u¿enie linii tramwajowej z Che³mu
dalej w kierunku Górnych Tarasów, a¿ do
pêtli Nowa £ódzka. W sumie obie te linie
wymagaj¹ po³o¿enia ok. 6 km torów. Orien-
tacyjny koszt ca³o�ci inwestycji GPKM, to
870 mln z³. Przewidywany okres realizacji
to lata 2008�2012. Zatem, byæ mo¿e zd¹¿ymy
z tymi niezbêdnymi inwestycjami drogowymi
na nasze pi³karskie Euro?

TEKST I ZDJÊCIA W£ODZIMIERZ AMERSKI

Oby tak dalej! Teraz pora na nowe linie tramwajowe do
dzielnicy Gdañsk Po³udnie i oczywi�cie na Morenê oraz
koniecznie na lotnisko Rêbiechowo! Takiej tre�ci dedykacjê
do ksiêgi pami¹tkowej wpisa³a Agnieszka Owczarczak,
radna miasta Gdañska reprezentuj¹ca dzielnicê Zaspa
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podwójn¹ cenê. W ten sposób odda d³ugi i zli-
kwiduje interes, a Stocznia Gdañska zostanie
mini stoczni¹. Nie mo¿na pozwoliæ na takie
rozwi¹zanie�.

Z drugiej strony nowy w³a�ciciel oficjalnie
obiecuje, ¿e w ci¹gu dwóch najbli¿szych lat
Stocznia Gdañska Grupa Stoczni Gdynia SA,
zbuduje dwa du¿e kontenerowce i 12 ma³ych
masowców dla ró¿nych armatorów zagra-
nicznych, a przy ich budowie znajdzie pracê
2,5 tysi¹ca pracowników stoczni. Z my�l¹
o nich przewodnicz¹cy NSZZ �Solidarno�æ�
Stoczni Gdañskiej Roman Ga³êzewski z upo-
rem upomina siê o realizacjê wszystkich, za-
wartych wcze�niej porozumieñ, dotycz¹cych
pakietu socjalnego, a jego zastêpca Karol Gu-
zikiewicz przypomina ¿e 21 mln dolarów,
obiecanych podczas podpisywania umowy
sprzeda¿y stoczni; holding obieca³ zainwe-
stowaæ w rozwój stoczni a nie wydano ani
z³otówki.

Wyj¹tkowo w szybkim tempie odbywa
siê jednak proces przenoszenia niemal ca³ej
produkcji na wyspê Ostrów z wyj¹tkiem po-
chylni dawnego Wydzia³u K-3, gdzie w dal-
szym ci¹gu budowane s¹ kad³uby. Tempa
nabra³y te¿ poszukiwania chêtnych do naby-
cia zbêdnych do produkcji terenów stocz-
niowych, na których ma powstaæ nowe �ród-
mie�cie Gdañska, a tymczasem tereny te,
czasowo s¹ wynajmowane ró¿nym spó³kom
i organizacjom. W koñcz¹cym siê 1999 roku
Stocznia Gdañska Grupa Stoczni Gdynia SA
przekaza³a do eksploatacji 3 jednostki, w tym
dwa du¿e kontenerowce.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

Wprawdzie zmieniono tablice na stocz-
niowych bramach wej�ciowych, ale wydawca
ukazuj¹cej siê od lat zwi¹zkowej gazety za-
k³adowej �Rozwaga i Solidarno�æ Stocznia
Gdañska SA� postanowili zachowaæ dotych-
czasowy tytu³ wykre�laj¹c jedynie dopisek
�SA�. Oczywi�cie, gazeta z takim tytu³em,
a tak¿e jej tre�ci nie by³a akceptowana przez
kierownictwo obu zak³adów z Gdañska i Gdy-
ni, dlatego w nag³ówku ka¿dego wydania pi-
sma widnia³a uwaga, wydrukowana w czer-
wonym kolorze ,,Druk zakazany w Stoczni�.
G³ównym celem tego historycznego dwuty-
godnika, wydawanego przez Komisjê Miê-
dzyzak³adow¹ NSZZ �Solidarno�æ� Stoczni
Gdañskiej, by³o m.in. informowanie za³ogi
o ró¿nych wynikach negocjacji z w³a�cicie-
lem stoczni, dotycz¹cych ochrony socjalnej,
reformy emerytalnej i s³u¿by zdrowia oraz
o codziennych sprawach stoczniowej za³ogi.
Takich wa¿nych, a nawet bulwersuj¹cych
spraw, ju¿ od chwili podpisania aktu nota-
rialnego ci¹gle przybywa³o.

