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Na nadchodz¹ce wiêta Bo¿ego Narodzenia
oraz na Nowy Rok
¿yczenia szczêcia i pomylnoci wszystkim
gdañszczanom i przyjacio³om
sk³adaj¹:
Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Bogdan Oleszek
wraz z radnymi Rady Miasta
Niech ciep³o betlejemskiej gwiazdy i atmosfera mi³oci zapanuje
w waszych domach w te szczególne dla nas wszystkich dni.
Nadchodz¹cy 2009 rok niech obfituje w przedsiêwziêcia ambitne
przynosz¹ce rozwój i radoæ.
Pawe³ Adamowicz
Prezydent Miasta Gdañska
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Drodzy Czytelnicy

W

olno, jeszcze dzieñ za dniem,
a póniej godzina za godzin¹
nadejd¹ wiêta Bo¿ego Narodzenia.
Najwspanialsze, najbardziej tradycyjne
i najbardziej rodzinne ze wszystkich
wi¹t w naszym roku. Ka¿dy, kto tylko
mo¿e, nawet daleki od domu dok³ada
wszelkich starañ, aby spotkaæ siê z bliskimi przy stole wigilijnym, a je¿eli
jest to niemo¿liwe to choæby mylami,
sms-ami czy telefonicznie przypomnieæ
im o sobie w wieczór wigilijny, oraz z³o¿yæ wi¹teczne ¿yczenia.
Wiemy jak wygl¹daj¹ Gwiazdki
dzieci. Przecie¿ to moment, kiedy dostaj¹ tradycyjnie, nieraz naprawdê
wspania³e prezenty urzeczywistniaj¹ce ich wielodniowe czy wielogodzinne marzenia. Niestety nie
wszystkie. Dlatego postarajmy siê
przy okazji, ¿eby tak¿e o tych najbiedniejszych, najbardziej opuszczonych, czy pokrzywdzonych pamiêtaæ.
W tak radosnym i wa¿nym w naszej religii Dniu Narodzenia Syna Bo¿ego wszyscy powinni byæ radoni
i weseli. Smutek i troska niech znikn¹
przynajmniej na parê dni z naszych
twarzy. Nie bez przyczyny w naszym
wi¹tecznym zwyczaju jest dostawianie
na stole jednego nakrycia wiêcej, w³anie dla tego kogo, kto mo¿e niespodziewanie nadejæ i spotkaæ siê z pe³n¹
¿yczliwoci¹ z naszej strony.

Czekamy nie tylko na s³ynn¹ Gwiazdê
Betlejemsk¹, choinkê, kolêdy, ale tak¿e
na odrobinê niegu. Bia³e Bo¿e Narodzenie to dopiero prawdziwy wi¹teczny
nastrój. Z tym niestety coraz trudniej,
bo jako klimat nam siê ociepla. ¯yczmy sobie, aby w tym roku na te wiêta
siê uda³o. Po tych kilku refleksjach
pora na nasze ¿yczenia.

W roku ubieg³ym Redakcja zosta³a
mile zaskoczona specjalnymi ¿yczeniami wi¹tecznymi od Prezydenta Miasta
Gdañska pana Paw³a Adamowicza.
Uprzedzaj¹c niejako, byæ mo¿e powtórzenie podobnych ¿yczeñ w tym roku,
prosimy Pana Prezydenta o przyjêcie
od naszego Stowarzyszenia równie Ser-

decznych ¯yczeñ wi¹tecznych, powodzenia w kierowaniu tak trudn¹ aglomeracj¹ jak¹ jest Gdañsk i wszelkiej
pomylnoci w ¿yciu osobistym.
Cz³onkom i Sympatykom naszego
Stowarzyszenia Weso³ych, Rodzinnych
wi¹t, jak równie¿ spe³nienia w póniejszych okresach ¿yczeñ, jakimi ich
hojnie najbli¿si obdarz¹.
Specjalne podziêkowania i Serdeczne
¯yczenia Weso³ych Pomylnych wi¹t
przesy³amy naszym sponsorom  reklamodawcom: Aptece nad Strzy¿¹,
Gildii Gdañskiej, Kupcom Dominikañskim, Pizzerii Tornado, Firmie
Plastmont  Kazimierza Gryszpanowicza, Firmie Acel, Przedsiêbiorstwu
Budowlanemu Recon, Targowisku
Kupców Gdañsk Przymorze  Zielony
Rynek, Wydawnictwu Gdañskiemu,
Zak³adom Wielobran¿owym Renoma, dziêki którym nasz miesiêcznik
rozwija siê i dociera do tylu czytelników. Jednym s³owem tym wszystkim darz¹cych nas sympati¹ i uznaniem, Zdrowych Weso³ych Rodzinnych
i Pomylnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczy
Zarz¹d Stowarzyszenia
i Redakcja miesiêcznika
Nasz Gdañsk
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Fizyka dla ka¿dego

D

nia 15 listopada 2008 roku w Audytorium Maximum Politechniki Gdañskiej mia³a miejsce uroczystoæ wrêczenia dyplomów absolwentom Wydzia³u
Fizyki. Z punktu widzenia Stowarzyszenia mog³aby ona przejæ niezauwa¿ona
gdyby nie fakt, ¿e w trakcie tego spotkania Polskie Towarzystwo Fizyczne wrêczy³o po raz pierwszy medal im. Ignacego

niepowtarzalny i osoba, któr¹ bez wahania mo¿na okreliæ mianem cz³owieka renesansu  opowiada dr Boles³aw Augustyniak, przewodnicz¹cy Oddzia³u Gdañskiego
Polskiego Towarzystwa Fizycznego  Jest
on jednym z najbardziej znanych popularyzatorów fizyki na Wybrze¿u. Przez wiele lat prowadzi³ wyk³ady i pogadanki z fizyki na Politechnice Gdañskiej w ramach

Medal im. Prof. Ignacego Adamczewskiego

Adamczewskiego. Patron medalu  prof.
Ignacy Adamczewski (19072000)  to
wiatowej s³awy fizyk, autorytet z zakresu badañ nad jonizacj¹ i przewodnictwem
elektrycznym cieczy dielektrycznych (nie
przewodz¹cych pr¹du). Twórca gdañskiej
szko³y ciek³ych dielektryków. Autor podrêczników fizyki klasycznej i wspó³czesnej,
prace z zakresu fizyki j¹drowej, a zw³aszcza detekcji i dozymetrii promieniowania.
To w³anie prof. Adamczewski wyg³osi³
pierwszy wyk³ad w powojennych dziejach Politechniki Gdañskiej.
Dzi medal jego imienia przyznawany
jest osobom, których dzia³alnoæ w znacz¹cy sposób przyczyni³a siê do promowania fizyki w szerokich krêgach ludzkiej
wiadomoci. Kandydatury zg³aszaj¹ cz³onkowie gdañskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Pierwszym Laureatem tego wyró¿nienia zosta³ nasz Prezes,
profesor Andrzej Januszajtis.  Profesor
Januszajtis jest osob¹ najgodniejsz¹ do
otrzymania tego medalu. D³ugo nie bêdzie osoby, która z takim zaanga¿owaniem wewnêtrznym promowa³aby fizykê
i inne nauki techniczne. To nauczyciel

otwartych wyk³adów PTF, w radiu i Telewizji Polskiej. Szczególnie znane s¹ jego
wyk³ady z cyklu Politechniki Telewizyjnej oraz Telewizyjnych Kursów Przygo-

towawczych z Fizyki. Profesor jest te¿ autorem wa¿nych
podrêczników Fizyka dla Politechniki
oraz Fizyka Molekularna. By³ przewodnicz¹cym Okresowej Komisji Olimpiad
Fizycznych.
Zaraz po wrêczeniu odznaczenia profesor Januszajtis w praktyce potwierdzi³
trafnoæ tego uzasadnienia wyg³aszaj¹c
niezmiernie interesuj¹cy wyk³ad pt. Fizycy dawnego Gdañska. Uroczystoæ
odby³a siê przy licznym udziale absolwentów ich rodzin, a tak¿e przedstawicieli rodowisk zajmuj¹cych siê fizyk¹ na co
dzieñ takich jak Politechnika Gdañska,
Uniwersytet Gdañski, Uniwersytet Jagieloñski, Polska Akademia Nauk oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne. Pan profesor
Januszajtis jako pierwszy laureat nagrody
im. Ignacego Adamczewskiego do³¹czy³
do zacnego grona cz³onków Kapitu³y,
która w latach nastêpnych przyznawaæ
bêdzie to zaszczytne wyró¿nienie.
Zarz¹d Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
w imieniu ca³ego Stowarzyszenia sk³ada panu Prezesowi serdeczne gratulacje
i ¿yczenia zdrowia i wielu, wielu lat mo¿liwoci realizacji swoich pasji.
ANDRZEJ K. CIEP£UCHA

W czasie wykladu 15 XI 2008 r.
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WESTERPLATTE

OKIEM
KONSERWATORA
Rozmowa z dr. Marianem Kwapiñskim

Jak Pan ocenia liczne publikacje prasowe,
które ostatnio pojawi³y siê na temat Westerplatte?
Wiadomoæ jest dopiero, kiedy spada samolot. Westerplatte, jako spo³ecznie atrakcyjny
produkt, sta³ siê obiektem zainteresowania polityki. Znany francuski poststrukturalista Jacques Derida zauwa¿y³, ¿e s¹ sytuacje, w których o jakim zjawisku, fakcie komentuje siê
publicystycznie, a tekst nastêpnego publicysty
odnosi siê ju¿ do komentarza, a nie do istoty
sprawy i tak powoli od sedna sprawy czy wydarzenia docieramy do absurdu. Aby temu przeciwdzia³aæ w przypadku Westerplatte, z uwagi
na rangê miejsca, tematem tym winni zaj¹æ
siê nie publicyci, tylko fachowcy. Potrzeba
nam prawid³owego opisu faktu, wydarzenia.
Czy jest ju¿ gotowy szczegó³owy scenariusz ekspozycji i harmonogram zmian na
Westerplatte? Co ze spo³ecznymi konsultacjami projektów zmian? Nie by³o ¿adnego
konkursu na projekt rewitalizacji terenów
Westerplatte.
Scenariusz ekspozycyjny nie jest jeszcze
gotowy, bo to bêdzie dzie³em powo³anego
muzeum Westerplatte. Równie¿ harmonogram
zmian na Westerplatte nie jest gotowy, bo
zale¿y on od scenariusza. Wszystkie te sprawy rozstrzygnie dyrekcja Muzeum II Wojny
wiatowej pod kierunkiem prof. Paw³a Machcewicza. Konkursu na projekt rewitalizacji
nie by³o, bo nie by³ on wymagany zgodnie
z 4 i 5 artyku³em ustawy o zamówieniach publicznych. Nie stosuje siê tych wymogów,
gdy trzeba wykonaæ badania naukowe oraz
uporz¹dkowaæ teren i obiekty za fundusze publiczne. Wchodzi tu w grê obiekt kultury
i w tym przypadku to konserwator zabytków
jest odpowiedzialny za kszta³t zmian i zakres
dzia³añ. Szersze konsultacje mog¹ odbywaæ
siê wtedy, gdy mamy skompletowany obraz
tego co chcemy tam zrobiæ, co nast¹pi w momencie sporz¹dzenia programu ekspozycyjnego. W konsultacjach powinni uczestniczyæ ci,
którzy maj¹ jakie powinnoci wobec Westerplatte oraz interes prawny. Konsultacje takie
maj¹ charakter regulowany przez przepisy
prawa i dojdzie do nich w momencie, gdy do
publicznego wgl¹du bêdzie mo¿na przedstawiæ kompletn¹ koncepcjê. Do tego momentu,
pytania zadaje siê tylko fachowcom.
Na czym ma polegaæ wspó³praca pe³nomocnika kancelarii premiera ds. rewitalizacji Westerplatte z wojewódzkim konserwatorem zabytków: na wykonywaniu poleceñ,
czy na wspó³kszta³towaniu wizji?
Oczywicie na wspó³kszta³towaniu wizji.
Muzeum Westerplatte jest oddzia³em Muzeum
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II Wojny wiatowej, które bêdzie gospodarzem
Pola Bitewnego, st¹d jego dzia³ania musz¹
byæ konsultowane z Wojewódzkim Urzêdem
Ochrony Zabytków dla w³aciwej ochrony wartoci zabytkowych i historycznych obiektu. Dla
Muzeum wartownie bêd¹ od razu eksponatami. Gdyby jednak chciano na Westerplatte postawiæ co w stylu opery w Sydney, musiano
by przedyskutowaæ sprawê i uzyskaæ zgodê
konserwatora.
Przez jakie czynniki powinna byæ realizowana konsultacja naukowa projektu i opieka nad rewitalizacj¹ Westerplatte?

