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Powoli, bardzo powoli w tym roku, bo
zima w ostatnie dni marca nie ¿artowa³a
wchodzimy w okres prawdziwej wiosny.
Kalendarzowa dosyæ dawno ju¿ minê³a,
ale za to mamy przed sob¹ kolejne praw-
dziwe �wiêta � Wielkanoc. Podczas so-
boru nicejskiego w 325 roku podjêto
decyzjê, ¿e bêdzie siê Wielkanoc
obchodziæ zawsze w pierwsz¹
niedzielê po wiosennej pe³ni
ksiê¿yca. By³a to w ówcze-
snych czasach jakby próba po-
godzenia z obowi¹zuj¹cym wów-
czas kalendarzem juliañskim.

Wielkanoc jest wiêc �wiêtem ru-
chomym, ale wcale liczne s¹ g³osy
�rodowisk chrze�cijañskich, aby
wreszcie to najstarsze i najwa¿-
niejsze w tradycji chrze�cijañstwa
�wiêto obchodzone na pami¹tkê
Zmartwychwstania Jezusa Chry-
stusa ustanowiæ sta³ym, szczególnie
¿e szereg wielu �wi¹t chrze�cijañskich
i katolickich równie¿ przez to jest rucho-
ma. Dzisiaj dziêki badaniom wiemy, ¿e Jezus
móg³ byæ ukrzy¿owany 7 kwietnia 30 roku,
wzglêdnie, co jest mniej prawdopodobne 3 kwietnia
33 roku. Wielkanoc zgodnie z tradycj¹ poprzedzo-
na jest Wielkim Tygodniem, który rozpoczyna Nie-
dziela Palmowa przypominaj¹ca uroczysty wjazd
Jezusa do Jerozolimy. Pó�niej jest to tydzieñ zadu-

my i smutku nad mêczeñsk¹
�mierci¹, modlitwy przy Jego
grobach w ró¿nych ko�cio-
³ach, a¿ do momentu Zmar-
twychwstania. Zwi¹zane jest

z tym wiele obrzêdów, jak np.
tradycyjne �wiêcenie pokarmów

w ko�cio³ach, a pó�niej uroczyste
�niadania w domach przy sto³ach

przystrojonych w baranki, kurczacz-
ki lub witki palmowe (wierzbowe
z p¹czkami symbolizuj¹ce ¿ycie), naj-
czê�ciej w gronie rodzinnym po³¹czo-
ne z ¿yczeniami i dzieleniem siê �wi¹-
tecznym jajkiem � symbolem ¿ycia.

Nie we wszystkich pañstwach �wiata
Wielkanoc trwa dwa dni. Najczê�ciej
jest to tylko jeden. W Polsce mamy
dwa. Ten drugi tzw. �lany ponie-
dzia³ek� oprócz tradycyjnego �wiê-
towania wyró¿nia siê mokrym ele-
mentem, czyli oblewaniem bli�nich
wod¹. W naszych warunkach ��mi-

gus dyngus� bardzo czêsto przekra-
cza granice przyzwoito�ci, zw³aszcza

przy kiepskiej i zimnej pogodzie. Dlatego
oprócz tradycyjnych �wi¹tecznych ¿yczeñ wielka-
nocnych, ¿yczymy równie¿ i tego, ¿eby z tym ��mi-
gusem dyngusem� nie by³o tak ostro.
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Spotkanie z Kazimierzem Koralewskim

Wesz³o ju¿ w tradycjê naszego Stowa-
rzyszenia, ¿e raz w miesi¹cu cz³onkowie

i sympatycy Naszego Gdañska spotykaj¹ siê
z przedstawicielami ró¿nych instytucji, �ro-
dowisk, partii aby po wys³uchani racji i po-
gl¹dów tych¿e przedstawicieli podzieliæ siê
w dyskusji wzajemnymi opiniami i spostrze-
¿eniami. Trzeba przyznaæ, ¿e pan Kazimierz
Koralewski w sposób bardzo interesuj¹cy
przedstawi³ aktualne kierunki polityki spo-
³eczno-gospodarczej w naszym mie�cie doty-
cz¹ce zagadnieñ komunikacyjnych, problemów
z dwoma wielkimi budowami � hala na granicy
Sopotu i Gdañska oraz budow¹ (nazwijmy to
nieformalnie Baltic Areny. Wspomnia³ rów-
nie¿ o aktualnych dzia³aniach miasta na rzecz
o¿ywienia Starówki i stworzenia z niej rejonu
têtni¹cego ca³odobowym ¿yciem.

W przedstawionych przez niego szczegó-
³ach niezbyt dobrze wygl¹da aktualna sytuacja
i terminy oddania do u¿ytku hali sportowej.
Z powodu konstrukcyjnych b³êdów i przeci¹-
gania terminów wykonawstwa powa¿nie wzro-

Zebranie prowadzi wiceprezes Andrzej Ciep³ucha

Widok czê�ci sali podczas spotkaniaPrezes Gildii Gdañskiej p. Gryczka, prezes Kupców Dominikañskich

Kazimierz Koralewski

Andrzej Ciep³ucha, Kazimierz Koralewski i prof. Andrzej Januszajtis

s³y koszty ca³ej inwestycji. Równie mocno
wzros³y koszty budowy stadionu, który jak
wiemy zosta³ zaplanowany w niezwykle trud-
nym dla budownictwa terenie i tu równie¿
koszty wykonawstwa ustawicznie siê rozra-
staj¹. Miastu zaczyna brakowaæ pieniêdzy,
a na gruntown¹ modernizacjê czekaj¹ przecie¿

niektóre ulice i skrzy¿owania. Aktualnie naj-
bardziej newralgicznym komunikacyjnie punk-
tem sta³o siê skrzy¿owanie ulicy Okopowej
z Podwalem Przedmiejskim i ulic¹ Armii Kra-
jowej. Korek w tym miejscu ci¹gnie siê ju¿ od
ulicy £¹kowej, a czasem jeszcze dalej.

Przedstawienie tych problemów spowodo-
wa³o ca³¹ lawinê pytañ do referuj¹cego. Czêsto
tak fachowych, ¿e trudno mu by³o na wszyst-
kie odpowiedzieæ. Poniewa¿ w nastêpnym
miesi¹cu planujemy zaproszenie przedstawi-
ciela Platformy Obywatelskiej przypuszczal-
nie wiele spraw zostanie wyja�nionych do
koñca. W sumie spotkanie by³o niezwykle cie-
kawe i nale¿y siê panu Kazimierzowi Kora-
lewskiemu z naszej strony serdeczne podziê-
kowanie za wywa¿on¹ i bardzo rzeczow¹
informacjê na wspomniane tematy. Dziêkuje-
my równie serdecznie kierownictwu restaura-
cji �Lataj¹cy Holender� za u¿yczenie nam sali
na wspomniane spotkanie.

 ANTONI PERZYNA

przewodnicz¹cym klubu radnych PiS
w Radzie Miasta Gdañska
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Z dotychczasowych 13 spotkañ z Gdañ-
 szczanami najczê�ciej poruszane pro-

blemy to czysto�æ, porz¹dek i bezpieczeñ-
stwo w poszczególnych dzielnicach. Od
tego stwierdzenia prezydent Gdañska Pa-
we³ Adamowicz rozpocz¹³ swoje kolejne
14. spotkanie z mieszkañcami Spó³dzielni
Mieszkaniowej �Rozstaje� na gdañskiej
Zaspie. W sali gimnastycznej Zespo³u
Szkó³ przy ul. Meissnera, dnia 12 lutego
2009 r. (czwartek) zebra³o siê sporo osób.
Dla wszystkich wystarczy³o miejsc siedz¹-
cych, dopisywa³o te¿ nag³o�nienie.

Prezydent w zagajeniu powiedzia³ m.in.,
jest wiele skarg na w³a�cicieli psów, które
zabrudzaj¹ podwórka. Czê�æ m³odzie¿y jak
i doros³ych uprzykrza ¿ycie innym miesz-
kañcom, popijaj¹c alkohol w niedozwolo-
nych miejscach i g³o�no siê zachowuj¹c.
W wielu czê�ciach miasta nadal nie ma
o�wietlenia i kanalizacji deszczowej.

Gdañsk � co istotne � w latach 2009�
2013 realizuje ogromny program inwesty-
cyjny na ³¹czn¹ kwotê 5,6 mld z³, w tym
jest prawie po po³owie z bud¿etu miasta
i �rodków unijnych. Z tych �rodków m.in.
zmodernizowane i wybudowane zostan¹

nowe linie tramwajowe. Rozbudowane zo-
stan¹ ulice S³owackiego i Sucharskiego,
wyd³u¿one zostanie molo w Brze�nie. Du¿a
czê�æ poch³onie budowa Teatru Szekspi-
rowskiego i Europejskiego Centrum Soli-
darno�ci.

Prezydent przyzna³, ¿e nie uda³o siê za-
gospodarowaæ 25-hektarowego terenu par-
ku im. Jana Paw³a II na osiedlu �Rozstaje�,
ale jest ju¿ wstêpna koncepcja jego zago-
spodarowania i zosta-
nie ona przedstawio-
na mieszkañcom aby
wskazali, co ma w niej
siê znale�æ. Nim mia-
sto wyda pieni¹dze
na ten projekt, to mu-
sz¹ byæ uwzglêdnione
wszystkie postulaty.

Prezydent wie te¿,
¿e brakuje miejsc w
osiedlowych przed-
szkolach i nie ma
¿³obków. Jest rozwa-
¿ana koncepcja, aby
wspólnie ze spó³dziel-
niami mieszkaniowymi
takie przedsiêwziêcia
przedszkolno-¿³obko-
we uruchamiaæ. Na te placówki miasto bê-
dzie przekazywaæ dotacje w ramach ustalo-
nych przepisów.

D Y S K U S J A

G³osy z sali, w tym by³ej szefowej Wy-
dzia³u Ochrony �rodowiska i Rolnictwa
UM Gdañsk Jadwigi Kopeæ, by³ej 10-let-
niej mieszkanki osiedla �Rozstaje�: � Co
siê dzieje z planem nr 130, dotycz¹cym
terenu przy brze�nieñskim molo. Dlaczego
ma tam byæ wzniesiony obiekt o wysoko-
�ci 55 m? Czy zostanie zachowana ochro-
na wód podziemnych znajduj¹cych siê
w pasie nadmorskim przy planowanej bu-
dowie wie¿owców, bo Pañstwowy Instytut
Geologiczny wyda³ ekspertyzê mówi¹c¹
o mo¿liwo�ci zlokalizowania obiektów wy-
soko�ciowych na terenach ochronnych
Czarny Dwór i Zaspa.

Marek Piskorski, dyrektor Biura Roz-
woju Gdañska: � Budowa budynków wy-

soko�ciowych nie ma ujemnego skutku na
wody gruntowe. Ekspertyza wykaza³a spe-
cyficzne wymogi, które bêd¹ musia³y byæ
spe³nione. To dotyczy wszystkich obiek-
tów tam wznoszonych. Ka¿da realizacja
bêdzie uwzglêdnia³a ochronê ujêæ wód.
Niewykluczone, ¿e spe³nienie wymogów
programu Natura 2000 uniemo¿liwi budo-
wê wie¿owców. Ale w czê�ci zachodniej
pasa nadmorskiego jest przewidziana za-

budowa, zgodnie z rozwojow¹ turystycznie
strategi¹ miasta. To jest plan pod nazw¹
Hallera 2 i jest do niego dostêp w Interne-
cie www.gdansk.pl. W ramach spo³ecznej
konsultacji trwaj¹cej przez luty�marzec
2009 mo¿na siê wypowiadaæ co do zabu-
dowy. Nastêpnie plan ten zostanie latem
wy³o¿ony do publicznego wgl¹du i wtedy
te¿ bêdzie mo¿na sk³adaæ co do niego usta-
wowe uwagi.

Wysokie obiekty do 55 m dopuszcza siê
po prawej, tj. wschodniej stronie ci¹gu pie-
szego do mola, ale to inwestor bêdzie de-
cydowa³ czy go bêdzie staæ na tak¹ inwe-
stycjê. Za� po zachodniej stronie na 12 ha
planuje siê nisk¹ zabudowê turystyczno
rekreacyjn¹ z piwnicami do 2 m g³êboko�ci.

W tym temacie wypowiedzia³ siê równie¿
Wies³aw Bielawski, zastêpca prezydenta
Gdañska: � Gmina nie zamierza forsowaæ
budowy w pasie nadmorskim budynków
wysoko�ciowych, tj. powy¿ej 40 m. Na lewo

Na pytania mieszkañców SM �Rozstaje� odpowiada³ prezydent mia-
sta Gdañska Pawe³ Adamowicz

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM GDAÑSKA

Aquapark na Przymorzu
Tak krawiec kraje ile materii staje

By³a szefowa Wydzia³u Ochrony �rodowiska
i Rolnictwa UM Gdañsk Jadwiga Kopeæ, by³a
10-letnia mieszkanka naszego osiedla, dopyty-
wa³a jakie s¹ plany zagospodarowania pasa
nadmorskiego. Czy przy brze�nieñskim molo
zostan¹ wzniesione obiekty o wysoko�ci 55 m?
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od �cie¿ki doj�cia do mola w Brze�nie z pew-
no�ci¹ wysoko�ciowców nie bêdzie.

