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Rezydujemy na jednej z najszacowniejszych i najpiêkniejszych ulic
G³ównego Miasta. Planowana odbudowa drugiej strony mo¿e
przywróciæ dawne piêkno, pod warunkiem, ¿e bêd¹ to wiernie
zrekonstruowane kamieniczki z przedpro¿ami

wiêtego Ducha 119
Stowarzyszenie Nasz Gdañsk ma od niedawna nowy adres: ul. wiêtego Ducha 119. cile bior¹c zajmujemy lokal
na parterze dwóch dawnych kamieniczek  nr 119 i 117. Wed³ug historycznej numeracji z roku 1853 (niepotrzebnie w tym
miejscu zmienionej) pierwsza z nich nosi³a nr 77, druga 78. Zreszt¹ ³atwiej jest mówiæ o numerach fasad, bo dzisiejsze
budynki obejmuj¹ nawet do kilkunastu dawnych numerów.
Rezydujemy wiêc na jednej z najszacowniejszych i najpiêkniejszych ulic G³ównego Miasta.
Na G³ównym Miecie  ulica najd³u¿sza

Kamieniczki przy w. Ducha przed wojn¹...

Jej nazwê, pochodz¹c¹ od szpitala, przeniesionego póniej w rejon IV Grobli, zapisano w ksiêgach gruntowych ju¿ w 1336
roku, najpierw po ³acinie (platea Sancti
Spiritus), póniej po niemiecku (Heiligegeistgasse). W spisie posesji klasztoru ¿arnowieckiego z 1552 r. wystêpuje tak¿e
w wersji polskiej (ulica S. Ducha). Jest to
na G³ównym Miecie ulica najd³u¿sza.
Podobnie jak pozosta³e g³ówne ulice prowadzi do portu na Mot³awie. Na nabrze¿e
wychodzi siê przez bramê wiêtego Ducha, zwan¹ niegdy Doln¹, bo by³a tak¿e
druga, Górna Brama w. Ducha  od strony Targu Drzewnego, zreszt¹ czêciej nazywana Ludwisarsk¹. Znaczenia dodawa³
naszej ulicy kamieñ, widoczny jeszcze po
wojnie w bruku niedaleko ul. Przêdzalniczej, oznaczaj¹cy geometryczny rodek
miasta w obrêbie nowo¿ytnych fortyfika-

cji. Mo¿na sprawdziæ, ¿e jednakowo daleko
st¹d do bramy ¯u³awskiej i dawnej Bramy
Majorów (na koñcu Nowych Ogrodów),
a tak¿e do dawnych bram Peterszawskiej

...i dzi
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(przy wiadukcie na trakcie w. Wojciecha)
i w. Jakuba (przy Archiwum).
Fryz z rolinnych wici i rozetek. Rzygacze
maj¹ postaæ g³ów stworów morskich.
Przed schodkami  granitowe kule
Obie nasze fasady odtworzono po
zniszczeniach ostatniej wojny. W przypadku numeru 121 robi³ to zreszt¹ znakomity architekt Stanis³aw Michel, któremu
siê jeszcze wówczas nie ni³o, ¿e w przysz³oci bêdzie nale¿a³ do Naszego Gdañska. Znaj¹c jego rzetelnoæ mo¿emy byæ
pewni, ¿e nawet gdyby wiedzia³, ¿e nadaje postaæ przysz³ej siedzibie Stowarzyszenia, w którego dzia³alnoæ mia³ w³o¿yæ tyle
serca, nie zmieni³by ani jednego szczegó³u. Rekonstrukcjê obu fasad mo¿na uznaæ
za wzorow¹.
Ich opis oprzemy na wydanym niedawno katalogu zabytków G³ównego Miasta:
Nr 117 (d. nr 78). W l. 17681804 kamieniczka nale¿a³a do C. F. von Bergmanna i zapewne w tym czasie zosta³a przebudowan¹ na klasycystyczn¹. Odbudowana
wg projektu Alfonsa Raka, ma cztery
kondygnacje. Pod trzecim piêtrem zdobi
fasadê fryz z rolinnych wici i rozetek.
Uskokowy szczyt z pó³kolistym wietlikiem wieñczy trójk¹tny, gzymsowany naczó³ek. Stalowa balustrada przedpro¿a
wykorzystuje motywy przenikaj¹cych siê
kó³, rzygacze maj¹ postaæ g³ów stworów

morskich, przed schodkami umieszczono granitowe kule. Dodajmy,
¿e balustrada jest dok³adnie taka jak przedwojenna, pochodz¹ca
zapewne z czasu przebudowy. ¯ó³ty tynk, jakim pokryto fasadê, wymaga odnowy.
W³acicielem by³
dyrektor Gimnazjum
w. Jana i Biblioteki
Miejskiej, Matthias
Gotthilf Löschin

Nr 119 (d. nr 77). Kamieniczka w stylu niderP³yta z Nabuchodonozorem przed uszkodzeniem
landzkiego manieryzmu
zosta³a wzniesiona w 1573 r. W XVIII w. 1823, oraz przewodnik po Gdañsku i okootynkowano elewacjê i czêciowo zmie- licach, którego cztery wydania ukazywa³y
niono uk³ad wnêtrz. W l. 18241868 w³a- siê w latach 18281860. Te dzie³a ju¿ dawcicielem by³wybitny gdañski historyk, no powinny byæ przet³umaczone na jêzyk
dyrektor Gimnazjum w. Jana i Biblioteki polski i wydane, oczywicie z aktualnym
Miejskiej, Matthias Gotthilf Löschin. Przy komentarzem, koniecznym dla unikniêcia
odbudowie zrekonstruowano fasadê wg nieporozumieñ.
stanu przed zniszczeniem, z wykorzystaSpójrzmy jeszcze na s¹siadów
niem ¿ó³tych niderlandzkich cegie³ek, tzw.
mopek. Trójkondygnacyjna kamieniczka
Warto przypomnieæ, ¿e w roku 1865
odzyska³a wysok¹ sieñ. Fasadê zdobi¹ miê- Löschin uzyska³ godnoæ Honorowego
dzykondygnacyjne fryzy o dekoracyjnym Obywatela Gdañska i chocia¿ dawne prauk³adzie cegie³, nad oknami widniej¹ ³êki wa dzi nie obowi¹zuj¹, w tym przypadku
odci¹¿aj¹ce. Dwustrefowy szczyt, prze- uznajemy ten akt za ca³kowicie uzasaddzielony belkowaniem, jest niony.
obrze¿ony wolutowymi sp³ySpójrzmy jeszcze na s¹siadów. Autorem
wami i pseudopilasterkami. kamieniczki nr 115 (d. nr 79) z 1568 r.
W górnej strefie umieszczo- by³ najprawdopodobniej Hans Kramer,
no okr¹g³y wietlik w opasce, twórca Lwiego Zamku (D³uga 35), Domu
po³¹czonej listwami z obrze- Angielskiego i Zielonej Bramy. Na balu¿em; wieñczy go trójk¹tny stradzie przedpro¿a wyrzebiono w ponaczó³ek z szyszk¹ na postu- cz¹tkach XVIII w. m³odzieñca, który prómencie. Na osi rodkowej buje trzymanym w rêku k¹skiem u³agodziæ
znajduje siê kamienno-ce- psa, broni¹cego mu dostêpu do ukochaglany portal pilastrowy z bel- nej. Utrzymane w podobnym wolutowym
kowaniem i maszkaronem stylu p³yty balustrady przedpro¿a nr 121
w kluczu archiwolty. Czêæ (d. nr 76) przedstawiaj¹ sceny biblijne:
przedpro¿a zajmuje tzw. wyprorokowane przez Daniela szaleñstwo
szyja z zejciem do piwni- Nabuchodonozora, który przez siedem lat
cy. P³ytê balustrady, ujêt¹ jad³ i pi³ ze zwierzêtami (p³ytê niedawno
w boczne s³upki z festona- kto uszkodzi³!), i samego Daniela w lwiej
mi, zdobi p³askorzebiony jamie. Ca³a ta dolna czêæ ulicy by³a rówrocaillowy kartusz, rzygacz nie piêkna jak ul. Mariacka. Planowana
ma postaæ g³owy delfina. odbudowa drugiej strony mo¿e przywróciæ
Przed schodami stoj¹ au- dawne piêkno, pod warunkiem, ¿e bêd¹
tentyczne s³upki w formie to wiernie zrekonstruowane kamieniczki
waz. Stan zachowania fasa- z przedpro¿ami, a nie nacechowane prydy jest dobry.
mitywizmem rekompozycje w formach
Matthias Gotthilf Löschin! wspó³czesnych.
Chyba ka¿dy historyk naszeANDRZEJ JANUSZAJTIS
go miasta zna jego Historiê
Gdañska
(Geschichte
DanBajkowe piêkno drugiej strony ul. w. Ducha w 1875 r.
Na pierwszym planie ³awka na naszym przedpro¿u
zigs), w wydaniu z lat 1822
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Z³ote Gody Ewy i Andrzeja
Januszajtisów

Zdrowia,
szczêcia,
pomylnoci!
Pañstwo Ewa i Andrzej Januszajtisowie 16 lipca 2011 roku obchodzili
50-lecie zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego. Z okazji Z³otych Godów w Kociele w. Katarzyny w niedzielê, 17 lipca
2011 r., odprawiona zosta³a uroczysta
Msza wiêta. Udzia³ w tej Mszy wiêtej
wziêli: Rodzina, znajomi, przyjaciele,

wród których nie zabrak³o cz³onków
i sympatyków Stowarzyszenia Nasz
Gdañsk.
Raz jeszcze dostojnym Jubilatom
¿yczymy du¿o zdrowia, szczêcia, pomylnoci i sukcesów we wspólnym
dzia³aniu na rzecz kultury w ich ukochanym Gdañsku.