Marian KWAPIÑSKI  Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Absolwent archeologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1970 r.
Stopieñ doktora nauk humanistycznych
uzyska³ 16 padziernika 1978 r. Zawodowo
od 1983 r do 2004 r. zwi¹zany z Muzeum
Archeologicznym w Gdañsku. Od wrzenia 2004 r. na stanowisku Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Równolegle pracowa³ w wielu instytucjach
naukowych. Autor ponad 50 publikacji
naukowych i popularnonaukowych z zakresu ró¿nych dyscyplin humanistycznych:
archeologii, historii nauki, filozofii kultury
i estetyki. Dzia³a³ te¿ jako menad¿er kulturalny, m.in. Galerii Arche przy Muzeum
Archeologicznym w Gdañsku w l. 1986
1991. Dzia³a³ i dzia³a w organizacjach
spo³ecznych: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Gdañskie Towarzystwo Naukowe,
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów
Polskich, Stowarzyszenie Muzealników
Polskich.

S¹ instytucje powo³ane do badañ naukowych, jak PAN lub IPN. Profesjonalny opis
faktu historycznego, to pierwsza podstawa do
oceniania tego, czy film jest taki czy taki, czy
napisy na pomniku s¹ w³aciwe, czy relacje
uczestników s¹ prawdziwe czy nie. W sprawach Westerplatte wiele do powiedzenia maj¹
prof. Andrzej Drzycimski i Jacek ¯ebrowski.
Powinna powstaæ pomnikowa monografia na
temat Westerplatte i to jest w³anie jednym
z zadañ powstaj¹cego Muzeum Westerplatte.
W³anie chcia³em zapytaæ o zadania i kszta³t
tego nowego muzeum?
Muzeum kojarzy siê z nudn¹ klasyfikacj¹
i opisem obiektów, tworz¹c narracjê, która
z opisywanym wydarzeniem nie mia³a wiele
wspólnego. Powsta³a wiêc koncepcja Muzeum, które ma zerwaæ ze star¹ praktyk¹. Jednak w wyniku tego pojawi³a siê inna niedorzecznoæ: skomasowanie obrazowej percepcji,
oparte na kulturze obrazkowej, która przypomina model, kiedy mówi siê po angielsku, a myli
po polsku, w którym regu³y gramatyczne,
wzory zachowañ i systemy wartoci pozostaj¹
odmienne i nieprzek³adalne. W tym nowym
typie muzeum obrazkami, bez wg³êbiania siê
w ich sens, chce siê odwróciæ uwagê od nudnej narracji, ¿eby prze³amaæ muzealn¹ monotoniê i rutynê. W efekcie z powa¿nej sprawy
robi siê cyrk multimedialny, w czym gubi siê
istota sprawy. O tym samym fakcie mówi siê
w trzech ró¿nych jêzykach (mowa, pismo, obraz) i cz³owiek jest zdezorientowany. Dochodzi do przerostu formy nad treci¹, w czym
widz jest zagubiony.
Jak, do tej pory, rozwi¹zywane by³y na
Westerplatte zagadnienia konserwacji i renowacji?
W przypadku Westerplatte mamy gotowy
eksponat  Pole Bitwy  które by³o po wojnie
sukcesywnie degradowane: ekonomicznie, politycznie i komunikacyjnie. Wzglêdy ekonomiczne doprowadzi³y do poszerzenia kana³u
portowego. Tam gdzie go poszerzono by³y pruskie forty z XIX wieku. To na tym miejscu
by³y placówki: Prom, sier¿anta Deika, Przystañ oraz Wartownia nr 2. Te punkty zniknê³y.
Mamy powinnoæ zwrócenia na to uwagi. Wa¿nym czynnikiem degradacji by³y te¿ wzglêdy
polityczne czyli aran¿acja z lat 60-tych. Beton
by³ materia³em szlachetnym, monumentalnym,
militarnym i trwa³ym. Wiedza by³a mniejsza
w latach 60-tych, wiêc Wartownia nr 1 przejecha³a w 1967 r na pó³noc o 70 metrów, a napis
Westerplatte stan¹³ na bocznicach kolejowych. Kopiec nie jest kolizyjny z faktem historycznym i obiektami historycznymi. W Waterloo Belgowie maj¹ tak¹ sam¹ formê kopca.
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Z kolei wzglêdy komunikacyjne spowodowa³y zbudowanie parkingu na miejscu dawnych
magazynów rednich. Mamy te¿ zmienion¹
konfiguracjê terenu, dawna pla¿a zosta³a podwy¿szona i zasypana przez gruz miejski i gruz
pochodz¹cy z koszar. Kolejny element jest
zmieniony. Z racji turystyki, wi¹t i uroczystoci trzeba by³o wybudowaæ cie¿ki przez
rodek koszar. Z tych w³anie wzglêdów ta
rewaloryzacja popada³a dawniej w ró¿ne kolizje. St¹d spory i reakcje.
Jakie prace konserwacyjne i renowacyjne
s¹ aktualnie podejmowane?
Wykonano prace archiwalne, archeologiczne
i dendrologiczne. Na badanie zieleni z³o¿y³o
siê wydzielenie zieleni: 1. kurortowej, 2. maskuj¹cej urz¹dzenia WST, 3. przypadkowej
samosiejnej. Istniej¹ relikty tej zieleni, dziêki
którym mo¿na by³o odkrywaæ uk³ad komunikacyjny pola bitewnego  aleje, torowiska przy
drzewach, z których niektóre zachowa³y siê
do dzisiaj. Odnaleziono te¿ relikty bramy, stacji
kolejowej i fundamenty magazynów. Zebralimy informacje na temat reliktów Pola Walki,
które zachowa³y siê na Westerplatte. Nawet
niektóre leje po bombach zachowa³y siê na obszarze miêdzy Al. Majora Sucharskiego, a morzem. Zosta³a wykonana szczegó³owa mapa
geodezyjna terenu. Dwa magazyny amunicyjne
zachowa³y siê na terenie Dywizjonu Kaszubskiego Stra¿y Granicznej (DKSG). Dziêki ¿yczliwoci DKSG Elektrownia WST zosta³a odrestaurowana. Komandor Czarliñski ochroni³ j¹
przed przebudow¹ w 2004 r. ¯o³nierze dbaj¹
te¿ o Wartowniê nr 4. Oprócz tych zachowanych reliktów, jest jeszcze du¿o obiektów do
odnowienia. Obiecana jest nowa dokumentacja z Wojskowego Archiwum dotycz¹ca Westerplatte, o adaptacji pokurortowych budynków na cele koszar. Stare Koszary to dawny
budynek kurortowo-hotelowy Kronprinca Heinricha. Przyda siê to bardziej Muzeum. Trzeba naruszyæ równie¿ pomnik, poniewa¿ s¹
zg³aszane liczne poprawki i zmiany, które trzeba uwzglêdniæ. Fort b³êdnie zapisano, jako
Wartowniê nr 4. Po wpisie do rejestru zabytków
znalaz³y siê stare, niewpisane relikty, które równie¿ trzeba uwzglêdniæ. Prawdopodobnie cia³a
¿o³nierzy, którzy zginêli w Wartowni nr 5, s¹ tam
do dzisiaj. Aran¿acja Haupta nigdy do rejestru
zabytków wpisana nie by³a, zatem w tym szerokim rozumieniu pomnika trzeba bêdzie co
zmieniæ, zw³aszcza, ¿e to co jest, jest w kolizji
z obecnym stanem wiedzy o Westerplatte. Obie
wiaty: autobusowa i handlowa, musz¹ znikn¹æ.
Powsta³y one bez wiedzy o tym, co wiemy dzisiaj. Generalnie zatem, wzglêdy konserwatorskie i restauracyjne na terenie Westerplatte s¹
zgodne. Interesy konserwatorskie i muzeum
równie¿ s¹ ze sob¹ zbie¿ne.
Czy planuje siê zrekonstruowaæ lub przywróciæ do oryginalnego stanu takie obiekty,
jak: willa podoficerska, willa oficerska, kasyno podoficerskie, umocnienia polowe?
Ze stanowiska konserwatorskiego jest to
ca³kowicie do przyjêcia. Natomiast nieznane
jest jeszcze stanowisko gospodarza terenu.
Nale¿y szukaæ w tej sprawie modus vivendi.
S¹ to kwestie scenariusza i narracji. Powinno

siê d¹¿yæ do uzyskania harmonii elementów
ekspozycji, np. mo¿na zrekonstruowaæ fragment okopów, ale nie na ca³ym obszarze lecz
tylko na pewnym odcinku, zgodnie z potrzebami narracji.
Jakie starania s¹ podejmowane w sprawie
powrotu na Westerplatte oryginalnej armaty polowej 75 mm znajduj¹cej siê aktualnie
we Flensburg?
Armata powinna wróciæ na Westerplatte.
Starania w tej sprawie podejmowa³o Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej WST.
Urz¹d Konserwatora musia³by równie¿ podj¹æ
stosowne kroki. Póki co, uwa¿am ¿e Muzeum
powinno wyst¹piæ z t¹ inicjatyw¹, poniewa¿
by³a dobra wola po stronie niemieckiej, ale
by³y przy tym równie¿ stawiane jakie warunki,
wiêc sprawa jest do przemylenia.
Czy wiadomo Panu Konserwatorowi cokolwiek na temat krzy¿a z kaplicy wojskowej
na Westerplatte, który od 1947 r. znajduje siê
w prezbiterium kocio³a p/w. Podwy¿szenia
w. Krzy¿a, na Che³mie?
Jest to dla mnie kompletnie nowa wiadomoæ. Sprawa powinna byæ zbadana przez fachowców z Muzeum.
W zwi¹zku z kaplic¹ wojskow¹ w WST
na Westerplatte i dzia³alnoci¹ tam kapelana wojskowego, co Pan Konserwator s¹dzi
o pomyle wprowadzenia patronatu Kocio³a
nad Westerplatte?
Nic nie stoi na przeszkodzie, w zakresie
w jakim jest to zwi¹zane z miejscem pamiêci
o obroñcach Westerplatte, w tym z trosk¹
o cmentarz i z upamiêtnieniem wizyty polskiego papie¿a na Westerplatte. Wi¹¿e siê z tym
te¿ podnoszona przez rodowiska kombatanckie sprawa przeniesienia krzy¿a z obszaru
Wartowni nr 5 na teren cmentarza. Zwi¹zek
tego krzy¿a z majorem Sucharskim to licentia
poetica. Ten krzy¿ wêdrowa³. Natomiast sam
cmentarz poleg³ych obroñców Westerplatte
powinien uzyskaæ kszta³t typowego cmentarza
wojskowego i powinien nawi¹zywaæ do swojej pierwotnej formy, ¿eby uczytelniæ przekaz.
Kto jest gospodarzem terenu Westerplatte? Kto chroni Westerplatte przed niew³aciwymi decyzjami i zachowaniami?
Opieka nad zabytkami sprawowana jest
przez ich posiadacza. Gospodarzem na Westerplatte jest Skarb Pañstwa, który jest reprezentowany przez kilka podmiotów. Park Miejski
jest pod opiek¹ starosty dzia³aj¹cego w imieniu
Skarbu Pañstwa. Prezydent jest tu równie¿ gospodarzem. W imieniu Skarbu Pañstwa dzia³a
tu te¿ Jednostka Wojskowa oraz Gdañski Port
Handlowy. Dla Westerplatte stworzony jest
szczegó³owy program zagospodarowania maj¹cy na celu stworzenie kompleksu zabytkowego dopuszczaj¹cego w tym miejscu te¿ rekreacjê, wypoczynek i morsk¹ k¹piel. Raz mówi
o tym minister Bogdan Zdrojewski innym razem
minister S³awomir Nowak. St¹d na szczeblach
odpowiednich ministerstw prowadzi siê rozmowy zmierzaj¹ce do scalenia terenu i stworzenia
Parku Pamiêci Narodowej, w którym by³oby
miejsce i na marinê i na rekreacjê i na upamiêtnienie Wrzeniowej Bitwy. W³aciciel terenu czy