Zofia Gosz, by³a radna Gdañska � K³adka
na przed³u¿eniu Alei Jana Paw³a II nie ma
poboczy dla wci¹gniêcia wózków. Krusz¹
siê stopnie schodowe. Mia³a byæ przebu-
dowa skrzy¿owania Jana Paw³a II i Rzecz-
pospolitej. Nowi radni wyrzucili to zaraz na
pocz¹tku swojej kadencji. Miasto sprzeda-
³o grunty na budowê mieszkañ przy by³ym
pasie startowym. Firma Górski buduje
mieszkania przy ul. Drzewieckiego, a ten

aby zagêszczaæ budownictwo mieszkanio-
we do wewn¹trz miasta, bo jest to tañsze
z uwagi na ju¿ istniej¹ce uzbrojenie terenu.
To dotyczy Przymorza, M³yñca i Rozstajów,
jak na przyk³ad zabudowa mieszkaniowa z
us³ugami przy ul. Leszczyñskich przy któ-
rej bêd¹ dwa budynki o 115 mieszkaniach.
Z wymogiem, ¿e obok nich bêdzie a¿ 170
miejsc parkingowych na samochody.

Nadkom. Waldemar Szulc, komendant
komisariatu V w Gdañsku zapewni³, ¿e po-
licja bêdzie podejmowa³a dzia³ania, aby na
by³ym pasie startowym nie urz¹dzaæ g³o-
�nych wy�cigów samochodowo motocy-
klowych.

Jedna z mieszkanek dopytywa³a, kiedy
zostan¹ odnowione obiekty u¿yteczno�ci
publicznej, jak szpital i szko³y. Przy szpitalu
jest zniszczona od 10 lat ³aweczka, czy jest
szansa aby j¹ zreperowaæ?

Andrzej Bojanowski, zastêpca prezy-
denta Gdañska: � Trzy miliony z³otych jest
przeznaczonych na remonty dla szkól z Za-
spy. Nawet ta sala gimnastyczna w której
siê spotkali�my jest tak obskurna, ¿e wyma-
ga natychmiastowego remontu. £aweczka
przyszpitalna zostanie zreperowana od rêki.

Barbara Konopka, od ponad 30 lat
mieszkanka Rozstajów � Obok szko³y przy
ul. Burzyñskiego 10 by³a w planach budo-
wa p³ywalni. Nie ma jej dotychczas i nawet
nie maj¹ na ni¹ chyba co liczyæ nasze
wnuki.

q Prezydent Adamowicz: � Na Przymo-
rzu planujemy w oparciu o kapita³ prywat-
ny wybudowaæ du¿y, wiêkszy ni¿ w Sopocie
aquapark, z zapleczem hotelowym. Miasto
daje teren i wykupi zajêcia dla szkolnej
m³odzie¿y celem nauki p³ywania. Zatem nie
ma sensu budowaæ p³ywalni przy szkole

Mieszkaniec SM Rozstaje Andrzej Kowalczys z³o¿y³ podziêkowania prezydentowi Gdañska
Paw³owi Adamowiczowi za finansowe wsparcie ze strony Urzêdu Miasta w organizacjê ju¿ od 5 lat
cyklicznego turnieju pi³ki no¿nej pn. �Cztery pory roku na Rozstajach� oraz w realizowan¹ obecnie
budowê du¿ego boiska pi³karskiego ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy ul. Meissnera na Zaspie Rozstaje

na Rozstajach, skoro mamy obok du¿y
teren pod aquapark.

W³adys³aw Cebula � Spó³dzielnie
mieszkaniowe maj¹ ró¿ne pomys³y inwe-
stycyjne, ale chc¹ wsparcia ze strony mia-
sta. Czy mog¹ liczyæ na partnerstwo i czy
na spó³dzielczo�æ s¹ przeznaczone �rodki
unijne?

Andrzej Bojanowski, zastêpca prezy-
denta Gdañska: � Jest bud¿et na inwestycje
lokalne i miasto je dofinansowuje w wyso-
ko�ci 5 mln z³ rocznie. Trzeba sk³adaæ apli-
kacje. Wed³ug mnie spó³dzielnie maj¹ce
charakter przedsiêbiorczy mog¹ wystêpo-
waæ do Pomorskiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego o �rodki unijne.

Warto przy okazji przypomnieæ dotych-
czasowe spotkania prezydenta Adamowi-
cza z mieszkañcami, ich terminy i miejsca:

 1. 23 maja 2007 r. Letnica
 2. 21 czerwca 2007 r. Osowa
 3. 31 lipca 2007 r. Rudniki
 4. 15 stycznia 2008 r. Wrzeszcz
 5. 26 lutego 2008 r. Wyspa Sobieszewska
 6. 12 maja 2008 r. Przymorze Ma³e
 7. 16 czerwca 2008 r. Strzy¿a i VII Dwór
 8. 27 sierpnia 2008 r. Brze�no
 9. 15 wrze�nia 2008 r. Che³m z dzielnic¹

Gdañsk Po³udnie
10. 21 pa�dziernika 2008 r. ¯abianka �

Wejhera � Jelitkowo � Tysi¹clecia
11. 25 listopada 2008 r. Stogi z Przeróbk¹
12. 10 grudnia 2008 r. Nowy Port
13. 22 stycznia 2009 r. Piecki � Migowo
14. 12 lutego 2009 r. Zaspa � Rozstaje
15. 19 marca 2009 r. � Gdañsk Oliwa

TEKST I ZDJÊCIA: W£ODZIMIERZ AMERSKI

By³a radna miasta Gdañska Zofia Gosz z za-
troskaniem mówi³a m.in. o z³ym stanie k³adki
dla pieszych i krawê¿nikach przy Alei Jana
Paw³a II

teren jak i przy Meissnera 22 by³y przezna-
czone na cele spo³eczne. Przedszkole mia³o
byæ wybudowane przy ul. Cio³kowskiego,
ale i tam wydano pozwolenie na zabudowê
mieszkaln¹. Krawê¿niki przy Alei Jana
Paw³a II rozsypuj¹ siê i wystaj¹ druty.

q Prezydent Pawe³ Adamowicz: � Usta-
lamy plany na cztery najbli¿sze lata, zak³a-
daj¹c ¿e do bud¿etu miasta wp³ynie plano-
wana kwota pieniêdzy. Plan opiera siê na
prognozie finansowej. Jako prezydent mu-
szê rozwa¿yæ, na jakim osiedlu i w jakiej
z kilkudziesiêciu dzielnic s¹ najbardziej po-
trzebne inwestycje, bo od razu wszystkich
nie da siê zrealizowaæ. Mamy zbyt ma³o
pieniêdzy i mocy przerobowych. Radni nie
usuwaj¹ zapisanych i uchwalonych zadañ,
lecz z uwagi na szczup³o�æ �rodków prze-
suwaj¹ je na inne terminy. Tak krawiec kraje
ile materii staje.

Mieczys³aw Kot³owski, dyrektor ZDZ
w Gdañsku: � Pewne zadania s¹ ju¿ przy-
gotowane do realizacji, w tym budowa od-
cinka Alei Jana Paw³a II od Rzeczpospoli-
tej do Hynka. Jest opracowana koncepcja
dostosowania k³adki dla osób niepe³no-
sprawnych, jak i budowa windy. Jest te¿
plan przebudowy ca³ej Jana Paw³a II, z in-
nym uk³adem jezdni i obecnie nie ma celo-
wo�ci kosztownej wymiany krawê¿ników.

Andrzej Duch, dyrektor Wydzia³u
Urbanistyki UM Gdañsk: � Jest strategia,
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Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku
GTPS obchodzi³ 50-lecie swojej dzia³al-

no�ci. W�ród go�ci mo¿na by³o zauwa¿yæ
przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Spor-
tu Rady Miasta Gdañska Marka Bumblisa
(PO). Natomiast laureatów konkursu Po-
morska Grafika Roku 2008 oraz Nagród
Artystycznych GTPS za 2008 rok przedsta-
wi³, jak zwykle, prezes Ryszard Kul.

Obie wy¿ej wymienione na-
grody s¹ ze sob¹, tradycyjnie
ju¿, zwi¹zane, gdy¿ laureaci Na-
gród Artystycznych otrzymuj¹
je w formie zwyciêskiej grafiki.
Jury pod przewodnictwem prof.
UMK dr hab. Waldemara Wo�-
niaka przyzna³o pierwsze miej-
sce w 39 edycji konkursu Pomor-
ska Grafika Roku 2008 pracy
wykonanej w technice digital print
(grafika komputerowa) przez
Daniela Kufla. Drugie miejsce
zaj¹³ linoryt kolorowy �Pejza¿ zi-
mowy� wykonany przez Dariu-
sza Syrkowskiego. Trzecie miejsce przy-
pad³o wykonanej równie¿ w technice digital
print pracy Iwony Murawskiej. Natomiast
cztery wyró¿nienia trafi³y do: Joanny Bu-
dzyñskiej, S³awomira Grabowego, Barbary
S³owiñskiej-Galon oraz Magdaleny Hanysz-
-Stefañskiej. Na konkurs wp³ynê³o 29 prac
(rok wcze�niej by³o ich 65), wykonanych
przez 16 autorów. Mniejsza liczba prac to
najprawdopodobniej efekt zmian w regula-
minie, które ograniczy³y wymiary prac i byæ
mo¿e warto by siê zastanowiæ nad liberali-
zacj¹ wprowadzonych przepisów pozwala-
j¹ca na pewne zwiêkszenie ich wymiarów.

Laureatami przyznanych ju¿ po raz 25
Honorowych Nagród Artystycznych GTPS
za 2008 rok zosta³o dziewiêæ osób. Dr Ja-
ros³aw Balcewicz zosta³ doceniony za popu-
laryzacjê kultury mniejszo�ci narodowych
i etnicznych. Z kolei Kiejstut Bere�nicki
otrzyma³ j¹ za jubileuszow¹ wystawê ma-
larstwa w Pa³acu Opatów. Prof. dr hab.
Józefa Borzyszkowskiego doceniono za
edycjê serii wydawniczej Pro Memoria, po-
�wiêconej pamiêci wybitnych dzia³aczy
ruchu kaszubskiego. Daniel Kufel otrzy-
ma³ j¹ za projekt, opracowanie i edycjê al-
bumu fotograficznego �¯u³awy Gdañskie�.
Uzasadnieniem nagrody dla red. Jerzego
Modela by³a edycja �S³ownika Dziennikarzy

i Publicystów Wybrze¿a 1945�2005�. Na-
tomiast Beata Lentas zas³u¿y³a siê edycj¹
krytycznego wydania �Poezji zebranych�
Brunona Jasieñskiego. Ryszard Ronczew-
ski otrzyma³ nagrodê za wybitn¹ rolê Der-
wida w Lilli Wenedzie oraz za ca³okszta³t
dokonañ aktorskich w teatrze i filmie. W przy-
padku Bernarda Szyca powodem wyró¿-
nienia by³a wybitna rola Tewjego w �Skrzyp-

ku na dachu� na scenie Teatru Muzyczne-
go im. H. Baduszkowej w Gdyni. Elwira
Twardowska otrzyma³a za� nagrodê za
organizacjê XII Edycji festiwalu FETA
w Gdañsku.

� Poziom konkursu na Pomorsk¹ Grafikê
Roku by³ bardzo wysoki, a prace artystycz-
nie zró¿nicowane � podkre�la dyrektor
Biura GTPS Grzegorz Niewiadomy. � O ile
w�ród trzech nagrodzonych prac a¿ dwie
reprezentowa³y grafikê komputerow¹, to
w�ród dzie³ wyró¿nionych dominowa³y
dzie³a wykonane w technikach tradycyj-
nych.

� W zasadzie wszyst-
kie grafiki powinny zo-
staæ nagrodzone, gdy¿
ich poziom by³ bardzo
wyrównany � podkre-
�la prezes Gdañskiego
Towarzystwa Przyja-
ció³ Sztuki Ryszard
Kul. � Je¿eli za� chodzi
o nagrody artystyczne,
to powinny�my w wiêk-
szym stopniu przyzna-
waæ je twórcom. Z dru-
giej jednak strony imprez
mamy du¿o, a wydarzeñ
artystycznych ma³o.

Objawieniem tego-
rocznych nagród GTPS by³, bez w¹tpienia,
Daniel Kufel. Wygra³ bowiem konkurs
na Pomorsk¹ Grafikê Roku, otrzymuj¹c jed-
nocze�nie honorow¹ nagrodê artystyczn¹.
Ten wyj¹tkowy artysta jest absolwentem
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk pla-
stycznych w Gdañsku (obecnie ASP). Zaj-
muje siê malarstwem, rysunkiem i grafik¹

komputerow¹. Mieszka w Trut-
nowych w gminie Cedry Wielkie,
gdzie w 1983 r. naby³ w stanie
ruiny licz¹cy 1200 m kw. dom
podcieniowy. Do dzisiaj poch³ania
go jego renowacja i doprowa-
dzenie do stanu �wietno�ci. Na-
tomiast ukochane ¯u³awy Gdañ-
skie, których mieszkañców ju¿
nie ma (w przeciwieñstwie do
Kaszub i Kociewia) sta³y siê
jego jedn¹ z g³ównych inspiracji.
Odtwarza je w swoich fantastycz-
no-ba�niowych dzie³ach wyra-
staj¹c na jednego z najciekaw-

szych twórców w Polsce pó³nocnej.
Uroczysto�æ wrêczenia nagród sta³a siê

te¿ okazj¹ do wspomnienia, zmar³ego nie-
dawno, wybitnego pomorskiego artysty
plastyka Henryka M¹drawskiego. Olbrzy-
mi¹ czê�æ swojego ¿ycia po�wiêci³ w³a�nie
GTPS-owi, a przede wszystkim sztuce.

Tymczasem przed nami, ju¿ w przysz³ym
roku, jubileuszowa 40 edycja konkursu
Pomorska Grafika Roku. Zapewne bêdzie
co podziwiaæ.

