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Wyzwalanie Gdañska

ktualnie w dalszym ci¹gu liczne zagadnienia zwi¹zane z dziejami II wojny
wiatowej i wyzwoleniem Gdañska w 1945 r.,
pozostaj¹ niewyjanione. Wci¹¿ otwart¹ pozostaje kwestia, kto i w jakim procencie zniszczy³ Gdañsk w marcu 1945 r. Niejasne te¿
jest kiedy i w jakich okolicznociach Gdañsk
uleg³ zniszczeniu: w czasie wczeniejszych
bombardowañ alianckich, podczas marcowych
walk zwi¹zanych ze zdobywaniem miasta,
czy w wyniku metodycznych podpaleñ po zajêciu miasta?
Ju¿ 12 lipca 1942 r. Gdañsk zosta³ zbombardowany przez angielski nalot. Zginê³o wówczas 89 osób, a ich wykaz zamieci³ Danziger Vorposten. Rok póniej 9 padziernika
nalotu na Gdañsk dokona³o amerykañskie
lotnictwo zrzucaj¹c ponad 200 pó³tonowych
bomb. Przed przyst¹pieniem po prze³amaniu
przez wojska radzieckie Wa³u Pomorskiego
w zamiarze opanowania Pomorza Zachodniego i Wschodniego, 17 stycznia 45 r. ukaza³a siê dyrektywa Stalina do ¿o³nierzy radzieckich, oznajmiaj¹ca, ¿e planowany obszar
aktualnych dzia³añ wojennych to tereny niemieckie, które mo¿na pustoszyæ w dowolny
sposób, a ludnoæ tu zamieszka³¹ mo¿na
traktowaæ podobnie jak Niemcy traktowali
ludnoæ na zajmowanych terenach sowieckich w 1941 r. W odniesieniu do Gdañska
mo¿na zapytaæ, jakie miasto zdobywali Sowieci w marcu 1945 r.  od 6 lat niemieckie
w³¹czone do Rzeszy, czy by³e Wolne Miasto
Gdañsk do 1793 r. miasto od 650 lat le¿¹ce
w granicach pañstwa polskiego i w naturalny
sposób z nim zwi¹zane? Po 20 stycznia rozpoczêto ewakuacjê z Gdañska niemieckich
kobiet i dzieci w g³¹b Rzeszy, równie¿ drog¹

morsk¹. 10 dni póniej zaton¹³ statek Wilhelm Gustloff z 9 tys. pasa¿erów na pok³adzie. Po kolejnych dziesiêciu dniach poszed³
na dno statek Stauben z 3 tys. niemieckich
uciekinierów.
Ciekawe fakty o walkach o Gdañsk podaje
Brunon Zwarra w IV tomie swoich Wspomnieñ gdañskiego bówki. Przytoczone relacje
opiera on g³ównie na pracy niemieckiego i niestety niezwykle tendencyjnego pisarza Petera
Poralli, zawieraj¹cej wspomnienia 87 wiadków opisywanych wydarzeñ. Wed³ug nich
walki o Gdañsk praktycznie zaczê³y siê ju¿ 9
marca, kiedy to Sowieci taktycznie ostrzelali
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zape³nione
zbo¿em
magazyny na Wyspie
Spichrzów, pozbawiaj¹c Niemców zapasów
¿ywnoci. W wyniku trzeciego etapu operacji pomorskiej przeprowadzonego miêdzy
6 a 13 marca, Sowieci zajêli praktycznie ca³¹
ziemiê gdañsk¹, docieraj¹c do Trójmiasta.
W dniach od 10 do 15 marca Gdañsk zosta³
parokrotnie ostrzelany. Czêciowo potwierdza to rosyjski Konsul Generalny Marian
Iwanow który twierdzi³, ¿e Gdañsk by³ ostrzeliwany przez okrêty niemieckie od 17 marca
1945 r. i wtedy ju¿ rozci¹ga³a siê ³una nad
miastem. Trójmiasto otacza³y dwa piercienie umocnieñ z 11 do 15 linii okopów, stanowi¹cych zamkniêty jednolity system obrony.
Obszaru tego broni³a 2 armia polowa niemieckiej grupy armii Wis³a. 14 marca rozpoczê³y natarcie na Trójmiasto cztery armie
i liczne korpusy pancerne oraz zmechanizowane 2 Frontu Bia³oruskiego. 18 marca Sowieci zrzucili ulotki z wezwaniem do poddania
siê, gwarantuj¹c w nich pe³ne bezpieczeñstwo poddaj¹cym siê okazicielom ulotek.
Tego samego dnia gauleiter Albert Forster
tchórzliwie uciek³ z Gdañska parowozem
z salonk¹ na Hel, a stamt¹d jachtem do Rzeszy. Inna relacja z niedalekiej Wiliny mówi
o bombardowaniach miasta w dniu 20 marca
45 r. Trzy dni póniej hitlerowcy czuj¹c zbli¿aj¹cy siê koniec swojego panowania w Gdañsku wysadzili w powietrze  wie¿ê widokow¹ na szczycie Pacho³ka. 23, 24 i 25 marca
Amerykañskie bombowce zbombardowa³y
Gdañsk dokonuj¹c wiele szkód zw³aszcza
w stoczniach, z ukrytymi tam okrêtami pod(dokoñczenie na nastêpnej stronie)
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wodnymi. Niektórzy autorzy uwa¿aj¹, ¿e te
fakty nie maj¹ potwierdzenia w rzeczywistoci i jeli ju¿ by³y bombardowania to dokona³y tego prawdopodobnie bombowce radzieckie. W tych samych dniach rosyjskie
kukuruniki ostrzeliwa³y pojedynczych ¿o³nierzy i cywilów oraz zrzuca³y ulotki z apelem Konstantego Rokossowskiego adresowane do niemieckich ¿o³nierzy z propozycj¹
kapitulacji i grob¹ bezprzyk³adnej zemsty ze
strony radzieckiej, w razie odmowy. W nocy
z 24/25 marca Hitler wyda³ niemieckim obroñcom Gdañska rozkaz bronienie siê do ostatniego ¿o³nierza, podobnie jak w Drenie miesi¹c wczeniej. Wiemy, jak Drezno od tych
nalotów ucierpia³o. W tym czasie SS-mani
zagrzewali Gdañszczan do walki wieszaj¹c
na drzewach Wielkiej Alei Lipowej wszystkich
pos¹dzonych s³usznie czy nies³usznie o dezercjê, bez ró¿nicy: starców, kobiety i dzieci.,
chocia¿ podkreliæ trzeba, ¿e wieszano g³ównie ¿o³nierzy, przy czym niektórzy z nich mieli
po 16 lat. Walki o Gdañsk toczy³y siê od 25 do
31 marca 45r., (przy czym 28 marca ródmiecie by³o ju¿ opanowane), Niemcy stawiali tu wyj¹tkowo silny opór. Z wiêkszych
gmachów uczyniono niemal fortece, a ulice
zablokowano zorganizowanymi punktami
oporu. Oprócz trzech korpusów niemieckiej
2 armii, w Gdañsku stacjonowa³ garnizon dowodzony przez gen. art. Felzmanna. Sowieci
zdobywali miasto g³ównie si³ami 65 armii
ogólnowojskowej gen. p³k. Paw³a Batowa.
Wtedy te¿ 25 marca zaczê³y siê ju¿ grone
po¿ary w centrum na skutek bezporedniego
ostrza³u ze wzgórz oliwskich i zrzucania z samolotów bomb zapalaj¹cych, mimo ¿e dopiero trwa³y walki o Oliwê, które zakoñczy³y siê
odra¿aj¹c¹ sowieck¹ orgi¹ w oliwskim kociele pw. Królowej Korony Polskiej. W tym
dniu te¿ spali³y siê wie¿e kocio³ów: w.
Jana i NMP oraz ¯uraw Gdañski. W nastêpnym dniu po¿ar ogarn¹³ ca³e miasto i zosta³y
zniszczone równie¿ dwigi stoczni F. Schichaua. Przejmuj¹cy, chocia¿ te¿ i nieco groteskowy opis tych po¿arów i zniszczeñ znajdujemy na kartach Blaszanego bêbenka
(s. 4223). Z relacji wiadków tamtych wy-

D³ugi Targ w 1946 r.
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darzeñ okazuje siê , ¿e przyczyn¹ tych po¿arów nie zawsze by³a chêæ odwetu, czy z³a
wola. W marcu by³o w Gdañsku zimno, wiêc
Sowieci rozpalali ogniska w mieszkaniach
na drewnianych pod³ogach. Nawet jeli zabezpieczali je jakimi blachami to i tak dochodzi³o do po¿arów, potêgowanych ³atwopalnymi, drewnianymi stropami. 26 marca
zatopiono w³oski statek Afrikana blokuj¹c
ca³y port gdañski, co w jakim stopniu uniemo¿liwi³o ewakuacjê t¹ drog¹ Niemców
(która trwa³a a¿ do 5 maja). Natomiast w nastêpnym dniu  27 marca, Sowieci zbombardowali Stogi, aby wykurzyæ stamt¹d niemieckich ¿o³nierzy i uchodców. Natomiast
zostawili ich w spokoju w wibnie i Mikoszewie a¿ do maja. Tego te¿ dnia wojska radzieckie dotar³y do ródmiecia i rozpoczê³y
ostateczny szturm. Walki toczy³y siê o ka¿d¹
ulicê i ka¿dy dom. 28 marca polscy fizylierzy
z batalionu piechoty zmotoryzowanej i pancerniacy z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej
im. Bohaterów Westerplatte dotarli do Dworca G³ównego i weszli na D³ugi Targ na zaproszenie Rosjan. Istnieje przekaz mówi¹cy
o tym, ¿e towarzysz¹cy im ¿o³nierze radzieccy
zrezygnowali z zawieszenia radzieckiej flagi
na Dworze Artusa na korzyæ Polaków. Uczynili to z zapa³em ppor. Bronis³aw Wilczewski
i chor. Zbigniew Michel. Potem Polacy ulokowali siê w kamienicach przy ul. Dzianej,
gdzie przeprowadzono
odprawê bojow¹. Tam
w³anie jeszcze tego
samego dnia dosz³o
z Sowietami do swoistej wojny w obronie kobiet. Czerwonoarmici, traktuj¹cy
Niemki jak branki
czy swoiste dorane
trofeum, rozochoceni
³atwym ³upem, bez
skrupu³ów podpalali
gdañskie kamienice,
zgodnie z rozkazem
Stalina o spalonej
ziemi. Kobiety nie-