obiektu zabytkowego musi mieæ dokumentacjê
konserwatorsk¹, program zagospodarowania
z uwzglêdnieniem jego wartoci historycznej
i kulturowej, zaakceptowany przez konserwatora. Do Konserwatora nale¿y te¿ nadzór i kontrola w zakresie okrelonym przepisami.
Jaka rola w rewitalizacji Westerplatte
powinna przypaæ Muzeum Historycznemu
Miasta Gdañska (MHMG)?
MHMG nie widzi sensownoci w tym, ¿eby
na Westerplatte istnia³y dwa muzea (u¿ytkowanie wieczyste Wartowni nr 1), zatem wycofuje siê z Westerplatte. Mo¿e jedynie wspieraæ
istnienie tej wartowni. Muzeum II Wojny wiatowej powinno reagowaæ na wszelkie nowe
sytuacje, mo¿e zatem powinno zmieniæ ekspozycjê w Wartowni nr 1. W ramach przewidzianych na Westerplatte kubatur mo¿na by zmieciæ wszystkie dzia³y nowo projektowanego
muzeum, wraz z ró¿nymi jego celami i funkcjami. A gdyby i tego by³o za ma³o, to nawet
w kopcu pomnika mo¿na by te¿ co urz¹dziæ,
tak jak zrobiono to w Waterloo.
Czy s¹ zagro¿enia dla w³aciwego ducha
rewitalizacji Westerplatte ze strony Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST
(SRH WST), pana Wójtowicza  Podhorskiego, publicystów i filmowców?
Myl rewitalizacyjna nie jest to¿sama z programem SRH WST. SRH ma prawo do swoich
pogl¹dów. Jako reprezentant Urzêdu Konserwatora Wojewódzkiego dzia³a pan Igor Strzok
i jego koncepcje s¹ zbie¿ne z koncepcjami SRH.
Konserwator orzeka o wp³ywie dzia³ania ró¿nych czynników na historyczne wartoci zabytku. Konserwator w oparciu o artyku³y 4 i 25
Ustawy o ochronie zabytków ustala:
Ochrona zabytków to trwa³e zachowanie
wartoci historycznej i kulturowej obiektów
zabytkowych oraz zapobieganie zagro¿eniom
ich zniszczenia. Konserwator dba o wyeksponowanie wartoci historycznej obiektu, nadzoruje prace restauratorskie, zabiega o wiernoæ restaurowanego obiektu wobec orygina³u
Czy t³em sporów o prawdê historyczn¹
o Westerplatte, nie jest w istocie spór o to,
kto ma rewaloryzowaæ teren WST i czerpaæ
z tego zyski, wszak podmiotów chêtnych jest
wiele?
Ubieganie siê o patronat nad badaniami czy
nad jakim obiektem (np. cmentarzem na miejscu Wartowni nr 5), nie powinno byæ wykorzystywane jako asumpt do u³atwiania komukolwiek do wystêpowania o pieniê¿ne dotacje.
Zainteresowane t¹ spraw¹ Konsorcjum Rewitalizacji Terenów Westerplatte nie uzyska finansowania. Ca³y program rewitalizacji Westerplatte mo¿e byæ sponsorowany na wzór
Instytutu Chopina znajduj¹cego siê pod opiek¹
MKiDN. Jeli pytamy czy to ma byæ muzeum
samorz¹dowe czy rz¹dowe, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e takie muzeum jak na Westerplatte, skal¹
i zadaniami przekracza mo¿liwoci samorz¹du. W ustawie bud¿etowej uwzglêdnia siê
rodki na realizacjê zadañ tego muzeum.
ROZMOWÊ PRZEPROWADZI£
DARIUSZ WRÓBLEWSKI
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III Asy¿ w Gdañsku

N IE

MA

B OGA W OJNY

Trzecie ju¿ spotkanie przedstawicieli ró¿nych religii organizowane przez franciszkanów
nawi¹zuje do wydarzeñ w Asy¿u, które mia³y miejsce w 1986 r. Towarzyszy³o mu sympozjum
z udzia³em nim m.in. laureata Pokojowej Nagrody Nobla Lecha Wa³êsy, prof. Szewacha Weissa
oraz muftiego RP imama Tomasza Mikiewicza.

S

pod s³ynnej gdañskiej Zielonej Bramy wyruszy³ Marsz o Pokój. Jego uczestnikami byli wyznawcy chrzecijañstwa, judaizmu oraz islamu. Na jego czele mo¿na by³o
zauwa¿yæ m.in.: arcybiskupa metropolitê
gdañskiego S³awoja Leszka G³ódzia, ordynariusza diecezji pomorsko-wielkopolskiej
Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego (luterañskiego) biskupa Micha³a Warczyñskiego,
muftego RP imama Tomasza Mikiewicza,
podrabina Boles³awa Szenicera z Gminy
Wyznaniowej Starozakonnych w RP, ks. mitrata Józefa Ulickiego z Kocio³a Greckokatolickiego, a tak¿e przedstawicieli Polskiego
Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego
i Kocio³a Polskokatolickiego. Nie zabraklo
oczywicie licznej reprezentacji m³odzie¿y
oraz franciszkanów wraz z prowincja³em zakonu o. Adamem Kalinowskim OFM Conv.
Zakoñczy³ siê on wspóln¹ modlitw¹ w symbolicznie rozpiêtym namiocie na dziedziñcu
kocio³a w. Trójcy z udzia³em zespo³u Deus
Meus pod dyrekcj¹ Marcina Popieszalskiego. Zarówno magia tego miejsca, jak i szczere
intencje wyg³aszaj¹cych modlitwy przyczyni³y siê do powstania wspania³ej, niepowtarzalnej atmosfery ³¹cz¹cej wszystkich zgromadzonych, niezale¿nie od wyznania.
Zgodnie z tradycj¹ kluczowym punktem
Asy¿u w Gdañsku by³a wspólna modlitwa
rozpoczêta przez abp S³awoja Leszka G³ódzia wezwaniem o pokój. Mufti RP Tomasz
Mikiewicz zwraca³ uwagê na koniecznoæ
odrzucenia przemocy jako narzêdzia polityki,
a szczególnej trosce poleca³ narody nêkane
przez z³o tego wiata. Z kolei podrabin Boles³aw Szenicer zauwa¿y³, ¿e bogactwo bywa
pretekstem do wzniecania wojen, a Auschwitz
i Jedwabne nie powinny dzieliæ narodów.
piewem wzniós³ probê o pokój ks. Doroteusz Jówik z Autokefalicznego Kocio³a
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Prawos³awnego. Prezydent Gdañska Pawe³
Adamowicz podziêkowa³ zarówno gospodarzom spotkania jak i gociom za wziêcie
w nim udzia³u podkrelaj¹c jednoczenie, ¿e
pokój to co wiêcej
ni¿ brak wojny. Koñcowym akcentem Modlitwy o pokój by³o
przekazanie przedstawicielom Kocio³ów
i religii, przywiezionych specjalnie z miasta w. Franiszka 
Asy¿u, lampek oliwnych.
Nastêpnie uczestnicy spotkania przeszli do sali kapitulnej
Muzeum Narodowego, aby rozpocz¹æ
Sympozjum o pokój. Jego moderatorem by³ dyrektor generalny Radia Plus Adam Hlebowicz. Nad
tym Co religie mog¹ zrobiæ dla pokoju? zastanawia³ siê w referacie wprowadzaj¹cym
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarnoci o. Maciej Ziêba OP. Wed³ug noblisty
okrelajacego siê mianem pragmatyka Lecha
Wa³êsy, Bóg ma zbyt wielu nauczycieli, którzy powinni na nowo nauczyæ siê s³uchaæ.
Arcybiskup S³awoj Leszek G³ód wskazywa³ jakie znaczenie ma utrzymywanie dobrych relacji miedzy ludmi. Prof. Szewach
Weiss zwraca³ uwagê, ¿e rozwi¹zanie konfliktu izraelsko-palestyñskiego wymaga bolesnych wyrzeczeñ po obu stronach konfliktu.
Z przykroci¹ stwierdzi³, ¿e czêæ ortodoksyjnych ¯ydów nie jest na nie gotowa. Z kolei
mufti RP Tomasz Mikiewicz zgadzaj¹c siê
z koniecznoci¹ bolesnych wyrzeczeñ po stro-

nie izraelskiej i palestyñskiej zaznacza³, ¿e
ludzie nie powinni przebywaæ w przestrzeni
zamkniêtej, a miejsca w Izraelu starczy dla
wszystkich. Zreszt¹ odbywaj¹cy siê na bar-

dzo wysokim poziomie dialog muftiego Mikiewicza z profesorem Weissem wzbudza³ olbrzymie zainteresowanie zgromadzonych. Na
podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e we wszystkich wyst¹pieniach przewija³a siê myl, ¿e
nie ma Boga wojny.
Sympozjum towarzyszy³o otwarcie wystawy
fotografii Shalom  Salam. Pokój w oczach
dzieci. Jej autork¹ jest Iwona Flisikowska.
S³owa uznania nale¿¹ siê g³ównym organizatorom Asy¿u w Gdañsku: Domowi Pojednania i Spotkañ im. w. Maksymiliana
M. Kolbego i gdañskim Franciszkanom,
a szczególnie przewodnicz¹cemu zespo³u organizacyjnego o. Romanowi Zio³o OFM Conv
oraz o. Tomaszowi Jank OFM Conv., a tak¿e wicedyrektorowi ds. programowych DMK
Arkadiuszowi Goliñskiemu. Wspó³organizatorem spotkañ miêdzywyznaniowych by³a
tak¿e Muzu³mañska Gmina Wyznaniowa
z jej przewodnicz¹c¹ Tamar¹ Szabanowicz
na czele oraz Towarzystwo Spo³eczno Kulturalne ¯ydów w Polsce pod przewodnictwem
Jakuba Szadaja.
 Dziêki organizacji takich spotkañ ³atwiej
jest nam wszystkim siê poznaæ i zrozumieæ
zachowuj¹c przy tym swoj¹ to¿samoæ  podkrela cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów
w Polsce Jakub Szadaj.  Jestem przekonany, ¿e zasiane tu ziarno pokoju przyniesie
owoce.
JAROS£AW BALCEWICZ
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zanowni czytelnicy. Dobrze jest czasem
przypomnieæ sobie odrobinê historii, zw³aszcza, ¿e takich wspomnieniowych miejsc u nas
w Gdañsku nie brakuje. Dlatego w cyklu moich kolejnych artyku³ów bêdê siê stara³ te
miejsca przedstawiæ. Dzisiaj zaczynamy, poniewa¿ jest to grudzieñ, od pomnika Trzech
Krzy¿y symbolizuj¹cego zrywy wolnociowe
w czasie panowania w³adzy komunistycznej
pod przewodnictwem PZPR. Trzy Krzy¿e
nazywamy pomnikiem zamordowanych stoczniowców lub Pomnikiem Ofiar Grudnia. Powstanie pomnika jest zwi¹zane z trzema najwiêkszymi buntami robotniczymi przeciw
w³adzy.
Krzy¿ w religii chrzecijañskiej to symbol
mêki, wiary i zwyciêstwa, a zawieszona na
nim kotwica to symbol nadziei, która w tych
zrywach wolnociowych zosta³a ukrzy¿owana.
Pierwszy z krzy¿y przypomina zryw wolnociowy w Poznaniu w 1956 r., kiedy robotnicy Zak³adów Mechanicznych im. Henryka
Cegielskiego i wielu innych zak³adów poznañskich wyszli na ulice w protecie przeciwko
ci¹g³ym podwy¿kom norm pracy. W tamtych
czasach praca by³a normowana normami technicznymi i szacunkowymi. Je¿eli robotnik umia³
t¹ pracê wykonaæ szybciej to normê mu podwy¿szano. W bardzo wielu wypadkach doprowadza³o to do nadludzkiego wysi³ku i nic
dziwnego, ¿e robotnicy na takie zniewalaj¹ce
traktowanie zgodziæ siê nie chcieli. Wówczas
w Poznaniu u¿yto przeciwko nim si³ militarnych. Po raz pierwszy robotnicza w³adza wyst¹pi³a w³anie przeciw robotnikom trac¹c natychmiast ów przymiotnik robotnicza. Wed³ug
ró¿nych danych zginê³o oko³o 70 osób, a przesz³o 600 by³o rannych. Niektóre ród³a podaj¹, ¿e by³o oko³o 100 zabitych i 1300 rannych.

Uwiêzionych siê nie doliczono. Skrajnym przyk³adem by³o strzelanie do 13 letniego ch³opca,
który podniós³ le¿¹c¹ na ulicy bia³o czerwon¹
flagê i zosta³ w tym momencie zastrzelony.
Strza³y pad³y z pobliskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Drugi krzy¿ przypomina bunt robotniczy

na Wybrze¿u tak¿e o pod³o¿u ekonomicznym.
Tym razem chozdzi³o o podwy¿ki cen ¿ywnoci. Bra³y w nim udzia³ wszystkie wielkie zak³ady, ale przede wszystkim robotnicy ze Stoczni Gdañskiej. I znowu robotnicza w³adza u¿y³a
przeciwko robotnikom si³ militarnych. Dominowa³y czo³gi i wozy pancerne. W Gdañsku,
Gdyni i Elbl¹gu wed³ug danych oficjalnych zginê³o 46 osób, a 1165 by³o rannych. Symbolem
walk sta³ siê m³ody ch³opak Janek Winiewski
(w rzeczywistoci 17 letni Zbigniew Godlewski), którego zabito w Gdyni. Na przegl¹dzie
filmów dokumentalnych z wydarzeñ w Gdañsku, Gdyni i Szczecinie autorstwa M. Terleckiego, A. Kinaszewskiego, A. Mielczarek, J. Trusa,
przedstawiono kilkadziesi¹t zeznañ lekarzy,
którzy mówili o setkach zabitych. Jakby na
przekorê w³adze poda³y jednak nowe podwy¿ki cen informuj¹c przy okazji, ¿e za to stania³y
szyny kolejowe, lokomotywy i inne produkty
nie maj¹ce nic wspólnego z codziennym bytem
ludnoci.
Trzeci krzy¿ jest symbolem buntu w Ursusie i Radomiu w 1976 r. T³umienie go by³o
popisem Milicji Obywatelskiej, a przyczyn¹
planowane podwy¿ki cen. Widaæ by³o ju¿
bardzo wyranie, ¿e naród ma w³adzy robotniczej dosyæ. Powsta³ KOR i Wolne Zwi¹zki
Zawodowe. W miêdzyczasie w 1978 r. kardy-