JAROS£AW BALCEWICZ

Wrêczenie nagród Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki, to zawsze wyj¹tkowe wydarzenie.
St¹d te¿ galeria �PUNKT� przy ul. Chlebnickiej 2 wype³ni³a siê po brzegi osobami dla których
kultura i sztuka nie s¹ pojêciami abstrakcyjnymi.
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�To s¹ ch³opcy z tamtych lat�� pomy-
�la³em wchodz¹c do Sali, w której odbywa-
³o siê kolejne, coroczne, kole¿eñskie spo-
tkanie kilkudziesiêciu, dobrze mi znanych
okrêtowych weteranów � budowniczych
statków Stoczni Gdañskiej. Zebranych ko-
legów tradycyjnie powita³ in¿. Zygmunt
Pabi�, inicjator i organizator tej � licz¹cej
ponad sto osób, grupy zas³u¿onych stocz-
niowców.

Na wstêpie, jak zawsze, minut¹ ciszy
uczczono pamiêæ zmar³ych w ostatnim cza-
sie kolegów. A potem rozpoczê³y siê �d³u-
gie Polaków rozmowy� o minionych czasach
oraz aktualnych, niezrozumia³ych i nieuza-
sadnionych wydarzeniach jakie maj¹ miej-
sce w przemy�le okrêtowym � o likwidacji
najwiêkszych polskich stoczni w Szczeci-
nie i Gdyni oraz trudnej i niepewnej ci¹gle
egzystencji Stoczni Gdañskiej, a tak¿e set-
kach zak³adów w ca³ym kraju, produkuj¹-
cych okrêtowe wyposa¿enie.

O wydarzeniach �tamtych lat� � po-
cz¹wszy od okresu gdy budowali�my statki
o napêdzie parowym, a tak¿e o aktualnej sy-
tuacji Stoczni Gdañskiej � nie posiadaj¹cej

W ich sercach pozosta³ ból, a przecie¿ mia³o byæ inaczej�
w³asnej pochylni, rozmawia³em z in¿yniera-
mi: Andrzejem Gawêd¹, Henrykiem Jan-
kowskim, Tadeuszem Gaworowskim i Bog-
danem Perzem.

Nastêpnie, przys³uchuj¹c siê dyskusjom
i rozmowom w poszczególnych grupach,
zwróci³em uwagê, na ogromne zaintereso-
wanie krytyczn¹, w chwili obecnej, sytuacj¹
przemys³u okrêtowego, a szczególnie uko-
chanej przez wszystkich Stoczni Gdañskiej.

Przecie¿ dla niej po�wiêcili ca³e
swoje doros³e ¿ycie, opusz-
czaj¹c rodzinne domy, przyby-
waj¹c do Gdañska z ró¿nych
miejscowo�ci naszego kraju.
Tutaj, w szko³ach budowy okrê-
tów � �Conradinum� i Poli-
technice Gdañskiej, oraz na
stoczniowych wydzia³ach zdo-
bywali�my praktyczn¹ wiedzê
o budownictwie okrêtowym,
a Stocznia Gdañska by³a na-
szym domem � mówi jeden ze
stoczniowych weteranów in¿.
Janusz Straszak, a naszym wzor-

cem byli s³ynni stoczniowi pionierzy z poko-
lenia prof. dr hab. in¿. Jerzego
Doerffera, mgr in¿. Wac³awa
Czarnowskiego, in¿. Leona Len-
dziona, którzy nauczyli nas
patriotyzmu i pracy przy odbu-
dowie Gdañska i swojego za-
k³adu pracy. Dodajmy ¿e, wielu
z tych sêdziwych obecnie pa-
nów swoj¹ karierê rozpoczyna-
³o od zawodów robotniczych,
a w godzinach popo³udniowych
uzupe³niali swoje wykszta³cenie
na studiach wieczorowych.

Zasób wiedzy i wyniki ich
wysi³ku � to wysoka pozycja

polskiego przemy-
s³u okrêtowego w �wiecie i fakt
przyznania mu miana przemys³u
narodowego. Statki z tabliczk¹
firmow¹ Stoczni Gdañskiej z po-
wodzeniem p³ywa³y pod ban-
derami pañstw ze wszystkich
kontynentów, a to niew¹tpliwa
zas³uga pokolenia ludzi o któ-
rych piszê.

W skupieniu i ogólnym uzna-
niem wys³uchali�my wypowie-
dzi in¿. Brunona Przewo�nika,
który powiedzia³:

,,Dzisiaj my wszyscy patrzymy z ¿alem
i z³o�ci¹ na te zmarnowane wysi³ki tak
wielkiej rzeszy zaanga¿owanych ludzi, nie
maj¹c mo¿liwo�ci przeciwstawienia siê ol-
brzymiej i bezmy�lnej likwidacji potê¿nego
dorobku narodu. Dotyczy to równie¿ na-
szej floty, rybo³ówstwa i innych dziedzin
gospodarki morskiej. Uczestnicz¹c, jak
wielu rodaków w politycznych przemia-
nach kraju, mia³em nadziejê na zatrzymanie
niechlubnego procesu likwidacji Stoczni

Gdañskiej, zapocz¹tkowanego przecie¿ po-
lityczn¹ decyzj¹ ówczesnego premiera Mie-
czys³aw Rakowskiego. Tymczasem likwida-
cja w majestacie prawa, w³adzy i demokracji
� dotyczy równie¿ innych stoczni, ca³ego
przemys³u okrêtowego, to wielkie rozcza-
rowanie dla wielu tysiêcy ludzi bior¹cych
udzia³ w rozwoju tego przemys³u: od pro-
fesorów wy¿szych uczelni, poprzez in-
¿ynierów i techników, ekonomistów do
majstrów i robotników, czyli bez ma³a mi-
lionowej rzeszy fachowców w bran¿y. Czy
mo¿emy spokojnie patrzeæ na likwidacjê na

Z A G £ A D A
polskiego przemys³u okrêtowego!!!

Kole¿eñskie rozmowy

Fragment Stoczni Gdañskiej z tamtych lat...

Dyskusja o stoczniowych pochylniach...
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Usytuowany jest w Gdañsku na Starym
Przedmie�ciu obok kaplicy �w. Anny ko-

�cio³a �w. Trójcy i Muzeum Narodowego �
dawnego klasztoru Franciszkanów. Pomnik
jest darem dla miasta Gdañska od ks. Pra³ata
Henryka Jankowskiego by³ego ju¿ dzi� pro-
boszcza parafii �w. Brygidy. Pomnik posta-
wiono w 2000 roku, a autorem jest artysta
rze�biarz Józef Fuks.

�w. Wojciech pochodzi³ z czeskiego ksi¹¿ê-
cego rodu S³awnikowiców, których siedzib¹
by³y Libice. Urodzi³ siê prawdopodobnie
w 956 r. (brak dok³adniejszych danych).
W m³odzieñczym wieku rodzice wys³ali go na
nauki do stanu duchownego do Magdeburga.
Jako 25-letni subdiakon wraca do Czech, gdzie
w czerwcu 983 r. przyjmuje �wiêcenia konse-
kracyjne na biskupa Pragi dok¹d przyby³ boso
aby wykazaæ swoje uni¿enie wobec zaszczy-
tu, jaki go spotka³. W 988 r. z powodu kon-
fliktu z ksiêciem Boles³awem II i wiernymi,
którzy nie przestrzegali zasad ¿ycia chrze�ci-
jañskiego, opuszcza Pragê. W roku 990 wstê-
puje do zakonu Benedyktynów, jako zakonnik
wraca do Pragi i po pewnym czasie znowu j¹
opuszcza udaj¹c siê tym razem do klasztoru
na Awentynie. Do Pragi nie ma co wracaæ
z obawy przed ksiêciem Boles³awem II, który
w Libicach zamordowa³ mu czterech z piêciu
braci. Ocala³ jedynie ostatni brat Sobibór bêd¹-
cy wówczas na wyprawie wojennej z polskim
ksiêciem Boles³awem Chrobrym. W grudniu
996 roku Wojciech udaje siê do Polski przez
Wêgry z uwagi na swoje wcze�niejsze kontak-
ty z Boles³awem Chrobrym. Przyby³ prawdo-
podobnie na prze³omie lutego i marca 997 r.
z zamiarem nawracania Prusów. Po pobycie na
dworze Boles³awa Chrobrego w Gnie�nie uda³
siê drog¹ wodn¹ z towarzysz¹cym mu orsza-
kiem zbrojnych do Gdañska. Po drodze za-
trzyma³ siê w Gorzêdzieju nad Wis³¹, gdzie
odprawi³ mszê �w. w grodzie. Obecnie stoi
tam zabytkowy ko�ció³ z XIV wieku. Zatrzy-
ma³ siê tak¿e na krótko przed Pruszczem na
po³udnie od Oruni. Miejsce to do dzisiaj na-
zywa siê �wiêty Wojciech i podobno tam te¿

spoczywa³o jego cia³o po mêczeñskiej �mierci
przez trzy lata. Tam te¿ za³o¿ono w 1222
roku ko�ció³ pod jego wezwaniem. Do Gdañ-
ska przyby³ �w. Wojciech przed Wielkanoc¹
bo 28 marca lub 11 kwietnia w Wielkanoc
ochrzci³ du¿¹ ilo�æ ludzi, których wcze�niej
przecie¿ musia³ do tego przygotowywaæ.

Z pobytem biskupa Wojciecha wi¹¿e siê
pierwsza pisownia nazwy Gdañsk cytowana

przez opata Jana Kanapariusza �Urbs Gydda-
nyze�. Opat Kanapariusz spisa³ te wydarze-
nia na podstawie relacji jednego z towarzyszy
podró¿y �w. Wojciecha, jego brata przyrodnie-
go Radzima Gaudentego. Po �wiêcie Wielkiej
Nocy biskup Wojciech uda³ siê do Prusów �
plemienia Pomezanów. Wyl¹dowali za obec-
nym Elbl¹giem ko³o Truso. Prusowie ustosun-
kowali siê do nich wrogo i kazali opu�ciæ ich
teren. �w. Wojciech pragn¹c jednak kontynu-
owaæ swoj¹ misjê powróci³ ponownie z towa-
rzyszami. Trafi³ do �wiêtego Gaju, gdzie pod-

czas odpoczynku zo-
sta³ pojmany, zel¿ony
i zamordowany. Zgin¹³
od ciosów w³óczni, od-
r¹bano mu g³owê i osa-
dzono na palu, aby jesz-
cze bardziej ukaraæ winnego, który chcia³ im
g³osiæ dobr¹ nowinê. Sta³o siê to 23 kwietnia
997 r. Na takie zachowanie Prusów mia³y
wp³yw ich wierzenia. Obcym nie wolno by³o
wstêpowaæ do gajów i �róde³, w których mia-
³y przebywaæ duchy opiekuj¹ce siê miejscow¹
ludno�ci¹. Nie wolno by³o tam wycinaæ drzew,
zrywaæ trawy czy kwiatów aby bóstwa nie
uciek³y jak ptaki. Powszechnie do czasów
krzy¿ackich panowa³o wielo¿eñstwo, a liczba
¿on nie by³a ograniczona. ¯yli do�æ krótko,
mocno nadu¿ywali alkoholu, uwielbiali ³a�niê,
której przypisywali znaczenie zdrowotne i byli
bardzo czy�ci. W walce z nap³ywaj¹c¹ cywi-
lizacj¹ zachodni¹ stopniowo wyginêli lub za-
symilowali siê z naje�d�cami.

Boles³aw Chrobry gdy dowiedzia³ siê o mor-
dzie pope³nionym na biskupie Wojciechu wy-
kupi³ cia³o od Prusów i pochowa³ w katedrze
Gnie�nieñskiej. Kiedy wie�æ o mêczeñskiej
�mierci Wojciecha dotar³a do Rzymu przyst¹-
piono do pisania ¿ywota mêczennika i w roku
999 og³oszono kanonizacjê zamordowanego
biskupa. Dokona³ tego papie¿ Sylwester II usta-
nawiaj¹c zarazem osobn¹ metropoliê dla Polski
z arcybiskupstwami w Gnie�nie oraz biskup-
stwami w Ko³obrzegu, Krakowie i Wroc³awiu.
Pierwszym arcybiskupem gnie�nieñskim zo-
sta³ brat �w. Wojciecha � Radzim Gaudenty.
Od tamtego czasu �w. Wojciech jest patronem
Polski. W roku tysiêcznym podczas spotkania
cesarza niemieckiego Ottona III z ksiêciem Bo-
les³awem Chrobrym og³oszono utworzenie sa-
modzielnej metropolii w Gnie�nie. Na tamte
czasy by³o to wydarzenie o nies³ychanej wadze
politycznej. Dla upamiêtnienia �w. Wojciecha
w 1170 roku wykonano z br¹zu specjalne drzwi
w Katedrze Gnie�nieñskiej z osiemnastoma
scenami z jego ¿ycia.

 TADEUSZ M£YNIK

naszych oczach dorobku ¿ycia tak
wielkiej rzeszy ludzi morza, g³êbokich
patriotów?

