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W historycznym Œródmieœciu Gdañska
by³o tych zegarów niegdyœ dziewiêæ, a od
1900 r. nawet dziesiêæ, bo doszed³ zegar
na wie¿y Dworca G³ównego.

Odmierzały i odmierzają w Gdańsku czas

Zegary Œwiêtego Jana
Rok 2012 ust¹pi³ miejsca 2013. Zmiana daty nieuchronnie przywodzi na myœl up³yw czasu, odmierzany
przez wszelkiego rodzaju zegary. Dziœ najczêœciej pos³ugujemy siê zegarkiem elektrycznym lub elektro-
nicznym, w dawnych czasach wa¿n¹ rolê gra³y zegary mechaniczne na wie¿ach ratuszowych czy koœciel-

nych. Pokazywa³y czas, który mo¿na by³o z daleka zobaczyæ, a dziêki uruchamianym przez nie dzwonom – tak¿e us³yszeæ.

Z tarczami dopiero w roku 1669,
dziêki hojnoœci Zachariasza Zappio

Za jedenasty mo¿na by uznaæ zegar
umieszczony w 1860 r. na fasadzie Dworu
Artusa, ale usuniêto go w 1931 r., gdy przy-
wrócono pierwotne podzia³y okien. Ostatnia
wojna przynios³a zag³adê prawie wszystkim
zegarom, przetrwa³y tylko tarcze na Ratu-
szu, koœciele Mariackim (od strony Grobli)
i na Dworcu (tutaj wraz z mechanizmem)
i tylko one doczeka³y siê odbudowy. Odtwa-
rzanie zegara Œw. Katarzyny przerwa³ po-
¿ar dachów koœcio³a w 2006 r. W 2012 r.
odzyska³a swój zegar odnowiona wie¿a ko-
œcio³a Œw. Jana. Przypatrzmy siê jego po-
przednikom.

W 1543 r. kronikarz zanotowa³: „… w dniu
Œw. Fabiana i Sebastiana [20 stycznia]
miêdzy 9 a 10, wie¿a Œw. Jana zaczê³a siê
paliæ i o 12 na zegarze ca³kiem sp³onê³a
i dzwony runê³y, [bowiem] kalikant nazwi-
skiem Staraski rozpali³ ogieñ na wie¿y, a na
Dominika by³a ju¿ znowu przykryta dachem
i na Bart³omieja [24 sierpnia] tak¿e wie-
¿yczka zegarowa na nowo pokryta. Zasiê
w sobotê po Œw. Piotra i Paw³a [30 czerw-
ca] mistrz Andrzej, ludwisarz w Bramie
Œw. Ducha odla³ zegar Œw. Jana, a w po-

niedzia³ek po Œw. Ma³gorzacie [16 lipca]
zegar Œw. Jana z powrotem zawieszono”.
Jak z tego wynika w 1543 r. koœció³ posia-
da³ ju¿ zegar bij¹cy (bez tarcz), który po
po¿arze natychmiast odtworzono. Zacho-
wany do dziœ dzwon mistrza Andrzeja Lan-
gego wydzwania³ po wojnie godziny na

Zegar œw. Jana na archiwalnym zdjêciu... ... i dziœ
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Ratuszu. W 2001 r. powróci³ do Œw. Jana.
Kolejna informacja pochodzi z roku 1564:
„Mistrzowi Jerzemu, zegarmistrzowi, za
sporz¹dzenie zegara koœcielnego 1 talar”.
Mistrz Jerzy by³ wówczas zegarmistrzem
miejskim. Niewielka suma nale¿noœci (1 ta-
lar by³ wówczas wart 33 gr.) œwiadczy, ¿e
chodzi³o tylko o jak¹œ czêœæ mechanizmu
bij¹cego. Zegara z tarczami koœció³ dorobi³
siê dopiero w roku 1669, dziêki hojnoœci
bogatego kupca, przywódcy III Ordynku,
Zachariasza Zappio. Oto niektóre pozycje
zestawienia kosztów: „Stolarzowi Konra-
dowi Denekemu za tarcze zegara z deskami
91 fl [...], z³otnikowi za z³oto, przerobione
przez malarzy (dostarczone przez Kacpra
Mannickego) 82 fl 15 [gr]. Mistrzowi Dawi-
dowi œlusarzowi (¿elazo na tarcze) 124 fl.
Walec do zegara 3 fl. Malarzowi wg rachun-
ku (za  4 tarcze) 70 fl [...]. Pani Sirachowej
Schultzowej za miedŸ do tarcz 950 fl. Na
mosi¹dz do cyfr 185 fl. Mosiê¿nikowi za
s³oñce i rêce [wskazówki] za robotê 20 fl.
Miedziownikowi za obicie tarcz 45 fl [...].
Na z³oto do liter, s³oñc i r¹k wg rachunku
rymarza 819 fl. Za robotê rymarza 150 fl.
Za rtêæ [do z³ocenia] 20 fl. Zegarmistrzowi
w zwi¹zku z zegarem [nic nie wpisano!].
Suma za 4 zegary 3596 fl.”. Jeden floren by³
wówczas równy 1,5 grzywny czyli 30 gr. Na-
zwiska zegarmistrza nie wymieniono, ale na
etacie miejskim by³ wtedy Micha³ Schultz,
którego dzie³a mo¿na znaleŸæ w kolekcjach
w Londynie, Pary¿u i Rydze. Jego nastêpca,
Hans Eichstedt z Elbl¹ga, doda³ zespó³ bicia
godzin wewn¹trz koœcio³a: „Od zegara wie-
¿owego idzie drut do koœcio³a, do m³otka,
który w pobli¿u wielkich organów uderza
w dzwon, kiedy na górze w wie¿y bije zegar
– prawdopodobnie sporz¹dzone w 1672 r.”.

„daszek ma³ej wie¿yczki (…) od masztu
przez straszny wicher oderwan¹, rzuci³o

a¿ na ulicê Szerok¹ (…)”

O wysokich kwalifikacjach Eichstedta
œwiadczy te¿ zainstalowanie wahad³a –

ny wicher oderwan¹, rzuci³o a¿ na ulicê
Szerok¹, gdzie go nazajutrz znaleziono”.
Warto sobie uprzytomniæ, ¿e od koœcio³a
do Szerokiej jest 120 m! W trakcie odbu-
dowy wie¿yczkê podwy¿szono do 69 m.
Wichura musia³a uszkodziæ tak¿e zegar, bo
10 lipca 1737 r. umówiono siæ na budowæ
nowego z zegarmistrzem Zachariaszem
Möllerem. Mechanizm o rozmiarach 5 1/

2

na 4 1/
4
 na 9 stóp (1,58 × 1,22 × 2,58 m)

mia³ chodziæ bez podci¹gania obci¹¿ników

30 godzin. Na odnowionych tarczach mistrz
mia³ wymieniæ mosiê¿ne cyfry, s³oñca i wska-
zówki na nowe, grubsze, miedziane, poz³o-
cone w ogniu (poprzednie by³y z³ocone na
rtêæ). „Ka¿da cyfra jak równie¿ 24 promie-
nie wokó³ ka¿dego s³oñca ma wa¿yæ 3 funty
(1,30 kg) i mieæ przeciêtnie 6/

4
 ³okcia (86 cm)

d³ugoœci.” Ca³oœæ wyceniono na 1200 flore-
nów. Zegarmistrz skoñczy³ robotê w 1739 r.
Stary zegar trafi³ w 1742 r. do koœcio³a w B¹-
saku – dzisiejszym Sobieszewie. W 1915 r.
zegar Œw. Jana odnowiono i zaopatrzono
w elektryczny napêd. Przy okazji usuniêto
dodane w XIX w. wskazówki minutowe.
W 1945 r. wszystko uleg³o zniszczeniu, prze-
trwa³ tylko dzwon. Odtworzenie zegara œwiê-
tojañskiego stwarza nadziejê, ¿e i pozosta³e
zegary Œródmieœcia doczekaj¹ siê odbudowy.

Z rachunków wynika, ¿e koœció³ mia³
równie¿ zegar s³oneczny. W 1671 r. na pra-
ce przy nim wydano 8 florenów i 18 groszy
(1 fl. mia³ 30 gr). W odnalezieniu jego umiej-
scowienia pomog³y przedwojenne gazety.
W jednej z nich czytamy o zegarze s³onecz-
nym na koœciele Œw. Jana: „Znajdziemy go na
wschodnim naro¿nym filarze od ulicy Œwiê-
tojañskiej. Trzeba trochê poszukaæ”. W jed-
nej z gazet z 1939 roku czytamy o „dwóch
zegarach s³onecznych”, znajduj¹cych siê „na
wysokoœci 20 m nad wejœciem œrodko-
wym”, które zdjêto, bo stanowi³y zagro¿enie:
„Jedna z grubych na 15 cm p³yt z piaskow-
ca by³a zwietrza³a i pêkniêta na cztery czê-
œci”. A wiêc by³y dwa zegary. Stañmy teraz
na ulicy Œwiêtojañskiej przed wejœciem do
transeptu i skierujmy wzrok ku górze. W po-
przek szczytu przebiega poziomy pas z or-
namentem. Na prawej przyporze, po obu
stronach krawêdzi, rozszerza siê w prosto-
k¹tne tarcze zegarów s³onecznych, odtwa-
rzanych na miejscu starych. Tylko patrzeæ
jak wyjdzie s³oñce i bêdzie mo¿na odczy-
taæ czas. ¯yczmy sobie w Nowym Roku,
by pokazywa³ same szczêœliwe godziny.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Dzwon zegarowy z 1543 r. (fot. archiwum)

