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Dzisiejsza Litwa to kraj, gdzie wspó³-
czesna cywilizacja harmonijnie wspó³gra
z dziedzictwem historycznym i kulturo-
wym, dawnymi obyczajami i tradycjami
oraz niepowtarzalnym, piêknem dziewi-
czej przyrody.

Mierzeja Kuroñska i Wileñska
Starówka

Na podkre�lenie zas³uguje
krajobraz pokryty cienistymi la-
sami, rzekami, jeziorami i wy-
dmami Mierzei Kuroñskiej. Wie-
lokrotnie odwiedzaj¹c Litwê,
zawsze podziwia³em barokow¹
Wileñsk¹ Starówkê wpisan¹ na
Listê Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Przygotowania do
tego niecodziennego jubileuszu
trwaj¹ ju¿ od wielu miesiêcy.

W sposób niezwyk³y naro-
dowe �wiêto postanowili uczciæ
¿eglarze zrzeszeni w Litewskim
Zwi¹zku ¯eglarskim oraz klubie
¿eglarskim �Ambersail�. Z ich inicjatywy
powsta³ projekt pod nazw¹ �Odyseja Ty-
si¹clecia. Jedno imiê � Litwa�, polegaj¹cy
na op³yniêciu kuli ziemskiej na specjalnie
zakupionym ¿aglowcu s/y �AMBERSA-
IL�. Jednostka typu Volvo 60, jest przysto-
sowana do rywalizacji w oko³oziemskich

Dooko³a �wiata ¿aglowcem �Ambersail�

Zawinêli do Gdañska
W roku 2009 najstarsze pañstwo na wschodnim wybrze¿u Morza Ba³tyckiego � Litwa, obchodzi 1000-lecie
swojej nazwy. Pierwsza wzmianka o Litwie pochodzi z 1009 roku od Ajstów, przodków Litwinów.

regatach �Volvo Ocean Race�. Ambicj¹, a
równocze�nie misj¹ ¿eglarzy, jest umoc-
nienie poczucia dumy Litwinów
w kraju i na ca³ym �wiecie ze swojej Ojczy-
zny � Litwy, jej historii i obecnego postêpu.

40 tysiêcy mil morskich
Warto zaznaczyæ ¿e Prezydent Repu-

bliki Litewskiej Valdas Adamkus, przeka-
za³ za³odze ¿aglowca flagê prezydenck¹,
aby honorowo op³ynê³a �wiat, oraz listy
adresowane do wspólnot litewskich na
ca³ym �wiecie, aby byli dumni z Litwy

i wspólnie �wiêtowali Tysi¹clecie jej na-
zwy 6 lipca 2009 roku.

Dodajmy, ¿e w ci¹gu tego d³ugiego 10
� miesiêcznego rejsu s/y �AMBERSAIL�
pokona³ 40 tysiêcy mil morskich, zawija-

j¹c do portów 20 pañstw �wiata
i odwiedzaj¹c 26 Wspólnot Li-
tewskich. Jednym z miast do
którego zawin¹³ litewski ¿aglo-
wiec, by³ Gdañsk. Zacumowan¹
przy nabrze¿u Mot³awy jednost-
kê powita³y i odwiedzi³y za³ogê,
setki mieszkañców naszego mia-
sta i turystów z zastêpc¹ Prezy-
denta Miasta Gdañska Maciejem
Lisickim na czele. Zorganizowa-
no równie¿ spotkania z Amba-
sadorem Republiki Litewskiej
w Polsce Egidijusem Meiluasem,
Konsulem Honorowym Republiki
Litewskiej w Gdañsku Józefem
Poltrokiem i Kapitanem Statku
Paulusem Korasem. Wspólnotê
Litwinów w Polsce i Gdañsku

reprezentowali Irena Kasperowicz, Józef
Ju�dzi³o, Rasa Niekludow. W czê�ci arty-
stycznej zorganizowanej w Sali Centralne-
go Muzeum Morskiego wyst¹pi³ chór lice-
alny z Puñska i zespó³ taneczny �¯ibury�
z Sejn.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

Za³oga �Ambersail� p³ynê³a z flag¹ prezydenck¹ � darem prezydenta
Republiki Litewskiej Valdasa Adamusa

Fot. Arch
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Annê Schelling podejrzewano o intymne zwi¹zki
z uczonym wujem

Kopernik w Gdañsku

Z tego tytu³u mia³ Kopernik kontakty
z gdañskimi kupcami, a 14 sierpnia 1454 r.
zjawi³ siê tutaj osobi�cie, by za³atwiæ de-
likatne sprawy finansowe.

Niesp³acona po¿yczka

Chodzi³o o dwa tysi¹ce florenów, jakie
po¿yczyli w Krakowie od kardyna³a Ole-
�nickiego pos³owie Zwi¹zku Pruskiego w
lutym tego¿ roku, gdy ne-
gocjowali wcielenie Prus
do Korony Polskiej. Kupcy
krakowscy, w�ród nich Ko-
pernik, za nich porêczyli.
I oto ju¿ sierpieñ, a po¿ycz-
ka niesp³acona. Mia³ widaæ
Miko³aj senior dar przeko-
nywania, bo wszystko po-
sz³o po jego my�li. D³u¿nicy
zwrócili pieni¹dze kardyna-
³owi, a on otrzyma³ 400 flo-
renów. Wracaj¹c do domu
zatrzyma³ siê w Toruniu,
gdzie pozna³ piêkn¹ córkê
³awnika Barbarê Watzenro-
de. W 4 lata pó�niej by³ ju¿
obywatelem Torunia i nie-
d³ugo potem wzi¹³ �lub z Bar-
bar¹, przysz³¹ matk¹ astro-
noma. Mo¿na powiedzieæ, ¿e gdyby nie
gdañskie interesy ojca, nie by³oby Miko-
³aja juniora i �wiat musia³by d³u¿ej cze-
kaæ na wiekopomne odkrycie.

Jego s³awnego syna ³¹czy³y z Gdañ-
skiem przede wszystkim wiêzy rodzinne.
Ciotka astronoma (siostra matki) Krysty-
na Watzenrode by³a ¿on¹ burmistrza To-
runia Tiedemanna von Allena. W 1504 r.
ich 24-letnia córka Kordula, wysz³a za
gdañszczanina Rajnolda Feldstettego. Jej
m¹¿ nale¿a³ do najbogatszych i najbar-
dziej wp³ywowych ludzi w Gdañsku. Po
ojcu Rudolfie, który przyby³ tu z Brunsz-
wiku, by pomno¿yæ ju¿ posiadane bogac-
two, odziedziczy³ liczne maj¹tki ziemskie,
m.in. na urodzajnych ¯u³awach. Gdy po-
�lubi³ Kordulê, by³ ³awnikiem Prawego
Miasta, potem zosta³ rajc¹ i królewskim
burgrabi¹. ¯ona wnios³a mu starostwo
tczewskie, przyznane przez króla � na

Zacz¹æ wypada od Miko³aja Kopernika seniora � ojca astronoma. Jak wiadomo, zanim siê przeniós³
do Torunia, mieszka³ w Krakowie, gdzie m.in. prowadzi³ handel wêgiersk¹ miedzi¹. Surowiec, w postaci p³atów, jakie
mo¿na ogl¹daæ w Muzeum Morskim na O³owiance, przywo¿ono do gdañskiego portu, sk¹d p³yn¹³ dalej w �wiat.

wniosek wspólnego z kuzynem Miko³a-
jem wuja, biskupa £ukasza Watzenrode-
go. Mieszkali �na rogu D³ugiego Targu�,
dok³adny adres mo¿na z pewno�ci¹ zna-
le�æ w zachowanych ksiêgach gruntowych.
W ko�ciele Mariackim mieli rodzinn¹
kaplicê �w. El¿biety, ze wspania³ym o³ta-
rzem, eksponowanym od lat przedwojen-
nych (jako depozyt) w Muzeum Miejskim

� dzisiejszym Narodowym � przy ul.
Rze�nickiej.

Miêso siekane z chrzanem

Kordula podarowa³a kaplicy swoje
kosztowno�ci. O poziomie ich zamo¿no-
�ci mo¿e �wiadczyæ uczta, jak¹ Rajnold
Feldstete wyprawi³ w 1511 r. dla gdañ-
skich ksiê¿y: �da³ im piêciorakich miês
w jednej misie, nastêpnie czarnej dziczy-
zny gotowanej z musem jab³kowym, trze-
cim daniem by³a galareta z cebul¹, na
czwarte by³y pasztety, na pi¹te miêso sie-
kane z chrzanem; na koniec ser, mas³o,
jab³ko itd. Da³ im dwa gatunki wina i do-
brego gdañskiego piwa�. Rajnold zmar³
w roku 1529, jego ¿ona w 1531. Z dwa-
na�ciorga dzieci doros³o�ci do¿y³o o�mio-
ro. Miko³aj Kopernik by³ ich wujem.