Czy mo¿emy wierzyæ demokratycz-
nie wybranym w³adzom, ¿e obroni¹
nasz dorobek? Czy nie staæ nas, lub
nie potrafimy przeprowadziæ ca³o�cio-
wej analizy gospodarki morskiej i jej
op³acalno�ci, a nie tylko wyodrêbnio-
nych jej ogniw? Czy nie widzimy kon-
sekwencji z likwidacji stoczni dla wielu
innych przedsiêbiorstw? Czy nie jest
to likwidacja konkurencji dla stoczni
zachodnich nie bacz¹c na w³asny in-

teres? Czy Polska odwraca siê ty-
³em do morza wbrew oczekiwaniom
pokoleñ? Czy nie staæ nas na praw-
dziw¹ informacjê dla spo³eczeñ-
stwa o roli przemys³u okrêtowego
w Polsce? Czy kto� wreszcie odpo-
wie na te pytania przed narodem?
Tyle i wiele innych pytañ nasuwa
siê patrz¹c na obecn¹ sytuacjê.
Kto� zapewne odpowie za to przed
histori¹! Ale bêdzie ju¿ za pó�no na
ratunek!�.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

Pomnik �w. Wojciecha
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Wokó³ Komisariatu
Generalnego RP

przy Nowych Ogrodach

Gmach S¹dów. Z prawej strony dawny S¹d Kryminalny

Nowe Ogrody by³y niegdy� rzeczywi-
�cie dzielnic¹ ogrodów. Pierwszy tu-

tejszy ogród (ortus) zapisano w ksiêgach
gruntowych w 1378 r. W roku 1385 by³o
ich ju¿ 12, w 1430, w którym pojawi³a siê
obecna nazwa, co najmniej 45. Od 1656 r.
chroni³ je zewnêtrzny ci¹g fortyfikacji.
Wkrótce by³o ju¿ ponad 200 ogrodów, licz-
ne gospody i letnie rezydencje gdañsz-
czan i polskiej szlachty. Wielkie zmiany
przynios³a druga po³owa XIX w. i wiek
XX. W 1867 r. pierwszy wykop kolei odci¹³
Nowe Ogrody od zaliczanego dot¹d do
nich Targu Rakowego. Po rozbiórce forty-
fikacji wewnêtrznych ul. Huci-
sko (nazwana tak od starej
huty srebra nad Raduni¹) po-
³¹czy³a je z reszt¹ �ródmie�cia.
Przy Nowych Ogrodach po-
wsta³a reprezentacyjna zabu-
dowa, w znacznym stopniu
zachowana do dzi�. Kilka bu-
dowli uleg³o zniszczeniu, ale
tego, co zosta³o, starczy³oby
dla ozdobienia g³ównej ulicy
niejednego europejskiego mia-
sta. Zachowana na szczê�cie
typowa dla Gdañska numera-
cja obiegowa zaczyna siê od
dawnej bramy Majorów u zbie-
gu z dzisiejsz¹ Pohulank¹ (daw-
n¹ Drog¹ Tarnowej Doliny), by
po doj�ciu do przed³u¿enia
ul. 3 Maja przeskoczyæ na drug¹ stronê.
Na cisn¹ce siê na usta pytanie, dlaczego
po numerze 8�12 (Urz¹d Miejski) nastê-
puje nr 27, odpowiadam: miêdzy Urzê-
dem Miejskim i kolej¹, sta³ od 1886 r. bu-
dynek Rejencji Gdañskiej (pó�niejszego
Senatu Wolnego Miasta), nosz¹cy nr 10�
16 (na jego miejscu jest dzi� przed³u¿enie
al. 3 Maja), a za torami, w stronê Targu
Rakowego by³a jeszcze lo¿a masoñska
�Eugenia� i kilka dalszych domów (nr 17
do 21). Po drugiej stronie, tam gdzie dzi�
jest parking policyjny, by³ jeszcze gmach
Sejmiku z 1883 r. (nr 23�25), miêdzy dwie-
ma kamieniczkami (nr 22 i 26).

Tutaj zajmiemy siê blokiem, ograniczo-
nym ulicami Nowe Ogrody, Strzeleck¹,
Kurkowa i 3 Maja. Przed rozbiorami sta³y
tu w�ród drzew i kwiatów rezydencje i domy

letnie gdañszczan i polskiej szlachty. Zmia-
nê charakteru dzielnicy przyniós³ wiek
XIX. W 1858 r. na dzia³ce nr 29 wzniesiono
budynek S¹du Kryminalnego (Schwurge-
richt) z aresztem od strony ul. Kurkowej,
do którego przeniesiono 130 wiê�niów
trzymanych dot¹d w zak³adzie przy Ratu-
szu Staromiejskim. W 1883 r. oddano do
u¿ytku wspomniany wy¿ej gmach Sejmiku
Ziemskiego (nr 22�26), wykorzystuj¹cy
motywy architektoniczne Starego Gdañ-
ska. Nieco prze³adowany na zewn¹trz, mia³
eleganckie i funkcjonalne wnêtrza. W latach
miêdzywojennych mie�ci³ Sejm (Volkstag)

Wolnego Miasta. Wypalon¹ ruinê po 1945 r.
rozebrano. Czê�æ dzia³ki zajê³a poszerzona
Al. 3 Maja. W 1891 r. pod nr 28 wzniesiono
budynek Intendentury XVII Okrêgu Kor-
pusy Armijnego. W 1904 r. rozbudowano
areszt �ledczy przy Kurkowej. W 1910 r.
oddano do u¿ytku wzorowo zaprojektowa-
ny gmach Królewskiego S¹du Ziemskiego
i Administracyjnego (nr 30�34), do dzi�
pe³ni¹cy funkcje s¹dowe. Z kartusza her-
bowego nad wej�ciem usuniêto po ostat-
niej wojnie pruskiego or³a. Przetrwa³y to-
warzysz¹ce mu zwykle postacie dzikusów
z maczugami, którzy maj¹ tu dziwnie ³agod-
ny wygl¹d.

W ca³ym tym kwartale, który mo¿na by
nazwaæ s¹dowym, najbogatsz¹ historiê ma
neobarokowy budynek nr 27. Pierwsza wia-
domo�æ o parceli pochodzi z roku 1878,

w którym �dokupi³y j¹� w³adze s¹dowe.
Od roku 1890 pojawia siê w tym miejscu na
planach S¹d Ziemski (Landsgericht). Po
przeniesieniu go do nowego gmachu musia-
³a nast¹piæ rozbiórka, bo na planie z 1911 r.
jest w tym miejscu pusty plac. Dalsze wia-
domo�ci znajdujemy w Centralnej Gazecie
Zarz¹du Budownictwa (Zentralblatt der Bau-
verwaltung) z 18 wrze�nia 1915 r.: �W la-
tach 1911�1913 wzniesiono w Gdañsku
wspólny budynek s³u¿bowy dla Zarz¹du
Zagospodarowania Wis³y (Weichselstrom-
bauverwaltung) i Kolegium Szkolnego
(Schulkollegium) Prowincji. Parcela le¿y

przy Nowych Ogrodach, krót-
kiej, szerokiej ulicy, obsadzonej
g³ównie nowszymi budynkami
publicznymi i jest obustronnie
zabudowana. W celu uzyska-
nia tutaj mo¿liwie zamkniêtego
krajobrazu ulicznego, wybrano
dla d³ugiej na 38,45 m fasa-
dy frontowej postaæ spokojn¹
i w pe³ni w³¹czaj¹c¹ siê w liniê
zabudowy. Plan pokazuje pra-
wie prostok¹tny budynek fron-
towy z do³¹czonym skrzyd³em
bocznym d³ugim na 39,5 m�.
Przewidziano mo¿liwo�æ dobu-
dowania oficyny. Przy projek-
towaniu zwrócono uwagê na
umo¿liwienie jednoczesnej pra-
cy obu urzêdów. �Schody, sienie

i pomieszczenia pomocnicze, jak równie¿
przewidziana na egzaminy sala posiedzeñ
na parterze, s¹ przeznaczone do wspólnego
u¿ytku�. W piwnicy ulokowano kot³y cen-
tralnego ogrzewania, na dolnym parterze
mieszkania ni¿szych urzêdników, wy¿sze
kondygnacje przeznaczono na pomieszcze-
nia s³u¿bowe. Z poddasza wydzielono dwie
du¿e kre�larnie. Do konstrukcji budynku
w znacznym stopniu wykorzystano beton
i ¿elbeton. Artyku³ zawiera plany i przekro-
je, a tak¿e opis starannie zaprojektowanej,
gustownej kolorystyki wnêtrz, któr¹ mo¿-
na by przywróciæ, tam gdzie znik³a. Projekt
sporz¹dzi³ na podstawie wstêpnego szkicu
ministerialnego gdañski budowniczy Sie-
bert, w kierowaniu budow¹ wspomaga³ go
rz¹dowy budowniczy Kussin. Pe³ne koszty
budowy wynios³y 293 400 marek.

Wokó³ Komisariatu
Generalnego RP

przy Nowych Ogrodach
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Tutaj rezydowa³ Komisarz Generalny RP. Po lewej dawny budynek in-
tendentury wojskowej

Nied³ugo po ukoñczeniu budynku wy-
buch³a I wojna, w której wyniku Polska
odzyska³a niepodleg³o�æ i powsta³o Wolne
Miasto Gdañsk. W 1921 r. Miêdzysojusz-
nicza Komisja Podzia³u Mienia przekaza³a
Polsce obiekty przy Nowych Ogrodach 27,
28�29 i 7. W pierwszym z nich ulokowano
Urz¹d Generalnego Komisarza RP, w dru-
gim polskich delegatów do nowej Rady
Portu i Dróg Wodnych. W trzecim, zbudo-
wanym w 1893 dla laryngologa Gustawa
Augusta Thornwalda, znalaz³ miejsce In-
spektorat Ce³ oraz dwa kluby: Polski i Mor-
ski. Po zajêciu Gdañska przez hitlerowsk¹
Rzeszê w 1939 r. budynek nr 27 sta³ siê
g³ówn¹ gdañsk¹ siedzib¹ gestapo. Zacz¹³
siê najbardziej ponury okres w jego dzie-
jach. Ilu ludzi � Polaków, ¯ydów, tak¿e
Niemców � tutaj zamêczono, albo wys³ano
st¹d na zag³adê w obozie, nie podejmujê
siê policzyæ. W 1945 r., po naprawieniu
szkód wojennych ulokowano w historycz-
nym budynku Komendê Milicji, zwanej
�Obywatelsk¹�. Nowy rozdzia³ historii nie
by³ tak krwawy jak poprzedni, ale te¿ nie
wolny od krzywd i bezprawia. Po upadku

komunizmu i zreor-
ganizowaniu s³u¿b
porz¹dkowych na
nowych zasadach
mie�ci siê tu Miej-
ska Komenda Poli-
cji. Wojnê przetrwa³
w tym bloku tak¿e
dawne budynki In-
tendantury (nr 28)
i S¹du Kryminalne-
go (nr 29), oba dzi�
po³¹czone ze sob¹,
oczywi�cie tak¿e
wielki gmach s¹-
dów i zak³ad karny
na zapleczu.

Wszystkie te bu-
dynki maj¹ wielk¹
warto�æ historyczn¹ i krajobrazow¹. Jak to
� powiedz¹ Czytelnicy � wiêzienie te¿?
Tak. Drodzy Pañstwo, te¿. W gdañskim za-
k³adzie zachowa³a siê cela, w której od 23
do 29 lipca 1917 roku wiêziono Józefa Pi³-
sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.
Na gmachu Komisariatu Generalnego by³a

przed wojn¹ tablica, która o tym przypomi-
na³a. Mi³o mi poinformowaæ, ¿e w³a�nie
powsta³ komitet, który postawi³ sobie za
cel przywrócenie tablicy. Do tej sprawy
wrócimy w nastêpnym numerze naszego
czasopisma.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Kwiecieñ to dla nas Polaków nie tylko miesi¹c �wi¹t Wielkanoc-
nych, ale tak¿e miesi¹c pamiêci o naszym Wielkim Rodaku Janie

Pawle Drugim, którego czwart¹ rocznicê �mierci bêdziemy
obchodzili. Zamieszczamy z tej okazji wiersz pani Zofii Sokó³

skomponowany w ho³dzie Ojcu �wiêtemu w rocznicê Jego
�mierci.

Krzy¿ na Giewoncie
Drogowskaz zagubionych
Wschodz¹ce s³oñce
Wzniesiony rêk¹ cz³owieka
Krzy¿ na Giewoncie
Czy bli¿ej st¹d do nieba
Czy bli¿ej do wieczno�ci
Ojcze �wiêty
Dla Ciebie na chwa³ê
Znak Twojej obecno�ci
Nam nie wolno zapomnieæ
Gdy w ostatnich godzinach
Dr¿¹c¹ d³oni¹ tuli³e� Krzy¿
W imiê Ojca i Syna�..
Jestem Pewna, ¿e wtedy
By³e� tu pod Giewontem
I patrzy³e� na szczyty
� potem Anio³ Ciê uniós³
do niebieskich przestworzy
gdzie wieczno�æ
bramy �wiêto�ci otwiera,
A krzy¿ na Giewoncie
Stoi jak sta³
�wiadek wielkich wydarzeñ
B³yszczy w�ród ska³.
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18 lutego br. w Sali Tradycji Aresztu
�ledczego w Gdañsku odby³a siê sesja po-
pularnonaukowa po�wiêcona historii zwi¹z-
ków Marsza³ka Pi³sudskiego z Gdañskiem
i Pomorzem. Zagajenia dokona³ wicedyrek-
tor Aresztu �ledczego, pan Waldemar Ko-
walski w paru s³owach prezentuj¹c historiê
wiêzienia w Gdañsku. Pokaza³ i wyja�ni³

symbole s³u¿by wiêziennej: pochodnie ozna-
czaj¹ sprawiedliwo�æ, miecz � karê, a li�cie
dêbu � paramilitarny charakter s³u¿by wiê-
ziennej. Na �cianach �wietlicy aresztu �led-
czego wisz¹ obrazy: ulicy Kurkowej i gma-
chu wiêzienia z 1917 r., portret brygadiera
Józefa Pi³sudskiego oraz portret pierwszego
dowódcy wiêzienia w Gdañsku po 1945 r.,
Boles³awa Romaniaka ps. Sokó³ i Bolek
straconego 7 V 1946 r. Prezentowany jest te¿
sztandar jednostki i krata okienna z karce-
ru. Odegrano z magnetofonu i od�piewano
hymn narodowy i �Marsz I Brygady�

Nastêpnie mgr Czes³aw Skonka przywi-
ta³ uczestników sesji reprezentuj¹cych sto-
warzyszenia: �Nasz Gdañsk�, PTTK, Cen-
trum Kultury Tatarskiej, gdañskie muzea
oraz wrêczy³ dyrektorowi aresztu, studium
swojego autorstwa �Pomorskie �lady Józe-
fa Pi³sudskiego�. Mgr Czes³aw Skonka bê-
d¹cy Prezesem Stowarzyszenia Mi³o�ni-
ków Tradycji �Mazurka D¹browskiego�,
przypomnia³ te¿ cele dzia³alno�ci Stowa-
rzyszenia, w�ród których naczelne miejsce
zajmuje obchodzenie rocznic wielkich na-
rodowych wydarzeñ:
� Konfederacji Barskiej (241-lecie),
� Odzyskania niepodleg³o�ci (91-lecie),
� Wyzwolenia Warmii i Pomorza przez od-

dzia³y gen. Henryka D¹browskiego (202-
-lecie),

� Obrony Ksiêstwa Warszawskiego (200-
-lecie),

SESJA STOWARZYSZENIA
MI£O�NIKÓW TRADYCJI

�MAZURKA D¥BROWSKIEGO�
� �mierci F. Chopina (160-lecie),
� Przybycia do Polski B³êkitnej Armii

Hallera (90-lecie),
� �mierci Romana Dmowskiego (50-lecie).

