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Dodatkowym czynnikiem wymiany,
a czêsto tak¿e zaniku starych tradycji,
sta³y siê wielkie przemieszczenia ludno�ci
w czasie ostatniej wojny.

Z centralnej Polski, z Kaszub,
z Kociewia, z Kresów

W wyniku tych procesów spo³eczeñ-
stwo Gdañska jest dzi� pod tym wzglêdem
bardzo zró¿nicowane. Ró¿norodne s¹ te¿
zwyczaje �wi¹teczne. G³ówny wp³yw na
nie ma pochodzenie rodziców, dziadków
czy pradziadków wspó³czesnych gdañsz-
czan. Wbrew rozpowszechnionym stereo-
typom wiêkszo�æ tych, którzy znale�li siê
tu po wojnie, nie pochodzi³a z Kresów,
tylko z centralnej Polski. Drug¹ grupê sta-
nowili przybysze z Kaszub i Kociewia.
Na trzecim miejscu dopiero trzeba wy-
mieniæ Kresowiaków, na czwartym � nie-
licznych dawnych mieszkañców miasta,
oraz ¯u³aw i Mierzei.

W wigiliê posy³ano dzieci do ³ó¿ek wcze�niej
ni¿ zwykle. Kiedy spa³y, rodzice przygotowywali
stó³ �wi¹teczny, przy czym dla ka¿dego, du¿ego

i ma³ego, szykowano talerz z prezentami

¯u³awskie wigilie
Kiedy�, gdy ludzie byli mniej ruchliwi, zachowywanie tradycji, charakterystycznych dla danego regionu, by³o naturalne
i oczywiste. Zmiany zachodzi³y powoli i ³atwo by³o rozró¿niæ zwyczaje z rozmaitych stron. Wspó³czesne �rodki lokomocji,
które pozwalaj¹ na znalezienie siê w ci¹gu kilku godzin daleko od rodzinnego kraju, przyspieszaj¹ przyswajanie nowo�ci,
zw³aszcza atrakcyjnych, pochodz¹cych z innych regionów.

Zima na ¯u³awach

Fot. Daniel Kufel
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 Jest wiele opisów dawnych zwyczajów
�wi¹tecznych w Gdañsku, na Kaszubach
i Kociewiu. Tak¿e zwyczaje kresowe zna-
my z licznych publikacji. Znacznie mniej
znane s¹ obyczaje ¿u³awskie. Szczup³¹
gar�æ informacji mo¿emy znale�æ miêdzy
innymi w wydanej w 1956 roku w Niem-
czech pracy Hansa Bernharda Meyera �Das
Danziger Volksleben� (¯ycie gdañskie-
go ludu). Autor wykorzysta³ w niej
wyniki ankiet przeprowadzonych w la-
tach 1935�1939 na terenie Wolnego Mia-
sta Gdañska. Nie jest to materia³ kom-
pletny: wiele notatek zaginê³o w czasie
zawieruchy wojennej. To, co zdo³ano
uratowaæ, daje ciekawy obraz starych
zwyczajów ludowych w okolicach Gdañ-
ska, w tym tak¿e na ¯u³awach.

Na Adwent � wieñce z czterema
�wiecami. Drewniane piramidki
oplecione ga³¹zkami iglaków.
Choinki ustrojone ³akociami

dla dzieci

Zacz¹æ wypada od Adwentu i przy-
pisywanych temu okresowi wieñców
z czterema �wiecami, zapalanymi w ko-
lejne niedziele, w ka¿d¹ o jedn¹ �wiecê
wiêcej. Okazuje siê, ¿e zwyczaj ten nie
by³ stary � rozpowszechni³ siê dopiero
w okresie miêdzywojennym. Na ¯u³a-
wach od wieków popularne by³y nato-
miast ma³e choinki ze �wieczkami, która
zapalano co niedzielê wszystkie naraz,
¿eby by³y równo wypalone. � Bo to tak
nieporz¹dnie, kiedy s¹ ró¿nej wysoko-
�ci � t³umaczono. W ka¿d¹ niedzielê
Adwentu rodziny zbiera³y siê wieczo-
rem przy stole, chrupa³y orzechy i zaja-
da³y siê toruñskimi piernikami i pie-
czonymi jab³kami. �piewano przy tym
pie�ni adwentowe.

Inn¹ niespodziank¹ jest informacja,
dotycz¹ca normalnych (du¿ych) choinek.
Jak wiadomo, Gdañsk pozna³ choinki w koñ-
cu XVII wieku. �wiadczy o tym wydany
w 1698 roku poemat tutejszego nauczy-
ciela Achacego Filliborna ��wiête Drzew-
ko Chrystusowe�, zachêcaj¹cy do konty-
nuowania obecnego tutaj, choæ nowego,
zwyczaju stawiania choinek i zawieszania
na ich ga³êziach ³akoci, przeznaczonych
dla dzieci. Rozpowszechnienie choinek
przebiega³o jednak wolno i nawet w sto
lat pó�niej czêste by³y drewniane piramidki
oplecione ga³¹zkami iglaków. To, co za-
skakuje, to kontynuowanie tego zwyczaju
w znacznie pó�niejszych czasach. Jak siê
okazuje, jeszcze w latach 1870-ych mo¿na
by³o spotkaæ �wi¹teczne piramidki (dzi�
zaczynaj¹ znowu wchodziæ w modê, przy-
strojone lampkami elektrycznymi). Tam,

gdzie by³a choinka, zawieszano na niej
woskowe �wieczki, przygotowane rodzin-
nie papierowe ³añcuchy, poz³acane orze-
chy i jab³ka, oraz ró¿ne s³odycze. Popular-
ne dzisiaj szklane bombki pojawi³y siê
dopiero przed I wojn¹. Figury do szopki
pod drzewkiem wycinano niekiedy z bru-
kwi (!).

W Koszwa³ach, Stanis³awowie,
Rokitnicy, Krzywym Kole, Suchym Dêbie,
Kmiecinie i ¯u³awkach i in. obdarowy-

wano siê w pierwszy dzieñ �wi¹t

Powszechnym zwyczajem, pocz¹wszy od
drugiej niedzieli Adwentu, zwanej miedzian¹,
by³o znane i dzisiaj chodzenie z szopk¹.
Z regu³y bra³a w tym udzia³ m³odzie¿; w nie-
których wsiach, np. w Leszkowach � tak¿e
doro�li. Chodz¹cy z szopk¹ �piewali kolê-
dy i wypraszali sobie dary lub poczêstu-
nek. W ogóle okres Bo¿ego Narodzenia, tak
jak i dzi� wi¹za³ siê z obdarowywaniem
najbli¿szych. Zró¿nicowany by³ jednak
czas, w którym siê to czyni³o. Obok typo-
wego i w dzisiejszych czasach wieczoru
wigilijnego, obdarowywano siê w pierw-
szy dzieñ �wi¹t. Tak by³o np. w Koszwa-

Matka Boska z Dzieci¹tkiem na skrzydle o³tarza
Scheweków z Wróblewa

³ach, Stanis³awowie, Rokitnicy, Krzywym
Kole, Suchym Dêbie, Kmiecinie i ¯u³aw-
kach. Mo¿liwe, ¿e w odleg³ej przesz³o�ci
ten termin przewa¿a³. Odbywa³o siê to
tak: �W wigiliê posy³ano dzieci do ³ó¿ek
wcze�niej ni¿ zwykle. Kiedy spa³y, rodzi-
ce przygotowywali stó³ �wi¹teczny, przy
czym dla ka¿dego, du¿ego i ma³ego, szy-

kowano talerz z prezentami. Znajdowa-
³y siê na nim np. jab³ka, orzechy, ³a-
kocie wszelkiego rodzaju, poñczochy
i inne we³niane rzeczy, zabawki i wiele
innych. Dzieci biedniejszych ludzi,
skoro siê obudzi³y, jeszcze w porze
�witu, zabiera³y sobie te talerze, bo
czêsto nie mia³y choinki (Suchy D¹b,
Rokitnica). Natomiast tam, gdzie by³a,
tam na niej, oczywi�cie, w tej wczesnej
godzinie zapalano �wiat³a � dzieci na-
turalnie nie dawa³o siê zatrzymaæ w ³ó¿-
kach � maluchy recytowa³y wierszyki
i nastêpowa³o ogólne rozdawanie pre-
zentów.� (H. B. Meyer)

W Steblewie � wigilie w szkole.
Na �kolorowym talerzu� � czapki,

szaliki, rêkawiczki, poñczochy,
sweterki itp.

W niektórych wsiach, np. w Steble-
wie, urz¹dzano wigiliê w szkole. Ka¿de
dziecko dostawa³o �kolorowy talerz�
z podarunkami, maj¹cymi charakter
praktyczny. By³y to czapki, szaliki, rê-
kawiczki, poñczochy, sweterki itp. Za-
palano choinkê i �piewano kolêdy.
W czasie �wi¹t dzieci obchodzi³y go-
spodarzy w ich domach i dziêkowa³y
za dary, tak¿e kolêdami.

Nieco mniej wiemy o jedzeniu. Na
¯u³awach raczej nie by³o zwyczajowej
uczty wigilijnej. Typowe ówczesne po-
trawy �wi¹teczne, to pieczona gê�, pe-
klowany schab itp., do tego grube klu-

ski z suszonymi �liwkami i oczywi�cie
mnóstwo s³odyczy. Kruche ciasteczka,
babka, tak¿e piaskowa, toruñskie kata-
rzynki, krajanka piernikowa, marcepan
i inne smako³yki, w wiêkszo�ci przygoto-
wywano w domu. Trzeba to przyznaæ:
�wi¹teczne jad³ospisy dzisiejszych ¯u³a-
wiaków w niczym tym dawnym nie ustê-
puj¹. Nie wchodz¹c w szczegó³y, mo¿na
ich podzieliæ, w zale¿no�ci od pochodze-
nia z Kresów czy z centralnej Polski, na
jedz¹cych kutiê albo kluski z makiem.
Jednym i drugim ¿yczymy smacznego
i oczywi�cie Weso³ych �wi¹t, wype³nio-
nych dawnymi i nowymi zwyczajami,
a przede wszystkim � serdeczno�ci¹ dla
bliskich.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Rada Dzielnicy Gdañsk � �ródmie�cie podsumowuje dzia³alno�æ

Jest z czego siê cieszyæ,
mobilizujemy siê na 2012 rok
Wybrana w maju 2011 r. Rada Dzielnicy Gdañsk � �ródmie�cie z dum¹ mo¿e uznaæ rok 2011 za udany! Dla tych, którzy nie �ledz¹
przebiegu dzia³alno�ci Radnych na ³amach �Naszego Gdañska�, warto przypomnieæ nasz¹ krótk¹, a zarazem ciekaw¹, historiê.

Na pocz¹tku dzia³acze i gdañscy akty-
wi�ci zebrali ponad 3000 podpisów, co za-
decydowa³o o przeprowadzeniu wyborów
w gdañskim �ródmie�ciu.

Rozeznanie w potrzebach,
dziêkujemy mieszkañcom

Po kilku miesi¹cach wyborczej kampanii
8 maja 2011 r. w Gdañsku odby³y siê wy-
bory do Rad Dzielnic i Rad Osiedli. Dla
�ródmie�cia wybory mia³y ogromn¹ wa¿-
no�æ, gdy¿ przez wcze�niejsze kadencje
Rada Dzielnicy nie mog³a zostaæ wybran¹
ze wzglêdu na zbyt ma³¹ frekwencjê. Tym
bardziej emocje przed podaniem wyników
do publicznej wiadomo�ci w�ród kandydu-
j¹cych by³y ogromne. Na szczê�cie uda³o
siê! Prze¿yli�my pierwszy sukces! Miesz-
kañcy spe³nili obywatelski obowi¹zek. Wy-
magana frekwencja zosta³a zachowana, a tym
samym Rada wybrana.

Radni od razu przyst¹pili do pracy.
Pierwszym wyzwaniem by³ wybór prze-
wodnicz¹cych Rady Dzielnicy oraz Zarz¹-
du. W g³osowaniu tajnym na pierwszej
sesji, która zarazem by³a naszym �lubo-
waniem, wybrano Przewodnicz¹c¹ Rady
Dzielnicy Radn¹ Anettê Budziñsk¹, a jej
zastêpc¹ zosta³ Radny Leszek Pochroñ-
-Frankowski. Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Rady
zosta³a Radna Beata Matyaszczyk, a jej za-
stêpc¹ Radna Marta Mê¿yk.

Na nastêpnych sesjach uczyli�my siê
wspólnie pracowaæ i dzieliæ nasz bud¿et.

