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W 1925 r. do gdañskich armatorów nale¿a³o
67 statków morskich o ³¹cznej pojemnoci
129 tysiêcy BRT

Gdañska parada jachtów
W cieniu gdyñskiego zlotu oldtimerów znik³a gdzie prawie niezauwa¿ona przez media gdañska parada jachtów w dniu
12 lipca. A przecie¿ i tu by³o co ogl¹daæ. Tego rodzaju imprezy s¹ wa¿ne, bo przypominaj¹ lata wietnoci Starego Portu
na Mot³awie, do którego zawija³y niegdy tysi¹ce jednostek morskich i rzecznych.
Nie siêgaj¹c do lat I Rzeczypospolitej,
kiedy przez Gdañsk przechodzi³o niekiedy
80 procent morskiego handlu ca³ego kraju,
wystarczy przypomnieæ znacznie skromniejsze lata przedwojenne.

Trochê historii  z ³ezk¹ w oku
Przez sam¹ tylko luzê w Przegalinie
przep³ywa³o wtedy rocznie od 11 do 13
tysiêcy statków, barek i wszelkiego rodzaju pojazdów wodnych. Niepozorny prom

Parada jachtów

linowy przy ¯urawiu przewozi³ dziennie
do 3500 pasa¿erów. W 1925 r. nale¿a³o
do gdañskich armatorów 67 statków morskich o ³¹cznej pojemnoci bez ma³a 129
tysiêcy BRT. Jedenacie statków towarzystwa ¿eglugowego Weichsel obs³ugiwa³o
ruch na krótkich trasach. Statek do Elbl¹ga
odp³ywa³ co drugi dzieñ spod bramy Mariackiej, do Królewca  z przystani przy
Szafarni, do K³ajpedy  co drugi wtorek
spod spichlerza Vistuli przy ul. Mot³awskiej 1. Dziesiêæ do dwunastu razy dziennie mo¿na by³o p³yn¹æ spod ¯urawia do
BrzenaJelitkowaSopotu i na Hel, co
godzinê  od Zielonej Bramy do Stogów
i B¹saku (Sobieszewa), raz dziennie do
Mikoszewa i Ostaszewa. ¯egluga Polska utrzymywa³a codziennie po³¹czenie
z Warszaw¹ statkami, odp³ywaj¹cymi pocz¹tkowo z Brabanku (ul. Stara Stocznia),
potem z Szafarni. Przejazd I klas¹ kosztowa³ 33 z³, II  19, III  14 z³; za miejsce
sypialne dop³acano 5 z³. Kurs do Królewca kosztowa³ 5 guldenów, do Elbl¹ga 
2,5, do Brzena, Jelitkowa, Sopotu, Helu,
Stogów i Sobieszewa  1 guldena. Jeden
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Zwyk³y ruch w na Mot³awie przed wojn¹ (zdjêcie archiwalne).

gulden by³ wówczas wart 89 groszy (od
1931 r.  1,74 z³, od 1933  1 z³). Za dolara,
wartego co najmniej 10 dzisiejszych, p³acono 8,90 z³ (tu¿ przed wojn¹ 5,25 z³).

koci Batorego przy Polskim Haku, albo
po drugiej stronie ujcia Mot³awy, przy
Mlecznym Piotrze?

Stra¿ak, Antica z Mateuszem
Kunierewiczem, Bury Kocur

Tak, to ca³kowicie mo¿liwe, podobnie
jak zawiniêcie wszystkich wielkich ¿aglowców, które podziwialimy w Gdyni! Mniejsze jednostki, o d³ugoci do 60 m i zanurzeniu do 5 m, mog³yby wp³ywaæ na
Mot³awê. Do tego trzeba jednak spe³niæ
kilka warunków. Po pierwsze: kilometry
nabrze¿y, którymi administruje obecnie
GUM w Gdyni (absurd, odziedziczony po

Gdañska parada zaczê³a siê o 11.30.
Na pocz¹tku p³ynê³a jednostka ratownicza
Stra¿ak, wypuszczaj¹ca w górê efektowne strugi wody, której kropelki spowija³y wszystko w b³êkitn¹ mg³ê. Z kolei
zobaczylimy barwn¹ grupê kajaków. Za
nimi pojawi³ siê graj¹cy rolê jednostki
flagowej jacht Antica, z którego pok³adu pozdrawia³ zgromadzone na nabrze¿ach t³umy widzów nasz s³ynny ¿eglarz,
zwyciêzca wielu wiatowych regat, Mateusz Kunierewicz. Za Antic¹ p³ynê³y
w szyku jednostki o osobliwych nazwach:
Bury Kocur, Regis, Bucefa³ i mnóstwo innych, których nie sposób spamiêtaæ. Defilada trwa³a ponad pó³ godziny.
Przepojone odwiêtn¹ atmosfer¹ wodne
widowisko podoba³o siê wszystkim.
Co zrobiæ, ¿eby tego rodzaju imprezy
by³y jeszcze okazalsze? Odpowied jest
prosta: nale¿y pe³niej wykorzystaæ akweny portu. Rzadko zdajemy sobie sprawê
jak wielkie mamy mo¿liwoci. G³êbokoæ
toru wodnego w rejonie ujcia Mot³awy
do Wis³y i wokó³ Ostrowa wynosi 10,5 m.
Tutejsza obrotnica umo¿liwia zawracanie
statków o d³ugoci do 230 metrów! Pamiêtamy wszyscy transatlantyk Batory
czy jego nastêpcê Stefana Batorego;
oba mia³y 170 m d³ugoci i mog³yby spokojnie wp³yn¹æ a¿ tutaj. Wielkie jednostki
kojarz¹ nam siê zwykle tylko z Gdyni¹ 
czas obaliæ te stereotypy. Jednostka wiel-
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Wykorzystaæ mo¿liwoci!

latach PRL), musz¹ wróciæ do
miasta i ulec gruntownemu remontowi. Po drugie: Mot³awa,
podobnie jak to by³o a¿ do
ostatniej wojny, musi byæ regularnie czyszczona i pog³êbiana.
Po trzecie: nale¿y jak najszybciej zrealizowaæ uchwa³ê Rady
Miasta Gdañska pierwszej kadencji (z 1993 r.) i przywróciæ
zwodzenie piêciu historycznym mostom  Zielonemu,
Krowiemu, St¹giewnemu, odbudowanemu mostowi Rogoników (Na Szopy) i Kamieniarskiemu.
Na koniec powinno siê zrealizowaæ pierwotny projekt
zaopatrzenia mostu z M³ynisk
na Ostrów  w ci¹gu ul. Swojskiej  w podnoszone przês³o
i u³atwiæ otwieranie nale¿¹cego do Stoczni Gdañskiej mostu pontonowego. Pozwoli to w razie potrzeby na
przep³ywanie wiêkszych jednostek Martw¹ Wis³¹, z ominiêciem zat³oczonego remontowanymi statkami Kana³u Kaszubskiego. Je¿eli zamiast fundowaæ coraz to
kosztowniejsze przeszkody dla ¿eglugi,
zaczniemy konsekwentnie d¹¿yæ do jej
rozwoju, gdañski port, tak¿e ten stary,
znowu rozkwitnie, z korzyci¹ dla nas
wszystkich. Organizowane corocznie coraz okazalsze parady jachtów daj¹ przedsmak tego, co mo¿e i powinno nast¹piæ.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Dwudziesty sezon teatralny Atelier

wiat oniryczny
Teatr Atelier w Sopocie to miejsce, w którym kultura ¿ydowska zawsze znajdowa³a przyjazn¹ przystañ.
Dwudziesty sezon zas³u¿onej placówki to wyj¹tkowa propozycja repertuarowa.
Rozpoczê³a j¹ premiera spektaklu Wilki na kanwie powieci Isaaca Bashevisa
Singera Wrogowie  opowieæ o mi³oci.
Dziêki Agnieszce Osieckiej powsta³o kilkanacie pieni dodanych do tekstu noblisty,
a muzykê skomponowa³ Zygmunt Konieczny. Re¿yseria i scenografia jest dzie³em
dyrektora Teatru Atelier Andrè HübneraOchodlo, który po raz drugi siêgn¹³ po ten
spektakl. Warto przypomnieæ, ¿e Wilki
prapremierê mia³y w Teatrze Atelier w roku
1995. Ochodlo chcia³ zmierzyæ siê z dzie³em ponownie na 10. rocznicê
mierci Agnieszki Osieckiej,
ale ogarnê³y go w¹tpliwoci
i zamiar porzuci³. Obecna wersja powsta³a dziêki wspó³pracy
z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Czêstochowie.
Oniryczny wiat ludzi ocala³ych z Zag³ady i dodatkowo
wpl¹tanych w mi³osn¹ historiê
wypada tu wyj¹tkowo przekonywuj¹co. S³owa uznania
nale¿¹ siê te¿ m³odym aktorom, którzy nie wahali siê, aby
podj¹æ wyzwanie.