Sprawa „kładki” na Ołowiankę

Tu¿ przed Nowym Rokiem dotar³a do
nas odpowiedŸ Urzêdu Morskiego w Gdyni
na nasze pismo w sprawie mostu dla pie-
szych z Zamczyska na O³owiankê, któr¹
zamieszczamy obok. Dziêkujemy! Na do-
k³adniejsz¹ analizê przyjdzie czas póŸniej, po
otrzymaniu odpowiedzi od Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na

OdpowiedŸ Urzêdu Morskiego
któr¹ nadal czekamy. Tutaj pragniemy
zwróciæ uwagê na punkt 5: „S³u¿by Urzêdu

Morskiego w Gdyni nadzoruj¹ce bez-

pieczeñstwo portowe potwierdzaj¹ prze-

widywane istotne utrudnienia w dostêpie

jednostek p³ywaj¹cych do Mariny Gdañsk

oraz potwierdzaj¹ mo¿liwoœæ skutecznego

i mniej konfliktowego dla ruchu ¿eglu-

gowego rozwi¹zania w postaci komuni-

kacji promowej.” Z treœci pisma wynika
równie¿, ¿e organizatorzy konkursu na most
dla pieszych nie uzgodnili z Urzêdem
Morskim dokumentu, zawieraj¹cego jed-
noznacznie wybrane warunki funkcjono-
wania ¿eglugi i ruchu pieszego, w tym jak
mo¿na siê domyœlaæ tak¿e za³o¿eñ kon-

pierwszego w gdañskich zegarach wie¿o-
wych. Informuje o tym notatka z 14 sierp-
nia 1677 r.: „Jeszcze zegarmistrzowi za to,
¿e zegar przez 6 lat opatrywa³ i robi³ ró¿-
ne ko³a 30 fl. [...] Za tarcze i perpendyku³
[wahad³o] 90 fl”. Na marginesie napisano
„zegarmistrz Eichstedt”. W 1679 r. jak¹œ
pracê przy wahadle wykonywa³ Micha³
Schultz M³odszy.

Zegary wie¿owe s¹ nara¿one na uszko-
dzenie przez sztormy. Tak siê sta³o 31 stycz-
nia 1737 r.: „w nocy daszek ma³ej wie¿yczki
wraz z chor¹giewk¹, od masztu przez strasz-
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i zakwestionowaæ przydatnoœæ jego wyni-
ków.

ZARZ¥D STOWARZYSZENIA

„NASZ GDAÑSK”

z wymogami obowi¹zuj¹cych przepisów

i dotychczasowych uzgodnieñ.

Stwierdzenia te pozwalaj¹ podaæ w w¹t-
pliwoœæ zasadnoœæ organizacji konkursu

kursu. Na koniec Urz¹d Morski stwierdza:
„W przedstawionym stanie sprawy nie

mo¿na oceniæ zgodnoœci danych wyni-

kaj¹cych z rozstrzygniêtego konkursu

1%
Szanowni Cz³onkowie

i Sympatycy Stowarzyszenia

Zarz¹d Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” darowizny

w wysokoœci 1% od podatku dochodowego. W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979, który nale¿y podaæ

w zeznaniu podatkowym za rok 2012, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat) celem ewentualnego wyra¿enia

zgody na przekazanie nam przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych darczyñcy.

Jednoczeœnie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na nasze konto

darowiznê w wysokoœci 1% od podatku dochodowego za rok 2011.

Stowarzyszenie nasze dzia³alnoœæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków.

Pozyskane w ten sposób wszystkie œrodki przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ na

rzecz mieszkañców naszego Miasta.
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Podzieleni na grupy zajmowaliœmy siê
wybranymi przez siebie tematami.

Na stole zobaczy³em flagi Polski

i Ameryki

Moja grupa przygotowywa³a projekt
wdro¿enia darmowego internetu w krajach
z ma³o rozwiniêt¹ infrastruktur¹. Pokazali-
œmy sposoby wprowadzenia takiej techno-
logii i jej zastosowania oraz przydatnoœæ.
Kurs by³ dla mnie bardzo interesuj¹cy z wielu
wzglêdów. Na pewno istotnym by³o to, ¿e
pierwsze dwa dni prowadzone by³y w formie
wideo-konferencji z dyrektorami ro¿nych
departamentów w ONZ, w tym z ONZ Ha-
bitat, gdzie póŸniej dosta³em pracê. Dodat-
kowo ostatniego dnia ca³a grupa pojecha³a
do Nowego Jorku, gdzie przedstawialiœmy
nasze pomys³y osobom z ONZ, a oni czêœæ
z tych pomys³ów wprowadz¹ w ¿ycie. Z ca-
³ego wydarzenia zostanie wkrótce wydana
publikacja, która bêdzie dostêpna w siedzi-
bie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przy
ul. Œwiêtego Ducha 119 w Gdañsku.

Wa¿ne jest te¿ to, ¿e Amerykanie bardzo
sobie nas ceni¹ i na wiadomoœæ, ¿e jestem
chêtny przyjechaæ na wspomniany kurs
jako Radny Dzielnicy Gdañsk – Œródmie-

Korespondencja własna z USA

Globalizacja, internet – i dalej?
W czerwcu ubieg³ego roku przebywa³em w Filadelfii w USA, gdzie na jednej uczelni bra³em udzia³ w intensywnym kursie
dotycz¹cym projektowania nowych rozwi¹zañ dla miast z ca³ego œwiata w obliczu zmian spowodowanych globalizacj¹
i rozwojem interenetu. Kurs odbywa³ siê w Chestnut Hill Collage, przygotowa³a go organizacja pozarz¹dowa GEM –
Global Education Motivators.

œcie i kandydat do Sejmu RP
z 2011 roku, dosta³em pe³ne
stypendium pokrywaj¹ce kosz-
ty wy¿ywienia, zakwaterowa-
nia oraz udzia³u w szkoleniu.
Bez takiej pomocy nie móg³-
bym siê tam znaleŸæ. Brzmi
mo¿e niewiarygodnie, ale tak
te¿ by³o. Mówi¹c o nastêpnych
wydarzeniach podczas konfe-
rencji jeden z organizatorów
zapyta³, czy nie chcia³bym siê
spotkaæ z Przewodnicz¹c¹ Miê-
dzynarodowego Centrum Wi-
zyt (IVC – International Visi-
tors Centre) miasta Filadelfia,
Nancy Gilboy oraz z Radnym
Miasta Filadelfia, Davidem Oh.
Oczywiœcie przyj¹³em zapro-
szenie, wspominaj¹c, ¿e Rada Dzielnicy
Gdañsk – Œródmieœcie to jednak jednostka
ma³a, oparta na pracy spo³ecznej, jednak
dla nich nie by³o to wa¿ne. Goœæ to goœæ,
a dobre relacje warto utrzymywaæ. Pozo-
staje tylko pytanie, czy my potrafimy tak
przyjmowaæ naszych odwiedzaj¹cych?
Podczas pierwszego spotkania na stole zo-
baczy³em flagi Polski i Ameryki, wizy-
tówki gospodarza w jêzyku polskim oraz
zdjêcia z wizyty pañstwa Kwaœniewskich
z lat wczeœniejszych. By³em pod du¿ym
wra¿eniem i tylko myœla³em o sposobie
przeprowadzania takich wizyt oraz o zaan-
ga¿owaniu w dopiêciu wszystkich szcze-
gó³ów.

Gratulacje z Filadelfii dla

Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

Samo spotkanie trwa³o oko³o 30 minut,
rozmawialiœmy o pracy Rady Dzielnicy
Gdañsk – Œródmieœcie oraz o naszych pro-
jektach, trudnoœciach w ich wdra¿aniu oraz
sukcesach, jakie uda³o siê nam osi¹gn¹æ.
Du¿ym pozytywnym zaskoczeniem by³a
dla gospodarzy realizacja wyborów przez
Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk” i zaraz
zobowi¹zany jestem przekazaæ z Filadelfii
kole¿ankom i kolegom gratulacje, ¿e uda-
³o siê nam to przeprowadziæ. Dowiedzia-

³em siê te¿, jak dzia³aj¹ samorz¹dy lokalne
w USA i Filadelfii oraz jak wygl¹da³o ich
tworzenie.

Tego samego dnia spotka³em siê jesz-
cze z Councilman at Large Davidem Oh,
czyli radnym miasta Filadelfia. Nasze spo-
tkanie by³o zdecydowanie krótsze i mniej
merytoryczne, ale równie¿ owocne. Roz-
mawialiœmy o projektach realizowanych

Leszek Pochroñ-Frankowski wraz z Nancy Gilboy w jej
biurze w Filadelfii

David Oh – radny miasta Filadelfia
z Leszkiem Pochroñ-Frankowskim

Leszek Pochroñ-Frankowski umieszcza swój
podpis na œcianie w International Visitors Center

Fot. Arch.