W koñcowych dniach stycznia organizacja
�Zjednoczeni w Obronie Stoczni Gdañskiej�,

Ostatni rok koñcz¹cego siê XX wieku dla
za³ogi Stoczni Gdañskiej SA rozpocz¹³

siê niezbyt pomy�lnie. Bowiem ju¿ w pierw-
szych dniach stycznia 1999 roku, nowy w³a-
�ciciel tej najstarszej, znanej na ca³ym �wie-
cie polskiej stoczni, zmieni³ jej nazwê na
�Stocznia Gdañska Grupa Stoczni Gdynia
SA�. Ta nie przewidziana wcze�niej zmiana
zaskoczy³a nie tylko stoczniowców, lecz tak-
¿e mieszkañców Gdañska.

NASZA STOCZNIA (29)
Wczoraj i Dzi� Stoczni GdañskiejWczoraj i Dzi� Stoczni Gdañskiej

Nowa nazwa stoczni � maj¹tek stoczni
na sprzeda¿ � sprawa ponownie w s¹dzie

skupiaj¹ca 10 partii i organizacji spo³ecznych,
zorganizowa³a wiec protestacyjny przed gma-
chem S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku. Tu
bowiem toczy³a siê kolejna rozprawa doty-
cz¹ca sprzeda¿y stoczniowego maj¹tku i de-
cyzji Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
z 1996 roku o postawieniu stoczni w stan
upad³o�ci. W otrzymanej ulotce wyczyta³em
¿e Syndyk stoczni Andrzej Wierciñski, za
aprobat¹ ministra skarbu Emila W¹sacza wy-
razi³ zgodê na bardzo nisk¹ cenê wynosz¹c¹
115 mln z³otych, choæ jak obliczono warto�æ
stoczni wraz z terenami oblicza siê na sumê
500 mln dolarów. Tak wiêc kupuj¹cy za 1 metr
stoczniowego terenu zap³aci tylko 50 groszy,
choæ oficjalna cena ziemi w centrum Gdañ-
ska wynosi oko³o 1000 z³. W swoich wypo-
wiedziach zjednoczeni obroñcy �kolebki�
podkre�lali, ¿e wykorzystaj¹ wszystkie drogi
prawne, które zablokuj¹ te krzywdz¹ce decy-
zje. Jeden z przywódców ,,Zjednoczonych�
Boles³aw Hutyra by³y doradca ministra go-
spodarki, twierdzi ¿e jak najszybciej powin-
na odbyæ siê sejmowa debata w sprawie ca-
³okszta³tu zagadnieñ prywatyzacji stoczni,
a propozycjê t¹ popar³o ju¿ 58 pos³ów. Ni-
kogo bowiem nie trzeba przekonywaæ, w ja-
kim celu w³a�ciciel Stoczni Gdyñskiej Janusz
Szlanta, kupuj¹c Stoczniê Gdañsk¹, jako
wspólnika wybra³ firmê doradcz¹ Evip Pro-
gress. Ten cel najlepiej oceni³ na spotkaniu
z za³og¹ stoczni, najs³ynniejszy jej pracownik,
by³y prezydent RP Lech Wa³êsa, mówi¹c:
�Stocznia jako jedyny, historyczny pomnik
walki o wolno�æ powinna istnieæ. Je¿eli za�
chodzi o sprawno�æ ekonomiczn¹, to s¹dzê

¿e, w 40 milionowym narodzie powinni zna-
le�æ siê ludzie którzy mogliby wyci¹gn¹æ
stoczniê z tarapatów. Natomiast Gdynia we-
�mie po¿yczkê z banku, kupi Stoczniê Gdañ-
sk¹, pó�niej podzieli jej teren na 100 lub
1000 dzia³ek budowlanych i sprzeda je za

Hala produkcyjna zamieniona na dyskotekê

Wodowanie kontenerowca

Lech Wa³êsa
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Na przystawkê blina z farszem ze szczu-
paka lub �led� sma¿ony po Gdañsku.