wybitniejszych dzie³ nale¿y m.in. Welwel Zbara¿er szrajbt briw cu Malkele der
szejner (1937). Twórczoæ Mangera zakorzeniona jest w tradycji ¿ydowskiego
folkloru, ludowej pieni i teatru, a jednoczenie potrafi³ znakomicie wykorzystywaæ nowoczesne rodki artystyczne jak
chocia¿by groteskê. Siln¹ strona koncertu
jest muzyka skomponowana m.in. przez
Marka Czerniewicza i Ewê Korneck¹. Dobrym zabiegiem artystycznym jest poprzedzanie prezentowanych utworów krótk¹

Pieñ Ksiêcia ¯ydowskiej
Ballady
Bardzo trudno by³oby sobie wyobraziæ teatralne lato
w Atelier bez Miêdzynarodowych Spotkañ z Kultur¹
¯ydowsk¹, które w tym roku
zadedykowano Annie Frank
w 80. rocznicê jej urodzin.
Czeka³a nas kolejna premiera
w postaci koncertu Malkele
Pieni Ksiêcia ¯ydowskiej Ballady Icyka
Mangera w wykonaniu Andrè Ochodlo
& The 3-city Jazzish Company. Urodzony
w Czerniowcach Manger (19011969) nie
mia³ ³atwego ¿yciorysu. Po wydaleniu z niemieckiego gimnazjum pracowa³ w warsztacie ojca, ale najbardziej interesowa³a go
literatura i do historii przeszed³ jako poeta,
dramatopisarz i prozaik jidysz. Mieszka³
m.in. w Warszawie, Pary¿u, Londynie, Nowym Jorku, aby pod koniec ¿ycia osi¹æ
w Izraelu. Pierwszy tomik  Sztern oifn
dach  wyda³ w 1929 roku. Do jego naj-

Andrè Ochodlo

narracj¹ w jêzyku polskim w wykonaniu
Krzysztofa Gordona, a pomaga w tym t³umaczenie Piotra Millatiego. Trudno by³oby bowiem oczekiwaæ od publicznoci
znajomoci jidysz. Nie zawodz¹ g³êboko
prze¿ywane, wrêcz organiczne, interpretacje ballad w wykonaniu Andre Ochodlo.
Uwagê zwracaj¹ ponadto b³yskotliwe aran¿acje Adama ¯uchowskiego. Na wysokoci
zadania stanêli muzycy, którzy od lat do
Atelier lubi¹ zagl¹daæ. W takich przedsiêwziêciach wzajemne zaufanie oraz zrozumienie odgrywa przecie¿ podstawow¹ rolê.

Prapremiera  30 sierpnia
Oprócz udzia³u w ciekawych koncertach
i projektach artystycznych, organizatorzy
zaproponowali warsztaty jêzyka hebrajskiego oraz jidyszkajt. Andrè Ochodlo po
raz ostatni prezentuje dwa koncerty Mayne teg i Shalom. Do szczególnie lubianych przez publicznoæ nale¿y zw³aszcza
ten ostatni.
Letni sezon artystyczny zakoñczy 30
sierpnia koncert Pod ruinami Polski
w którym us³yszymy prapremierowe wykonania pieni wybitnych polskich kompozytorów do s³ów wiatowej s³awy
¿ydowskich poetów pisz¹cych
w jidysz. Wyst¹pi Andrè Ochodlo & Max Klezmer Band.
Spirytus movens przedsiêwziêæ jest oczywicie Andrè
Hübner-Ochodlo. Twórca i zarazem animator kultury ¿ydowskiej, który urzeka s³uchaczy
przejmuj¹cym i pe³nym nastroju g³osem. Bez niego zapewne
nie by³oby spotkañ w Sopocie.
Szkoda tylko, ¿e w Trójmiecie nie ma praktycznie profesjonalnych krytyków. Fakt ten,
niew¹tpliwie, utrudnia wielu
twórcom rozwój karier artystycznych. Zapewne nieco inaczej twórczoæ Andrè Hübnera-Ochodlo by³aby odbierana
w synagodze Tempel na krakowskim Kazimierzu, czy te¿
we wroc³awskiej synagodze
Pod Bia³ym Bocianem lub
w warszawskiej synagodze
No¿yków. Mylê, ¿e warto by³oby spróbowaæ.
Niewiele osób pamiêta pocz¹tki Atelier,
w nieistniej¹cym ju¿, obskurnym baraczku. Mo¿na tam by³o spotkaæ Agnieszkê
Osieck¹ czy te¿ pomiaæ siê z dowcipów
Aloszy Awdiejewa. Czas ma nieub³agane
prawa.
JAROS£AW BALCEWICZ
FOT. EWA GRABOWSKA-SAD£OWSKA,
MATERIA£Y PROMOCYJNE TEATRU ATELIER
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XIII Wielki Przejazd Rowerowy

Nowe cie¿ki na
Przymorzu i Zaspie
W s³oneczn¹ niedzielê, 14 czerwca 2009 r., odby³ siê XIII Wielki Przejazd Rowerowy. Uczestnicy z Targu Wêglowego 
w icie ¿ó³wim tempie  jechali przez Targ Drzewny, Hucisko, Wa³y Jagielloñskie, Al. Zwyciêstwa i Al. Grunwaldzk¹.
Meta znajdowa³a siê na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdañskiego przy ul. Wita
Stwosza.
Z³ota Szprycha dla Antoniego Szczyta
Rajd odbywa siê o tej samej porze od
13 lat. Wa¿nym jego elementem jest wrêczanie Z³otej Szprychy osobie, która najbardziej wspiera pro rowerow¹ dzia³alnoæ. W tym roku Gdañska Kampania
Rowerowa nagrodzi³a Antoniego Szczyta, by³ego dyrektora Wydzia³u Gospodarki Komunikacji Urzêdu Miejskiego
w Gdañsku. Laureat podziêkowa³ za wyró¿nienie i doradza³ dopingowaæ w³adze
Gdañska do realizacji rowerowych planów inwestycyjnych.