Druga kuzynka Kopernika Krystyna
von Allen (starsza siostra Korduli), ¿ona

burmistrza Torunia Henryka Kriegera,
mia³a z nim troje dzieci. Córka Anna po-
�lubi³a w 1515 r. holenderskiego kupca
Arnolda van der Schellinge i przenios³a
siê do Gdañska, gdzie od 20 lat mieszka³.
Mog³a mieæ wtedy 25 lat, m¹¿ by³ o 10 lat
starszy. W roku 1518 wymieniano go jako
jednego z budowniczych blokhauzu w Wi-
s³ouj�ciu. Wraz ze s³awnym Bernardem

von Reesenem, sportretowa-
nym przez Albrechta Düre-
ra, je�dzi³ w interesach do
Antwerpii i na zjazdy Hanzy
do Lubeki. Na jednym z nich
domaga³ siê od Danii zwrotu
zajêtego statku. W tym sa-
mym roku wraz z trzema
innymi szanowanymi oby-
watelami Gdañska porêczy³
przysiêg¹ �za czcigodnego
pana Marcina Matthiae, ¿e
relikwiarz �wiêtej Barbary
w naszym ko�ciele Maryi
Panny bêdzie z najwy¿szym
staraniem i wierno�ci¹ wedle
swoich najwiêkszych mo¿li-
wo�ci przechowywa³ i pil-
nowa³, i¿by w nim ¿adna nie
powsta³a szkoda. To zaprzy-

si¹g³ te¿ wspomniany pan Marcin Mat-
thiae...� Przed �mierci¹ w r. 1537 poda-
rowa³ gdañskiemu Lazaretowi �ziemiê,
domy i ogrody� na Siedlcach, w rejonie
dzisiejszej ul. Skrajnej, do 1945 r. zwanej
Polem Schellinga.

Na chrzcinach i w czasie wizyty króla

Arnold i Anna mieli trzyna�cioro dzieci.
Córki powychodzi³y pó�niej za przedsta-
wicieli naj�wietniejszych gdañskich ro-
dzin � Ballów, Giese, Proite, van Kampe-
nów i Zimmermannów. Tutaj najbardziej
interesuje nas druga córka Anna. Urodzo-
na w 1518 roku, ok. 1537 r. po�lubi³a nie
mniej znamienitego Wawrzyñca Schultza,
któremu urodzi³a piêcioro dzieci. Zmar³a
po roku 1547. Z synów van der Schellin-
ga, którzy wszyscy zmarli w bez¿ennym
stanie, do najwy¿szego znaczenia doszed³
imiennik ojca Arnold (1525�83). Podob-

Ul. Skrajna na Siedlcach, dawne Pole Schellinga
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nie jak ojciec, po którym
odziedziczy³ 3 spichlerze i 2
place drzewne na Wyspie
Spichrzów, mia³ powi¹za-
nia handlowe z Antwerpi¹,
a w 1558 by³ starszym tam-
tejszego kantoru hanzeatyc-
kiego. Zmar³ jako ³awnik,
w wieku 58 lat, po amputacji
nogi. Pochowano go w ko-
�ciele Mariackim, pod p³yt¹
nr 322 w po³udniowej na-
wie (tu¿ przy skrzy¿owaniu
naw). Jest bardzo prawdo-
podobne, ¿e by³ to grób jego
ojca.

Jak widaæ mia³ Miko³aj
Kopernik w Gdañsku wielu
krewnych, których móg³ od-
wiedzaæ, kiedy tylko chcia³. Niew¹tpliwie
bawi³ tu wiele razy. Wiemy dzi�, ¿e nie
móg³ byæ na �lubie kuzynki Korduli
z Rajnoldem Feldstettem w styczniu 1504 r.
w Gdañsku, jak dawniej s¹dzono, bo �lub
odby³ siê w Toruniu, ale innych okazji nie
brak³o. Za jego ¿ycia chrzczono w Gdañ-
sku po kolei wszystkie dzieci obu kuzy-
nek. Trudno sobie wyobraziæ, ¿eby nie
przyjecha³ chocia¿ na kilka chrzcin. War-
to tu dodaæ, ¿e po jej �mierci w 1531 r.,
Kopernik by³ jednym z ich kuratorów.
Potwierdzone przyjazdy mia³y charakter
s³u¿bowy: 25 maja 1504 r. jako sekretarz
towarzyszy³ biskupowi Watzenrode, który
zjecha³ do Gdañska w czasie wizyty króla
Aleksandra Jagielloñczyka. Bawili
tu zapewne tak d³ugo, jak król � do
7 czerwca. Mieszka³ wtedy u Raj-
nolda Feldstettego �na rogu D³ugie-
go Targu�.

Z³y pieni¹dz wypiera dobry

W podobnym charakterze wraz
z biskupem Maurycym Ferberem
w 1526 r. wzi¹³ udzia³ w zje�dzie
Stanów Pruskich, na którym omawia-
no reformê monetarn¹. Jak wiadomo
by³ autorem postulatów, �wiadcz¹-
cych, ¿e i w tej dziedzinie umys³em
wyprzedza³ epokê. Jego stwierdze-
nie, ¿e z³y pieni¹dz wypiera dobry,
jest dzi� nazywane prawem Gresha-
ma. Nies³usznie, bo Gresham sfor-
mu³owa³ je po Koperniku. W tej sa-
mej sprawie móg³ Kopernik byæ
w Gdañsku jeszcze raz w sierpniu
1526 r. Kiedy nie mieszka³ u krew-
nych, za kwaterê s³u¿y³a mu naj-
prawdopodobniej Plebania Mariac-
ka, w nowej postaci, jak¹ nada³ jej
w 1518 r. jego zwierzchnik, protek-
tor (i powinowaty) Maurycy Ferber.

Wróæmy do ¿ony Arnolda Starszego,
która wed³ug niepewnej notatki mia³a
umrzeæ w 1536 r., po urodzeniu najm³od-
szej córki Brygidy. Przeczy temu fakt do-
konania przez ni¹ w dwa lata pó�niej po-
dzia³u maj¹tku z mieszkaj¹cym w Toruniu
bratem £ukaszem. Najprawdopodobniej
to ona by³a ow¹ Ann¹ Schilling, któr¹ po-
dejrzewano o intymne zwi¹zki z uczonym
wujem. Przemawia za tym to, ¿e by³a bli-
sk¹ krewn¹ astronoma i mê¿atk¹, a w cza-
sie, gdy prowadzi³a mu gospodarstwo �
wdow¹ z piêciorgiem ma³oletnich dzieci.
¯adna inna Anna Schilling tutaj nie pasu-
je. Badacze ¿ycia prywatnego Miko³aja
Kopernika poszukiwali w �ród³ach m³odej

osoby, ¿yj¹cej w separacji
z mê¿em. Wskazywali m.in.
na córkê mincerza Macieja
Schillinga, albo na wspo-
mnian¹ wy¿ej córkê Arnolda
van der Schellinge tego sa-
mego imienia.

Historia zaklêta
w kamieniczce

Pierwsza z nich by³a jed-
nak w tym czasie niezamê¿n¹
�nastolatk¹�, w dodatku nie
spokrewnion¹ z Koperni-
kiem, co wyklucza³o s³u¿bê
u kanonika. Druga, o 47 lat
m³odsza od Miko³aja (jej
ciotecznego dziadka), jak
stwierdzili�my wy¿ej wysz³a

w tym czasie za handluj¹cego z Antwer-
pi¹ Wawrzyñca Schultza i na pewno nie
by³a z nim w separacji, bo rok po roku
rodzi³a dzieci. Wysuwano tak¿e �kandy-
daturê� jakiej� nikomu nieznanej brato-
wej jednego albo drugiego. W �wietle
dzisiejszej wiedzy jest praktycznie pew-
ne, ¿e gospodyni¹ Kopernika by³a jego
cioteczna siostrzenica Anna Kriegerówna,
wdowa po Arnoldzie van der Schellinge,
czyli Schillingu, jak go równie¿ nazywa-
no. Po ca³ej aferze, rozdmuchanej przez
zawistnych, wróci³a do Gdañska, gdzie po
kolei wydawa³a córki za gdañszczan.