mieckie zaczê³y uciekaæ przed okrucieñstwami sowieckich ¿o³nierzy do Polaków skoszarowanych w kilku niezniszczonych domach
przy ul. Dzianej. Kiedy Sowieci przybyli na
Dzian¹ zdobywaæ kobiety, Polacy dali im
odpór. Rozwcieczeni so³daci ur¹gali Polakom, ¿e s¹ zdrajcami bo broni¹ Niemek. Ju¿
w tym czasie po ulicach wala³y siê trupy oficerów radzieckich, zabitych przez swoich
¿o³nierzy wypuszczonych na przepustkê.
Polacy dostali rozkaz wycofaæ z centrum
Gdañska. 29 marca polscy ¿o³nierze przenieli
siê w rejon koszar przy ul. Hallera. W tym
dniu Niemcy bronili siê jeszcze w porcie
gdañskim, gdzie zostali zdziesi¹tkowani
dziêki atakom lotnictwa i artylerii. Walki
usta³y 30 marca. Po zdobyciu Gdañska, ródmiecie by³o zniszczone w oko³o 50%. Wtedy
dopiero Sowieci przyst¹pili do metodycznego niszczenia i podpalania tego, co w miecie jeszcze zosta³o ca³e. Z wiêksz¹ determinacj¹ ni¿ do tej pory, wpadali po kolei do
ka¿dego domu i postêpowali wed³ug schematu: rabunek, gwa³t, podpalenie. S¹ na to
naoczni wiadkowie, zachowa³y siê relacje.
Kardyna³ Hlond raportowa³ do Rzymu, ¿e
Gdañsk ju¿ po zdobyciu zosta³ spalony przez
Rosjan. Wspomniany ju¿ Blaszany bêbenek dostarcza przemawiaj¹ce do wyobrani, przetworzone literacko opisy sowieckich
wyczynów w Gdañsku: pijañstwo, rabunki,
gwa³ty (s. 4256). Powieæ ta nie mo¿e byæ
oczywicie ¿adnym ród³em historycznym,
jednak Grass w kreowaniu swojej wizji musia³ zapewne opieraæ siê na wiarygodnych
relacjach. To ciekawe, ale z drugiej strony s¹
te¿ wiadectwa, ¿e znajduj¹cy siê na redzie
portu gdañskiego niemiecki pancernik Prinz
Eugen ju¿ po wyzwoleniu Gdañska próbowa³ ostrzeliwaæ miasto pociskami zapalaj¹cymi Musimy pamiêtaæ, ¿e w tych dniach na
redzie portu gdañskiego sta³o 6 niemieckich
kr¹¿owników i 5 niszczycieli wraz liczn¹
flot¹ mniejszych okrêtów. Na szczêcie by³y
one obiektem dzia³añ radzieckiej Floty Ba³tyckiej i 4 armii lotniczej i dlatego nie mog³y
istotnie zagroziæ Gdañskowi. W tym miejscu
warto jeszcze przypomnieæ, ¿e to w³anie
w Gdañsku, a w³aciwie w Gdyni, na zwyciê-
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skich walkach o Oksywie, 5 kwietnia zakoñczy³ siê szlak bojowy 1 Brygady Pancernej
im. Bohaterów Westerplatte, odznaczonej za
bojowe mêstwo Orderem Krzy¿a Grunwaldu.
Do po³owy kwietnia 45 r. miasto jeszcze
siê dopala³o. Spalono kocio³y gdañskie, spalono zabudowania na Wyspie Spichrzów, spalono ci¹g zabudowañ przy ul. Kociuszki,
spalono ca³¹ wschodni¹ pierzejê ul. Grunwaldzkiej. Podpalano za pomoc¹ lontów,
granatów zapalaj¹cych lub przez oblewanie
budynków benzyn¹. Wraz z zabytkami, ksiêgozbiorami i dzie³ami sztuki, sp³onê³y liczne
wiadectwa prawdziwej historii Gdañska.
Szacuje siê, ¿e w wyniku tych bombardowañ
i podpaleñ centrum Gdañska uleg³o zniszczeniu w oko³o 9095%. Jakim cudem prawie nienaruszone z po¿ogi wysz³y budynki:
Biblioteki Gdañskiej (wraz z bezcennym ksiêgozbiorem), Dworca G³ównego i DOKP, siedziby Wysokiego Komisarza Ligi Narodów,
S¹du, Jugendherberge, Prezydium Policji.
Sta³y budynki Danziger Hofu, Volkstagu i Senatu (by³ej Nadprezydentury). Niektóre z nich
sta³y siê przeszkod¹ w pisaniu nowej historii
Gdañska, któr¹ nale¿a³o wyczyciæ z akcentów niemieckich. Przyst¹piono zatem do usuniêcia czêci z nich, usuniêto te¿ niemieckie

napisy i inskrypcje, jednak nie do koñca, bo
jeszcze dzisiaj mo¿emy obejrzeæ ich lady na
Biskupiej Górce czy na Osieku. Zachowane
obiekty spotykane na trasach wycieczek po
Gdañsku zadziwiaj¹ dzisiaj swoj¹ niezwyk³oci¹, jak obiekty z innej bajki. Te ocala³e
obiekty, plus odbudowane G³ówne miasto,
budz¹ dzi têsknotê i sta³e pragnienie powrotu do utraconego starego Gdañska, z ca³ym
jego wielokulturowym kolorytem i bogactwem. Jaki zatem Gdañsk mamy obecnie?
By³o kilka silnych, kluczowych zmian w wizerunku Gdañska w latach: 1308, 1454, 1522
72, 1793, 1939, 1945. Rok 1945 by³ dla Polaków oraz Olsztyna, Gdañska, Poznania,
Wroc³awia, ale te¿ Wilna i Lwowa rokiem
szczególnym, rokiem kolejnego historycznego zakrêtu, momentem przeformowania pojêcia mój kraj, moja ojczyzna. Dokona³o siê
wówczas przesuniêcie na zachód i pó³noc
granic i ludzi. Powsta³ nowy geograficzny
polityczny i emocjonalny obraz granic oraz
nowy obszar identyfikacji i to¿samoci. Starzy
polscy Gdañszczanie w czasie wojny zostali
z Gdañska wysiedleni przez Niemców, albo
zamordowani w hitlerowskich obozach koncentracyjnych lub zginêli podczas bombardowañ. Wiêkszoæ niemieckich Gdañszczan

uciek³a do Niemiec zabieraj¹c ze sob¹ swoje
wspomnienia o Gdañsku. Pojêcie Gdañszczanie wype³ni³o siê now¹ treci¹. W wypalonym i zrujnowanym miecie pojawili siê
nowi, polscy Gdañszczanie. Gdy autor Gdañska miêdzy mitami J. Loew, ka¿e mi wybieraæ z wielu mo¿liwoci interpretacjê tego, co
sta³o siê w Gdañsku w marcu 1945 r. zawsze
wybiorê: Przy³¹czenie miasta do Macierzy.
Loew , nawet opowiadaj¹c o tragicznym losie
Gdañska w czasie II wojny wiatowej, chce
widzieæ historiê tego miasta, jako barwny
zbiór niepowi¹zanych wzajemnie epizodów.
Trudno o wiêksze nieporozumienie. Dzieje
to ci¹g zdarzeñ przyczynowo-skutkowych,
gdzie jest miejsce na odpowiedzialnoæ, winê
i karê, wyjanienie, zrozumienie i przebaczenie. Lune zbiorowisko faktów i zjawisk nie
wyjania niczego i rozmazuje zagadnienia
moralne, nie prowadzi do poznania prawdy,
tylko do zak³amywania dziejów i ukrywania
ich prawdziwego znaczenia, w taki sposób
w jaki czyni to m.in. Peter Poralla, wypisuj¹c
k³amliwe bzdury o jakiej winie Polski za
wybuch II wojny wiatowej. Chyba nie têdy
droga.
DARIUSZ WRÓBLEWSKI

NAGRODY NAUKOWE
im. Jana Heweliusza 2009

JAN HEWELIUSZ (28.01.161128.01.1687)  uczony, astronom, browarnik, rajca gdañski,
wiêtowa³ swoje 398 urodziny

W

Dworze Artusa w Gdañsku 28 stycznia 2009 roku odby³a siê
uroczystoæ wrêczenia Nagrody Naukowej Miasta Gdañska
im. Jana Heweliusza. Z r¹k prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza nagrodê otrzymali dwaj naukowcy: prof. dr hab. Marek
Latoszek  w kategorii nauk humanistycznych oraz prof. dr hab. Ryszard Horodecki  w kategorii nauk cis³ych i przyrodniczych.

Swoich naukowych sukcesów wzajemnie gratuluj¹ sobie, od lewej prof.
dr hab. Marek Latoszek i prof. dr hab. Ryszard Horodecki

Marek Latoszek  ur. 25.04.1936 r. w Warszawie, socjolog.
Uniwersytet Jagielloñski  studia, doktorat, przewód i tytu³ profesorski. By³y kierownik Zak³adu Socjologii Medycyny i Patologii
Spo³ecznej Akademii Medycznej w Gdañsku. Profesor i za³o¿yciel
Katedry Socjologii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wy¿szej
w Wejherowie (2003 r.). Dzia³acz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (7-krotny przewodnicz¹cy Oddzia³u Gdañskiego);
w latach 199598 prezes Gdañskiego Towarzystwa Naukowego,
cz³onek Komitetu Socjologii PAN, Komitetu Etyki w Nauce przy
Prezydium PAN i Komitetu Pamiêtnikoznawstwa PAN.
W dorobku ponad 160 publikacji naukowych, autor, wspó³autor
i redaktor kilkunastu ksi¹¿ek, m.in. z problematyki regionalizmu
i etnicznoci. Kierowa³ licznymi pracami statutowymi i w³asnymi
w AMG.
II Nagroda w Konkursie im. S. Ossowskiego  ZG Polskie
Towarzystwo Socjologiczne (1983). Uzyskane relacje strajkuj¹cych i tych po drugiej stronie bramy uznano za unikalne 
znajduj¹ siê w Dziale Rêkopimiennym Biblioteki im. Ossoliñskich we Wroc³awiu.
W roku 1991  przyznany Medal Stolema  nagroda rodowiskowa Klubu Pomorania za badania socjologiczne nad
aspektami grupy regionalno-etnicznej Kaszubów (w tym pierwsze
od ponad wieku ustalenia liczebnoci Kaszubów).
W roku 2005  Medal 25 rocznicy podpisania porozumieñ
sierpniowych w uznaniu zas³ug dla lepszego poznania oraz badañ nad wydarzeniami Sierpnia 1980 r. przyznany przez Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza.
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Ryszard Horodecki ukoñczy³ studia w 1967 roku na Wydziale
Elektroniki Politechniki Gdañskiej. Pracê naukow¹ zwi¹za³ od
pocz¹tku z Uniwersytetem Gdañskim, na którym doktoryzowa³
siê w 1976 roku. Stopieñ doktora habilitowanego uzyska³
w 1997 roku na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Od
2005 roku jest profesorem nauk fizycznych i kieruje Zak³adem
Optyki i Informacji Kwantowej. Jest g³ównym organizatorem
nowopowsta³ego Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej
w Gdañsku  utworzonego przy Uniwersytecie Gdañskim, a od
wrzenia 2007 jego dyrektorem.
Laureat nale¿y do w¹skiego grona wiatowych fizyków i informatyków, którzy stworzyli i obecnie rozwijaj¹ podstawy nowej, interdyscyplinarnej dziedziny  kwantowej informatyki, która wi¹¿e siê
z takimi odkryciami jak kwantowa kryptografia, kwantowa teleportacja, gêste kodowanie. Jego dorobek obejmuje 68 publikacji w tym
64 w czasopismach z listy filadelfijskiej, cytowanych ³¹cznie blisko
3000 razy. Osiem z nich jest cytowanych ponad 100 razy, w tym
fundamentalna praca o metodzie detekcji kwantowego spl¹tania.
Prof. Horodecki wraz z synami (jeszcze studentami) Paw³em,
Micha³em i Karolem stworzy³ zespó³, który osi¹gn¹³ znacz¹ce rezultaty w Gdañsku, a nastêpnie wszed³ do wspó³pracy ze wiatowymi liderami z informatyki kwantowej.
W 2008 roku zosta³ laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej w obszarze nauk cis³ych za wk³ad w stworzenie podstaw
informatyki kwantowej. Nagroda indywidualna FNP uznawana jest
za najwa¿niejsze wyró¿nienie naukowe w Polsce i nazywana Polskim Noblem.