Rada Dzielnicy ródmiecie dwa miesi¹ce po wyborach

Dzia³amy razem
z mieszkañcami
Witamy szanownych Czytelników na ³amach gazety Nasz Gdañsk. Dziêki uprzejmoci Stowarzyszenia, mamy mo¿liwoæ
przybli¿enia pañstwu, co robimy i jakie mamy plany na najbli¿sze miesi¹ce.
Od zaprzysiê¿enia wybranych w demokratycznych wyborach radnych dzielnicy
minê³y dwa miesi¹ce.
Trzy sesje, wnioski o WPI, wród
propozycji  budowa krytej p³ywalni
Od tego czasu rada odby³a trzy sesje, na
których wybra³a przewodnicz¹cych rady

i zarz¹du, o czym pisano na ³amach Naszego Gdañska. Ponadto zosta³a powo³ana sta³a komisja skrutacyjna, której przewodnicz¹cym zosta³ wybrany radny Piotr
Ardanowski oraz komisja rewizyjna rady
dzielnicy, w której sk³ad weszli radni: Krystyna Ejsmont, Pawe³ Zienkiewicz a przewodnicz¹cym zosta³ £ukasz Pellowski,

Grupa radnych dzielnicy tu¿ po sesji przy budynku Domu S¹siedzkiego Za Murami
gdzie dziêki gocinnoci pani Anny Staruszkiewicz odbywaj¹ siê sesje rady dzielnicy

wszyscy s¹ cz³onkami Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk.
Rada dzielnicy pracowa³a równie¿ nad
wnioskami do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, które w jej imieniu z³o¿y³a przewodnicz¹ca zarz¹du dzielnicy Beata Matyjaszczyk. Ka¿dy radny opracowa³ swoje
propozycje, które m.in. przewiduj¹: budo-

Przewodnicz¹cy Komisji Bezpieczeñstwa Rady Jaros³aw ¯urawiñski podczas dyskusji na temat bezpieczeñstwa w dzielnicy
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wê krytej p³ywalni dla mieszpodzia³u bud¿etu Rady Dzielkañców ródmiecia, budowê
nicy ródmiecie.
boisk, kapitalne remonty ulic,
Na co przeznaczymy pieni¹dze?
rewitalizacjê Biskupiej Górki,
remont podwórek, remont zaRada zdecydowa³a, ¿e rodki
bytkowych przedpro¿y. Jakie
zostan¹ podzielone na nastêinwestycje zostan¹ wpisane do
puj¹ce cele;
WPI, czas poka¿e, gdy¿ obec1. Poprawy porz¹dku i bezpienie s¹ oceniane przez zespo³y
czeñstwa oraz zachowania
urzêdników miejskich.
infrastruktury  37 000 z³
Podczas ostatniej sesji, któ2. Edukacja oraz zajêcia sporra odby³a siê 6 lipca br., Rada
towe dzieci i m³odzie¿y 
zajmowa³a siê powo³aniem ko15 728 z³
misji problemowych. Zespó³
3. Dzia³ania na rzecz osób starroboczy zaproponowa³ podzia³ Prezydium Rady dzielnicy od lewej Przewodnicz¹ca zarz¹du Beata
szych  11 000 z³
zakresu dzia³ania rady na ko- Matyjaszczyk, Przewodnicz¹ca rady dzielnicy Anetta Budziñska, za- 4. Integracja mieszkañców dzielstêpca przewodnicz¹cej rady dzielnicy Leszek Pochroñ-Frankowski,
misje. Najwiêcej dyskusji wzbu- zastepca przewodnicz¹cej zarz¹du Marta Mê¿yk
nicy  11 000 z³
dzi³a komisja turystyki i jej za5. Budowa, funkcjonowanie portalu internetowego dzielnicy oraz prokres dzia³ania. Podsumowuj¹c dyskusjê 4. Kultury  Przewodnicz¹cy radny Marwadzenia dzia³añ informacyjnych w dzielcin Bildziuk
Przewodnicz¹ca Rady, Anetta Budziñska,
nicy  7000 z³.
zaproponowa³a przyjêcie uchwa³y w spra- 5. Do spraw seniora  Przewodnicz¹ca radRadni maj¹ czas do kolejnej sesji, któna Krystyna Podbielska
wie podzia³u na komisje zgodnie z propora
odbêdzie
siê 3 sierpnia br. na przedsta6. Turystyki  Przewodnicz¹cy radny Tazycj¹ zespo³u roboczego.
wienie
konkretnych
wniosków, na które
deusz M³ynik
M¹dre g³owy w komisjach problemowych 7. Promocji i informacji  Przewodnicz¹cy przeznaczone bêd¹ powy¿sze kwoty.
Radni nie zapomnieli równie¿ o bardzo
radny Piotr Ardanowski
I tak powo³ane zosta³y:
gor¹cym
temacie, jakim jest zamro¿enie
Porz¹dek obrad III sesji Rady dzielnicy
1. Komisja £adu Przestrzennego  Przerodków
na
rewitalizacjê Dolnego Miasta
przewidywa³ równie¿ bardzo wa¿n¹ czêæ,
wodnicz¹cy radny Stanis³aw Michel
i
postanowili
by Przewodnicz¹ca Zarz¹du
2. Komisja Bezpieczeñstwa  Przewodni- jakim by³ podzia³ bud¿etu, który pozostaje
Beata
Matyjaszczyk
w ich imieniu wystow dyspozycji rady. Odby³a siê d³uga dyskucz¹cy radny Jaros³aw ¯urawiñski
sowa³a
pismo
do
Prezydenta
Miasta w po3. Edukacji i Sportu  Przewodnicz¹cy sja na ten temat, która ostatecznie zakoñwy¿szej
sprawie.
czy³a siê podjêciem uchwa³y o sposobie
radny Pawe³ Zienkiewicz
Jak zagospodarowaæ placyk
przy bazylice Mariackiej?
Odbywaj¹ siê ju¿ pierwsze spotkania powo³anych komisji problemowych, min Komisja £adu Przestrzennego na czele z przewodnicz¹cym radnym arch. Stanis³awem
Michelem pracuje nad zagospodarowaniem
placyku przy bazylice Mariackiej, o czym
szerzej napiszemy w kolejnych numerach
Naszego Gdañska.
Mi³o nam równie¿ poinformowaæ, ¿e
w najbli¿szym czasie otrzymamy sta³¹ siedzibê. Dziêki temu bêdziemy mogli rozpocz¹æ dy¿ury, a co za tym idzie spotykaæ siê
z mieszkañcami ródmiecia. W planach
jest równie¿ budowa strony internetowej
dziêki temu nasze dzia³ania na rzecz ródmiecia bêd¹ przekazywane w jeszcze szybszy sposób, a tak¿e mo¿liwoæ udzielania
siê Pañstwa na forum. Ponadto w dalszym
ci¹gu korzystaj¹c z uprzejmoci Stowarzyszenia Nasz Gdañsk, któremu bardzo
dziêkujemy za udostêpnienie stron swojego pisma, bêdziemy w sta³ym kontakcie
z Pañstwem.

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik w Galerii MA£A ¯ABKA
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15 lipca w Bazylice Mariackiej, na D³ugim Targu,
w Domu Uphagena, w Ratuszu G³ównego Miasta

Komenda Miejska Policji
w Gdañsku otrzyma³a
sztandar ufundowany przez
spo³eczeñstwo Gdañska
Ten dzieñ zapisa³ siê wielkimi literami w kartach historii gdañskiej policji, a ju¿ na pewno Komendy Miejskiej Policji
w Gdañsku. Dla uhonorowania dotychczasowej  jak¿e trudnej i odpowiedzialnej  s³u¿by, 15 lipca 2011 r., otrzyma³a
w³asny sztandar. To dowód uznania dla wysi³ku i zaanga¿owania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w dzia³aniach
na rzecz porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego.
Zobowi¹zuj¹cy dla nich, piêkny symbol
honoru i tradycji, przekaza³a policjantom
spo³ecznoæ Miasta Gdañska.
Niecodzienna Msza wiêta,
pob³ogos³awieni funkcjonariusze
Tego dnia wszystko musia³o rozpocz¹æ
siê uroczycie. Tak te¿ siê sta³o. Godzina
dziesi¹ta wybi³a, gdy w murach Bazyliki
Mariackiej, kocio³a pod wezwaniem
Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny w Gdañsku, zabrzmia³y s³owa pieni
O Panie, który jest na niebie. Pieni¹,
w wykonaniu Cappelli Gedanensis, powitano biskupa Ryszarda Kasynê. W charakter uroczystej Mszy w. wprowadzi³ doc.
dr in¿. Andrzej Januszajtis. Poinformowa³
o intencji Mszy w. za gdañska policjê
i zwróci³ siê z prob¹ do biskupa o celebracjê Mszy w.