Nagrodê Gdañskiej Kampanii Rowerowej
przyznano Antoniemu Szczytowi

Na mecie rozstrzygniêto równie¿ konkurs na najlepiej przebranego rowerzystê
i udekorowany rower. Mi³onicy dwóch kó³
i tym razem wykazali siê pomys³owoci¹
oraz ró¿norodnoci¹ strojów. O g³ówn¹
nagrodê  rower ufundowany przez firmê
Buga Sport  ubiegali siê m.in.: redniowieczny Rycerz, Wiedma, Dwie Kosmitki,
Kruko  bocian, Klown, Kibic  Wybrze¿ak

6

i Batman. Sporód kilkanaciorga uczestników najwiêksze wra¿enie na zebranych
rowerzystach wywar³ pan Micha³, otrzymuj¹c najintensywniejsze oklaski. Zaprezentowa³ siê w szwedzkim ¿o³nierskim
mundurze, ze strzelb¹, na wojskowym rowerze z minionego wieku. Zwyciêzca od
kilku lat kolekcjonuje i odnawia zabytkowe rowery. Byæ mo¿e nied³ugo bêdziemy
ogl¹daæ ca³¹ jego kolekcjê na wystawie.
Nie zapomniano o najm³odszych uczestnikach rajdu. Nagrodê i gromkie brawa
odebra³a 4 letnia Julia.
Najlepsza k³ódka szeklowa
Uczestników rajdu szczególnie zainteresowa³a demonstracja wytrzyma³oci rowerowych zabezpieczeñ. Zaskoczeniem by³
fakt, ¿e wiêkszoæ wygl¹daj¹cych na wytrzyma³e i solidne, mo¿na przeci¹æ w kilka
sekund przy pomocy prostych narzêdzi.
Najlepsz¹ ochron¹ okaza³ siê U-lock,
czyli k³ódka szeklowa. Oprze siê no¿ycom, a próba przepi³owania brzeszczotem
trwa nawet kilkadziesi¹t minut. Kupuj¹c
tego typu zabezpieczenie nale¿y pamiêtaæ, by wa¿y³ ponad kilogram oraz dobraæ
model odpowiedni do potrzeb, poniewa¿
te U-locki z d³u¿szymi ramionami s¹ wygodniejsze, ale i nieco ciê¿sze. K³ódki szeklowe s¹ zdecydowanie dro¿sze od typowych stalowych czy opancerzonych linek,
jednak jakoæ wykonania, a zw³aszcza wykorzystany surowiec, sprawiaj¹ kolosaln¹
ró¿nicê. Wniosek nasuwa siê sam: warto
zainwestowaæ w ochronê swojego roweru.
AlleyCat kurierski konkurs
Na mecie zorganizowano ponadto konkurs AlleyCat, wzorowany na zwyk³ej,
codziennej pracy kuriera  indywidualisty
poruszaj¹cego siê w³asnymi kocimi cie¿kami.
G³ównym za³o¿eniem by³o wykonanie
zadañ i zaliczenie w jak najkrótszym czasie wszystkich punktów kontrolnych, w dowolnej kolejnoci i przez siebie obran¹
tras¹. Na starcie ka¿dy otrzyma³ manifest

i mapkê z wyszczególnionymi punktami.
Trzech pierwszych rowerzystów, którzy
najszybciej zrealizowali zadania, otrzyma³o nagrody pieniê¿ne. Na najsprawniejszego czeka³ puchar ufundowany przez
rektora Uniwersytetu Gdañskiego. Trzeba
by³o siê naprawdê postaraæ, by sprostaæ
wyzwaniu.
6 proc. mieszkañców na rowerach
Kolejny Wielki Przejazd Rowerowy
by³ te¿ manifestem rowerzystów wobec
w³adz Gdañska. We wrêczonym na Targu
Wêglowym wiceprezydentowi Gdañska
Maciejowi Lisickiemu manifecie czytamy m.in.: ( )w okresie ostatnich 15 lat,
w Gdañsku powsta³o 75 km dróg rowero-

Na mecie w Kampusie Uniwersytetu Gdañskiego odby³ siê konkurs na najciekawsze przebranie. W szranki stanê³y m.in. Dwie Kosmitki

wych. Ruch rowerowy w tym czasie wzrós³
kilkunastokrotnie. Jeli 15 lat temu rowerem porusza³ siê u³amek procenta mieszkañców, to obecnie rowerzyci stanowi¹
ok. 6 proc. podró¿nych.
Dotychczas, na rowerowe inwestycje
miasto wyda³o ok. 60 mln. z³otych, to
mniej ni¿ na 1 km drogi szybkiego ruchu!
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e tylko ok. 2/3 tej
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XIII Wielki Przejazd Rowerowy zgromadzi³ 14.06.2009 r. na Targu
Wêglowym w Gdañsku, miejscu startu, wielu rowerzystów

kwoty, to cena nawierzchni dla rowerzystów. Resztê poch³onê³a budowa nowych
chodników, zieleñ, poprawa bezpieczeñstwa ruchu, nierzadko budowa miejsc parkingowych. Z inwestycji tych korzystaj¹
nie tylko rowerzyci, ale i piesi, niepe³nosprawni, rolkarze, parkuj¹cy zmotoryzowani.
Trzy lata temu Gdañsk podj¹³ decyzjê,
¿e wspólnie z Sopotem i Gdyni¹, ubiegaæ
siê bêdzie o rodki unijne na budowê trójmiejskiego systemu rowerowych dróg
i strze¿onych parkingów dla dwuladów
przy stacjach Szybkiej Kolei Miejskiej.
Okrojony plan o 50 procent
Dziêki dofinansowaniu UE do koñca
2013 r. mia³o powstaæ blisko 100 km dróg
rowerowych. Niestety, kilka tygodni temu
okaza³o siê, ¿e projekt krojono o ponad

Przejazd rowerzystów przez centrum Gdañska

po³owê i ma powstaæ zaledwie 48 km
nowych dróg rowerowych, na szczêcie
z uwzglêdnieniem potrzeb rowerzystów
Przymorza i Zaspy.
Jak powiedzia³ Roger Jackowski, szef
Gdañskiej Kampanii Rowerowej: Decyzjê podjêto po cichu, bez jakichkolwiek
konsultacji, wbrew publicznym deklaracjom i uchwale Rady Miasta okrelaj¹cej
zakres projektu. Co gorsza, w Gdañsku,
od blisko pó³ roku brak jest jakiegokolwiek
urzêdnika odpowiedzialnego za sprawy
rowerowe. Tymczasem projektowane s¹
nowe, kluczowe trasy miejskie, takie jak
Nowa S³owackiego, Nowa Kociuszki czy
Nowa Wa³owa. Brak nadzoru nad projektantami sprawi³, ¿e w ¿adnej z nich nie
uwzglêdniono potrzeb rowerzystów, a jeli pojawiaj¹ siê tam drogi rowerowe, to
zaprojektowano je z wieloma b³êdami.

Drugie miejsce w konkursie na najciekawsze przebranie zaj¹³ Krukobocian, mieszkaniec osiedla Piecki  Migowo.

Rowerzyci ³¹czcie siê
Miejmy jednak nadziejê, ¿e do tego nie
dojdzie, a Gdañsk, zas³u¿enie  bêdzie
móg³ siê szczyciæ tytu³em polskiego lidera
ruchu rowerowego, ¿e chêtnie odwiedzaæ
nas bêd¹ rowerzyci z ca³ej Europy, a wielu Gdañszczan chêtniej wybierze rower,
ni¿ samochód. Dlatego te¿ m.in., trzeba
jak najszybciej poprowadziæ cie¿kê rowerow¹ prowadz¹c¹ bezporednio z Bazy
Promowej w Nowym Porcie.
Nowe zadania stoj¹ wiêc przed Remigiuszem Kipliñskim, Oficerem Rowerowym w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku,
który wczeniej zatrudniony by³ w Wydziale Polityki Gospodarczej UM w Gdañsku
Gdañsk. To znany mi³onik dwóch kó³ek,
codziennie udaje siê do pracy rowerem.
Na pewno siê na nim nie zawiedziemy!
TEKST I ZDJÊCIA: ANNA BIEÑKOWSKA

Pierwsze miejsce w konkursie na najciekawsze przebranie zaj¹³ pan
Micha³ w mundurze szwedzkiego wojaka na szwedzkim rowerze z 1942 r.
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Królewicz Aleksander Sobieski: ( ) W pierwszej m³odoci swojej
by³ z³oliwy, psotny, samolub, nadzwyczaj psuty od matki ( )