Pomin¹³em tutaj gdañskich krewnych
i przyjació³ Kopernika we Fromborku, bo

to osobny temat. Warto te¿ przypo-
mnieæ, ¿e �Narratio Prima� (Opo-
wie�æ Pierwsza) o teorii Kopernika,
pióra jego jedynego ucznia Joachima
Retyka, wysz³a drukiem w 1540 r.
w Gdañsku, w za³o¿onej dwa lata
wcze�niej pierwszej sta³ej oficynie
Franciszka Rodego przy ul. Rze�nic-
kiej. Czekaj¹c na druk, Retyk doko-
na³ w Gdañsku pomiaru deklinacji
magnetycznej, zapocz¹tkowuj¹c naj-
starsz¹ w �wiecie krzyw¹ jej zmian,
ale to ju¿ ca³kiem inna historia.

Do wszystkich tych historii �wia-
domie nawi¹zuje obecny w³a�ciciel
kamieniczki przy ul. Mariackiej 1
(hotel �Gotyk�) z 1451 r. � najstar-
szej w Gdañsku. Anna Schilling lub
van der Schellinge sta³a siê bohater-
k¹ legendy, a w piwnicy uroczego
hoteliku powsta³a izba pami¹tek
zwi¹zanych z Kopernikiem. Piêkna
to i cenna inicjatywa!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Narratio Prima Retyka, egzemplarz w Kansas City.

Kamieniczka przy ul. Mariackiej 1, gdzie znaleziono frag-
ment skrzyni Anny Schil... (Schilling?)
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W�ród wielu bohaterów naszej prze-
sz³o�ci nale¿y wspomnieæ o paru osobach
duchowieñstwa gdañskiego. S¹ tacy, co
maj¹ pomniki, a inni ich nie maj¹, ale
sami sob¹ stanowi¹ dumê Polaków.

Uje¿d¿alnia przy ul. Legionów � ko�cio³em

Ksi¹dz Bronis³aw Komorowski zamor-
dowany przez Niemców jako wiêzieñ Stut-
thofu w styczniu 1940 r. Komorowski
urodzi³ siê w Bar³o¿nie w powiecie Staro-
gard Gdañski w 1889 r. Jako m³ody ch³o-
pak nale¿a³ do kó³ka filaretów. Semina-
rium duchowne ukoñczy³ w Pelplinie. Ju¿
w 1915 r. wyg³asza³ kazania na mszach
polskich w ko�ciele �w. Miko³aja. Zapobie-
gaj¹c dalszemu wynarodowieniu rodaków,
za³o¿y³ w 1923 r. Towarzystwo Budowy
Ko�cio³ów Polskich i ju¿ rok pó�niej pod
przewodnictwem ks. Komorowskiego prze-
budowana zosta³a stara pruska uje¿d¿alnia
koni, obecnie przy ul Legionów w Gdañsku
� Wrzeszczu, na ko�ció³ pod wezwaniem
�w. Stanis³awa Biskupa.

Ks. Komorowski by³ aktywnym cz³on-
kiem Gminy polskiej w Wolnym Mie�cie
Gdañsku. D¹¿y³ do konsolidacji spo³ecz-
no�ci polskiej. Bra³ udzia³ w dzia³aniach
na rzecz zjednoczenia Gminy Polskiej
i Zwi¹zku Polaków. Pierwszego wrze�nia
1939 r. hitlerowcy aresztowali go, bardzo
pobitego dostarczyli do Victoria Schule,
po czym osadzili w stutthowskim obozie.
Tam znêcano siê nad nim, o�mieszano go,
a w koñcu zamordowano. Imiê jego zosta-
³o upamiêtnione nazw¹ placu we Wrzesz-
czu i ustawieniem jego pomnika.

Aktywnie dzia³a³ w Zwi¹zku Polaków
Franciszek Rogaczewski urodzi³ siê

w 1892 r. w Lipinach powiat �wiecie. Se-
minarium duchowne ukoñczy³ w Pelplinie
w 1918 r. W 1925 r. pe³ni³ obowi¹zki wi-
karego w ko�ciele N.S. Jezusowego, od
1927 r. tê sam¹ funkcjê sprawia³ w ko�cie-
le �w. Brygidy, potem w ko�ciele �w. Jó-
zefa. Naucza³ te¿ religii w Gimnazjum
Polskim i w polskich szko³ach handlo-
wych. 1 stycznia 1930 r. Rogaczewski zo-
sta³ mianowany przez biskupa gdañskiego
O�Rourke proboszczem tytularnym w ko-
�ciele Chrystusa Króla w budowie, który
powsta³ przy pomocy spo³eczeñstwa pol-

Przechodzimy przez place, obok pomników, ulicami:
ks. Bronis³awa Komorowskiego, ks. Franciszka Rogaczewskiego,

ks. Leona Miszewskiego

Kim byli patroni?
skiego i w³adz polskich w Gdañsku. Ko-
�ció³ ukoñczono w 1932 r. przy wielkich
zas³ugach ks. Fr. Rogaczewskiego, obec-
nie przy ul. jego imieniem w Gdañsku obok
Biskupiej Górki.

Rogaczewski podj¹³ starania przez pol-
skie w³adze ko�cielne o utworzenie parafii
personalnych dla ludno�ci polskiej w Gdañ-

1 wrze�nia 1939 r. zosta³ aresztowany
i osadzony w Victoria Schule. Jako pretekst
do aresztowania postawiono zarzut ¿e ukry-
wa³ w ko�ciele broñ, nastêpnie przewiezio-
ny do Stutthofu i maltretowany, 11 stycznia
1940 r. zosta³ rozstrzelany. Jest patronem
ulicy przy której stoi ko�ció³ pod wezwa-
niem Chrystusa Króla. Po wojnie ekshu-
mowano zamordowanych i pochowana na
cmentarzu dla zas³u¿onych na Zaspie.

O prawa i umacnianie ducha narodowego

Leon Miszewski ur. siê w listopadzie
1887 r. w Brusach ko³o Chojnic. Studia
seminaryjne ukoñczy³ w Pelplinie w 1912 r.
W nastêpnym roku przeniós³ siê do parafii
�w. Ignacego w Gdañsku Oruni. Poza obo-
wi¹zkami duszpasterskimi prowadzi³ dzia-
³alno�æ w stowarzyszeniach miejscowej
ludno�ci polskiej. Ks. Leon Miszewski opra-
cowa³ program rozwoju szkolnictwa pol-
skiego na terenie Gdañska. Jednym z wa¿-
niejszych tematów jego dzia³alno�ci by³
udzia³ w tworzeniu Gimnazjum Polskiego
Macierzy Szkolnej w Gdañsku w 1922 r.
jako bastionu polsko�ci w Wolnym Mie�cie
Gdañsku. Do koñca te¿ pracowa³ w Gim-
nazjum w charakterze prefekta. Miszewski
nale¿a³ do najbardziej aktywnych cz³onków
Gminy Polskiej, by³ pos³em do Volkstagu
gdañskiego, k³ad³ nacisk na konsolidacjê
spo³eczeñstwa polskiego w Gdañsku o jego
prawa i umacnianie poczucia narodowego.
Zmar³ 25 I 1930 r. po krótkiej chorobie,
pochowany na cmentarzu w Oruni. W Gdañ-
sku Wrzeszczu jest nazwana jedna z ulic
jego imieniem.

Wsród zamordowanych ksiê¿y s¹ jeszcze
ks. Górecki Marian prefekt Gimnazjum
Polskiego w Gdañsku, ks. W³adys³aw Szy-
mañski prefekt Polskiej Szko³y Handlowej
w Gdañsku, ks. Bernard Wiecki z parafii
w Woc³awach ko³o Gdañska. Najwiêksi
krzewiciele polsko�ci w Gdañsku zostali
zamordowani w obozie Stutthof a symbo-
lem ich pamieci i ca³ego duchowieñstwa
jest kaplica kap³añska w ko�ciele N.M.P.
(Mariackim) w Gdañsku, która to symbo-
lizuje ponad trzy tysi¹ce zamordowanych
kap³anów polskich przez Rosjan i Niem-
ców w czasie wojny oraz 7500 wiezionych
w obozach na wschodzie i zachodzie.

TADEUSZ M£YNIK

Pomnik ks. Bronis³awa Komorowskiego
we Wrzeszczu

Fot. Andrzej Januszajtis

sku, w powy¿szej sprawie uda³ siê nawet do
Rzymu aby w obecno�ci kardyna³a Hlon-
da i biskupa O�Rourke wrêczyæ papie¿o-
wi Piusowi XI odpowiedni memoria³. Ks.
Rogaczewski dzia³a³ bardzo szeroko na
polu spo³ecznym w�ród ró¿nych stowarzy-
szeñ katolickich, by³ te¿ aktywnym cz³on-
kiem Gminy Polskiej, a kiedy Gmina Pol-
ska po³¹czy³ a siê ze Zwi¹zkiem Polaków,
wszed³ w sk³ad zarz¹du g³ównego nowo
utworzonej organizacji. Rogaczewski utrzy-
mywa³ �cis³y kontakt z kolejarzami pol-
skimi w Gdañsku, by³ ich kapelanem, jak
i kapelanem Portowców Polskich. Jego
dzia³alno�æ obejmowa³a równie¿ obszar
Wrzeszcza.
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Nic zatem dziwnego, ¿e tak¹ okazjê
musia³ uczciæ wystrza³ armatni w gdañ-
skim Dworze Artusa.