Fot. Arch.Fot. Arch.
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W czasie spotkania dr Jerzy Karpiñski zwróci³ uwagê na
wiele spraw zwi¹zanych z utrzymaniem sprawnoœci fizycz-
nej i psychicznej osób trzeciego wieku. W sposób obrazowy
udzieli³ informacji i wskazówek medycznych dotycz¹cych
seniorów. G³ównie zachêca³ do:
– zastosowania udogodnieñ w mieszkaniu zabezpieczaj¹-

cych uk³ad kostny przed urazami;
– spacerów bli¿szych i dalszych po œwie¿ym powietrzu;
– kontaktów z rodzin¹, s¹siadami, znajomymi;
– æwiczeñ umys³u poprzez: rozwi¹zywanie krzy¿ówek,

czytanie prasy, ksi¹¿ek, malowanie, chodzenie na wyk³a-
dy, do kina, teatru, na koncerty;

– unikania stresów i z³ych bodŸców emocjonalnych po-
przez ograniczenie ogl¹dania telewizji;

– ograniczenie spo¿ycia cukru i soli, stosowanie dietetycz-
nych potraw przy schorzeniach uk³adu pokarmowego;

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk” – działa

W zdrowym ciele zdrowy duch
Drugie spotkanie o tematyce medycznej z cyklu „Pogodna staroœæ” odby³o siê 15 listopada 2012 r. w sali Muzeum
Archeologicznego w Gdañsku przy ul. Mariackiej 25/26. Wyk³ad wyg³osi³ p. dr Jerzy Karpiñski – dyrektor Wydzia³u Zdrowia
Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.

przez radnego i o mniejszoœci polskiej
w Filadelfii. Od moich gospodarzy otrzy-
ma³em upominki, które planujê rozdaæ
jako nagrody w turniejach sportowych dla
m³odzie¿y ze Œródmieœcia.

Ca³oœæ wywar³a na mnie ogromne wra-
¿enie, ¿a³ujê jednak, ale nie mam za bardzo
komu siê tym pochwaliæ i wszystkie zawar-
te tam przeze mnie znajomoœci zostawiam
tylko dla siebie. Kilka miesiêcy póŸniej,
gdy sama uczelnia (Chestnut Hill Collage),
która goœci³a mnie w czerwcu, dowiedziaw-
szy siê, ¿e pracujê jako sta¿ysta w ONZ
Habitat w Nowym Jorku, zaprosi³a mnie do

siebie w jako prelegenta podczas sympo-
zjum zorganizowanego dla setki studen-
tów. Jest to druga wa¿na sprawa, o jakiej
muszê napisaæ. Tematem omawianym prze-
ze mnie na wspomnianym sympozjum mia³
byæ, tylko mój sta¿ w ONZ i jak mi siê
uda³o na niego dostaæ. Organizatorzy po-
prosili mnie jednak, abym powiedzia³ o prze-
mianach ustrojowych w Polsce z roku
1989 oraz o moich doœwiadczeniach z pra-
cy w Radzie Dzielnicy jak o wyborach do
Sejmu RP w 2011 roku. Nie ukrywam, ¿e
przeprowadzenie tego wyk³adu by³o dla
mnie wyró¿nieniem, jak i zarówno du¿ym

wyzwaniem. Nasuwa mi siê na koniec tyl-
ko jedno pytanie: dlaczego w Polsce nie
mam komu i jak powiedzieæ o tym co tutaj
robi³em? W Filadelfii dosta³em odpowied-
nie honorarium za opisanie wspomnia-
nych zagadnieñ. By³bym dumny, gdybym
bez wynagrodzenia móg³ opisaæ, opowie-
dzieæ szerszemu gronu s³uchaczy w Polsce
moj¹ pracê w USA oraz jakie daje ona
mo¿liwoœci.

LESZEK POCHRON-FRANKOWSKI

ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO RADY

DZIELNICY GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE

Panie mia³y b³ysk w oku a to za spraw¹… osobistego uroku prelegenta

Fot. Arch.

– przyjmowanie posi³ków, p³ynów i zaleconych leków
o w³aœciwych porach dnia i w odpowiednich ilo-
œciach.
Odpowiedzia³ na wszystkie zadane pytania w sposób

jasny i wyczerpuj¹cy. W spotkaniu uczestniczy³o szeœædzie-
siêcioro seniorów nie tylko ze Œródmieœcia, ale i z innych
dzielnic Gdañska. Przebieg³o ono w mi³ej i ciep³ej atmos-
ferze w bardzo dobrych warunkach lokalowych.

Dziêkujemy:
– prelegentowi – dr Jerzemu Karpiñskiemu za interesu-

j¹cy wyk³ad,
– Dyrekcji Muzeum Archeologicznego w Gdañsku przy

ul. Mariackiej 25/26 za udostêpnienie Sali

DANUTA ZNAMIEROWSKA

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPO£ECZNEJ

PRZY STOWARZYSZENIU „NASZ GDAÑSK”Dr Jerzy Karpiñski zachwycony zdrowiem i kondycj¹ in¿. arch. Stanis³awa
Michela

Fot. Arch.
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D³ugie Ogrody ju¿ od XIV w. by³y
dzielnic¹ ogrodów na szlaku na ¯u³awy
i Mierzejê, ale szczyt œwietnoœci tego rejo-
nu przypisuje siê na okres XVII–XIX w.
(np. w wieku XVIII niektórzy cudzoziem-
cy porównywali je z paryskimi Polami
Elizejskimi).

Wspólne dzia³anie

Jednym z najbardziej urokliwych i atrak-
cyjnych miejsc sta³ siê – wybudowany w la-
tach 1751–1760 przez marsza³ka nadwor-
nego koronnego, Jerzego Augusta Mniszcha
najpiêkniejszy w Gdañsku – pa³ac baroko-
wy i zespó³ ogrodowo-parkowy, siêgaj¹cy
320 m – a¿ do ul. Angielska Grobla. Pa³ac
(w którym nocowa³ sam Napoleon Bona-
parte) przechodzi³ z r¹k do r¹k (od Mnisz-
chów kupi³ go kupiec gdañski Rottenburg,
który wkrótce sprzeda³ go królowi Frydery-
kowi), a w 1905 r., z nieznanych w³aœciwie
przyczyn zosta³ rozebrany. Pozosta³ po
nim park (zwany czêsto „Parkiem œw.
Barbary”), który mimo znacznego okroje-
nia, s³u¿y³ mieszkañcom przez nastêpny
wiek – tak¿e po II wojnie œwiatowej.

O ten park upomnieli siê ostatnio miesz-
kañcy rejonu ulic D³ugie Ogrody – Angiel-
ska Grobla – Œw. Barbary, a ich starania
popar³a dynamicznie dzia³aj¹ca Rada Dziel-
nicy Gdañsk – Œródmieœcie. Dzia³ania te,
pilotowane przez bardzo zaan-
ga¿owan¹ radn¹ dzielnicy –
Martê Mê¿yk – wspar³y takie
autorytety, jak: prof. Andrzej
Januszajtis, wybitny architekt
Stanis³aw Michel, dzia³acze
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk,
radny miejski Marek Bumblis,
a tak¿e Forum Rad Dzielnic
pod przewodnictwem pani Be-
aty Matyjaszczyk.

Powróæmy do tamtych lat.
Zbudujmy nowe

Entuzjazm organizatorów
tych dzia³añ udzieli³ siê miesz-
kañcom – szczególnie tym, któ-
rzy wspominaj¹c swoje dzieciñ-
stwo i m³odoœæ, widz¹ urokliwy
park, zadbany plac zabaw, œwie-

Cenna inicjatywa mieszkańców Śródmieścia

Gdzie s¹ ogrody z tamtych lat?
Rada Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie postawi³a przed sob¹ ambitne zadanie: przywrócenie rodzinnemu miastu chocia¿
czêœci blasku i œwietnoœci, jakie przez wieki podziwiali przybywaj¹cy do grodu nad Mot³aw¹ goœcie. Podziw ten wzbudza³y
zarówno piêkna, oryginalna architektura, têtni¹cy ¿yciem port, bogate stroje mieszczan, dba³oœæ o rozwój kultury – ale
tak¿e zami³owanie do zak³adania piêknych parków i ogrodów, otaczaj¹cych skromne stosunkowo dworki i pa³ace.

tlicê rejonow¹ przy ul. Œw. Barbary gdzie
odbywa³y siê zarówno zajêcia dla dzieci
i seniorów, jak i mia³y miejsce pierwsze
randki na organizowanych tu potañcówkach
i koncertach (tak, tak – wystêpowa³y tu
nawet Czerwone Gitary).