Do wyboru by³a równie¿ jedna z dwóch zup
� piwna lub chlebowa. Jako danie g³ówne
mo¿na by³o zamówiæ pier� z kurczaka w so-
sie� agrestowym lub klopsy z wo³owiny
w sosie z� szalotek, a do tego kluski pszenne

i sa³atka ogórkowa. Na deser serwowano
lody gdañskie w polewie czekoladowej lub
mus cynamonowy, a na koniec kawê z ¿yta
lub kompot jab³kowy. Do ka¿dego wymie-
nionego powy¿ej menu do³¹czany by³ cieka-
wy w kszta³cie ceramiczny kufel z piwem
o nazwie Z³ote Lwy.

Tego wszystkiego mo¿na by³o skoszto-
waæ podczas II Festiwalu Kulinarnego pod
nazw¹ �Gdañskie Smaki�, który w ramach
Jarmarku �w. Dominika odbywa³ siê w dniach
3�7 sierpnia 2008 w restauracji �Zeppelin�
w Gdañsku. Konwencja festiwalu polega³a
na odp³atnej degustacji oryginalnych gdañ-
skich potraw przygotowanych w oparciu
o ksi¹¿kê kucharsk¹ �Danziger Koch-Buch�
z 1858 roku. G³ównym celem festiwalu � jak
zaznacza jego organizator Bogdan Kwapi-
siewicz � by³o przypomnienie tradycji gdañ-
skiej sztuki kulinarnej opartej na tysi¹clet-
niej tradycji.

O to, jakie s¹ to tradycje, spytali�my jed-
nego z uczestników festiwalu prof. Andrze-
ja Januszajtisa, osobê najbardziej chyba
obecnie kompetentn¹ je�li chodzi o znajo-
mo�æ historii Gdañska.
� Panie profesorze w swoich dociekaniach
historycznych, czy pan kiedy� trafi³ na
dawne gdañskie jad³ospisy, na przyk³ad
z 19 wieku?

Festiwal Kulinarny GDAÑSKIE SMAKI
Dawne receptury czekaj¹ na wskrzeszenie

Andrzej Januszajtis: � Trafi³em nawet na
jeszcze starsze, na przyk³ad na jad³ospis do-
rocznych uczt jednego z gdañskich bractw
kurkowych, których by³o w Gdañsku kilka.
Zachowa³y siê równie¿ stare spisy potraw
z Dworu Artusa, czy jeszcze wcze�niejsze
wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cej regu³y, co po-

winni, a czego nie powinni
je�æ Krzy¿acy.
� Dowiadujemy siê o po-
trawach, ale czy zachowa³y
siê dawne receptury?
� Oczywi�cie mamy informa-
cje o tym, co jedzono w X,
XI, XII i XIII wieku, ale bez
zapisanych receptur. O wie-
lu daniach mo¿na siê dowie-
dzieæ, jest tego mnóstwo, s¹
zbiory nakazów i zakazów,
natomiast brakuje receptur
szczegó³owych. Wiadomo ja-
kie to by³y potrawy, ale nie
ma informacji jak je przygo-
towywano. Oczywi�cie wie-
my na przyk³ad o tym, ¿e
w XVI i XVII wieku lubia-
no przyprawy korzenne i eg-
zotyczne, sprowadzane do
Gdañska w du¿ych ilo�ciach.

Innym przyk³adem jest kawa, która pojawi³a
siê w Gdañsku ju¿ w 1634 roku, z czego wy-
nika, ¿e gród nad Mot³aw¹ by³ pierwszym
miastem w Polsce, w którym parzono i pito
kawê. Trudno a¿ w to uwierzyæ, ale proszê
sobie wyobraziæ, ¿e sprowadzono j¹ do Gdañ-
ska za sumê równ¹ ówczesnemu bud¿etowi
miasta Krakowa. To mówi wiele o gdañsz-
czanach i szlachcie polskiej, ¿e dogadzali
swoim podniebieniom.
� Czy¿by jednak w ogóle nie uda³o siê
panu trafiæ na konkretne
dawne przepisy kulinarne?
� One, o ile wiem, pojawia-
j¹ siê dopiero w 1806 roku
w pierwszej ksiêdze kuchar-
skiej, która � jak siê orientujê
� ma byæ niebawem wydana.
Na razie wysz³o t³umaczenie
ksi¹¿ki z 1858 roku, która
znajduje siê w zbiorach Bi-
blioteki Gdañskiej. Okazuje
siê, ¿e wiêkszo�æ tych daw-
nych przepisów kulinarnych
jest w tej wznowionej edycji
powtórzona.
� Zatem mo¿na ju¿ mówiæ
o dostêpie do pewnych spe-
cyficznych dawnych po-
traw gdañskich.