Gdañszczanie w Rzymie
Wszystkie drogi wiod¹ do Rzymu mawiano ju¿ w staro¿ytnoci. Stwierdzenie to jest aktualne do dzi. Stolicê W³och,
najbogatsze w zabytki miasto wiata, odwiedza rocznie ponad 16 milionów turystów, Gdañsk  3 miliony. Na co dzieñ
ró¿nica jest taka, ¿e u nas w sezonie co trzeci cz³owiek na ulicy, to turysta. Tam co trzeci jest Rzymianinem.
Gdañszczanie jedzili do Wiecznego
Miasta od wieków. By³o ich tak wielu, ¿e
nie sposób policzyæ.
Maurycy Ferber, Jan Dantyszek,
Hans Speiman von der Speie, Filip
Clüver, Kasper Förster, Rudolf Freitag

karoca królowej by³a pusta. Maria Kazimiera przyp³ynê³a wod¹ z maleñk¹ Teres¹
Kunegund¹ poprzedniego dnia, poniewa¿
ze wzglêdu na brzemienne cia³o nie zdecydowa³a siê na udzia³ w oficjalnym wjedzie.
Para królewska zamieszka³a w czterech
pierwszych kamieniczkach przy D³ugim
Targu, które od d³u¿szego czasu s³u¿y³y
do tego celu w czasie wizyt w³adców Polski. Król i królowa rezydowali w domach
nr 1 i 2. Paradna sieñ drugiego domu pe³ni³a funkcjê sali tronowej. W domu nr 3
król odprawia³ s¹dy i przyjmowa³ pos³ów.

któremu na wiêtym chrzcie nadano imiê
Aleksander. Sta³o siê to w kamieniczce nr 1.
B¹d wielki i silny jak biblijny Samson

Uroczystociom nie by³o koñca, a w Bibliotece Gdañskiej zachowa³ siê utwór
w jêzyku niemieckim, przeznaczony do
W Rzymie szuka³ sprawiedliwoci Maupiewania na melodiê Królu Polaków,
rycy Ferber, któremu odmówiono rzekomo
b¹d pozdrowiony (Der Pohlen König sey
obiecanej rêki Ani Pilemanówny, a gdy jej
gegrüßt). Anonimowy autor wyra¿a w nim
nie otrzyma³, rozpocz¹³ studia, które doproradoæ z powodu narodzin m³odego królewadzi³y go do kariery duchownej. Czêstym
wicza i dziêkuje Bogu za to, ¿e obdarzy³
gociem w Rzymie bywa³ jego póniejszy
króla Polski i Litwy kolejnym potomkiem.
nastêpca na warmiñskim stolWyra¿a pragnienie, aby nocu biskupim Jan Dantyszek.
wonarodzony Aleksander by³
Przysz³y gdañski burmistrz
w przysz³oci wielki i silny
i posesor Z³otej Kamieniczki
jak biblijny Samson. Prosi
Hans Speiman von der Speie
Chrystusa, by by³ dla Alekw Rzymie otrzyma³ od papiesandra, tak jak dla króla Sa¿a order Z³otej Ostrogi w polomona, dobrym ojcem; Boga,
dziêce za transport zbo¿a dla
by wokó³ m³odego królewinêkanej nieurodzajem Italii.
cza powsta³ mur chroni¹cy go
Wielki gdañski geograf Fiprzed wrogami i by królestwo
lip Clüver, który przemierzy³
Polski i Litwy, którego Alekpó³wysep Apeniñski w wiesander w przysz³oci mo¿e
lu wêdrówkach, pozna³ Rzym
zostaæ w³adc¹, by³o bezpieczi W³ochy od podszewki; wiene i stabilne. Jego matka,
dzê przekaza³ innym w naMaria Kazimiera, ma za go
pisanym przez siebie podchroniæ od wszelkich niepoFot. arch.
rêczniku Staro¿ytna Italia.
wodzeñ, nieszczêæ i z³ej poPa³ac Zuccari, z loggi¹ dobudowan¹ przez Marysieñkê
W Rzymie studiowa³ najgody. Z kolei wyra¿a ¿yczewiêkszy kompozytor dawnego Gdañska Kamieniczkê nr 4 przeznaczono dla leka- nie, by wielkoæ i potêga Polski opar³a siê
Kasper Förster; w³oski charakter przeja- rzy królowej. Powa¿ny stan nie przeszko- ka¿dej aurze, a mury chrzecijañstwa powia jego przepiêkny Dialog o Bogaczu dzi³ jej w s³uchaniu uroczystego Te Deum zosta³y niepokonane. Obywatele Gdañska
i £azarzu. W póniejszych czasach nale¿y Laudamus, granego przez dzwony i muzy- winni dziêkowaæ Bogu za to, ¿e w jego
wspomnieæ o rzebiarzu Rudolfie Freita- ków na galeryjce Ratusza i radowaniu siê murach narodzi³ siê potomek z królewgu, inicjatorze powstania muzeum w mu- przygotowanymi przez miasto atrakcjami, skiego domu. Z tej okazji Gdañszczanie
rach klasztoru pofranciszkañskiego (dzi- takimi jak tañce rzeników, wspinaczka na siê raduj¹, a fajerwerki wzlatuj¹ pod niesiejszego Muzeum Narodowego), który namydlony s³up czy wspania³y fajerwerk, biosa. Z armat rozbrzmiewaj¹ salwy na
równie¿ kszta³ci³ siê w Rzymie, pod kie- przedstawiaj¹cy zwyciêstwo pod Choci- czeæ królewskiego dzieciêcia. Organy i tr¹mem. Natomiast, wbrew rozpowszechnionej by chwal¹ Pana, który wspó³uczestniczy
runkiem samego Berta Thorwaldsena.
Zostawmy jednak te wyliczanki na boku bajce nie uczestniczy³a 4 sierpnia w spo- w radoci, przygl¹daj¹c siê uroczystoi skupmy uwagê na jednym z wa¿nych tkaniu króla z przedstawicielami cechów ciom ze swych wy¿yn. Król Jan III ma
gdañszczan, który zmar³ w Rzymie. Za- u Zachariasza Zappio w Królewskiej Do- zostaæ przyozdobiony wieñcem, a Bóg
linie. Tym bardziej nie mog³a wzi¹æ udzia- pomno¿y jego ród, jak pomno¿y³ ród Abracznijmy od pocz¹tku.
³u w uroczystym odprowadzeniu zw³ok hama. Dostojni rodzice przebywali z maW kamieniczce przy D³ugim Targu
zmar³ego 29 sierpnia prymasa Andrzeja ³ym królewiczem do 8 lutego w samym
urodzi³ siê królewicz Aleksander
Olszowskiego. Dnia 9 wrzenia, o godz. 2 Gdañsku, potem u reformatów na Che³Kiedy 1 sierpnia 1677 r. wje¿d¿a³ do w nocy Jej Król. Moæ Królowa Polski mie. 14 lutego wyjechali do Malborka
miasta wspaniale tu witany Jan Sobieski, urodzi³a szczêliwie m³odego królewicza, i do Warszawy.
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Marysieñka marzy³a o koronie
dla Aleksandra
Syn królewski otrzyma³ staranne wykszta³cenie, tak¿e wojskowe. Móg³ towarzyszyæ ojcu w dzia³aniach wojskowych
w Mo³dawii w 1691 r. W rodzinnym miecie
bawi³ znowu z Mari¹ Kazimier¹ w roku
1697, w czasie bezkrólewia i podwójnej
elekcji po mierci Jana III. Królowa przyby³a wod¹ 30 kwietnia i zamieszka³a w tych
samych królewskich kamieniczkach, co
w 1677 r. Wkrótce do³¹czy³ do niej najstarszy syn Jakub, a dopiero potem obaj m³odsi,
Aleksander i Konstanty, wys³ani wczeniej
do Pary¿a, by unikn¹æ sporów z aspiruj¹cym
do polskiego tronu bratem, od którego
bardzo siê ró¿nili. Wed³ug jej zwolenników
synowie, urody, mêstwa, grzecznoci, rozumu cale niezwyczajnego, powinni byli
pozostaæ nad Wis³¹, by czynnoci¹ swoj¹
i grzecznoci¹ serca Polaków kaptowaæ.
Królowa nie by³a zdecydowana, kogo
z pretendentów popieraæ: zmienia³a ustawicznie swoje zamierzenia, stawiaj¹c raz
na Jakuba, to znowu na Maksymiliana
Emanuela (elektora bawarskiego, o¿enionego z córk¹ Teres¹ Kunegund¹), ale naprawdê marzy³a o koronie dla ukochanego
Aleksandra. Plany te, w razie niepowodzenia staraj¹cego siê równie¿ o polsk¹ koronê ks. Contiego, popar³ król Ludwik XIV,
na co jednak Maria Kazimiera odpowiedzia³a, ¿e Aleksander nie pragnie wcale
korony, natomiast Konstanty za m³ody jest
na króla. Mimo to robi³a wszystko, ¿eby nie
dopuciæ do wyboru Contiego. Brak zdecydowania i silna opozycja w kraju prze-

Fot. A. Januszajtis

Epitafium Aleksandra Sobieskiego w kociele
kapucynów w Rzymie

Fot. arch.