Ewangeliê odczyta³ Ks. Piotr ¯ynda,
a homiliê wyg³osi³ biskup Ryszard Kasyna. Nie zabrak³o i policyjnych akcentów.
Funkcjonariusze wyst¹pili w czytaniu Liturgii S³owa i w Modlitwie Wiernych.
Ton atmosferze nadawa³a Cappella Gedanensis. W trakcie ofiarowania doniole
zabrzmia³o: Maria Mater Gratiae G. Guidi, a w trakcie Komunii wiêtej i dziêkczynienia: Ave Verum Corpus i ,,Laudate
Dominum W. A. Mozarta. Podziêkowanie
za odprawienie Mszy w. wyg³osi³ Ks.
Pra³at Bogus³aw G³odowski  Kapelan
Wojewódzki Policji. Po udzielonym przez
biskupa b³ogos³awieñstwie ponownie zabrzmia³y s³owa pieni w wykonaniu Cappelli Gedanensis. Tym razem o sklepienia
wi¹tyni i bij¹cych w niej serc wiernych
uderzy³y podnios³e w treci s³owa Bo¿e
co Polskê.

Z r¹k I Zastêpcy Komendanta G³ównego Policji nadinsp. Kazimierza
Szwajcowskiego sztandar odebra³ Komendant Miejski Policji w Gdañsku
m³. insp. Zbigniew Paku³a

Na D³ugim Targu
przed Dworem Artusa
Zmienna i deszczowa wrêcz pogoda
przez wiele dni przed uroczystoci¹ spêdza³a sen z powiek organizatorom. Tego
dnia jednak umiechnê³a siê do gdañskiej
policji. S³oñce nie opuszcza³o ani na chwilê miejsca g³ównej uroczystoci na D³ugim Targu przed Dworem Artusa. Ju¿ na
godzinê przed uroczystoci¹ na miejscu
pojawi³y siê dostêpne dla przechodniów
policyjne pojazdy i stoiska. Szybko wype³nia³a siê trybuna honorowa. Naprzeciwko niej oczekiwa³y w gotowoci: pododdzia³ policji, kompania honorowa policji
i Orkiestra Reprezentacyjna Komendy
Garnizonu Elbl¹g. Za barierkami gromadzi³o siê coraz wiêcej zaciekawionych
mieszkañców i odwiedzaj¹cych Gdañsk
turystów.

Symboliczny gwód w drzewiec sztandaru wbi³ Wojewoda Pomorski,
Roman Zaborowski
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Na uroczystoæ przyby³y liczne poczty sztandarowe z pomorskich komend policji

Punktualnie o godzinie dwunastej na
plac przed szeregi funkcjonariuszy wszed³
I Zastêpca Komendanta G³ównego Policji
nadinsp. Kazimierz Szwajcowski. Meldunek
o gotowoci do uroczystoci z³o¿y³ mu
dowódca uroczystoci podinsp. Sylwester
Mieszczak. Po powitaniach zabrzmia³y
dwiêki hymnu pañstwowego.
Po oficjalnych powitaniach nast¹pi³ g³ówny punkt uroczystoci  wrêczenie sztandaru
dla Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku.
Symbolicznego wbicia kilku z kilkunastu
gwodzi honorowych dokonali: I Zastêpca
Komendanta G³ównego Policji  nadinsp.
Kazimierz Szwajcowski, Wojewoda Pomorski  Roman Zaborowski, Zastêpca Prezydenta Miasta Gdañska  Maciej Lisicki,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska 
Bogdan Oleszek, Komendant Wojewódzki
Policji  nadinsp. Krzysztof Gajewski i Honorowy Obywatel Miasta Gdañska  doc. dr
in¿. Andrzej Januszajtis. Moment wrêczenia
sztandaru poprzedzi³ akt modlitwy i powiêcenia o charakterze ekumenicznym.
Wrêczam Komendzie Miejskiej Policji
w Gdañsku sztandar ufundowany przez
spo³eczeñstwo Miasta Gdañska. Po tych

s³owach wrêczaj¹cy sztandar I Zastêpca
Komendanta G³ównego Policji nadinsp.
Kazimierz Szwajcowski pochyli³ go ku ziemi, a Komendant Miejski Policji m³. insp.
Zbigniew Paku³a przyklêkn¹³ i praw¹
rêk¹ ujmuj¹c p³at sztandaru zbli¿y³ go do
ust. Po powstaniu przyj¹³ sztandar ze s³owami: ,,Ku chwale Ojczyzny. Po prezentacji sztandaru nast¹pi³o jego przejêcie przez
poczet sztandarowy.
Przemówienia, mianowanie na wy¿sze
stopnie s³u¿bowe i medale
Po akcie wrêczenia sztandaru pe³ni¹cy
funkcjê moderatora uroczystoci mjr Andrzej
Haniecki nawi¹za³ do nieodleg³ego w czasie wiêta Policji, które przypada 24 lipca.
Sta³o siê to dodatkow¹ przes³ank¹ dla
okolicznociowych wyst¹pieñ. G³os zabrali:
I Zastêpca Komendanta G³ównego Policji
nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Zastêpca
Prezydenta Miasta Gdañska Maciej Lisicki
i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska
Bogdan Oleszek.
Uroczystoæ by³a równie¿ doskona³¹
okazja do wrêczenia aktów mianowania
na wy¿sze stopnie s³u¿bowe w korpusach

Wyró¿nieni Medalem Pro Memoriaod lewej: W. Ziomek, D. Abramowicz, st. asp. Z. Korytnicki, m³. insp. Z. Paku³a, M. Perzyna, J. Szadaj
i nadkom. W. Szulc
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Du¿¹ atrakcj¹ dla goci i mieszkañców by³a defilada i przemarsz
Drog¹ Królewsk¹

oficerów, aspirantów, podoficerów i szeregowych. Po nich przekazano Medale
Za D³ugoletni¹ S³u¿bê i Zas³u¿ony Policjant. Odnotowania wymagaj¹ medale
skierowane do cywilnych przedstawicieli
spo³eczeñstwa gdañskiego. Z³oty Medal
Za Zas³ugi dla Policji otrzyma³ Prezydent
Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz, a br¹zowe: Honorowy Obywatel Miasta Gdañska doc. dr in¿. Andrzej Januszjtis i mjr SW
w stanie spoczynku Waldemar Kowalski.
Pamiêæ miejsc, ludzi i wydarzeñ. Nie ma
przysz³oci bez szacunku dla historii i tradycji. S¹ ludzie, którzy w swej codziennej
pracy zawodowej i spo³ecznej nigdy o tym
nie zapominaj¹. Ich powiêcenie dla utrwalania dorobku naszej historii doceni³ kieruj¹cy Urzêdem do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych  minister dr Jan Stanis³aw Ciechanowski. Przyznane przez niego
Medale Pro Memoria wrêczy³ reprezentuj¹cy ministra p³k Zbigniew Krzywosz. Medale
te otrzymali: Dorota Abramowicz, Ma³gorzata
Perzyna, Jakub Szadaj, Wac³aw Ziomek, m³.
insp. Zbigniew Paku³a, nadkom. Waldemar
Szulc i st. asp. Zbigniew Korytnicki.
(dokoñczenie na str. 13)

Medal Za³ugi dla Policji odbiera doc. dr in¿. A. Januszajtis

15 lipca w obiektywie Szymona Paszko

Uroczysta Msza wiêta w Bazylice Mariackiej

Na D³ugim Targu przed Dworem Artusa

Funkcjonariusze w gotowoci do uroczystoci

Modlitwa ekumeniczna i powiêcenie sztandaru

Akt wrêczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Gdañsku

Orkiestra Reprezentacyjna Garnizonu Elbl¹g

Kompania Honorowa Policji

Poczet sztandarowy KMP w Gdañsku

W barwach flag i sztandarów nadszed³ czas mianowania na wy¿sze stopnie s³u¿bowe
i dekoracjê medalami

Gocie trybuny honorowej mieli mo¿liwoæ podziwiania sztandarów pomorskich komend policji u stóp Studni Neptuna
i defilady koñcz¹cej g³ówn¹ uroczystoæ na D³ugim Targu

i w obiektywie £ukasza Stêpnia

Formacje mundurowe w oczekiwaniu na uroczystoæ i z³o¿enie meldunku o gotowoci
I Zastêpcy Komendanta G³ównego Policji nadinsp. Kazimierzowi Szwajcowskiemu

Dumy z otrzymania sztandaru nie kry³ Komendant Miejski
Policji w Gdañsku m³. insp. Zbigniew Paku³a

Symboliczne gwodzie w drzewiec sztandaru wbijaj¹ Wojewoda Pomorski,
Roman Zaborowski i doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

Poczet sztandarowy KMP w Gdañsku

Aktu wrêczenia sztandaru dokona³ I Zastêpca Komendanta
G³ównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski

Z mowami okolicznociowymi wystapili m.in. I Zastêpca Komendanta G³ównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski,
Zastêpca Prezydenta Miasta Gdañska Maciej Lisicki i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska Bogdan Oleszek

Uroczystoæ by³a okazj¹ do wrêczenia wielu medali, w tym Za D³ugoletni¹ S³u¿bê i Pro Memoria

Defilada i uroczysty przemarsz stanowi³y niew¹tpliwie niezwyk³¹ atrakcjê dla turystów i mieszkañców Gdañska

Tego dnia turyci i mieszkañcy miasta mieli równie¿ okazjê do licznych kontaktów z funkcjonariuszami policji i mo¿liwoæ poznania ich sprzêtu