Zas³u¿one laury
Tradycyjnie ju¿ wystêpy artystyczne

rozpoczê³a uzdolniona m³odzie¿ z Ogólno-
kszta³c¹cej Szko³y muzycznej I i II stopnia
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdañsku.
Potem przysz³a pora na okoliczno�ciowe
gratulacje i Nagrody Jubileuszowe Prezy-
denta Miasta Gdañska. Wrêczy³ je rzecznik
prasowy prezydenta Gdañska, Antoni Paw-
lak. Nagrody otrzymali zas³u¿eni dzia³acze
gdañskiego TSK¯: Janina Damaszke,
Bogus³awa Sochacka, Regina Stró¿yk
i oczywi�cie jego przewodnicz¹cy Jakub
Szadaj. Ten ostatni otrzyma³ dodatkowo
medal od prezydenta Paw³a Adamowicza
z okazji 50. powstania w Gdañsku oddzia³u
TSK¯. Okoliczno�ciowy list od przewod-
nicz¹cego ZG TSK¯ odczyta³ z kolei wi-
ceprzewodnicz¹cy w³adz krajowych TSK¯
Edward Odoner. W�ród licznych go�ci
mo¿na by³o m.in. zauwa¿yæ: przewodni-
cz¹cego komisji kultury i sportu Rady
Miasta Gdañska Marka Bumblisa oraz
cz³onka sejmowej komisji ds. mniejszo�ci
narodowych i etnicznych, pos³a na Sejm
RP, Zbigniewa Kozaka.

Wydarzeniem tegorocznych Dni by³
koncert Moniki Chrz¹stowskiej zatytu³o-

X Ba³tyckie Dni
Kultury ¯ydowskiej

W tym roku gdañskiemu oddzia³owi Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce trafi³ siê podwójny
jubileusz. Nie do�æ, ¿e zorganizowa³ X Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej, to jeszcze dosz³a do tego 50. powstania oddzia³u.

wany �Troszeczkê mi wstyd�. Jest to pro-
jekt oparty na tangach, balladach i ko³y-
sankach ¿ydowskich

Wystêpy i biesiada
Zosta³y w nim zaprezentowane nastro-

jowe piosenki w jidysz i polskie teksty
autorstwa Wies³awy Sujkowskiej. Autork¹
przepiêknych aran¿acji by³a z kolei Alek-
sandra Tomaszewska. Na scenie nie mo-
g³o te¿ zabrakn¹æ Henryka Rajfera, który
towarzyszy Dniom Kultury ¯ydowskiej od
10 lat, czyli od ich inauguracji, i w grodzie
nad Mot³aw¹ jest sta³ym go�ciem.

Serca publiczno�ci podbi³ ¿ywio³owy
koncert zespo³u Hagada, który w Gdañ-
sku zaprezentowa³ siê ju¿ po raz drugi,
prezentuj¹c tradycyjn¹, religijn¹ muzykê
¿ydowsk¹. Wyst¹pi³ równie¿ zespó³ gdañ-
skiego oddzia³u TSK¯ Danziger Klezmo-
rim z jego wokalistk¹ Regin¹ Stró¿yk na
czele oraz kantor Karol Ko³odziej. Ca³o�æ
zakoñczy³a biesiada ¿ydowska, która sta³a
siê te¿ okazj¹ do wspomnieñ i spotkañ
towarzyskich. Zw³aszcza, ¿e dzieje od-
dzia³u do spokojnych nie nale¿a³y.

Kiedy bowiem po Wojnie Sze�ciodnio-
wej próbowano doprowadziæ do podjêcia
uchwa³y potêpiaj¹cej Pañstwo Izrael m³ody
wówczas cz³onek TSK¯ oddzia³ Gdañsk
Jakub Szadaj wyszed³ z Sali, a za nim po-
zostali cz³onkowie. Uchwa³y nie podjêto,

Nagrody otrzymali zas³u¿eni dzia³acze gdañskiego TSK¯: Janina Damaszke, Bogus³awa So-
chacka, Regina Stró¿yk i oczywi�cie jego przewodnicz¹cy Jakub Szadaj.

Fot. Arch.

a oddzia³ rozwi¹zano. Gdañskiej spo³eczno-
�ci ¿ydowskiej pozosta³o wówczas spoty-
kanie siê w prywatnych domach. Dopiero
przemiany, które nast¹pi³y w Polsce po
roku 1989 umo¿liwi³y reaktywacjê dzia-
³alno�ci oddzia³u TSK¯ w Gdañsku.

� Podczas jubileuszowych Dni mogli-
�my zobaczyæ jak du¿ym zainteresowaniem
ciesz¹ siê one w�ród publiczno�ci � mówi
przewodnicz¹cy komisji kultury i sportu
rady Miasta Gdañska Marek Bumblis. �
Na ogromny szacunek zas³ugujê te¿ wk³ad
mniejszo�ci w dorobek kulturalny Gdañska.

Urzek³ �Skrzypek na dachu�
W drugim dniu X Ba³tyckich Dni Kul-

tury ¯ydowskiej impreza przenios³a siê
do Teatru Muzycznego w Gdyni na spe-
cjalny pokaz �Skrzypka na dachu� w re-
¿yserii Jerzego Gruzy. Zanim wype³niona
po brzegi widownia ujrza³a, nieistniej¹cy
ju¿, �wiat Anatewki nast¹pi³a uroczysto�æ
wrêczenia nagród osobom zas³u¿onym dla
kultury ¿ydowskiej na Pomorzu. Otrzymali
je: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek,
Jerzy Gruza, redaktor Micha³ Antoniszyn
oraz dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni
Maciej Korwin. Nagrody ufundowa³ gdañ-
ski oddzia³ TSK¯. Spektakl tak porwa³
publiczno�æ, ¿e podziêkowa³a wykonaw-
com owacjami na stoj¹co.

� Przede wszystkim chcia³bym gor¹co
podziêkowaæ prezydentom Gdañska i Gdyni
Paw³owi Adamowiczowi oraz Wojciechowi
Szczurkowi za okazan¹ pomoc i wsparcie
� podkre�la cz³onek Prezydium ZG TSK¯
Jakub Szadaj. � Bardzo nas te¿ cieszy,
¿e Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej tak
bardzo podoba³y siê publiczno�ci. To za-
chêca nas do dalszej pracy.

Z kultur¹ ¿ydowsk¹ bêdziemy mieli jesz-
cze okazjê siê spotkaæ. Czekaj¹ nas bowiem
VIII S³upskie Dni Kultury ¯ydowskiej, VI
�Biografie Gdañskie � Dni Mniejszo�ci�
oraz organizowany wspólnie z Francisz-
kanami i Gmin¹ Muzu³mañsk¹ IV �Asy¿
w Gdañsku�. Pracy gdañskiemu oddzia³o-
wi Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego
¯ydów w Polsce zatem nie zabraknie.

JAROS£AW BALCEWICZ
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Wdziêk wskrzeszono z inspiracji profe-
sorów architektury z Wilna, Lwowa i Kra-
kowa oraz ich nastêpców przekonanych
o s³uszno�ci koncepcji odbudowy �ród-
mie�cia Gdañska.

Odbudowa nie zakoñczona

Nie wszystkie fasady kamienic s¹ re-
konstrukcj¹. Jest wiele nowych projek-
tów harmonizuj¹cych z rekonstruowany-
mi. Prace artystów rze�biarzy, malarzy
i dobrych rzemie�lników wzbogaci³y dzie-
³a architektury. Odbudowa �ródmie�cia
Gdañska rozwija³a siê zgodnie z pier-
wotn¹ ide¹: �budujemy Gdañsk piêkniej-
szy ni¿ kiedykolwiek� do lat 60. minione-
go stulecia.

Ju¿ wówczas powsta³y próby zak³óce-
nia zasad owej odbudowy. Zwolennicy
modernizmu kubistycznego przerwali re-
alizowan¹ koncepcjê odbudowy �ródmie-
�cia Gdañska. Stare Przedmie�cie s¹sia-
duj¹ce z G³ównym Miastem, posiadaj¹ce
dwa wspania³e gotyckie ko�cio³y, zape³-
niono bezdusznymi klockami zamiast piêk-
nych fasad kamienic. Na G³ównym Mie-
�cie ulice: Szeroka, �wiêtojañska, �w.
Ducha pozbawione s¹ czê�ciowo odbudo-
wy, a detale fasad sta³y siê ubo¿sze. Od-
budowa G³ównego Miasta nie zosta³a
ukoñczona.