Koció³ Kapucynów w XVIII w. (G. Vasi)

kreli³y szanse Sobieskich. Na niezgodzie
wygra³ August II Sas, który zmusi³ Contiego do ust¹pienia. 19 listopada 1697 r.
królowa opuci³a gocinny Gdañsk.
Przez Warszawê do Rzymu
W styczniu 1698 r. Aleksander wydaje
w Warszawie bal powitalny na czeæ Augusta II. We wrzeniu bierze udzia³ w wyprawie przeciwko Tatarom. W padzierniku
matka wyje¿d¿a do Rzymu, gdzie mieszka
najpierw w pa³acu Odescalchi, a póniej
w pa³acu Zuccari. Orszak podró¿ny sk³ada³ siê z 30 karoc i 500 koni! Aleksander
przeniós³ siê do niej w 1700 r. Dosta³ odznaczenia: order w. Micha³a, order w.
Ducha. W 1702 proponowano go na tron
wêgierski. Przez pewien czas bawi³ w nale¿¹cej do Jakuba O³awie i we Wroc³awiu,
gdzie nawi¹za³ romans z by³¹ na³o¿nic¹
Augusta II Joann¹ Esterle. Na pocz¹tku
wojny pó³nocnej wspiera³ Jakuba w aspiracjach do korony polskiej. W 1704 r.
August II ka¿e porwaæ Jakuba i Konstantego i uwiêziæ w Saksonii. W wydanym
w Warszawie manifecie Aleksander, który
unikn¹³ porwania, odpiera zarzuty o rzekomym spisku. Powstaje plan powo³ania go
na tron Polski. Popieraj¹ go król Szwecji
Karol XII, hetman wielki koronny Adam
Szaniawski i prymas Micha³ Radziejowski.
Ze wzglêdu na braci Aleksander odmawia
i do chwili, gdy Jakub bêdzie móg³ obj¹æ
tron, popiera Stanis³awa Leszczyñskiego.
W 1706 r. towarzyszy wojowniczemu królowi szwedzkiemu Karolowi XII z w³asnym
oddzia³em w kampanii saskiej. Po uwolnieniu braci traktatem pokojowym w Altranstädt wycofuje siê z ¿ycia politycznego.
Dusza ¿ycia towarzyskiego i artystycznego
Od r. 1710 Aleksander mieszka z matk¹
w Rzymie, gdzie staje siê dusz¹ ¿ycia towa-

rzyskiego i artystycznego. Rok wczeniej
wst¹pi³ do rzymskiej akademii Arcadia,
skupiaj¹cej pisarzy, artystów i uczonych.
W czasie spotkañ w swojej rezydencji recytuje w³asne poezje ³aciñskie. Jego pasj¹ jest
teatr. Stwarza w³asn¹ wersjê arkadyjskiego
dramma nobile. W latach 17101713 wystawia w Palazzo Zuccari opery z muzyk¹
Domenico Scarlattiego. Czasem sam wystêpuje we w³asnych przedstawieniach.
Gdy Maria Kazimiera w czerwcu 1714 r.
wyjecha³a na sta³e do Francji, Aleksander
pozosta³ w Rzymie  byæ mo¿e ze wzglêdu
na doskwieraj¹cy mu od dawna przewlek³y reumatyzm. Zmar³ 19 listopada 1714 r.,
w wieku zaledwie 37 lat. Pochowano go
w kociele kapucynów (S. Maria della
Immaculata Concezzione). Twórc¹ marmurowego epitafium by³ Camillo Rusconi.
Jaki charakter mia³ Aleksander? W pierwszej m³odoci swojej by³ z³oliwy, psotny,
samolub, nadzwyczaj psuty od matki.
Królowa serdecznie mia³a siê z figlów,
które p³ata³ dworzanom, zowi¹c je dowcipami. W obejciu jego nie by³o nigdy tej
szczeroty, cechuj¹cej wiek m³ody; mia³ on
rodzaj weso³oci docinkowej, lekcewa¿¹cej, z³oliwej i pogardliwej. Je¿eli ta relacja odpowiada prawdzie, to póniej nast¹pi³a przemiana. Aleksander, w odró¿nieniu
od swojego starszego brata Jakuba, by³ lubiany i cieszy³ siê ¿yczliwoci¹ i sympati¹
ze strony najbli¿szego otoczenia. Miewa³
romanse z kobietami, ale siê nie o¿eni³. Pod
koniec ¿ycia zwróci³ siê ku Bogu. Na ³o¿u
mierci wyrazi³ ¿yczenie, by go pochowano
w habicie kapucyñskim, czego pami¹tk¹
jest jego portret w zakonnym stroju, w zakrystii rzymskiego kocio³a. Gdy zaprzyjaniony ojciec Tymoteusz przekaza³ Marii
Kazimierze relacjê o jego chorobie i mierci, podkrela³ wiêtoæ tego zgonu.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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W ¿eglarstwie nie straci³a na znaczeniu zasada: per aspera
ad astra, zgodnie z któr¹ zbiorowy trud za³ogi wolnej od dopingu
i korupcji, przynosi zas³u¿ony i uczciwie zapracowany sukces

Gdyñskie wiêto ¿agli
Regaty ¿aglowe to doskonale wci¹gaj¹cy temat, zawsze dobry i wie¿y, jak morska bryza w wakacyjne letnie upalne dni.
Gdynia w lipcu dziêki Tall Ships Races Balic 2009 sta³a siê miejscem festiwalu morza i m³odoci.
Jest czwartek 2 lipca 2009 r. Idê
ulic¹ Jana Paw³a II w Gdyni z³y,
regaty siê zaczynaj¹, nie za³atwi³em
wejcia na Sea Towers, aby z tarasu
widokowego na 31 piêtrze wykonaæ
zdjêcia Basenu Prezydenta. Spotkanie
111 ¿aglowców z ca³ego wiata w setn¹ rocznicê zbudowania Daru Pomorza, to dobra okazja , aby atrakcyjne
zdjêcia wykonaæ.