na³ Karol Wojty³a zosta³ wybrany papie¿em
i przyj¹³ imiê Jana Paw³a II. Ten fakt doda³
najwiêkszej odwagi do walki z komunizmem.
Nadszed³ rok 1980 pocz¹tek koñca tzw. Polski Ludowej. Powsta³a Solidarnoæ i jej s³ynne
21 postulatów. Do najwa¿niejszych z nich nale¿a³y: wyraziæ zgodê na NSZZ Solidarnoæ,
uwolniæ wszystkich wiêniów politycznych,
i wznieæ pomnik ku czci poleg³ych ludzi pracy
w tych walkach o lepszy byt, oraz o wolnoæ
s³owa i wyznania. Acz niechêtnie w³adze czêciowo ust¹pi³y. Solidarnoæ rzeczywicie powsta³a, a na jej czele stan¹³ charyzmatyczny
trybun ludowy Lech Wa³êsa. Okres ten nie trwa³
jednak d³ugo, tylko 18 miesiêcy. W³adze wprowadzi³y stan wojenny, który na ³adnych kilka
lat zahamowa³ rozwój kraju. W tych w³anie
burzliwych latach siêgaj¹c jeszcze roku 1970
narodzi³ siê projekt pomnika upamiêtniaj¹cego
wszystkie opisywane wydarzenia autorstwa in¿.
B. Pietruszki pracownika Stoczni Gdañskiej.
W póniejszym konkursie na wygl¹d pomnika zwyciê¿y³a w³anie pierwotna koncepcja in¿. B. Pietruszki wraz z jego zespo³em
projektowym: Robertem Pepliñskim, El¿biet¹
Szczodrowsk¹  Pepliñsk¹ i W³adys³awem Szylakiem. Powsta³y trzy krzy¿e upamiêtniaj¹ce
opisywane ju¿ wczeniej wydarzenia. Ka¿dy
z nich jest wysoki na 42 m. Splecione s¹ trzema kotwicami upamiêtniaj¹cymi daty buntów
195619701976, a wewn¹trz umieszczony jest
znicz  symbol ¿ycia. Ods³oniêcie i powiêcenie
pomnika odby³o siê uroczycie przy dwiêku
syren i dzwonów. Znany aktor Daniel Olbrychski odczyta³ Apel Poleg³ych. W obecnoci wielu biskupów odprawiono mszê w intencji Ojczyzny, a Lech Wa³êsa zapali³ znicz. Z³o¿ono
tak¿e wiele wieñców od rodzin pomordowanych
i od spo³eczeñstwa. Udzia³ w uroczystoci bra³y
rzesze ludzi. Podobnie symboliczna rolê pe³ni³ pocz¹tkowo drewniany krzy¿ postawiony
w pierwszym dniu strajku w 1980 r. na dzisiejszym Placu Solidarnoci. Dzisiaj mo¿na go
ogl¹daæ w kociele w. Brygidy, gdzie proboszczem by³ ks. Henryk Jankowski zas³u¿ony
kapelan Solidarnoci. Na zakoñczenie wypada
dodaæ, ¿e projekt pomnika rodzi³ siê w wielkich bólach z licznymi przeszkodami. Najpierw opory stawia³ architekt miejski. Widzia³
inn¹ lokalizacjê i inny termin budowy. Póniej
minister Kultury i Sztuki prof. Zinn te¿ nie
mia³ wielkich chêci popierania projektu. Ostatecznie jednak wyrazi³ wreszcie zgodê. Ostatecznie pomnik jednak stan¹³ w wyznaczonym
miejscu i wyznaczonym czasie. Wypada jeszcze przytoczyæ dla podkrelenia opisywanych
tu faktów s³ynne s³owa Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego   Kto nie ma szacunku dla przesz³oci w³asnego narodu, nie ma prawa równie¿ do jego przysz³oci.
TADEUSZ M£YNIK
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Gdañskie specja³y
N

ie jest ³atwo znaleæ autentyczne
gdañskie przepisy kulinarne. Wiemy, czym siê ¿ywili gdañszczanie w ró¿nych okresach, ale niewiele mamy wiadomoci o przyrz¹dzaniu potraw. Mieszkañcy
wczesnoredniowiecznego grodu w rejonie Zamczyska uprawiali ¿yto, proso,
bób, soczewicê, marchew, buraki, cebulê,
kapustê, ogórki, hodowali drzewka owocowe, ³owili ryby i zwierzynê. Hodowano
tak¿e zwierzêta domowe. Kuchnia musia³a
byæ w tym okresie bardzo prosta, z niewielk¹ iloci¹ przypraw. Jadano pra¿uchy,
bryje, polewki, zacierki, placki, kaszê 
nieco rzadziej chleb, czasem ko³acze.
Wa¿nym sk³adnikiem po¿ywienia by³y
ryby. Wród potraw miêsnych przewa¿a³a
dziczyzna i drób. Popijano wod¹, kwasem
chlebowym i piwem, bogatsi raczyli siê
pitnym miodem.
W czasach krzy¿ackich zapewne niewiele siê pod tym wzglêdem zmieni³o.
Dok³adniejsze wiadomoci mamy o po¿ywieniu Krzy¿aków. Regu³a nakazywa³a,
by jadali dziennie dwa posi³ki (w czasie
postu jeden), z³o¿one co drugi dzieñ z miêsa, a co drugi z jaj i ryb, do tego placki
i ser. Popijali to piwem lub wod¹  czasem winem i miodem. Rzeczywistoæ rozmija³a siê z regu³¹. W magazynach zamku
w Gdañsku bywa³o 90 t³ustych wo³ów,
100 t³ustych owiec, 5 kóp (300) t³ustych
wiñ, 1500 (krêgów) sera dla panów (tzn.
zakonnych rycerzy), 8 tysiêcy sera dla
knechtów, 7 beczek mas³a, 6 funtów szafranu, 3 kamienie pieprzu, 5 kamieni ry¿u,
4 kosze fig, 5 kamieni migda³ów, kosz

rodzynków, 7 ³asztów soli, 20 korców grochu panów, 40 korców grochu knechtów,
40 korców jêczmienia na kaszê knechtów,
50 korców owsa na kaszê panów, 20 korców maku, 4 korce gorczycy, 12 beczek
buraków, 3 ³aszty ledzi za Skanii, 5 ³asztów ledzi helskich, beczka miodu, poza
tym kapustê, cebulê, czosnek daje mistrz
m³yñski. Zasiê od Wielkanocy do Bo¿ego
Cia³a dawano cielêcinê, a póniej baraninê... Ry¿, przyprawy korzenne, figi,
migda³y, rodzynki by³y wynikiem kontaktów z Po³udniem i Bliskim Wschodem.
Dla wyjanienia dodajmy, ¿e 1 funt odpowiada³ mniej wiêcej dzisiejszym 430 gramom. Kamieñ gdañski liczy³ 34 funty
czyli prawie 15 kg. Beczka mas³a oznacza³a bez ma³a 120 kg, korzec  ok. 40 kg,
a licz¹cy 4320 funtów ³aszt  1870 kg.
Trzy ostatnie miary zale¿a³y od rodzaju
towaru.
Rosn¹ce bogactwo mieszkañców Gdañska po powrocie do Polski, kontakty ze
szlacht¹ w g³êbi kraju i z zagranic¹ spowodowa³y zmiany w od¿ywianiu. W 1511 r.
Rajnold Feldstete ugoci³ gdañskich ksiê¿y piêciorakim miêsem w jednej misie,
nastêpnie czarn¹ dziczyzn¹ gotowan¹
z musem jab³kowym, trzecim daniem by³a
galareta z cebul¹, na czwarte by³y pasztety, na pi¹te miêso siekane z chrzanem; na
koniec ser, mas³o, jab³ko itd. Da³ im dwa
gatunki wina i dobrego gdañskiego piwa.
O wyrobieniu smaku wiadczy³ ogromny
wybór produktów spo¿ywczych  np. pieczywa. W ³awach chlebowych mo¿na by³o
kupiæ chleb domowy, razowy, pytlowy,

Przy wieczerzy (D. Chodowiecki)
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¿ó³ty, ciemny i jêczmienny, chleby okr¹g³e  holenderskie
i pszenne, tako¿ chleb
trójk¹tny, weselny, malany i francuski,
b³yszcz¹cy i zwyczajny, tako¿ obwarzanki
 zwyk³e, malane, cukrowe, mleczne
i s³one, tako¿ pierniki, s³one placki, ciasta
zio³owe, placki z powid³ami, zwijane ko³acze, p¹czki, rogaliki, tako¿ wafle i szpickuchen z panwi, tako¿ sucharki pszenne
na jajach  kminkowe i any¿owe, tako¿
precle i strucle  zwijane, przecinane, d³ugie, sk³adane, z rodzynkami, ¿ó³te i wi¹teczne oraz any¿owe. Ludzie chêtnie je
jedz¹....
Tak by³o przez ca³y XVI, XVII i XVIII
wiek. Siedemdziesiêciotysiêczne miasto
posiada³o wiele gospód i hoteli, ale najwykwintniejsze przyjêcia odbywa³y siê
w Dworze Artusa. Najpierw podawano
ryby: gotowane i sma¿one ³ososie, karpie,
szczupaki, pstr¹gi, wêdzone fl¹dry, wêgorze i ledzie ze Skanii. Potem sz³y zupy 
gêste, zawiesiste, na miêsie, korzeniach,
cebuli i winie. Z kolei wnoszono pieczyste: sarni udziec, æwieræ wo³u, pieczone
jagniê, do tego przecier z jab³ek lub wini.
Kurczêta, go³¹bki, kaczki, dzikie ptactwo
serwowano w postaci râgout lub pasztetu.
G³ówn¹ potraw¹ uczty by³a gê faszerowana jab³kami i ma³ymi ptaszkami. Dania
przyprawiano sol¹, pieprzem, olejkami,
korzeniami, octem, musztard¹, chrzanem,
cebul¹. Dodawano te¿ miodu, any¿ku,
oliwek, kaparów, rodzynków i migda³ów.
Z jarzyn jadano ogórki i sa³atê. Ucztê koñczy³y desery: tort migda³owy i jab³eczny,
ciasta, wie¿e owoce, jadalne kasztany i daktyle. Potrawy zakrapiano drogimi winami,
moszczem i litewskim miodem. Na koniec
przychodzi³a kolej na piwo: toruñskie, elbl¹skie, malborskie i gdañskie. Popularn¹
zak¹sk¹ by³ groch przecierany ze s³onin¹
i s³odycze.
Tak jada³y elity. Ca³kiem inaczej wygl¹da³o menu klasztorne, np. u dominikanów, o którym tak pisze w 1636 r. Charles Ogier: ... zbo¿nie i trzewo wszystko
siê odbywa: jedz¹ jaja, placek jêczmienny, sa³atê jarzynow¹, ser, ciemny chleb,
piwo. Po¿ywienie biedaków by³o z pewnoci¹ równie skromne. Du¿¹ rolê gra³y
w nim ryby. W 1618 r. bawi¹cy w Gdañsku Marton Csombor pisa³: ledzie s¹ tu
tanie: za pó³toraka mo¿na dostaæ ryb na
du¿¹ miskê. Jada³em je zazwyczaj uwa-
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rzone z kapust¹... maj¹ smak wykwintny i nie przykrz¹ siê cz³owiekowi.
Miêdzy kulinarnymi skrajnociami by³
szeroki wachlarz mo¿liwoci. W rozporz¹dzeniach z XVI/XVII wieku czytamy: Stanowi kupieckiemu przystoi
uczta (weselna) z nastêpuj¹cych dañ
z³o¿ona: 1) Kurczêta w rosole, 2) pieczyste z dodatkami, takimi jak jarzyny,
owoce, chrzan, ogórek, cebula, 3) dziczyzna, po której, 4) pieczywo i ciasta
iæ maj¹. Wina dopuszcza siê nie wiêcej jak jeden gatunek. Biesiadnikom
zabraniano: jedzenia z domu wynosiæ,
jako te¿ potraw, owoców, ciast porywaæ z pó³misków, ob¿eraæ siê i opijaæ
trunkami  pod kar¹ dnia i nocy w piwnicy.
A oto menu obiadu, jakim musia³ wed³ug uchwa³y z 23 lutego 1626 r. podj¹æ wspó³braci kandydat na mistrza cechu siodlarzy: kurczêta w winie, pieczeñ,
s³odkie ciasto, do tego mas³o, ser i gdañskie piwo w dobrym gatunku. Prócz
tego obowi¹zywa³a go kolacja z³o¿ona
z ryb, kurcz¹t, mas³a, sera, pieczywa,
jab³ek i piwa.
Mówi¹c o napojach, nie sposób nie
wspomnieæ o kawie, która pojawi³a siê
tutaj wczenie, najpierw w prywatnych
domach, a póniej w kawiarniach, o których najstarsz¹ wzmiankê znajdujê w roz-

Lista wyrobów £ososia w 1791 r.

porz¹dzeniu z roku 1697. O za³o¿onej
w 1700 r. na ¯abim Kruku kawiarni Antoniego Mombera pisano poematy. W menu

figurowa³a kawa, herbata i likiery.
W za³o¿onej w 1598 r. przez Ambro¿ego Vermöllena z Lier wytwórni  od
1704 w domu Pod £ososiem  produkowano ponad 70 gatunków likierów.
Szczególnie popularne by³y elektorówka,
kordia³, pomarañczówka i winiówka
krambambuli, na której czeæ w 1745 r.
powsta³ stuzwrotkowy poemat. Najwiêksz¹ s³aw¹ cieszy³a siê z³ota wódka (Goldwasser), migoc¹ca p³atkami
czystego z³ota, poszukiwana nie tylko
w Polsce, ale tak¿e na dworach Brandenburgii, Francji, Szwecji i Rosji. Siedemnastowieczne receptury na trunki
spod £ososia le¿¹ niewykorzystane
w gdañskim archiwum.
Na koniec jad³ospis dorocznej uczty
królewskiej bractwa kurkowego w.
Erazma w 1794 roku: Szeædziesiêciu
osobom podano: 60 pieczonych kurczaków, 2 kopy (120) pstr¹gów, szparagi,
ocet i mas³o, dwie pieczenie wo³owe, cytryny, jab³ka, sa³ata, 60 podp³omyków,
chleb francuski (bagietki) i zwyk³y, 60
porcji tortu migda³owego, 12 butelek wina
reñskiego, 20 czerwonego, 30 sztofów
(52 l) francuskiego, 1½ beczki bawarskiego piwa, fajki i tytoñ, 4 funty úwiec
woskowych, 6 funtów innych úwiec, kawa
i herbata.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Nasze
GDAÑSKIE
Wspomnienia
Dawnych wspomnieñ czar z fotograficznej
kroniki Leonarda SZMAGLIKA
Czes³aw Mi³osz w towarzystwie Lecha Wa³êsy i ks. Henryka Jankowskiego, 17.06.1981 r.