Z koñcem lat 80. XX w. nast¹pi³a zmia-
na stosunków politycznych i gospodar-
czych w Polsce. Wiek XXI zaowocowa³
nowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla G³ównego Miasta. Plan
ten jest zasadniczo urbanistycznie dobry.
Przewiduje odbudowê ponad stu dawnych
fasad kamienic.

Asymetryczne ³amañce szczytów
Niestety, koncepcje architektów � ku-

bistów, twórców zabudowy �klockowej�
wspó³czesnych osiedli mieszkaniowych
zagra¿aj¹ ponownie odbudowie wspania-
³ego G³ównego Miasta. Z³e ambicje pro-
jektantów, którzy dotychczas nie brali
udzia³u w jego odbudowie, owocuj¹ fatal-

Na G³ównym Mie�cie

Nowe najbrzydsze
elewacje

Gdañskie ulice: D³uga, Piwna, Mariacka s³yn¹ urod¹ swych elewacji, które zwabiaj¹ turystów z ca³ego �wiata. D³uga
z D³ugim Targiem uchodzi za najpiêkniejsz¹ ulicê na �wiecie. Zmartwychwstanie urody G³ównego Miasta sta³o siê
wydarzeniem na skalê �wiatow¹.

nego Miasta. Mamy na my�li zarówno
kszta³t bezsensownych szczytów kamieni-
czek, kompozycjê i formê otworów okien-
nych, kolorystykê � wyj¹tkowo ponur¹ �
oraz z³e zestawienie z zabytkow¹ baszt¹
£abêd�.

Hotel �Jantar � jaskó³k¹

Szpetota tej g³ównej elewacji hotelu
�Hilton� � zamykaj¹ca widok z zielonej
alei Podwala Staromiejskiego � jest wy-
j¹tkowo widoczna. Z budynkiem hotelu
Hilton s¹siaduje równie¿ nieudany w tym
miejscu, nowo wznoszony apartamento-
wiec z³o¿ony z sze�ciu kamienic, ka¿da
inna, a wszystkie � szpetne. Fasady tego
apartamentowca pasuj¹ do nowego maga-
zynu a nie do G³ównego Miasta. Nuda,
schemat przemys³owej architektury, a nie
piêkno, które powinno towarzyszyæ no-
wej wspó³czesnej architekturze. S¹ to

nymi nawykami. Nowe proponowane for-
my elewacji zabudowy ulic G³ównego
Miasta przez autorów, którzy nic dotych-
czas tutaj nie realizowali, s¹ s³abe, nie
godne pierwotnej koncepcji. Pragn¹ oni
zaznaczyæ swoj¹ osobowo�æ poprzez asy-
metryczne ³amañce szczytów, okien i ca-
³o�ci bry³. Mo¿na powiedzieæ �mia³o, ¿e
tzw. nowoczesno�æ wyra¿aj¹ kontrastem
do harmonii piêkna dawnych fasad. Ich
nowoczesno�æ wyra¿a siê przeciwstawia-
niem na zasadzie postulatu �je�li dawne
zasady by³y piêkne, to nowoczesne, aby
by³y nowe, musz¹ byæ brzydkie�.

Po tym wstêpie wypowiadamy siê kon-
kretnie wobec aktualnie realizowanych
budowli w rejonie Targu Rybnego. Koñ-
czone obecnie elewacje hotelu �Hilton�,
od strony Targu Rybnego, ukszta³towane
w formie sze�ciu fasad kamieniczek, s¹
jednym z najbrzydszych fragmentów G³ów-
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Elewacje hotelu �Hilton� na Targu Rybnym to jeden z najbrzydszych fragmentów G³ównego Miasta

Nieudany w rejonie Targu Rybnego nowo wznoszony apartamentowiec
z³o¿ony z sze�ciu kamienic, ka¿da inna, a wszystkie szpetne

Zrekonstruowane kamienice na D³ugim Targu swym piêknem zwabiaj¹
turystów z ca³ego �wiata

smutne wyniki pracy ambitnego architek-
ta, dla którego prawdopodobnie jego am-
bicje s¹ wa¿niejsze ni¿ piêkno Gdañska.

Na szczê�cie w tym roku 2009 odbu-
dowa G³ównego Miasta zaowocowa³a rów-
nie¿ pozytywnym przyk³adem. Jest nim

rozbudowa naj³adniejszego hotelu w Gdañ-
sku � dawnego �Jantara� na D³ugim Targu.

Jako podsumowanie krytycznej oceny
realizacji przy Targu Rybnym nale¿y przy-
pomnieæ stare przys³owie jako memento
równie¿ dla akceptuj¹cych takie wyniki

w³adz miejskich: �Nie pchaj siê na afisz
je�li nie potrafisz�.

MGR IN¯. ARCH. STANIS£AW MICHEL

MGR IN¯. ARCH. TOMASZ MIATKOWSKI

FOT. TOMASZ MIATKOWSKI
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Na wzgórzu biskupim w�ród Kaszubów
i Kociewiaków oraz przedstawicieli innych
diecezji Jan Pawe³ II odprawi³ uroczyst¹
mszê �wiêt¹ koncelebrowan¹.

Wspomnienia wci¹¿ ¿ywe

Ojciec �wiêty wyg³osi³ wzruszaj¹c¹
i poruszaj¹c¹ serca i umys³y homiliê, na-
wi¹zuj¹c do tragicznego wrze�nia 1939,
kiedy to hitlerowcy rozstrzelali kilkudzie-
siêciu profesorów Seminarium Duchow-
nego i ksiê¿y oraz kleryków, a tak¿e osób
�wieckich. Mocno akcentowa³ zas³ugi hie-
rarchów ko�cielnych, osób duchownych
w umacnianiu wiary ojców naszych na
Kaszubach, Kociewiu, Powi�lu i innych
ma³ych ojczyznach�

Wiele wysi³ku w przygotowaniach do
pielgrzymki Piotra naszych czasów w³o¿y³
nie¿yj¹cy dzisiaj ksi¹dz infu³at �p. Tade-
usz Borcz, Proboszcz Katedry Pelpliñskiej
i Profesor Wy¿szego Seminarium w Pel-
plinie, uwielbiany przez wiernych, a szcze-
gólnie przez m³odzie¿ i dzieci.

Mi³¹ nut¹ z pamiêci nale¿y odnotowaæ
fakt ugoszczenia otwartym sercem na Ple-
banii katedralnej w Pelplinie mistrza olim-
pijskiego z Seulu i Atlanty, mistrza �wiata
z Tampere, zapa�nika � Andrzeja Wroñ-
skiego (GLKS Morena ¯ukowo) przez
ksiêdza infu³ata Tadeusza Borcza, który
by³ pe³en zachwytu dla �Kaszubskiego
Tura� za rozs³awienie Najja�niejszej Rze-
czypospolitej i ma³ych ojczyzn Kaszub
i Kociewia.

X rocznica pielgrzymki Jana Paw³a II w Pelplinie

Uroczysto�ci w Pelplinie
Na zaproszenie Ordynariusza Diecezji Pelpliñskiej ks. bpa Jana Bernarda Szlagi, przed dziesiêcioma
laty 6 czerwca 1999 roku Papie¿ Jan Pawe³ II, w niedzielê w Dzieñ Pañski przyby³ wraz z przedstawicielami
Episkopatu Polski i wys³annikami Watykanu do Pelplina, siedziby Diecezji Pelpliñskiej zwanego pomorskimi Atenami.

Narodowo-chrze�ciañski Burmistrz mia-
sta i gminy Pelplin � Wojciech Wanke
(AWS) wrêczy³ Ojcu �wiêtemu obraz
z wizerunkiem S³ugi Bo¿ego, ksiêdza Bi-
skupa Konstantyna Dominika, który urodzi³

siê na terenie powiatu puckiego, a jest
kandydatem na o³tarze.

Z udzia³em Metropolity Lwowskiego
Za przyczyn¹ biskupa Dominika wiele

cudów zdarzy³o siê na Pomorzu, Kaszu-
bach i Kociewiu. Zdaniem Kardyna³a Sta-
nis³awa Dziwisz, Metropolity Krakowskie-

go oraz hierarchów Episkopatu Polskiego
ju¿ nied³ugo biskup Konstanty Dominik
bêdzie b³ogos³awiony.