¿aglowce: Europa, Sagres, Mircea, Eagle, Miranda, Bounty,
Libertad.
( ) ¿ycie p³ynie jak z bajki

Niezapomniany widok
Druga taka mo¿liwoæ trafi siê
mo¿e za sto lat. Przed rokiem prezydent Gdyni deklarowa³ dostêp turystów do tarasu budowanego apartamentowca, mia³a kursowaæ specjalna
winda aby nie przeszkadzaæ mieszkañcom. Nic z tego nie wysz³o, wie¿owce
sta³y siê ekskluzywne i niedostêpne. Gdy
zasugerowa³em w Tempie, ¿e dostêp do
tarasu móg³by byæ p³atny i dawaæ Wspólnocie Mieszkaniowej dochody, odpowiedziano
mi, ¿e jak kogo staæ na mieszkanie za 3 mln
z³, niepotrzebne mu grosze za wstêp na taras.
W Urzêdzie Miejskim w Centrum Prasowym dla obs³ugi medialnej Zlotu ¯aglowców dowiadujê siê, ¿e reporterzy mog¹
wejæ, ale tylko na 15 piêtro wie¿owca.
Na molu po³udniowym zd¹¿y³ siê zebraæ
t³um. Na holu potê¿ny ¿aglowiec Sedov
majestatycznie wp³ywa po³udniowym wejciem do Basenu Prezydenta, mija Dar

Sedov majestatycznie wp³ywa do Gdyni

M³odzie¿y i Dar Pomorza. Niezapomniany widok. Ósmy cud wiata. Tego dnia
Gdynia zape³ni³a siê s³awnymi ¿aglowcami.
W wiêkszoci s¹ to szko³y pod ¿aglami,
pe³ni¹ce w dalekomorskich rejsach misjê.
Tu w stolicy polskiego ¿eglarstwa, spotka³ siê mo¿e nie ca³y wiat ¿eglarski, ale
du¿a jego czêæ.
Do pe³ni szczêcia brakuje Kruzenszterna i paru innych s³awnych ¿aglowców,
ale one bior¹ udzia³ w Regatach Atlantyckich, które rozpoczê³y siê 30 kwietnia
w hiszpañskim porcie Vigo. Potem statki
pop³ynê³y do Teneryfy, na Bermudy, do
Charleston i Bostonu. W klasie A by³y tam

Fantazyjny dziób ¿aglowca Christian Radich, 4 krotnego zwyciêzcy
Wielkich Regat
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Tymczasem w Gdyni zacz¹³ siê
ju¿ szturm zwiedzaj¹cych na statki.
Wszed³em na zacumowany przy Nabrze¿u Islandzkim Yunyi Baltiets,
rosyjski ¿aglowiec klasy A, pospacerowa³em po pok³adzie i bukszprycie. Porozmawia³em z marynarzami
s³awnego niemieckiego zielonego ¿aglowca Alexander von Humboldt,
którzy przyp³ynêli z Bremy, ale
mieszkaj¹ w Hamburgu i Lubece.
O godz. 14 nast¹pi³o uroczyste
otwarcie imprezy. Obecne by³y za³ogi przyby³ych ¿aglowców. Przemówienia i ¿yczenia udanego przebiegu regat od
Przewodnicz¹cego Sail Training International, Christera Samuelssona, Dyrektora
Regat, Petera Newella oraz gospodarza 
prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.
Orkiestra Polskiej Marynarki Wojennej
zagra³a Yellow Submarine, z pok³adu
Daru M³odzie¿y wypuszczono 1000 nape³nionych helem, niebieskich jak morze
i niebo, baloników. Rozpocz¹³ siê czas festynów i zabawy. Magia ¿agli spowodowa³a, ¿e u wielu zwiedzaj¹cych dominowa³y prze¿ycia estetyczne. Oczywicie statki
w porcie sta³y na zwiniêtych ¿aglach, wy-

Widok na Basen Prezydenta z ¿aglowcami Sorladent i Alexander
von Humboldt
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Dar M³odzie¿y w oprawie delfiniaka i watersztagów Fryderyka Chopina

starczyæ musia³a wyobrania rozpinaj¹ca
wspania³e ¿agle na rusztowaniach lin i masztów. Brak ¿agli wynagradza³a niekiedy gala
banderowa, szczególnie piêknie prezentuj¹ca siê na Sedovie i Darze M³odzie¿y.
Przy Nabrze¿u Prezydenta stoi szkuner
sztakslowy Zawisza Czarny. Ka¿demu
chyba przypomina siê piosenka z czasów
harcerskiej m³odoci; pod ¿aglami Zawiszy
¿ycie p³ynie jak z bajki . To by³y czasy.
Nastêpnego dnia marynarze z ¿aglowców
zaprezentowali siê na Festynie Sportowym
zorganizowanym na gdyñskiej pla¿y, po
po³udniu ulicami miasta przemaszerowa³a
Parada Za³óg.
Recepta na sukces
Mi³onicy regat ¿eglarskich zapewne zastanawiaj¹ siê, który ¿aglowiec tym razem
dopisze do historii swoich sukcesów zwyciêstwo w Regatach Ba³tyckich. Mówi siê, ¿e
zwyciê¿aj¹ najlepsi. Jeliby przyj¹æ teoriê,
¿e najszybsze powinny byæ ¿aglowce o w¹skiej i d³ugiej linii wodnej, takiej jak¹ posiada Sedov, którego d³ugoæ jest równa
8 jego szerokociom, a nie pêkate jak Christian Radich, którego d³ugoæ równa jest
tylko 5,25 jego szerokoci, to zwyciêstwo
w³anie tego ostatniego, przeczy³oby zasadzie. Powierzchnia ¿agli Sedova (4180 m2)
te¿ jest najwiêksza w stosunku do parametrów kad³uba ¿aglowca, zatem ma w co
zbieraæ wiatr.
Na trasie Gdynia  St. Petersburg w klasie
A zwyciê¿y³ Christian Radich z Norwegii,
w klasie B Albanus z Finlandii, w klasie
C Ebb Tide z Belgii, a w klasie D Henrika z Finlandii. Typowanie zwyciêzcy okazuje siê zatem wró¿eniem z fusów lub równaniem z wieloma niewiadomymi, zw³aszcza
jeli uwiadomimy sobie, ¿e na ostateczny wynik mog¹ mieæ wp³yw jeszcze takie
czynniki, jak: typ o¿aglowania, optymalna
powierzchnia ¿agli, ciê¿ar okrêtu, wspó³czynnik balastowy, typ kilu i sterów, g³adkoæ powierzchni kad³uba, jakoæ osprzêtu
i wreszcie umiejêtnoci za³ogi w panowaniu

Nabrze¿e Prezydenta widziane z 15 piêtra Sea Towers

nad okrêtem. Jaka jest zatem recepta na
sukces? Idealne proporcje, optymalne parametry, ¿eglarska praktyka, która czyni
mistrza, szlachetna rywalizacja, duch nieustêpliwej walki z rywalami i morskim
¿ywio³em? Taki rejs po zwyciêstwo to próba wytrzyma³oci i wielka morska przygoda, po³¹czona z klimatem ekstremalnych
prze¿yæ i ca³kiem realnym niebezpieczeñstwem: jeli le chwycisz fa³ mo¿esz straciæ palec lub rêkê, jeli staniesz w z³ym
miejscu, mo¿esz wylecieæ za burtê.
Po dzielnej rywalizacji przychodzi ceremonia rozdania nagród. W St. Petersburgu
odby³a siê w obecnoci Premiera Rosji
W³adimira Putina, który wyg³osi³ przemówienie i wrêcza³ nagrody. Rosjanie otoczeni
wieloma morzami i oceanami przyk³adaj¹
du¿¹ wagê do tradycji morskich. Szkoda, ¿e
otwarcia Regat w Gdyni nie zaszczyci³ swoj¹
obecnoci¹ ani premier Tusk, ani prezydent
Kaczyñski. Kto wie czy to Regaty Ba³tyckie