Do sprawnego podjêcia dzia³añ by³y nam
potrzebne wyspecjalizowane komisje zaj-
muj¹ce siê ró¿n¹ tematyk¹ � od zagospo-
darowania i ³adu przestrzennego przez
kulturê, bezpieczeñstwo oraz edukacjê do
komisji seniora. Radni, którzy mieli najwiê-
cej do�wiadczenia zawodowego w danej
dziedzinie, zostali przewodnicz¹cymi po-
szczególnych komisji. Komisje podczas
roboczych spotkañ stara³y siê wytypowaæ
najpilniejsze dla �ródmie�cia zadania, któ-
rymi bezzw³ocznie trzeba by³o siê zaj¹æ.
Dziêkujemy mieszkañcom, którzy zg³aszali
nam swoje problemy, dziêki nim wiedzie-
li�my, co jest dla nich wa¿ne.

Placyk przed bazylik¹ Mariack¹,
³aweczki przy ulicy Szafarnia, lampy
na Dolnym Mie�cie, monitoring na

Biskupiej Górce, tablice �Posprz¹taj
po swoim psie�, wyposa¿enie i zajêcia

edukacyjne dla szkó³, dla Seniorów
Dla przypomnienia przytoczê czê�æ pro-

jektów, które uda³o siê wprowadziæ w ¿ycie
i które s¹ realizowane. Tak wiêc fundusze
przeznaczyli�my m.in. na: rozbudowê pla-
cyku przed bazylik¹ Mariack¹, ustawienie
³aweczek wzd³u¿ pobrze¿a przy ulicy Sza-
farnia, zamontowanie lamp na Dolnym
Mie�cie i monitoringu na Biskupiej Górce
oraz tablic �Posprz¹taj po swoim psie�.
Wiedz¹c, jak wa¿ne s¹ dzieci, podzielili�my
czê�æ pieniêdzy po po³owie na ka¿d¹ ze
szkó³ podstawowych i gimnazjów, które

przeznaczone bêd¹ na doposa¿enie oraz
zajêcia edukacyjne. Odby³ siê ju¿ 8 grud-
nia 2011 r. turniej sportowy w Gimnazjum
nr 8, 17 grudnia 2011 r. o godz. 11 podob-
ny turniej bêdzie mia³ miejsce w Szkole
Podstawowej nr 50.

Pamiêtaj¹c, ¿e w�ród trzydziestotysiêcz-
nej spo³eczno�ci �ródmie�cia a¿ 6 tysiêcy
osób to seniorzy, zdecydowali�my siê wes-
przeæ �Dom S¹siedzki Za Murami�, który
zorganizowa³ darmowe kursy komputero-
we, naukê angielskiego i rosyjskiego oraz
warsztaty florystyki dla osób starszych.
Wdro¿yli�my, wraz z gdañskimi cukierniami,
projekt �Kawa dla seniora�. Ka¿dy chêtny
emeryt lub rencista mo¿e odebraæ w naszej
siedzibie kupony i w wybranych kawiar-
niach �ródmie�cia kupiæ kawê lub herbatê
po symbolicznej cenie 1,80 z³ za fili¿ankê.
Ma to byæ zachêt¹ do wychodzenia z domu
oraz spêdzania wolnego czasu w towarzy-
stwie.

Siedziba przy ulicy �w. Ducha 119
razem ze Stowarzyszeniem �Nasz Gdañsk�.

Spotkania i zbieranie wniosków
W tym samym czasie Radni starali siê

o przyznanie siedziby dla Rady. Bardzo po-
mocne okaza³o siê �Nadba³tyckie Stowa-
rzyszenia Plastyków im. Mariana Mowy�,
które udostêpnia³o nam swój lokal przy ulicy
Za Murami, gdzie mogli�my bez przeszkód
pracowaæ. Z Urzêdu Miejskiego przychodzi-
³y sygna³y dotycz¹ce siedziby Rady jednak

Turniej Sportowy Rady Dzielnicy Gdañsk � �ródmie�cie w Gimnazjum nr 8. Uczestnicy turnieju wraz z pucharami, dyplomami oraz medalami.
Z lewej Radny Leszek Pochroñ-Frankowski, z prawej Radny Pawe³ Zienkiewicz. Fot. Arch.
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bez wiêkszych konkretów. Nie chc¹c cze-
kaæ d³u¿ej Radni zwrócili siê o pomoc do
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�, które dzi�
wspó³dzieli z nami swój lokal przy ulicy �w.
Ducha 119. Dla osób z zewn¹trz wydaje siê
to spraw¹ oczywist¹, ¿e wybrana Rada po-
winna automatycznie otrzymaæ siedzibê,
miejsce do przeprowadzania sesji, spotkañ
z mieszkañcami, dy¿urów, trzymania doku-
mentów. Jednak nie by³o to ³atwe, dopiero po
piêciu miesi¹cach uzyskali�my swoje miejsce.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie mo¿na tylko
czekaæ na mieszkañców w siedzibie. Dlatego
przeprowadzili�my spotkania z mieszkañ-
cami na terenie �ródmie�cia, aby dowie-
dzieæ siê, jakich nale¿y podj¹æ siê zadañ
w przysz³ym roku. Spotkañ by³o sze�æ bo
i �ródmie�cie dzieli siê na sze�æ odrêbnych
czê�ci. Oto wybrane wnioski, pro�by oraz
pytania:

Potrzeby pilne dla mieszkañców
1. Zagospodarowanie parku �w. Barbary.
2. Wniosek inwestycyjny na remont ul.

£¹kowej.
3. Ustawienie ³aweczek na ul. Szopy
4. Naprawa �mietnika przy ul. Biskupia

4-6 oraz naprawa chodnika przy nim.
5. Ustawienie znaków drogowych ogranicza-

j¹ce prêdko�æ oraz tona¿ samochodów.

6. Uporz¹dkowanie ha³d brudu wydoby-
wanych z kana³u Raduni, oraz mobili-
zacja odpowiednich s³u¿b.

7. Parkingi Na Stoku 39. Mieszkañcy nie
maj¹ gdzie parkowaæ aut.

8. Monta¿ lamp wzd³u¿ Raduni oraz na-
prawa barierek obdzielaj¹cych kana³
od chodnika.

9. Problem z parkowaniem �na dziko� �
mieszkañcy budynku przy ul. £agiew-
niki prosz¹ o ustawienie odpowiednich
znaków drogowych w tym miejscu tak,
aby mogli swobodnie wchodziæ do swo-
ich mieszkañ

10. Budowa placu zabaw dla dzieci oraz roz-
wi¹zanie problemu zaniedbanych pia-
skownic

11. Naprawa �mietnika przy ul. Robotni-
czej 1.

12. Uporz¹dkowanie zaro�niêtego i zanie-
dbanego trawnika przy ul. Wodopój.

13. Zrobienie porz¹dku z koszami na �mie-
ci wzd³u¿ ulicy ¯abi Kruk.

14. Alkohol i problemy z osobami go nad-
u¿ywaj¹cymi.

15. Monta¿ o�wietlenia na ul. Powalnej.
16. Od�nie¿anie zim¹ ul. Siennickiej i Wie-

s³awa wokó³ �Lodmoru�.

17. Pro�ba, aby policja przypilnowa³a za-
chowywanie prêdko�ci 30 km/h na ul.
Wies³awa.

18. Naprawa chodnika przy ul. G³êbokiej 4.

Razem ³atwiej

To tylko wybrane wnioski, jakie Rada
dosta³a od mieszkañców w ostatnich dniach.
Stawiaj¹ one przed nami zadania na rok 2012,
a bogatsi o do�wiadczenia z roku 2011 bê-
dziemy wiedzieæ jak skutecznie i dobrze pra-
cowaæ na rzecz naszej dzielnicy. Korzystaj¹c
z okazji chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
Stowarzyszeniu �Nasz Gdañsk� za mo¿li-
wo�æ pisania na ³amach gazety o sprawach
dotycz¹cych Rady Dzielnicy. Nie mo¿emy
zapomnieæ o �Domu S¹siedzkim Za Mura-
mi�, który wraz z Rad¹ organizuje zajêcia dla
seniorów. Dodatkowo dziêkujê wszystkim
Radnym za zaanga¿owanie, które dopro-
wadzi³o do pomy�lnego zamkniêcia tego
roku mimo wielu przeciwno�ci i uznania go
za udany. W imieniu ca³ej Rady Dzielnicy
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Szczê�liwego
nowego 2012 roku wszystkim Czytelnikom
miesiêcznika �Nasz Gdañsk� jak i miesz-
kañcom Dzielnicy Gdañsk �ródmie�cie.

LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI

cowe w Gdañsku i Lublinie maj¹ najwiêk-
sze znaczenie dla m³odych skrzypków.
O randze gdañskiego konkursu najlepiej
�wiadcz¹ laureaci, na czele z Agat¹ Szym-
czewsk¹, którzy pó�niej zostaj¹ zwyciêz-
cami tak znacz¹cych konkursów, jak Miê-
dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im.
Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Do-
brze by by³o, aby kolejna, dziesi¹ta edycja

Patronat nad Konkursem sprawowa³
Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamo-
wicz. 

Przes³uchania laureatów odbywa³y siê
w dniach od 21 do 25 listopada w Sali
Koncertowej Ogólnokszta³c¹cej Szko³y
Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa No-
wowiejskiego przy ul. Gnilnej 3 w Gdañ-
sku.

IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamiêci
Aleksandry Januszajtis za nami

Marta i Mateusz Gidaszewscy
z Poznania zdobyli dwa pierwsze

miejsca. B³ysnê³y talenty
i pop³yn¹ dalej!

Zakoñczy³ siê IX Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamiêci Aleksandry Januszajtis w Gdañsku. Laureatk¹ I Nagrody
w grupie m³odszej zosta³a Marta Gidaszewska, I Nagrodê w grupie starszej zdoby³ Mateusz Gidaszewski z Poznania,
oboje ucz¹ siê pod okiem swojej mamy, prof. Kariny Gidaszewskiej. Uroczyste og³oszenie wyników, wrêczenie nagród
i wyró¿nieñ oraz koncert laureatów odby³y siê w sobotê, 26 listopada 2011 r. w Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego
przy ulicy Korzennej w Gdañsku.

Prof. Izabela Cegliñska:
�Niezbêdny na mapie kulturalnej
w Polsce�. Prof. Bartosz Bry³a:

�Laureaci to ukszta³towani arty�ci�
� Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy

Pamiêci Aleksandry Januszajtis w Gdañsku
jest niezbêdny na mapie kulturalnej w Pol-
sce � powiedzia³a prof. Izabela Cegliñska,
przewodnicz¹ca Jury. � Konkursy skrzyp-
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gdañskiego konkursu, mia³a rangê miê-
dzynarodow¹, aby konkurs otworzy³ siê
na �wiat.

� Olê Januszajtis zna³am, spotyka³y�my
siê na kursach, na konkursach � kontynuuje
prof. Izabela Cegliñska. � Ten Konkurs
ma charakter wyj¹tkowy tak¿e dlatego, ¿e
jest swojego rodzaju pomnikiem, dziêki
niemu o Oli na pewno nie zapomnimy. By³a
nadziej¹ polskiej wiolinistyki, tragedia, do
jakiej dosz³o w Tatrach, przerwa³a m³ode
¿ycie i zabra³a szansê na dalsze zaistnienie
w �wiecie muzycznym.

� Poziom IX Ogólnopolskiego Kon-
kursu Skrzypcowego Pamiêci Aleksandry
Januszajtis w Gdañsku by³ bardzo wysoki,
laureaci to ukszta³towani arty�ci, cieszê
siê, ¿e zosta³em zaproszony do Jury � po-
wiedzia³ prof. Bartosz Bry³a z Poznania,
prezes Towarzystwa Muzycznego im. Hen-
ryka Wieniawskiego w Poznaniu, Juror XIV
Miêdzynarodowego Konkursu Skrzypco-
wego im. Henryka Wieniawskiego, peda-
gog Agaty Szymczewskiej, cz³onek Jury
IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowe-
go Pamiêci Aleksandry Januszajtis w Gdañ-
sku. � Zdobywcy trzech pierwszych trzech
nagród w grupie starszej, dzi� szesnasto-
latkowie, maj¹ wielkie szanse na sukces na
XV Miêdzynarodowym Konkursie Skrzyp-
cowym im. Henryka Wieniawskiego, który
odbêdzie siê za piêæ lat. Laureaci z gru-
py m³odszej z pewno�ci¹ startowaæ bêd¹
w tym �wiatowym konkursie za dziesiêæ
lat. Wszystkim ¿yczê powodzenia!