Zwieñczeniem uroczystego dnia by³ ponad 15 kilogramowy tort z cukierni £ukasza Pellowskiego. Jego podzia³u podjêli siê Komendant
Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski i Komendant Miejski Policji m³. insp. Zbigniew Paku³a
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(dokoñczenie ze str. 8)

W imieniu wyró¿nionych g³os zabra³
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis. Odniós³
siê do tradycji gdañskich sztandarów i z³o¿y³ policji okolicznociowe ¿yczenia.
Uroczystoæ dobiega³a koñca. Orkiestra
reprezentacyjna odegra³a bliski sercu ka¿dego Polaka Marsz Pierwszej Brygady.
Po tym by³a defilada przed trybun¹ honorow¹ i uroczysty przemarsz zgromadzonych formacji do Z³otej Bramy. Za ni¹
nast¹pi³o rozformowanie kolumny.
Wystawa, sesja i tort
Nie oznacza³o to bynajmniej koñca uroczystoci. Zaproszeni gocie przeszli do
Domu Uphagena, gdzie nast¹pi³o uroczyste
otwarcie wystawy: Policja gdañska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia.
Wystawa autorstwa Olgi Zieliñskiej cieszy³a
siê uznaniem, czego dowodem jest przed³u¿enie jej trwania do ponad dwóch tygodni.
Aktualnie mo¿na siê z ni¹ jeszcze zapoznaæ
w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku.
Z kronikarskiego obowi¹zku nale¿y odnotowaæ, ¿e autork¹ opracowania graficznego by³a Teresa Sowiñska, a wystawa
powsta³a we wspó³pracy prof. zw. dr hab.
Andrzeja G¹siorowskiego, doc. dr in¿. Andrzeja Januszajtisa, dr Lidii Potykanowicz-Suda, dr hab. Piotra Semkowa, podinsp.
Janusza Skosolasa, Andrzeja Sowiñskiego,
podinsp. Krystiana Wojciechowskiego,
Krzysztofa Filipa, a tak¿e Joanny B³awat-

Obin, Waldemara Kowalskiego i dr Katarzyny Kubickiej. Partnerami wystawy by³:
Urz¹d Miasta Gdañska, Spo³eczny Komitet
Nadania Sztandaru dla KMP w Gdañsku,
Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Gdañsku,
Muzeum Historyczne Miasta Gdañska,
Muzeum II Wojny wiatowej w Gdañsku,
Muzeum Stutthof w Sztutowie i Komenda
Miejska Policji w Gdañsku.
Po zapoznaniu siê z wystaw¹ zainteresowani przeszli do Wielkiej Sali Wety w Ratuszu G³ównego Miasta Gdañska, gdzie
odby³a siê sesja popularnonaukowa o tym
samym, co wystawa, tytule. Jej plonem bêdzie okolicznociowa publikacja naukowa, która winna ukazaæ siê jeszcze w tym
roku. Kilkanacie zg³oszonych opracowañ
i nazwiska autorów daj¹ gwarancjê niezwykle ciekawej pracy zbiorowej.
Po doznaniach duchowych przyszed³
i czas na cielesne. Zwieñczeniem uroczystoci dla tego niezwyk³ego dnia by³ 15 kilogramowy tort z Piekarni-Cukierni Pellowski.
Jego dekoracjê stanowi³  z fotograficzn¹
wrêcz precyzj¹ wykonany  s³odki wizerunek sztandaru. Walory estetyczne nie
ust¹pi³y smakowym.
Spo³eczne poparcie
Sztandar KMP w Gdañsku ufundowa³
samorz¹d Miasta Gdañska  Rada Miasta
Gdañska i Urz¹d Miejski w Gdañsku. Honorowy Patronat nad uroczystociami spra-

wowali Prezydent Miasta Gdañska Pawe³
Adamowicz i Przewodnicz¹cy Rady Miasta, Gdañska Bogdan Oleszek. Patronat medialny sprawowa³y: Radio Gdañsk, Polska
Dziennik Ba³tycki i Portal Trojmiasto.pl
W³adze samorz¹du wspiera³ w organizacji przedsiêwziêcia Spo³eczny Komitet
Organizacyjny Nadania Sztandaru dla
Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku.
Do jego zawi¹zania siê dosz³o 22 lutego
2011 r. Sukcesywnie zwiêksza³ swój sk³ad
osobowy. Z pocz¹tkiem lipca br. liczy³
ju¿ 45 osób. Funkcjê przewodnicz¹cego 
zgodnie z jednomyln¹ wol¹ jego cz³onków
 pe³ni³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis,
Honorowy Obywatel Miasta Gdañska, Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdañsk. Dodaæ
nale¿y, ¿e w sk³adzie Komitetu znaleli siê
przedstawiciele lokalnej spo³ecznoci, duchowieñstwa, przedstawiciele wiata nauki,
a tak¿e szeregu gdañskich instytucji i organizacji pozarz¹dowych.
Organizacja tak wielkiej uroczystoci nie
by³aby mo¿liwa bez wsparcia finansowego.
Udzieli³y go trójmiejskie instytucje i osoby
prywatne. Wielkie podziêkowania nale¿¹
siê równie¿ tym obywatelom, instytucjom
i urzêdom, które udzieli³y pomocy pozafinansowej i logistycznej w organizacji tego,
tak zas³u¿onego wiêta gdañskiej policji.
WALDEMAR KOWALSKI
FOT. ZE ZB. LABORATORIUM KRYMINALISTYKI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ W GDAÑSKU

Wsparcia finansowego udzielili m.in.:

Saur Neptun Gdañsk

Spêdzaj¹ u nas czas  wypoczywaj¹, zwiedzaj¹,
poznaj¹ historiê. Zapraszaj¹ na Górny l¹sk

Mys³owiczanie w Gdañsku
Z inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk w dniu 20 lipca 2011 r. w Nowym Ratuszu w Gdañsku dosz³o do nieoficjalnego,
a jednoczenie interesuj¹cego spotkania Przewodnicz¹cego Rady Miasta Gdañska Bogdana Oleszka z Przewodnicz¹cym
Rady Miasta Mys³owic Grzegorzem £ukaszkiem, któremu towarzyszyli: Grzegorz Brzoska  Wiceprezydent Miasta Mys³owic
oraz Ma³¿onki ww. Szanownych Goci.
W historii Gdañska i Mys³owic by³o to
pierwsze spotkanie i rozmowy przedstawicieli obu miast, na tak wysokim szczeblu.

Z przyjemnoci¹ przyje¿d¿aj¹ nad morze
Trwaj¹ce ponad godzinê rozmowy przebieg³y w bardzo mi³ej atmosferze. Przewodnicz¹cy Bogdan Oleszek przybli¿y³ gociom

historiê budynku, w którym ma obecnie siedzibê Rada Miasta Gdañska oraz przedstawi³ dzia³alnoæ Rady w minionej i obecnej
kadencji. Zainteresowanie Goci z Mys³owic
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skupi³o siê szczególnie na inwestycjach
komunalnych zwi¹zanych z organizacj¹
EURO 2012 oraz na zadaniach zwi¹zanych
z funkcjonowaniem placówek owiatowych
w Gdañsku.
Przewodnicz¹cy Grzegorz £ukaszek podziêkowa³ przewodnicz¹cemu Bogdanowi
Oleszkowi za interesuj¹ce spotkanie:
 Jestemy pod wra¿eniem Waszych wielkich podejmowanych dzia³añ i osi¹gniêæ
W³adz Gdañska i Gdañszczan  powiedzia³
Grzegorz £ukaszek.  Mieszkañcy Górnego l¹ska, w tym i Mys³owic, od wielu lat
z przyjemnoci¹ przyje¿d¿aj¹ nad morze,
by wypoczywaæ, zwiedzaæ trójmiasto, spacerowaæ po piêknym G³ównym Miecie
w Gdañsku.
Po zakoñczeniu spotkania znakomity
gdañski przewodnik i gdañszczanin z dziada
pradziada, Pan Roman Nadolny, aktywny
dzia³acz Stowarzyszenia Nasz Gdañsk,
poprowadzi³ Goci z Mys³owic szlakiem
najciekawszych miejsc zabytkowych i historycznych na terenie G³ównego Miasta.
Na zakoñczenie wêdrówki grupa turystyczna zatrzyma³a siê przed biurem Stowarzyszenia Nasz Gdañsk przy ul. w. Ducha
119/121. Jest to, przypomnijmy, lokal u¿yczony Stowarzyszeniu przez Prezydenta
Miasta Gdañska w maju br. w dowód uznania i z przeznaczeniem na realizacjê naszych zadañ statutowych.
Ku zadowoleniu wszystkich  nasz znakomity artysta fotografik Maciej Kostun
wykona³ na przedpro¿u Stowarzyszenia 
piêkne historyczne zdjêcie.
Jedno z najstarszych miast górnol¹skich
Na koniec artyku³u pragnê Szanownym
Czytelnikom przybli¿yæ najwa¿niejsze
wydarzenia z historii miasta Mys³owic,
które w wielu przypadkach s¹ godne uwagi
w zwi¹zku z podobnymi akcentami i faktami wystêpuj¹cymi w historii Gdañska.