Richard von Weizeker  prezydent RFN, 1997 r.
Podniesienie bandery na Darze M³odzie¿y, 04.07.1982 r.

Ronald Regan i Lech Wa³êsa 18.09.1990 r.

Ronald Regan i Lech Wa³êsa 15.09.1990 r.
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Red. Anna Sobecka z Polskiego radia, 3.09.2000 r.

Premier Jerzy Buzek i ks. Abp Tadeusz Goc³owski

Interesuj¹ca wystawa malarska
P

odczas spotkania Zarz¹du
i cz³onków Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk z Przewodnicz¹cym Rady Miasta Gdañska
Panem Bogdanem Oleszkiem,
25 padziernika 2008 r. w restauracji Lataj¹cy Holender,
architekt i artysta malarz Tadeusz Stasiñski przedstawi³
wystawê swoich obrazów, które
zainteresowani mogli równie¿
kupiæ.
Artysta jest znanym malarzem, absolwentem Gdañskiej
Akademii Sztuk Piêknych, cz³onkiem naszego Stowarzyszenia.
Wystawia³ swoje dzie³a w ró¿nych pañstwach wiata, jak:
Polska, Grecja, Francja, Hiszpania, Niemcy, a tak¿e w Afryce i Ameryce Pó³nocnej.
W latach 19771988 pan
Tadeusz Stasiñski pracowa³ jako
profesor architektury i malarstwa na uniwersytecie w Lagos
w Nigerii. Wreszcie po wielu
latach pracy na obczynie wróci³ do ojczystego Gdañska i w³anie na naszym spotkaniu zaprezentowa³ swój najwie¿szy
malarski dorobek.

W krótkiej recenzji Jego
twórczoci mo¿na stwierdziæ,
¿e prezentowane ostatnio w restauracji Lataj¹cy Holender
obrazy stanowi¹ ca³kowicie
wspó³czesn¹ formê malarstwa,
charakteryzuj¹c¹ siê wspania³¹
harmoni¹ barw i kszta³tów,
wyra¿aj¹ca jednoczenie czytelny temat i osobiste malarskie prze¿ycia autora. Nie ma
w nich ¿adnych tendencji szokowania widza sensacj¹ i nieczyteln¹ abstrakcj¹. Wprost
przeciwnie  pragnie pokazywaæ piêkno pejza¿u we wspó³czesnej formie malarskiej. Nie
d¹¿y przy tym do barwnej fotografii, a szuka piêkna malarskiego.
Obrazy Tadeusza Stasiñskiego s¹ zachwytem nad piêknoci¹ barw i form otaczaj¹cego
nas wiata i jakby zarazem
pamiêtnikiem Jego ¿yciowych
prze¿yæ malarskich. Tego typu
twórczoæ jest autentycznym
odkrywaniem barw i malowniczoci otaczaj¹cego nas wiata.
W obecnym czasie tworzenia
z malarstwa sensacji twórczoæ
Tadeusza Stasiñskiego jest
rzeczywicie autentyczna, bez
sztucznych dziwactw i nic nie
wyra¿aj¹cych abstrakcji.
Dotychczas wystawione w restauracji Lataj¹cy Holender
na D³ugim Targu w Gdañsku
obrazy, s¹ tam nadal do ogl¹dania i jest mo¿liwoæ nawi¹zania kontaktu z ich autorem.
Posiada on tak du¿y dorobek
artystyczny wyra¿ony (oczywicie w obrazach) w tak wielu tematach, ¿e przy okazji
comiesiêcznych spotkañ organizowanych w Lataj¹cym Holendrze przez nasze Stowarzyszenie bêd¹ prezentowane
i inne dzie³a z Jego dorobku
artystycznego.
Patrz równie¿:
www.rogen.pl
ARCHITEKT
STANIS£AW MICHEL
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NASZA STOCZNIA (32)
Wczoraj i Dzi Stoczni Gdañskiej

P

Bez optymizmu  Spór zbiorowy
 Protest w Warszawie

ierwsze dni nowego 2002 roku nie napawa³y nikogo optymizmem. Niemal wszystkie kraje wiata opanowa³a recesja W Polsce
z dnia na dzieñ wzrasta³o bezrobocie, które ju¿
w pierwszym kwartale osi¹gnê³o 18 procent.
Ten z³owrogi nurt nie omin¹³ Stoczni
Gdañskiej, której kondycja finansowa wskazywa³a, ¿e nie bêdzie obiecanych podwy¿ek
p³ac, oraz dotacji na cele socjalne. W sprawie
tej podpisano porozumienie pomiêdzy Zarz¹dem Stoczni  z Prezesem Zarz¹du Stanis³awem Twarowskim na czele, a stron¹ zwi¹zkow¹, któr¹ reprezentowali szefowie trzech

Kontenerowiec po wodowaniu
dzia³aj¹cych w stoczni zwi¹zków zawodowych: NSZZ Solidarnoæ  Roman Ga³êzewski, Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
SG  Grupa Stoczni Gdynia SA  Waldemar
Wilanowski, oraz Zwi¹zek Zawodowy In¿ynierów i Techników  Wies³aw Szady. Nastêpn¹ spraw¹ nurtuj¹c¹ zwi¹zkowców, by³y
grupowe zwolnienia pracowników z równoczesnym zatrudnianiem obcokrajowców z Europy Wschodniej i Azji. Nie patrz¹c na dotychczasow¹ praktykê, zatrudniano ich do
najtrudniejszych i wymagaj¹cych sporych
kwalifikacji prac spawalniczych, a z tym u nich
nie by³o najlepiej.

Kontenerowiec EURO MAX
W takiej nieciekawej atmosferze przed S¹dem
Rejonowym w Gdañsku rozpoczê³a siê kolejna
rozprawa przeciwko syndykowi masy upad³ociowej Stoczni Gdañskiej, dotycz¹ca nieprawid³owoci w umowie jej sprzeda¿y w 1998 roku.
W miarê zbli¿ania siê koñca roku, w magazynach zak³adowych Grupy Stoczni Gdynia
SA, do której nale¿y Stocznia Gdañska, koñcz¹
siê zapasy blach i innych materia³ów do budowy
statków. W obu stoczniach og³oszono pogotowie strajkowe. Zaczyna siê powtórka z historii.
Banki odmawiaj¹ finansowania budowy statków, poniewa¿ rz¹d nie udzieli³ porêczeñ kredytowych. W tej sprawie Rada Miasta Gdañska
zwróci³a siê do Rz¹du Leszka Millera w specjalnym apelu o udzielenie gwarancji dla banków finansuj¹cych budowê statków Stoczni
Gdañskiej Grupa Stoczni Gdynia SA.
W roku 2003 przekraczaj¹c legendarn¹
stoczniow¹ bramê nr 2 i id¹c w kierunku Sali
BHP na wystawê Drogi do wolnoci, ³za
krêci³a siê w oku na widok zaniedbanych hal
i terenu, oraz spotykanych po drodze zniechêconych, ponurych ludzi. Dla których najbardziej denerwuj¹c¹ spraw¹ by³a, niewyjaniona
do dzi, sprzeda¿ ich zak³adu pracy i podporz¹dkowanie go Stoczni Gdyñskiej, kierowanej przez Janusza Szlantê. Zniewolona Stocznia Gdañska sta³a siê koz³em ofiarnym oraz

Najlepsza dru¿yna pilkarska Stoczni

centrum kosztów i strat, ponoszonych przez
Stoczniê Gdyñsk¹. W niepamiêæ posz³y wszystkie zobowi¹zania nowego w³aciciela, w³¹cznie z tymi dotycz¹cymi zmian organizacyjnych.
W dalszym ci¹gu stocznia nie posiada³a w³asnej
pochylni ani obiecanego suchego doku, a has³o
unowoczenienie stoczni, zatrzyma³o siê tylko na oddaniu do u¿ytku nowoczesnej malarni.
Z pocz¹tkiem marca g³ównymi ulicami Gdañska przemaszerowa³o kilka tysiêcy osób protestuj¹cych przeciwko polityce rz¹du wobec Pomorza. Organizatorem tej manifestacji by³
Zarz¹d Regionu NSZZ Solidarnoæ. W petycji

Kadlub w budowie
z³o¿onej wojewodzie nie zabrak³o akcentów
dotycz¹cych sytuacji przemys³u okrêtowego
i gospodarki morskiej, a szczególnie, pracowników Stoczni Gdañskiej. Z koñcem kwietnia
na apel Komisji Krajowej Solidarnoæ ponad
25 tysiêcy zwi¹zkowców, w tym 45-osobowa
grupa ze Stoczni Gdañskiej, zablokowa³o ulice Warszawy. Protestowano przeciw polityce
zwolnieñ, domagano siê przestrzegania praw
pracowniczych, terminowego wyp³acania nale¿nych wynagrodzeñ oraz przywrócenia zasi³ków i wiadczeñ przedemerytalnych. Wyra¿amy swój niepokój, gniew i oburzenie napisali
w swej petycji do rz¹du strajkuj¹cy zwi¹zkowcy.
Byæ mo¿e wynikiem tej manifestacji, w Ministerstwie Gospodarki i Polityki Spo³ecznej
zebrali siê przedstawiciele rz¹du, prezesi sektora stoczniowego i zwi¹zkowcy, aby zastanowiæ
siê nad przysz³oci¹ przemys³u stoczniowego.
W wyniku dyskusji zaproponowano powo³anie
Korporacji Polskich Stoczni.
W ci¹gu tych dwóch niespokojnych lat,
stoczniowcy gdañscy oddali do eksploatacji 6
statków, cztery kontenerowce i dwa uniwersalne masowce.

MIECZYS£AW WASIEWICZ
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Czy

na gdañskie sto³y
powróci machandel?