�Mamo, nie obra� siê,
¿e nie na wiolonczeli�

W�ród laureatów znalaz³o siê dwoje
skrzypków z Gdañska: Kamila Owsiany
i Antoni Ingielewicz, którzy w grupie �A�
zdobyli aex aequo drugie miejsca.

� Mama czasami mi pomaga, ale wolê
pracowaæ z moim nauczycielem prof. Jerzym
Hazuk¹ � powiedzia³a Kamila Owsiany,
która równie¿ otrzyma³a Nagrodê za naj-
lepsze wykonanie koncertu w grupie �A�,
ufundowan¹ przez Pañstwa Andrzeja i Ewê
Januszajtisów oraz Nagrodê Specjaln¹ Sto-
warzyszenia Miêdzynarodowych Kursów
Muzycznych im. Zenona Brzewskiego
w £añcucie w postaci udzia³u w koncercie
podczas 38. Miêdzynarodowych Kursów
Mistrzowskich w £añcucie � lipiec 2012 r.
� Lubiê æwiczyæ, graæ. Nie mam jeszcze
w³asnego instrumentu, gram na po¿yczo-
nym. Najlepiej odpoczywam chodz¹c na
spacer z moj¹ suczk¹ bernardynk¹, Bell¹.

� By³am pocz¹tkowo przeciwnikiem,
aby córka kszta³ci³a siê w szkole muzycznej,
s¹dzi³am, ¿e mo¿e pójdzie w �lady mê¿a
i zostanie prawnikiem � powiedzia³a Alicja

Lach-Owsiany, wiolonczelistka, cz³onek
Gdañskiego Zespo³u Muzyki Dawnej Cap-
pella Gedanensis, mama Kamili. � Jako
wiolonczelistka, pokazaæ Kamili jak siê
gra, niestety, nie mogê, pomagam natomiast
w sprawach muzycznych, w interpretacji.
Mamy w rodzinie dwie skrzypaczki � Ani-
tê i Kamilê W¹sik, kuzynki Kamili. Bar-
dzo wcze�nie zaczêli�my chodziæ z córk¹
na koncerty. Na co dzieñ przys³uchiwa³a siê,
jak æwicz¹ na skrzypcach kuzynki i które-
go� razu przysz³a i powiedzia³a, ¿e chce
graæ na skrzypcach, dodaj¹c: �Mamo, nie
obra� siê, ¿e nie na wiolonczeli�.

W³a�ciwe uczczenie pamiêci,
wiêcej muzyki

� Udzia³ w przes³uchaniach i Koncercie
Laureatów by³, jak zwykle dla mojej ¿ony,
Ewy, pianistki, pedagoga i dla mnie, wiel-
kim prze¿yciem � powiedzia³ doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis, prezes Towarzystwa
Promocji M³odych Skrzypków im. Alek-
sandry Januszajtis, inicjator Konkursu. �
Laureaci to ju¿ skoñczeni wirtuozi. Oczy-

wi�cie s¹ m³odzi i du¿o jeszcze siê naucz¹,
ale ju¿ dzi� fantastyczni! Jestem pewien,
¿e czeka ich w przysz³o�ci kariera. To by³
ju¿ dziewi¹ty nasz Konkurs, po raz kolejny
jego przebieg potwierdzi³, ¿e jest potrzeb-
ny. Za dwa lata odbêdzie siê jubileuszowy,
dziesi¹ty, chcieliby�my rozszerzyæ jego for-
mu³ê do miêdzynarodowej, chocia¿ zdajê
sobie sprawê, ¿e nie bêdzie to ³atwe w dzi-
siejszej sytuacji finansowej.

� Bardzo dziêkujê tym, którzy finanso-
wo przyczynili siê do sfinansowania Kon-
kursu: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Departamentowi Szkolnic-
twa Artystycznego Centrum Edukacji Ar-
tystycznej i prezydentowi Miasta Gdañska
Paw³owi Adamowiczowi, który ufundo-
wa³ wiêkszo�æ nagród i wszystkim sponso-
rom, mogli�my odczuæ ich pomoc � kon-
tynuowa³ doc. Januszajtis. Wielki wysi³ek
organizacyjny w³o¿yli pedagodzy Ogólno-
kszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I i II Stopnia
im. Feliksa Nowowiejskiego, zas³u¿yli na
pi¹tkê z plusem! Jurorzy podkre�lali bar-
dzo sprawn¹ organizacjê i �wietne warunki
pracy. A wiêc jeszcze raz odnie�li�my suk-
ces, my�lê, ¿e to jest nie tylko w³a�ciwe
uczczenie pamiêci Aleksandry Januszajtis,
ale niezwykle potrzebna forma dzia³alno�ci
w dziedzinie muzyki. Niestety dzi� praw-
dziwa muzyka w wiêkszo�ci mediów jest
st³umiona i zepchniêta na margines, lansuje
siê �legendarnych twórców rozrywki�, o któ-
rych za dziesiêæ lat nikt nie bêdzie wiedzia³.

Sk³ad Jury:
prof. Izabela Cegliñska (£ód�) � prze-

wodnicz¹ca,
prof. Jerzy Hazuka (Gdañsk) dyrektor

konkursu,
prof. Bartosz Bry³a (Poznañ),
prof. Wies³aw Kwa�ny (Kraków),
prof. Krystyna Makowska-£awrynowicz

(Warszawa),
prof. Pawe³ Radziñski (Bydgoszcz).

Nagrody regulaminowe:

GRUPA �A�

I miejsce
Marta GIDASZEWSKA � POSM I st.
nr 1 w Poznaniu, ucz. Prof. Kariny Gida-
szewskiej
II miejsce ex aequo
Antoni INGIELEWICZ � Instytut Suzuki
w Gdañsku, ucz. Prof. Anny Podhajskiej
II miejsce ex aequo
Kamila OWSIANY � OSM I i II st. im.
F. Nowowiejskiego w Gdañsku, ucz. Prof.
Jerzego Hazuki
III miejsce
Barbara ¯O£NIERCZYK � POSM I st.
nr 1 w Poznaniu, ucz. Prof. Kariny Gida-
szewskiej

Marta Gidaszewska

Mateusz Gidaszewski

Fot. A. Januszajtis

Fot. A. Januszajtis
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IV miejsce
Mira MARTON � PSM nr 4 w Warsza-
wie, ucz. Prof. Andrzeja Gêbskiego
V miejsce ex aequo
Barbara S£OMIAN � POSM I st. nr 1
w Poznaniu, ucz. Prof. Kariny Gidaszew-
skiej
V miejsce ex aequo
Agnieszka WOJTOWICZ � POSM I st.
nr 1 w Poznaniu, ucz. Prof. Kariny Gida-
szewskiej

Dwa równorzêdne wyró¿nienia:

Wiktoria BIA£OSTOCKA � ZPSM w
Krakowie, ucz. Prof. Swiet³any Bia³ostoc-
kiej
Agata DOSZCZAK � PSM I st. w Nowej
Soli, ucz. Prof. Beaty Go³emberskiej.

GRUPA �B�
I miejsce
Mateusz GIDASZEWSKI � POSM II st.
nr 1 w Poznaniu, ucz. Prof. Kariny Gida-
szewskiej
II miejsce ex aequo
Mateusz MAKUCH � OSM II st. w Po-
znaniu, ucz. Prof. Bartosza Bry³y i Marcina
Suszyckiego
II miejsce ex aequo
Weronika DZIADEK � POSM II st. w Ka-
towicach, ucz. Prof. Wies³awa Kwa�nego
III miejsce
Robert £AGUNIAK � PSM I i II st. w Pa-
bianicach, ucz. Prof. Rafa³a Rydygiera
IV miejsce
Gwidon CIÊ¯AREK � ZSM II st. w Szcze-
cinie, ucz. Prof. Ma³gorzaty Majewskiej-
-Makulec

Dwa równorzêdne wyró¿nienia:

Magdalena HEINZ � ZSM II st. w Szcze-
cinie, ucz. Prof. Micha³a Cebrija;
Katarzyna P£ACZEK � OSM II st. w Po-
znaniu, ucz. Prof. Jadwigi Kaliszewskiej.

Nagrody regulaminowe ufundowane
zosta³y przez Prezydenta Miasta Gdañska
oraz Energa S.A.

Nagrody pozaregulaminowe:

••••• Nagrodê dla najm³odszego laureata
konkursu w grupie �A�, ufundowan¹ przez
Towarzystwo Promocji M³odych Muzy-
ków im. Aleksandry Januszajtis w Gdañsku,
otrzyma³a Wiktoria Bia³ostocka z ZPSM
w Krakowie.
••••• Nagrodê dla najm³odszego laureata
konkursu w grupie �B�, ufundowan¹ przez
Towarzystwo Promocji M³odych Muzy-
ków im. Aleksandry Januszajtis w Gdañ-
sku, otrzyma³ Robert £aguniak z PSM I
i II st. w Pabianicach.
••••• Nagrodê za najlepsze wykonanie kon-
certu w grupie �A�, ufundowan¹ przez
Pañstwa Andrzeja i Ewê Januszajtisów, 

Jury podzieli³o i otrzyma³y j¹: Marta Gi-
daszewska z POSM I st. w Poznaniu  oraz
Kamila Owsiany z OSM I i II st. w Gdañ-
sku.
••••• Nagrodê za najlepsze wykonanie kon-
certu w grupie �B�, ufundowan¹ przez
Pañstwa Andrzeja i Ewê Januszajtisów,
otrzyma³ Mateusz Gidaszewski z POSM
II st. w Poznaniu.
••••• Nagrodê Specjaln¹ Stowarzyszenia
Miêdzynarodowych Kursów Muzycz-
nych im. Zenona Brzewskiego w £añcu-
cie, w postaci udzia³u w koncercie podczas
38. Miêdzynarodowych Kursów Mistrzow-
skich w £añcucie � lipiec 2012 r., otrzy-
ma³y Kamila Owsiany i Mira Marton.

Nagrody dla dwóch najm³odszych
laureatów z Gdañska � Kamili Owsiany
i Antoniego Ingielewicza � ufundowa³ So-
roptimist International I Klub w Gdañsku.

13 plecaków z upominkami dla laure-
atów konkursu ufundowa³a Spó³dzielcza
Kasa Oszczêdno�ciowo-kredytowa SKOK
UBEZPIECZENIA.

Dyplomy dla akompaniatorów

Przyznano 10 dyplomów dla wyró¿niaj¹-
cych siê pianistów towarzysz¹cych uczest-

Antoni Ingielewicz

nikom konkursu. Otrzymali je: Elena Alek-
siejuk, Micha³ Francuz, Dariusz Noras,
Anna Paras, Pawe³ Rydel, Marcin Sikor-
ski, Krystyna Stojek, Marta Sulikowska,
Elena Swiridenko, Joanna Zathey.

Dyplomy dla nauczycieli

Przyznano 13 dyplomów dla nauczy-
cieli, których uczniowie zostali laureatami
IX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypco-
wego Pamiêci Aleksandry Januszajtis.
Otrzymali je: Swiet³ana Bia³ostocka, Bar-
tosz Bry³a, Micha³ Cebrij, Andrzej Gêbski,
Karina Gidaszewska, Beata Go³emberska,
Jerzy Hazuka, Jadwiga Kaliszewska, Wie-
s³aw Kwa�ny, Ma³gorzata Majewska-Ma-
kulec, Anna Podhajska, Rafa³ Rydyger,
Marcin Suszycki.

* * *

Program Konkursu, wzorowo zredago-
wany przez p. mgr Ewê Terleck¹-Janu-
szajtis, zawiera nastêpuj¹ce wspomnienie
o jego patronce:

�Aleksandra Januszajtis urodzi³a siê 7
grudnia 1967 r. w Gdañsku, w muzycznej
i intelektualnej rodzinie. Od wczesnych lat
ujawnia³a niezwyk³e uzdolnienia muzycz-
ne, plastyczne i naukowe. Gry na skrzyp-
cach uczy³a siê od pi¹tego roku ¿ycia pod
kierunkiem mgr Jerzego Hazuki. Po ukoñ-
czeniu z wyró¿nieniem Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Muzycznej w Gdañsku w 1986 r.
rozpoczê³a studia u prof. Jadwigi Kali-
szewskiej i prof. Marcina Baranowskiego
w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ukoñ-
czy³a je przed terminem w roku 1990,
uzyskuj¹c dyplom z wyró¿nieniem. Dziê-
ki amerykañskiemu stypendium, uzyska-
nemu na kursach wakacyjnych w Blue
Hill, kontynuowa³a studia na Uniwersyte-
cie w Bostonie pod kierunkiem prof. Ro-
mana Totenberga. Roczny pobyt w Bosto-
nie by³ niezwykle pracowity. Zajêcia na
uniwersytecie, lekcje z profesorem, udzia³
w trzech orkiestrach � Uniwersyteckiej,
Filharmonii Nowej Anglii i Bostoñskiej
Kameralnej � wype³nia³y czas, ale dawa³y
satysfakcjê. Wszêdzie by³a koncertmi-
strzyni¹, gra³a pierwsze skrzypce lub wy-
stêpowa³a jako solistka. Jej repertuar obej-
mowa³ ponad sto utworów skrzypcowych,
w tym 12 koncertów. Przy tym wszystkim
uczêszcza³a jeszcze na zajêcia sportowe
i potrafi³a napisaæ do domu 40 szczegó³o-
wych listów! Intensywna praca pod kie-
runkiem wspania³ego pedagoga i aktywny
udzia³ w ¿yciu muzycznym na wysokim
poziomie wyzwoli³y jej osobowo�æ i po-
g³êbi³y interpretacjê. Promienne usposo-
bienie zjednywa³o jej przyjació³, talent
i praca budzi³y podziw i uznanie.