Planuje siê równie¿ uroczyste obchody
20-lecia powo³ania i dzia³alno�ci Stowarzy-
szenie Mi³o�ników Tradycji i Hymnu Na-
rodowego.

4 IV � w rocznicê odbê-
dzie siê specjalna uroczy-
sto�æ w Domu Kultury �M³y-
niec� na Zaspie.

1� 3 V � planuje siê 15
rajd samochodowy w Mar-
goninie i w Niechanowie ko³o
Gniezna.

W planach jest te¿ przy-
gotowanie medalu �Józef Wy-
bicki obroñca Ksiêstwa War-
szawskiego�.

Przygotowuje siê wydanie
41. numeru �Pie�ni Skrzydla-
tej�.

13�14 VI � w Kamieñcu ko³o Susza,
gdzie stacjonowa³ Napoleon w 1807 r., pla-
nuje siê okoliczno�ciow¹ imprezê.

Referat: �Brygadier Pi³sudski w gdañ-
skim wiêzieniu� wyg³oszony zosta³ przez
p. Waldemara Kowalskiego. W opracowa-
niu swojego referatu autor powo³a³ siê na
wspomnienia genera³a Kazimierza Sosn-
kowskiego �O Józefie Pi³sudskim�. Pi³sudski
i Sosnkowski zostali aresztowani w War-
szawie 22 lipca 1917 r., a nastêpnie w nocy
przewiezieni do Gdañska, gdzie 23 lipca
po pó³nocy ok. 1.30 zostali umieszczeni
w gdañskim wiêzieniu. Pi³sudski przyby³
w mundurze brygadiera. Przywieziono ich
tu dlatego, ¿e w Gdañsku le¿¹cym wów-
czas w strefie przyfrontowej ³atwiej by³o
o wyrok �mierci. O ich pobycie w gdañskim
wiêzieniu dowiedzia³ siê polonijny ksi¹dz
Alojzy Rapior, który powia-
domi³ o tym natychmiast
gdañsk¹ Poloniê. Wtedy roz-
puszczono plotki o próbie
odbicia Pi³sudskiego i Sosn-
kowskiego przez Polaków.
Na to Niemcy w odwecie wy-
pu�cili plotkê o tym, ¿e Pi³-
sudski by³ wiêziony w XVII
bloku w twierdzy Wis³ouj�cie.
Ta plotka okaza³a siê dosyæ
skuteczna i d³ugo utrzymy-
wa³o siê przekonanie o obec-
no�ci Pi³sudskiego w twier-

dzy Wis³ouj�cie. Cen-
ne uwagi o pobycie Pi³sudskiego w Gdañ-
sku znajdziemy te¿ w pracy M. J. Wielo-
polskiej �Wiêzienne drogi Komendanta�.
W 1917 r. Pi³sudski i Sosnkowski 29 lipca
opu�cili wiêzienie w Gdañsku. Sosnkowski
trafi³ do Wessel, a Pi³sudskiego osadzono
w twierdzy w Magdeburgu, gdzie przeby-
wa³ do 10 XI 1918 r. Ciekawostk¹ jest, ¿e
8 lutego br. mija 90. rocznica powo³ania
przez Pi³sudskiego w 1919 r. polskiej struk-
tury wiêziennej. W trakcie odbywaj¹cej siê
sesji powo³ano Komitet Odtworzenia Tabli-
cy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Gdañ-
sku � na budynku Komendy Miejskiej Po-
licji przy Nowych Ogrodach. Do Komitetu
wesz³a du¿a liczba znakomitych osób z Pre-
zydentem Gdañska i Przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej na czele.

Przy okazji powo³ania Komitetu przypo-
mniano wizyty Pi³sudskiego w Trójmie�cie:
w 1917 i w 1921 by³ w Gdañsku. W 1928
i 1931 by³ w Gdyni, gdzie jego córki Wan-
da i Jadwiga zosta³y matkami chrzestnymi
statków, którym nadano ich imiona. Mgr
Czes³aw Skonka wyg³osi³ referat: �Zwi¹zki
Marsza³ka Pi³sudskiego z Pomorzem�.

W obszernym wyst¹pieniu prezes naj-
pierw wskaza³ na miejsca zwi¹zane z pa-
miêci¹ o Pi³sudskim w Gdañsku: Dworzec
G³ówny, Ko�ció³ p.w. Chrystusa Króla przy
ul. Rogaczewskiego, Gimnazjum Polskie
obecnie CKUME im. Józefa Pi³sudskiego,
Bia³¹ Wie¿ê � Rocznik Gdañski po�wiêco-
ny Pi³sudskiemu, Stypendium Pi³sudskie-
go ufundowane przez Poloniê Gdañsk¹ �
jej stypendyst¹ by³ Marian Pelczar, który
napisa³ ksi¹¿kê �Polski Gdañsk�.

Inne miejsca w Gdañsku zwi¹zane z Pi³-
sudskim to: Ko�ció³ �w. Brygidy, gdzie ufun-
dowano tablicê po�wiêcon¹ Marsza³kowi,
Bank Ludowy z napisem po�wiêconym
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córkom Pi³sudskiego, Westerplatte, gdzie
w 1933 r. dokonany zosta³ desant na stat-
ku �Wilia�, zorganizowany przez Pi³sudskie-
go, bez zgody Ligi Narodów. W dalszej
czê�ci wyk³adu prelegent omówi³ w jaki
sposób 25 pomorskich miast i wiosek jest
zwi¹zanych z Marsza³kiem Pi³sudskim:
Che³m nad Wis³¹, Dêblin ko³o Skarszew,
Garczyn, Gdynia (Dom Kolejarza im. Józefa
Pi³sudskiego), Go³uñ, Grudzi¹dz (1921 r.),
Hel (12 VII 1928 r.), Jab³uszko, Ko³obrzeg,
Kwidzyn, Lubawa, Lubieszewo, Madera
ko³o Konarzyn, Puck, S³upsk, Sopot, Szcze-
cinek, �wiecie, Tczew, Toruñ, Wa³cz. Wiele
z tych informacji znajdujemy w pracy pre-
zesa Skonki �Pomorskie �lady Marsza³ka

Pi³sudskiego�. Patronat nad
ksi¹¿k¹ o Pi³sudskim obj¹³
Micha³ Ogiñski potomek Mi-
cha³a Xawerego Ogiñskiego,
autora poloneza �Po¿egna-
nie Ojczyzny�.

Do ciekawostek nale¿y
fakt, ¿e dziadek pana Czes³a-
wa Skonki, Feliks Palmowski
by³ cz³onkiem PPS � Frakcja
Rewolucyjna i dzia³aczem
rewolucyjnym. Wyst¹pienie
pana Rufina Godlewskiego
(ze Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk�), zaproszonego do
Komitetu Odtworzenia Ta-

blicy Marsza³ka J. Pi³sudskiego. Pan Go-
dlewski zaapelowa³, aby wyst¹piæ o zbiórkê
po symbolicznej z³otówce na cel odtworze-
nia Tablicy. Podsun¹³ równie¿ my�l, aby
zwróciæ siê do plastyków z pro�b¹ o za-
projektowanie wygl¹du Tablicy.

W dyskusji najwiêcej pytañ dotyczy³o
historii gdañskiego wiêzienia.

Ostatnim punktem sesji by³o zwiedzenie
celi Józefa Pi³sudskiego w Areszcie �led-
czym, oraz karceru w bloku nr VI.

Tydzieñ pó�niej na posiedzeniu Zarz¹du
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� by³ obecny
mgr Czes³aw Skonka. Na jego pro�bê prof.
Andrzej Januszajtis, zgodzi³ siê zostaæ Ho-
norowym Przewodnicz¹cym Komitetu Od-

tworzenia Tablicy Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego. Na ostatnim zebraniu Zarz¹du Sto-
warzyszenia �Nasz Gdañsk� � przedstawi-
cieli Mi³o�ników Mazurka D¹browskiego
oraz przedstawicieli Aresztu �ledczego
zosta³ wybrany komitet organizacyjny ca³ej
uroczysto�ci, o którego pracach po wiêk-
szym ich uszczegó³owieniu ju¿ w nastêp-
nym numerze napiszemy.

RUFIN GODLEWSKI
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MUZEUM Z PRZYSZ£O�CI¥ (1)
Wywiad z wicedyrektorem Muzeum II Wojny �wiatowej dr. Januszem Marszalcem

D.W. Dlaczego Muzeum II Wojny �wiatowej
powstanie akurat w Gdañsku?

J.M. Pierwsze strza³y rozpoczynaj¹ce II woj-
nê �wiatow¹ pad³y w³a�nie w Gdañsku � na
Westerplatte i dawnym Placu Heweliusza,
przy którym znajdowa³a siê Poczta Polska.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e to historia i geo-
grafia zadecydowa³y, ¿e nasze miasto jest
najlepszym z mo¿liwych miejsc pod budowê
Muzeum II Wojny �wiatowej. Dodajmy, ¿e
wojna ta nie zakoñczy³a siê dla Polski zwyciê-
stwem, podobnie zreszt¹ jak dla znacznej
czê�ci Europy, która znalaz³a siê pod so-
wieck¹ dominacj¹. Tak¿e w Gdañsku narodzi³a
siê �Solidarno�æ� i rozpocz¹³ siê demonta¿
komunizmu. W 1980 r. nast¹pi³ pocz¹tek koñ-
ca zniewolenia, które zapocz¹tkowa³ rok 1939
i 1945. Jak ¿adne inne miasto polskie Gdañsk
jest predestynowany do stworzenia Muzeum,
które przeka¿e prawdê o wojnie i jej konse-
kwencjach. Opowie�æ tê zakoñczy Europejskie
Centrum Solidarno�ci le¿¹ce zaledwie 1,5 km
w linii prostej od przysz³ego Muzeum II Woj-
ny �wiatowej.
Jestem przekonany, ¿e Nasze Muzeum stanie
siê dla Polaków wielk¹ szans¹ na w³¹czenie siê
w europejsk¹ debatê o pamiêci II wojny, od-
powiedzialno�ci za jej rozpêtanie oraz jej
straszliwych skutkach. Warto podkre�liæ, ¿e
debata toczy siê na zachodzie Europy od cza-
su zakoñczenia wojny i dopiero dziêki upad-
kowi komunizmu mamy szansê, by staæ siê jej
pe³noprawnymi uczestnikami. Bêdziemy mo-
gli w koñcu mocnym � przede wszystkim za�
w³asnym � g³osem powiedzieæ, ¿e Polska mia-
³a wa¿ny wk³ad w militarne zwyciêstwo nad
hitlerowskimi Niemcami. Jest to oczywiste dla
ka¿dego Polaka, ale niekoniecznie dla Francuza
czy Rosjanina. Pomimo, ¿e Polska pierwsza
sprzeciwi³a siê Niemcom hitlerowskim, wy-
sz³a z tego wielkiego konfliktu europejskiego
bez chwa³y zwyciêzcy, czego symbolicznym
wyrazem sta³a siê wielka defilada zwyciêstwa
w Moskwie, do której Polaków nie dopuszczo-
no. Bêdziemy podkre�laæ nasz wk³ad w dzie³o
zwyciêstwa na szerokim tle porównawczym,
nie koncentruj¹c siê na aspektach militarnych,
lecz spo³ecznych. Nie chcemy tworzyæ dru-
giego Muzeum Wojska Polskiego, bo takie ju¿
istnieje, ani muzeum operacji militarnych.

D.W. Wiêc to Muzeum nie odpowie na py-
tanie: który genera³ w II wojnie �wiatowej
by³ najlepszy: Patton, Guderian czy ¯u-
kow?

J.M. Tak naprawdê jest to problem drugorzêd-
ny. Nasz¹ ide¹ jest pokazanie wojny jako
wielkiej tragedii XX wieku. Si³, które do niej
doprowadzi³y oraz jej konsekwencji dla zwy-

rach. Muzeum bêdzie
¿ywym miejscem spo-
tkañ grup rekonstrukcyjnych, m³odzie¿y szkol-
nej i studentów. Funkcja edukacyjna jest dla
nas bardzo wa¿na i bêdzie rozwijana równole-
gle do funkcji naukowej. Chcemy stworzyæ
wa¿ny o�rodek naukowy koordynuj¹cy bada-
nia nad II wojn¹ �wiatow¹ przynajmniej
w skali kraju. Nie zrobi siê tego w ci¹gu 2�3
lat, bo jest to proces � d³ugotrwa³y i skompli-
kowany.

D.W. Czy jest szansa na zbudowanie tego
Muzeum w obliczu pog³êbiaj¹cego siê kry-
zysu, pomijaj¹c ju¿ dyskusjê o tym, czy
jest kryzys czy go nie ma?