W dziesi¹t¹ rocznicê nawiedzenia przez
Ojca �wiêtego Pelplina, w sobotê, 6 czerw-
ca 2009, w Katedrze Pelpliñskiej zosta³a
odprawiona uroczysta Msza �wiêta kon-
celebrowana, której przewodniczy³ Bi-
skup Pelpliñski ks. bp. Jan Bernard Szla-
ga w asy�cie zaproszonego Metropolity
Lwowskiego ks. arcybiskupa Mieczys³a-
wa Mokrzyckiego i sufragana diecezji pel-
pliñskiej ks. bpa. Piotra Krupy.

Homiliê wyg³osi³ ks. abp Mieczys³aw
Mokrzycki. W ciep³ych i mi³ych sercu
s³owach wspomnia³ o swoich zwi¹zkach
z Janem Paw³em II, którego by³ sekreta-
rzem przez wiêksz¹ czê�æ pontyfikatu.
Tu¿ po mszy odby³o siê na terenie semina-
rium spotkanie. Wspominano osobê Ojca
�wiêtego. Redaktor Miros³aw Begger przy-
blizy³ szlachetn¹ postaæ B³ogos³awionej
siostry Marty Wieckiej, która urodzi³a siê
w Nowym Wiecu, w Parafii Szczodrowo
na terenie gminy Skarszewy na Ziemi Ko-
ciewskiej.

Metropolita Lwowski podkre�li³, ¿e
B³ogos³awiona Marta Wiecka swoj¹ �wiê-
to�ci¹ promieniuje na Lwów i ca³¹ Ukra-
inê. Ostatnim akcentem wieñcz¹cym uro-
czyste obchody by³o od�piewanie pie�ni
narodowej �Bo¿e co� Polskê�.

MIROS£AW BEGGER

MIROS£AW RÓJ-SARNECKI

FOT. MIROS£AW RÓJ-SARNECKI

Autorzy tekstu � Miros³aw Begger (z lewej), Miros³aw Rój�Sarnecki
(z prawej), w �rodku � metropolita Lwowski, ks. abp. Mieczys³aw Mokrzycki

Mszy �w. koncelebrowanej przewodniczy³ ks.
bp. Jan Bernard Szlaga

Uroczysty nastrój panowa³ w historycznym wnêtrzu Katedry Pelpliñskiej
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W oczekiwaniu na tablice

Pi³sudski i Sosnkowski
tu byli wiêzieni

Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk� podjê³o inicjatywê budowy i ods³oniêcia w Gdañsku trzech tablic pami¹tkowych zwi¹zanych
z przesz³o�ci¹ miasta. Jako pierwsza w planie jest tablica z napisem �Pi³sudski i Sosnkowski � wiê�niowie specjalni
gdañskiego wiêzienia�. Tablica ma zostaæ umieszczona na murze Aresztu �ledczego w Gdañsku od strony ul. 3 Maja.

Termin ods³oniêcia przewidziany jest w dniu �wiêta Niepodleg³o�ci, 11 listopada 2009 r.

Oto tre�æ pisma, jakie z dat¹ 19 czerwca 2009 r. wystosowa³o Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk� do:

Pana Paw³a Adamowicza � Prezydenta Miasta Gdañska,

Pana Bogdana Oleszka � Przewodnicz¹cego Rady Miasta Gdañska

Pana Andrzeja Ducha � Przewodnicz¹cego Komisji opiniuj¹cej wnioski dotycz¹ce lokalizacji i wznoszenia pomników
oraz instalacji tablic pami¹tkowych w Gdañsku

Uprzejmie informujê, ¿e 24 czerwca 2009 r. zawi¹za³ siê Komitet Organizacyjny w sprawie ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej
w Gdañsku: �Pi³sudski i Sosnkowski � wiê�niowie specjalni gdañskiego wiêzienia�, która ma zostaæ ods³oniêta na murze Aresztu
�ledczego w Gdañsku (od strony ul. 3 Maja). Podjête dzia³ania w sprawie tablicy pami¹tkowej maj¹ w swym zamierzeniu krzewiæ
w�ród mieszkañców Gdañska i odwiedzaj¹cych go turystów wiedzê o wa¿nych wydarzeniach w jego historii. Maj¹ przypomnieæ
o faktach, które nie pozosta³y równie¿ bez znaczenia dla dziejów Polski.

Obok cz³onków Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� w sk³ad Komitetu Organizacyjnego weszli przedstawiciele szeregu instytucji
i organizacji Gdañska, w tym: Stowarzyszenia Mi³o�ników Tradycji Mazurka D¹browskiego w Gdañsku, Aresztu �ledczego
w Gdañsku i Centrum Kultury Tatarów RP w Gdañsku. W dotychczasowych spotkaniach brali równie¿ udzia³ m.in.: przedstawi-
ciele Archiwum Pañstwowego w Gdañsku, Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku i Konserwatora Miejskiego w Gdañsku.

Dzia³aj¹c z upowa¿nienia Komitetu Organizacyjnego i jako jego przewodnicz¹cy zwracam siê z pro�b¹ do Pana Prezydenta
Miasta Gdañska i Pana Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o objêcie patronatem wymienionego w pi�mie przedsiêwziêcia. Równocze-
�nie te¿ zwracam siê z pro�b¹ o rozwa¿enie mo¿liwo�ci pokrycia kosztów wykonania wymienionej tablicy przez Miasto Gdañsk
i uwzglêdnienie jej uroczystego ods³oniêcia w obchodach rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci w dniu 11 listopada
2009 r. Nadmieniam, ¿e koszty zatoczki zwi¹zanej z mo¿liwo�ci¹ swobodnego doj�cia do tablicy przejê³o na siebie Gospodarstwo
Pomocnicze ZRB przy Areszcie �ledczym w Gdañsku (wyst¹piono ju¿ o zgodê na jej budowê do dyrektora Gdañskiego Zarz¹du
Dróg i Zieleni).

Do utrzymania porz¹dku i czysto�ci wokó³ tablicy, jak i jej w³a�ciwego stanu technicznego, zobowi¹za³ siê Areszt �ledczy w Gdañsku.
Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 1696/08 Prezydenta Miasta Gdañska z dnia 5 listopada 2008 r., w za³¹czeniu przekazujê dokumenty

niezbêdne dla zajêcia przez Pana Prezydenta, Pana Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, jak i Komisjê opiniuj¹c¹ wnioski dotycz¹ce
lokalizacji i wznoszenia pomników oraz instalacji tablic pami¹tkowych w Gdañsku. Ze wzglêdu na z³o¿ono�æ koniecznych do
za³atwienia kwestii formalnych (w tym zwi¹zanych bezpo�rednio z wykonaniem tablicy), jak i przyjête terminy realizacji zamie-
rzenia, uprzejmie proszê o stosunkowo szybkie zajêcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Prezes

Doc. dr Andrzej Januszajtis

Za³¹czniki:
 1. Notatka z rozmowy z przedstawicielem Pomorskiego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Walk i Mêczeñstwa,

Panem Konstantym Roesnerem,
 2. Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna,
 3. Fotografia miejsca proponowanej lokalizacji tablicy,
 4. Zgoda dyrektora Aresztu �ledczego w Gdañsku na umieszczenie tablicy pami¹tkowej,
 5. O�wiadczenie Komitetu Organizacyjnego sprawie patrona, w³a�ciciela i opiekuna tablicy pami¹tkowej,
 6. Wyci¹g z protoko³u z III zebrania Komitetu Organizacyjnego,
 7. Notatka prof. S³awoja Ostrowskiego dot. kosztu wstêpnego wykonania tablicy,
 8. Pismo Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Gdañsku.
 9. Waldemar Kowalski �Wiê�niowie specjalni � Józef Pi³sudski i Kazimierz Sosnkowski�, (w:) �Przegl¹d Wiêziennictwa Polskiego�, nr 46,

Warszawa � Gdañsk 2005, wydanie specjalne �Wiêzienie w Gdañsku w systemach represji XX wieku, s. 32�37.
10. Andrzej Januszajtis �Trzy tablice�, �Nasz Gdañsk�, Nr 6(95), czerwiec 2009, s. 5.�
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Tak czy inaczej zgodnie z zasad¹, ¿e
naprawdê dobre zawsze siê obroni, poja-
wia siê w koñcu odpowiedni moment na
rozliczenie i podsumowanie podejmowa-
nych dzia³añ i wieloletniej aktywno�ci.