Kamila Owsiany

Fot. J. Rejnowicz

Fot. A. Januszajtis
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Laureaci konkursu. Fot. Jan Rejnowicz. Materia³y promocyjne Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego

Lista jej osi¹gniêæ zaczyna siê w 1979 r.
od I miejsca na przes³uchaniach w Mal-
borku i nagrody specjalnej na Konkursie
M³odych Skrzypków w Lublinie. W nastêp-
nym roku uzyska³a II miejsce w Malborku
i IV nagrodê w Lublinie. Pierwszym
sukcesem miêdzynarodowym by³o wy-
granie w 1983 r. konkursu koncertów
na Narodowym Obozie Muzycznym
w Interlochen (USA). Udzia³ w Kon-
kursie T. Vargi w Sion (Szwajcaria)
w 1987 r. przyniós³ jej cenn¹ nagrodê
za najlepsze wykonanie kaprysu Paga-
niniego. Kolejne osi¹gniêcia, to II na-
groda w konkursie muzyki kameralnej
w £odzi z kwartetem ��mieræ i dziew-
czyna� Schuberta i wa¿na II nagroda
w konkursie Z. Jahnkego w Poznaniu
� obie w 1989 r. � oraz V nagroda i na-
groda specjalna za interpretacjê Bacha
w 1990 r. na konkursie T. Wroñskiego
w Warszawie. W kwietniu 1991 r. wy-
gra³a konkurs koncertów w Bostonie,
budz¹c entuzjazm wykonaniem kon-
certu Sibeliusa.

W koñcu maja 1991 r. Ola wróci³a
do Gdañska na �wakacje�, które zaczê-
³y siê szeregiem wystêpów z Litewsk¹
Orkiestr¹ Kameraln¹ w Kownie (31 V),
Gdyni (6 i 9 VI), Sopocie (7 VI), Gdañ-
sku (8VI), Toruniu (10 VI) i Warsza-
wie (11 VI). Gra³a �Pory Roku� Vivaldie-
go, które bardzo lubi³a i na temat których
pisa³a pracê dyplomow¹. Po ostatnim kon-
cercie na Zamku Królewskim w Warszawie
dyr. Jan Popis z Polskiego Radia zapropo-
nowa³ sesjê studyjn¹, w wyniku której po-

wsta³o piêkne nagranie � ostatnie w jej
¿yciu. 1 lipca 1991 r. g³az oderwany z ta-
trzañskiego szlaku str¹ci³ j¹ w przepa�æ,
przerywaj¹c wspaniale zapowiadaj¹c¹ siê
karierê.

�Polska wiolinistyka ponios³a wielk¹
stratê. Odesz³a 21-letnia dziewczyna, w któ-
rej tkwi³o tyle niespe³nionych mo¿liwo�ci.�
(Wanda Obniska)

�Aleksandra albo Ola, jak j¹ wszyscy
nazywali, by³a natchnieniem dla swoich ko-

legów i pobudzeniem my�li dla nauczycieli.
Nasze lekcje przebiega³y tak szybko, mia-
³o siê wra¿enie, ¿e zaledwie zaczêli�my,
bo omawia³o siê tyle artystycznych mo¿li-
wo�ci. Jak prawdziwa artystka Ola prze-

¿ywa³a ka¿dy swój wystêp i wk³ada³a
ca³¹ duszê w wykonanie. Stara³a siê
przy tym opracowaæ ka¿dy szczegó³
do maksimum, co zjednywa³o jej sza-
cunek muzyków.� (Roman Totenberg)

�Uciele�nione w jej grze by³o
wszystko, co posiada³a: ¿ar, czu³o�æ,
wra¿liwo�æ, skromno�æ i nieprawdo-
podobny talent, które bêd¹ zawsze
¿y³y w naszych sercach i umys³ach.�
(David Hoose � dyrygent Orkiestry
Uniwersytetu w Bostonie)

�Wci¹¿ mamy przed oczami drobn¹
figurkê z szop¹ przecudnych rudych
w³osów i granie odszlifowane do naj-
wy¿szego blasku.� (Krystyna Domar-
kiene z Litewskiej Orkiestry Kame-
ralnej)

�Tak piêknie gra³a na skrzypcach!
By³a zawsze jasna jak promieñ s³oñca
i taka pe³na ¿ycia! Wszyscy radowali
siê jej obecno�ci¹.� (Nancy Hawkins
z New England Philharmonic Orche-
stra).

�Podczas koncertu Sibeliusa po raz
pierwszy w ¿yciu zda³am sobie sprawê,

¿e lubiê wystêpowaæ i graæ jako solistka.
Zapomnia³am o nerwach i da³am siê po-
nie�æ muzyce. Uwielbiam granie z or-
kiestr¹.� (Aleksandra Januszajtis)�.

 KATARZYNA KORCZAK

Aleksandra Januszajtis
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Muzeum zawdziêcza nowe eksponaty
sponsorom: firmie Energa SA, Grupie Lotos
SA oraz Korporacji Budowlanej Doraco.

Z panoram¹ Gdañska w tle
Do przekazania dzie³ sztuki dosz³o 24

listopada 2011 r. w sali kolumnowej Mu-
zeum Narodowego przy ul. Toruñskiej
w Gdañsku. Gospodarzem uroczysto�ci
by³ marsza³ek Mieczys³aw Struk. Go�ci
honorowych � prezesa zarz¹du Grupy Lo-
tos SA Paw³a Olechnowicza, w³a�ciciela
ESL Hass Holding Andrzeja Hassa i pre-
zesa zarz¹du spó³ki Energa SA Miros³awa
Bieliñskiego � podj¹³ dyrektor muzeum
Wojciech Bonis³awski.

�Portret m³odego mê¿czyzny�, �Portret mê¿czyzny�
i �Portret kobiety� Peetera Danckersa de Rij

Muzeum Narodowe w Gdañsku wzbogaci³o siê o trzy cenne XVII-wieczne portrety pêdzla holenderskiego mistrza Peetera
Danckersa de Rij. Ponad rok temu, w czerwcu 2010 r., muzeum otrzyma³o je w formie depozytu, ze zobowi¹zaniem
zakupu. Dziêki ogromnemu wsparciu i osobistemu zaanga¿owaniu marsza³ka województwa pomorskiego Mieczys³awa
Struka uda³o siê pozyskaæ, w drodze darowizn b¹d� wieloletnich depozytów, wszystkie trzy dzie³a.

muzeum jako wieloletni depozyt przez
Korporacjê Budowlan¹ Doraco sp. z o.o.
�Portret mê¿czyzny�, namalowany przez
Danckersa tak¿e oko³o 1640 r., powiêkszy³
muzealn¹ kolekcjê malarstwa gdañskiego
dziêki wspó³pracy z Grup¹ Lotos SA. Dziê-
ki firmie Energa SA w³asno�ci¹ muzeum
jest trzeci z portretów Danckersa � �Por-
tret kobiety�, obraz pochodz¹cy z tego sa-
mego okresu, co dwa pozosta³e.

Z punktu widzenia strategii budowania
zbiorów malarstwa w Oddziale Sztuki Daw-
nej Muzeum Narodowego w Gdañsku, dla
którego priorytetem jest stworzenie mo¿li-
wie wyczerpuj¹cej kolekcji malarstwa
gdañskiego, depozyt ten ma niebagatelne

Dziêki ogromnemu wsparciu i osobistemu zaanga¿owaniu Mieczys³awa Struka, marsza³ka województwa pomorskiego,
uda³o siê pozyskaæ wszystkie trzy dzie³a

� Portrety gdañskich patrycjuszy, które
dziêki sponsorom trafi³y do naszego Mu-
zeum Narodowego, w tle maj¹ panoramê
Gdañska, dlatego tym bardziej mnie cieszy,
¿e uda³o siê je pozyskaæ � mówi³ na uro-
czysto�ci marsza³ek województwa Mie-
czys³aw Struk. � Muzeum wzbogaci³o siê
o kolejne cenne dzie³a, które z pewno�ci¹
zainteresuj¹ zarówno mieszkañców Pomo-
rza, jak i licznie odwiedzaj¹cych nas tury-
stów � doda³ marsza³ek Struk.

Wielka artystyczna klasa i ogromne
znaczenie malarza

�Portret m³odego mê¿czyzny�, namalo-
wany oko³o 1640 r., zosta³ przekazany

Cenne obrazy w zbiorach
Muzeum Narodowego

Cenne obrazy w zbiorach
Muzeum Narodowego
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Portret m³odego mê¿czyzny

znaczenie. Portrety Peetera Danckersa de
Rij s¹ znakomitym uzupe³nieniem ekspo-
zycji muzealnej. Ze wzglêdu na wielk¹ ar-
tystyczn¹ klasê i ogromne znaczenie ma-
larza w historii nie tylko gdañskiej sztuki,
ale równie¿ polskiego malarstwa baro-
kowego, eksponowanie tych dzie³ umo¿-
liwi pe³niejsz¹ prezentacjê sztuki gdañ-
skiej XVII wieku i zarazem kulturowego
portretu samego miasta.

Muzeum Narodowe w Gdañsku pla-
nuj¹c znacz¹ce wystawy ze zbiorów naj-
wiêkszych muzeów europejskich, mo¿e
je pozyskaæ i zrealizowaæ pod warun-
kiem dobrze ocenianej warto�ci histo-
rycznej i artystycznej swoich w³asnych
zbiorów. W praktyce wymian miêdzyna-
rodowych jest to argument przewa¿aj¹cy
w otrzymaniu wystaw.

Nadworny
portrecista Wazów

Peeter Danckers de Rij, pochodz¹cy
z Holandii, by³ uznanym portrecist¹. Ar-
tystê sprowadzi³ do Polski ok. 1635 r. król
W³adys³aw IV Waza, który prawdopo-
dobnie potrzebowa³ wówczas portrecisty
i dekoratora w zwi¹zku z przygotowania-
mi do �lubu z Cecyli¹ Renat¹ Habsbur-
¿ank¹. Wkrótce de Rij zosta³ nadwornym

malarzem Wazów, tworzy³ g³ów-
nie portrety. Dzia³a³ w Warszawie,
Gdañsku i Wilnie.

Do Polski przyby³ jako ukszta³-
towany ju¿ artysta i wywar³ ogrom-
ny wp³yw na tutejsze malarstwo
portretowe. Zachowa³a siê bardzo
niewielka liczba dzie³ mistrza, m.in.
w muzeach w Brukseli, Amsterda-
mie, Brunszwiku, Gripsholmie, Fre-
deriksborgu. Pe³niejsze wyobra¿e-
nie o jego twórczo�ci daj¹ jednak
sztychy innych autorów, miêdzy
innymi grafików gdañskich Hon-
diusa i Falcka. Jeden z najs³yn-
niejszych portretów Danckersa,
wizerunek Cecylii Renaty, do nie-
dawna znany by³ w³a�nie tylko ze
sztychu, a odnalaz³ siê w Moskwie,
gdzie trafi³ ze zbiorów Uniwersyte-
tu Wileñskiego. Najprawdopodob-
niej powsta³ w Wilnie w 1639 r.,
podczas organizowanych wtedy
uroczysto�ci na cze�æ królowej.

Z dba³o�ci¹ o szczegó³

Danckers portretowa³ rodzinê królewsk¹,
przedstawicieli szlachty i patrycjatu. S¹
to wizerunki reprezentacyjne, których za-
daniem by³o ukazanie statusu portretowa-

Portret mê¿czyznyPortret kobiety

nego, st¹d te¿ dba³o�æ o ukazanie prze-
pychu ubioru i odpowiednich atrybutów,
najczê�ciej przedstawionych na tle pej-
za¿u.