Herb miasta Mys³owic. 2000 roku Bul¹ papiesk¹ nadano miastu Mys³owice patronat w.
Jana Chrzciciela czczonego w odnowionej
kapliczce przy ul. Grunwaldzkiej w Mys³owicach oraz w kociele pod wezwaniem ciêcia
wiêtego Jana Chrzciciela

 Mys³owice to jedno z najstarszych miast
górnol¹skich  najstarsze wzmianki pochodz¹ z XIII w., aczkolwiek osada powsta³a najpóniej w XII w. a mo¿e i wczeniej, poniewa¿ droga z terenów Bytomia
do Owiêcimia istnia³a tu na pewno du¿o
wczeniej.
 1360 r. Dokument Ksiêcia opowsko-raciborskiego Miko³aja, oddaj¹cy krewnemu
W³adys³awa Jagie³³y  rycerzowi Ottonowi z Pilicy wsie Jawicz, Za³ê¿e, Bogucice i Ro¿dzieñ z miasteczkiem Mys³owice,
wymienia je po raz pierwszy, jako miasto
lokowane na prawie magdeburskim, miasto znajdowa³ siê w obrêbie ksiêstwa raciborskiego, którego terytorium podlega³o
wówczas królowi Czech.
 1448 r. W³acicielami Mys³owic s¹ Jan
i Tomasz pieczêtuj¹cy siê herbem Dwa
i Pó³ Krzy¿a, herb ten jest uwidoczniony
w kociele mariackim.
 1479 r. Mys³owice wraz ze l¹skiem
znalaz³y siê pod w³adz¹ króla Wêgier Ma-

cieja Korwina, by po jedenastu latach ponownie powróciæ pod panowanie czeskie,
Mys³owice nale¿¹ ju¿ wtedy do ziemi pszczyñskiej.
 1537 r. W³acicielem Mys³owic zostaje
rodzina Mieroszewskich.
 1745 r. Na drodze do miasta powstaje
kapliczka, której fundatorem jest ma³¿eñstwo Jerlików. W wyniku II wojny l¹skiej (17421745) Mys³owice przechodz¹
pod panowanie Króla Prus, rzeka Czarna
Przemsza staje siê granic¹ miêdzy Prusami
a Rzeczypospolit¹.
 1762 r. To data w³¹czenia Mys³owic do
administracji powiatu pszczyñskiego.
 17801806 r. Pi¹ty ordynat mys³owicki
Felicjan Mieroszewski, polski genera³ uczestnik wypraw napoleoñskich, zbudowa³ m.in.
zameczek myliwski na terenie Parku Zamkowego.
 1795 r. Po III rozbiorze Polski granice
Prus przesunê³a siê dalej na wschód, przez
co Mys³owice przesta³y pe³niæ rolê miasta
granicznego; nad granic¹ znalaz³y siê ponownie 1807 roku, gdy utworzono Ksiêstwo Warszawskie i przywrócono granice
sprzed 1795 roku.
 1815 r. Kongres Wiedeñski powo³a³ do
istnienia Królestwo Polskie pod panowaniem cara Rosji po drugiej stronie Przemszy
(oddzielone Bia³¹ Przemsz¹) powsta³a tzw.
Rzeczypospolita Krakowska.
 1839 r. Aleksander Mieroszewski sprzedaje swoje w³oci Marii Winkler.
 1846 r. Na Przemszy w okolicach Mys³owic zetknê³y siê ze sob¹ granice trzech
pañstw zaborczych, gdy po st³umieniu rabacji ch³opskiej, Austriacy w³¹czyli tereny
Wolnego Miasta Krakowa do swego pañstwa.
 1847 r. Mys³owice znajduj¹ siê na trasie
kolejowej pomiêdzy Wroc³awiem i Krakowem.

Fot. M. Kostun

Powitanie i spotkanie w gabinecie Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Gdañska w Nowym Ratuszu. Od lewej: Grzegorz Brzoska  Wiceprezydent
Miasta Mys³owic z ¿on¹ Teres¹, Przewodnicz¹cy RMG Bogdan Oleszek,
z prawej Grzegorz £ukaszek, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Mys³owice
z ¿on¹ Teres¹, Rufin Godlewski  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
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Fot. M. Kostun

Wspólne pami¹tkowe i historyczne zdjêcie w Nowym Ratuszu w Gdañsku
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 1851 r. Wprowadzono w miecie owietlenie gazowe (w Gdañsku w 1853 r.).
 1862 r. Mys³owice odzyskuj¹ prawa
miejskie do miasta w³¹czono tzw. enklawy
m.in. wójtostwo, tereny na Piasku i Szabelni oraz wsie i osady: Janów Miejski,
Æmok, Szopienice Miejskie.
 1866 r. Powstanie kopalni Mys³owice poprzez po³¹czenie dotychczasowych
kopalni Danzig i Neu Danzig.
 1914 r. W roku wybuchu I wojny wiatowej Mys³owice liczy³o 18 800 mieszkañców i obejmowa³o obszar 8,8 km kw.

siono ostatnie enklawy i w³¹czono je do
miasta.
 1926 r. Rozwi¹zano Komisaryczn¹ Radê
Miejsk¹ i og³oszono wybory samorz¹dowe.
Niemcy uzyskali 13 mandatów, Polacy 17
mandatów.
 1931 r. Rada Miejska nada³a tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Kardyna³owi Augustowi Hlondowi, którego rodzina
pochodzi z Mys³owic.
 1939 r. Wkroczenie wojska hitlerowskich do Mys³owic.
 1940 r. Utworzenie Tymczasowego Wiêzienia Policyjnego nad
Czarn¹ Przemsz¹.
 1945 r. 28 stycznia
do Mys³owic wkracza
Armia Czerwona.
 1951 r. Od 1 kwietnia tego roku Mys³owice sta³y siê siedzib¹
Fot. M. Kostun
powiatu.
Zdjêcie pami¹tkowe przed Z³ot¹ Bram¹
 1975 r. Nowy podzia³
w Gdañsku
administracyjny kraju
przy³¹czy³ do miasta czczonego w odnowionej kapliczce przy
Janów Miejski, S³upn¹, ul. Grunwaldzkiej, oraz w kociele pod weBrzêczkowice, Brze- zwaniem ciêcia wiêtego Jana ChrzciTrójk¹t Trzech Cesarzy: Austrii, Prus i Rosji. Port rzeczny w miej- zinkê, Larysz. Morgi, ciela.
scu gdzie do Czarnej Przemszy wp³ywa Bia³a Przemsza. St¹d trans- Weso³¹, Kosztowy, Kraportowany by³ wêgiel do Krakowa, a mo¿e i do Gdañska.
Gocili tu: Jan III Sobieski, August II
sowy i Dzieækowice;
Ze zbiorów Stefana l¹zaka, wydane na prze³omie XIX i XX w.
Mocny, Napoleon Bonaparte
powierzchnia miasta
 1916 r. Magistrat Mys³owic wyemitowa³ wynosi odt¹d 66 km kw. a ludnoæ w tym
Przez wieki w miecie goci³o, przebyw³asne pieni¹dze, gwarantuj¹ce ich po- roku liczy³a 61 700 osób.
wa³o w nim i by³o z nim zwi¹zanych wiekrycie w markach pañstwowych.
 1977 r. Do Mys³owic przy³¹czono Imie- le znanych osób, nale¿eli do nich: Jan III
lin, Che³m l¹ski oraz Kopciowice.
Sobieski, August II Mocny, Napoleon BoMasakra górników w Mys³owicach da³a  1995 r. Z dniem 1 stycznia tego roku naparte, Fryderyk Wilhelm II, Aleksander
pocz¹tek powrotowi l¹ska do Polski
powsta³y gminy Che³m l¹ski oraz miasto Dumas, Józef Ignacy Kraszewski, Charles
de Gaulle, Olbrycht Strumieñski, August
 15 sierpnia 1919 r. dosz³o na terenie ko- Imielin.
palni Mys³owice do zamieszek zwi¹-  2000 r. Bul¹ papiesk¹ nadano miastu Hlond, Andrzej Nardelli, Jolanta Fraszyñzanych z nieprawid³owociami przy wy- Mys³owice patronat w. Jana Chrzciciela ska i Grzegorz Proksa.
 Mys³owice oddalone jest
p³acie. Niemieccy ¿o³nierze
oko³o 10 km od centrum Katootworzyli ogieñ do polskich
wic, a autostrada A4 pozwala
górników, w wyniku czego
szybko dotrzeæ do oddalonego
zginê³o 7 osób, w tym m³ody
o 70 km Krakowa. Dogodne
ch³opak i m³oda dziewczyna,
po³¹czenie z innymi czêciami
natomiast kilkadziesi¹t osób
Polski zapewnia równie¿ droga
zosta³o rannych. Wydarzenie
krajowa nr 1 wiod¹ca w jedn¹
to sta³o siê iskr¹ zapaln¹ pierwstronê do Warszawy i Gdañska,
szego Powstania l¹skiego,
a w drug¹ stronê do granicy
które po dwóch kolejnych popañstwa w Cieszynie. Wspó³wstaniach i plebiscycie doproczesny uk³ad komunikacyjny
wadzi³o do w³¹czenia czêci
to bardzo atrakcyjny atut dla
l¹ska do Polski.
rozwoju przedsiêbiorczoci 
 1922 r. 20 czerwca tego roku
w prawie 80-tysiêczcznych
do Mys³owic wkracza 13 dyMys³owicach dzia³a 6 tysiêcy
wizja Wojska Polskiego pod
Fot. M. Kostun
firm. Warto odwiedziæ to miadowództwem gen. SzeptyckieZdjêcie pami¹tkowe, które przejdzie do historii Gdañska i Mys³owic. sto z historycznymi tradycjami
go, tym samym Mys³owice zoOd lewej stoj¹: Roman Nadolny (przewodnik gdañski i aktywny dzia³acz
sta³y objête przez w³adze pol- Stowarzyszenia Nasz Gdañsk, Teresa £ukaszek (¿ona Przewodnicz¹- oraz ciekawymi perspektywaskie, powróci³y do Macierzy. cego RM Mys³owic), Teresa Brzoska (¿ona Wiceprezydenta Mys³owic), mi na przysz³oæ.
 1924 r. Rozporz¹dzeniem l¹- Grzegorz £ukaszek (Przewodnicz¹cy RM Mys³owic), Grzegorz Brzoska
RUFIN GODLEWSKI
skiej Rady Wojewódzkiej znie- (Wiceprezydent Miasta Mys³owic), autor artyku³u
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Zaufajmy historii. Pozwólmy jej rzebiæ nowe kszta³ty. W jej elementach budujmy
teraniejszoæ i przysz³oæ
Dr El Mostafa EL KTIRI  Gdañsk, 28 lipca 2011 r.