W Dworze Artusa w Gdañsku 28 stycznia 2009 roku Nagrodê Naukow¹ Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza z r¹k Prezydenta Miasta
Gdañska Paw³a Adamowicza otrzymuje prof. dr hab. Marek Latoszek

Pocz¹tki od 1987 roku
Warto wspomnieæ, i¿ Nagroda Naukowa Miasta Gdañska im. Jana
Heweliusza przyznawana jest od 1987 roku reprezentantom gdañskiego rodowiska naukowego za wybitne osi¹gniêcia naukowe o charakterze poznawczym. Nagroda, pocz¹tkowo tylko jedna, od 2002
roku przyznawana jest w dwóch dziedzinach: nauk humanistycznych
oraz nauk cis³ych i przyrodniczych.
Przewodnictwo komitetu tej nagrody zosta³o powierzone przewodnicz¹cemu Oddzia³u Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku i prezesowi Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. W sk³ad komitetu
wchodz¹ równie¿ rektorzy wszystkich gdañskich wy¿szych uczelni,
przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdañska i reprezentant gdañskich
uczelni niepublicznych.
Wród laureatów nagrody znaleli siê do tej pory profesorowie
doktorzy habilitowani m.in. (w kolejnoci otrzymania nagrody):
Edward Borowski, Kazimierz Gêba, Stefan Angielski, W³odzimierz
Prosnak, Maciej ¯ylicz, Edmund Cielak, Olgierd Narkiewicz, Karol

W 398 rocznicê urodzin s³ynnego astronoma spod Dworu Artusa
w Gdañsku z osobistym udzia³em postaci Jana Heweliusza wyruszy³a
barwna parada. Przesz³a ona ulicami G³ównego Miasta na plac przy
Ratuszu Staromiejskim, pod pomnik s³ynnego astronoma. Poprowadzi³y
j¹ ró¿ne ciekawe postacie z epoki, za zas³u¿eni nauki polskiej i zaszczytni gocie przejechali bryczkami oraz wozem drabiniastym
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W obecnoci wszystkich zebranych, na których z nieba spad³a obfitoæ z³otych gwiazd, wskrzeszony Jan Heweliusz odczyta³ pomylny
horoskop dla Gdañska i jego mieszkañców

Taylor, Zbigniew Ciesielski, Edmund Wittbrodt, Mariusz ¯ydowo,
Zbigniew Grzonka, Roman Kaliszan, Jacek Namienik, Roman Wapiñski, Micha³ Mrozowski, Edmund Kotarski, Józef Bachórz, Grzegorz Wêgrzyn, Bohdan Dziemidok, Boles³aw Rutkowski, Józef Borzyszkowski, Janusz Limon, Andrzej Czy¿ewski, Jerzy Limon,
Marcin Pliñski, Ma³gorzata Ksi¹¿ek-Czermiñska.
Uroczystoæ w Dworze Artusa uwietni³ koncert Zespo³u Muzyki
Dawnej Capella Gedanensis, który wykona³ m.in. gromko oklaskiwany utwór Bolero Ravela.
Tego samego dnia w 398 rocznicê urodzin s³ynnego astronoma
spod Dworu Artusa z osobistym udzia³em postaci z epoki Jana Heweliusza wyruszy³a barwna parada. Przesz³a ona ulicami G³ównego
Miasta na plac przy Ratuszu Staromiejskim, pod pomnik Jana Heweliusza. Dwaj laureaci, zas³u¿eni nauki polskiej i znamienici gocie
przejechali bryczkami.
W ho³dzie dla Jana Heweliusza na cianie budynku przy ulicy
Bednarskiej technik¹ scraffitto pracownicy i studenci gdañskiej ASP
wykonali malowid³o wzorowane na jego grafice, przedstawiaj¹ce konstelacje gwiezdne Nieba Pó³nocnego.
W obecnoci wszystkich zebranych, na których z nieba spad³a
obfitoæ z³otych gwiazd, wskrzeszony Jan Heweliusz odczyta³ pomylny horoskop dla Gdañska i jego mieszkañców.
W£ODZIMIERZ AMERSKI
FOT. JACEK KO£AKOWSKI
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I Bal
Karnawa³owy
Gdañszczan
P

A.D. 31.01.2009

o ponad 70 latach reaktywowany zosta³ Bal Karnawa³owy
Gdañszczan. W Piwnicy Rajców pod Dworem Artusa, budowli z 1651 roku, bawi³o siê oko³o sto osób, których w imieniu
Kapitu³y Kulinarnej Gdañskie Smaki zaprosi³ jej prezes Bogdan
Kwapisiewicz, maj¹cy nadziejê, ¿e degustacja starogdañskich
potraw i gdañskich wódek pozwoli mi³o spêdziæ czas. Bal mia³
te¿ na celu ratowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego,
tradycji i dawnych zwyczajów mieszkañców grodu nad Mot³aw¹.
Obowi¹zywa³y kreacje z lat 30-tych XX wieku, starogdañska
kuchnia i trunki. Na menu z³o¿y³y siê potrawy przyrz¹dzone na
podstawie receptury ksi¹¿ki kucharskiej Danziger Koch Buch

Podczas Balu Karnawa³owego Gdañszczan w towarzystwie a¿ dwóch dam
o imionach Ewa, (od lewej) Przyby³owskiej, a (z prawej) swojej ¿ony
 znawca historii Gdañska prof. Andrzej Januszajtis, który zapozna³
goci z histori¹ i tradycj¹ spo¿ywania dawnej wódki gdañskiej o nazwie Machandel

Anna i Waldemar Gabis (szef dzia³u sportowego Polska Dziennik Ba³tycki)  laureaci g³ównej nagrody (dyplomu i oryginalnej butelki dawnej
gdañskiej wódki o nazwie Machandel) za najciekawszy strój z epoki lat
30-tych XX wieku

Z³oty olimpijczyk z Pekinu wiolarz Adam Korol otrzyma³ Dyplom
Ambasadora Kapitu³y Kulinarnej Gdañskie Smaki  fundacji, która
zorganizowa³a ów bal. Mistrz olimpijski po dodatkowym otrzymaniu
z r¹k Bogdana Kwapisiewicza (prezesa fundacji) oryginalnej butelki
dawnej gdañskiej wódki Machandel obieca³ rozs³awiaæ w wiecie tradycje i specja³y gdañskiej kuchni

z 1858 roku. Podano: zupê kartoflan¹, na drugie  pier z kurczaka w sosie agrestowym, kluski pszenne, sa³atkê ozdobn¹. Na
deser  lody, torciki i marcepany w polewie czekoladowej
z ozdobnymi orzeszkami. Z napoi  kawê z ¿yta, kompot z jab³ek, wódkê Dwór Artusa, wino bia³e pó³s³odkie. Po pó³nocy
zaserwowano jeszcze sa³atki ledziowe o trzech smakach oraz
zupê piwn¹ z pasztecikami.
Wród goci, których tworzyli m.in. przedstawiciele w³adz
województwa, miasta, wiata artystycznego, sportowego i dziennikarskiego przeprowadzono fantow¹ loteriê.
TEKST

I ZDJÊCIA

W£ODZIMIERZ AMERSKI

Przy biesiadnym stole od lewej: z³oty olimpijczyk z Pekinu 2008 wiolarz Adam Korol wraz z ma³¿onk¹ Dagmar¹ oraz radny Miasta
Gdañska Maciej Krupa i wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta Gdañska
Agnieszka Pomaska
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R

ok 2008 dla portu gdañskiego nie by³
imponuj¹cy w prze³adunku masy towarowej, ale nie by³ te¿ najgorszy. Wynik
zbli¿ony do 19 mln ton prze³adunku, jest
porównywalny z 2001 rokiem. W stosunku
do kilku poprzednich lat nast¹pi³ spadek
prze³adunku rud ¿elaza, który wyniós³
30 280 ton, natomiast w porównywalnym
roku 2001, tej masy towarowej prze³adowano 108 259 ton. Jednak najwiêkszy
spadek odnotowano w prze³adunku wêgla, 1 088 190 ton w 2008 roku, natomiast
w roku 2001 roku prze³adowano 6 064 924
ton wêgla. Jest to bardzo du¿y spadek,
który by³ czynnikiem zdecydowanie mniejszych wp³ywów finansowych dla gdañskiego portu.
Prze³adunek paliw p³ynnych by³, tylko nieco mniejszy do ubieg³ych lat, jednak
utrzyma³ siê na przyzwoitym poziomie ponad 10 mln
ton. Takie same relacje zachowa³ prze³adunek zbo¿a
ok. 650 tys. ton. Natomiast
zdecydowanie wzrós³ prze³adunek drobnicy, który osi¹gn¹³ 3 059 697 ton i jest to
najlepszy wynik w ci¹gu kilku ostatnich lat.
Wysokie osi¹gniêcia prze³adunkowe, port gdañski osi¹gn¹³ w latach 2005/2006.
W tych latach prze³adunek towarów wyniós³ prawie 23 mln ton rocznie. Ostatnie
dwa lata to niestety spadek obrotów towarowych. Wyniki prze³adunkowe w porcie
gdañskim wyranie wskazuj¹ na kierunek
w jakim powinien siê rozwijaæ w najbli¿szym czasie. Ma³y prze³adunek wêgla
w eksporcie wyranie wskazuje na relacjê
odwrotn¹, czyli nale¿y siê jak najszybciej
przestawiæ na import tego surowca.
Port gdañski powinien mieæ stanowiska do za³adunku jak i wy³adunku wêgla.
Jest to mo¿liwe, w ci¹gu dwóch lat ma
powstaæ terminal masowy Baltic Bulk
Terminal. Otworzenie terminalu jest mo¿liwe dziêki temu, ¿e g³ównym udzia³owcem spó³ki Port Pó³nocny zosta³ belgijski
operator portowy Sea  Invest, osi¹gaj¹cy
120 mln ton obrotów masy towarowej
w 20 portach Europy i Afryki. Zarysowuje
siê szansa, ¿e wybudowany pirs rudowy
w Porcie Pó³nocnym po wielu latach zostanie o¿ywiony i zacznie przynosiæ ko-
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rzyci finansowe dla portu i miasta. Plany
inwestora przewiduj¹ tak¹ opcjê. Zalet¹
tego pomys³u mo¿e byæ fakt, ¿e terminal
s³u¿y³by do importu wêgla, rud ¿elaza lub
innych masowych obs³uguj¹c tym samym
firmê Arcelor Mittal z któr¹ Sea  Inwest
ju¿ wspó³pracuje w Antwerpii i Gandawie.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e spadek eksportu wêgla przyniós³ nieco o¿ywienia
importu jaki zauwa¿alny by³ w porcie wewnêtrznym. Przy nabrze¿ach Wêglowym
i Rudowym prze³adowano 300 tys. ton
wêgla i miejmy nadziejê bêdzie to sta³y
wzrost.

Kolejnym etapem sprzyjaj¹cym rozwojowi portu gdañskiego powinien byæ terminal kontenerowy DCT, na którego teren,
jeszcze w grudniu zesz³ego roku firma
Maersk Line przenios³a swoj¹ dzia³alnoæ
operacyjn¹ z Gdyni. To przyczyni³o siê
do nowych inwestycji w DCT, który postawi³ trzy dodatkowe suwnice na terenie
terminalu, co jest zapowiedzi¹ wzrostu
prze³adunku kontenerów.
Port gdañski jeszcze w 2000 roku prze³adowywa³ 18 tys. TEU, by dziêki DCT
osi¹gn¹æ wzrost prze³adunku w 2008 roku
do 185 tys. TEU. Nieco w cieniu pozostaje
nadal, wybudowany kilka lat temu Terminal Pasa¿erski przy Westerplatte. W³adze
gminy Gdañsk s¹ udzia³owcem ZMPG
S.A., dlatego powinny bardziej reklamowaæ ten obiekt na arenie miêdzynarodowej. Reklama Terminalu Pasa¿erskiego
nie powinna byæ prowadzona w zwi¹zku
z Euro 2012, ale przede wszystkim z racji
po³o¿enia przy samym Westerplatte.

Dzi teren Polskiej
Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej powraca do pierwotnego stanu i to dziêki grupie zapaleñców
promuj¹cych historiê. W ci¹gu ostatnich
lat nast¹pi³ te¿ wzrost prze³adunku samochodów osobowych, który w 2008 roku
przekroczy³ 200 tys. sztuk. Czy port staæ
na powrót do rekordowych prze³adunków,
na pewno tak, a nawet mo¿e je przekroczyæ poniewa¿ posiada o wiele wiêksze
zdolnoci prze³adunkowe. Jeszcze dzi nie
wiadomo gdzie powstanie Terminal Gazowy LNG, czy w winoujciu,
czy w Gdañsku. Gdañsk z racji swojego po³o¿enia i g³êbokowodnych torów prowadz¹cych do Portu Pó³nocnego
by³by zdecydowanie lepszym
miejscem do jego budowy,
a przede wszystkim tañszym
przedsiêwziêciem jak jego
budowa w winoujciu. Do
realizacji tego typu inwestycji
potrzebna jest promocja, któr¹ powinny prowadziæ w³adze miasta Gdañska na terenie ca³ej Europy i nie tylko.
Szansa dla promowania
tych inwestycji jest olbrzymia.
Prezydent Gdañska wywodzi
sie z tego samego ugrupowania politycznego co Premier
Donald Tusk. Dlatego nale¿y to wykorzystaæ w celu rozbudowy i wzmocnienia
portu gdañskiego na rynkach wiatowych.
W grudniu 2008 roku Prezydent Gdañska
Pawe³ Adamowicz podpisa³ akt za³o¿ycielski Gdañskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Ma to ogromne znaczenie dla
rozwoju portu, poniewa¿ stwarza mo¿liwoæ pozyskania inwestorów lokuj¹cych
kapita³ w jego rozbudowie. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e reklama to nie wszystko, do
tego potrzeba jeszcze bezkolizyjnych
dróg dojazdowych, których budowê nale¿y rozpocz¹æ jak najszybciej. Dziêki tego
typu dzia³aniom mamy szansê staæ siê organizmem przynosz¹cym zyski dla miasta
i jego mieszkañców, którzy bêd¹ mogli
znaleæ zatrudnienie na terenie nowoczesnego portu w Gdañsku. Czy ta szansa zostanie dostrze¿ona i w pe³ni wykorzystana
poka¿e czas.
ZBIGNIEW WNUK
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Malarski
wiat
Marka Modela
W Galerii Pionova w Gdañsku mia³o miejsce wielkie
wydarzenie artystyczne. Sta³a siê nim, bez w¹tpienia,
wystawa malarstwa prof. gdañskiej ASP
dr hab. MARKA MODELA