J.M. Wielkie instytucje muzealne powstaj¹
w ci¹gu wielu lat, zw³aszcza takie, które mu-
sz¹ zbudowaæ swój zasób ekspozycyjny od
podstaw. Muzeum II Wojny �wiatowej w Gdañ-
sku jest pomys³em premiera Tuska, zreszt¹ �
niezale¿nie od bie¿¹cej polityki, bêdziemy
realizowaæ w Gdañsku wizjê, która sprzyja
obronie polskiej racji stanu. My�lê, ¿e nieza-
le¿nie od politycznych sympatii, ka¿demu
z nas zale¿y na tym, by w �wiatowej prasie
nie pojawia³y siê sformu³owania o �polskich
obozach koncentracyjnych�. Wypada wiêc
mieæ nadziejê, ¿e dziêki zarezerwowanym �rod-
kom bud¿etowym nawet w trudniejszej sytu-
acji ekonomicznej bêdzie mo¿na prowadziæ
skuteczne i systematyczne dzia³ania, które
doprowadz¹ do pe³nej realizacji projektu.
Obecne nasze prace nie generuj¹ wielkich
kosztów, powa¿ne wydatki zaczn¹ siê z chwi-
l¹ uruchomienia procesu inwestycji budowla-
nej. Mam nadziejê, ¿e niezale¿nie od okre-
sowej koniunktury ekonomicznej bêdziemy
mogli sfinalizowaæ nasze dzie³o i zgodnie
z planem otworzyæ podwoje Muzeum dla
zwiedzaj¹cych w r. 2014.
Projekt Muzeum wspiera równie¿ samorz¹d
Gdañska, rozumiej¹c, ¿e powstanie nowej pla-
cówki muzealnej realizowanej ze �wiatowym
rozmachem jest wielk¹ nobilitacj¹ dla miasta.
Przypomnê ponownie, ¿e w Gdañsku powsta-
je ju¿ ECS. Gród nad Mot³aw¹ znajduje siê
wiêc w kapitalnej sytuacji, poniewa¿ w nie-
d³ugim czasie bêdzie mia³ dwie nowe, wielkie
instytucje muzealne i edukacyjne, które maj¹
szansê przyci¹gn¹æ oraz zainteresowaæ sw¹
opowie�ci¹ o wojnie i d¹¿eniu do wolno�ci nie
tylko mieszkañców naszego kraju, lecz rów-
nie¿ turystów z zagranicy.

D.W. A czy ju¿ kszta³tuje siê jaka� wizja
architektoniczna bry³y budynku planowa-
nego Muzeum?

J.M. Jeszcze wiosn¹ tego roku rozpiszemy
konkurs na projekt wizualizacji g³ównej wy-

Dr Janusz MARSZALEC ur. w 1968 r. w Staro-
gardzie Gdañskim ukoñczy³ Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski i doktoryzowa³ siê z zakresu historii
najnowszej przygotowuj¹c rozprawê �Ochrona
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w Po-
wstaniu Warszawskim�, któr¹ obroni³ w 1998 r.
Pracowa³ jako kustosz w Muzeum Diecezjalnym
w Pelplinie, pe³ni³ te¿ funkcjê naczelnika Oddzia-
³owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdañsku,
a pó�niej w Warszawie. Od 1 grudnia jest wice-
dyrektorem Muzeum II Wojny �wiatowej (muzeum
jeszcze w organizacji) w Gdañsku. Jest laureatem
Nagrody Historycznej �Polityki� (w 2000 r.), Na-
grody Klio przyznawanej przez Porozumienie
Wydawców Ksi¹¿ki Historycznej oraz nagrody
im. Jana Górskiego przyznanej mu przez Towa-
rzystwo Mi³o�ników Historii w Warszawie. Wy-
ró¿niony zosta³ tak¿e medalami �Pro memoria�
i �Za upamiêtnianie walk o Warszawê 1939�
1945�. Jego zainteresowania badawcze koncen-
truj¹ siê wokó³ problematyki konspiracji w okre-
sie II Wojny �wiatowej oraz publikacji na temat
dziejów Armii Krajowej, Gwardii Ludowej i Armii
Ludowej � organizacji partyzanckich dzia³aj¹cych
na terenie okupowanej Polski.

k³ych ludzi z ró¿nych stron politycznych po-
dzia³ów. Wojna niszcz¹ca fizycznie i moralnie
ludzko�æ, by³a te¿ okresem sprawdzianu, przez
który wielu ludzi przesz³o z najwiêksz¹ god-
no�ci¹ i odwag¹. Przede wszystkim pragniemy
przekazaæ obecnym i przysz³ym pokoleniom,
¿e nawet w czasach najwiêkszej pogardy dla
¿ycia, znale�li siê ludzie, którzy potrafili ocaliæ
to co najcenniejsze � w³asn¹ godno�æ. Pragnie-
my zatem, aby m³ody cz³owiek opuszczaj¹cy
nasze Muzeum, wychodzi³ zeñ z przekona-
niem, ¿e � u¿ywaj¹c sformu³owania prof. W³a-
dys³awa Bartoszewskiego � warto byæ przy-
zwoitym
Dywagacje o tym, kto by³ lepszym dowódc¹
oraz jaka operacja militarna mia³a najbardziej
donios³y wp³yw na dzieje wojny z pewno�ci¹
bêd¹ siê toczy³y w naszym Muzeum. Zak³a-
damy bowiem, ¿e stanie siê ono nie tylko
miejscem dyskusji naukowców, lecz równie¿
pasjonatów lubuj¹cych siê w tego typu spo-
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stawy w Muzeum II Wojny �wiatowej, ma to
byæ próba wyobra¿enia sobie tego co bêdzie
ju¿ w �rodku. Projektanci opr¹ siê na naszym
przes³aniu ideowym zawartym w koncepcji
Muzeum, która zosta³a ju¿ opublikowana
i wysoko oceniona przez grono wybitnych hi-
storyków. Liczymy na ciekawe propozycje
i rozwi¹zania, które w nowoczesny i tre�ciwy
sposób poka¿¹ istotê wojny totalnej i cz³o-
wieka jako jej g³ówn¹ ofiarê. Kluczow¹ spraw¹
jest uchwycenie odpowiednich proporcji miê-
dzy ró¿nymi �rodkami przekazu: eksponata-
mi, ikonografi¹, a multimediami. Pragniemy
zachowaæ równowagê: nie stworzymy trady-
cyjnego muzeum z gablotami, nie pójdziemy
te¿ drog¹ nadmiernego epatowania widza efek-
tami multimedialnymi, tak jak np. zrobi³o su-
pernowoczesne Muzeum Charlesa De Gaulle�a
w Pary¿u. Dopiero kiedy bêdziemy mieli wi-
zualizacjê wystawy g³ównej odpowiadaj¹c¹
naszym oczekiwaniom, rozpiszemy konkurs
na bry³ê architektoniczn¹ Muzeum. Podobnie
jak konkurs na wizualizacjê wystawy bêdzie
on mia³ charakter miêdzynarodowy.

D.W. Rozumiem, ¿e pomys³ konkursu na
projekt budynku bêdzie realizowany w II
etapie i dobrze by by³o, gdyby by³ on za
niewielkie pieni¹dze?

J.M. Takie konkursy zawsze sporo kosztuj¹,
ale trudno w tej chwili mówiæ szczegó³owo
o pieni¹dzach. Budynek Muzeum musi byæ
funkcjonalny, ale te¿ porywaj¹cy swymi ce-
chami architektonicznymi. Czy stanie siê no-
wym symbolem Gdañska? Zobaczymy!

D.W. My Gdañszczanie kochaj¹cy to mia-
sto chcemy, ¿eby tu powstawa³y budynki
zachwycaj¹ce swoj¹ architektur¹, powodu-
j¹ce, ¿e tury�ci bêd¹ do nas gromadami
przyje¿d¿aæ. Mam nadziejê, ¿e w konkur-
sie na bry³ê budynku Muzeum wygra pro-
jekt naprawdê godny podziwu. Wa¿ne jest,
¿eby zewnêtrzna bry³a muzeum nie szpe-
ci³a naszego miasta, lecz ¿eby zachêca³a
turystów do jego odwiedzania. Pamiêtam,
¿e na budynek ECS-u planuje siê wydaæ
ogromne miliony, a projekt nie wygl¹da
imponuj¹co.

J.M. Nawet kieruj¹c siê najlepszymi intencja-
mi trudno jednocze�nie zadowoliæ wszystkich.
Przyk³ad Muzeum Wojny w Manchesterze
dowodzi, ¿e dobra architektura mo¿e pozy-
tywnie oddzia³ywaæ na otoczenie. W strefie
przemys³owej Manchesteru wokó³ muzeum
zaczê³a siê kszta³towaæ dzielnica, która nie jest
bynajmniej zlepkiem oderwanych idei, lecz ro-
zumn¹ i estetyczn¹ ca³o�ci¹. Nasze Muzeum
wchodzi w ju¿ zagospodarowan¹ przestrzeñ,
wiêc zapewne bêdzie mog³o staæ siê kataliza-
torem zmian architektonicznych w tym rejonie
Gdañska w bardziej umiarkowanym zakresie.
Czy powtórzy sukcesu bry³y Daniela Lebe-
skinda w Manchesterze? Kto wie�?

D.W. Jakie atuty powinno mieæ nowo po-
wstaj¹ce Muzeum (wierno�æ prawdzie histo-
rycznej, atrakcyjno�æ przekazu, wyj¹tko-

wo�æ ekspozycji), ¿eby wycieczki i czerpa³y
wiedzê i by³y zadowolone z pobytu w mu-
zeum, czu³y siê wzbogacone o emocjê i prze-
¿ycia?

J.M. Powinno ³¹czyæ wszystkie atuty, które
pan redaktor wymieni³. Zacznijmy jednak od
tego, ¿e nasze Muzeum powinno byæ czytelne
dla wszystkich, którzy zechc¹ spêdziæ w nim
trochê czasu � dla obcokrajowców i dla Polaków.
Jego cech¹ musi byæ wiêc uniwersalizm prze-
kazu, ale nie za cenê utraty polskiej specyfiki.

D.W. Czy ja mam przez to rozumieæ, ¿e ma
to byæ muzeum z prostym, przejrzystym
przekazem i ³atwe w odbiorze?

J.M. Oczywi�cie nie mo¿e byæ takiej sytuacji,
¿e kto� wyjdzie z tego muzeum i zapyta: kto
tak w³a�ciwie tê wojnê wygra³, a kto przegra³?
Muzeum bêdzie mia³o wymiar pacyfistyczny,
ale jednocze�nie wyeksponuje rolê oporu wo-
bec terroru wojennego zafundowanego nam
przez Niemcy czy Zwi¹zek Sowiecki. Jedno
z wa¿nych przes³añ to uzmys³owienie przy-
byszom z Zachodu, ¿e ta straszna wojna nie
zakoñczy³a siê tu tak jak u nich triumfem i suk-
cesem. Mieszkañcy Londynu czy Pary¿a mu-
sz¹ poznaæ konsekwencje wojny równie¿ dla
Europy �rodkowo-Wschodniej, zrozumieæ ró¿-
nice pomiêdzy oporem � tak¿e jego skal¹ �
w Holandii, Belgii a Polsce i Bia³orusi.

D.W. Czyli musimy pokazaæ nowe rzeczy,
ma³o znane Zachodowi?

J.M. Tak, ale równie¿ my powinni�my otwo-
rzyæ siê na opowie�æ innych i zrozumieæ, ¿e
na Zachodzie tak¿e dzia³y siê straszne rzeczy
� przypomnê tylko masakrê w Oradour-sur-
Glane we Francji w czerwcu 1944 r. Nawet
je�li kto� powie, ¿e w Polsce okupacja by³a
straszniejsza (co jest oczywi�cie prawd¹) to
warto wiedzieæ, ¿e inni te¿ cierpieli. Czy mo¿-
na zapomnieæ o g³odowej �mierci oko³o 2 mi-
lionów sowieckich jeñców w obozach niemiec-
kich, albo strasznym terrorze na Bia³orusi?
Muzeum bêdzie przeznaczone dla tych, którzy
o II wojnie �wiatowej wiedz¹ ma³o. Jednak ci,
którzy s¹ bardziej zaznajomieni z histori¹
znajd¹ w nim równie¿ wiele nowo�ci. Polacy
dowiedz¹ siê o innych, a go�cie z zagranicy
o specyfice polskiej. Bêdzie to interesuj¹ce ze-
stawienie w³asnych wizji dziejów, ale te¿ p³asz-
czyzna do dalszej dyskusji, aby przekraczaæ
bariery stworzone przez narodowe historio-
grafie. Bêdziemy docieraæ do widza poprzez
plastyczn¹ i �dotykow¹� narracjê. Udostêpni-
my np. model Enigmy � bêdzie mo¿na poznaæ
skomplikowan¹ zasadê dzia³ania maszyny
szyfruj¹cej. Jednocze�nie go�cie z Zachodu
dowiedz¹ siê, ¿e jej rozszyfrowanie to zas³uga
przede wszystkim polskich matematyków.

D.W. Oznacza to, ¿e na wystawie obok eks-
ponatów oryginalnych znajd¹ siê te¿ re-
konstrukcje?

J.M. Rekonstrukcje bêd¹ konieczne. Mog¹ to
byæ pojazdy mechaniczne, broñ, ale te¿ ele-
menty codzienno�ci jak schron czy skrytka na

broñ w mieszkaniu, wykorzystywanym przez
konspiratorów z AK.

D.W. Czy by³ jaki� wzór w literaturze histo-
rycznej na scenariusz ekspozycji tego mu-
zeum zaprojektowany przez panów Paw³a
Machcewicza i Piotra M. Majewskiego?