Goæ z Maroka. Przez historiê
do wspólnej przysz³oci
Z inicjatywy ministra dr. Jana Stanis³awa Ciechanowskiego, Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w dniach 22 do 29 lipca br. przebywa³ w Polsce z rewizyt¹ dr El Mostafa EL KTIRI  Wysoki Komisarz do
Spraw By³ych Uczestników Oporu i Cz³onków Armii Wyzwolenia Królestwa Maroka. Gociowi towarzyszy³a jego ma³¿onka.
W trakcie wizyty zwiedzili wiele miejsc pamiêci narodowej zwi¹zanych z walk¹ o suwerennoæ i niepodleg³oæ Polski.
Po wizycie w Krakowie przybyli do
Gdañska i Sopotu, gdzie spêdzili dni 27
i 28 lipca.
Gdañsk to tak¿e w umys³ach
Marokañczyków pamiêæ ruchu
Solidarnoci
Przyby³¹ wraz z ministrem dr Ciechanowskim delegacjê z Maroka przyjêli w Gdañsku
przedstawiciele samorz¹du. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Pomorski  Wies³aw Byczkowski, wicemarsza³ek
Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego 
Micha³ Owczarczak, Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Gdañska  Bogdan Oleszek, Prezydent Miasta Sopotu  Jacek Karnowski
i zastêpca Prezydenta Miasta Gdañska 
Maciej Lisicki. Wród zaproszonych uczestników spotkania znaleli siê równie¿ m.in.
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis  Honorowy Obywatel Miasta Gdañska, a tak¿e Jerzy
Szahuniewicz  Prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów Polskich w RP.
W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazjê do bli¿szego poznania swoich pogl¹dów
i odkrycia jak wiele w¹tków mo¿e ³¹czyæ
nasze, tak odlegle geograficznie kraje. Marokañski goæ okaza³ siê nie tylko zna-

komitym mówc¹, ale i osob¹ doskonale
znaj¹c¹ historiê naszych krajów: Polska
dozna³a w historii wiele okropnoci i cierpieñ. Polacy to naród, który potrafi³ stawiæ
im czo³o i walczyæ o swoje istnienie i niezale¿noæ. Wykaza³, ¿e w jego sk³ad wchodz¹
ludzie powodowani w swym dzia³aniu wa¿nymi zasadami i ideami. Tacy ludzie znaleli siê równie¿ w Gdañsku, który jest dla mnie
wa¿nym symbolem walki o niepodleg³oæ.
Gdañsk to tak¿e w umys³ach Marokañczyków
pamiêæ ruchu Solidarnoci, jej wielkiego
wojownika Lecha Wa³êsy i robotników, którzy wp³ynêli na bieg losów wielu narodów.
By³ to ruch identyczny, jaki mia³ miejsce
w Maroku. Z zainteresowaniem i podziwem ledzilimy wydarzenia w Gdañsku.
To by³a wielka nauka dla wszystkich ludów
tego wiata. Nauka determinacji, woli, stanowczoci i zdecydowania na przysz³oæ.
Polska wygra³a w tym wyzwaniu.
W czasie wojny schronienie w Maroku
znalaz³o wielu Polaków, w tym tysi¹ce
polskich ¯ydów
Uwa¿am, ¿e Polaków i Marokañczyków
³¹czy bardzo wiele. W czasie II Wojny wiatowej wspólnie stawilimy opór najedcy

nazistowskiemu. Po apelu ówczesnego króla
Maroka wiele dzieci narodu marokañskiego stawi³o czo³a i posz³o walczyæ na wielu
frontach z faszyzmem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
Marokañczycy i Polacy zawarli braterstwo
krwi, byli równie¿ towarzyszami broni wyzwalaj¹cymi Europê. S¹ to wspólnie dzielone przez nasze narody karty pamiêci historycznej. Naszym wspólnym obowi¹zkiem
jest uczyæ o tym m³ode pokolenia i wpajaæ
im niesione przez nie wartoci.
Pragnê równie¿ przywo³aæ fakt, ¿e w czasie wojny schronienie w Maroku znalaz³o
wielu Polaków, w tym tysi¹ce polskich
¯ydów. Maroko od wieków by³o otwarte
na wszystkich szukaj¹cych w nim swojego
domu obywateli. Król Maroka Muhammed V, jako jedyny ówczesny w³adca
otwarcie sprzeciwi³ siê ludobójstwu ¿ydowskiemu. Uczyni³ to wbrew francuskiemu rz¹dowi Vichy, pod którego protektoratem znajdowa³o siê wówczas Maroko.
Zamkniêciem programu pierwszego dnia
wizyty by³o zwiedzenie Narodowego Centrum Kultury Tatarów Polskich w RP im.
Leona Mirzy Kryczyñskiego. W po³o¿onej
w Parku Oruñskim siedzibie gocie zwiedzili
Muzeum Historii Tatarów Polskich w RP,

Fot. W. Kowalski

Z du¿ym zaineresowaniem gocie obejrzeli eksponaty zgromadzone
w Muzeum Historii Tatarów Polskich w RP
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Fot. W. Kowalski

Dr El Mostafa EL KTIRII nie kry³ wzruszenia
przy marokañskich grobach na Wojskowym
Cmentarzu Francuskim w Gdañsku

Meczet i Medresê (Szko³ê Koraniczn¹). Nie
zabrak³o te¿ czasu na luniejsz¹ wymianê
pogl¹dów. Sprzyja³a temu chwila na poczêstunek, a w nim smak oryginalnej, odpowiednio zaparzonej i podanej tureckiej herbaty.
Pomnik Tatara RP  dowód tolerancji
i wspó³istnienia
Wizytê zakoñczy³o wspólne z³o¿enie
wieñców pod ods³oniêtym w listopadzie
ubieg³ego roku Pomnikiem Tatara RP. Wieñce z³o¿y³y delegacje Maroka, Urzêdu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a tak¿e w³adz samorz¹du. Wzruszenia nie kry³ dr El Mostafa EL KTIRI:
,,Jestem szczêliwy, ¿e mogê byæ w tym
miejscu. Ten pomnik to dowód tolerancji
i wspó³istnienia dla wszystkich tworz¹cych
polsk¹ spo³ecznoæ. Te same wartoci wyznajemy w Maroku. Zachowam t¹ chwilê
w niezatartej pamiêci i poinformujê o tym
wszystkich moich wspó³bratymców w Maroku. My równie¿ jestemy bardzo przywi¹zani
do upamiêtniania, tych którzy walczyli o pokój
i niezale¿noæ. Z wielk¹ radoci¹ z³o¿y-

³em tu ho³d bojownikom tatarskim, którzy
równie¿ walczyli o dzisiejsz¹ Polskê.
Do niezwykle napiêtych nale¿a³ drugi
dzieñ wizyty, a jego realizacja wymaga³a
du¿ej dyscypliny. Ju¿ wczesnym rankiem
delegacja goci zawita³a na Westerplatte.
Z jego histori¹ zapoznani zostali przez pracowników Muzeum II Wojny wiatowej
w Gdañsku Kamila Ruteckiego i Mateusza
Jasika. By³a to równie¿ okazja do przedstawienia idei tworzonego muzeum. Marokañski minister wykaza³ du¿e zainteresowanie
i wolê pomocy we wspó³pracy w tym zakresie z marokañskimi muzeami.
Wiele wzruszeñ przynios³a dr. El Mostafie EL KTIRI wizyta na Wojskowym
Cmentarzu Francuskim w Gdañsku przy
ul. Powstañców Warszawskich. Wród milcz¹co stoj¹cych w rzêdach nagrobków odnaleziono kilka, gdzie pochowani zostali
Marokañczycy polegli w Polsce w okresie II
Wojny wiatowej. Wra¿enie na osobach
towarzysz¹cych wywar³a chwila, gdy po³o¿y³ d³onie na dwóch z nich, po³o¿onych obok
siebie. Wyra¿one w jego twarzy emocje sta³y siê cichym wiadectwem wagi chwili.
Spacer po Sopocie, Oliwie i Gdañsku
Sopot zawsze s³yn¹³ z gocinnoci, a jego
gospodarz Jacek Karnowski dowiód³, ¿e jest
w tym tylko i wy³¹cznie prawda. Delegacje
polskich i marokañskich ministrów przyj¹³ w swoim gabinecie w Urzêdzie Miasta
Sopotu. Osobicie te¿ poprowadzi³ goci
po miejscach pamiêci i dalej po ul. Monte
Cassino i na molo. W napiêtym obowi¹zkami dniu znalaz³ jeszcze czas, by równie¿
osobicie pokazaæ Ergo Arenê. Gocie nie
kryli podziwu dla Sopotu i jego atmosfery.
Dodaæ nale¿y, ¿e wspólnie spêdzony czas
by³ równie¿ okazj¹ do poruszenia wielu istotnych dla obu stron tematów, zarówno tych
zwi¹zanych z histori¹, jak i wspó³czesnych.