¯aglowiec Fryderyk Chopin przy Nabrze¿u
Kutrowym

nie przypomnia³y Putinowi o problemie zablokowanej przez Rosjan ¿eglugi po Zalewie Wilanym, bo w³anie w czasie trwania
regat Putin podpisa³ korzystne rozporz¹dzenie o jej odblokowaniu.
Duch miêdzynarodowej wspó³pracy
Byæ mo¿e ju¿ tylko w ¿eglarstwie nie
straci³a na znaczeniu zasada: per aspera ad
astra, zgodnie z któr¹ zbiorowy trud za³ogi
wolnej od dopingu i korupcji, przynosi
zas³u¿ony i uczciwie zapracowany sukces.
Piszê tak, bo rzadko s³yszy siê w ¿eglarstwie o wyniszczaj¹cym dopingu i korupcyjnych aferach. W regatach wyzwala siê te¿
i dobrze prezentuje duch miêdzynarodowej
wspó³pracy. S³u¿¹ temu liczne wspólne rozgrywki sportowe za³óg, wzajemne wizyty,
zwyczaj zwiedzania statków przez turystów
w przerwach w rywalizacji, wymiana za³óg
na wybranych odcinkach regat i wspólna
organizacja ca³ej imprezy. Zlot ¯aglowców
i ich morskie regaty to niezwykle widowiskowa impreza i powinna byæ kochana przez
media, tymczasem w mediach jest jej jak na
lekarstwo i tego ju¿ nie potrafiê wyjaniæ.
Warto nawi¹zaæ do gdyñsko-gdañskich
relacji na tle tej piêknej ¿eglarskiej imprezy.
Brakuje w Gdañsku akcentu wysokociowego na Mot³awie, wspieraj¹cego sylwetê
¯urawia. Dobrze, gdyby by³ nim wielki
¿aglowiec wpisuj¹cy siê w portow¹ tradycjê
Gdañska. Ma Gdynia Dar Pomorza nota
bene nale¿¹cy do gdañskiego Centralnego
Muzeum Morskiego. Nie upieram siê, aby
zabieraæ Gdyni Dar Pomorza. Ale Dar
M³odzie¿y, zbudowany podobnie jak s/s
So³dek w Gdañskiej Stoczni im. Lenina,
po wys³u¿eniu na morzu powinien zacumowaæ na sta³e przy gdañskim D³ugim Pobrze¿u. Obok ¯urawia lub przy pó³nocnym
nabrze¿u Wyspy Spichrzów przy  mam
nadziejê wreszcie odbudowanych  spichlerzy D³uga Droga.
TEKST I FOTOGRAFIE
DARIUSZ WRÓBLEWSKI
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Kpt. ¿.w. Tadeusz Zió³kowski  dusza morskiego wychowania m³odzie¿y

A ta szko³a jest
Twego imienia
Historia naszej szko³y rozpoczyna siê w drugiej po³owie lat 50. XX wieku, dok³adnie w roku 1957. Wprawdzie nie na
¯abim Kruku, ale ca³kiem niedaleko, przy ulicy K³adki. W budynku, który obecnie nale¿y do Uniwersytetu Gdañskiego,
powsta³a wówczas Szko³a Æwiczeñ przy Gdañskim Studium Nauczycielskim.
To w³anie tam zainaugurowali naukê przyszli pierwsi
absolwenci Szko³y Podstawowej nr 67.
Pole z wzgórkami ruin

Zanim powsta³a szko³a. Na zdjêciu Hanna Czaprowska, obecna
wicedyrektor szko³y

Budowa szko³y

M³odzie¿ uczestniczy w VII Turnieju Wiedzy o Morzu
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Gdy dzieci uczy³y siê przy ulicy K³adki teren, na którym
znajduje siê nasza szko³a, wygl¹da³ jak puste pole usiane
wzgórkami ruin.
Pod koniec lat 50. i na pocz¹tku 60. ta czêæ miasta zaczê³a
siê rozbudowywaæ. Na ulicach Toruñskiej, Rzenickiej, ¯abim Kruku pojawi³o siê wiele nowych domów, a wraz
z nimi rodziny z ma³ymi dzieæmi. I w³anie tym dzieciom
potrzebna by³a szko³a.
Prace budowlane zaczêto jesieni¹ 1960, a ju¿ rok szkolny
1962/1963 by³ pierwszym, w którym uczniowie rozpoczêli
naukê w nowej siedzibie. Szko³a otrzyma³a wówczas numer
67. Naukê rozpoczê³o w niej 863 uczniów w 23 oddzia³ach,
grono pedagogiczne liczy³o 22 nauczycieli.
Od pierwszego dzwonka minê³y 3 lata i 19 czerwca 1965
roku nasza szko³a otrzyma³a imiê kapitana ¿eglugi wielkiej
Tadeusza Zió³kowskiego. W uroczystoci wziêli udzia³ wszyscy uczniowie, nauczyciele, ówczesne w³adze owiatowe
i administracyjne. Obecni byli równie¿ gocie szczególni 
pani Ludmi³a Zió³kowska, ¿ona naszego Patrona oraz kapitan patronackiego statku  m/s Zió³kowski. Tego dnia,
razem z imieniem, szko³a otrzyma³a równie¿ sztandar. Zosta³ on ufundowany przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Autorem projektu sztandaru
by³ redaktor Dziennika Ba³tyckiego  Zbigniew Jujka.
Z okazji 10-lecia szko³y, 14 czerwca 1972 roku, ówczesny przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Narodowej wbi³ pami¹tkowe gwodzie w drzewce sztandaru.
Morskie tradycje i pamiêæ o Patronie
Mija³y lata, zmieniali siê uczniowie i nauczyciele, ale
pewne rzeczy w naszej szkole by³y niezmienne, zawsze kultywowalimy tradycje morskie:
· piewalimy szanty;
· Mielimy w³asn¹ wodniack¹ dru¿ynê zuchów  Morskie
Wilki;
· Ka¿dego roku odbywa³y siê turnieje wiedzy o morzu
i o ¿yciu naszego Patrona;
· 22 marca obchodzilimy Dzieñ Patrona. Z tej okazji
uczniowie pe³nili wartê przy Jego popiersiu, zapalali znicze na Jego grobie;
· Utworzylimy Izbê Pamiêci kapitana Zió³kowskiego;
· Organizowalimy wystawy marynistyczne;
· Uczestniczylimy w wodowaniach statków.

Nr 08/2009
Hymn Szko³y Podstawowej nr 67
im. kap. ¿.w. Tadeusza Zió³kowskiego
S³owa: Norbert Wawrowski
Muzyka: Tadeusz Kopczyñski
1.
Szkolne mury razem nas z³¹czy³y,
A ta szko³a jest Twego imienia.
Tu swe m³ode wytê¿amy si³y,
Aby wiat na lepsze umieæ zmieniaæ.
Gdañsk  Twój port nam miejscem urodzenia
I polskiemu morzu s³u¿yæ chcemy,
w czyn przyoblec m³odzieñcze marzenia,
nim do celu  tak jak Ty  dojdziemy.
Przy grobie Patrona na Cmentarzu na Zaspie

Przez wiele lat utrzymywalimy
¿ywe kontakty ze Stoczni¹ Gdañsk¹,
Kapitanatem Portu w Gdañsku, z firm¹ DALMOR, redakcj¹ miesiêcznika
Horyzont. Szczególna za¿y³oæ ³¹czy³a nas z za³og¹ statku patronackiego, m/s Zió³kowski. Marynarze odwiedzali szko³ê, przysy³ali kartki z ró¿nych
stron wiata, zapraszali uczniów na
statek, a czasami przywozili nam z rejsów upominki. Jeden pamiêtam szczególnie dobrze, to by³y jab³ka: wielkie,
czerwone i bardzo pyszne. Teraz to nie
jest ¿aden rarytas, ale wtedy zagraniczne!
W dniu 18 czerwca 2009, po 47
latach, mury szkolne opucili ostatni
absolwenci Szko³y Podstawowej nr 67

imienia kapitana ¿eglugi wielkiej Tadeusza Zió³kowskiego.
HANNA CZAPROWSKA
HALINA RUTKOWSKA
ZDJÊCIA

Z KRONIK SZKOLNYCH

ORAZ ZBIORÓW PRYWATNYCH

***
Uroczystoæ zakoñczenia roku szkolnego 2008/2009 w Szkole Podstawowej nr 67 im. kmdr. Tadeusza Zió³kowskiego odby³a siê 18 czerwca 2009 r.
Wród goci obecni byli Marek Bumblis, przewodnicz¹cy Komisji Kultury
i Sportu Rady Miasta Gdañska oraz
Rufin Godlewski, cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia Nasz Gdañsk.