T

en wybitny artysta jest absolwentem
Wydzia³u Malarstwa i Grafiki Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w Gdañsku. W roku 1985 uzyska³
dyplom w pracowni prof. Kazimierza
Ostrowskiego, a trzy lata póniej zosta³
jego asystentem w gdañskiej uczelni. Obecnie kieruje pracowni¹ Podstaw Malarstwa
i Rysunku. Prace Marka Modela by³y prezentowane na wielu indywidualnych oraz
zbiorowych wystawach, zarówno w kraju
jak i zagranic¹. Przy czym zawsze mia³y
one presti¿owy charakter. Jest stypendyst¹ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wa¿nym etapem jego ¿ycia
by³o prowadzenie kultowej galerii rysunku ASP NOWA OFICYNA za co otrzyma³
w 2008 r. nagrodê I stopnia. Przyzna³a j¹
Rektor ASP prof. Ludmi³a
Ostrogórska. Ubieg³y rok
zaowocowa³ te¿ przyznaniem mu nagrody artystycznej Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki.
W latach 80. Marek Model nale¿a³ do pokolenia
m³odych ekspresjonistów.
Przy czym w ekspresjonizmie chyba bardziej interesowa³a go jego strona formalna ni¿ semantyczna.
Lata 90. przynosz¹ wzbogacenie stosowanych rodków wyrazu i owocuj¹ niespotykan¹ u innych twórców
wysmakowan¹ wra¿liwoci¹
kolorystyczn¹. Z kolei wej-

cie tego twórcy w wiek XXI to ju¿ d¹¿enie do perfekcjonizmu formy i transcedentalnej doskona³oci artystycznej. To
po prostu emanuje z jego obrazów. Najpe³niej te¿ jego wra¿liwoæ artystyczna
spe³nia siê chyba w wielkich formatach.
Operuje szybkimi, a jednoczenie perfekcyjnymi, poci¹gniêciami pêdzla czym nawi¹zuje do tzw. action painting. Dochodzi
do tego umiejêtnoci wrêcz kongenialnej
syntezy tego co najlepsze w tradycji  nie
tylko zreszt¹ polskiego koloryzmu. Percepcji jego dzie³ towarzysz¹ emocje bêd¹ce efektem wrêcz organicznego podejcia
Marka Modela do sztuki pisanej przez
du¿e S.
 Model mówi w malarstwie o tym co
najistotniejsze, czyli o kolorze  podkrela

prezes Gdañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Sztuki Ryszard
Kul.  Potrafi równie¿ stworzyæ w swoich obrazach niepowtarzalny klimat tak
charakterystyczny dla
jego twórczoci. Warto podkreliæ, ¿e
wci¹¿ poszukuje nowych form wyrazu artystycznego, co doskonale wró¿y mu na
przysz³oæ.
Zapewne, gdyby Marek Model tworzy³
w Nowym Jorku by³by dzi cz³owiekiem
bardzo zamo¿nym, a ceny jego obrazów
przyprawia³yby o zawrót g³owy. W Polsce s¹ one wci¹¿ dostêpne dla kolekcjonerów, chocia¿ obserwujemy systematyczny
wzrost ich wartoci rynkowej.
Jest to zatem doskona³y moment na inwestycje w jego
twórczoæ.
Ju¿ dzisiaj mówi siê, ¿e
wystawa malarstwa Marka
Modela w Galerii Pionova
zas³uguje na nagrodê. S³owa
uznania za ambitn¹ dzia³alnoæ nale¿¹ siê te¿ dyrektorowi galerii Piotrowi Groszowi. Galeria Pionova wyrasta
bowiem na jedn¹ z najciekawszych placówek w Polsce pó³nocnej.
JAROS£AW BALCEWICZ
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Prawda o teatrze
el¿bietañskim
U

jmujê s³owo el¿bietañski w cudzys³ów, bo sam prof. Limon, inicjator idei
jego odbudowy, tak czyni w tytule swojej
cennej ksi¹¿ki z roku 1989. W rzeczywistoci chodzi, a raczej chodzi³o pierwotnie, bo
wypadki potoczy³y siê inaczej, o odbudowê
gdañskiej Szko³y Fechtunku, czêsto s³u¿¹cej
tak¿e celom teatralnym. Dokumenty jej dotycz¹ce sumiennie przewertowa³ Jerzy Michalak. Przypomnijmy jej historiê. Okrelenie Szko³a Fechtunku mia³o w dawnym
Gdañsku wiele znaczeñ: nazywano tak kursy
szermierki, pokazy fechtunku i miejsce szkolenia, a na koniec tak¿e s³u¿¹cy do tego budynek. Typowymi miejscami æwiczeñ szermierczych by³a strzelnica G³ównego Miasta
przy Dworze Bractwa w. Jerzego i s³abiej
poznana strzelnica Przedmiecia przy bramie Zbytki, obecna tam ju¿ w czasie wizyty
Zygmunta Augusta w 1552 r. Szko³ê fechtunku w strzelnicy w. Jerzego, co najmniej
od 1586 r., prowadzi³ wachmistrz Szymon
Berlikau lub Belckaw (Belckaw, w nowszej
pisowni Bölkau, to dzisiejsze podgdañskie
Bielkowo lub Bielkówko). W 1603 r. przy
drugiej z tych strzelnic dzia³aj¹cy w porozumieniu z Belckawem Konrad Heidemann
wybudowa³ za 600 grzywien budynek, w którym zamierza³ urz¹dzaæ walki zwierz¹t. Byæ
mo¿e w zwi¹zku z tym w 1609 r. Rada za-

Wizja M. Kozikowskiego
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wiesi³a æwiczenia w strzelnicy w. Jerzego, opisu wizyty królowej Ludwiki Marii
a gdy w 1613 r. wachmistrz Belckaw zmar³, w 1646 r.: Dnia 15 lutego by³a o 3 po poca³kiem j¹ zamknê³a dla szermierzy, którzy ³udniu zaprezentowana przez królewskich
zapewne przenieli siê do obiektu przy bra- muzykantów w³oska komedia, w której wpromie Zbytki. Wczeniej, w 1612 r., wyst¹pili wadzono wiele perspektywicznych inwencji,
w nim komedianci z trupy Johna Spencera, nieba, lasów, królewskich pa³aców, fal mora w 1615  aktorzy brandenburscy. W³aci- skich itp., co trwa³o prawie do pó³nocy; do
cielk¹ by³a wówczas wdowa po Belckawie (w pracy
Limona s³owo wittfrawen
 wdowie  przet³umaczono jako jakie nieokrelone niewiasty). W koñcu
roku wyp³acono jej po³owê wartoci budynku,
okrelonego jako wzniesiony dla celów Szko³y
Fechtunku i wycenionego na 718 grzywien.
W jaki czas po przeprowadzonym potem remoncie wydzier¿awi³ go
wachmistrz Jerzy Gerlach.
Po jego mierci w 1625 r.
budynek popad³ w zanieSzko³a Fechtunku w 1687 r. (P. Willer)
dbanie i w 1633 r. Rada
postanowi³a wznieæ nowy. Trwaj¹c¹ ponad tego by³ ju¿ wczeniej przygotowany sperok budow¹ kierowa³ Jakub van den Block, cjalny budynek przy wale, z ty³u za Miejten sam, który tu¿ przedtem ozdobi³ wspa- skim Dworem, obok Szko³y Fechtunku,
nia³ym he³mem koció³ w. Katarzyny na przy którym rozmaici artyci pracowali poStarym Miecie. O zakoñ- nad 3 miesi¹ce. Stwierdzenie obok Szko³y
czeniu prac wiadczy zapis Fechtunku sugerowa³oby zbudowanie wóww ksiêgach Kamlarii: Mi- czas osobnego teatru. Przeczy temu brak
strzowi Jakubowi van den wszelkich o nim póniejszych wiadomoci.
Blockowi za now¹ Szko³ê ¯adna z przyby³ych po tej wizycie trup akFechtunku wyp³acono w su- torskich nie wyst¹pi³a w tym obiekcie, natomie 5850 grzywien. Od miast wiele przedstawieñ odbywa³o siê
daty tego zapisu  23 czerwca w Szkole Fechtunku, np. w latach 1647,
1635 r.  zaczyna siê historia 1650, 1654, 1669, 1670 itd. Wspomniana
Szko³y Fechtunku, pokaza- wy¿ej informacja, podana w ponad 40 lat po
nej na ilustracji w wyda- wizycie królowej przez Jerzego Curickego,
nym w 1687 r. w Gdañsku który wyda³ dzie³o dawno zmar³ego ojca,
i Amsterdamie Historycz- odnosi siê nie do budowy, tylko przebudonym Opisie Miasta Gdañska wy Szko³y Fechtunku  renowacji i przystoRajnolda Curickego. Odkry- sowania widowni, urz¹dzenia ogrzewanej
cie fundamentów w 2004 r., lo¿y, dobudowania zaplecza itp.
Drewniany budynek wymaga³ czêstych
potwierdzi³o prawdziwoæ
sztychu. Autor, Piotr Willer, napraw. W 1714 r. warunkiem zgody Rady
przedstawi³ budynek, prze- na wystêpy grupy aktorów z Saksonii by³o
budowany w 1646 r. na przy- wyremontowanie Szko³y Fechtunku na w³ajazd królowej Ludwiki Ma- sny koszt. Wiele zespo³ów wola³o wznosiæ
rii. Tu trzeba wspomnieæ prowizoryczne budy w innych miejscach 
o zamieszaniu, spowodowa- na Targu Wêglowym, Drzewnym, Siennym
nym przez fragment zamiesz- itp. W 1730 r. Rada zdecydowa³a siê wreszczonego w dodatkach (Addi- cie odnowiæ stary budynek i urz¹dziæ w nim
tiones) do dzie³a Curickego Budê Komediantów, czyli sta³y teatr. Przy-
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organizacji przestrzennej i wzajemnych relacji sceny i widowni teatru el¿bietañskiego.
Powinien byæ tak¿e
przystosowany do mo¿liwoci rozgrywania
zawodów i turniejów
szermierczych, zapewniaæ mo¿liwoæ organizacji ró¿nego rodzaju
konferencji, pokazów,
wystaw i ekspozycji.
Koszty inwestycji nie
mog¹ przekroczyæ 30
miliony z³otych. Jury,
ogarniête rozpowszechnionym ostatnio strachem przed rekonstrukcj¹, nagrodzi³o prace
ca³kowicie niedopasowane do historycznego
otoczenia. Najwiêksze uznanie zyska³ projekt Renato Rizziego z Wenecji, interesuj¹cy
w kszta³cie, ale skrajnie przekraczaj¹cy skalê zabudowy. Porównajmy: gdañska Szko³a
Fechtunku, zbudowana na planie kwadratu
o boku ok. 20 m, mierzy³a nie wiêcej ni¿ 14 m
wysokoci. Budynek proponowany przez
Rizziego jest d³ugi na 131 m (prawie dwa
razy wiêcej ni¿ ca³y Dom Harcerza) i wysoki
na 18 m, a otwarte skrzyd³a zamykanego dachu maj¹ siêgaæ poziomu 28 m! Oczywicie
ca³ego G³ównego Miasta to nie zas³oni, ale
odbudowany z wielkim pietyzmem budynek
Domu Harcerza (Dworu Miejskiego) z basztami Naro¿n¹, Schultza i Browarn¹ zniknie
za nim ca³kowicie. Wielkie rozmiary powoduj¹ te¿ wzrost kosztów, bardzo odleg³ych
od za³o¿eñ (zamiast 30  80 milionów z³).
A tym, którzy powo³uj¹ siê na londyñski
Globe warto przypomnieæ: odtworzono go
na podstawie starych rysunków (m.in. sztychu Wernera Hollara) tak dok³adnie, ¿e mury
obwodowe s¹, jak niegdy, kryte strzech¹!
Oto przyk³ad wysokiej kultury i poszanowania
dziedzictwa przesz³oci! Dokumenty i ród³a ikonograficzne, w po³¹czeniu z tym, co
odkryli archeologowie, pozwalaj¹ na wiern¹
rekonstrukcjê naszego teatru, obiektu niezwyk³ego, praktycznie
niespotykanego w wiecie! Nie powinno siê
z takiej mo¿liwoci rezygnowaæ. Samo wnêtrze nie wystarczy.
Co dalej? Najlepiej
by³oby powróciæ do
pierwotnej koncepcji,
zgodnej ze statutem.
Gdyby jednak zwolennicy kolosalnej budowli Rizziego trwali w uporze, jedynym sposobem
usuniêcia kontrowersji
bêdzie zbudowanie tego
gmachu gdzie indziej.
Nie na cyplu Wyspy
Spichrzów, bo tam nie
Zrekonstruowany teatr Globe w Londynie