Z

apoznanie z histori¹ produkcji s³ynnego przed laty na Pomorzu trunku
o nazwie machandel przywieca³o uroczystemu obiadowi gdañskiemu jaki mia³
miejsce w Villi Uphagena w Gdañsku
Wrzeszczu dnia 11 listopada 2008, tj.
w 90 rocznicê odzyskania przez Polskê
niepodleg³oci. Oprócz kultywowania gdañskiej tradycji kulinarnej polegaj¹cej na
konsumpcji potraw przyrz¹dzonych wed³ug receptur gdañskiej ksi¹¿ki kucharskiej z 1858 roku, mo¿na by³o równie¿
skosztowaæ wódki machandel serwowanej wraz z
suszon¹ liwk¹ i wyka³aczk¹. Wiele te¿ dowiedzielimy siê o historii produkcji i konsumpcji tego trunku
dziêki biesiaduj¹cemu z nami prof. Andrzejowi Januszajtisowi, znakomitemu
znawcy przesz³oci Gdañska.
Otó¿, jak wszem wiadomo, symbole
danego miasta to nie tylko jego herb, flaga czy charakterystyczne ulice i budynki.
Na wizerunek konkretnego miejsca geograficznego sk³adaj¹ siê te¿ inne elementy
jego historycznego kolorytu, a wród nich
 o ile s¹ dostatecznie interesuj¹ce  równie¿ miejscowe trunki. Do takich w³anie oprócz s³ynnej goldwasser nale¿a³

równie¿ alkohol o nazwie machandel. Pochodzi³ z ¿u³awskiej wytwórni rodziny Stobbe
w Tiegenhof  dzisiejszym Nowym Dworze Gdañskim. Tam¿e, poczynaj¹c od 3 maja 1776 r.,
prowadzi³ swoje przedsiêbiorstwo mennonita Piotr Stobbe.
Popularne bary³ki machandla rozlewano do bardzo specyficznych butelek w kszta³cie
beczu³ki z poprzecznym karbowaniem i etykiet¹ w kszta³cie równoramiennego krzy¿a.
W latach miêdzywojennych,
kiedy dystrybucjê machandla
w Gdañsku prowadzi³a firma
Reiman, a Gdañsk i jego kurort  Sopot sta³y siê atrakcj¹
turystyczn¹ w pe³nym tego s³oFot. W³odzimierz Amerski
wa znaczeniu, turystom trudno
by³o sobie wyobraziæ, aby nie Prof. Piotr Przyby³owski, by³y rektor Akademii Morskiej
w Gdyni z zainteresowaniem przygl¹da siê bary³ce ¿u³awdokonaæ zakupu pami¹tkowej
skiego machandla
bary³ki ¿u³awskiej ja³owcówki.
W czasie wojny machandel by³ dostarPrzedstawicielstwo firmy w latach dwudziestych znajdowa³o siê w Gdañsku przy ul. czany niemieckim ¿o³nierzom. Nie by³ ju¿
Hundegasse (Ogarnej) 23, a w póniejszym wówczas rozlewany do charakterystyczokresie przy Fleischergasse (Rzenickiej) 37. nych butelek, a do zwyk³ych  czêsto zupe³nie przypadkowych butelek po innych
alkoholach. G³ównym odbiorc¹ by³ garnizon bazy okrêtów podwodnych w Gotenhafen (Gdyni).

liwka i wyka³aczka

Fot. W³odzimierz Amerski

Zapoznanie z histori¹ produkcji s³ynnego przed laty na Pomorzu trunku o nazwie Machandel
przywieca³o uroczystemu obiadowi gdañskiemu jaki mia³ miejsce w Villi Uphagena w Gdañsku Wrzeszczu dnia 11 listopada 2008, tj. w 90 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci
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Podczas uroczystego obiadu prof. Januszajtis wspomnia³, ¿e istnia³y ró¿ne obyczaje zwi¹zane ze spo¿ywaniem machandla. Znany powszechnie ceremonia³ picia
go ze liwk¹ wrzucon¹ do kieliszka to obyczaj gdañski, polegaj¹cy na tym, ¿e liwkê
nale¿a³o wyj¹æ z kieliszka przy pomocy
wyka³aczki, w³o¿yæ do ust i przytrzymaæ
przy policzku, popiæ machandlem i z³amaæ
wyka³aczkê przed odstawieniem kieliszka.
Jeli kto siê pomyli³  stawia³ nastêpn¹
kolejkê.
Na ¯u³awach obowi¹zywa³ inny zwyczaj. Pó³ litra machandla wlewa³o siê do
du¿ego kufla i przyprawia³o obficie cukrem, mieszaj¹c drewnianym patyczkiem.
Z kufla pili wszyscy biesiadnicy, a p³aci³
zañ ten, kto wypi³ przedostatni ³yk. Zabawa polega³a na tym, ¿eby tak dopasowaæ

Nr 12/2008
taktykê picia do swoich i s¹siadów mo¿liwoci, ¿eby nie wypiæ owego kosztownego przedostatniego ³yku.

Reaktywacja
Prof. Januszajtis stwierdzi³, i¿ machandel znikn¹³ z Gdañska na wiele lat. Niedawno jednak nieoczekiwanie pojawi³o
siê w ofercie jednej z gdañskich restauracji co, co nosi tê nazwê, ró¿ni siê jednak
mocno od przedwojennego orygina³u
¿u³awskiej ja³owcówki. Ró¿ni siê  acz
dyskretnie  równie¿ forma butelki oraz
kszta³t i treæ nalepki.
Nie ma na niej  co zaskakuj¹ce  informacji o licencji na produkcjê i sprzeda¿ trunku, nie ma nawet nic na temat
miejsca jego produkcji, no chyba, ¿e uznaæ
za miejsce produkcji adres restauracji
uwidoczniony na tylnej etykiecie. Jest za
to informacja, ¿e od ponad 200 lat ten
napitek o szlachetnym smaku jest sporz¹dzany wed³ug starej receptury z ja³owca.
Ciekawe czy chodzi o tajn¹ recepturê
z Tiegenhof, i czy aktualni producenci
maj¹ szansê spopularyzowania spo¿ywania
tego trunku jak by³o onegdaj w Gdañsku?
Co musi byæ na rzeczy o popularnoci
starego symbolu grodu nad Mot³aw¹, bo

Fot. W³odzimierz Amerski

Po smacznym gdañskim obiedzie w Villi Uphagena we Wrzeszczu pochlebne opinie o jadle
i trunku machandlu wyra¿aj¹ od lewej: Anna Bienkowska  pedagog po UG, ma³¿eñstwo Dagmara i Adam Korol  wiolarz, z³oty mistrz olimpijski z Pekinu, Stanis³aw P³otka  piekarz
z Kolbud oraz Bogdan Kwapisiewicz  inicjator wskrzeszania dawnych gdañskich tradycji, w tym
i powo³ania Kapitu³y Kulinarnej Gdañskie

obecnie na allegro sama butelka w kszta³cie
bary³ki kosztuje 49,99 z³.
Niestety w Gdañsku nie pije siê ju¿
ceremonialnie machandla.

GOCIE W AKADEMII MEDYCZNEJ

P

arê dni temu odby³a siê uroczystoæ
wrêczenia dyplomów absolwentom
wydzia³u medycznego Akademii Medycznej w Gdañsku.
W ród zaproszonych goci nie lada
gratk¹ by³a obecnoæ Premiera Rz¹du RP
Donalda Tuska oraz Minister Zdrowia

Ewy Kopacz. Tu¿ po uroczystoci Premier
spotka³ siê z dziennikarzami i odpowiada³ ze swad¹ na wcale nie³atwe pytania.
Wraz z ¿yczeniami nie omieszka³ pozowaæ z przedstawicielem redakcji Naszego Gdañska do wspólnego zdjêcia.
MIROS£AW RÓJ-SARNECKI

Na koniec wspólnego biesiadowania
prof. Andrzej Januszajtis odczyta³ przet³umaczony przez siebie wiersz o tym, jak
siê pije machandla?
1.
Po³o¿ony nad Raduni¹
Gdañsk rozkwita niby kwiat,
a machandel ze liweczk¹
ka¿dy tutaj pija chwat.
2.
Jaka czysta ta kropelka,
co j¹ wzi¹³ Welutzke w d³oñ!
Od machandla dwóch kropelek
nie zapali ci siê skroñ!
3.
We liweczkê miêdzy zêby,
niech j¹ jêzyk zrêcznie pchnie,
tak by pestki kszta³t okr¹g³y
pod policzkiem znalaz³ siê.
4.
Potem owocow¹ resztkê
zacnym trunkiem trzeba zmyæ,
bo tutejszy stary zwyczaj
tak machandel ka¿e piæ.
5.
Ponad pestk¹ w tym kieliszku,
jak tradycja mówi nam,
podnie zbêdn¹ wyka³aczkê
i przed samym nosem z³am.
6.
W taki sposób siê wypija
machandelek jako trza.
Sznaps Stobbego, iskra bogów
wielk¹ s³awê w wiecie ma!
OPRACOWA£:
W£ODZIMIERZ AMERSKI
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esz³o ju¿ w tradycjê, ¿e raz w miesi¹cu nasi cz³onkowie i sympatycy
bior¹ udzia³ w spotkaniach z interesuj¹cymi i znacz¹cymi co w miecie osobami.

Wejdzie chyba tak¿e w tradycjê, ¿e spotkania te odbywaj¹ siê w restauracji Lataj¹cy Holender przy D³ugim Targu, której
kierownictwo podesz³o do nich z bardzo
du¿¹ ¿yczliwoci¹ i zrozumieniem.
Tym razem rozpoczêlimy trochê inaczej. Nasz Prezes prof. Andrzej Januszajtis zosta³ parê dni temu uhonorowany
medalem im. Ignacego Adamczewskiego
(szczegó³y w odrêbnym artykule) i s³usznie nale¿a³y mu siê od nas gratulacje. Na
dodatek równie zas³u¿ony dla naszego
Stowarzyszenia cz³onek Zarz¹du architekt
Stanis³aw Michel skoñczy³ równo 81 lat.
Nic dziwnego, ¿e gratulacje i ¿yczenia
by³y tak¿e nieodzowne. Obaj Panowie
otrzymali wspania³e wi¹zanki kwiatów.
Potem prof. Januszajtis wyg³osi³ piêkn¹
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prelekcjê o znanym gdañskim uczonym
i fizyku Danielu Fahrenheit.
Jednak najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³ g³ówny goæ spotkania, pan Wiceprezydent Gdañska Maciej
Lisicki, który w odpowiedzi na wczeniej
przedstawione pytania, zapozna³ zebranych z polityk¹ miasta na najbli¿sze lata
z zakresu gospodarki
mieszkaniowej, rozwoju komunikacji, oraz
g³ównej bol¹czki gdañskiego handlu i rzemios³a, czyli podwy¿ki czynszów w lokalach
handlowo-us³ugowych.
Z zapa³u, wiary
w powodzenie zamierzeñ oraz wielkiego
zaanga¿owania osobistego Pana Wiceprezydenta, wypada siê
cieszyæ. Z planowanych dzia³añ ju¿ raczej mniej.
Wspomniane podczas
spotkania rozwi¹zania
wroc³awskie, dotycz¹ce
o¿ywienia Rynku Miejskiego, przekonuj¹ jak
najbardziej. Dlaczego
wiêc proponowane oraz
wdra¿ane w Gdañsku
s¹ zupe³nie inne? Je¿eli mamy do dyspozycji co sprawdzonego, przyjêtego przez
mieszkañców z pe³n¹
akceptacj¹ i bez zadra¿nieñ, dlaczego nie
wybrano takiej drogi?
Po prostu przystêpujemy do tych zadañ za
póno, a na dodatek
mieszkañcy niewiele
wiedz¹, jak ta ca³oæ
ma wygl¹daæ.
Dopiero spotkanie
z Panem Wiceprezydentem rzuci³o nieco
szersze wiat³o na ca³okszta³t spraw miej-

skich. Stanowczo za ma³o pojawia siê
informacji na ten temat w prasie codziennej, co powoduje ¿e mieszkañcy s¹ niestety niedoinformowani. Wiemy, ¿e Euro
2012 stoi tu¿ za progiem, chcemy koniecznie pokazaæ jak jestemy nowoczeni. Ale niestety czasu jest za ma³o, a zadra¿nieñ z tytu³u realizowania sk¹din¹d
wielu s³usznych rozwi¹zañ z powodu spo³ecznej nieakceptacji coraz wiêcej. Gdañsk,
mimo rozbudowania siê, jest nadal starym, piêknym, historycznym, z wielkimi
tradycjami miastem. Dodatkowo jeszcze,
bardzo trudnym komunikacyjnie. Trzeba
naprawdê olbrzymiego dowiadczenia, bardzo starannego i czasem wrêcz d³ugofalowego rozeznania problemów mieszkañców, ¿eby w sposób nie zadra¿niaj¹cy
spo³eczeñstwa i równoczenie korzystny
dla zarz¹dzania tak skomplikowan¹ aglomeracj¹, wszelkie pomys³y wprowadzaæ.