� Tak, ale to zagadnie-
nie wymaga jeszcze
dalszych studiów. Mamy te¿ na przyk³ad
przepisy na piwo. Nie s¹ to jednak fachowe
receptury, tylko notatki rajcy gdañskiego
Schrödera z koñca XVII wieku, który siê
tym zagadnieniem interesowa³ i zanotowa³
trzy przepisy na ró¿ne rodzaje piwa. W ar-
chiwum s¹ do dyspozycji szczegó³owe prze-
pisy na ponad 70 likierów gdañskich z XVII
wieku, w tym dwa na goldwasera. Mamy
poza tym orientacjê, co do szczegó³ów
pieczenia chleba. Zachowa³y siê bowiem
zapiski z wypieków kontrolnych ró¿nego
rodzaju pieczywa, co najmniej 6 gatunków.
A to dlatego, gdy¿ w³adze miasta prowadzi³y
kon-trolê, podaj¹c ile chleba powinno wyj�æ
z takiej, a takiej m¹ki i innych ró¿nych
sk³adników. Obecnie wprawny piekarz mo¿e
na podstawie tych zapisów próbowaæ wypie-
kaæ chleb w taki sam sposób jak go dawniej
pieczono.
� Panie profesorze, ale jest zawsze pewne
niebezpieczeñstwo, ¿e te wszystkie dawne
przepisy gdañskie odtworzone dos³ownie,
mog¹ nie odpowiadaæ naszym dzisiejszym
gustom.
� Dlatego proponujê, aby przypominaæ te
stare przepisy kulinarne i ¿eby je lekko
kszta³towaæ i modyfikowaæ, dostosowuj¹c
do wspó³czesnego smaku. Takie te¿ s¹ pro-
pozycje w wskrzeszaj¹cej dawne przepisy
Kapitule Kulinarnej Gdañskie Smaki, dziêki
której wydamy czê�æ tych przepisów w po-
staci oryginalnej oraz w postaci ju¿ spraw-
dzonej po niewielkiej modyfikacji.
� Czy zatem mo¿emy mówiæ o specyficz-
nych typowo gdañskich daniach, które
mia³y by szanse obecnego praktycznego
funkcjonowania w polskiej kuchni?

Prof. Andrzej Januszajtis proponuje swojej ¿onie Ewie wybranie
konkretnych dañ zrobionych wed³ug dawnej gdañskiej receptury

Organizator festiwalu Bogdan Kwapisiewicz (od lewej)
w obecno�ci ¿ony Jolanty i prof. Aleksandra Ko³odziejczyka
z Politechniki Gdañskiej proponuje prof. Andrzejowi Janu-
szajtisowi skosztowanie jednego z dañ wykonanych wed³ug
dawnej gdañskiej receptury

Fot. W³odzimierz Amerski

Fot. W³odzimierz Amerski
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W ramach II Festiwalu Kulinarnego pod na-
zw¹ �Gdañskie Smaki�, do ka¿dego menu
do³¹czany by³ ciekawy w kszta³cie ceramiczny
kufel z piwem o nazwie Z³ote Lwy

� O tak, a w�ród nich w³a�nie goldwaser. Ta
�z³ota wódka� jest obecne produkowana we-
d³ug autentycznej receptury, tyle ¿e w Niem-
czech. Rodzina gdañskich wytwórców sprze-
da³a recepturê goldwasera po drugiej wojnie
�wiatowej, z tym ¿e trzeba pamiêtaæ i¿ ta re-
ceptura jest z XIX wieku oparta ju¿ na spi-
rytusie wytwarzanym ze zbo¿a czy kartofli.
Natomiast pierwotnie robiono goldwasera na
spirytusie winnym. Gdyby�my siêgnêli do