kryto go wówczas dachem i od razu wynajêto go dyrektorowi teatralnemu Müllerowi za 600 florenów (z³otych) rocznie. Jak
siê wydaje, ju¿ du¿o wczeniej szermierze
wznieli sobie niewielki budynek zastêpczy
miêdzy teatrem, a Dworem Miejskim, nazwany na planie z 1739 r. Szko³¹ Fechtunku
(na tym miejscu stanê³a póniej Uje¿d¿alnia). Poprzednia Szko³a Fechtunku funkcjonowa³a jako teatr do roku 1741, w którym
Rada kaza³a j¹ rozebraæ, na nowo zbudowaæ
i zaadaptowaæ na porz¹dny budynek komediowy (teatralny) i operowy. Wystawiano tu
m.in. opery Mozarta  parê lat po prapremierach w Wiedniu czy Pradze. Teatr ten s³u¿y³
miastu do roku 1801, w którym otwarto
nowy gmach Samuela Helda na Targu Wêglowym, od swojego kszta³tu zwany ¿artobliwie m³ynkiem do kawy bez korbki. Stary
gmach, jeszcze d³ugo okrelany na planach
miasta jako Fechtschule, móg³ ulec zniszczeniu w czasie oblê¿enia w 1813 r. W 1824 r.
dzia³kê po nim sprzedano w prywatne rêce.
Przejdmy do teraniejszoci. Gdy w 1990 r.
z inicjatywy prof. Jerzego Limona powsta³a
Fundacja Theatrum Gedanense, która postawi³a sobie za cel odbudowê (tak jest w statucie!) budynku teatru el¿bietañskiego,
pomys³owi mo¿na by³o tylko przyklasn¹æ.
Na pocz¹tku wszystko sz³o jak nale¿y. Uda³o
siê pokonaæ wiele przeszkód, uzyskano dzia³kê pod budowê, powsta³a bardzo dobra wizja rekonstrukcji Marcina Kozikowskiego.
W 2004 r. archeologowie odkryli fragmenty
fundamentów Szko³y Fechtunku, które potwierdzi³y prawdziwoæ sztychu Willera 
m.in. podzia³ fasad przyporami na siedem
czêci  i pozwoli³y ustaliæ rozmiary budynku, niewiele mniejszego ni¿ s³ynny teatr Fortune w Londynie. Wydawa³o siê, ¿e nic nie
stoi na przeszkodzie, by wiernie odtworzyæ
niezwyk³¹ atrakcjê  jedyny w Polsce teatr
z tego czasu, przebudowany dla polskiej
królowej. Punktem zwrotnym sta³ siê konkurs na koncepcjê architektoniczn¹ w 2004 r.
W za³o¿eniach czytamy m.in.: Projektowany
w konkursie teatr powinien spe³niaæ warunki

Kolos Rizziego

ma miejsca, a poza tym nie powinno siê rezygnowaæ z odbudowy spichlerzy (przystosowanych do nowych funkcji). Najlepsze
by³yby D³ugie Ogrody, np. dzia³ka dawnego
Teatru Wilhelma (o ile jest wolna). Dalsze
wzbogacanie oferty kulturalnej w tym rejonie,
blisko Akademii Muzycznej i Filharmonii
by³oby logiczne i korzystne dla miasta.
Na koniec muszê siê odnieæ do pewnych
aspektów trwaj¹cej na ten temat dyskusji.
Nie chodzi mi o niewybredne ataki na p. Tomasza Korzeniowskiego, który reprezentuje
o wiele szersze i bardziej fachowe rodowisko, ni¿ siê to niektórym wydaje. Zmartwi³a
mnie wypowied dyrektora Wydzia³u Kultury w Urzêdzie Marsza³kowskiego, p. Zawistowskiego (cytujê wed³ug relacji w prasie):
Gdañsk ma znikome szanse na wpisanie na
listê jego G³ównego Miasta, poniewa¿ koledzy pana Korzeniowskiego odbudowali miasto niezgodnie z przedwojennym uk³adem
urbanistycznym. Zmieniono nie tylko architekturê budynków, ale równie¿ bieg ulic.
Oczywicie Gdañska nie mogli odbudowaæ
koledzy p. Korzeniowskiego; co najwy¿ej
koledzy jego dziadków i rodziców, ale nie
o to mi chodzi. Przeczytawszy to zdanie,
uwiadomi³em sobie smutn¹ prawdê: ci, od
których u nas zale¿y ten wpis, nie s¹ do tego
przekonani. Przyczyn¹ jest oczywiste niedoinformowanie. Drogi Panie W³adku, uprzejmie informujê, ¿e siatka ulic na G³ównym
Miecie jest autentyczna. Nie znik³a ani jedna
ulica. Co zmieniono? Zatkano wylot ul. Tobiasza na IV Groblê, brakuje przed³u¿enia
ul. S³omianej do dawnego zbiegu z ul. Pacho³ów, oraz ul. Ksiê¿ej (miêdzy Szerok¹
i wiêtojañsk¹), której brak jest jednak tylko pozorny  wystarczy postawiæ s³up z tabliczk¹. Je¿eli na 72 historyczne ulice i place
zmieniono fragmenty trzech, to jest to bez
znaczenia. Sieæ ulic G³ównego Miasta pochodzi w ca³oci z XIV w. G³ówne Miasto
(i nie tylko) spe³nia wiêkszoæ kryteriów
wpisu na listê wiatowego dziedzictwa. Jedyne, co trzeba zmieniæ, to sposób negocjacji
i wiadomoæ niektórych osób, od których
to zale¿y  u nas, nie w UNESCO.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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a placu Targu Drzewnego w samym
ródmieciu Gdañska wznosi siê jeden z naj³adniejszych pomników w miecie, Króla Polski Jana III Sobieskiego.
W 1898 r. wykonano go w odlewni Artura
Kruppa w Wiedniu. Projektantem by³ rzebiarz Tadeusz
Bar¹cz, Lwowianin (1849
1905), który swoj¹ wiedzê na
artystyczne tematy zdobywa³
w Krakowie, Monachium, Florencji i Wiedniu. Pomnik jest
odlany z cienkociennego br¹zu wzmocnionego wewn¹trz
konstrukcj¹ stalow¹ i wa¿y
a¿ 7 ton. Sobieski siedzi na
wspiêtym koniu, który przeskakuje zniszczone dzia³o,
kosz z ziemi¹ na szañcu i porzucony tatarski buñczuk
z pó³ksiê¿ycem. Trudno o bardziej wymowne dowody zwyciêstwa nad wrogiem dla
ogl¹daj¹cych to dzie³o. Król
ubrany jest w strój narodowy,
¿upan i kontusz z ko³pakiem
na g³owie, bu³aw¹ królewsk¹
i wodzowsk¹ w rêce. Pomnik
ustawiono na postumencie
z tablicami i herbami. Po
stronie prawej napis na tablicy Królowi Janowi III Sobieskiemu miasto Lwów. Po
lewej na tablicy opisy pól bitewnych z udzia³em Króla.
W tak opisywanym stanie
ods³oniêto pomnik Jana III
Sobieskiego we Lwowie na
Wa³ach Hetmañskich. Uroczyste ods³oniêcie odby³o siê 20 listopada 1898 r.,
jeszcze wówczas pod zaborem austriackim, na terenie dawnej Galicji. Tam pomnik przetrwa³ do 1945 r. kiedy Lwów
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zosta³ przy³¹czony do radzieckiej Ukrainy.
Zaraz po II Wojnie wiatowej Ukraiñcy
planowali przemianowaæ go na pomnik
swojego bohatera narodowego Bohdana
Chmielnickiego. Prawdopodobnie sylwet-

ka Króla musia³a by ulec odpowiednim
przekszta³ceniom i chyba dlatego od pomys³u odst¹pili. W roku 1950 przekazali
pomnik w nienaruszonym stanie w³adzom
polskim do Wilanowa pod Warszaw¹.

Po 15 latach, dziêki powsta³emu lobby,
zrodzi³ siê projekt
postawienia pomnika
w Gdañsku, mimo protestów mieszkañców Wroc³awia, gdzie po
wojnie wiêkszoæ ówczesnych Lwowian zosta³a przesiedlona. Pomnik le¿a³ w Wilanowie rozmontowany na
poszczególne elementy. Niestety czêæ z tych elementów
zaginê³a lub zosta³a zniszczona, jak np. wspania³a p³yta
z opisem zwyciêskich walk
Sobieskiego. Prócz tego ówczesne w³adze nie zgodzi³y
siê na umieszczenie oryginalnej tablicy mówi¹cej o polskoci Lwowa. Zawiniêto j¹
w papê, u³o¿ono wewn¹trz
postumentu pomnika i zalano
betonem. Le¿y tam do dzi.
Zast¹piono j¹ za to now¹ tablic¹ z napisem Jan III Sobieski 16291896.
W czerwcu 1965 r. nast¹pi³o uroczyste przejêcie pomnika przez w³adze gdañskie
i postawienie go na Targu
Drzewnym. Dopiero po przemianach politycznych w 1997 r.
odtworzono obydwie dawne
tablice. Dokona³ tego na zlecenie nowych w³adz artysta
rzebiarz Czes³aw Gajda.
Dla lepszego zrozumienia
wszystkich perypetii zwi¹zanych z pomnikiem wypada dodaæ trochê
informacji na temat Jana III Sobieskiego.
Urodzi³ siê w 1629 r. na zamku w Olesku,
jako syn kasztelana krakowskiego Jakuba
i jego ¿ony Teofili Dani³³owiczówny. Po
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k¹dzieli by³ prawnukiem s³awnego Hetmana ¯ó³kiewskiego. Studiowa³ w Akademii Krakowskiej po czym odby³ podró¿e
do Niemiec, Francji, Niderlandów i Anglii, gdzie uzupe³nia³ swoje dotychczasowe wykszta³cenie. Po powrocie do kraju
uczestniczy³ w kampaniach wojennych,
a w bitwie pod Beresteczkiem zosta³ nawet ciê¿ko ranny. Walczy³ tak¿e ze Szwedami, z Moskw¹ i Kozakami. Zacz¹³ byæ
kim znanym na dworze Króla Jana Kazimierza. Tam pozna³ Mariê Kazimierê 
Marysieñkê, z któr¹ w 1665 r. zawar³
zwi¹zek ma³¿eñski. Dos³u¿y³ siê wysokich godnoci  marsza³ka koronnego,
hetmana polnego i hetmana wielkiego koronnego. W roku 1673 odniós³ wielkie
zwyciêstwo w bitwie z Turkami pod Chocimiem. To mu utorowa³o drogê do tronu.
Podczas elekcji w 1676 r. zosta³ wybrany
przez szlachtê Królem Polski. Parê lat
póniej w1683 r. odniós³ pamiêtne zwyciêstwo nad Turkami pod Wiedniem piesz¹c na ratunek cesarzowi Leopoldowi
Austriackiemu. By³ w tamtych czasach
jednym z najlepszych w³adców Polski zarówno jako polityk jak i strateg wojenny.
Mia³ ³¹cznie do dyspozycji 67 tysiêcy ¿o³nierzy przeciwko 100-tysiêcznej armii tureckiej wielkiego wezyra Kara Mustafy.
Z niewielkimi w³asnymi stratami rozbi³