Za postulatami mieszkañców i radnych
posz³y konkretne dzia³ania:
– w oparciu o plan zagospodarowania prze-
strzennego Gdañsk – Œródmieœcie, Stani-
s³aw Michel sporz¹dzi³ plan rewitalizacji
parku – z koncepcj¹ utworzenia poszcze-
gólnych stref u¿ytkowania (czêœæ parko-
wa, rekreacyjna, osobny wybieg dla psów,
itp.);
– Rada Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie
podjê³a Uchwa³ê o przeznaczeniu czêœci
pozostaj¹cych w jej gestii funduszy na roz-
poczêcie prac przywracaj¹cych parkowi
dawn¹ œwietnoœæ (z tych funduszy, kosz-
tem 17 tys. z³ ustawiono ju¿ wzd³u¿ alejek
parkowych kilkanaœcie ³awek parkowych
o solidnej konstrukcji);
– poprzez Forum Rad Dzielnic – z³o¿ono
projekt w konkursie „Zagospodarowanie
terenów zielonych” i w wyniku uzyskania
w nim œrodków w wys. 20 tys. z³ zlecono
Centrum Ogrodniczemu „Justyna” wyko-
nanie ma³ej architektury zielonej. Po kon-
sultacjach z radnymi i mieszkañcami (spo-
tkania odby³y siê m.in. w filii nr 43 WiMBP

w Gdañsku, przy ul. Angielska Grobla) –
Centrum zaproponowa³o obsadzenie tere-
nu krzewami ozdobnymi o podwy¿szonej
trwa³oœci, utworzenie w centralnej czêœci
ogromnego kwietnika z 1000 tulipanów
i (na zmianê) ró¿, przyciêcie sanitarne za-
chowanego drzewostanu, itp. Nale¿y wspo-
mnieæ, ¿e pani Justyna osobiœcie nadzoruje
prace – zmniejszaj¹c tym samym koszt prac;

Park, Dom S¹siedzki, Klub Seniora
„Mot³awa”

– rozpoczêto rozmowy i konsultacje z ró¿ny-
mi organizacjami, przedsiêbiorstwami i sto-
sownymi urzêdami w celu pozyskania part-
nerów do realizacji projektu odtworzenia nie
tylko kompleksu parkowego, ale te¿ Domu
S¹siedzkiego – jako centrum spo³eczno-kul-
turalnego i integracyjnego dla mieszkañców
zarówno starej czêœci, jak i nowopowstaj¹-
cego Osiedla Angielska Grobla. W opuszczo-
nym obecnie budynku przy ul. Œw. Barbary
znalaz³by sw¹ siedzibê równie¿ coraz bardziej
liczny i aktywny Klub Seniora „Mot³awa”.

Rozbudzenie wœród mieszkañców ak-
tywnoœci spo³ecznej, poczucia to¿samoœci
z „ma³¹ Ojczyzn¹”, jak¹ jest dla nich ten
rejon œródmieœcia Gdañska – jest rzecz¹ nie
do przecenienia. Gdañsk zawsze by³ piêk-
ny dzia³aniem i trosk¹ swoich mieszkañców
– jest szansa na odtworzenie tych wiêzi.

Œwiadcz¹ o tym: zapa³, z jakim
podjêli siê sprz¹tania parku,
uczestnictwo w spotkaniach po-
œwiêconych omawianemu pro-
jektowi, chêæ poznania historii
swojej dzielnicy – wiadomoœci
o niej uzyskuj¹ m.in. dziêki ma-
teria³om przygotowywanym we
wspomnianej ju¿ Filii nr 43 Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej przy ul. Angielska
Grobla, wspó³pracy ze Stowa-
rzyszeniem Nasz Gdañsk, itp.

Wyra¿am nadziejê, ¿e ten
entuzjazm i starania wszystkich
stron – znajd¹ swój szczêœliwy
fina³.

ZOFIA GO£UB-KOWALSKA,

KIEROWNIK FILII NR 43 WIMBP

Pa³ac przy D³ugich Ogrodach (wybudowany w 1750 r. dla starosty
Jerzego Wandalina Mniszcha, w 1812 goœci³ Napoleona, potem by³
prusk¹ komendantur¹, rozebrany w 1905). By³y propozycje odbudowy.
Zamierzenia Rady Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie dotycz¹ czêœci daw-
nego parku, przekszta³conej póŸniej w cmentarz œw. Barbary.
Na zdjêciu: Pa³ac Jerzego Wandalina Mniszcha (zdjêcie z 1905 r.)

Fot. Arch.
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W partiach chóralnych wyst¹pi³ Polski
Chór Kameralny Schola Cantorum Geda-
nensis, a czêœci instrumentalne prezentowa-
³a Polska Filharmonia Kameralna Sopot.
Ca³oœci¹ zespo³u dyrygowa³ znany z wielu
wybitnych dokonañ artystycznych maestro
Jan £ukaszewski.

Jest Panna, co porodzi³a syna Bo¿ego,
s¹ pasterze i anio³owie…

Intryguj¹ce s¹ okolicznoœci powstania
„Mesjasza” i historia jego odbioru. Haendel
od 1713 r. dzia³aj¹cy w Anglii, na skutek
intryg wrogiego mu œrodowiska konkuren-
cji, zmuszony by³ w 1741 r. wyjechaæ do
bardzo przychylnej mu Irlandii. Postanowi³
„ofiarowaæ temu szlachetnemu i uprzejme-
mu narodowi coœ nowego” i jedni podaj¹, ¿e
w ci¹gu dwóch tygodni (29 VIII–14 IX) inni,
¿e w ci¹gu trzech tygodni (23 VIII–14 IX)
1741 r. napisa³ partyturê do „Mesjasza”, któ-
rego libretto tworz¹ fragmenty Starego i No-
wego Testamentu zestawione w ca³oœæ przez
Karola Jennesa. Prawykonanie „Mesjasza”
mia³o miejsce w Dublinie.

Wróæmy zatem do gdañskiego wykona-
nia oratorium. Treœci uobecnione w „Me-
sjaszu” wspó³gra³y z wystrojem wnêtrza Ba-
zyliki œw. Miko³aja, w której znajdujemy
wszystkich wielkich bohaterów tego orato-
rium. Jest Panna, co porodzi³a syna Bo¿ego,
s¹ pasterze i anio³owie, jest wojsko niebiañ-
skie, jest Pos³aniec Przymierza i m¹¿ bole-
œci Baranek Bo¿y. Wszyscy s³uchaj¹ na-
tchnionej muzyki i natchnionych s³ów. Mowa
ksi¹g Testamentowych o¿ywiona jest poli-
fonicznym brzmieniem chórów oraz ariami
i duetami sopranów, altów, tenorów i basów.
Mowa ta, przytoczona w oratorium, sk³ada
siê na opowieœæ o Bo¿ym Narodzeniu, ¿yciu
i mêczeñstwie Mesjasza oraz o zbawieniu
wierz¹cych. Pojawiaj¹ siê s³owa, które rani¹
jak uderzenia biczem i s¹ s³owa, które koj¹
cierpienie. Rozgl¹dam siê po koœciele i treœci
te znajdujê w epitafijnych cytatach i w o³-
tarzowych obrazach.

Radoœnie rozbrzmiewa³o s³awne „Alleluja”

DŸwiêki koncertu cudownie rozchodz¹
siê po gotyckim wnêtrzu. Szlachetnoœæ
dŸwiêku jest zachwycaj¹ca.

W Bazylice św. Mikołaja

„Mesjasz” na Bo¿e Narodzenie
22 grudnia w sobotê w Bazylice œw. Miko³aja mia³o miejsce niezwyk³e wydarzenie artystyczne.
Zaprezentowane zosta³o monumentalne oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Haendla. O godz. 20,
pojawili siê wykonawcy o najwy¿szej renomie i bogatym dorobku artystycznym. Wykonawcami partii solowych

byli: Agnieszka Koz³owska (sopran), Agnieszka Rehlis (alt), Krystian Adam Krzeszowiak (tenor) i Wojciech Gierlach (bas).

Dzie³o muzyczne ma swoj¹ dynamikê
i swój rytm. W treœci „Mesjasza” jest ca³e
bogactwo emocji prze³o¿onych na muzycz-
ny jêzyk. Emocje te zosta³y umiejêtnie
przedstawione przez artystów. Chór o oczysz-
czeniu synów Lewiego w epizodzie No. 7
œpiewa z przejêciem. Pifa, pozwala odetchn¹æ
i rozejrzeæ siê po wnêtrzu. Bas zaœpiewa³
wyj¹tkowo piêknie i wyraziœcie w epizodzie
9 i 10. Recytatyw o pojawieniu siê anio³a
(No. 13) œpiewany by³ delikatnie, z uczu-
ciem. Dla odmiany chór w „Podnieœcie g³o-
wy” (No. 30), œpiewany by³ ¿ywo i rado-
œnie. Jak¿e dojmuj¹co brzmia³y, œpiewane
ze wspó³czuciem i boleœci¹, s³owa lamen-
tacji o cierpieniu Chrystusa (No. 27). Chór
o g³osicielach dobrej nowiny (No. 33)
œpiewa³ dostojnie i dworsko, a uzupe³nia-
j¹cy go w nastêpnym fragmencie sopran
brzmia³ wdziêcznie. Chór burzliwie i gwa³-
townie nawo³ywa³ do buntu przeciw tyra-
nom (No. 37). Radoœnie rozbrzmiewa³o
s³awne „Alleluja” (No. 39) . Wszyscy wyko-
nawcy zas³u¿yli na najwy¿sze pochwa³y.

Forma oratorium jest równie¿ bogata
i zró¿nicowana. Œpiew chóru o narodzinach
Dzieci¹tka (No 11) ma formê wytworn¹
i kunsztown¹. Wokaliza w epizodzie No. 16
porywa wirtuozeri¹. Sopran o utrudzonych
¿yciem (No. 17) urzeka œpiewnoœci¹. Chór
o zbawiennym dzia³aniu ran Chrystusa (No.
22) zachwyca polifonicznym opracowa-
niem. Równie piêknie polifonicznie za-
brzmia³ psalm 22:9 z dojmuj¹cymi s³owami

o wybawieniu Chrystusa (No. 25). Zawo-
³anie o pok³onie dla Zbawcy (No. 31) za-
chwyca witra¿owym bogactwem dŸwiêku.