Z ca³ym szacunkiem dla Pana Wiceprezydenta, w Gdañsku bez nara¿enia siê
(i to czasem mocno) spo³eczeñstwu, nie
uda siê w³adzy w miarê szybko wszystkich problemów rozwi¹zaæ. Pewne sprawy
wesz³y tutaj w tradycjê (dotyczy szczególnie kupców i rzemielników) i w³anie
w tym temacie nale¿a³oby zachowaæ szczególn¹ ostro¿noæ, a nawet d³ugotrwa³oæ
w ich rozwi¹zaniu. Nie wolno przy tym
zapominaæ o wczeniej ju¿ wspomnianych zale¿nociach i aspektach np. historycznych. Gdañsk to miasto zabytkowe
i zarazem turystyczne. Turyci wprawdzie
bywaj¹ ró¿ni, ale przynosz¹ dochód i to
niema³y. Nie wydaj¹ pieniêdzy wy³¹cznie
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na piwo, jedzenie, spanie i nie tylko na
takie rozwi¹zanie miasto musi byæ przygotowane. Gdañska sztuka, galerie artystyczne, zabytki itp. te¿ s¹ w centrum ich
uwagi. Puszczenie wszystkiego na ¿ywio³
finansowy, dla pe³nego zadoæuczynienia
prywatyzacji, i ho³dowanie maksymalnym zyskom, mo¿e przynieæ nieobliczalne, fatalne skutki, zamiast spodziewanych
przez zarz¹dzaj¹cych miastem, pozytywnych efektów.
Wykonawstwo powinno le¿eæ w gestii
(zw³aszcza odpowiedzialnoci) jednego
cz³owieka, ale planowanie i gruntowne
przemylenie wraz z konsultacjami, ju¿
nie. By³ kiedy ca³kiem dobry zwyczaj,
¿e do komisji Rady Miasta powo³ywano
z g³osem pomocniczym zwyk³ych obywateli. By³y gdzie jakie, wprawdzie bardzo drobne, konsultacje z organizacjami
spo³ecznymi i pozarz¹dowymi. Dzisiaj ja-

ko o tym mniej s³ychaæ i dlatego, szczególnie przy decyzjach
niepopularnych, zjawiaj¹ siê liczne protesty
mieszkañców.
W³anie mieszkañcy, to mikroekonomici, a rz¹dz¹cy, to
makroekonomici.
Godzenie tych dwóch
rozbie¿noci ku obopólnemu zadowoleniu,
to najwy¿szy stopieñ
wtajemniczenia w trudnej sztuce rz¹dzenia
ludmi.
Tego siê w³anie po Panu Wiceprezydencie spodziewamy i tego naprawdê serdecznie ¿yczymy, ku obopólnemu zadowoleniu, bo spotkanie by³o naprawdê

ciekawe z uwagi na pañsk¹ precyzjê
i szczeroæ wypowiedzi.
ANTONI PERZYNA

PAL¥CY PROBLEM
W

obec zarysowuj¹cego siê drastycznego niedoboru energii cieplnej
w Gdañsku, w lokalnej prasie (Dziennik
Ba³tycki) ukaza³ siê doæ obszerny artyku³ na temat koniecznoci budowy spalarni mieci w Gdañsku, uzupe³niony mniej
lub bardziej trafnymi spostrze¿eniami
mieszkañców Gdañska. Nareszcie po d³ugich latach patrzenia jak oko³o 200 000
ton materia³u energetycznego wyrzucane
jest na ha³dê Szadó³ek zamiast go racjonalnie wykorzystywaæ.
W sprawie tych zagadnieñ w latach
osiemdziesi¹tych los rzuci³ mnie poza
granice kraju. Pracowa³em wtedy w najwiêkszej firmie w Dolnej Austrii jako
projektant kompostowni, sortowni, spalarni odpadów i innych obiektów ochrony
rodowiska.
Gospodarkê odpadami i ich termiczn¹
utylizacjê z wykorzystaniem energii ciepl-

nej w Gdañsku proponujê oprzeæ na przyk³adzie Wiednia. Zastosowane tam projekty zosta³y uznane jako wzorcowe dla
wielkich miast w zakresie termicznej utylizacji odpadów w ca³ej Europie. Wiedeñ
posiada trzy nowoczesne spalarnie w³¹czone do miejskiego systemu ciep³owniczego. Energia cieplna wytwarzana w tych
spalarniach stanowi ponad 30% ca³kowitej energii zasilaj¹cej sieæ ciep³ownicz¹.
Ogrzewane jest w ten sposób 50 000
mieszkañ i oko³o 7000 zak³adów przemys³owych oraz szpitali.
Na przyk³adach publicznych wypowiedzi i komentarzy na temat spalania mieci
stwierdzam, ¿e spo³eczeñstwo Gdañska
(w tym fachowcy) nie jest dostatecznie
doinformowane, jak po¿yteczn¹ i u¿yteczn¹ dla rodowiska rolê spe³niaj¹ spalarnie mieci. Proponujê odpowiedzialnym wycieczkê do Wiednia i obejrzenie

wszystkiego osobicie. Techniczn¹ stronê
takiego przedsiêwziêcia jestem w stanie
przygotowaæ, a stron¹ turystyczn¹ mo¿e
siê zaj¹æ jaka firma turystyczna np.
Harctur. Dopiero wtedy mo¿na rozpocz¹æ
cykl spotkañ osób zapoznanych z rozwi¹zaniami wiedeñskimi z mieszkañcami
Gdañska i wszelkie dyskusje w gronie fachowców na ten temat.
Rzecz jasna, ¿e jednostk¹ najbardziej
predestynowan¹ do koordynacji wszelkich
dyskusji i zamierzeñ powinien byæ Wydzia³
Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Gdañsku. Wójt Gminy Kolbudy i pani
wójt Pruszcza Gdañskiego równie¿ protestuj¹ przeciw temu, ¿eby na ich terenie wybudowaæ odpowiednie spalarnie. Proponowane jest, ¿e jedna powstanie w Wilince,
a druga na terenie Szadó³ek. Materia³u,
czyli mieci wystarczy jednej i drugiej.
CZES£AW PODWÓJCIK

Fot. Jerzy Pinkas (www.gdansk.pl)
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Dla ka¿dego mi³onika Gdañska
Filia Gdañska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdañsku

K

oñczy siê kolejny rok, rok 2008. Pod
jednym wzglêdem dobry, pod innym
z³y, mam jednak nadziejê, ¿e dla wiêkszoci
Czytelników Naszego Gdañska rok szczêliwy. Zdarzy³o siê w nim bardzo wiele.
Dla wszystkich zainteresowanych historia,
kultur¹ i literatur¹ grodu nad Mot³aw¹
utkwi  mam nadziejê, w pamiêci fakt, ¿e
na jego mapie przyby³a nowa placówka
kulturalna. Dok³adnie, na ulicy Mariackiej 42. Nowa-stara, bowiem na miejscu
dawnej Filii Nr 10 WiMBPG pojawi³a siê
Filia Gdañska, biblioteka gromadz¹ca
literaturê i materia³y zwi¹zane z Gdañskiem. Uroczystego otwarcia dokona³ Prezydent Pawe³ Adamowicz 23 maja, w Dniu
wiêta Gdañszczan.
W Filii organizuje siê bardzo wiele imprez, pozwalaj¹cych zapoznaæ siê z ró¿nymi obliczami gdañskiej i trójmiejskiej
kultury. Trudno opowiadaæ o kulturze za
pomoc¹ liczb, ale mo¿na wspomnieæ, ¿e
odby³o siê w tym okresie 17 wieczorów
autorskich, 5 odczytów i pogadanek, 3
spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki. Oprowadzilimy 30 wycieczek
szkolnych ladami gdañskich legend w ramach Baniowych Wêdrówek po Gdañsku. Warto dodaæ, ¿e na okres wakacji
a tak¿e jesienno-zimowy zajêcia oparte na
owych podaniach przenielimy do wnêtrza Filii, nazywaj¹c je: Stolemowe Za-

Prof. Andrzej Chodubski i Zbigniew Walczak
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bawy. Baniowy Gdañsk. ladami pomorskich olbrzymów. Odby³y siê te¿ inne
imprezy. Przyjêlimy np. wycieczki bibliotekarzy (z Finlandii, Litwy i Poznania), koncertowa³ u nas dwukrotnie
Maciej Zembaty. Gocilimy
w naszych progach trzy gdañskie stowarzyszenia. Czytelnicy i bywalcy Filii mieli
mo¿noæ poznaæ dzia³alnoæ,
cz³onków i zarz¹dy: Stowarzyszenia Przyjació³ Kocio³a w. Trójcy Dziedziniec,
Gdañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Sztuki oraz Stowarzyszenia Nasz Gdañsk.
Wszystkie te imprezy zgromadzi³y 1435 osób. A przecie¿
Wies³aw Malicki, prof. Wolfgang Günter Deurer, zastêpca
mowa tu o spotkaniach, a s¹
dyr. WiMBPG Pawe³ Braun, Zbigniew Walczak
jeszcze czytelnicy zapisani,
Kilkakrotnie apelowa³em do Pañstwa
dokonuj¹cy wypo¿yczeñ, ludzie czytaj¹cy
u nas prasê, i zw³aszcza w sezonie letnim, o dzielenie siê swoimi zbiorami z nasz¹
turyci zasiêgaj¹cy informacji o Gdañsku, placówk¹. Tym razem pragnê wspomnieæ
podziwiaj¹cy wnêtrze stylizowane na gdañ- o wizycie w Filii Gdañskiej profesora
skie, oraz u¿ytkownicy Internetu. W sumie Wolfganga Güntera Deurera, który ofiaro tysi¹ce ju¿ osób. Wiele z nich podkrela, wa³ nam polskie i niemieckie wydanie
¿e niewiele jest miast, gdzie biblioteka pu- ksi¹¿ki Gdañsk. Dokumentacja 52 histobliczna w sercu miasta tak dobrze oddaje rycznych kocio³ów. Jednoczenie wstêpjego charakter dziêki wystrojowi, zbiorom nie zosta³a uzgodniona wizyta i wyk³ad
profesora w naszej bibliotece na pocz¹tku
i prowadzonej dzia³alnoci.

Stefan Chwin wpisuje siê do Kroniki

Mieczys³aw Abramowicz
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Jurij Andruchowycz i prowadz¹cy spotkanie Aleksander Jurewicz
El¿bieta Goetel, Marzena Burczycka-Woniak i Taduesz Skutnik

Stolemowe Zabawy

Ryszard Kul  GTPS, odczytuje list z podziêkowaniem dla prof. Andrzeja
Januszajtisa

przysz³ego roku. O tych i innych planach
na nastêpny rok opowiem Pañstwu dok³adniej w kolejnym numerze naszego
miesiêcznika.
Proszê Pañstwa, z okazji zbli¿aj¹cych
siê wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego,
2009 Roku ¿yczê wszystkim Czytelnikom
Naszego Gdañska wszystkiego dobrego,
tradycyjnie  dobrej ksi¹¿ki pod choink¹.
Po raz kolejny zapraszam do Filii Gdañskiej, czekam te¿ na Pañstwa uwagi i sugestie. Nasz adres:
Gdañsk, ul. Mariacka 42
tel. (58) 301-03-62
e-mail: filia_gdanska@wbpg.org.pl
Zapraszam za w imieniu w³asnym oraz
bibliotekarek Filii: Karoliny Guzikiewicz
i Justyny S³omiñskiej, które s³u¿¹ Czytelnikom wszelk¹ rad¹ i pomoc¹ oraz dokumentuj¹ fotograficznie nasze spotkania.
TEKST: ZBIGNIEW WALCZAK
ZDJÊCIA: KAROLINA GUZIKIEWICZ,
JUSTYNA S£OMIÑSKA
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Port Gdañsk,
jaka przysz³oæ?

2008 roku w porcie gdañskim pomimo spadku prze³adunku masy towarowej, wiele siê dzia³o. Na pocz¹tku roku
w Gdyni zastrajkowa³a baza prze³adunku
kontenerów. Dziêki tej nietypowej sytuacji,
wzrós³ prze³adunek kontenerów w DCT
Gdañsk. By³o to mo¿e chwilowe o¿ywienie
prze³adunku, ale pokaza³o, ¿e DCT jest przygotowany na takie sytuacje i doskonale siê
wywi¹zuje z powierzonych zadañ prze³adunkowych. To sprawi³o, ¿e w najbli¿szych
latach DCT mo¿e liczyæ na zwiêkszenie
prze³adunku tego typu towarów. Jeszcze
jedn¹ zalet¹ jest fakt, ¿e mo¿liwoci prze³adunkowe innych portów na Ba³tyku s¹ ograniczone.
W mijaj¹cym roku najwiêcej uwagi skupia³ Port Pó³nocny i jego okolice. Kilka
lat temu wybudowano na tym terenie silosy do przechowywania zbo¿a, które
mia³o byæ eksportowane do Rosji. Projekt upad³ z chwil¹ gdy Rosja sta³a siê
eksporterem zbo¿a. Przez kilka lat olbrzymi teren by³ biernym obserwatorem
rozbudowy portu. Obecnie istnieje mo¿liwoæ uruchomienia tego terminalu, ale
nie jako zbo¿owego, tylko prze³adowuj¹cego rudê metali. Taka mo¿liwoæ zarysowa³a siê kiedy g³ównym akcjonariuszem
zosta³a firma z Katowic ArcelorMittal
Poland SA.
W nied³ugim czasie ma ruszyæ przebudowa terminalu, przygotowuj¹ca go,
nie tylko do prze³adunku rudy ¿elaza, ale
i do prze³adunku wêgla, kruszyw oraz
innych suchych towarów masowych. Od kilku lat postêpuj¹cy, systematyczny spadek
eksportu wêgla, przyczyni³ siê do spadku
dochodów finansowych przez spó³kê Port
Pó³nocny i tym samym ca³y port gdañski
oraz powi¹zane z nim miasto. Wahania
w relacji prze³adunku paliw p³ynnych równie¿ nie napawa³y optymizmem, sytuacja
zaczyna³a siê komplikowaæ i stwarzaæ nie
lada wyzwanie do jej rozwi¹zania. Jedynym
rozs¹dnym z niej wyjciem by³o wprowadzenie inwestora strategicznego. Tym inwestorem zosta³a belgijska spó³ka SEA-INVEST
N.V., która posiada terminale prze³adunkowe
w 23 portach Europy i Afryki. Sfinalizowanie tej transakcji nie by³o ³atwe, poniewa¿
wielu polityków w Sejmie uwa¿a³o, ¿e nie
mo¿na dopuciæ obcej firmy na teren tzw.
strategiczny dla gospodarki kraju (prze³adunek paliw p³ynnych). By³o to podyktowane
niewiedz¹ parlamentarzystów w tym temacie, poniewa¿ do spó³ki Port Pó³nocny nale¿a³y dwa stanowiska prze³adowuj¹ce pali-
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wa p³ynne. Tym samym nie mog³o byæ
mowy o zagro¿eniu dostaw paliw p³ynnych
do Polski.
G³ówn¹ rolê odegrali pracownicy Portu
Pó³nocnego, którzy wykazali du¿¹ odpowiedzialnoæ, odsprzedaj¹c swoje udzia³y
SEA-INVEST N.V., powinno przyczyniæ siê
do rozwoju tego terminalu (90% udzia³ów
zosta³o odsprzedane). Firma SEA-INVEST
N.V. zamierza w 2009 roku przystosowaæ
terminal wêglowy do wy³adunku i za³adunku wêgla, gdy¿ do tej pory mo¿na by³o jedynie prowadziæ za³adunek na statek. Projekt ma byæ zrealizowany w przysz³ym roku.
Tak¿e w przysz³ym roku, na terenie wewnêtrznego portu gdañskiego, przy nabrze¿u Przemys³owym maj¹ byæ zbudowane zbiorniki do