zupe³nie armiê turecka zmuszaj¹c j¹ do
ucieczki. Dzieñ 12 wrzenia 1683 r. sta³
siê dniem jego najwiêkszego tryumfu. Stan¹³ u szczytu s³awy. Wypada jedynie przypomnieæ gwoli historycznej prawdy, ¿e od
cesarza Leopolda, na którego probê przyby³ go ratowaæ, podziêkowania siê nie
doczeka³.
Co mia³ Jan III wspólnego z Gdañskiem, ¿e w³anie Gdañszczanie siê tak
o jego pomnik ubiegali? Bywa³ w Gdañsku kilkakrotnie. Jako dobry gospodarz
pañstwa dba³ o miasto bardzo, a o Pomorze w szczególnoci. Interesowa³ siê równie¿ gospodark¹ morsk¹. Do niego nale¿a³y przecie¿ dobra w Rzucewie, Kolibkach,
Nowym dworze Gdañskim, które odziedziczy³ po swojej siostrze Ksiê¿nej Radziwi³³owej. Odwiedza³ Gdañsk doæ czêsto bo w latach 1656, 1657 i 1660 jako
delegat Korony Polskiej na rozmowy ze
Szwedami. Ostatni raz goci³ w Gdañsku
ju¿ jako monarcha od 1 sierpnia 1677 r.
do 14 lutego w 1678 r. By³ wówczas witany przez W³adze Miasta z nieprawdopodobnym ceremonia³em i przepychem.
Próbowa³ wtedy godziæ Radê Miejsk¹
z Cechami i usi³owa³ zapobiec dyskryminacji katolików. Podczas jego pobytu
w Gdañsku zapad³a decyzja o budowie
wspania³ej Kaplicy Królewskiej obok Ko-

cio³a Mariackiego, któr¹ sfinansowa³
wspólnie z prymasem Olszowskim. Z Rad¹
Miasta jednak dogadaæ siê nie móg³ i okazuj¹c jej nie³askê nagle opuci³ Gdañsk,
zatrzymuj¹c siê na Che³mie odprowadzany przez licznych delegatów Cechów za
to, ¿e stan¹³ w ich obronie. Rada Miasta
spokornia³a i przyby³a jednak na po¿egnanie Króla, który ¿egnany salutem armatnim 14 lutego 1678 r. ostatecznie miasto opuci³.
Postawiony przy Targu Drzewnym Pomnik doczeka³ siê niemal natychmiast historycznej roli. Wszelkie wiece i zebrania
opozycji antykomunistycznej zaczê³y siê
odbywaæ w³anie pod pomnikiem Króla
Jana III. Nieraz podczas tych spotkañ
zbiera³o siê po parê tysiêcy osób, jak pamiêtny wiec 3 maja 1980 r. Dzisiaj tak¿e
wszystkie wa¿niejsze uroczystoci narodowe i pañstwowe, albo siê pod pomnikiem zaczynaj¹, albo koñcz¹. Pozosta³
wiêc Jan III Sobieski wzorem odwagi, patriotyzmu i roztropnoci w rz¹dzeniu pañstwem dla wspó³czesnych nawet w tyle
lat po swojej mierci. I ten pomnik bêdzie
to zawsze Gdañszczanom przypomina³.
Dlatego dobrze, ¿e tutaj w³anie stoi.
TADEUSZ M£YNIK
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Nowe projekty w BIBLIOTECE
na ulicy Mariackiej
Zaplanowane s¹ ju¿ kolejne spotkania w cyklu. Bêd¹ to: 3 marca wieczór z Mieczys³awem
Abramowiczem, 7 kwietnia z prof. Andrzejem
Januszajtisem, Prezesem Stowarzyszenia Nasz
Gdañsk. Wreszcie 5 maja gociem Filii bêdzie
Pani Dyrektor Biblioteki Gdañskiej PAN, Maria
Pelczarowa. Uzyskalimy te¿ ju¿ zgodê panów Stefana Chwina, Paw³a Huelle i innych.
Oczywicie, o datach kolejnych spotkañ bêdê
Pañstwa informowa³. Po dwóch czy trzech gawêdach chcia³bym przedstawiæ na ³amach naszego miesiêcznika najciekawsze z dzie³, zaprezentowanych przez Goci Filii Gdañskiej.
Wszystkich zainteresowanych ksi¹¿kami, o których opowiada³ Jerzy Samp odsy³am na portal
www.mmtrojmiasto. Znajd¹ tam Pañstwo obszern¹ relacjê, ³¹cznie z cytatami zaprezentowanymi
przez Profesora.
 rzecz o Lechu B¹dkowskim
Rok 2009 zosta³ og³oszony przez Zrzeszenie
Kaszubsko-pomorskie Rokiem Lecha B¹dkowskiego. By³ to pisarz, publicysta, t³umacz, dzia³acz kaszubski, rzecznik Miêdzyzak³adowego
Komitetu Strajkowego w 1980 r. niez³omny bojownik o woln¹ i demokratyczn¹ Polskê. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Josepha Conrada-Korzeniowskiego razem ze
Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim przygotowa³a cykl trzech spotkañ w Filii Gdañskiej.
Prof. Jerzy Samp opowiada o ksi¹¿kach po- Po pierwszym które odby³o siê 24 lutego, przewidziane s¹ kolejne: 24 marca i 21 kwietnia.
wiêconych miastu Gdañsk
W ich ramach zaprezentowane bêd¹ wywiady
wykorzystanie jej pomys³u. Projekt rozpoczê- radiowe. Wspominaæ za pisarza i dzia³acza
limy 10 lutego spotkaniem z prof. Jerzym Sam- bêd¹ Wojciech Kiedrowski i prof. Jery Samp.
pem. Naszym zamiarem jest, bymy w ka¿dy Fina³ jest przewidziany w maju, ju¿ w Gmapierwszy wtorek miesi¹ca, a¿ do koñca roku, chu G³ównym Biblioteki na Targu Rakowym.
mogli siê spotkaæ w bibliotece i pos³uchaæ oraz Bêdzie to sesja naukowa, projekcja filmu doporozmawiaæ o ksi¹¿kach gdañskich. Podsu- kumentalnego Kryptonim Inspirator oraz
mowaniem bêdzie panelowa rozmowa wszyst- otwarcie wystawy Lech B¹dkowski. Autorytekich naszych Goci. Jednoczenie wy³oni siê ty. To wystawa otwarta 18 lutego w Senacie
co w rodzaju Gdañskiego kanonu lektur obo- RP a przygotowana przez ZK-P i Europejskie
wi¹zkowych. My uwieczniamy ksi¹¿ki na foto- Centrum Solidarnoci. Obok osób wymieniografiach, dokonujemy te¿ ich opisu  wszystko nych wczeniej w projekcie przewidziany jest
z zamiarem wydania bibliografii, b¹d przynaj- równie¿ udzia³: Marii Mroziñskiej, Henryki
mniej umieszczenia jej na stronie internetowej Dobosz, Mi³os³awy Kosmulskiej, Paw³a ZbierBiblioteki.
skiego i prof. Grzegorza Grzelaka.
Tytu³ cyklu zaczerpniêto z ksi¹¿ki Paw³a Zbierskiego Na w³asny
rachunek: rzecz o Lechu B¹dkowskim, uhonorowanej nagrod¹ bibliotekarzy Pro Libro Legendo za
rok 2004.
Patronat honorowy nad ca³oci¹
obj¹³ Marsza³ek Województwa Pomorskiego Jan Koz³owski. Patronat
medialny sprawuj¹: Radio Gdañsk,
Telewizja Polska Oddzia³ Gdañsk
i miesiêcznik ZK-P Pomerania.
O szczegó³ach kolejnych spotkañ bêdê informowaæ. W kolejnym
za numerze Naszego Gdañska
zdam relacjê z pierwszego spotkania.
Ludwik Koz³owski i Waldemar Nocny

Gdañska to¿samoæ  moje wybory.
Rozmowy o ksi¹¿kach
Wszyscy mi³onicy Gdañska znaj¹ zapewne dwumiesiêcznik 30 Dni. W numerze 6
z 2008 r. (listopadgrudzieñ) ukaza³ siê artyku³
pt. Gdzie szukaæ gdañskiej to¿samoci. Znani
Gdañszczanie opowiadali w nim o ksi¹¿kach,
które kszta³towa³y ich uczucia do naszego miasta, pomaga³y rodziæ siê wiêzi z nim. W porozumieniu z Redakcj¹ 30 Dni WiMBP zaprosi³a
do Filii Gdañskiej niektóre z tych osób oraz
kilku innych literatów i dziennikarzy. W tym
miejscu gor¹co dziêkujê za zgodê Redakcji na
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Zapraszamy
Oczywicie, omówione wy¿ej dwa projekty
to nie wszystko, co mamy do zaoferowania na
Mariackiej 42. Odbywa³y siê bowiem bêd¹ spotkania autorskie i inne imprezy. W marcu odbêd¹ siê promocje dwóch ksi¹¿ek. W czwartek,
12 marca o godz. 17.00 Zbigniew Gach opowie
o swym wywiadzierzece Leon Rybak, za
w rodê  18, tak¿e o godz. 17.00 zaprezentujemy ksi¹¿kê Paw³a Dzianisza Wokó³ Conrada.
Przypominam te¿, ¿e w ka¿d¹ drug¹ rodê
miesi¹ca o godzinie 17.00 odbywaj¹ siê w Filii Gdañskiej spotkania Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki. Na spotkaniu w dniu 10 lutego, na
którym omawiano Regu³a trzech  przyby³
tak¿e Autor, pan Waldemar Nocny oraz pan
Ludwik Koz³owski, który tê ksi¹¿kê przet³umaczy³ na jêzyk niemiecki. By³a to niezwyk³a
okazja, by w niewielkim gronie, przy herbacie
i ciastkach porozmawiaæ zarówno o samej powieci, jak i warsztacie Autora i T³umacza. Kolejne spotkania (marzec, kwiecieñ, maj) powiêcone bêd¹ twórczoci Barbary Szczepu³y,
Olivera Loewa i Paw³a Hellego.
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NASZA STOCZNIA (34)
Wczoraj i Dzi Stoczni Gdañskiej

Zmiana kierownictwa  Usamodzielnienie
 Nowa nazwa Stoczni

P

ierwsze miesi¹ce roku 2006, to intensywne negocjacje, maj¹ce na celu rozdzielenie i usamodzielnienie siê Stoczni
Gdañskiej po nieudanej fuzji ze Stoczni¹
Gdyñsk¹. Trwaj¹cy ju¿ osiem lat ,,zwi¹zek
z gdyñsk¹ s¹siadk¹, wystêpuj¹cy pod nazw¹
Stocznia Gdañska Grupa Stocznia Gdynia
SA, nie dawa³ bowiem ¿adnej gwarancji na
przysz³oæ i rozwój gospodarczy, tego znanego w wiecie zak³adu budowy statków.
Pewn¹ ciekawostk¹, a zarazem utrudnieniem w samodzielnej dzia³alnoci stoczni pod
ww. nazw¹, jest fakt ¿e w Rejestrze S¹dowym stocznia figuruje pod nazw¹ nie zmienion¹ od chwili jej najwiêkszych dramatów
 upad³oci i sprzeda¿y, jako Stocznia
Gdañska w upad³oci. Wynika to z powodu braku ostatecznych wyroków s¹dowych.
Obecnie zepchniêta na Wyspê Ostrów
stocznia, bez w³asnej pochylni, kierowana
niejednokrotnie przez nieodpowiedzialne
osoby, nie zwi¹zane uczuciowo z zak³adem,
nie rokuje ¿adnych nadziei na przysz³oæ.
Z przera¿eniem i smutkiem obserwujemy
jak wieloletni dorobek stoczniowców kilku
pokoleñ, jest systematycznie rozgrabiany
lub oddawany za bezcen ró¿nym spó³kom,
dzia³aj¹cym na by³ych terenach stoczniowych, i co ciekawe, zupe³nie dobrze prosperuj¹cym, kontynuuj¹cym typow¹ produkcjê
okrêtow¹. W by³ych stoczniowych halach
przy produkcji elementów okrêtowych pracuj¹ tokarze, lusarze lub szlifierzy, a przy
nabrze¿ach wyposa¿eniowych remontowane s¹ pojedyncze statki. Z terenu historycznego i najstarszego wydzia³u kad³ubowego
K-2, odbudowanego i kierowanego tu¿ po
wojnie przez prof. dr hab. in¿. Jerzego Doerffera, znikaj¹ dwigi, hale prefabrykacji