Za wybitne zas³ugi dla miasta
Takim przyjemnym momentem w Gdañ-

sku jest wrêczanie ustanowionych w 1996 r.
odznaczeñ: �w. Wojciecha i ksiêcia M�ci-
woja II, za wybitne zas³ugi dla miasta.
16 czerwca br. w³a�nie taka wyj¹tkowa
uroczysto�æ po raz kolejny mia³a miejsce
w gdañskim Dworze Artusa. Pojawili siê na
niej wszyscy oficjele, VIP-owie i ekspono-
wane osobisto�ci politycznego, gospodar-
czego i kulturalnego ¿ycia naszego miasta.
Uroczysto�æ zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹
i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska,
Bogdan Oleszek i Prezydent Miasta Gdañ-
ska, Pawe³ Adamowicz, senatorowie RP
oraz radni miejscy, w�ród których brylo-
wali Marek Bumblis, Kazimierz Koralewski
i Maciej Krupa (w tym miejscu proszê mi
wybaczyæ, ¿e nie wymieniam nazwisk
wszystkich radnych obecnych na tej uro-
czysto�ci), byli ksiê¿a z arcybiskupem
Tadeuszem Goc³owskim i infu³atem Sta-
nis³awem Bogdanowiczem, by³ Przewod-
nicz¹cy �Solidarno�ci� Janusz �niadek,
konsulowie, Wojsko, Marynarka Wojenna,
Policja, dziennikarze, fotografowie, kame-
rzy�ci. By³a te¿ Cappella Gedanensis, kie-
rowana przez p. prof. Alinê Kowalsk¹-
-Piñczak.

Zagra³y fanfary. Weszli zas³u¿eni lau-
reaci. Od�piewano �Alleluja� z Mesjasza
Haendla, które szczególnie dobrze wypa-
d³o na tle wspania³ych dekoracji wnêtrza
Dworu Artusa. Nastêpnie na cze�æ laure-
atów i go�ci odpalono honorow¹ salwê
z modelu statku ��w. Jakuba�. Rozpoczê³a
siê uroczysta sesja Rady Miasta Gdañska.
Mowê okoliczno�ciow¹ wyg³osi³ Mistrz
Kapitu³y Medali p. Jerzy M³ynarczyk.
Zaakcentowa³ on znaczenie i warto�ci

Wrêczenie Madali �w. Wojciecha i M�ciwoja II

Podnios³a uroczysto�æ
we wspania³ej oprawie

Gdañszczanie buduj¹, ucz¹, uprawiaj¹ sport, bawi¹, organizuj¹ ekspozycje muzealne, m¹drze dyskutuj¹ i w wielu dziedzinach
osi¹gaj¹ bezsporne sukcesy. Do jednych sukces przychodzi szybko, drudzy na sukces musz¹ popracowaæ wiele d³ugich
lat. Jedni od razu wiedz¹ jak to siê robi, inni dopiero prawie pod koniec ¿ycia docieraj¹ do tajemnicy idealnej recepty
na sukces. Czêsto barier¹ w osi¹gniêciu sukcesu jest niew³a�ciwy wybór wykonywanego zajêcia lub nieumiejêtno�æ
wpisania siê we w³a�ciwy uk³ad okoliczno�ci pozwalaj¹cych ³atwo i szybko doj�æ do zauwa¿alnych wyników.

osobowo�ci patronów odznaczeñ. Przypo-
mnia³, ¿e �w. Wojciech to patron ducho-
wej jedno�ci Europy, a ksi¹¿ê M�ciwój II
przyczyni³ siê do utrwalenia pañstwowo-
�ci polskiej i w�ród innych zas³ug budo-
wa³ te¿ drogi. Jerzy M³ynarczyk zazna-
czy³ te¿, ¿e sesja ta inicjuje IV kadencjê
Kapitu³y Medali, w której obecnym sk³a-
dzie zasiadaj¹: abp. Tadeusz Goc³owski,
znana aktorka Halina Winiarska-Kiszkis,
wielce popularny w Gdañsku prof. Andrzej
Januszajtis, PRMG Bogdan Oleszek, Ed-
mund Kotarski, prof. Jerzy Samp, Jerzy M³y-
narczyk, Piotr Soyka oraz znana dziennikar-
ka i pisarka Barbara Szczepu³a-Ponikowska.
Dot¹d wyró¿niono medalami ponad 100
osób ró¿nych profesji, kszta³tuj¹cych wspó³-
czesn¹ historiê Gdañska.

Sportowiec, duchowny, satyryk,
muzealnik, �Gdañski Areopag�

Kiedy przysz³a pora na odznaczenia,
w pierwszej kolejno�ci rozpoczêto wrê-
czanie medali �w. Wojciecha za zas³ugi
w rozs³awianiu imienia naszego miasta

w kraju i na �wiecie. W tym roku laure-
atami tej nagrody zostali:
� Leszek Blanik � z³oty medalista z Pe-

kinu w gimnastyce artystycznej. Piêk-
n¹ laudacjê wyg³osi³ b.abp.Tadeusz
Goc³owski, okre�laj¹c laureata �wiel-
kim, a zwyczajnym�.

� ojciec Tomasz Jank � rektor francisz-
kanów w ko�ciele �w. Trójcy, facho-
wiec w dziedzinie konserwacji, przy-
wróci³ piêkno tego zespo³u ko�cielnego,
�mnich o wielu talentach�, jak go okre-
�li³ prezentuj¹cy laudacjê prof. Jerzy
Samp.

� Zbigniew Jujka � znany gdañski ry-
sownik i satyryk kieruj¹cy siê zasad¹
�satyra ³agodzi obyczaje a �miech ³ago-
dzi emocje�, jak to trafnie uj¹³ w swo-
jej laudacji Kanclerz Kapitu³y Medalu
prof. Andrzej Januszajtis.

� Adam Koperkiewicz � który od 20 lat
kieruje Muzeum Historycznym Miasta
Gdañska, a zas³ugi jego wykraczaj¹ da-
leko poza mo¿liwo�ci ich opisu w skrom-
nych ramach tego artyku³u, wymieniê

Wspólne zdjêcie laureatów, rajców i cz³onków Kapitu³y na tle Dworu Artusa



13

Nr 07/2009

wiec tylko pe³n¹ rewaloryzacjê Dworu
Artusa, co podkre�li³ w mowie po-
chwalnej prof. Andrzej Januszajtis.

� Forum Dialogu �Gdañski Areopag�
� tworzone przez takie osoby jak: ks. dr
Krzysztof Nieda³towski, b. abp. Tadeusz
Goc³owski, Katarzyna ¯elazek, Anna
�piewak. Wyg³aszaj¹ca laudacjê Barba-
ra Szczepu³a dowcipnie ¿yczy³a �Areopa-
gowi�, aby nabra³ takiego rozmachu, ¿e
nie pomie�ci siê ju¿ w Filharmonii Ba³-
tyckiej, ale bêdzie musia³ przenie�æ siê
do Hali �Oliwia� lub do �Baltic Areny�.

W krótkiej przerwie miêdzy kolejnymi
rozdaniami nagród Cappella Gedanensis
za�piewa³a �Alleluja� u³o¿on¹ przez dzia-
³aj¹cego w Niemczech duñskiego baroko-
wego kompozytora i organistê Dietricha
Buxtehude.

Przedsiêbiorca, fotografowie, adwokat,
d³ugodystansowiec, piekarz,

bursztyniarz, opiekunowie sierot
Medal ksiêcia M�ciwoja II otrzymuj¹

inicjatorzy wielu dzia³añ w ró¿nych dzie-
dzinach i wybitne osobisto�ci, które wyró¿-
niaj¹ wyj¹tkowe zas³ugi dla naszego miasta.
W tym roku medale M�ciwoja II otrzymali:
� Zbigniew Canowiecki � Prezes �Cen-

trostalu�, niezwykle pracowity dzia³acz
gospodarczy. W mowie pochwalnej
Mistrz Kapitu³y Medalu Jerzy M³ynar-
czyk stanowczo �zabrania laureatowi
chorowania�.

� Zbigniew (po�miertnie) i Maciej Kosy-
carzowie � Zbigniew to fotograf, który
pozostawi³ po sobie �obraz komuny�,
jak podkre�li³a w swojej laudacji Bar-
bara Szczepu³a. Nagrodê odebra³ syn
laureata Maciej Kosycarz, który z³o¿y³
albumy zdjêciowe ojca w �Gdañsk¹
ksiêgê pamiêci�.

� Roman Nowosielski � mecenas, adwo-
kat i sêdzia Trybuna³u Stanu, opiekun
ludzi niewinnie oskar¿onych, broni³
niezale¿no�ci organów prasowych, stwo-
rzy³ Krajowe Centrum Reprywatyzacji,
Rada Miasta przegra³a z nim wiele pro-
cesów � zauwa¿y³ wyg³aszaj¹cy lauda-
cjê Jerzy M³ynarczyk.

� Marian Parusiñski � biegacz d³ugo-
dystansowiec, rozpocz¹³ karierê od 58
roku ¿ycia i przez 26 lat przebieg³ 106
maratonów. Pan Marian testuje na sobie
wydolno�æ organizmu w podesz³ym wie-
ku i stanowi on wielce obiecuj¹cy przy-
k³ad zw³aszcza dla seniorów, jak zauwa-
¿y³ w swojej mowie pochwalnej PRMG
Bogdan Oleszek.