Fot. W³odzimierz Amerski

tych autentycznych receptur z XVII wieku,
opartych na spirytusie winnym, to s¹dzê ¿e
mogliby�my zastrzec jego gdañsk¹ specyfikê.
Bo goldwaser ówcze�nie by³ znany w ca³ej
Europie, a wytwarzany jedynie tu w Gdañsku.
By³o jeszcze kilka innych specyficznych trun-
ków, jak wi�niówka krambambuli i machan-
del czyli ja³owcówka. Te trzy trunki by³y
gdañsk¹ specjalno�ci¹.
� Nie mo¿emy te¿ zapominaæ o gdañskich
piwach�
� Jak najbardziej, wytwarzano ich w Gdañsku
kilkadziesi¹t gatunków. Ale takim specjalnym
gdañskim piwem by³o piwo jopejskie, by³a
nawet ulica Jopejska � dzisiejsza Piwna. By³o
to piwo dosyæ mocne, ciemne i moim zdaniem
mo¿na je odtworzyæ w oparciu o zachowan¹
recepturê.
� Tylko, kto bêdzie dzisiaj wytwarza³ takie
piwo, kiedy na naszych oczach zlikwidowa-
no istniej¹cy ponad 120 lat Browar Gdañ-
ski przy ul. Kiliñskiego we Wrzeszczu?
� O tak wielka szkoda, bo i nawet konkurencja
nie wyczu³a interesu w odtwarzaniu starych
receptur na piwo. Browar Gdañski znik³, ale na
szczê�cie s¹ jaskó³ki, ¿e odrodzi siê ten bro-
war. Ale mo¿e wcze�niej browar w Bielków-
ku, który jest zainteresowany starymi receptu-
rami, zajmie siê produkcj¹ piwa jopejskiego.
A poza tym nowo otwarty w lipcu 2008 roku
w dawnym spichlerzu Hotel Gdañsk przy ulicy
Szafarnia 9, naprzeciwko ¯urawia, dysponuje
mini browarem, który ju¿ z powodzeniem bo-
daj¿e z takich dawnych receptur korzysta.

Rozmawia³: W³odzimierz Amerski

� Podczas tegorocznego festiwalu serwowano
parê takich potraw jak choæby bardzo smaczn¹
kartoflankê, która jest odmian¹ bardzo popu-
larnej w Polsce zupy. Klopsiki z wo³owiny
te¿ by³y bardzo ciekawe w smaku jak i spe-
cyficzny dodany do nich sos z szalotek. Na
deser by³y tak¿e podawane smaczne lody po
Gdañsku i kawa zbo¿owa ¿ytnia. W mojej
ocenie takie dawne dania maj¹ du¿¹ szansê
znale�æ siê w jad³ospisie obecnych Polaków.
� Ale specyfika typowo gdañskiej kuchni,
wydaje mi siê panie profesorze, by³a nieco
inna. Jak pamiêtam z opowie�ci mego
dziadka Eugeniusza Amerskiego, wielolet-
niego szefa kuchni w tak znanych gdañ-
skich restauracjach jak �Pod Kominkiem�
i �Akwarium� we Wrzeszczu, to co gdañsz-
czanie jedli na co dzieñ, co by³o najbar-
dziej popularne i co odró¿nia³o kuchnie
naszego miasta czy mieszkañców innych
miast w Polsce, to by³y ryby i to pod ró¿-
nymi postaciami.
� Istotnie, specjalno�ci¹ Gdañska by³y zawsze
ryby. Mnogo�æ potraw z ryb przyrz¹dzano a¿
do ostatnich przedwojennych czasów. Mam
w domu tak¹ ma³¹ ksi¹¿eczkê, w której jest
70 potraw z ryb. My�lê, ¿e niektóre z nich
mog¹ byæ uznane za specyficznie gdañskie.
I mog¹ siê znale�æ w jad³ospisach gdañskich
restauracji. Uwa¿am nawet, ¿e nale¿a³o by
zastrzec ich regionalno�æ. Tak jak robi siê to
obecnie w Europie z niektórymi regionalny-
mi potrawami.
� Panie profesorze, ale tak¹ drug¹ specy-
fik¹ dla Gdañska s¹ te¿ likiery.
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W dniu 19 lipca br. dla dzieci ze �ródmie�cia, które nie wy-
jecha³y na wakacje cz³onkinie Komisji Zdrowia i Opieki

Spo³ecznej Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� zorganizowa³y spa-
cer po Gdañsku. Cz³onek naszego Stowarzyszenia przewodnik
po Gdañsku pan Tadeusz M³ynik z sekcji turystycznej oprowa-
dzi³ grupê dzieci szkolnych po Katedralnej Bazylice Mariackiej,
po Dworze Artusa i uliczkach naszego piêknego grodu. Odwie-
dzili�my tak¿e nowo otwarte Centrum Edukacji Archeologicznej
�B³êkitny Lew�, pokazuj¹ce ¿ycie dawnych Gdañszczan.