Wielka modlitwa do Najwy¿szego

Niemal ju¿ w finale sopran daje spokoj-
ny, piêkny, wokalny wyk³ad o tym, ¿e Bóg
usprawiedliwia nas, a Jezus wstawia siê za
nami (No. 46). Zachwycaj¹ pe³ne ozdobnego
wdziêku melizmaty w wielu miejscach par-
tytury. Ca³oœæ oratorium zamknê³o rozbu-
dowane polifonicznie, sakramentalne Amen.
Liczne powtórzenia libretta pozwoli³y ws³u-
chaæ siê w tekst oraz g³êbiej go prze¿yæ i zro-
zumieæ.

„Mesjasz” poœwiêcony jest Zbawicielowi.
Jest te¿ wielk¹ modlitwa do Najwy¿szego.
Przez dwie godziny, s³uchacz idzie tropem
Testamentowych myœli opowiadaj¹cych i ko-
mentuj¹cych eschatologiczne dzie³o Stwórcy.
„Mesjasz” przepe³niony jest oczyszczaj¹cym
Duchem Bo¿ym. Rozpoznawalnym auto-
grafem Haendla jest porywaj¹ce i pe³ne
triumfuj¹cej mocy i optymizmu „Alleluja”,
w którym piêkno melodii ³¹czy siê z kunsz-
town¹ polifoniczn¹ form¹. Nie przypadkiem
wiêc na bis wykonano ten w³aœnie fragment
oratorium. Dzie³o nied³ugo bêdzie liczyæ
bêdzie 300 lat i ma ogromn¹ tradycjê wy-
konawcz¹, có¿ wiêc nowego mo¿na o nim
powiedzieæ? Utwór ci¹gle tchnie œwie¿oœci¹
i oryginalnoœci¹, nie nu¿y, a w trakcie jego
s³uchania udzielaj¹ siê emocje zwi¹zane
zarówno z tekstem, jak i znakomit¹ jego in-
terpretacj¹. I w³aœnie jeszcze parê s³ów o wy-
konaniu. „Mesjasz”, to gigantyczne i prze-
bogate muzycznie dzie³o, wymagaj¹ce od
œpiewaków wokalnej wirtuozerii. Utwór jest
naje¿ony trudnoœciami, ozdobnikami, kon-
trapunktami, zmienn¹ rytmik¹ i wyró¿nia
siê zmiennymi emocjami i dramatycznym
zró¿nicowaniem. Te wszystkie wartoœci znaj-
dujemy w gdañskim wykonaniu „Mesjasza”.
A uroku ca³oœci doda³o cudowne wnêtrze
Bazyliki œw. Miko³aja. To wszystko razem
sprawi³o, ¿e kolejny doroczny koncert Bo-
¿onarodzeniowy odniós³ autentyczny sukces
i okaza³ siê prawdziw¹ uczt¹ dla ducha.

TEKST I ZDJÊCIE

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

O³tarz przedstawiaj¹cy op³akiwanie
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Kolejny raz przekona³em siê, ¿e warto
pisaæ i poszukiwaæ poprzez media.

W krakowskim domu Bogus³awa Sa³êgi

Ale po kolei. W ubieg³ym roku, w ma-
jowym wydaniu „Naszego Gdañska” Nr 5
(130), ukaza³ siê artyku³ pt. „Ca³y czas
pragnê siê zobaczyæ, jak najprêdzej i ¿yæ
na Wasz¹ Korzyœæ” zwi¹zany z pami¹tka-
mi – po zes³anej do Kazachstanu – rodzi-
nie zamordowanego w Katyniu mjr Jana
Sa³êgi. Wspomniane pami¹tki dosyæ krêt¹
drog¹ dotar³y do Muzeum II Wojny Œwia-
towej w Gdañsku. W artykule napisa³em,
¿e poszukujê synów bohatera – Boles³awa
i Bogus³awa Sa³êgów i ich rodzin i zamie-
œci³em apel w tej sprawie. Tekst opubliko-
wano równie¿ na stronie internetowej Sto-
warzyszenia ,,Nasz Gdañsk” i na portalu
www.portalpomorza.pl

W kilka miesiêcy póŸniej, 22 paŸdzier-
nika, otrzyma³em przytoczon¹ we wstêpie
informacjê mailow¹. Oczywiœcie natych-
miast zatelefonowa³em. Po kilku sympa-
tycznych rozmowach telefonicznych byli-
œmy ju¿ umówieni. 20 listopada 2012 r.
trzyosobow¹ ekip¹ pojawiliœmy siê w kra-
kowskim domu Bogus³awa Sa³êgi. Zosta-
liœmy niezmiernie mi³o przyjêci przez nie-
go, jego ¿onê Mariê i ich doros³e ju¿ dzieci
Anitê i Andrzeja. Po sympatycznej rozmo-
wie nadszed³ czas na wywiad z Bogus³a-
wem Sa³êg¹. Jego wspomnienia wzbogaci-
³y istotnie nasz¹ wiedzê o jego rodzinie i jej
losach. W przysz³oœci zostan¹ wykorzysta-
ne w dzia³alnoœci powstaj¹cego w Gdañsku
Muzeum II Wojny Œwiatowej. Ju¿ dzisiaj
jednak mo¿emy siê podzieliæ jej fragmen-
tami z naszymi Czytelnikami. Mo¿e znaj-
dzie siê jeszcze ktoœ, kto doda kolejne szcze-
gó³y to tej niezwyk³ej historii?

Zd¹¿yli jeszcze pojechaæ nad morze

Bogus³aw Sa³êga-Starzecki, urodzi³ siê
we Lwowie 26 kwietnia 1932 r. Dzieciñ-
stwo spêdzi³ na wspólnych zabawach ze
swoim starszym o dwa lata bratem, Bole-
s³awem. Dzieciêce lata wspomina jako mi³e,

C.d. artykułu pt. ,,Cały czas pragnę się zobaczyć jak najprędzej
i żyć na Waszą Korzyść”

Tu³aczy los rodziny
majora Jana Sa³êgi

„Witam Panie Waldemarze. Znalaz³am artyku³, który Pan napisa³ w maju na temat mojego dziadka mjr Jana Sa³êgi,
który zgin¹³ w Katyniu. Bogus³aw Sa³êga jest moim ojcem i mieszka w Krakowie. Je¿eli bêdzie mia³ Pan czas, to proszê
zadzwoniæ pod mój numer telefonu (…). Pozdrawiam / Anita Sa³êga.”

weso³e i spokojne. Mieszkali w Toruniu.
Z okien domu widzieli koszary, gdzie oj-
ciec by³ oficerem szkoleniowym artylerii
konnej. Co roku latem jeŸdzili do Lwowa
do rodziny jego matki. Doskonale zapa-
miêta³ ostatnie wakacje przed wybuchem
wojny. Po pobycie w górach zwiedzili Kra-
ków i zd¹¿yli jeszcze pojechaæ nad morze.
Sielankê rodzinn¹ przerwa³ 1 wrzeœnia
1939 r., wybuch³y dzia³ania wojenne. Wraz
z bratem przygl¹dali siê wchodz¹cym do
toruñskich koszar rekrutom i wychodz¹cym
z nich ju¿ uzbrojonym oddzia³om. W nocy

Wkrótce te¿ ponownie wyruszyli w drogê.
Ojciec mia³ siê stawiæ w jednostce woj-
skowej w okolicach Lwowa. Tak, jak po-
przednio i tym razem pojechali samocho-
dem. Po przybyciu do Lwowa po¿egnali
siê z ojcem i by³o to ich ostanie po¿egna-
nie, wiêcej ju¿ siê nigdy nie spotkali.

Rozpoczê³a siê sowiecka okupacja

We Lwowie prze¿yli gwizd i huk wy-
buchu bomb atakuj¹cych wojsk sowiec-
kich. Do dzisiaj prze¿ywa gorycz klêski
i ³amie mu siê g³os przy tamtym wspo-
mnieniu:

– Na naszej ulicy sta³y okopane cztery
polskie armaty… By³ to przykry widok,
gdy polscy ¿o³nierze siê poddawali. Ze z³o-
œci¹ i rozpacz¹ rzucali na wielki stos swoje
karabiny – mówi pan Bogus³aw.

Rozpoczê³a siê sowiecka okupacja, na
ulicach pojawili siê komuniœci uzbrojeni
w karabiny i czerwone opaski na rêkawach.
Przygnêbiaj¹ce wra¿enie wywiera³y, co
wry³o siê w pamiêæ pana Bogus³awa, po-
rozwieszane przez sowietów na ulicach
napisy oœmieszaj¹ce polskie wojsko we
Lwowie.

W pocz¹tkowym okresie okupacji jego
rodzinê pozostawiono w spokoju. Tylko
do czasu. Nasta³ 14 kwietnia 1940 r. By³a
godzina druga w nocy, gdy ciszê przerwa³
dzwonek i g³oœne walenie kolbami w drzwi
ich mieszkania. Grup¹ sowieckich ¿o³nie-
rzy kierowa³ cywil. To on te¿, po rewizji
domu, wyda³ im krótkie i stanowcze pole-
cenie: „Macie dwadzieœcia minut na spa-
kowanie siê. Mo¿ecie zabraæ z sob¹ tylko
tyle, ile mo¿ecie wzi¹æ do r¹k”. Nie pozwo-
lono im zabraæ ze sob¹ ¿ywnoœci, zabro-
niono po¿egnanaæ siê z ciotk¹ i dziadkami.
Aresztowano jego matkê, jego dziewiêcio-
letniego brata Boles³awa i jego, mia³ wów-
czas siedem lat. Wraz z nimi wyprowadzo-
no równie¿ przyjaciela rodziny, Romualda
Staszeckiego.