Z zachowanych dzie³ mo¿na wymieniæ
jeszcze portret Adama Kazanowskiego
z 1638 r. oraz portret królewicza Zyg-
munta Kazimierza z 1644 r.

Z dawnej kolekcji rodziny Kwileckich
pochodz¹ trzy obrazy datowane na oko³o
1640 r.: portret m³odzieñca z panoram¹
Gdañska w tle, wizerunki mê¿czyzny
i kobiety, bêd¹cych najpewniej cz³onka-
mi jednego rodu, byæ mo¿e Wêsierskich.
Wed³ug niektórych hipotez, portretowa-
ni s¹ spokrewnieni z rodzin¹ Denhoffów
lub Wejherów, inni okre�laj¹ je po pro-
stu jako portrety gdañskich patrycjuszy.
Z ca³¹ pewno�ci¹ s¹ doskona³ym przy-
k³adem reprezentacyjnych wizerunków
gdañskiego patrycjatu oraz jego arysto-
kratycznych ambicji.

W Polsce malarz spêdzi³ æwieræ wieku,
a¿ do swojej �mierci w 1661 r. Artysta
zosta³ napadniêty i �miertelnie raniony
w miejscowo�ci Rudniki pod Wilnem.
Wedle anegdoty talent portrecisty pomóg³
schwytaæ z³oczyñców, ostatni¹ bowiem
prac¹ artysty by³y szkice przedstawiaj¹ce
oprawców.



W gdañskim skarbcu sztuki sakralnej
znajdujemy dzie³a z³otnicze, rze�biarskie,
malarskie, hafciarskie.

Z³ote monstrancje, o³tarze, ambona,
rze�by nagrobne, hafty�

Oto kilka przyk³adów. Najpierw kilka
dzie³ sztuki z³otniczej. W ko�ciele �w. Bry-
gidy napotykamy bursztynow¹ monstran-
cjê w kszta³cie drzewa, oprawn¹ w z³oto,
dzie³o artysty Mariusza Drapikowskiego.
Tu¿ obok stoi gotycka monstrancja, rów-
nie¿ piêknie z³ocona. W ko�ciele �w. Mi-
ko³aja szczególny podziw wzbudzaj¹ trzy
wspaniale poz³ocone o³tarze i grupa ukrzy-
¿owania w têczy. W Katedrze oliwskiej na
szczególne wyró¿nienie zas³uguje ambona
dekorowana poz³acan¹ blach¹ ze scenami
z ¿ycia �w. Bernarda z Clairvaux. W dzie-
dzinie rze�by niepokonana zdaje siê byæ
figura Piêknej Madonny z Bazyliki Ma-
riackiej oraz Pieta wykonana przez tego
samego mistrza. W katedrze oliwskiej wy-

mowne s¹ pe³noplastyczne nagrobne
rze�by modl¹cej siê rodziny Kosów
w bogatej herbowej oprawie, dobitnie
przypominaj¹ce jednak, aby w ka¿-
dej porze swojego ¿ycia pamiêtaæ
o Bogu i �mierci. W dziedzinie haftu
tylko ornaty biskupie mog¹ siê rów-
naæ pod wzglêdem bogactwa plastycz-
nego ze wspaniale wyhaftowanym
przez królow¹ Krystynê baldachimem
z herbem cystersów Oliwskich. Do
dzie³ najwy¿szej klasy nale¿¹ stalle
dominikañskie z ko�cio³a �w. Miko-
³aja, których snycerska doskona³o�æ
nie ma sobie równych. W tej dziedzi-
nie urzekaj¹ca jest balustrada chóru
z ko�cio³a �w. Jana, w której zamiast
tralek s¹ figurki proroków i aposto-
³ów. Uwagê wielu zwiedzaj¹cych
katedrê oliwsk¹ przyci¹ga faktura
t³oczenia i barwno�æ kurdybanów,
zdobi¹cych antepedia wybranych o³-
tarzy.

Organy oliwskie potrafi¹
przekazaæ odg³osy natury, szum
li�ci na wietrze, �piew ptaków,

grzmoty burzy i b³yskawic,
odg³osy le�nych zwierz¹t

I wreszcie muzyka. Organy oliw-
skie rywalizuj¹ o pierwszeñstwo z or-
ganami z Bazyliki Mariackiej. Organy
oliwskie potrafi¹ przekazaæ odg³osy
natury, szum li�ci na wietrze, �piew
ptaków, grzmoty burzy i b³yskawic,
odg³osy le�nych zwierz¹t. A jak¿e
piêkne s¹ anio³y muzykuj¹ce z pro-
spektu organowego Henryka Meis-
snera. Mimo swego piêkna dzie³a te
spotykaj¹ siê z zarzutem, ¿e ja³owym
zajêciem jest odwzorowywanie na-
tury, czyli rywalizacja w dziele
stwórczym z Bogiem, co przy abso-
lutnym i niedo�cignionym geniuszu
Boga zakrawa na �wiêtokradztwo.
Faktycznie je�li siê dostrze¿e baro-
kowe bogactwo cumulusów, gotyc-

Czy Bóg interesuje siê sztuk¹?

Sztuka sakralna od wieków budzi równie wiele zachwytów jak i w¹tpliwo�ci, zarówno w odniesieniu do formy, tre�ci jak
i samej zasady obrazowania i wyra¿ania tre�ci religijnych. Sztuka sakralna poszukuje i odkrywa cudowno�æ, irracjonalno�æ
i niezwyk³o�æ ukryt¹ w konkretnej, doczesnej rzeczywisto�ci. Przyk³adów takiego rozumienia artystycznego dzie³a, znajdujemy
wiele w gdañskiej sztuce sakralnej.

Oliwska harmonia d�wiêków i kszta³tów

Tablica Dziesiêciorga Przykazañ, w Bazylice Mariackiej

kie piêkno le�nych ostoi czy naturaln¹ ko-
lorystykê jesiennych pejza¿y, to najlepszy
nawet artysta w zestawieniu z boskim mi-
strzostwem, ukazuje siê niczym, zadufana
w sobie Arachne nierozwa¿nie próbuj¹ca
rywalizowaæ z Aten¹, za co zosta³a prze-
mieniona w paj¹ka rozsnuwaj¹cego srebr-
ne nici babiego lata. Ciekawe, czy fina³u
takiej w³a�nie rywalizacji nie mia³ w pod-
tek�cie Franz Kafka w swojej �Przemianie�.
Z drugiej jednak strony, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e dzia³ania artystyczne s¹ sztuk¹ wielo-
krotnie utrwalaj¹c¹ w malarstwie, rze�bie,
rzemio�le artystycznym obrazy wydarzeñ,
postaci, objawieñ, wizji i prze¿yæ religij-
nych.

Sztuka ³¹czy siê z doznaniem  religijnym
Wobec tego bogactwa sztuki, nawet wie-

rz¹cego kusi zadaæ pytanie, czy Bóg inte-
resuje siê sztuk¹. Wbrew pozorom, nie
jest to zagadnienie wydumane, ja³owe czy
akademickie. Ma ono w tle d³ugi i przy-
bieraj¹cy gwa³towne formy, spór o drugie

�wi¹teczna widokówka
z Gdañska

�wi¹teczna widokówka
z Gdañska
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przykazanie dekalogu, którego katolicy
woleliby nie przyjmowaæ do �wiadomo-
�ci, usuwaj¹c go z katechizmu, natomiast
protestanci, a zw³aszcza kalwini przestrze-
gali go z surow¹ i zgubn¹ dla dzie³ sztuki
bezwzglêdno�ci¹, niszcz¹c lub usuwaj¹c
liczne dzie³a sztuki z ko�cio³ów. Nie bez
znaczenia w tej kwestii jest te¿ pewna
dwuznaczno�æ terminu duchowo�æ, który
wierni zaw³aszczaj¹ wy³¹cznie na ozna-
czenie prze¿yæ religijnych, podczas gdy
zawiera on w sobie, w oczywisty sposób,
równie¿ obszar doznañ, wra¿eñ i inspira-
cji artystycznych, ³¹cz¹c w sobie obie sfe-
ry. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym terminie,
sztuka ³¹czy siê z doznaniem religijnym,
podobnie, jak sama duchowo�æ ma swoje
�ród³a w Duchu �w. Takie rozumienie zna-
czenia s³owa duchowo�æ, mo¿e podpowia-
da pozytywn¹ odpowied� na postawione
tutaj pytanie.

Sztuka z³otnicza, rze�biarska, malarska,
muzyczna, je¿eli jest dobra zawsze wywo-
³uje poruszenie w duszy cz³owieka. Mo¿-
na zapytaæ jak Jezus Chrystus reagowa³ na
dzie³a sztuki. Wiemy, ¿e wypêdza³ kupców
ze �wi¹tyni, ale nie spotka³em przekazu
o tym, ¿e wypêdza³ ze �wi¹tyni artystów
ozdabiaj¹cych jej wnêtrze. Czy mo¿na st¹d
wnosiæ, ¿e sztuka i dzia³alno�æ artystyczna
jest mi³a Bogu? Przypuszczam, ¿e udane
dzie³a s³awi¹ce Boga, w piêknej, czy do-
stojnej formie, nie budz¹ boskiej odrazy,
czy �wiêtego oburzenia.

Nie ma mszy bez �piewu i muzyki

Przypuszczam te¿, ¿e tego samego zda-
nia s¹ arty�ci dostarczaj¹cy do ko�cio³ów

dzie³a sztuki swojego autorstwa. Ar-
tystyczna poezja najwy¿szego lotu
pojawia siê ju¿ w Biblii, a jest ni¹
niew¹tpliwie �Pie�ñ nad pie�niami�.
Król Dawid, tak piêknie uwieczniony
z harf¹ w katedrze oliwskiej, uwielbia³
muzykowanie. Ko�cio³y rozbrzmie-
waj¹ radosnym �piewem wiernych.
Pod niebo wznosz¹ siê dostojne
d�wiêki organowych kompozycji. Nie
ma mszy bez �piewu i muzyki. Sam
wielki Jan Sebastian Bach, jako �End-
zweck� czyli cel ostateczny swojej
pracy kompozytorskiej ustanowi³ nie
umilanie muzyk¹ czasu libertyñskiej
braci na Czerwonym Zamku Ernsta
Augusta w Weimarze, ale podniesie-
nie poziomu muzyki ko�cielnej �ad
maiorem Dei gloriam� czyli dla wiêk-
szej chwa³y Boga (dlatego w³a�nie
zrezygnowa³ z lukratywnej s³u¿by
ksi¹¿êcej w Weimarze, na rzecz
mniej dochodowej pracy kantora
przy miejskim ko�ciele �w. Tomasza
w Lipsku). Czy¿by kap³ani, kompozyto-
rzy, rze�biarze, malarze i wierni mylili
siê co do upodobañ artystycznych Boga,
wznosz¹c ku niemu bogate nastawy o³ta-
rzowe oraz melodyjne tony ko�cielnych
pie�ni i �wi¹tecznych kolêd? Nietrudno
choæby intuicyjnie wyczuæ, ¿e dzie³a te
dobrze s³u¿¹ kontemplacji, duchowych,
a wiêc artystycznych i religijnych tre�ci.
I chyba tylko cieszyæ siê nale¿y, ¿e w gdañ-
skich ko�cio³ach zawsze by³o i jest takich
wspania³ych dzie³ pod dostatkiem, dzie³
które oczyszczaj¹ nasze dusze, pokrzepiaj¹
nasze serca, a tak¿e czyni¹ bogatszymi

i piêkniejszymi ka¿de �wiêta naro-
dowe i religijne, nawet je�li w przy-
sz³o�ci trzeba bêdzie co� w nich po-
prawiæ lub zmieniæ ad maiorem Dei
gloriam.