W trakcie zwiedzania dzieci odpowiada³y na pytania prze-
wodnika popisuj¹c siê wiedz¹. Najlepszym znawc¹ faktów
historycznych okaza³ siê 12-letni Szymon Król, który wraz
z Jêdrzejem Ugorenk¹ i Jakubem Kardasiem otrzymali ksi¹¿ki
w dedykacj¹ ich autora prof. Andrzeja Januszajtisa. Najm³odszy
uczestnik � 4 letni Mateusz, wêdrowa³ w towarzystwie cioci.

SPACER PO GDAÑSKU

Zwiedzanie z Taduszem M³ynikiem Bazyliki Mariackiej

Dzieci popisuj¹ siê wiedz¹ o Gdansku przed przewodnikiem Tadeuszem
M³ynikiem

Zwyciêscy konkursu wiedzy o naszym mie�cie. Szymon Król, Jêdrzej
Ugorenko i Jakub Karda�

Dzieci z przewodnikiem w drodze do Centrum Edukacji Archeologicznej

Na koniec wycieczki grupa obejrza³a jeszcze rêczn¹ produk-
cjê cukierków w fabryce Ciu-Ciu i po s³odkim poczêstunku za-
dowoleni uczestnicy rozeszli siê do domów.

 DANUTA ZNAMIEROWSKA

Szanowni Czytelnicy, Sympatycy i Cz³onkowie
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�. Informujemy,
¿e w dniu 30 wrze�nia br. w Filii Biblioteki
Wojewódzkiej przy ul. Mariackiej 42 o godzinie
17.00 odbêdzie siê spotkanie po�wiêcone historii
powstania i dzia³alno�ci naszego Stowarzyszenia
oraz spotkanie z profesorem Andrzejem Janu-
szajtisem, który na t¹ okazjê, jako nasz prezes
przygotowa³ specjalne wyst¹pienie.
Serdecznie wszystkich w imieniu Filii Biblioteki
Wojewódzkiej i naszym zapraszamy.

KOMUNIKAT

Redakcja miesiêcznika
�Nasz Gdañsk�
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Redakcja miesiêcznika serdecznie dziêkuje m³odym tenisistom sto³owym GKTS � Gdañsk
oraz ich trenerom za pozdrowienia z obozu kondycyjnego w Miechucinie
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Igrzyska w Pekinie to na pewno �wiatowe
 wydarzenie, które d³ugo jeszcze bêdzie opi-

sywane. Tematyka niezwykle bogata i intere-
suj¹ca, bo chodzi przecie¿ o polski sport. Trwa
ostra dyskusja, czy osi¹gnêli�my sukces, czy
te¿ jest to klêska. Bior¹ w niej udzia³ politycy,
aktorzy, przedstawiciele sportu, no i przede
wszystkim dziennikarze. Nie tylko sportowi.
Zdecydowanie przewa¿aj¹ opinie negatywne
w my�l porzekad³a, ¿e najlepiej i najbezpiecz-
niej kopie siê le¿¹cego. Pozwolê sobie zaraz
na wstêpie naraziæ siê tej wiêkszo�ci i zaryzy-
kowaæ okre�lenie, ¿e by³o raczej normalnie,
nawet z lekk¹ tendencj¹ w kierunku pozy-
tywnym.

Nasz miesiêcznik nie jest pismem zajmuj¹-
cym siê problematyk¹ ogólnopolsk¹, ponie-
wa¿ trudno jednak pogodziæ siê z wieloma
�ad hoc� negatywnymi opiniami o naszym
sporcie (po�rednio i gdañskim), st¹d moja re-
akcja na poolimpijskie wydarzenia. Kto� obli-
czy³, ¿e pojecha³o przecie¿ 266 zawodników,
a medali tylko 10, czyli 1 na 26 podczas gdy
w ekipie USA 1 medal na 4. Dlatego u nas
kompletna klapa. Je¿eli do tego dodamy wcze-
�niejsze dziennikarskie obliczenia finansowe,
¿e przygotowanie jednego zawodnika kosz-
towa³o oko³o miliona z³otych, to �katastrofa�
byæ mo¿e jeszcze wiêksza i jakie� g³owy po-
lecieæ musz¹. Wszak sam Minister Sportu to
obieca³. Ano zobaczymy.