Po drodze aresztowano jeszcze jedn¹
kobietê – Rusinkê, a wraz z ni¹ jej 16 let-
ni¹ córkê i 14 letniego syna. Potraktowano

Bogus³aw Sa³êga w jego krakowskim mieszkaniu

Fot. Waldemar Kowalski

1 wrzeœnia wyjechali swoim samochodem
do £odzi, gdzie ojciec mia³ przydzia³ mobi-
lizacyjny. Po drodze widzieli ³uny po¿a-
rów i s³yszeli huk wybuchaj¹cych bomb.

Po krótkim pobycie w £odzi pu³k ojca
wyruszy³ na front.

– Armaty wyruszy³y wczeœniej, a ¿o³-
nierze szli d³ug¹ kolumn¹, mieli b³yszcz¹-
ce buty i byli œlicznie ubrani – przypomina
sobie pan Bogus³aw.

Jeszcze tego samego dnia wraz z ojcem
wyruszyli samochodem do Warszawy. Nad
niebem stolicy lata³y niemieckie samoloty.
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ich inaczej, pozwolono im zabraæ sporo
¿ywnoœci, a ¿o³nierze pomagali im nawet
zapakowaæ na samochód worki z m¹k¹
i kartoflami. Po przyjeŸdzie na dworzec
umieszczono ich w wagonach towarowych.
Jechali razem z rodzin¹ Rusinki, prze¿yli
dziêki jej pomocy ¿ywnoœciowej.

Zaczêli razem g³oœno œpiewaæ
„Jeszcze Polska nie zginê³a…!”

Wzruszaj¹ce pozosta³o dla niego prze-
kroczenie by³ej polskiej granicy. Przez
zakratowane okienka widzieli po³amany
s³up graniczny i zniszczon¹ budkê stra¿ni-
ka. Na granicy czekali do chwili, a¿ zebra-
³y siê trzy sk³ady poci¹gów. Gdy ruszyli,
sta³o siê coœ niezwyk³ego. Wszyscy uwiê-
zieni w poci¹gach Polacy zaczêli razem
g³oœno œpiewaæ „Jeszcze Polska nie zginê-
³a…!”

Podró¿ poci¹giem trwa³a do 1 maja
1940 r. Wtedy zatrzymali siê w mieœcie

Ajaguz we wschodnim Kazachstanie (ob-
wód semipa³atyñski). Tam zapakowano ich
na ciê¿arówki i przewieziono do odleg³ej
o oko³o 150 km wsi kazachskiej Omajbu-
³aku. Trafi³o tam blisko 120 osób, g³ównie
kobiety z dzieæmi. Relacja z pobytu tutaj
jest podobna do wielu innych z³o¿onych
przez zes³anych do Kazachstanu. Dominu-
je w niej wspomnienie g³odu i pluskiew,
mroŸnej zimy i braku opa³u, a tak¿e œmieræ
zes³añców z wyczerpania i nabytych cho-
rób.

Wiosn¹ 1941 r. uda³o im siê przenieœæ
do miasteczka Urzhar. Mieszkali kolejno
u Rosjanki, która najpierw ich nakarmi³a,
a póŸniej okrad³a, u kazachskiego NKWD-
-dzisty, u ubogiego, lecz porz¹dnego Tata-
ra. Tutaj te¿ zasta³a ich wieœæ o tworzeniu
Armii Polskiej. Matka, która przed wojn¹
pozna³a gen. W³adys³awa Andersa, napi-
sa³a do niego list. W jego imieniu odpowie-
dzia³ inny oficer, otrzymali pisemne zapro-
szenie.

Po wielu przygodach – pieszo, okazyj-
nymi samochodami i poci¹giem z Ajaguz
przez A³ma Atê i Taszkient – dotarli do
obozu polskiego w Yangiyo

,
l w Kazachsta-

nie. Towarzysz¹cy im nieustannie przyja-
ciel Roman Staszecki podobnie, jak we
wczeœniejszych miejscach, szybko znalaz³
zatrudnienie jako lekarz. Z Yangiyo

,
l wy-

jechali jednym z ostatnich poci¹gów w sierp-
niu 1942 r. Po kolejnych perturbacjach
uda³o im siê dotrzeæ na statek i dop³yn¹æ
do Pahlawi w Iranie. W rozstawionych na
pla¿y namiotach spêdzili kilka tygodni.
Autokarami zostali przewiezieni do Tehe-
ranu.

Teheran, Karaczi, Kenia, Uganda,
Australia

Niestety tu³aczego losu nie by³o koñca.
Z Teheranu zostali przewiezieni do Karaczi
w Pakistanie. Stamt¹d okrêtem przep³ynêli

do Mombasy w Kenii. Dalej by³a podró¿
poci¹giem do Ugandy. Spêdzili w niej kil-
ka lat, w trakcie których, wraz z bratem,
podj¹³ przerywane wczeœniej kilkakrotnie
kszta³cenie siê w polskiej szkole. W Ugan-
dzie jego matka wziê³a œlub koœcielny z ich
przyjacielem Romanem Staszeckim. Wie-
dzieli ju¿, ¿e ich ojciec pad³ ofiar¹ Zbrod-
ni Katyñskiej. W trakcie pobytu w Afryce
ich rodzina powiêkszy³a siê o Bo¿enkê –
polsk¹ dziewczynkê, której matka zmar³a
szpitalu w Teheranie.

Z koñcem 1948 r. dostali zgodê na wy-
jazd do Australii, do komunistycznej Pol-
ski bali siê wracaæ. Greckim statkiem prze-
p³ynêli do Neapolu, stamt¹d dostali siê do
Rzymu. Po wielu trudnoœciach uda³o im
siê dostaæ na statek do Australii. Zamiesz-
kali w Sydney. Wraz z bratem ukoñczyli
studia medyczne. W Australii zawar³ zwi¹-
zek ma³¿eñski z Mari¹ z domu Branickich
– Polk¹, której rodzina równie¿ doœwiad-

Zdjêcie œlubne Boles³awy i Jana Sa³êgów

Mjr Jan Sa³êga na piêknym wierzchowcu,

konie by³y jego pasj¹

Mjr Jan Sa³êga z synem Bogus³awem i jego ¿ona, Boles³awa,

z synem Boles³awem. Zdjêcie sprzed wrzeœnia 1939 roku

Od lewej u góry Boles³awa Sa³êga i Romuald Staszecki, u do³u

od lewej Bogus³aw, Bo¿ena i Boles³aw w Teheranie
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Wœród licznie przyby³ych cz³onków i sympatyków GTPS, a tak¿e
goœci znaleŸli siê m.in.: prezes Gdañskiego Towarzystwa Naukowego
prof. Marek Weso³owski, sekretarz generalny GTN prof. Jerzy B³a-

¿ejowski oraz przewodnicz¹cy Wydzia³u I GTN prof. Marian Turek.
– Cieszê siê, ¿e mogê tu dzisiaj powitaæ a¿ tyle zacnych osób –

powiedzia³ prezes GTPS Beniamin Koralewski. – To dla nas nie tylko
zaszczyt, ale i ogromna satysfakcja, ¿e chcecie u nas goœciæ.

Nastêpnie wrêczono medale wybite z okazji 90-lecia powstania To-
warzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki w Gdañsku. Uhonorowano nimi
trzy osoby reprezentuj¹ce Gdañskie Towarzystwo Naukowe; prezesa
prof. dr hab. Marka Weso³owskiego, sekretarza generalnego prof. dr
hab. Jerzego B³a¿ejowskiego oraz przewodnicz¹cego Wydzia³u I GTN
prof. dr hab. Mariana Turka. Otrzymali oni tak¿e wypisane na czer-
panym papierze dyplomy oraz ksi¹¿kê dr Jaros³awa Balcewicza przy-
bli¿aj¹c¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki w okresie
miêdzywojennym, a tak¿e genezê powstania Wolnego Miasta Gdañska.

Integracyjne spotkanie
w GTPS

Koniec grudnia to doskona³a okazja do podsumowania mijaj¹cego roku oraz integracyjnego spotkania
w œwi¹tecznej atmosferze. Dodatkowym powodem zachêcaj¹cym do przybycia do Galerii „Punkt”

Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki by³ wernisa¿ oraz wrêczenie nagród.

Prof. Jerzy B³a¿ejowski, Jaros³aw Balcewicz, Beniamin Koralewski i Daniel Kufel

Beniamin Koralewski wrêcza medal prof. Markowi Weso³owskiemu

Ewa Rogaczewska wrêcza nagrodê prof. Tadeuszowi WoŸniakowi

czy³a tu³aczego losu. Z ich zwi¹zku uro-
dzi³o siê dwoje dzieci Andrzej i Anita.