i pochylnie, z których sp³ywa³y pierwsze w historii Polski,
pe³nomorskie jednostki typu
So³dek. Ale i tutaj bez wiêkszego komfortu buduje siê
obecnie sekcje kad³ubowe.
Ten najnowszy rozdzia³ historii stoczni i jej obecny status
jest najbardziej denerwuj¹cy
dla absolwentów szkó³ okrêtowych ZSBO, TBO, Politechniki Gdañskiej i
stoczniowych emerytów, pamiêtaj¹cych
ró¿ne lata rozwoju Stoczni
Gdañskiej. To w³anie oni
Nabrze¿e Stoczni  w g³êbi wydzia³ K-2
wspólnie z zarz¹dami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w stoczni, wczeniej umów, dotycz¹cych pakietu sos¹ inicjatorami i organizatorami batalii ma- cjalnego i planu restrukturyzacji zak³adu,
j¹cej na celu usamodzielnienie siê ich ulu- otrzymamy odpowied, dlaczego tak czêsto
bionej kolebki. O tych niezbyt weso³ych dochodzi do sporów zbiorowych i protestów.
sprawach rozmawia³em z grup¹ m³odych
Nadziej¹ tego roku s¹ decyzje Walnego
stoczniowców podczas uroczystoci chrztu Zgromadzenia Akcjonariuszy Stoczni Gdañkolejnego kontenerowca WESTERTAL skiej Grupa Stoczni Gdynia SA o zmianie
z serii 8184 o nonoci 39 000 DWT. Obec- sk³adu Rady Nadzorczej. Wybrana czteronie najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla nas jest odzy- osobowa Rada, obowi¹zki Przewodnicz¹cego
skanie zabranych nam w niewyjaniony powierzy³a Andrzejowi Jaworskiemu, a wisposób zak³adowych pochylni, które umo¿- ceprzewodnicz¹cym zosta³ Roman Ga³êliwi¹ nam budowê statku od po³o¿enia stêpki zewski. Decyzj¹ Rady Nadzorczej Andrzej
do przekazania go do eksploatacji. Nic wiêc Jaworski zosta³ oddelegowany na okres
dziwnego, ¿e z takim uporem walczymy czasowy do pe³nienia funkcji Prezesa Zarz¹o dobra zbudowane przez naszych przod- du Stoczni. Teraz zasadniczym celem noków, a które w niewyjaniony sposób zo- wych stoczniowych w³adz jest znalezienie
sta³y oddane SYNERGII nie maj¹cej nic odpowiedniego inwestora do kupna zak³adu
wspólnego z budownictwem okrêtowym. i jak najszybsze usamodzielnienie siê stoczni.
W tych sprawach sw¹ pomoc obiecali nam W trakcie przygotowywania stoczni do wspoRz¹d, na czele z premierem Kazimierzem mnianych wy¿ej procesów, wysz³y na jaw
Marcinkiewiczem oraz Prezydent RP Lech milionowe zad³u¿enia i zobowi¹zania StoczKaczyñski. Najwa¿niejsze, aby konkretne ni Gdyñskiej wobec Stoczni Gdañskiej, co
decyzje, dotycz¹ce naszej stoczni zapad³y powa¿nie utrudni³o prowadzenie rozmów
jak najszybciej, szczególnie z kandydatami do kupna zak³adu z Gdañska.
obecnie, gdy zainteresowanie Wród zainteresowanych znalaz³y siê firmy
budow¹ statków systematycz- krajowe i zagraniczne. Wybrano Agencjê Roznie wzrasta, mówi in¿. Woj- woju Przemys³u, która przejê³a 23,81 proc.
ciech Paw³owski. Sprawa jest akcji Stoczni Gdañskiej oraz pozosta³ych akpilna poniewa¿, stoczniê syste- cjonariuszy w sk³adzie: Korporacja Stocznie
matycznie opuszczaj¹ najlepsi Polskie, Stocznia Gdynia, Cedzin, ISD Polska
fachowcy, znajduj¹c o wiele i CZH. Kilka tygodni póniej samodzielna
lepsze warunki pracy i p³acy ju¿ spó³ka zmienia sw¹ nazwê na STOCZNIA
w innych zak³adach w kraju GDAÑSK SA. Nastêpnym krokiem dzia³allub za granic¹, a w ich miejsce noci stoczniowych w³adz bêdzie pozyskanie
zatrudnia siê firmy zagraniczne inwestora strategicznego, który zajmie siê
z Azji. Gdy do tego dodamy powa¿nie restrukturyzacj¹ i nawi¹zaniem
nagminne lekcewa¿enie przez dobrych stosunków z Uni¹ Europejsk¹.
Zarz¹d Stoczni podpisanych
MIECZYS£AW WASIEWICZ
Pochylnie o które walcz¹ stoczniowcy
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MARIACKA UK£ADANKA
(dalszy ci¹g artyku³u z nr 1/2009)

W

i¹¿¹cym siê z tymi kwestiami, choæ nie
rozstrzygaj¹cym, zagadnieniem jest problem klucza lub sposobów i zasad, wed³ug których zestawiono retabula o³tarzowe z odpowiednimi predellami, co jest istotne zarówno
dla rekonstrukcji ca³ociowej dawnych o³tarzy
ze znajdowanych czêci sk³adowych, jak te¿
mo¿e okazaæ siê pomocne w podpowiedzeniu
zasad ³¹czenia o³tarzy z odpowiednimi kaplicami, o czym mówi te¿ sztuka konserwacji. Aby
móc rozpoznaæ klucze zestawieñ predelli z nastawami o³tarzowymi, przyjrzyjmy siê jakie sceny na predellach towarzysz¹ scenom g³ównym
w retabulach na scalonych zestawach o³tarzowych w wi¹tyni mariackiej.
1. O³tarz w. Miko³aja z ok. 1450 r. ze scenami
z jego ¿ycia posiada predellê nieco póniejsz¹, z Madonn¹ z Dzieci¹tkiem w otoczeniu wiêtych, ³¹cznie ze w. Miko³ajem
(1, 201202; 6, 89). Zatem elementem wi¹¿¹cym predellê z retabulum jest postaæ w.
Miko³aja asystuj¹cego NMP.
2. Z o³tarzem w. El¿biety, import czeski z ok.
1400 r. (obecnie w MN w Gdañsku) ³¹czona
jest predella (eksponowana obecnie w zestawieniu z o³tarzem w. Marcina w kaplicy w.
Trójcy) przedstawiaj¹ca sceny pasyjne: Biczowanie i Koronowanie cierniem Chrystusa. Istotnie, odpowiadaj¹ one scenie op³akiwania w retabulum o³tarza w. El¿biety (1,
208). Predella wykonana przez malarza
gdañskiego jest póniejsza o oko³o 80 do 100
lat od retabulum i raczej pierwotnie nie by³a
przeznaczona dla niego (1, 379380; 6, 88).
3. O³tarz NMP z l. 147378 z kaplicy Bractwa
Kap³añskiego pw. NMP, w którym wystêpuje rzeba Madonny z Dzieci¹tkiem w otoczeniu malowanych na skrzyd³ach o³tarza wizerunków czterech wiêtych dziewic: Katarzyny,
Barbary, Ma³gorzaty i Doroty, posiada 20 lat
póniejsz¹ predellê z przedstawieniem koronacji Matki Boskiej przez anio³y w otoczeniu
proroków (6, 8990). NMP jest tu zatem
postaci¹ centraln¹ na obu przedstawieniach.

Fot. 1
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4. Du¿y o³tarz Ferberów w zaginionym retabulum, mo¿liwe ¿e z ok. 1480 r., zawiera³
rzebion¹ scenê ukrzy¿owania wraz z towarzysz¹cymi jej omioma scenami pasyjnymi
(1,240, 242), natomiast w zachowanej wspó³czesnej mu predelli z l. 148498 znajdujemy
postacie wiêtych mêczenników: Rajnolda,
Jana Chrzciciela, Sebastiana i pustelnika
w. Idziego, gin¹cych i umartwiaj¹cych siê za
wiarê w Chrystusa. £¹czy je zatem temat pasji w imiê wiary. Skrzyd³a ruchome z l. 1480
84 na awersie posiadaj¹ wizerunki . Jana
Chrzciciela i Jana Ewangelisty, równie¿ wpisuj¹c siê w cykl pasyjny. Niestety, praktycznie ka¿da czêæ tego o³tarza pochodzi od innego twórcy (6, 9091).
5. O³tarz w. Jakuba Starszego z 143035 r. uzupe³niony jest wspó³czesn¹ mu predell¹ z kompozycyjnie odpowiadaj¹cymi rzebom retabulum namalowanymi pó³postaciami: Chrystusa
w asycie . Piotra i Paw³a (1, 262264, il. 17;
6, 88). Odpowiadaj¹ce sobie wzajemnie s¹ tu
wymiary retabulum i predelli w miejscu z³o¿enia 192 cm oraz asystencyjny typ trzech figur.
6. O³tarz w. Jadwigi z ok. 1420 r. prezentuj¹cy
w. Jadwigê w asycie . Jakuba Starszego
i Bart³omieja, a na malowanych skrzyd³ach
Madonnê z Dzieci¹tkiem i w. Barbarê (6,
87, 88), ustawiony jest na wspó³czesnej mu
predelli (6, il. 584) przedstawiaj¹cej . Jadwigê, Bart³omieja i Barbarê w otoczeniu
innych wiêtych. Wspólne dla retabulum i predelli s¹ wiêc tutaj autor Johann van der
Matten (6, 88), data ich powstania oraz trzy
wspó³wystêpuj¹ce postacie.
7. O³tarz w. Adriana zmar³ego w 710 r., zawdziêcza swoj¹ nazwê predelli malowanej
w l. 146070, fundacji cechu rzeników,
ukazuj¹cej mêczeñstwo w. Adriana (1, 327
328) [fot. 1]. Rzebione retabulum wykonane w Antwerpii ok. 1520 r. ukazuje sceny
pasji Jezusa Chrystusa: Ukrzy¿owanie, Niesienie krzy¿a, Op³akiwanie, powiêcone jest
te¿ ¿yciu NMP ukazanemu w szeciu rzebionych kwaterach: Narodziny Marii, Zwiastowanie, Bo¿e Narodzenie, Pok³on Trzech
Króli, Obrzezanie Jezusa, Ucieczka do Egiptu
(4, il. 56). Sceny na awersach malowanych
skrzyde³ to znów tematyka pasyjna: Poca³unek Judasza, Chrystus przed Pi³atem, Ecce
Homo, Chrystus w Otch³ani, Z³o¿enie do
Grobu oraz Zmartwychwstanie, równie¿ nie
wi¹¿¹ siê bezporednio z postaci¹ w. Adriana. Podobnie nie dotycz¹ w. Adriana sceny
z rewersów skrzyde³ zwi¹zane z tematyk¹
chrystologiczn¹: Triumfalny wjazd do Jerozolimy, Cud Przeistoczenia i Modlitwa w Ogrójcu (1, 311326). Szerokoæ predelli odpowiada szerokoci szafy o³tarzowej. Predellê
z retabulum ³¹czy zatem oprócz wspólnej szerokoci, motyw pasji postaci, jednak ró¿nych
w czasie i przestrzeni. Co natomiast najciekawsze, nazwa tego o³tarza pochodzi nie od
retabulum lecz od wizerunku na predelli.