Kontynuujmy tematykê dalej, ale mo¿e tro-
chê bardziej na ch³odno, bez niepotrzebnej
gor¹czki. Przygotowanie medalisty olimpij-
skiego, to praca przynajmniej kilkunastoletnia,
je¿eli zaczynamy od pocz¹tku. Ten pocz¹tek
to selekcja uzdolnionej m³odzie¿y do szkó³
sportowych. A ile my tych szkó³ sportowych
mamy? Jak przeprowadzamy selekcjê i bada-
my predyspozycje m³odzie¿y do okre�lonych
dyscyplin sportowych? A jak s¹ one przygo-
towane do tych zadañ? Trzeba niestety po-
wiedzieæ, ¿e w wiêkszo�ci prymitywnie. ¯eby
siê nie rozwodziæ i lepiej pojechaæ po wzorce
do tych najlepszych. Porównaæ z tym, co my
mamy, jak oni to organizuj¹ i szybko wyci¹-
gn¹æ odpowiednie wnioski. U nas przecie¿
od ³adnych paru lat, nie ma nad wychowa-
niem fizycznym w szko³ach i sportem szkol-
nym praktycznie ¿adnej kontroli. Wszystko
puszczono na ¿ywio³. W Ministerstwie Edu-
kacji wychowaniem fizycznym i sportem
interesuje siê jedna osoba. W prawie 40 mi-
lionowym pañstwie. Kiedy� by³ to ca³y de-
partament. Dlatego wszystkim rz¹dzi raczej
przypadek, ¿e tu i ówdzie nagle objawi siê,
mówi¹c jêzykiem sportowym, jaki� talent.
Wa¿n¹ rolê zaczynaj¹ wtedy odgrywaæ w
jego dalszym rozwoju zwi¹zki sportowe. Ich
organizacja szkolenia, trenerzy itp. Szko³y s¹

10 MEDALI OLIMPIJSKICH
� KLÊSKA czy SUKCES?

t¹ naturaln¹ baz¹, z której powinny czerpaæ
wyselekcjonowany i odpowiednio przygoto-
wany materia³ zawodniczy. To s¹ w przy-
sz³o�ci nasze ewentualne medale, o ile taki
talent dysponuje jeszcze odpowiednimi ce-
chami psychicznymi, które s¹ nastêpnym
warunkiem do siêgania po medale.

Je¿eli w naszych opiniach nie do koñca
jeste�my zadowoleni z wyników pracy szkó³
sportowych, to co powiedzieæ o tych szko-
³ach tzw. normalnych, które tak¿e powinny
odpowiednio fizycznie rozwijaæ m³odzie¿.
Niestety prawda jest taka, ¿e w ogólnym
sprawno�ciowym przygotowaniu m³odzie¿y
jeste�my za najlepszymi bardzo, bardzo da-
leko. Wychowanie fizyczne w szko³ach sta³o
siê przys³owiowym kopciuszkiem. Zwolnie-
nia lekarskie z tego przedmiotu sypi¹ siê jak
z rêkawa, a jeszcze tylko nieliczni nauczy-
ciele, którzy pragn¹ co� osi¹gn¹æ, walcz¹
o prawdziw¹ sprawno�æ i wyniki sportowe.

Za swoje zaanga¿owanie powinni podlegaæ
przys³owiowej ochronie jako gatunek ju¿
wymieraj¹cy.

Dlatego prawdziwe wyczynowe przygo-
towanie sportowe zaczyna siê u nas z nie-
zbyt wysokiego pu³apu. Przykro, ¿e podam
tutaj jako przyk³ad naszych siatkarzy, któ-
rym ca³ym sercem ¿yczy³em medalu, i któ-
rym waleczno�ci trudno by³o odmówiæ, ale
mo¿e on byæ najbardziej wymowny. Dlacze-
go nie byli tak sprawni w obronie jak Bra-
zylijczycy, czy Amerykanie, i w rzutach, czy
przewrotach padali na parkiet ofiarnie jak
przys³owiowe k³ody drzewa, na dodatek bez
pozytywnego rezultatu? No có¿, w³a�nie tej
sprawno�ci ogólnej w m³odo�ci ich nie nauczo-
no, a potem raczej by³o za pó�no. Wspó³za-
wodnictwo olimpijskie takich niedoci¹gniêæ
nie darowuje.