Zachowa³ radoœæ ¿ycia i sprawia

wra¿enie prawdziwie szczêœliwego

cz³owieka

W 1973 r. zdecydowali siê na wyjazd
do Kanady. Zamieszkali w Winnipeg. Ca³¹
rodzin¹ zawsze marzyli o powrocie do Pol-
ski. Pierwszy odwiedzi³ j¹ w 1988 r. jego
syn Andrzej (pozna³ tu wówczas swoj¹
przysz³¹ ma³¿onkê). Bogus³aw z synem od-
wiedzi³ Polskê po raz pierwszy w 1989 r.,
ju¿ siê tak nie ba³, ¿e zaraz mog¹ zostaæ
aresztowani. W 2004 r. przeszed³ na eme-

ryturê i natychmiast z rodzin¹ przeprowa-
dzi³ siê do Polski. Zamieszkuj¹ w Krako-
wie. Jest szczêœliwy, ¿e po wielu latach tu-
³aczki móg³ powróciæ do Ojczyzny.
Utrzymuje te¿ kontakt z ojczymem, który
pozosta³ w Sydney w Australii, z przy-
bran¹ siostr¹, która pozosta³a równie¿ w
Australii w Melbourne i z bratem Boles³a-
wem, który pozosta³ w Winnipeg w Kana-
dzie, a który ze wzglêdu na swoje choro-
by, boi siê wyruszaæ w d³ugie podró¿e.

Mo¿na powiedzieæ historia zakoñczona
szczêœliwie. By tak siê jednak sta³o musia³
przejœæ przez wiele chwil, gdy on i jego ro-
dzina ociera³a siê o œmieræ. Brutalna wojna

pozbawi³a go ojca, nie pozbawi³a jednak
wiary w dobro. W trakcie swoich wspo-
mnieñ wielokrotnie siê wzrusza³, w oczach
pojawia³y siê ³zy, a g³os odmawia³ mu po-
s³uszeñstwa. Mimo baga¿u wielu cierpieñ
z przesz³oœci zachowa³ radoœæ ¿ycia i spra-
wia wra¿enie prawdziwie szczêœliwego dzi-
siaj cz³owieka. Umówiliœmy siê na kolejne
spotkanie przy najbli¿szej nadarzaj¹cej siê
okazji, a jego dzieci Anita i Andrzej zade-
klarowali chêæ przedstawienia innych pa-
mi¹tek rodzinnych.

WALDEMAR KOWALSKI

ZDJÊCIA ARCHIWALNE ZE ZBIORÓW

BOGUS£AWA SA£ÊGI

Fot. Lucyna Gireñ

Fot. Lucyna Gireñ Fot. Lucyna Gireñ
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Siedlisko wyw³aszczono z przeznacze-
niem na poligon na Gdañskim Jasieniu,
grunty rolne tak¿e, z tym, ¿e 2 lata póŸ-
niej, w roku 1966.

Jaka zasadnoœæ wyw³aszczenia?

Cel wyw³aszczenia tych gruntów zosta³
okreœlony jako tereny zastêpcze dla wojska
w zamian za przekazane przez stronê woj-
skow¹ tereny na Przymorzu, tzw. Czerwony
Dwór.

Co dziwne, ta nieruchomoœæ i kilka s¹-
siednich, równie¿ zosta³o wyw³aszczonych
z przeznaczeniem na ten sam cel, z kolei
inne nieruchomoœci pozostawiono ich w³a-
œcicielom. De facto wyw³aszczano co drug¹
nieruchomoœæ, co poddaje w w¹tpliwoœæ
zasadnoœæ ich wyw³aszczenia ju¿ od same-
go pocz¹tku, bior¹c pod uwagê, i¿ swoje
cele mia³oby realizowaæ tam wojsko.

Pomimo wyw³aszczenia gruntów rol-
nych, dotychczasowi w³aœciciele uprawiali
pole a¿ do koñca lat 90. W wyniku komu-
nalizacji mienia ogólnonarodowego teren
ten sta³ siê w³asnoœci¹ gminy.

W 2004 r. poprzednia w³aœcicielka wy-
st¹pi³a wraz z córkami (spadkobiercami
drugiego ze wspó³w³aœcicieli) z ¿¹daniem
zwrotu wyw³aszczonych gruntów rolnych
z uwagi na ich zbêdnoœæ na cel wyw³asz-
czenia.

I choæ fakt niewykorzystania nieruchomo-
œci na cel wyw³aszczenia w œwietle obowi¹-
zuj¹cych przepisów wydawa³ siê oczywisty,
to gmina, bêd¹ca w³aœcicielem nierucho-
moœci, odwo³a³a siê od decyzji o zwrocie
wyw³aszczonej nieruchomoœci, co wiêcej,
po utrzymaniu w mocy decyzji przez Wo-

Problematyka prawna szeroko pojętej reprywatyzacji (3)

A wojsko æwiczy³o tam
krok marszowy…

Rodzina G., jak wiele innych, zosta³a po wojnie, w ramach zakrojonej na szerok¹ skalê repatriacji, przewieziona do
Gdañska. Przydzielono jej w po³owie lat 50. XX wieku gospodarstwo rolne, sk³adaj¹ce siê z po³owy siedliska, które do
tej pory w ca³oœci by³o w³asnoœci¹ innej zabu¿añskiej rodziny oraz gruntów rolnych znajduj¹cych siê kilka kilometrów
dalej, przy obecnej ulicy Myœliwskiej.

jewodê Pomorskiego, wnios³a skargê do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
w Gdañsku.

Nieruchomoœæ po 40 latach
wróci³a do rodziny G.

W trakcie rozprawy przed s¹dem, pe³-
nomocnik gminy przekonywa³, i¿ wyw³asz-
czona nieruchomoœæ by³a wykorzystywana
przez wojsko m.in. do æwiczenia kroku
marszowego. S¹d jednak nie da³ wiary
tym twierdzeniom, zreszt¹ nie popartym
jakimikolwiek dowodami i oddali³ skargê.
Szczêœliwie gmina nie zaskar¿y³a wyroku
do NSA i nieruchomoœæ po 40 latach wró-
ci³a do rodziny G.

A na odzyskanej nieruchomoœci o po-
wierzchni ponad 60.000 m2 powsta³y dwie
inwestycje deweloperskie, wpasowuj¹ce siê
w bardzo intensywny rozwój, trwaj¹cy po
dzieñ dzisiejszy, terenów przy ulicy My-
œliwskiej i jej okolicach.

Niewielki fragment wyw³aszczonej nie-
ruchomoœci, na którym powsta³a droga pu-
bliczna, nie zosta³ zwrócony, gdy¿ – w jed-
nolitym w tym zakresie orzecznictwie s¹dów
administracyjnych – utrwali³ siê pogl¹d, i¿
drogi publiczne mog¹ byæ w³asnoœci¹ tylko
i wy³¹cznie Skarbu Pañstwa (drogi krajowe)
oraz jednostek samorz¹du terytorialnego:
gmin, powiatów i województw (odpowiednio
drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie).
Drogi publiczne s¹ zaliczane do kategorii rze-
czy wy³¹czonych z obrotu prawnego (res
extra commercium) i nie mog¹ byæ w³asno-
œci¹ innych podmiotów, ani¿eli te wymie-
nione powy¿ej. Zwrot takiej nieruchomoœci
jest niedopuszczalny nawet w sytuacji, gdy

cel wyw³aszczenia nie zosta³ zrealizowany
na nieruchomoœci zgodnie z dyspozycj¹
art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami.

MAREK FORYŒ,

RADCA PRAWNY DART DG

TEL. 502 166 894

Ponadto Ewa Rogaczewska z Biura ds. Kul-
tury Urzêdu Miejskiego wrêczy³a nagrodê
Prezydenta Miasta Gdañska w dziedzinie
kultury prof. Tadeuszowi WoŸniakowi.

Wernisa¿ twórców zwi¹zanych z GTPS
zgromadzi³ obrazy tak znanych i cenionych
artystów jak chocia¿by prof. W³adys³aw

Jackiewicz, prof. W³odzimierz £ajming

czy te¿ prof. Hugon Lasecki. Z kolei
czêœæ nieoficjaln¹ umila³ wystêp zespo³u
muzyki kameralnej, a do skosztowania za-
chêca³y bogato zastawione sto³y. Podczas
imprezy swoj¹ dzia³alnoœæ zainaugurowa-
³a te¿ GTPS TV.

– Historia i dokonania Towarzystwa zo-
bowi¹zuj¹ nas do dalszej wytê¿onej pracy
na rzecz i dla dobra gdañskich twórców –
zaznacza dyrektor GTPS Daniel Kufel. –
Na pewno w nadchodz¹cym roku nie po-
przestaniemy na laurach.

JAROS£AW BALCEWICZ

Zbêdnoœæ nieruchomoœci na cel wy-
w³aszczenia zosta³a zdefiniowana w art.
137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami, zgodnie z którym: „Nie-
ruchomoœæ uznaje siê za zbêdn¹ na cel
okreœlony w decyzji o wyw³aszczeniu,
je¿eli:
1) pomimo up³ywu 7 lat od dnia, w któ-

rym decyzja o wyw³aszczeniu sta³a
siê ostateczna, nie rozpoczêto prac
zwi¹zanych z realizacj¹ tego celu

albo
2) pomimo up³ywu 10 lat od dnia, w któ-

rym decyzja o wyw³aszczeniu sta³a
siê ostateczna, cel ten nie zosta³ zre-
alizowany.

2. Je¿eli w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pk. 2, cel wyw³aszczenia
zosta³ zrealizowany tylko na czêœci
wyw³aszczonej nieruchomoœci, zwro-
towi podlega pozosta³a czêœæ.”