Orze³ � osobisty pos³aniec Boga
I na zakoñczenie pozosta³o jesz-

cze jedno dzie³o sztuki: krzy¿ w pol-
skim sejmie, wywo³uj¹cy w okre�lo-
nych krêgach spore kontrowersje.
Przyznam siê, ¿e kompletnie nie ro-
zumiem, o co ca³y ten spór siê to-
czy. Jednym chodzi o pryncypia,
innym o imponderabilia. Czy nie
mamy jednak symbolu, który roz-
wi¹zywa³by wszelkie pañstwowo �
religijne spory? I tu niespodzianka
� owszem, mamy. S¹ nim barwy
i god³o narodowe. Spójrzmy na ich
kolory, có¿ one w istocie ozna-
czaj¹? Kolor bia³y to przecie¿, jako
wypadkowy trzech podstawowych
kolorów, kolor najlepiej reprezentu-Rodzina Kosów pogr¹¿ona w modlitwie

Chrzest Chrystusa, czyli narodziny Jezusa w Bogu

j¹cy Boga. A kolor czerwony to nie tyle,
tak przez wszystkich opiewany kolor krwi,
ile kolor mi³o�ci, najszlachetniejszej mi³o-
�ci: cz³owieka do Boga i Boga do cz³o-
wieka. Có¿ zatem symbolizuj¹ nasze bar-
wy narodowe? Nic innego jak powtarzane
w kó³ko w ko�cio³ach zawo³anie: Bóg jest
mi³o�ci¹. A polski Orze³ Bia³y w koronie
na czerwonym tle? Wystarczy siêgn¹æ do
Biblii, aby zrozumieæ jego w³a�ciwe zna-
czenie: Ksiêga Wyj�cia 19:4; Powt. Pr.
32:11-12; Iz. 63:9; Obj. 12:14. Jakie jest
owo znaczenie or³a? Osobisty pos³aniec
Boga. Z³ota korona dope³nia ca³o�æ obra-
zu i jest jak �wiat³o latarni, jak �wiat³o
�wiecy i jak kropka nad i w wyrazach: in-
genuitas (uczciwo�æ), i �iustitia�(sprawie-
dliwo�æ). Mamy najlepsze god³o i barwy
narodowe na �wiecie, mog¹ce ³¹czyæ pod
narodowymi symbolami zarówno g³êboko
wierz¹cych katolików jak i zdeklarowa-
nych ateistów. Porzuæmy zatem ja³owe
spory, a zabierzmy siê za rozwi¹zywanie
istotnych problemów.

¯yczê wszystkim przyjemnych �wi¹t,
a na nowy rok ¿yczê naszemu miastu, aby
w nadchodz¹cym roku przynajmniej trzy
gdañskie spichlerze zosta³y przywrócone
do dawnej �wietno�ci, spichlerze o jak¿e
znamiennych nazwach �Soli�, �Deo�, �Glo-
ria�, tworz¹cych razem czytelne przes³anie
�Jedynemu Bogu Chwa³a�.

2 grudnia 2011 r.

 TEKST I FOTOGRAFIE

DARIUSZ WRÓBLEWSKI
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Statek ten powsta³ na podobieñstwo
przedwojennych �lewantów� drugiej odmia-
ny, zamówionych przez ¯eglugê Polsk¹
w wytwórni okrêtowej Cockerill w Belgii.

Podniesienie bandery m/s �Gdañsk�
w Stoczni im. Komuny Paryskiej

21 kwietnia 1954
Mia³ 114,1 m d³ugo�ci, 14,8 szeroko�ci,

jego zanurzenie wynosi³o 6,2 m. Napêdzany
by³ szwajcarskim silnikiem dieslowskim
Sulzera o mocy 3853 KM, dziêki któremu
rozwija³ prêdko�æ 14 wêz³ów. Jako drob-
nicowiec mia³ piêæ ³adowni (czê�ciowo
ch³odzonych) pod dwoma pok³adami �
móg³ w nich pomie�ciæ 3970 ton towarów.
Za³ogê tworzy³o 31 osób, w nadbudówce
przewidziano te¿ 10 miejsc pasa¿erskich.
Co ciekawe, jego kad³ub zbudowali stocz-
niowcy z Gdañska (wodowanie odby³o siê
5 marca 1951 r.), resztê robót natomiast
powierzono ich kolegom z Gdyni: podnie-
sienie bandery nast¹pi³o w Stoczni im. Ko-
muny Paryskiej dopiero 21 kwietnia 1954.

M/s �Gdañsk� (fot. 1) by³ w³asno�ci¹
Polskich Linii Oceanicznych. P³ywa³ g³ów-
nie na linii lewantyñskiej, po rozdzieleniu
jej na dwie osobne � �ródziemnomorsk¹
i czarnomorsk¹ � kierowany bywa³ raz na
jedn¹, raz na drug¹. Zdarza³o siê jednak
i tak, ¿e odbywa³ znacznie d³u¿sze rejsy:
na Daleki Wschód i do Ameryki £aciñ-
skiej. S³u¿ba ta trwa³a równe æwieræ wie-
ku: w 1979 r. �Gdañsk� zosta³ wycofany
z eksploatacji i sprzedany na z³om.

Od 1983 roku pojawi³ siê nastêpca
� m/s �Gdañsk II�

Cztery lata po wykre�leniu z rejestrów
�Gdañsk� zyska³ nastêpcê: m/s �Gdañsk II�
(fot. 2) podobnie jak poprzednik nosi³ na
kominie sygnet PLO, formalnie by³ jed-
nak w³asno�ci¹ Hiszpañsko-Polskiej Spó³ki
¯eglugowej, powo³anej specjalnie po to,
aby dziêki niej uzyskaæ w hiszpañskich
bankach kredyty, za które sfinansowano bu-
dowê w stoczni Astilleros Espanoles SA
Factoria de Puerto Real ko³o Kadyksu czte-
rech rorowców. By³y to wyj¹tkowo � jak
na tamte, rzecz jasna, czasy � nowoczesne

5 marca 1951 r. zwodowano kad³ub jednostki, która po raz pierwszy
w dziejach Polskiej Marynarki Handlowej nosi³a nazwê �Gdañsk�

W 60. rocznicê � przegapion¹
W mie�cie, w którym pe³nomorskie statki s¹ oczywisto�ci¹, taka rocznica nikogo raczej nie porusza. Mimo to warto chyba
przypomnieæ: ¿e niedawno cicho, bez fanfar, minê³o równe 60 lat od zwodowania kad³uba jednostki, która po raz pierwszy
w dziejach Polskiej Marynarki Handlowej nosi³a nazwê �Gdañsk�.

jednostki: mia³y po dwa stery strumieniowe
(dziobowy i rufowy), stabilizatory prze-
chy³owe, po siedem w³asnych sztaplarek.
Wjazd ci¹gników siod³owych z kontene-
rami u³atwia³a uko�na rampa rufowa typu
ciê¿kiego oraz sta³e rampy pomiêdzy czte-
rema pok³adami.

M/s �Gdañsk II� mia³ 199,6 m d³ugo�ci,
31 szeroko�ci, 9,5 zanurzenia. Jednorazo-
wo móg³ zabraæ 1400 znormalizowanych
kontenerów i 110 samochodów, poza tym
mia³ 4 zbiorniki o pojemno�ci tysi¹ca me-
trów sze�ciennych wyposa¿one w system
podgrzewaj¹cy do temperatury 60 stopni.
£adowno�æ statku wynosi³a 21.334 tony.
Poza kabinami dla 36 cz³onków za³ogi, po-
jazdowiec ten wyposa¿ono równie¿ w 12
miejsc pasa¿erskich. Napêd zapewnia³ silnik
Asea-Sulzer o mocy 23.450 KM � takie �sta-
do� umo¿liwia³o p³ywanie z szybko�ci¹ 20
wêz³ów, co mia³o istotne znaczenie z uwagi
na fakt, ¿e ca³¹ czwórkê (�Poznañ�, �Kato-
wice II�, �Gdañsk II� i �Wroc³aw�) zamó-
wiono z my�l¹ o obs³udze linii australijskiej.

W 1989 roku sprzedany do W³och
i przemianowany na �Jolly Rosso�.

W Polsce �Ziemia Gdañska�
�Gdañsk II� niezbyt d³ugo s³u¿y³ pol-

skiemu armatorowi � w 1989 r., po odby-
ciu 25 podró¿y na Antypody, sprzedano go
do W³och, gdzie zosta³ przemianowany na
�Jolly Rosso�. Formalnie sta³ siê w³asno-
�ci¹ przedsiêbiorstwa ¿eglugowego, zare-
jestrowanego w Panamie (Wotan Shipping
Inc.), faktycznie jednak wypada go przy-
porz¹dkowaæ raczej do Pó³wyspu Apeniñ-
skiego (tam mie�ci³a siê siedziba armatora
o nazwie Ignazio Messina SA). Straci³ wte-
dy szar¹ barwê kad³uba � zyska³ ciemno-
pomarañczowe barwy. W kwietniu 1990 r.
z nieznanych nam powodów otrzyma³ na-
zwê �CGM Renan� (dostêpne zdjêcia uka-
zuj¹, ¿e nie by³a to zmiana na lepsze: farba
z burt odchodzi³a p³atami...), by równo po
roku powróciæ do miana �Jolly Rosso�. Do�æ
ju¿ leciwa jednostka p³ywa do dzi� � w po-
³owie pa�dziernika sta³a w porcie w Ge-
nui. A na jej flagsztoku widnia³a bandera
w³oska�

Nazwê �Gdañsk� w naszej marynarce
handlowej �zajê³y� PLO � co nie znaczy
jednak, aby w barwach Polskiej ¯eglugi
Morskiej nie by³o statków, zwi¹zanych
imionami z Gdañskiem. Jako pierwsza w tej
kategorii pojawi³a siê � jeszcze za ¿ywota
m/s �Gdañsk� � �Ziemia Gdañska� (fot. 3),
rasowy masowiec, zbudowany w tej samej
stoczni, w której przed wojn¹ powstawa³y
nasze transatlantyki �Pi³sudski� i �Batory�
� Cantieri Riuniti dell�Adriatico ko³o Trie-
stu. Przeznaczona do trampingu oceaniczne-
go jednostka mia³a 190,4 m d³ugo�ci, 22,8
szeroko�ci, 9,9 zanurzenia � w a¿ siedmiu
³adowniach mog³a pomie�ciæ 24.204 ton
towarów sypkich. Osobliwo�ci¹ by³o przy-
stosowanie szczytowych zbiorników bala-
stowych w sze�ciu ³adowniach do prze-
wozu zbó¿.

18 lat w barwach P¯M. Sprzedany
na Cypr, p³ywa³ jako �Sandwich�.
Losy m/s �Uniwersytet Gdañski�

W pe³ni obci¹¿ony statek, napêdzany
silnikiem CRDA-Fiat o mocy 11.200 KM,
móg³ p³ywaæ z maksymaln¹ prêdko�ci¹ 16
wêz³ów. Obs³ugiwa³a go 40-osobowa za³o-
ga. Wodowanie �Ziemi Gdañskiej� nast¹pi-
³o 3 wrze�nia 1966 r., przekazanie armato-
rowi 8 grudnia.

�Ziemia Gdañska� przemierza³a oceany
w barwach P¯M przez 18 lat. W 1984 r.
szczeciñski armator sprzeda³ j¹ na Cypr �
tam otrzyma³a nazwê �Sandwich�. Co dzia-
³o siê ze statkiem potem, niestety nie wia-
domo�

Wiadomo za to, jak skoñczy³a siê kariera
innego masowca � m/s �Uniwersytet Gdañ-
ski� (fot. 4) � który p³ywa³ pod bander¹
P¯M w latach 1974�1998: skoñczy³ z ho-
norem, w stoczni z³omowej. By³a to jed-
nostka przesz³o dwukrotnie potê¿niejsza
od �Ziemi Gdañskiej�: wprawdzie rozmia-
rami nie górowa³a nad ni¹ zbytnio (218,8 m
d³ugo�ci, 30,6 szeroko�ci, 12,1 zanurzenia),
ale w jej siedmiu ³adowniach przewidziano
miejsce na a¿ 52.020 ton.

Szczeciñski armator kupi³ �Uniwersytet
Gdañski� w Danii, w znanej stoczni Bur-
meister & Wain Skibsbyggeri z Kopenhagi,
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która tego rodzaju piêædziesiêciotysiêcz-
niki budowa³a seryjnie, przede wszystkim
dla skandynawskich kompanii ¿eglugo-
wych. Statek, napêdzany wyprodukowa-
nym przez ten sam koncern B&W silnikiem
o mocy 15.000 KM, rozwija³ prêdko�æ
15,5 wêz³a. Ze wzglêdu na du¿y zasiêg
(12 tys. mil morskich) nie mia³ praktycz-
nie ¿adnych ograniczeñ i wêdrowa³ po
ca³ym �wiecie. Wozi³ najczê�ciej polski
wêgiel oraz importowane dla naszych hut
rudy ¿elaza � nieparzyste ³adownie zo-
sta³y zreszt¹ przystosowane przez stocz-
niowców do za³adunku w³a�nie rudami.
W sk³ad za³ogi wchodzi³o 45 osób.