Fot. W. Kowalski

Dr El Mostafa EL KTIRI z ma³¿onk¹ na
Westerplatte

Czasu do odlotu samolotu do Warszawy
zostawa³o coraz mniej. Wystarczy³o jednak
na ekspresowe wrêcz pokazanie Archikatedry w Oliwie i Parku Oliwskiego, Meczetu
im. D¿amaluddina Al.-Afganieniego przy
ul. Abrahama i ul. D³ugiej G³ównego Miasta w Gdañsku. Zmêczeni, lecz oczarowani
gocie ¿a³owali tylko, ¿e tak ma³o mieli czasu, by poznaæ bli¿ej te tak urokliwe miejsca.
Owocem wizyty polsko-marokañskie
porozumienia o partnerstwie, wspó³pracy
i wymianie dowiadczeñ
Po krótkim pobycie w Warszawie delegacja z Maroka powróci³a do swojego kraju.
Pozosta³o jednak co wiêcej ni¿ wra¿enia.
Owocem wizyty jest podpisane polsko-marokañskie porozumienie o partnerstwie,
wspó³pracy i wymianie dowiadczeñ. ¯egnaj¹cy siê z Gdañskiem dr El Mostafa
EL KTIRI przyzna³: Jestem przekonany,
¿e stosunki ³¹cz¹ce Maroko z Rzeczypospolit¹ Polsk¹ maj¹ powo³anie do jeszcze lepszej jakoci i maj¹ przed sob¹ przysz³oæ.
WALDEMAR KOWALSKI

W Gdañsku jeszcze raz objawi³a siê si³a i magia teatru
ulicznego i plenerowego

Ale F E T A!
W Trójmiecie w czasie wakacji organizowanych jest ogromnie wiele imprez. Aby byæ na wszystkich, nale¿a³oby wzi¹æ
dwumiesiêczny urlop albo porzuciæ pracê i biegaæ przez ca³e dnie po koncertach, spektaklach, wernisa¿ach i festiwalach. Kogo
dzi na to staæ? Chyba tylko bezrobotnych. Oczywicie nie oznacza to, ¿e narzekam, wszak od przybytku g³owa nie boli.
Przynajmniej jest w czym wybieraæ.
Cyrkowe akrobacje, szczudlarze,
ekwilibrystyka i ¿onglerka
W tym roku postanowi³em przyjrzeæ siê
dok³adniej spektaklom FETY, czyli Miêdzy-

narodowemu Festiwalowi Teatrów Plenerowych i Ulicznych, który odby³ siê, po raz 15,
w dniach od 14 do 17 lipca 2011 r. Na pocz¹tek w Muzeum Narodowym  FOTO
FETA, czyli wystawa fotograficzna najlepszych prac ukazuj¹cych spektakle i wydarze-

nia z FETY 2010. Rozdano nagrody i wyró¿nienia za szczególnie udane fotografie.
By³o trochê formalnoci, przemówieñ, na
koniec  koreczki i lampka wina, we wspania³ym otoczeniu gotyckich sklepieñ i kru¿ganków pofranciszkañskiego klasztoru.
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Festiwal zainaugurowa³a parada francuskiej grupy teatralnej Cie Freaks Frasques.
By³ to niesamowicie pogodny spektakl, któremu towarzyszy³a nieustaj¹ca zabawa. Cyrkowe akrobacje, popisy szczudlarzy, ekwilibrystyka i ¿onglerka, po³¹czone z muzyk¹,
tañcem, humorem, ¿artem i grotesk¹. Dusz¹ przedstawienia by³ niezwykle utalentowany czarnoskóry artysta  aktor, muzyki,
akrobata. Prezentowa³ pomys³y z gatunku
pastiszu, groteski i rozbawiaj¹cych publicznoæ gagów sytuacyjnych. Spektakl mia³
dobre tempo, du¿¹ dynamikê, zadziwia³ humorem i pomys³owoci¹. Wszyscy artyci
grupy zas³u¿yli na wielkie brawa.
Polska grupa Form Art zaprezentowa³a
spektakl Telefon do Egiptu, w którym
widzowie  prowadzeni od okna do okna
wyobrani  poznawali ró¿ne sposoby odkrywania wiata. W jednej ramie scenograficznej marzyciel Kolumb, siedz¹c z nogami w balii, odkrywa Amerykê i  nieco
rozczarowany  pali swoj¹ flotê. W innej
wizji yapiszon budzi siê, gimnastykuje,
myje z¹bki, pije kawê i odbywa podró¿ do
pracy w nieustaj¹cym wycigu z czasem.
Gra siê tu sprawdzonymi formami i symbolami. Na pochwa³ê zas³uguj¹ wietnie dobrane rekwizyty i czytelny przekaz, czego
nie mo¿na powiedzieæ o ka¿dym spektaklu.
Angielski zespó³ Mimbre przygotowa³
przedstawienie Until now. Wybrano
wietne miejsce na prezentacjê spektaklu
u podnó¿a Bastionu ¯ubr. Wiele osób ze
stoku bastionu obserwowa³o przedstawienie. By³ to jeszcze jeden teatr bez s³ów tym
razem po³¹czony z ciekawymi uk³adami
akrobatycznymi. Treci¹ spektaklu by³ dylemat: pozostawaæ przy wypracowanym
dorobku osi¹gniêæ i umiejêtnoci czy wyruszaæ w nieznane by siêgaæ po nowe wyzwania niebezpieczne i zwodnicze. Pozorne zagubienie artystów, po³¹czone zosta³o
z zadziwiaj¹c¹ sprawnoci¹ fizyczn¹, pozwalaj¹c¹ aran¿owaæ wystudiowane formy
akrobatyczne i choreograficzne.
Walka bia³ych i czarnych mocy
i charakterów. Nieustaj¹ce szaleñstwo
wiata
W tym samym miejscu nieco póniej
zaprezentowa³a siê polska grupa Ephata
w spektaklu G³osy, g³osy. Widzowie pchali siê na scenê. Fotoreporterzy stawali siê
uczestnikami spektaklu. Aktorzy ephatowali choreografi¹ i ekspresj¹ z teatru
Grotowskiego. Treæ spektaklu ujêta by³a
w konwencjê odwiecznej walki bia³ych
i czarnych mocy i charakterów. Dance
macabre przeplata³a siê z infantylnymi podskokami udawanej radoci rodem z Alicji w krainie czarów. Dominowa³a po-
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etyka dusznego sennego koszmaru i swobodnej gry wyobrani z elementami freudowskiej psychoanalizy w symbolicznie
opowiedzianych prze¿yciach wewnêtrznych, strumieniem wiadomoci, powrotami do obrazów z dzieciñstwa czy gombrowiczowsk¹ teori¹ o wiecznej niedojrza³oci.
Ogólnie  przedstawienie mgliste, podtekstowe, traumatyczne i nieweso³e, pozostawiaj¹ce wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzi.
Mocnym elementem spektaklu by³a muzyka, mimo ¿e chwilami zawodzi³ odtwarzacz, a mo¿e to by³a te¿ taka konwencja
 widzowie gubili siê w domys³ach.
Niemiecki zespó³ Titanick przywióz³
na FETÊ znakomity spektakl Odyssee.
Jêzykiem greckiego mitu pokazano odwieczne i nieustaj¹ce szaleñstwo wiata:
ob¿arstwo, seks i rzenia, kebab siê sma¿y, krew siê leje, seks jest wszechobecny.
Jest przebieg³y Odyseusz  re¿yser spektaklu, który walczy z Posejdonem, w którego wciela siê sprzedawca kebabów. Jest
Circe, s¹ winie jest Eol, Itaka, Metamorfoza i Theos. Jest panoptikum dziwade³
i osobliwoci i jest pandemonium nieszczêæ, potwornoci i z³a. Zamiast boga,
rz¹dzi lepy przypadek obcinaj¹cy g³owy,
³ami¹cy koñczyny i niszcz¹cy wiat. A kiedy w koñcu pojawia siê bóg, to okazuje siê
on dziki, krwio¿erczy i seksualnie nienasycony. To wszystko pokazane w barokowym przepychu i z mnóstwem efektów
specjalnych: unosz¹cy siê aktorzy, wybuchaj¹ce petardy, gejzery wody, krew lej¹ca
siê strumieniami itp. Przy tym bogactwo
tropów, cytatów i postaci dostarczaj¹cych
obszernego materia³u do refleksji. Warto
by³o ten spektakl zobaczyæ.