Z kolei z art. 2a. ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych
wynika, i¿ drogi krajowe stanowi¹ w³a-
snoœæ Skarbu Pañstwa. Natomiast ust. 2
tego przepisu stanowi, i¿ drogi woje-
wódzkie, powiatowe i gminne stanowi¹
w³asnoœæ w³aœciwego samorz¹du woje-
wództwa, powiatu lub gminy.
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Nastêpnie by³y to: komora dla pacho³-
ka, zbrojownia, sala na górze, komora
naprzeciwko niej, korytarz dolny, sklepio-
ne pomieszczenie, czeladna i izba tylna
oraz piwnica.

Krêcone schody wiod³y na wy¿sze

kondygnacje

Jak siê wydaje pierwsze dwa pomiesz-
czenia by³y na parterze, nastêpnie dwa na
pó³piêtrze, dalsze trzy na I piêtrze (œrod-
kowym – st¹d nazwa sali œrodkowej), ko-
lejne dwa na II piêtrze, ostatnie cztery –
w skrzydle bocznym i oficynie. Same na-
zwy nie daj¹ pe³nej orientacji
o przeznaczeniu izb. W uœci-
œleniu go pomagaj¹ wymie-
nione w testamencie sprzêty.

WejdŸmy wiêc do œrodka
i przyjrzyjmy siê jak wy-
gl¹da³y wnêtrza w r. 1625:
„Wielka sala” na parterze od
frontu, to typowa dla gdañ-
skiego domu epoki renesansu
reprezentacyjna sieñ, najwa¿-
niejsze pomieszczenie domu.
Tu przyjmowano goœci i za³a-
twiano wiêkszoœæ spraw. Strop
by³ zapewne kasetonowy, bo-
gato z³ocony, a œciany boczne
ozdobione charakterystyczny-
mi arkadkami, wspartymi na
rzeŸbionych konsolach. Na
wprost wejœcia, po prawej stronie proste
lub krêcone schody wiod³y na wy¿sze
kondygnacje. Przy jednej ze œcian sieni
znajdowa³ siê wymieniony w inwentarzu
„wielki szwedzki stó³ marmurowy”, przy-
kryty niebiesk¹ aksamitn¹ narzut¹; przy
nim i pod œcianami sta³y cztery du¿e fotele
i dwanaœcie wyœcie³anych krzese³ – wszyst-
kie czerwone. Oprócz du¿ego sto³u by³o
jeszcze piêæ stolików, okreœlonych jako
flazerowe (flasern) – byæ mo¿e z uwi-
docznionymi s³ojami (Flader) – z odk³a-
dan¹ klap¹. Do oœwietlenia s³u¿y³ m.in.
wielki kandelabr w kszta³cie anio³a, do
ogrzewania – kominek, zapewne na wprost
wejœcia (jak w póŸniejszym Nowym Domu

Nowa książka Andrzeja Januszajtisa – fragmenty

Wnêtrza Z³otej Kamieniczki

£awy obok Dworu Artusa), zaopatrzony
we wszystkie niezbêdne utensylia – po-
grzebacze, szuflê, szczypce i ekran z mo-
siê¿n¹ ram¹. Nad drzwiami – niestety, nie
podano nad którymi – wisia³ obraz przed-
stawiaj¹cy Lukrecjê.

D³ugi stó³ z orzecha, czarny stó³

z indyjskiego kamienia(?),

portrety Speimana i jego ¿ony,

poz³acane indyjskie ³ó¿ko…

Wystroju dope³nia³ kredens ze srebra-
mi, bo tak chyba trzeba rozumieæ s³owo
silberbank (dos³ownie „³awa na srebra”),

stó³ i sto³ek do pozytywu (organów), lu-
stro w srebrnej ramie oraz czerwone ko-
tary. W klatce schodowej, w g³êbi, praw-
dopodobnie sta³ piec, bo spis wymienia
pogrzebacze – pojedyncze i rozwidlone.
Tylna izba parteru, obok przejœcia na po-
dwórze, zwana doln¹ sal¹, zawiera³a m.in.
d³ugi stó³ z orzecha, czarny stó³ z indyj-
skiego kamienia(?), portrety Speimana
i jego ¿ony, poz³acane indyjskie ³ó¿ko,
taki¿ sto³ek i czarny sto³ek z laki. Nad ni¹
na antresoli by³a sypialnia – nietypowo,
bo w gdañskich domach sypialnie znajdo-
wa³y siê z regu³y na wy¿szych piêtrach.
Tutaj spis wymienia wielkie ³o¿e, stó³
z kamienn¹ p³yt¹, stolik „balwierski” czyli

toaletkê, ko³yskê z herbem rodzinnym,
poz³acane lustro, skrzynki (komódki) ³a-
weczki oraz mosiê¿ne „nogi piecowe”
czyli prawdopodobnie podstawki do prze-
noœnych piecyków lub grza³ek na wêgiel
drzewny. Obok znajdowa³a siê biblioteka,
której inwentarz niestety siê nie zachowa³.
Kolejna sala nosi³a nazwê poœredniej, co
oznacza zapewne po³o¿enie na œrodkowej
kondygnacji, od frontu. Sta³o tu tak¿e
³ó¿ko z orzechowego drewna i d³ugi stó³
„wraz z przynale¿nymi grami”. Przed sa-
l¹, w trakcie œrodkowym, wymieniono
szklan¹ latarniê, now¹ szafê na ubrania

i sprzêt „do regulowania ogrze-
wania”, co wskazuje na obec-
noœæ pieca. W trakcie tylnym
by³a jeszcze izba dla pacho³-
ka oraz zbrojownia, której in-
wentarz równie¿ niestety za-
gin¹³. W „górnej” sali czyli
sali na najwy¿szym piêtrze
wyliczono: marmurowy stó³,
stolik z czerwonego kamie-
nia, zielone ³ó¿eczko, ³awki
wokó³ œcian, „obraz Zuzan-
ny”, „tablicê uniwersaln¹”
(zapewne mapê œwiata), po-
z³acane lustro i malowane
kotary.

„Patelnia ogniowa”, dwie

wielkie beczki na miêso…

„Komora na przeciwko” (tylna) zawie-
ra³a dêbowy stó³ i ³awki dooko³a. W kory-
tarzu na dole wiod¹cym do skrzyd³a bocz-
nego spis wymienia maglownicê i szklan¹
latarniê, a w „sklepie” (sklepionej izbie) –
dêbowy stolik z szafk¹, piêæ mosiê¿nych
„nóg piecowych” i czerwone kotary. Dalej
by³a izba czeladna z wielkim dêbowym
sto³em i ³awami, oraz izba tylna (w ofi-
cynie) z kamiennym sto³em i ma³ym sto-
likiem z lipowego drewna, mosiê¿nym
¿yrandolem, lustrem w rzeŸbionej ramie,
a tak¿e kotarami, ³awami i listwami
(gzymsami) „wszêdzie dooko³a”. W dzie-
dziñcu zamontowano „patelniê ogniow¹”
i „wszystko co umocowane gwoŸdziami”,

•ród³a informacji o rozk³adzie i wystroju wnêtrz domu Speimana s¹ bardzo sk¹pe. Jednym z nich, niestety pozbawionym
rysunków, jest testament Jana i Judyty Speimanów z 27 stycznia 1625 r. (…) W otch³ani wieków przepad³y tak¿e za³¹czniki
z wykazami czêœci ruchomoœci. Wed³ug testamentu w „domu rodowym” (Stammhaus), w jaki zgodnie z wol¹ testatorów
przekszta³cono kamieniczkê przy D³ugim Targu, by³y nastêpuj¹ce pomieszczenia: wielka izba, sala dolna, sypialnia,
biblioteka, sala œrodkowa.

Sieñ Lwiego Zamku, jako przyk³ad reprezentacyjnej gdañskiej sieni epoki

renesansu



Wszystkie one wystêpuj¹,
i to z bardzo bogatym wyposa-
¿eniem, pod has³em: „Inwen-
tarz ruchomoœci nale¿¹cych do
ogrodu”. Sk¹din¹d wiadomo,
¿e Speimanowie mieli elegan-
ck¹ rezydencjê na Nowych
Ogrodach „po lewej stronie”
(id¹c od miasta), w której
w 1623 r. podejmowali parê
królewsk¹. Jak zanotowali skru-
pulatnie kronikarze „królowa
za¿y³a tam k¹pieli”. Wygl¹da
na to, ¿e w³aœciciele chêtniej
tam przebywali ni¿ przy ha³a-
œliwym D³ugim Targu. Z dru-
giej strony w testamencie nie
ma mowy o wyposa¿eniu do-
mów na zapleczu Z³otej Ka-
mieniczki, przy ulicy Chleb-
nickiej 4 i 5, które tak¿e
nale¿a³y do Speimanów. Mo¿-
liwe, ¿e ca³a techniczna i go-
spodarcza czêœæ posiad³oœci
by³a w³aœnie tam. Istnieje te¿

trzecia mo¿liwoœæ, ¿e sprzêty kuchenne
i sanitarne by³y opisane w nie zachowa-
nych za³¹cznikach.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Z³ota Kamieniczka przed zniszczeniem Stan w 1945 r.
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a w piwnicy dwie wielkie beczki na miê-
so. Uderza w tym zestawieniu brak tak
elementarnych pomieszczeñ jak kuchnia,
³azienka, kantor itp.

(Fragmenty ksi¹¿ki „Z³ota Kamieniczka i jej
mieszkañcy”, która pod koniec 2012 roku
ukaza³a siê nak³adem Wydawnictwa „Mar-
press” Gdañsk)

D³ugie Nabrze¿e zim¹. Fot. Andrzej Januszajtis
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