J.M. Jest �wietna ksi¹¿ka Jerzego Holzera
�Europejska tragedia XX wieku. II wojna �wia-
towa�, która zwraca uwagê na wojnê nie tylko
jako fenomen militarny, lecz przede wszystkim
dramat ludzko�ci: ludno�ci cywilnej, ale te¿
¿o³nierzy, którzy nie s¹ herosami z karabina-
mi, lecz zwyk³ymi �miertelnikami, którym dano
do rêki broñ, b¹d� sami j¹ wziêli kieruj¹c siê
g³êbokimi racjami. Proszê tak¿e zwróciæ uwagê
na ksi¹¿kê Normana Daviesa �Europa Walczy.
1939�1945�, która zjawisko wojny przedsta-
wia w ca³kiem nowym ujêciu.

D.W. Znam i ceniê tê pracê Normana Da-
viesa, która w nowej perspektywie ujmuje
sprawy II wojny �wiatowej. Zwraca w niej
uwagê te¿ sposób opracowania poszczegól-
nych zagadnieñ, nie w uk³adzie chronolo-
gicznym, lecz problemowym stwarzaj¹cym
okazjê do sugestywnego omawiania wybra-
nych aspektów wojny, przy sta³ej konfron-
tacji obrazu wschodniego i zachodniego
teatru wojny.

J.M. Problemowe i komparatystyczne ujêcie
te¿ jest nam bardzo bliskie i ten tok opowie-
�ci, prze³o¿ony na jêzyk narracji muzealnej,
zostanie w jakim� stopniu przez nas wyko-
rzystany.

D.W. Jak zostan¹ roz³o¿one akcenty w eks-
pozycji muzeum wobec konieczno�ci selek-
tywnego doboru w¹tków ekspozycji: wojna
w Polsce�Europie, na l¹dzie � morzu � w po-
wietrzu, w Azji i w Afryce?

J.M. Sprawy militarne bêd¹ jedynie t³em eks-
pozycji.

D.W. Czy w muzeum wojny, sprawy mili-
tarno-wojskowe mog¹ byæ tylko t³em?

J.M. Podkre�lê ponownie, ¿e nasza koncepcja
zak³ada po³o¿enie nacisku na pokazanie cier-
pieñ ludno�ci cywilnej. Drugim bohaterem,
o czym tak¿e ju¿ mówi³em, bêdzie ¿o³nierz,
ale przede wszystkim jako jednostka a nie
czê�æ konkretnej formacji. Oczywi�cie nie
uciekniemy od militariów, jednak akcenty bêd¹
wyra�nie przesuniête na stronê cywiln¹. Ta-
kiego muzeum nie ma jeszcze na �wiecie, bê-
dzie to wiêc nasz atut. Poka¿emy totalny cha-
rakter wojny zaczynaj¹c od roku 1939 r., od
bombardowañ kolumn cywilnych, represji i ter-
roru wobec polskich patriotów, znajd¹ siê tu
równie¿ sceny wypêdzeñ z Gdyni, terror So-
wietów po 17 wrze�nia. Wystawa musi mieæ
jednak charakter uniwersalny, skoro ma zain-
teresowaæ równie¿ ludzi spoza Polski.

(Dokoñczenie wywiadu w nastêpnym
numerze)

DARIUSZ WRÓBLEWSKI



Pojawia siê pytanie, czy mo¿na te obiekty prawid³owo
zestroiæ z w³a�ciwymi niekompletnymi elementami wy-

posa¿enia o³tarzowego Bazyliki Mariackiej, czy mo¿na roz-
poznaæ w nich lu�ne elementy wyposa¿enia uznane za za-
ginione, a mo¿e nale¿y próbowaæ zestawiæ je twórczo, ale
te¿ i ze znawstwem sztuki, w nowe sugestywnie przema-
wiaj¹ce ca³o�ci. Predella nr 1 z 1435�40 r. ze scen¹ Ostatniej
Wieczerzy wykazuje zwi¹zek tematyczny (pasja) z zaginio-
nym o³tarzem �Chrystusa w t³oczni mistycznej� z 1400 r.,
którego predella te¿ zniknê³a w czasie ostatniej wojny. Pre-
della nr 2 z 1430 roku z Chrystusem i sk³adem apostolskim
pasowa³aby tematem, postaciami i czasem powstania do
o³tarza Rozes³ania Aposto³ów (czyli �w. Marcina), w któ-
rym zwraca równie¿ uwagê podobieñstwo malowanych nim-
bów. Predella nr 3 z 1480�90 r. zdaje siê pochodziæ pierwot-
nie z kaplicy NMP pod wie¿¹. Rze�ba Salwatora Mundi
mog³a pochodziæ z grupy figur w hipotetycznej szafie o³ta-
rzowej Zbawiciela w kaplicy Zbawiciela. W tym momencie
nale¿y przypomnieæ, ¿e predelle, zw³aszcza te wcze�niejsze
z l. 1400�1450, jako skrzynki na relikwie, inicjuj¹c powsta-
wanie nastaw o³tarzowych, czêsto wystêpowa³y samodzielnie
i niekoniecznie musia³y posiadaæ retabulum (9, 357). W dzie-
dzinie �radosnej twórczo�ci�, Gdañskiej Piecie mo¿na by przy-
wróciæ, czy stworzyæ bogate gotyckie retabulum uzupe³nione
o asystuj¹ce postacie np. Salwatora Mundi i Matki Boskiej
Bolesnej, obie Mistrza Paw³a (6, 105), na wzór o³tarza �w.
El¿biety przetrzymywanego w Muzeum Narodowym w Gdañ-
sku. Pamiêtaæ jednak przy tym nale¿y, ¿e pieta ju¿ od roku
1300 wystêpowa³a w ko�cio³ach te¿ jako samodzielna figura
dewocyjna, choæ pojawia³a siê równie¿ w o³tarzach (9, 351).
W kaplicach ��. Erazma, Micha³a oraz �ciêcia �w. Jana ak-
tualnie nie ma ¿adnych godnych uwagi obiektów. Intere-
suj¹ce s¹ natomiast liczne samodzielne obrazy uzupe³niaj¹ce
wyposa¿enie kaplic.

W �wietle powy¿szych ustaleñ obecnie mo¿na by zsyn-
chronizowaæ wezwania i patronów figur i o³tarzy znajduj¹-
cych siê w ko�ciele w innych ni¿ najbardziej im odpowia-
daj¹ce miejscach, z nastêpuj¹cymi kaplicami: �w. Katarzyny
(tylko predella), �w. Marcina, �w. Barbary, �w. Bart³omieja
(tylko figura), �ciêcia �w. Jana, Krzy¿a �wiêtego (o³tarz
�Ukrzy¿owanie�), �w. Doroty, NMP (retabulum baldachimo-
we), Zbawiciela (tylko figura �Salvatora�), �w. Anny (tylko
figura), �w. Marii Magdaleny (tylko p³askorze�ba Marii Mag-
daleny wskazana w 6, 105), NMP pod wie¿¹ (tylko figura).
Je�li do Bazyliki Mariackiej wróc¹ o³tarze z Niemiec, Austrii
oraz z Muzeum Narodowego w Warszawie i w Gdañsku
mo¿na bêdzie wskazan¹ synchronizacjê uzupe³niæ o nastêpu-
j¹ce kaplice: �w. Olafa (z Hamburga), �w. El¿biety (z Gdañ-
ska), Jerozolimsk¹ (z Warszawy), �w. Antoniego (z Wiednia),
Bractwa �w. Jerzego (z Berlina), �w. Trójcy (z Warszawy),
�w. Rajnolda (z Warszawy). W schematycznym zapisie bê-
dzie to kszta³towa³o siê nastêpuj¹co.

Razem mo¿na zatem wskazaæ 19 kaplic, do których mo¿na
w sposób odpowiednio rozplanowany i uporz¹dkowany
wstawiæ elementy istniej¹cego i znajduj¹cego siê w ró¿nych
miejscach wyposa¿enia o³tarzowego Bazyliki Mariackiej.
Jak wynika z tego zestawienia nie uda³o mi siê dotrzeæ do
informacji i �ladów istnienia w ko�ciele Mariackim o³tarzy
przynale¿nych �ci�le do kaplic o nastêpuj¹cych wezwa-
niach: Wszystkich �wiêtych, �w. Jerzego, �w. Erazma, �w.
Micha³a, �w. Baltazara (brak akcentów zwi¹zanych z Balta-
zarem), 11 Tysiêcy Dziewic, �w. Gertrudy, �w. Kosmy i Da-
miana, rodziny Kempenów. W zamian za to zachowa³y siê
o³tarze, fragmenty o³tarzy lub wzmianki o o³tarzach, które nie

Kaplice �wiêtych

Olafa
Wsz. �wiêtych
Jerzego
Katarzyny
El¿biety
Kap³añska
Marcina
Barbary
Jerozolimska
Erazma
Micha³a
Antoniego
Baltazara/Ferberów
11 Tys. Dziewic
Jakuba
Jadwigi

~

+
~
O
+
+
~

~
O

O
O

47a
46
44
43
42
40
23
22
21
19
18
17
15
14
13
12

Nr na
planie

Symbole
O³tarzy Kaplice �wiêtych

Nr na
planie

Symbole
O³tarzy

8a
8b
3
4
5

58
56
55
54
53
52
51
50
49

47b

+

+

+
+
~
~
+
+
~
+
~
+

Bart³omieja
Gertrudy
Kosmy i Damiana
�ciêcia �w. Jana
Rodziny Kempen
Krzy¿a �wiêtego
Doroty
Bractwa �w. Jerzego
NMP
Zbawiciela
Anny
�wiêtej Trójcy
Marii Magdaleny
Rajnolda
NMP

Wyja�nienia znaków:  O � rozstawienie o³tarzy ju¿ uporz¹dkowane/zsynchronizowane
 + � odpowiednie o³tarze lub figury s¹ w Bazylice
 ~ � odpowiednie o³tarze lub figury s¹ poza Bazylik¹.

MARIACKA UK£ADANKA
(dalszy ci¹g artyku³u z nr 3/2009)
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maj¹ swoich kaplic, jak o³tarz �w. Adriana, �w.
Miko³aja, czy dwa skrzyd³a o³tarza ��. Szymona
i Judy Tadeusza, o czym pisa³em ju¿ wy¿ej. Ju¿
choæby z tego powodu, przy ogólnej logiczno�ci
przyjêtej tu zasady rozstawienia o³tarzy w ka-
plicach, nie upieram siê, ¿e musi to byæ jaki�
obowi¹zuj¹cy kanon porz¹dkuj¹cy omawiane
zagadnienie. Analogicznie wystarczy przecie¿
zauwa¿yæ, jak logiczne by³yby iglice na trzech
pó³nocnych naro¿nikach Bazyliki, gdy tym-
czasem od pocz¹tku wbrew logice, by³y tam nie
pasuj¹ce do pozosta³ych iglic, niskie zwieñcze-
nia ceramiczne. Mo¿e warto i tym siê zaj¹æ?
Czy sztuka konserwatorska nie mog³aby rów-
nie¿ uwzglêdniaæ poprawiania tego co w daw-
nych wiekach zwyczajnie sfuszerowano?

Wobec braku czytelnego klucza aktualnego
ustawienia o³tarzy w kaplicach, poza trzema
przypadkami, mo¿e nale¿a³oby dla tego pro-
blemu znale�æ jeszcze inne rozwi¹zania np.
poustawiaæ o³tarze wg kolejno�ci wydarzeñ
biblijnych i apokryficznych, dla których s¹
one dobr¹ ilustracj¹. Stanowi³oby to rodzaj
wprowadzenia do tajemnicy sacrum, zarówno
w p³aszczy�nie pisanej tradycji biblijnej jak
i ustnej tradycji Ko�cio³a, w formie artystycz-
nej narracji zamkniêtej w bogatych formach
gotyku.

Narracja ta skupiona wokó³ klucza maryjne-
go prowadzi³aby do swoistej kulminacji �wiê-
tej opowie�ci w postaci sceny koronacji NMP
w o³tarzu g³ównym, teologicznie i optycznie
zespolonej z witra¿ow¹ scen¹ Wniebowziêcia
NMP i kontynuacji �wiêtych w¹tków w de-
wocyjnych postaciach wielkich �wiêtych ko-
�cio³a katolickiego towarzysz¹cych Dziewicy
Maryi, jak np.: czterech �wiêtych Dziewic,
których wizerunki spotykamy w predelli o³ta-
rza �w. Barbary oraz w po�wiêconych im
osobnych uk³adaj¹cych siê w cykl o³tarzach
��.: Ma³gorzaty, Doroty (8), Katarzyny i Bar-
bary, wzmocnionych przypomnieniem 11 Ty-
siêcy Dziewic.

Bliski postaci Marii jest obraz cnót niewie-
�cich który reprezentuj¹ kaplice pod wezwa-
niem ofiarnych �wiêtych kobiet: Anna, El¿bie-
ta, Maria Magdalena, Gertruda i Jadwiga.
Dobre ideowe uzupe³nienie do nich stanowi¹
�wiêci mêczennicy za wiarê, których spotyka-
my w nastêpuj¹cych nazwach kaplic: Baltazar
symbolizuj¹cy cierpienie, aposto³owie Bart³o-
miej i Jakub, pustelnicy Antoni i Marcin, mê-
czennicy za wiarê Kosma i Damian oraz Erazm
umêczony w 303 r. biskup Antiochii, jeden
z 14 �w. wspomo¿ycieli. W wezwaniach kaplic
spotykamy te¿ mocne, orê¿ne akcenty w po-
staci czterech �wiêtych rycerzy chrze�cijañ-
stwa: Jerzy, Rajnold, Micha³, Olaf. Inn¹ kul-
minacj¹ cyklu móg³by byæ te¿ memlingowski
�S¹d Ostateczny�, do którego wiod¹ dobre
i z³e uczynki pokazane na Tablicy Dziesiêcior-
ga Przykazañ (6, 101), Tablicy Ja³mu¿niczej
(6, 101�102) oraz na wielu o³tarzach ukazuj¹-
cych cnotliwe niewiasty, �wiêtych mêczenni-
ków i ich zas³uguj¹cych na piek³o oprawców.
Sama kolejno�æ wezwañ kaplic w Ko�ciele
Mariackim, a za tym i kolejno�æ o³tarzy, przy-
padkowa czy zamierzona, jest te¿ nastêpn¹
zagadk¹, której rozwi¹zanie wymagaj¹ce od-

dzielnych studiów mog³oby nas przybli¿yæ do
poznania nowych tajemnic tradycji i wiary
dawnych Gdañszczan.