Refren
Prowad nas, prowad nas, Kapitanie,
ucz nas mêstwa, trudu, wytrwa³oci,
bymy  kiedy rejsu czas nastanie
potrafili p³yn¹æ wbrew trudnociom.
Prowad nas, prowad nas, Patronie,
ucz nas ¿ywej ku Polsce mi³oci,
bymy trudnych spraw ster wzi¹wszy w d³onie
 dop³ynêli  jak Ty  ku wielkoci.
2.
Czas m³odoci tak szybko ucieka,
coraz bli¿sze dojrza³e s¹ lata.
Trzeba podnieæ kotwicê, nie zwlekaæ
Ucz¹c siê p³yn¹æ na podbój wiata.
Szkolny okrêt nasz na Twe rozkazy
P³ynie tam gdzie o wolnoæ cz³owieka
Trzeba walczyæ i trwaæ bez skazy,
Tam gdzie wolnoæ i Polska nas czeka.
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Maria Konopnicka od kwietnia do pierwszych dni maja 1906 r.
przebywa³a na wypoczynku w Gdañsku, zamieszkuj¹c
w domu El¿biety Büttner przy Targu Wêglowym 11

Zapomniana wród drzew
Pomnik Marii Konopnickiej Franciszka Duszeñki stoi na skwerku Harcerzy Polskich przy ul. Wa³y Jagielloñskie w Gdañsku.
Wzniesiono go w 1977 r. Konopnicka to jedna z najwiêkszych postaci polskiego pozytywizmu. Rozpoczê³a twórczoæ pisarsk¹
kiedy: Sienkiewicz, Orzeszkowa, Prus cieszyli siê s³aw¹. Najbardziej kojarzy siê nam chyba z bani¹ O krasnoludkach
i sierotce Marysi.
Od zarania pracy literackiej obra³a odrêbny styl, sta³a siê obroñczyni¹ ludu polskiego.
Wychowanie, talent i codziennoæ
Skromna szlachcianka z Suwalszczyzny
wyros³a dziêki wychowaniu w domu i talentowi. Urodzi³a siê w Suwa³kach 23 maja
1842 r. w rodzinie Wasi³owskich, ojciec
by³ prawnikiem, a matka szybko ich osieroci³a, w 1849 r. przenieli siê do Kalisza.
W domu du¿o czyta³a poezji i romantyki
oraz innych ksi¹¿ek pozytywistycznych
zabronionych przez cenzurê. Ojciec wys³a³ j¹ na naukê do Warszawy do szko³y
¿eñskiej prowadzonej przez siostry Sakramentki. Tam pozna³a Lizê Paw³owsk¹ póniej Elizê Orzeszkow¹. Po powrocie do
Kalisza dwudziestoletnia Maria Wasi³owska wysz³a za m¹¿ za ziemianina z okolicy,
typowego szlachcica z wadami i zaletami
na maj¹tku w Bronowie. Pozna³a pustkê
¿ycia szlachty jej otoczenia, maj¹tek utracony przez z³e gospodarowanie, potem
maj¹tek dzier¿awiony.
Coraz bardziej widzia³a ró¿nicê miêdzy bogatymi a biednymi, szczególnie
uderza³a j¹ niewola ch³opów, prostego
ludu któremu powiêci³a pracê literack¹.

przez mg³ê. Po tych próbach Konopnicka
sta³a siê pe³n¹ pisark¹, postanowi³a opuciæ
dotychczasowe rodowisko, którego nie akceptowa³a i wyjecha³a do Warszawy z gromadk¹ dzieci, tam prowadzi³a samodzieln¹
dzia³alnoæ literack¹. Prze¿ywa³a trudne
chwile, zarabia³a korepetycjami. Napisa³a
wtedy wiersz Wolny najmita, w którym
ironizuje dobrodziejstwo carskiej ustawy
o uw³aszczeniu ch³opów, stworzy³a wiele
innych utworów o niedoli ch³opów i cierpieniach prostego cz³owieka. Powsta³ wtedy wiersz A jak poszed³ król na wojnê.
Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród
Pozytywizm neoromantyzm da³ nam
wtedy wiele utworów poetyckich i nowel
jak: Oda do m³odoci, Idzie ¿o³nierz borem lasem, Bartek zwyciêzca. Najbardziej patriotycznym utworem jest Rota
zaczynaj¹ca siê od s³ów: Nie rzucim ziemi

Henryk Sienkiewicz:
Co za liczny wiersz
Chc¹c wyra¿aæ uczucia i myli, zaczê³a
pisaæ, czyni³a to z wielk¹ obaw¹, aby siê
nie omieszyæ, mia³a wtedy ponad 30 lat,
by³a osob¹ powa¿n¹, matk¹ szeciorga
dzieci, a tu wiersze. Pisa³a do czasopism,
sta³a siê znana. Do literatury wprowadzi³
nieznan¹ nikomu poetkê s³awny ju¿ Henryk Sienkiewicz. W licie z Ameryki pisa³
z uznaniem o wierszu pt. W górach: Co
za liczny wiersz. Zacz¹³em go czytaæ
z lekcewa¿eniem jak wszystkie takie ulotne
poezyjki, a skoñczy³em zachwycony. Ca³y
ten ustêp piewa jak jaki mazurek Szopena
na w³asn¹ dziwn¹ nutê. Nie znam tej poetki,
w ka¿dym razie ma prawdziwy talent, który
przewieca przez wiersze jak promienie
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Pomnik Marii Konopnickiej w Gdañsku

sk¹d nasz ród ( ), a muzykê do niej napisa³ Feliks Nowowiejski. Rota by³a nawet
kandydatem na hymn narodowy i piewa
siê j¹ do dzi na niektórych uroczystociach patriotycznych. Bardzo du¿o uwagi
i serca Konopnicka powiêci³a dzieciom,
widzia³a ich krzywdê, ich los odzwierciedli³a w najpiêkniejszej czêci pisarstwa.
Los dziecka, jak ka¿dej istoty bezbronnej, zawsze by³ bliski sercu Konopnickiej.
Tote¿ wiersze, banie i pieni dla dzieci stanowi¹ wa¿n¹ pozycjê w jej twórczoci. Bañ
O krasnoludkach i sierotce Marysi, to ulubiona lektura kolejnych pokoleñ najm³odszych. W nowelce Mi³osierdzie gminy
pochyli³a siê nad cz³owiekiem wystawionym na licytacjê, obna¿y³a ohydê stosunków
ludzkich opartych na w³adzy pieni¹dza.
Ostoja w ¯arnowcu ko³o Krosna
Podjê³a problem antysemityzmu w noweli Mendel gdañski. Nowele stanowi¹
najbardziej trwa³¹ pozycjê w dorobku Konopnickiej. Dzie³em prawie ca³ego twórczego ¿ycia jest epopeja ludowa pt. Pan
Balcer w Brazylii.
Maria Konopnicka od kwietnia do pierwszych dni maja 1906 r. przebywa³a na wypoczynku w Gdañsku, zamieszkuj¹c w domu
El¿biety Büttner przy Targu Wêglowym 11.
Ostatnie lata ¿ycia poetka spêdzi³a
w swej cichej przystani w ¯arnowcu ko³o
Krosna, gdzie w 1902 r. naród polski choæ
pod zaborami, na jubileusz autorki Roty
zakupi³ jej ze sk³adek dom z ogrodem.
Zmar³a 8 padziernika 1910 r.
Niektórzy autorzy z okresu Polski Ludowej przypisuj¹ Marii Konopnickiej emancypacjê jak i antyklerykalizm. Dzi najgorsze
chyba jest to, ¿e szko³a ma przygotowywaæ m³odego cz³owieka tylko do samodzielnego mylenia, a wiele dzia³ów literatury z programu prawie siê eliminuje na
czele z twórczoci¹ Henryka Sienkiewicza.
TADEUSZ M£YNIK
FOT. ART. FOT. MACIEJ KOSTUN
KOSMA49@GMAIL.COM