W latach stanu wojennego, gdy z uwa-
gi na og³oszenie przez Polskê moratorium
na sp³atê zagranicznego zad³u¿enia zacho-
dzi³a obawa, i¿ statki pod bia³o-czerwon¹
bander¹ zostan¹ w portach pañstw-wie-
rzycieli objête aresztem, �Uniwersytet
Gdañski� przeszed³ do spó³ki ¯egluga
Polska SA. Jedynym jej w³a�cicielem by³o
wprawdzie wci¹¿ pañstwowe przedsiê-
biorstwo Polska ¯egluga Morska, formal-
nie jednak armator ten korzysta³ z praw
przys³uguj¹cych firmom prywatnym,
przeto nie móg³ ponosiæ odpowiedzial-
no�ci za d³ugi rz¹dowe� I w³a�nie jako
w³asno�æ ¯P SA �Uniwersytet Gdañski�
wyruszy³ 1 pa�dziernika 1998 w swój
po¿egnalny rejs do stoczni z³omowej.

Dwa masowce o tej samej nazwie
�Politechnika Gdañska�.

Masowiec �Gdañsk�

Ostatnimi do tej pory �gdañskimi� �
skoro ju¿ zacz¹³em snuæ tê wyliczankê,
sprowokowan¹ rocznic¹ wodowania m/s
�Gdañsk�� � statkami by³y� dwa ma-
sowce o tej samej nazwie �Politechnika
Gdañska�. Osobliwo�ci¹ spor¹ jest fakt, i¿
¿adnemu z nich nie by³o dane przysparzaæ
ani armatorowi, ani patronce splendoru.

Statki budowa³a Stocznia im. Komu-
ny Paryskiej w Gdyni na wzór i podo-
bieñstwo m/s �Politechnika �l¹ska�, bê-
d¹cego przedstawicielem typu B-521/V,
najnowszej wersji typu B-521. Mia³y
mieæ 205,5 m d³ugo�ci, 32,3 szeroko�ci,
12,4 zanurzenia. W 1974 r. zwodowano
pierwsz¹ �Politechnikê Gdañsk¹� o no�no-
�ci 54.632 tony � i przed dokoñczeniem
budowy cierpi¹cy od zarania PRL na
niedostatek twardej waluty handel zagra-
niczny sprzeda³ j¹ Grekom, pod bander¹
których p³ywa³a jako �Anastassia�. Rok
pó�niej historia siê powtórzy³a � w trakcie
wodowania statek o no�no�ci 54.431 t
nosi³ jeszcze nazwê �Politechnika Gdañ-
ska�, do eksploatacji jednak wszed³ ju¿
jako holenderski �Amstelmeer��

Fiasko prób z wprowadzeniem do eks-
ploatacji �Politechniki Gdañskiej� � oraz
wycofanie z ¿eglugi jej poprzedników � nie
oznacza jednak, ¿e Gdañsk definitywnie
straci³ morsk¹ reprezentacjê. Po morzach
p³ywa bowiem piêkny masowiec �Gdañsk�
(bez znaku diakrytycznego, niestety; fot.
5), nale¿¹cy do cypryjskiej, acz mocno
zakorzenionej w Gdyni, kompanii SMT
Shipmanagement & Transport Ltd.

Zbudowany w 1984 r. p³ywa pod
bander¹ Wysp Bahama. Masowiec

o nazwie �Wilson Gdañsk�

Zbudowany w 1984 r. w japoñskiej
stoczni Ishikawajima Harima Heavy In-
dustries nosi³ pocz¹tkowo nazwê �Genesio
Pires� (do 1985), potem �Rio Trombetas�
(do 1998), a na koniec �Norsul Rio� � i by³
w³asno�ci¹ brazylijskiego armatora Com-
panhia de Navegacao Norsul SA z Rio
de Janeiro. Od maja 2005 s³u¿y w barwach
SMT. To prawdziwy kolos: jego d³ugo�æ
wynosi 224,98 m, szeroko�æ 32,21, za-
nurzenie 17,81. Silnik Sulzera zapewnia
mu prêdko�æ 13 wêz³ów. W siedmiu
³adowniach mie�ci 62.063 t towarów
sypkich. M/s �Gdañsk� p³ywa pod ban-
der¹ Wysp Bahama, jego portem macie-
rzystym jest Nassau. Ostatnio by³ zacu-
mowany w Boca Grande na Florydzie.

A skoro o �pochodnych� ju¿ mowa:
istnieje jeszcze � nale¿¹cy do norweskiej
firmy Wilson Shipmanagement z Bergen
� masowiec o nazwie �Wilson Gdañsk�
(fot. 6). Niewielka jednostka (88 m d³u-
go�ci, 13,2 szeroko�ci, 3,3 zanurzenia;
³adowno�æ zaledwie 3.687 ton) powsta³a
w 1993 r. w� �ródl¹dowej stoczni Slo-
venske Lodenice w Komarnie (w S³owa-
cji, u uj�cia Wagu do Dunaju).

Historiê ma cokolwiek burzliw¹ �
najpierw, przez cztery lata, nazywa³ siê
�Rugen�, potem, do 18 stycznia 1999,
¿eglowa³ jako �Seaprincess�, aby ju¿ po
trzech dniach pojawiæ siê w rejestrach
pod mianem �Sea Princess�. Od 1999 do
2008 na jego burtach i rufie widnia³ napis
�Carrier�. Jako �Wilson Gdañsk� statek
zarejestrowany zosta³ na wyspie Barba-
dos i nosi flagê tego karaibskiego pañ-
stwa. Choæ jego portem macierzystym
jest Bridgetown, nie zazna³ smaku ¿eglu-
gi po egzotycznych morzach: z uwagi na
swoje rozmiary eksploatowany jest w sys-
temie ¿eglugi ma³ej, wêdruje po europej-
skich portach. I ma siê chyba dobrze:
w pa�dzierniku sta³ w portugalskim mie-
�cie Santander.

WALDEMAR BA£DA

FOT. ARCHIWUM

M/s �Gdañsk�

M/s �Gdañsk II�

�Ziemia Gdañska�

M/s �Uniwersytet Gdañski�

�Wilson Gdañsk�

Masowiec �Gdañsk� (bez znaku diakrytycznego)

1

2

3

4
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6
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Ratusz zaczêto budowaæ ju¿ w latach
1327�1336.

Pewien ¿eglarz zawiesi³ swój kapelusz
na wierzcho³ku wie¿y, a wenecki

linoskoczek na lnianej linie
z wierzcho³ka wie¿y zjecha³

na rysiej skórze
Wie¿a ratuszowa do 1486 r. by³a kon-

strukcji szkieletowej. Now¹, murowan¹,
wie¿ê zrealizowa³ budowniczy miejski
Henryk Hetzel (?) w latach 1486�88. Zwieñ-
czona zosta³a sto¿kowym, czterobocznym
he³mem pokrytym blach¹ mie-
dzian¹ przez cie�lê miejskiego
Micha³a Enkingera (?) w 1492 r.
Na ratuszu dzia³y siê te¿ i wy-
czyny zabawne, w 1507 r. , jak
podaj¹ kroniki, pewien ¿eglarz
zawiesi³ swój kapelusz na wierz-
cho³ku wie¿y, a w 1547 r. we-
necki linoskoczek na lnianej
linie z wierzcho³ka wie¿y zje-
cha³ na rysiej skórze na plac
D³ugiego Targu. W 1556 r.
w ratuszu wybuch³ po¿ar i wy-
pali³ obiekt do parteru. Z Ni-
derlandów przyby³ Dirk Da-
niels, odbudowa³ ratusz, ale
z wie¿¹ o podwójnej gloriet-
cie. Ratusz otrzyma³ karylion.
Dzwony sprowadzono z Bra-
bancji (Holandia), by³y na
nich herby Gdañska, Prus Kró-
lewskich i or³y polskie. Do
dzi� zachowa³y siê trzy dzwo-
ny � eksponowane w ratuszu.
Na ko³nierzach tych dzwonów
jest sentencja ³aciñska o tre-
�ci � czas obejmuje ca³y �wiat
i w jego przestrzeniach prze-
mija wszystko pod niebem.
Wykona³ je Jan Moor z Herto-
genbosch w roku 1560. W tym

Zygmunt August II rozbudowa³ flotê kapersk¹
dla obrony interesów Polski na Ba³tyku,

powo³a³ Komisjê Morsk¹

Pomnik najwy¿ej
postawiony

Bêdzie tu mowa o Ratuszu G³ównego Miasta i jego zwieñczeniu. Tak siê przyjê³o, ¿e tablice pami¹tkowe, postacie hi-
storyczne, umieszcza siê na widocznych miejscach � coko³ach, kolumnach. Króla Zygmunta Augusta II gdañszczanie
umie�cili na wierzcho³ku Ratusza G³ównego Miasta Gdañska.

czasie ratusz otrzyma³ kolejny zegar me-
chaniczny, a na wierzcho³ku ratusza usta-
wiono pos¹g króla Zygmunta II Augusta,
ostatniego z rodu Jagiellonów. Odby³o
siê to w wigiliê �w. Miko³aja 23 wrze�nia
1561 r. (wg kalendarza juliañskiego, w Pol-
sce aktualnego do 1592 r.).

Zegarmistrz Jan Fermann �
bez rusztowania! � naprawi³ pos¹g
Po rozbiorach Polski niemiecka infor-

macja g³osi³a, ¿e na ratuszu jest ksi¹¿ê ko-
ronowany lub pacho³ek, chor¹¿y, u¿ywa-

no wiele innych okre�leñ. Twierdzeniom
tym zaprzeczaj¹ inne fakty, w�ród nich
wiadomo�æ, ¿e w 1709 r. od wichury po-
s¹g na ratuszu pochyli³ siê. Naprawy do-
kona³ za darmo zegarmistrz Jan Fermann
bez rusztowania. W dowód tego czynu
Rada Miasta upamiêtni³a to wydarzenie
poz³ocon¹ tabliczk¹ przytwierdzon¹ do
he³mu wie¿y o tre�ci: �9 kwietnia 1709 r.
zegarmistrz Jan Fermann, syn ¿eglarza
z Lubeki, zdj¹³ statuê króla Zygmunta Au-
gusta, naprawi³ j¹ 126 �rubami i wraz
z chor¹giewk¹ i okrêtem szczê�liwie na

dawnym miejscu � bez ruszto-
wania � umie�ci³. Kto by w
przysz³o�ci ten pos¹g napra-
wia³ i nie umie�ci³ nazwiska
mistrza, jest niegodziwcem.�

W 1552 r. 8 lipca przyby³
do Gdañska król Zygmunt II
August. W czasie pobytu za-
mieszka³ w domu burmistrza
Werdena przy D³ugim Targu 11.
By³ to najokazalszy dom na
D³ugim Targu. Zygmunt Au-
gust przerwa³ tradycyjne za-
mieszkiwania królów w Ratu-
szu G³ównego Miasta, bo przed
nim mieszkali tam: Kazimierz
Jagielloñczyk, Aleksander I
i Zygmunt Stary.

Za czasów panowania Zyg-
munta Augusta miasto Gdañsk
prze¿ywa³o swój Z³oty Wiek,
ale by³y to te¿ czasy reformacji,
co sprawia³o wiele k³opotów,
w Gdañsku szczególnie. Kiedy
Gdañsk zosta³ przywrócony do
korony w r. 1454 za czasów
Kazimierza Jagielloñczyka, mia-
sto otrzyma³o du¿o przywile-
jów i bogaci³o siê w szybkim
tempie, a szlachta polska bun-
towa³a siê na zachowanie ku-
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piectwa gdañskiego, nawet na-
zwano Gdañsk �Ch³añsk�. Do-
sz³o do tego, ¿e za sprzedane
zbo¿e zysk by³ dzielony po po-
³owie � dla producenta zbo¿a
i dla szlachcica, drug¹ po³owê
nabywa³ kupiec gdañski.

Bunt przeciwko Radzie Miasta,
czterna�cie osób �ciêtych!