Na religijne funkcje Ko�cio³a NMP ju¿ od
dawna nak³adaj¹ siê funkcje muzealne, w �wie-
tle których uk³adem prezentowanych dzie³
rz¹dz¹ zupe³nie inne zasady, co jakby czyni
powy¿sze rozwa¿ania niemal bezprzedmioto-
wymi. Warto przypomnieæ jednak, ¿e w prze-
sz³o�ci dochodzi³o nawet do sporów o miejsce
ustawienia obiektów liturgicznych w ko�ciele
mariackim (1, 80). Obecnie niew³a�ciwe usta-
wienie obiektów nie budzi ju¿ takich emocji.
Jest jednak silny nacisk na powrót skarbów
�wi¹tyni mariackiej przetrzymywanych w mu-
zeach i galeriach, co sugeruje potrzebê i d¹¿e-
nie do wiernego odtworzenia jej wnêtrza i re-
konstrukcji tradycyjnego kszta³tu jej sakralnej
przestrzeni. S¹ te¿ liczne rzesze turystów, ¿ywo
zainteresowanych tradycj¹ religijn¹ i kulturo-
w¹ ko�cio³a NMP. Zatem nie ulega w¹tpliwo�ci
kulturotwórcze znaczenie wyposa¿enia �wi¹-
tyni zarówno w �wieckim, czysto poznaw-
czym, jak i religijnym wymiarze. Jej kaplice
i o³tarze s¹ znakomitym zapisem i obrazem
przedreformacyjnej my�li teologicznej, ówcze-
snych wyobra¿eñ religijnych i obrzêdowo�ci.
To ogromny materia³ do badañ historycznych
i religioznawczych nad antropologi¹ wiary,
miejscowych tradycji, duchowych wyborów
i preferencji, religijnej to¿samo�ci i lokalnego
kolorytu kulturowego w ca³ym bogactwie jego
indywidualno�ci i odmienno�ci. Nie jest wiêc
chyba obojêtne, jak ten materia³ jest uporz¹d-
kowany, a zatem równie¿ i odbierany. Pragn¹³-
bym podkre�liæ jeszcze jeden niezwykle wa¿ny
argument dla zasadno�ci podjêtych tu rozwa-
¿añ. To nie radosna twórczo�æ i nie robienie
muzeum z ko�cio³a, ale jedynie wierna rekon-
strukcja pierwotnego stanu jego wnêtrza, mo¿e
staæ siê istotnym argumentem w zwrocie Ba-
zylice Mariackiej o³tarzy przetrzymywanych
w Muzeach Narodowych Warszawy i Gdañska.

Niepokoi fakt, ¿e kaplice te i o³tarze utra-
ci³y ³¹czno�æ ze zwi¹zanymi z nimi formami
kultowymi: brak utensyliów liturgicznych, brak
wikarych i altarzystów, brak fundatorów, do-
broczyñców i prawdziwych opiekunów, brak
przypisanej im obrzêdowo�ci i wreszcie brak
przywi¹zania, pietyzmu i wiary. Jest jedynie
standardowy szacunek i podziw, co dzi� w go-
ni¹cym za nowinkami �wiecie, mo¿e ju¿ nie
wystarczyæ dla uzasadnienia dalszej ich egzy-
stencji. Mo¿e w³a�nie przywrócenie tej obrzê-
dowo�ci i tych tradycji (nawet na zasadzie
heppeningu, gdy¿ wielu �wiêtych ju¿ dekano-

nizowano, a o³tarzom gotyckim odjêto ich moc
kultow¹) o¿ywi³oby te kaplice, wzbogaci³o je,
przywróci³o ich dawny blask, przypomnia³o
o ich unikalno�ci i walorze uniwersalnym ujaw-
nianym w ich teologicznym przekazie. Aby to
by³o mo¿liwe nale¿a³oby tym kaplicom w³a-
�nie zgodnie ze stanem pierwotnym przywróciæ
przynale¿ne im o³tarze (mo¿e po czê�ci rów-
nie¿ wed³ug zasad, które tu opisa³em), co rów-
nie¿ w znacznym stopniu przyczyni³oby siê do
wzbogacenia prze¿ywania wiary, prowadz¹c
do jej pog³êbienia i uszlachetnienia o jak¿e wa¿-
ny walor duchowego artyzmu, jak te¿ o war-
to�æ lepszego i pe³niejszego zrozumienia ich
istotnego znaczenia, a przez to do wiêkszego
wtajemniczenia w arkana wiary. Bez przywró-
cenia owej interakcji i funkcjonalnego uaktyw-
nienia kaplic i o³tarzy, pozostan¹ one jedynie
cennym lecz martwym i przypadkowym mu-
zealnym wyposa¿eniem, spychanym do rangi
wy³¹cznie interesuj¹cej ciekawostki turystycz-
nej, jakich w Gdañsku mamy bardzo wiele, ale
o które ju¿ nawet nie potrafimy we w³a�ciwy
sposób zatroszczyæ siê, ani ich w³a�ciwie spo-
¿ytkowaæ, mo¿e niekoniecznie w tym celu
aby rozpalaæ czy podsycaæ �wiêty ogieñ wiary,
ale np. wykorzystaæ edukacyjnie w celu po-
znania historii oraz teorii i do�wiadczenia
sztuki.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Uwaga: Liczby w nawiasach s¹ kluczem do
literatury: dzie³o, strona.
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Tym razem bêdzie przede wszystkim
o pi³ce siatkowej. Tak po równo trochê

o �Gedanii� i trochê o �Treflu�. Parê mie-
siêcy temu obydwie dru¿yny zaczyna³y
sezon w ekstraklasie siatkarskiej w jak¿e
odmiennych nastrojach. �Trefl� z olbrzy-
mimi i w pewnym sensie uzasadnionymi
nadziejami na sukcesy, a �Gedania� z wiel-
kimi obawami, czy aby na pewno zespó³
siê w ekstraklasie utrzyma. Dzi� ju¿ wiado-
mo dok³adnie, ¿e chocia¿ rozgrywki u ko-
biet dobiegaj¹ koñca �Gedania� bêdzie
albo pi¹ta, w najgorszym wypadku szósta,
natomiast �Trefl� odnotowa³ niespotykan¹
w dziejach pora¿kê przegrywaj¹c 18 razy
z rzêdu i w rezultacie spadek do pierwszej
ligi. Nie pamiêtam w dziejach siatkarskiej
ekstraklasy w Polsce takiego wypadku i na
pewno przejdzie on do historii tej dyscypli-
ny, jako jedno z  najbardziej niechlubnych
wydarzeñ.

Tutaj trzeba siê nieco cofn¹æ a¿ do po-
cz¹tku rozgrywek. Sytuacja �Gedanii� nie
wró¿y³a nic dobrego. Odesz³y do�wiad-
czone zawodniczki, zmieni³ siê trener, ciê-
¿ar rozgrywek musia³a ud�wign¹æ m³odzie¿
z nowym nie maj¹cym do�wiadczeñ w pro-
wadzeniu zespo³u w ekstraklasie trenerem.
Pierwsza runda na pocz¹tku tragiczna pod
koniec by³a ju¿ prawie zno�na. Natomiast
druga by³a prawdziw¹ rewelacj¹. Zespó³
nie tylko wyszed³ ze strefy spadkowej ale
zacz¹³ z wielkim zaufaniem do siebie i dwój-
ki trenerów siêgaæ po coraz wy¿sze miej-
sce. Okaza³o siê, ¿e wzajemne zaufanie na
linii trener�zawodniczki, stworzy³o atmosfe-
rê wiary w mo¿liwo�æ siêgania po zwyciê-
stwa, podbudowan¹ naprawdê solidnym
wyszkoleniem siatkarskim, prawid³owym
przygotowaniem do sezonu i fachowym
przygotowaniem do ka¿dego spotkania.
Sta³o siê to wszystko (a mo¿e w³a�nie dla-
tego) wbrew wszelkim przeciwno�ciom �

gry na cudzej sali, w in-
nej miejscowo�ci, po-
cz¹tkowo prawie bez
wiernych kibiców i bez
pomocy bogatych spon-
sorów. Dlatego osi¹gniê-
cia �Gedanii� warte s¹
najwy¿szego uznania.

Inaczej zgo³a by³o
w �Treflu�. Pierwsz¹ ligê
zespó³ przeszed³ jak bu-
rza gromi¹c wszystkich
ile siê da³o. Dodatko-
wym plusem by³a  bar-
dzo dobra i atrakcyjna
oprawa spotkañ. Wy-
dawa³o siê, ¿e do Gdañska zawita³a ju¿ na
sta³e wielka siatkówka. Ros³a rzesza kibi-
ców. Pierwsza liga to niestety nie to samo
co ekstraklasa. Z zespo³u odnosz¹cego
dotychczas same sukcesy, zgranego i wie-
rz¹cego w siebie, zosta³o niewielu zawod-
ników. Przyszli natomiast nowi z nazwiska-
mi i sukcesami, mo¿na zaryzykowaæ nawet
stwierdzenie � opromienieni s³aw¹ siatkar-
sk¹. Dla do�wiadczonych dzia³aczy od
pocz¹tku by³o widocznym, ¿e dotychcza-
sowy trener natrafi na potê¿ne przeszkody
natury szkoleniowej i socjologicznej, bo
nigdy takiego zespo³u gwiazd nie prowa-
dzi³. Zaufano mu jednak i byæ mo¿e nazbyt
d³ugo licz¹c, ¿e po pierwszych pora¿kach
takie asy potrafi¹ same otrz¹sn¹æ siê z ma-
razmu. Jakie to by³y asy i jak traktowa³y
trenera pokazywa³y kolejne spotkania.
Psychologia pora¿ek odnios³a tutaj sukces
w ca³ej pe³ni. Nie pomog³a nawet zmiana na
nowego trenera, który lekkomy�lnie sam siê
podstawi³ pod �sukcesy� �Trefla� bez ana-
lizy g³êbszych ich przyczyn. Przebieg walk
w ekstraklasie wykaza³ w ca³ej pe³ni bardzo
s³ab¹ odporno�æ psychiczn¹ zespo³u, a co
gorsza kompletne nieprzygotowanie spraw-

no�ciowe. Teoretycznie
s¹ to niby ludzie na
najwy¿szym poziomie
umiejêtno�ci i spraw-
no�ci, ale jak siê co�
w treningu zaniedbuje,
to zwyczajnie po ludz-
ku zapomina. Tak¿e tak-
tyka gry by³a bardzo
s³ab¹ stron¹ �Trefla�.
Je¿eli atakuj¹cy po ro-
zegraniu pi³ki zawsze
napotykaj¹ podwójny
blok, to co to za roze-
granie. Wstyd kopaæ
le¿¹cego i jedynie ogra-
niczê siê do podanych

ju¿ przyk³adów, chocia¿ innych jeszcze
mankamentów mo¿na wytkn¹æ bardzo wiele.

Na pewno najwiêkszy zawód spotka³
pana Kazimierza Wierzbickiego, który z wiel-
kim zapa³em i oddaniem po�wiêci³ siê od-
budowaniu �wietno�ci gdañskiej siatków-
ki i mimo wielu dobrych do�wiadczeñ oraz
sukcesów odniesionych w koszykówce tu-
taj siê nie uda³o. Niby dwie podobne dys-
cypliny, obie zespo³owe, obie dla napraw-
dê inteligentnych ludzi, jak¿e jednak ró¿ne
podczas akcji na boisku oraz prowadzenia
zespo³u przez trenera i dzia³ania przez od-
powiedni¹ politykê zarz¹du klubu. Grun-
towna znajomo�æ socjologii i psychologii
w sporcie jest niezbêdna. Obok umiejêtno�ci
czysto technicznych, taktycznych i spraw-
no�ciowych, to ona jest g³ównym �ród³em
sukcesu. Nie wystarcza sama statystyka.
Potrzebna jest umiejêtno�æ dotarcia do
psychiki zawodników i odpowiedniego na
ni¹ oddzia³ywania. Tutaj takiego treningu
mentalnego chyba od pocz¹tku brakowa-
³o, a na dodatek z postaw na boisku w sto-
sunku do siebie, jak i z postaw zarz¹du
(mo¿e i trenera?) wynika³o, ¿e niezbyt sza-
nuje siê w zespole ludzi.

Serdecznie ¿yczê �Treflowi�, ¿eby potra-
fi³ siê odbudowaæ i kwarantanna w pierw-
szej lidze by³a tylko roczna. Gdañsk by³,
niestety przed laty, potêg¹ w siatkówce.
W ekstraklasie gra³y trzy mêskie oraz   dwie
¿eñskie dru¿yny. ¯adne miasto w Polsce
nie mog³o siê tym pochwaliæ. Dzisiaj stra-
cili�my jedyny zespó³ w ekstraklasie mê-
skiej. A �Gedania� je¿eli nie otrzyma nale-
¿ytej pomocy od sponsorów i oczywi�cie
od miasta te¿ mo¿e nie wystartowaæ w eks-
traklasie. Na dodatek, nie obra¿aj¹c go-
�cinnego ¯ukowa, gra prawie na wygna-
niu. Budujemy wspania³¹ halê. Nied³ugo
mo¿e pa�æ pytanie od Gdañszczan � po co
i dla kogo?

ANTONI PERZYNA

PRZEWROTNE LOSY SUKCESU W SPORCIE