nych wizjach w g³owie Dona.K. Spektakl nawi¹zywa³ do tradycji komedii dell
arte. Spotykamy tu Arlekina w nowych
sytuacjach i nowych wcieleniach. Jest kilka
niepowi¹zanych ze sob¹ historii ubranych
w formê zabawy i b³azenady. S¹ trzy gracje, historia o zakwitaj¹cej mi³oci i opowieæ o ratowaniu z burzy rozbitków 
morski temat w morskim miecie. Lekka
groteska nie pozbawiona wdziêku. By³o
zabawnie, a momentami nawet wzruszaj¹co. Pozostaje tylko otwarte pytanie, dlaczego ludzie tak chêtnie ukrywaj¹ siê za
maskami? Z poczucia humoru, czy z potrzeby autokreacji?
A3 Teatr, w paradzie przedstawi³ widowisko s³owno muzyczne Zmys³y. Zmiana miejsc, zgodnie z ide¹ parady o¿ywi³a
spektakl. Zmys³y pokazane poprzez du¿e
rekwizyty: oczu, uszu, nosa, ust, jêzyka,
d³oni, tworzy³y niezwyk³¹ i sugestywn¹
oprawê wizualn¹ spektaklu, wchodz¹c ze
sob¹ w zaskakuj¹ce relacje. Towarzyszy³
temu zabawny i b³yskotliwy komentarz
konferansjera parady, który by³ dusz¹ zabawy, nadaj¹c przedstawieniu konwencjê
kabaretow¹. Wodzirej  swoj¹ brawur¹
i swad¹  przypomina³ nieco nieod¿a³owanego Piotra Skrzyneckiego z Piwnicy
pod Baranami. Aktorzy i widzowie bawili
siê s³ownymi ¿artami, zabawnymi skojarzeniami, operowali zrêcznie rekwizytami:
rzut okiem, d³ubanie w nosku itp. Pojawi³y
siê te¿ wietne interpretacje znanych przebojów przez dwie znakomicie piewaj¹ce
aktorki. Us³yszelimy: Rebekê, Cich¹ wodê,
Ach jak przyjemnie. By³ to niezapomniany
spektakl, wart wielokrotnego powtórzenia.

Tañcz¹ panowie, tañcz¹ panie

Magiczny ogród wyobrani.
,
W klimacie obrazów Williama Blake a

Nastêpnego dnia w pobli¿u Kamiennej
luzy pojawi³a siê instalacja holenderskiej
grupy Stichting DaaD zatytu³owana La
danza la memoria. Instalacja balansowa³a
na pograniczu happeningu i sztuki partycypacyjnej w odmianie interaktywnej. By³y
to ustawione w sporej liczbie na obrotowych wieszakach stroje z epoki. Z ukrytych g³oników s¹czy³a siê cicha muzyka,
zwiedzaj¹cy podchodzili do wisz¹cych postaci, ustawiali siê z manekinami do tañca i wirowali na wietrze w takt muzyki.
By³o magicznie, tworzy³a siê sielska, urocza atmosfera, jak w piosence piewanej
przez Ewê Demarczyk, do s³ów Krzysztofa
Kamila Baczyñskiego: Tañcz¹ panowie,
tañcz¹ panie na mocie w Avignon.
W tym samym dniu rosyjska grupa artystów plenerowych z dalekiej Samary
Plasticine Rain przedstawi³a pantomimiczn¹ opowieæ o Nieprawdopodob-

Teatr Feta przypomnia³ ubieg³oroczny
spektakl Niæ Ariadny. Spektakl zaprezentowany na zadrzewionym placyku na
zapleczu CKU, odkry³ walory scenograficzne tego miejsca. Polanka  umiejêtnie
owietlona  zamieni³a siê w magiczny
ogród wyobrani, na którym zadzia³a siê
mitologiczna historia z pogranicza jawy
i sny. Widzowie hipnotyzowani byli za pomoc¹ magicznej kuli która przenios³a widzów w mitologiczn¹ rzeczywistoæ. Postacie greckiego mitu wy³ania³y siê ze wiat³a
i mg³y. Niæ Ariadny rozwijana z wrzeciona
szczudlarki  wró¿ki, oplata³a bohaterów
i niewoli³a kochanków. By³ to spektakl
pe³en symboli i przewrotnych znaczeñ,
w którym miesza³y siê tropy, odniesienia
i konotacje losów Tezeusza i Ariadny,
Tristana i Izoldy oraz Romea i Julii. By³a
to smutna, wiecznie odnawiaj¹ca siê, historia o pasji i niespe³nieniu.
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alizacje pokazuj¹ce wiat w nieustaj¹cej
podró¿y, gdzie nie ma miejsca na bezpieczn¹ stabilizacjê. Obok przyczepy pojawia
siê drink bar, miejsce przypadkowych spotkañ i brudnych interesów. W takich miejscach nie ma szansy na prawdziw¹ mi³oæ,
uosabian¹ tu przez muzykê klasyczn¹, jest
tylko szybki drink i przypadkowa ekstaza
wyra¿ona wspó³czesnym tañcem. W spektaklu tradycja kontrastowo wymieszana jest
ze wspó³czesnoci¹. Jednak obecnoæ hiszpañskiej muzyki gitarowej i klasycznego
tañca tworzy klimat têsknoty za utraconym
rajem. A rozwibrowane i nerwowe uk³ady
nowoczesnej choreografii, wygl¹daj¹ jak
przypadkowe spiêcia i wy³adowania lub
dramatyczna szamotanina dobrze ilustruj¹ca bez³ad i chaos wspó³czesnego wiata.
Kirill Rogalev z Plasticine Rain w swoim
aktorskim wcieleniu

Trzeciego dnia festiwalu uda³o mi siê
obejrzeæ spektakl szwajcarskiego zespo³u
Loutop pod tajemniczym i wieloznacznym tytu³em Attache. Niezbyt fortunnie
wybrano miejsce na prezentacjê spektaklu,
gdy¿ trudno dotrzeæ na róg boiska CKU
po wyboistych wertepach pe³nych dziur,
na których mo¿na po³amaæ nogi. Ale trudy
zosta³y wynagrodzone wysmakowanym 
wizualnie i stylistycznie  spektaklem utrzymanym w mrocznym klimacie obrazów Williama Blakea, potêgowanym przez stonowane owietlenie, oszczêdn¹ dekoracjê,
mroczn¹ akustykê i nieco upiorne efekty
choreograficzno-akrobatyczne. Dziwnoæ,
nienaturalnoæ i drapie¿ny dramat miesza³
siê z wyrafinowan¹ elegancj¹ formy uzyskan¹ m.in. dziêki niezwyk³ej sprawnoci
graj¹cych artystów.
Zupe³nie odmienny projekt przywioz³a
w przyczepie kampingowej hiszpañska grupa Senza Tempo. W spektaklu A+cosas que
nunca te conte g³ówn¹ rolê gra³a obskurna przyczepa, na której wywietlano wizu-

Stany lêkowe, atawizmy, psychozy.
Stop wojnom, stop zabijaniu zwierz¹t
Ostatniego dnia znalaz³em czas ju¿ tylko
dla Teatru Patrz Mi Na Usta, który zaprezentowa³ siê ze spektaklem Hungrige Herzen.
Sens i znaczenie spektaklu odnajduje siê
w czasie jego trwania. Na scenie odbywa
siê poszukiwanie symboli i znaczeñ i jakby
konstruowanie odnajdowanej rzeczywistoci teatralnej. Jest tu i gra konwencjami i gra
cia³em i teatr ekspresji. Aktorzy odgrywaj¹
stany lêkowe, atawizmy, psychozy lub wrêcz
graj¹ stanami emocjonalnymi doznaj¹c okrelonych prze¿yæ, które wyra¿aj¹ na scenie.
Wyobrania podsuwa im kolejne zachowania i reakcje na doznawane prze¿ycia i obserwowane obrazy. W kostiumach, rekwizytach i scenografii pojawiaj¹ siê przes³ania
ideowe spektaklu. Ku zdumieniu widowni
na koñcu tego pantomimicznego przedstawienia pojawia siê manifest s³owny z przejêciem wyg³aszany przez re¿ysera: Rudy
lis po¿era wiat. Stop wojnom, stop zabijaniu zwierz¹t, stop niszczeniu planety,
stop globalizmowi, stop ¿ar³ocznemu kapitalizmowi. Sztuka czystej formy, po-

Znakomity zespó³ wokalny z A3 Teatru

Tak wygl¹da³a zabawa zmys³ami

s³u¿y³a ideologii. Ra¿¹cy dysonans. Kpina
z ideologii albo kpina z czystej sztuki. Jak
kto woli.
FETA na Starym Przedmieciu i Dolnym
Miecie pozwoli³a wielu mieszkañcom i turystom ponownie odkrywaæ ten obszar miasta. Mo¿na by³o obejrzeæ jego urokliwe,
ale i zaniedbane obiekty i miejsca. O¿y³ Plac
Wa³owy, zape³ni³y siê uliczki prowadz¹ce
od bastionu, do bastionu. Objawi³y siê zalety scenograficzne wielu miejsc. Znakomicie (z niewielkimi wyj¹tkami) zosta³a
wykorzystana przestrzeñ miejska dla sztuki owych plenerowych i ulicznych spektakli  niebanalnie, odkrywczo i dynamicznie.
Wiele elementów tej przestrzeni wrêcz
zagra³o w spektaklach. Mo¿na powiedzieæ,
¿e w Gdañsku jeszcze raz objawi³a siê si³a
i magia teatru ulicznego i plenerowego,
nawet jeli nie ka¿da magia mnie uwiod³a
i nie ka¿da magia do mnie przemówi³a.
AUTOR TEKSTU I ZDJÊÆ:
DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Francuska grupa Cie Freaks Frasques
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