Król Zygmunt Stary chcia³
ograniczyæ te przywileje. Wiado-
mo jak siê komu� odbiera takie
prawa rodzi siê opór. Drugi spór
to walka z nowinkami luterañ-
skimi, szybko przyjêtymi przez
stany ni¿sze i biedotê, która to
w buncie usuwa³a Radê Miasta
z burmistrzem Ferberem na cze-
le. W takim to stanie król Zyg-
munt Stary przyby³ z wojskiem
do Gdañska w celu przywróce-
nia starego porz¹dku. Efektem
s¹dów królewskich czterna�cie
osób zosta³o �ciêtych, byli to
przywódcy reformacji i buntow-
nicy przeciw radzie. Po takich
wydarzeniach wkracza na tron
Zygmunt II August. W swych
dzia³aniach okazuje du¿y zakres
tolerancji religijnej, zezwoli³ na
przyjmowanie komunii �w. w dwu
postaciach. W 1557 r. nadaje mia-
stu prawo wyznawania ró¿nych
wyznañ. W sprawach wiary nie chcia³
u¿ywaæ przemocy. Jedni uwa¿ali, ¿e Zyg-
munt August by³ cichym zwolennikiem
protestantyzmu, a inni widzieli w nim
szczerego katolika. Ostatni z Jagiellonów
by³ wierny linii politycznej ca³ej dynastii
swych przodków. Za czasów panowania
Zygmunta II Augusta powsta³a �ci�lejsza
Unia Polsko-Litewska w 1569 r., zniesio-
no te¿ odrêbno�æ prowincjonaln¹ Prus
Królewskich. Zygmunt August rozbudo-
wa³ flotê kapersk¹ dla obrony interesów
Polski na Ba³tyku. W 1568 Zygmunt Au-
gust powo³a³ Komisjê Morsk¹, która mia-
³a szerokie uprawnienia i pe³nomocnictwa
królewskie. W³adze miasta by³y z tego
niezadowolone, bo odbierano im wiele
uprawnieñ. W tym czasie dochodzi do po-
wa¿nego zdarzenia.

Figura z blachy miedzianej o wysoko�ci
1,8 m, poz³acana. Stoi na kuli boso

W czerwcu 1568 r. kaprzy królewscy �
chc¹c kupiæ ¿ywno�æ od ch³opów przed
bram¹ miasta � po odmowie sprzedania
� zostali poturbowani przez kaprów,
a ¿ywno�æ i inne towary zabrali ze sob¹.
Za ten czyn jedenastu kaprów � pomimo

sprzeciwu Komisji Morskiej � wyrokiem
S¹du £awniczego zosta³o skazanych na
�ciêcie. Wyczyn ten zaostrzy³ stosunki
miêdzy królem a miastem. Rada zosta³a
postawiona przed s¹d sejmowy. Zastoso-
wano wobec niej ostre �rodki, po tych
przej�ciach, w 1570 r. w lipcu, Rada � na
klêczkach � prosi³a króla o przebaczenie
i przyjê³a z jego r¹k Konstytucjê Biskupa
Karnkowskiego. W 67 artyku³ach Konsty-
tucji chodzi³o o wprowadzenie praw króla
w Gdañsku i o umocnienie jedno�ci pañ-
stwa przez uniê z Litw¹, zespolenie Prus
z Królestwem i zwierzchnictwo króla nad
morzem.

Zygmunt II August umiera w 1572 r.
Rada Miasta w dalszym ci¹gu dochodzi³a
o odzyskanie swych utraconych przywile-
jów, zakoñczy³o siê to dopiero po sporze
z królem Stefanem Batorym.

Figura Zygmunta II Augusta wykonana
jest z blachy miedzianej o wysoko�ci 1,8 m,
poz³acana. Postaæ stoi na kuli boso, bo,
wed³ug staro¿ytnej legendy, m¹dry i tole-
rancyjny miêdzy innymi dla chrze�cijan
cesarz rzymski, Hadrian, mia³ zwyczaj
trzymaæ tê¿yznê fizyczn¹ przez codzienne
d³ugie marsze w pe³nej zbroi i boso. Tak

go przedstawia rze�ba w rzym-
skim Villa Adriana, od której
zapewne autor naby³ wzór ide-
owy figury, która jest m.in. sym-
bolem kuli ziemskiej, z kolei
stopy bose jeszcze bardziej ten
zwi¹zek umacniaj¹.

Trze�wy, praktyczny,
nie oddaje siê bezp³odnym

marzeniom

O takim cz³owieku, który do-
tyka stopami ziemi, mówi siê, ¿e
trzyma siê ziemi, a zatem jest
trze�wy, praktyczny, nie oddaje
siê bezp³odnym marzeniom. Jest
symbolem brania w posiadanie
i utwierdzania we w³adaniu. Do
kogo mia³o przemawiaæ wyobra-
¿enie bosego króla? Byæ mo¿e
� wed³ug twórcy i zleceniodawcy
� przeznaczone by³o dla nastêp-
ców, którym mia³o przypomi-
naæ o przedstawionych powy¿ej
zwi¹zkach.

Jeszcze inny przyk³ad inter-
pretacji. Proporzec i statek by³y
ze sob¹ sprzê¿one dr¹¿kiem
trzymanym przez króla. By³o
to czytelne przes³anie mówi¹ce
o handlowo-morskim charakte-
rze miasta i jego zwierzchniej
w³adzy, któr¹ stanowi³ król pol-
ski. Król najwy¿ej ponad mia-

stem wyniesiony, jak krzy¿ na wie¿y ko-
�cielnej, uosabia obecno�æ swej w³adzy
jako instytucja najwy¿sza.

W 1945 r., na 5 dni przed wej�ciem
wojsk sowieckich do �ródmie�cia Gdañ-
ska, 28 marca, ratusz jeszcze by³ ca³y. Po
wojnie nastêpuje odbudowa zniszczonego
ratusza w 1950 r. 7 listopada pracownicy
Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Budowla-
nego nr 4 ustawili na odbudowanej wie¿y
ratusza G³ównego Miasta statuê króla
Zygmunta II Augusta projektu in¿. Kazi-
mierz Macura. Model wykona³ Alfons
£osowski, odku³ w blasze Marian Ogorzeja,
poz³oci³ prof. Grein (?) z Muzeum Narodo-
wego w Warszawie. Po ostatniej konser-
wacji król wróci³ na wie¿ê wraz z he³mem
25 sierpnia 2011 r. o godz. 8.20 wniesiony
d�wigiem.

TADEUSZ M£YNIK

�ród³a:

1. �Libri Gedanensis�, Biblioteka Gdañ-
ska PAN.

2. �Dzieje Gdañska� Edmund Cie�lak,
Czes³aw Biernat.

3. �Poczet królów�, �30 dni�.
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Tê dok³adn¹ informacjê o lokalizacji no-
wego obiektu kultury fizycznej podajemy
do wiadomo�ci wszystkim osobom zainte-
resowanym, a do obiektu mo¿na dojechaæ
samochodem i bezpiecznie zaparkowaæ lub
doj�æ pieszo od przystanku autobusowego.

Inicjatorzy:
Piotr Sowa i Ireneusz Kotlik,

sponsor � Marek Wantoch-Rekowski
Inicjatorami adaptacji niewykorzystywa-

nej hali produkcyjnej na wielofunkcyjny,
ogólnodostêpny obiekt sportowo-rekre-
acyjny, szczególnie dla dzieci i m³odzie¿y,
s¹ dwaj bardzo aktywni i dobrzy trenerzy
juda Uczniowskiego Klubu Sportowego
�Conrad� Gdañsk, jednocze�nie nauczycie-
le wychowania fizycznego Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych Nr 7 na Che³mie, Piotr
Sowa i Ireneusz Kotlik. Tych ambitnych
i dzielnych trenerów, a w przesz³o�ci wspa-
nia³ych zawodników sekcji Klubu Sporto-
wego �Wybrze¿e� Gdañsk, popiera i udzie-
la pomocy Pan Marek Wantoch-Rekowski,
w³a�ciciel firmy �Ortis Pomorze�, sponsor,

Nowy o�rodek sportowo-rekreacyjny przy
ul. Kartuskiej 377 w Gdañsku

Na chêtnych czekaj¹:
sala do zajêæ judo oraz

Miasto Gdañsk niespodziewanie wzbogaci³o siê o nowy obiekt sportowo-rekreacyjny, który znajduje siê obecnie na
pograniczu osiedla Jasieñ, a prawie na koñcu starej ul. Kartuskiej, z prawej strony i prawie naprzeciwko osiedlowej
przychodni zdrowia.

dzia³acz i sympatyk sekcji judo UKS
�Conrad�. Tym osobom nale¿¹ siê s³owa
szacunku i uznania za obudzenie i uaktyw-
nienie mieszkañców tego rejonu miasta
i chêtnych z innych osiedli do dzia³alno�ci
sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Powo³any do dzia³alno�ci DOJO KO-
SODAN zachêca spo³eczeñstwo do zajêæ
w nastêpuj¹cych grupach:
� judo dla najm³odszych � dzieci od 5�7 lat,
� judo dla dzieci od 8�10 lat,
� judo dla doros³ych: amatorska forma

treningu judo dla pocz¹tkuj¹cych i tych,
którzy mieli ju¿ przygodê z judo,

� zajêcia dla pañ,
� zajêcia ogólnorozwojowe dla dzieci,
� gimnastyka korekcyjna dla dzieci,
� ró¿ne formy zajêæ grupowych dla doro-

s³ych,
� treningi z trenerem osobistym.

Nowy obiekt sportowo-rekreacyjny przy
ul. Kartuskiej 377 ma salê do zajêæ judo
oraz fitnessu, si³owniê, saunê fiñsk¹, skle-
pik sportowy i kawiarniê z wifi.

Tera�niejszo�æ i mo¿liwe plany
do zrealizowania

W rozmowie z inicjatorami O�rodka
Sportowo-Rekreacyjnego dowiedzia³em
siê, ¿e s¹ plany adaptacji na rzecz kultury
fizycznej pozosta³ej czê�ci niewykorzysty-
wanej hali produkcyjnej oraz zagospodaro-
wania terenów otwartych wokó³ istniej¹ce-
go obiektu na sport i rekreacjê. Je¿eli
wszystko uda siê zrealizowaæ w tym rejo-
nie miasta Gdañska ma szansê powstaæ
osiedlowy (a mo¿e dzielnicowy) Ogólno-
dostêpny O�rodek Sportowo-Rekreacyjny
prowadzony przez DOJO KOSODAN.

Jako Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk�
bêdziemy popieraæ Klub, poniewa¿ inicja-
tywa jest dobra dla mieszkañców.

W sobotê, 26 listopada 2011 r., w go-
dzinach przedpo³udniowych, skorzysta-
³em z zaproszenia i odwiedzi³em O�rodek
przy ul. Kartuskiej 377. W tym dniu odby-
wa³y siê zawody judo dla dzieci w wieku
od 6 do 9 lat. Impreza by³a bardzo dobrze
przygotowana, a salê judo wype³ni³y dzie-
ci i rodzice oraz sympatycy. Atmosfera
by³a radosna, a dzieci potrafi³y z godno�ci¹
sportow¹ przyjmowaæ gratulacje i zawie-
szane im na szyi medale za zdobyte miejsca.
Wszystkim uczestnikom nale¿¹ siê s³owa
pochwa³y za piêkn¹ i wychowawcz¹ zaba-
wê sportow¹.

W Gdañsku aktualnie dzia³aj¹ 4 kluby
sportowe. Najwiêcej jednak imprez dla
dzieci i m³odzie¿y organizuje sekcja judo
Uczniowskiego Klubu Sportowego �Con-
rad� Gdañsk, w których strukturach funk-
cjonuje DOJO KOSODAN.

W nastêpnym artykule przybli¿ê sza-
nownym Czytelnikom �Naszego Gdañ-
ska� pe³n¹ dzia³alno�æ UKS �Conrad�.

RUFIN GODLEWSKI

fitnessu, si³ownia, sauna fiñska,
sklepik sportowy i kawiarnia z wifi

Bohaterzy zawodów � m³odzi medali�ci w otoczeniu trenerów: Ireneusza Kotlika (z lewej)
i Piotra Sowy (z prawej) � g³ównych inicjatorów o�rodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kar-
tuskiej 377 w Gdañsku



¿yczy
Redakcja Miesiêcznika

oraz Zarz¹d i Cz³onkowie
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

Z okazji
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia

i nadchodz¹cego Nowego 2012 roku
wszystkim Czytelnikom

du¿o zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej
i na niwie dzia³alno�ci spo³ecznej,

spe³nienia wszelkich marzeñ

¿yczy
Redakcja Miesiêcznika

oraz Zarz¹d i Cz³onkowie
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

Z okazji
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia

i nadchodz¹cego Nowego 2012 roku
wszystkim Czytelnikom

du¿o zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej
i na niwie dzia³alno�ci spo³ecznej,

spe³nienia wszelkich marzeñ

Piêkny technicznie pojedynek pod czujnym okiem sêdziego

Wspólne zdjêcie m³odych zawodników z rodzicami i sympatykami judo

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia

�Nasz Gdañsk� mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik

w Galerii �MA£A ¯ABKA�

Na zdjêciach eksponaty z wystawy �Choinki, pod³a�niczki, sady, czyli
historia wigilijnego drzewka�, która jest do obejrzenia w Muzeum
Narodowym w Gdañsku � Oddziale Etnografii � Spichlerzu Opackim
w Oliwie. Fot. Materia³y promocyjne MNG.
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