8. W o³tarzu w. Doroty ustawionym w kaplicy
Bractwa w. Jerzego predella z roku 1435
ze scen¹ Zwiastowania z nierozpoznanymi
adorantami dobrze uzupe³nia alabastrowe
sceny rzebionego retabulum z l. 142030:
Zwiastowanie, Pok³on Trzech Króli, Zmartwychwstanie, Wniebowst¹pienie, Koronacja
Matki Boskiej [fot. 2]. Nazwa o³tarza pocho-

Fot. 2

dzi od jego malowanych skrzyde³ z 1435 r.
ukazuj¹cych sceny z ¿ycia i pasji w. Doroty
(6, 89), stanowi¹ce osobny w¹tek kompilacji
o³tarzowej. Malowane skrzyd³a i predellê
³¹czy postaæ ich autora  gdañskiego artysty
z hamburskiego krêgu Mistrza Francke (zob.
6, 89). Predella ma ma³e skrzyde³ka poszerzaj¹ce j¹ do szerokoci retabulum. Tu równie¿
powtarza siê nietypowa sytuacja, w której
nazwa o³tarza wywodzi siê nie od centralnych
scen rzebionego retabulum lecz od jego doczepionych, malowanych bocznych skrzyde³.
9. Retabulum o³tarza w. Barbary z ok. 1495 r.
w ca³oci powiêcone jest ¿yciu i pasji w.
Barbary (1, 354358). We wspó³czesnej retabulum predelli ukazana jest scena Zwiastowania w asycie czterech wiêtych dziewic
(od lewej): Ma³gorzaty, Doroty, Barbary i Katarzyny. Tutaj równie¿ predella zosta³a poszerzona do rozmiarów retabulum. Postaæ w.
Barbary i czas wykonania obu dzie³ wi¹¿e
predellê z retabulum.
10. W o³tarzu w. Marcina z 1430 r. figura
Marcina w ogóle nie wystêpuje, niezale¿nie
od faktu, ¿e w skrzyd³ach o³tarza z omiu
rzebionych figur nie zachowa³a siê ¿adna.
Z zachowanych figur sk³adu apostolskiego
w. Maciej zastêpuje Judasza Iskariotê. Natomiast malowane skrzyd³a ukazuj¹ scenê
koronacji NMP i powtarzaj¹ wizerunki 12
aposto³ów, z t¹ ró¿nic¹, ¿e tu z kolei w.
Pawe³ zastêpuje w. Macieja (6, s. 88, il. 428
i 583), a po zamkniêciu skrzyde³ zewnêtrznych ukazuje siê malowana scena Zwiastowania (1, 376379, il. 175177). Predella
z roku 1480/90, na której stoi opisane tu retabulum, wi¹zana jest z o³tarzem w. El¿biety (1, 379; 6, 88) i prezentuje sceny Biczowania i Koronowania cierniem Chrystusa.
Wzajemne powi¹zania predelli i retabulum
w tym o³tarzu jest w istocie zupe³nie przypadkowe, gdy¿ pochodz¹ one z ró¿nych o³tarzy. A w tym zestawieniu ³¹czy je postaæ
b³ogos³awi¹cego Chrystusa Zbawiciela wyrzebionego w retabulum oraz malowanego
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na predelli Jezusa w scenach kani. Zaskakuje fakt, ¿e nazwa o³tarza w. Marcina
wywodzi siê od wezwania kaplicy, w której
ten o³tarz nie sta³ oraz nawi¹zuje do imienia
wiêtego, którego wizerunku na o³tarzu nie
ma. Czy¿by to jaka omy³kowa nazwa, która
niefortunnie pokutuje w oznaczeniu tego o³tarza do dnia dzisiejszego? Mo¿liwe te¿, ¿e
to w³anie postaæ w. Marcina powinna byæ
kluczem do w³aciwego zestawienia retabulum tego o³tarza z nieznan¹ obecnie predell¹,
na której mog³a ta postaæ wystêpowaæ.
Jak wynika zatem z powy¿szego zestawienia, kluczem do ³¹czenia retabulum z predell¹
mo¿e byæ zarówno: wspólna atrybucja (6, 8),
rok wykonania (5, 6, 8, 9), temat (2, 4 ,7, 8),
wspó³wystêpuj¹ce postacie (1, 3, 4, 6, 8, 9, 10),
wzajemnie dopasowane rozmiary odpowiednich
sk³adowych czêci (5, 7 oraz 8 i 9 póniej dopasowane), typ przedstawienia (5), stylistyka
lub maniera estetyczna (tutaj trzeba pamiêtaæ,
¿e retabula najczêciej s¹ rzebione, a predelle
malowane). Wa¿ne s¹ tematyczne, tu: literackie, ród³owe, i tradycyjne, zwi¹zki ikonograficznych przedstawieñ prezentowanych w rekonstruowanych ca³ociach, np.: panny m¹dre
i panny g³upie nale¿¹ do krêgu tematów S¹du
Ostatecznego. Najdoskonalej owa tematyczna
i stylistyczna jednorodnoæ wystêpuje w o³tarzu
w. Rajnolda. Wskazówk¹ do scalania tych
obiektów mo¿e byæ te¿ swoisty sk³ad chemiczny farb u¿ytych do malowania obrazów
skrzyde³ i predelli o³tarzy i do polichromii ich
rzebionych czêci. Oczywicie idealn¹ by³aby
sytuacja, gdyby w ka¿dym zestawieniu retaFot. 3

bulum z predell¹ wystêpowa³y wszystkie mog¹ce je ³¹czyæ wskazane wy¿ej klucze. Zauwa¿yæ te¿ wypada, ¿e predella miewa szerokoæ
mensy o³tarzowej i wystarczy je wzajemnie dopasowaæ (9, 359360). Ujawniaj¹ca siê ju¿ tu
pewna swoboda w zestawianiu predelli z retabulami, a te¿ i o³tarzy z kaplicami zak³óca wprawdzie pewien oczekiwany porz¹dek w¹tków,
przedstawieñ i nauk, ale mo¿e przypadkiem
prowadziæ do odkrywania nowych zwi¹zków
miêdzy przypowieciami i postaciami, a przez
to do nowych interpretacji znanych ju¿ zjawisk,
zdarzeñ i wzajemnych relacji miêdzy postacia-

Fot. 4

mi eschatologicznego dramatu, w sposób pog³êbiaj¹cy wiedzê o ukryte do tej pory zwi¹zki i zjawiska. W wietle powy¿szego podpowiedziami czy wskazówkami dla zasad
w³aciwego rozstawienia o³tarzy w kaplicach,
co jest g³ównym zagadnieniem tego artyku³u,
mo¿e byæ ich rok wykonania, temat lub wiod¹ca scena, postaæ centralna lub wspó³towarzysz¹ca, w³aciwe rozpoznanie czêci o³tarzowych
prowadz¹ce
do
prawid³owej
odbudowy ca³oci odpowiadaj¹cej w³aciwej
kaplicy, wspólne wezwanie i wreszcie pierwotna lokalizacja. Na marginesie tej czêci
rozwa¿añ wypada zauwa¿yæ, ¿e w o³tarzach
katedry oliwskiej te¿ nie zawsze ich wezwania odpowiadaj¹ treci g³ównego obrazu danego o³tarza. Tak jest w przypadku o³tarza w.
Andrzeja, którego centrum wype³nia obraz
Pojmania Jezusa w Ogrójcu. O³tarz w.
Aposto³ów Piotra i Paw³a ukazuje Biczowanie Chrystusa. Centrum o³tarza w. Wojciecha zajmuje wizerunek w. Weroniki okolonej
ró¿anym wieñcem. Ozdob¹ o³tarza w. Marcina jest obraz Wniebowst¹pienie Chrystusa.
W o³tarzu Czterech Doktorów Kocio³a Zachodniego znajdujemy obraz przedstawiaj¹cy
Nawiedzenie, a o³tarz Czterech Ewangelistów zdobi scena Adoracji Dzieci¹tka pêdzla gdañskiego mistrza Hermana Hahna.
Aktualnie w wi¹tyni Mariackiej znajduj¹
siê liczne obiekty o³tarzowe o niewyjanionym pochodzeniu, lub które czekaj¹ na swoje
scalenie z w³aciwym zespo³em o³tarzowym.
Do takich obiektów nale¿¹:
1. Predella z lat 143540 z Ostatni¹ Wieczerz¹,
znajduj¹ca siê obecnie w kaplicy w. Jerzego
(1, 197198; 6, 92) [fot. 3].
2. Predella z ok. 1430 r. z pó³postaciami Chrystusa i kolegium apostolskiego, eksponowana
w kaplicy 11 Tysiêcy Dziewic (1, 256258;
6, 92) [fot. 4]
3. Predella z lat 148090, przedstawiaj¹ca koronacjê NMP. Predella ta wróci³a do kaplicy
. Kosmy i Damiana, gdzie by³a wczeniej
scalona z retabulum baldachimowym, do którego jednak pierwotnie nie nale¿a³a (1, 204
205; 6, 9293).
4. Predella z lat 148590 ze scenami Zwiastowania, Nawiedzenia i Adoracji Dzieci¹tka
pochodz¹ca z o³tarza w. Katarzyny, zaginionego miêdzy 1700 a 1850 r., prezentowana
obecnie w kaplicy NMP (1, 347348; 6, 93).
5. Dwa skrzyd³a o³tarzowe z 1480 r. z o³tarza .
Szymona i Judy Tadeusza z kocio³a Mariackiego, znajduj¹ce siê obecnie równie¿ w kaplicy w. El¿biety (2, il. 30), a powi¹zane postaciami z predell¹ o³tarza w. Adriana, zwanego
te¿ o³tarzem Aposto³ów Szymona i Judy (1,
312,327) lub o³tarzem Trzech Króli. [fot. 5]
6. Ma³y o³tarz Ferberów datowany na l. 1485
90, ustawiony wprawdzie na swoim pierwotnym miejscu w kaplicy Ferberów, ale
pozbawiony jest on predelli, któr¹ prawdopodobnie posiada³ (1, 242; 6, 91).
7. Rzeba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem z 1430 r.
eksponowana w kaplicy Bractwa w. Jerzego
(6, 104).
8. Rzeba w. Anny Samotrzeæ z ok. 1500 r.,
prezentowana w kaplicy NMP (6, 104).

Fot. 5

9. Gdañska Pieta z 1420 r., której pierwotna
lokalizacja w kociele nie jest znana, a która
aktualnie zdobi kaplicê w. Rajnolda (1, 96;
6, 103).
Predelli nie posiada równie¿ O³tarz Ukrzy¿owania prezentowany obecnie w Kaplicy w.
El¿biety [fot. 6].
Fot. 6

Uwaga: Liczby w nawiasach s¹ kluczem do
literatury: dzie³o, strona.
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XV MEMORIA£
Edwarda Wojdy
i Henryka Boreckiego
Puchar Stowarzyszenia Nasz Gdañsk dla trzeciego kadeta
w Europie  Grzegorza WANKE

P

rzy sporym zainteresowaniu publicz- ski w stylu klasycznym  zawodnik Spójni
noci w hali widowiskowo-sportowej Gdañsk i Orl¹t Reda, wyszkoli³ dwukrotnew ¯ukowie na Kaszubach pod patronatem go mistrza olimpijskiego Andrzeja Wroñmedialnym miesiêcznika Nasz Gdañsk skiego. Obydwaj niezmiernie zas³u¿yli siê
odby³ siê turniej zapaniczy w grupie ka- dla polskiego i wybrze¿owego sportu, st¹d
detów (m³odzie¿ do lat 17) o Memoria³ w³anie memoria³ ich imienia.
Edwarda Wojdy i Henryka Boreckiego.
Stowarzyszenie Nasz Gdañsk obejmu- czenie okaza³y puchar dla najlepszego
Obydwaj patroni memoria³u nie nale¿¹ j¹c patronat medialny ufundowa³o równo- zawodnika  zwyciêscy turnieju. Zdoby³
go Grzegorz Wanke z LZS Miastju¿ od ³adnych paru lat do grona
ko w wadze do 50 kg. Jako re¿yj¹cych.
prezentant Polski mia³ prawo
Edward Wojda, uczestnik
wystêpowaæ w trykocie z bia³ym
Olimpiad w Monachium i Mekor³em. Puchar firmy Portal
syku, cz³onek klubów Wybrze¿a
dla najlepszego zawodnika wsi
Floty Gdynia i Spójni Gdañsk,
pomorskiej wrêczy³ Mateuszowi
by³ znanym w Europie zapaniBiernatowi zawodnikowi Agro
kiem w kategorii do 100 kg, wiKociewie ze Starogardu, redakcemistrzem Europy, kilkakrottor Miros³aw Rój-Sarnecki.
nym mistrzem Polski i zwyciêzc¹
Na zakoñczenie Memoria³u
wielu miêdzynarodowych turstarosta Kartuz Miros³awa Lehniejów zapaniczych. Trenowa³
man razem z wicestarost¹ Jego znany równie¿ zapanik korzym ¯urawiczem, burmistrzem
mandor Jan Majewicz. Prezes
¯ukowa Albinem Bychowskim
Pomorskiego Klubu Olimpijczyi Andrzejem Wroñskim otworzyka i Zapanika Sokó³ im. Kazili wystawê o tryumfach Andrzemierza Lipienia redaktor Mieczyja Wroñskiego w Seulu i Atlans³aw Begger wyst¹pi³ z pismem
cie przedstawionych obiektywem
do Przewodnicz¹cego Rady MiaFot. Jerzy Gajewicz
fotoreportera Leszka Fidusiewista Gdañska o nazwanie jednej
z ulic im. Edwarda Wojdy. Hen- Mistrz Olimpijski Andrzej Wroñski oraz red. Miros³aw Begger (z lewej) cza.
ryk Borecki równie¿ zapanik, i Waldemar Walecki (z prawej) demonstruj¹ puchar Stowarzyszenia
MIROS£AW BEGGER
by³y mistrz i reprezentant Pol- Nasz Gdañsk
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