sk³adowania gazu skroplonego (LPG). Tam
powstanie równie¿ instalacja do jego prze³adunku. Bêdzie to drugi terminal w gdañskim
porcie do prze³adunku gazy skroplonego.
Pierwszy podobny terminal funkcjonuje na
terenie Portu Pó³nocnego.
Port Gdañsk jest bardzo wa¿nym elementem wkomponowanym w rzeczywistoæ miasta, jego rozwój przyczynia siê do rozkwitu
Gdañska. Dlatego nale¿y dbaæ o tê firmê
i pilnowaæ, by wszystkie jej sk³adowe elementy pracowa³y bez awarii. Powsta³y plany,
¿e aby ten organizm dobrze funkcjonowa³,
potrzebna jest rozbudowa dróg szybkiego
ruchu do i z portu. Bardzo oczekiwana i chyba jedna z najmielszych inwestycji w ostatnich kilkudziesiêciu latach to budowa tunelu
pod Martw¹ Wis³¹. Dziêki tej inwestycji powstanie Transeuropejska autostrada A1. Ju¿
pierwsze efekty tego przedsiêwziêcia s¹ widoczne w postaci powsta³ego w 2001 roku
mostu wantowego. Drugi etap realizacji planu
po³¹czenia portu z krajem, to rozpoczêcie

budowy tunelu, które
ma nast¹piæ na prze³omie 2009/2010 roku. Ca³oæ przedsiêwziêcia przyczyni siê równie¿ do usprawnienia ruchu drogowego na terenie Gdañska.
Pierwsza dwupasmowa jezdnia ma zostaæ
oddana do u¿ytku przed 2012 rokiem, czyli
jeszcze przed Euro 2012. Otwarcie w grudniu 2006 roku tunelu pod centrum Katowic
okaza³o siê nies³ychanie trafnym rozwi¹zaniem w celu roz³adowania ruchu samochodowego i pokaza³o, ¿e takie inwestycje s¹
niezbêdne dla miasta.
Zarysowuje siê bardzo optymistyczny rozwój gdañskiego portu, który ma szansê staæ
siê najnowoczeniejszym i jeli nie najwiêkszym to jednym z najwiêkszych portów nad
Ba³tykiem. Teraz nale¿y tylko oczekiwaæ,
¿eby jak najszybciej powsta³y zaplanowane inwestycje.
W tym piêknym przysz³ociowym rozwoju jest jedno ale! Kto bêdzie pracowa³
w porcie? Od pewnego czasu zarysowuje
siê zgrzyt w jego funkcjonowaniu. Tym
zgrzytem jest czynnik ludzki. Pracuj¹cy
tam ludzie nara¿eni s¹ na tak ciê¿k¹ pracê, która dla osób po 50-tym roku ¿ycia
staje siê niejednokrotnie zbyt trudna,
a czasami wrêcz niemo¿liwa do wykonania. Przeniesienie ich na inne stanowiska
jest nierealne, bo nie ma takiej mo¿liwoci w porcie by pracowaæ, na etacie nie
zwi¹zanym z prze³adunkiem towarów.
Oczywicie obecny rz¹d sk³ania siê do
emerytur pomostowych dla portowców,
jednak sam fakt tych¿e emerytur, budzi
wielk¹ niechêæ do pracy w porcie. Portowcy
stanowi¹ szczególn¹ grupê zawodow¹, która
powinna wczeniej odejæ na zas³u¿ony odpoczynek i to z pe³nym portfelem wiadczeñ
emerytalnym, a nie z jego czêci¹. Oczywicie nie s¹ to pracownicy policji czy wojska,
ale swoj¹ prac¹ przyczyniaj¹ siê do rozkwitu miasta, ojczyzny, pokazuj¹, ¿e w pe³ni na
to zas³u¿yli. Chyba czas rzetelnie zastanowiæ siê nad tym problemem. Oczywicie nie
tylko Gdañsk jest miastem portowym, ale
miêdzy innymi Gdynia, Szczecin i winoujcie, gdzie ludzie pracuj¹ w równie ciê¿kich
warunkach. Dlatego dla rozwoju tych miast,
a w szczególnoci Gdañska, mój apel: Droga mniejszoci, poka¿, ¿e w pe³ni rozumiesz
wiêkszoæ, jak¹ stanowi rodzina portowców.
I tym optymistycznym akcentem ¿yczê wszystkim pogodnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia i pomylnoci w Nowym 2009 roku, w roku który
poka¿e nam piêkno portu i Gdañska.
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1. Wjazd królowej do Gdañska (B. Miltwitz)

2. Ulica Z³otników (Th. Urtnowski)

GDAÑSK ZIMOWY

Z

ima, taka prawdziwa, ze niegiem,
mrozem i zwi¹zane z ni¹ radoci 
przeja¿d¿ki saniami i lizgawka na zalodzonych akwenach  powoli przechodz¹
do przesz³oci. Odnajdujemy je w relacjach
dawnych podró¿ników. Oto jak opisywa³
zimowe rozrywki gdañszczan w roku 1640
Peter Mundy: W zimie je¿d¿¹ ma³ymi sankami, ci¹gniêtymi przez jednego konia,
które nazywaj¹ myliwskimi (...). W tych
sankach zwykle siedz¹ 2 osoby, mê¿czyzna i niewiasta, m³odzieniec i panna itp.,
mê¿czyzna powozi, pêdz¹ tak 3 lub 4 mile
albo mniej po niegu i lodzie, czy to l¹-

dem do wiêtej Studzienki, Oliwy, Sopotu
itp., czy te¿ wod¹ po zalodzonej Mot³awie,
Wile itp., do ró¿nych miejsc w okolicy.
Jad¹ z du¿¹ szybkoci¹, ka¿dy stara siê
przecign¹æ drugiego, ¿eby dostaæ dla siebie najszybszego rumaka.
Nie by³o to tylko chwilowe wahniêcie
klimatu, krótkotrwa³a reminiscencja epoki
lodowej. W dwiecie lat póniej (w roku
1843) w Najnowszym Przewodniku po
Gdañsku (Neuester Wegweiser durch
Danzig) Wilhelma Ferdinanda Zerneckego czytamy: Jazdê saniami po l¹dzie i po
lodzie podejmuje siê chêtnie podczas czê-

3. Zimowa Panorama Gdañska (A. Stech)

stych [u nas] d³ugich zim. Przeja¿d¿ki dla
przyjemnoci, odbywane czêsto z wielkim
zbytkiem, gdy chodzi o konie, sanki, uprz¹¿
i ozdoby koñskie, kieruj¹ siê l¹dem do
Jakowej Doliny lub Sopotu, gdzie niekiedy przerwê stanowi bal. Po lodzie, odk¹d
prze³om przez wydmy uniemo¿liwi³ jazdê
do ulubionego B¹saku [Sobieszewa], jedzi siê do P³oni, gdzie gospody Pod Zwyciêskim Wieñcem i Pod Cierniem s¹
w owym czasie przepe³nione. Dla szybkiej
jazdy odleg³oæ ta jest jednak za ma³a, bo
wynosi tylko dobre pó³ mili. Przeja¿d¿ki
saniami zaczyna siê zwykle od Szafarni.
£y¿wiarze maj¹ oczyszczony tor na Mot³awie, przy D³ugim Nabrze¿u, uczêszczany
zw³aszcza po po³udniu i w niedziele. Podejmuje siê tak¿e lizgawkê po zalodzonych fosach a¿ do Krêpca.
Ostroæ dawnych zim powiadczaj¹
tak¿e wielomiesiêczne zimowe przerwy
w ¿egludze. Zamarza³a Zatoka, a w lodach Mot³awy i Wis³y wyr¹bywano przerêble dla umo¿liwienia po³owu ryb. Ech,
gdzie siê podzia³y niegdysiejsze niegi!
Podczas zimy, tej prawdziwej, Gdañsk
nabiera zupe³nie innego charakteru. nieg
pokrywa dachy, ³agodzi wszystkie ostre
wystêpy i podkrela linie poziome. Nawet
pn¹ce siê w niebo, wertykalne budowle
gotyku staj¹ siê bardziej renesansowe,
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4. Zima w Starym Porcie (Th. Urtnowski)

a wysmuk³e, wrêcz wynios³e fasady kamieniczek  bardziej przysadziste. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e trac¹ nieco ze swojej górnolotnoci i zbli¿aj¹ siê do ludzi. Gdy nie
ma wiatru, mróz nie tak dokuczliwie szczypie w policzki, a dooko³a nas, zw³aszcza
wieczorem, w ciep³ym wietle latarni ulicznych, roztacza siê bajkowa sceneria. Starym zwyczajem na D³ugim Targu zjawia
siê ogromna skandynawska lub kaszubska
choinka, migoc¹ca tysi¹cami wiate³ek,
a pod ni¹ ludowa szopka przypomina
o zbli¿aj¹cych siê wiêtach Bo¿ego Narodzenia. W braku prawdziwej zimy niech j¹
nam przypomn¹ obrazy. Najstarszy znany
widok zimowego Gdañska zawdziêczamy
Bart³omiejowi Miltwitzowi, który przedstawi³ s³ynny wjazd królowej Ludwiki

Marii w 1646 roku (il. 1). Uwaga twórcy
koncentrowa³a siê na wspania³ym orszaku,
który w mrony lutowy dzieñ wje¿d¿a³ do
miasta przez osiem godzin! Mimo mrozu
pokrywa nie¿na nie wydaje siê jednak
gruba, a tonacja obrazu jest raczej wiosenna. Kolejny zimowy widok (il. 3) wyczarowa³ w 1680 roku mistrzowskim pêdzlem Andrzej Stech (16351697). Pe³na
harmonii sylweta najwiêkszego i najbogatszego miasta dawnej Rzeczpospolitej
góruje nad pokrytymi niegiem fortyfikacjami Na pierwszym planie, w rejonie
dzisiejszej alei Trzeciego Maja, panuje
zimowy ruch. Wiêkszoæ pojazdów, to
konne sanie, ale kto odwa¿ny wybra³ siê
bryczk¹, przypominaj¹c¹ kszta³tem póniejsze gdañskie doro¿ki, tzw. taradajki.

6. Ulica w. Ducha zim¹
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5. Koció³ Mariacki w zimie (O. Herdemertens)

W nowszych czasach w przedstawianiu
zimowego Gdañska specjalizowa³ siê
zw³aszcza Theodor Urtnowski (1881
1963). Z przyjemnoci¹ ogl¹da siê dzi
widoki zanie¿onych ulic D³ugiej (il. 2)
czy Z³otników (il. 4), ale atmosferê zimowego Gdañska najlepiej oddaje przepiêkny widok Starego Portu z wznosz¹cymi
siê ku niebu wie¿ami wiêtego Jana i Mariack¹. Charakterystyczna b³êkitna mgie³ka, dym unosz¹cy siê z kominów, ciep³e
wiat³a okien sprawiaj¹, ¿e czujemy siê
tak, jakbymy stali wraz z malarzem nad
Mot³aw¹ i zacierali marzn¹ce d³onie.
Piêkne obrazy zimowe tworzy³ równie¿
Otto Herdemertens (18911960), którego
akwarele mo¿emy dzi ogl¹daæ w Domu
Uphagena. Jako przyk³ad niech s³u¿y nastrojowy, wietnie namalowany widok
kocio³a Mariackiego (il. 5).
Tych kilka przyk³adów uroków gdañskiej zimy musi nam na razie wystarczyæ.
A kiedy wreszcie przyjdzie (o ile przyjdzie...), korzystajmy z jej uroków i utrwalajmy je jak potrafimy: s³owem, obrazem
czy zdjêciem (il. 6), bo im piêkno staje
siê rzadsze, tym wiêksz¹ zyskuje cenê.
Wartoæ tego, z czym obcujemy, doceniamy czêsto dopiero wtedy, gdy to tracimy.
A wszystko wskazuje, ¿e prawdziwe zimy
bêd¹ w Gdañsku (i nie tylko...) coraz
rzadsze i coraz krótsze. Na szczêcie ¿adne zmiany klimatu nie zabior¹ nam wi¹t.
¯yczê moim Mi³ym Czytelnikom, by by³y
jak co roku pe³ne radoci i domowego
ciep³a.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