Kolejny problem to baza sportowa dla
naszej m³odzie¿y. Przyk³adowo � szko³y spor-
towe pracuj¹ w niemal prymitywnych warun-
kach. Nie ma sensu im tego wytykaæ i opisy-
waæ. Daleko im do zagranicznych wzorców,
chocia¿ np. nasze miasto ³o¿y na nie niema³e
pieni¹dze. A¿ dziw, ¿e bywaj¹ medale np.
w szermierce. Kiedy� by³y nawet w p³ywaniu
i lekkiej atletyce. By³a potê¿na pi³ka rêczna.
Nawet niez³a siatkówka kobiet. Niestety wspo-
mniane dyscypliny swoimi wynikami uciek³y

nam o ca³e lata �wietlne.
O gdañskim p³ywaniu po-
woli s³uch zanika nawet
w kraju. Dzisiaj nie przygotuje siê klasowe-
go zawodnika bez p³ywalni 50 metrowej. To
podstawowa norma. By³y w Gdañsku piêkne
plany budowy takiego obiektu (nomen omen
w planach p³ywalnia nazywa³a siê olimpij-
ska), ale w³a�nie dlatego spiêtrzono takie
przeszkody, ¿e nic z tego nie wysz³o. Nie
chcê przytaczaæ przeciwwskazañ jakimi siê
pos³ugiwano, bo artyku³ zrobi³by siê zbyt sa-
tyryczny. Rzeczywi�cie, je¿eli mamy tyle
wody w morzu to po co jeszcze p³ywalnia.
Miejscowi ju¿ wiedz¹, jak morze jest niebez-
pieczne, je¿eli siê p³ywa s³abo lub wcale,
dlatego coroczne statystyki topielców dos-
konale uzupe³niaj¹ latem przyjezdni wcza-
sowicze.

A jak kszta³towaæ przysz³ych mistrzów
i medalistów w lekkoatletyce, skoro szko³a
nie ma w³asnego stadionu i korzysta od lat
go�cinnie z obiektów AWFiS. Uczelnia musi
przecie¿ najpierw zabezpieczyæ w³asne po-
trzeby, a dopiero potem udostêpniæ obiekty
innym. Na pocieszenie naszych w³adz mo¿-
na powiedzieæ, ¿e wspomniane problemy s¹
ogólnopolskimi, a nie tylko gdañskimi.

Olimpijskie medale rosn¹, podobnie jak
grzyby, wy³¹cznie na odpowiedniej glebie
i w odpowiednim �rodowisku. Brak jednego,
czy drugiego z góry przekre�la ich mo¿li-
wo�ci. Uwarunkowañ i zale¿no�ci mo¿na
wyliczyæ jeszcze bardzo du¿o. Przecie¿ im
wy¿szy poziom sportowy zawodnika tym
bardziej musz¹ byæ rozbudowane wszelkie
dzia³ania oparte o badania naukowe i po-
twierdzone przeró¿nymi do�wiadczeniami,
które pomog¹ przysz³emu medali�cie wspi¹æ
siê na te najwy¿sze wy¿yny. Nie pomo¿e
tutaj ¿aden trener z prymitywn¹ wiedz¹. Po-
trzebne s¹ umiejêtno�ci niemal medyczne.
W³a�ciwie ca³y sztab ludzi. Ilu takich trene-
rów mamy? Wielu! Skutecznie ¿e�my siê ich
z kraju pozbyli i szkol¹ teraz medalistów dla
innych.

¯eby niepotrzebnie nie nudziæ. W³adowa-
li�my w tê ca³¹ pekiñsk¹ imprezê naprawdê
masê pieniêdzy i cieszmy siê tym co uda³o
siê osi¹gn¹æ przy dotychczasowej pe³nej man-
kamentów organizacji, a zacznijmy mo¿liwie
najszybciej nastêpne przygotowania. Cztery
lata do Londynu to bardzo ma³o. Z ca³¹ pew-
no�ci¹ poziom sportowy kolejnych igrzysk
bêdzie wy¿szy, a nie ni¿szy i zabraknie dla
nas miejsc na ciasnym przecie¿ podium.
Samo pobrzêkiwanie szabelk¹ wiar¹ w przy-
padki i obliczenia statystyczne mo¿e nie wy-
starczyæ.

 ANTONI PERZYNA