� Grzegorz Pellowski � z rodziny pieka-
rzy, którzy od 1948 r. rozpoczêli w³a-
sn¹ produkcjê wyrobów piekarniczych

w Gdañsku, jednak ju¿ w czasie wojny
wozili chleb do Stutthofu, a w sierpniu
1980 r do Stoczni Gdañskiej, jak to
opisuje Katarzyna ¯elazek w pracy
�Przepisy na bycie razem�, cytowanej
w laudacji przez Halinê Winiarsk¹.

� Zbigniew Strzelczyk � ekspert w dzie-
dzinie bursztynu, wspó³twórca gdañ-
skiego Muzeum Bursztynu. W laudacji
PRMG Bogdan Oleszek przypomnia³,
¿e to laureat jest autorem bursztynowe-
go pióra dla Guntera Grassa i burszty-
nowej statuetki dla J. M. Jarre�a.

� Gdañska Fundacja Innowacji Spo³ecz-
nej � zajmuje siê tworzeniem nowych
domów dla dzieci pozbawionych opieki
rodzinnej, wspó³pracuje ze Stowarzysze-
niami Inicjatyw Lokalnych oraz Centrum
Edukacji i Aktywno�ci. W mowie po-
chwalnej na rzecz laureata prof. Jerzy
Samp przypomnia³, ¿e opieka nad siero-
tami spo³ecznymi to d³uga gdañska tra-
dycja.

Dworska muzyka w wysmakowanym
wnêtrzu

Zamykaj¹c tê czê�æ uroczysto�ci in-
strumentali�ci z Cappelli Gedanensis za-
grali wy�mienicie koncert E-moll na flet
i orkiestrê Severia Mercadante. Piêkna
dworska muzyka dobrze zabrzmia³a w wy-
smakowanym artystycznie wnêtrzu Dworu
Artusa, gdzie na czo³owym miejscu widnie-
je odtworzony w technice simulacry obraz
autorstwa Vredemana de Vries, przedsta-
wiaj¹cy koncert graj¹cego na piêciostrunnej

lirze Orfeusza. Nastêpnie solistka Cappelli
Gedanensis za�piewa³a ognistego czardasza
(ariê z operetki Kalmana �Ksiê¿niczka
czardasza�), który nieco rozsadza³ tempe-
ramentem spokój i dostojno�æ artusowej
oprawy. Na uroczysto�æ przyby³ te¿
Krzysztof Skiba wprowadzaj¹c nieco hu-
moru swoim jaskrawo pomarañczowym
�królewskim� strojem i wrêczy³ pami¹tko-
wy album Maækowi Kosycarzowi. PRMG
Bogdan Oleszek zamkn¹³ uroczyst¹ sesjê
RMG i zaprosi³ wszystkich do pami¹tko-
wego zdjêcia na schodach Dworu Artusa.

W�ród go�ci da³o siê s³yszeæ opiniê, ¿e
uroczysto�æ by³a zbyt d³uga, a laureatów
zbyt wielu, co obni¿a rangê samych na-
gród. Tak jednak my�l¹ chyba jedynie
zazdro�nicy i z³o�liwcy. Gdy¿ przewa¿a³a
opinia, ¿e wielo�æ laureatów �wiadczy
jedynie o bogactwie Gdañska w utalento-
wane, aktywne i kreatywne osobowo�ci.

Laureaci i go�cie zaproszeni te¿ zostali
na poczêstunek do �Piwnicy Rajców�.
Sto³y ugina³y siê pod jedzeniem. Czegó¿
tam nie by³o? Warzywka z wody, ¿ó³ty
ry¿, rybka panga w sosie cytrynowym,
karkóweczka w sosie my�liwskim, ziem-
niaczki zapiekane, zimne zak¹ski, wina
wytrawne, kawa, herbata i ciasta. Czego
dusza zapragnie. Wszystko to znika³o ze
sto³ów w mgnieniu oka. Gratulacje dla
�Piwnicy Rajców� z dobr¹ kuchniê. Ja te¿
tam by³em, ry¿ jad³em i wino pi³em.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

FOT. ART. MACIEJ KOSTUN,
FOTOQUFEREK GDAÑSKI, KOSMA49@GMAIL.COM
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W³a�nie ten O�rodek � bêd¹cy w gestii
Starostwa w Ko�cierzynie � nazywany
dzisiaj Powiatowym Centrum M³odzie¿y
rozpocz¹³ jeszcze w ubieg³ym roku jesie-
ni¹ obchody 80 lecia istnienia.

Gniazdo Pewiaczek
Kulminacja jubileuszu przypad³a na 26,

27 i 28 czerwca 2009 r. Nie jest to nawet
miejscowo�æ, lecz zwyk³y o�rodek, który
mo¿na dzisiaj nazywaæ wypoczynkowym.
Garczyn ma jednak niezwyk³e tradycje
historyczne zwi¹zane z Marsza³kiem Jó-
zefem Pi³sudskim i stworzon¹ na jego
rozkaz organizacj¹ Przysposobienie Woj-
skowe Kobiet. W³a�nie w Garczynie na
rozkaz Marsza³ka pu³kownik Maria Wittek
w 1928 r rozpoczê³a erê wakacyjnych obo-
zów wojskowych dla m³odych dziewcz¹t
zwanych potocznie Pewiaczkami. Do roku
1939 w³¹cznie wyszkolono ich kilkana�cie
tysiêcy. Niemal wszystkie bra³y pó�niej
udzia³ w szeregach Armii Krajowej w wal-

Powiatowe Centrum M³odzie¿y w Garczynie ma 80 lat

Patriotyzm dawniej
i dzi�

Na Pomorzu, niedaleko Ko�cierzyny s¹ dwa bardzo interesuj¹ce miejsca zwi¹zane z histori¹ Polski. Bêdomin z Muzeum
Hymnu Narodowego. I Garczyn, w którym Maria Wittek zak³ada³a w 1928 roku obozy wojskowe dla kobiet.

ce z okupantem. Najs³awniejsze z nich to
Maria Wittek i El¿bieta Zawadka miano-
wane ju¿ po roku 1990 jedynymi genera-
³ami � kobietami w Wojsku Polskim.

Po II wojnie �wiatowej w Garczynie
p³k Maria Wittek jeszcze przez 2 lata pro-
wadzi³a obozy PWK kobiet do momentu
rozwi¹zania tej organizacji przez ówcze-
sne w³adze. Sta³a siê mimo tego dziwna
rzecz. Duch patriotyzmu i umi³owania
Ojczyzny pozosta³ w Garczynie na sta³e.

Wyra�nie jest odczuwalny tak¿e dzisiaj
na wszystkich zgrupowaniach i obozach
o ró¿nym przecie¿ charakterze.

O�rodek sportowy i turystyczny
W znacznym stopniu przyczyni³a siê

do tego doskonale zorganizowana i pe³na
historycznej dokumentacji izba pamiêci,
a w³a�ciwie w tej chwili to ju¿ ma³e mu-
zeum. Potem Garczyn sta³ siê o�rodkiem
sportowym, a jeszcze pó�niej wa¿nym
centrum wakacyjnym dla obozów przy-

Sztafeta pokoleñ na uroczystym jubileuszowym apelu

Fot. Ewa Derengowska

sposobienia wojskowego i obronnego. Do
dzi� pe³ni w powi¹zaniu ze sportem nadal
tê rolê. Znany jest doskonale m³odzie¿y
Trójmiejskiej.

Uroczysto�ci jubileuszowe u�wietni³
zjazd �Garczyniaków� tzn. tych, którzy
tam na obozach pracowali, wzglêdnie byli
uczestnikami obozów. Wspania³¹ oprawê
stanowi³ udzia³ orkiestry i kompanii repre-
zentacyjnej Marynarki Wojennej w jubi-
leuszowej mszy i uroczystym apelu. Nie
brakowa³o tak¿e w³adz samorz¹dowych
ró¿nych szczebli. Dzisiaj dziêki nowym
obiektom sportowym i turystycznym oraz
przede wszystkim piêknemu i dogodnemu
po³o¿eniu niezbyt daleko od Trójmiasta sta-
nowi �wietn¹ bazê rekreacyjno-wypoczyn-
kow¹ dla chêtnych. Wszystko jest do obej-
rzenia na bogatej w informacje i szczegó³y
stronie internetowej www.pcmgarczyn.pl/
pliki/jubileusz.html/ pod adresem poczty
e-mail: pcm.garczyn@powiat ko�cierski.pl

 RUFIN GODLEWSKI


