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Wyłoniony w studium wykonalności wariant niskowodny (2,5 m nad wodą)
jest zdecydowanie najgorszy dla ruchu na wodzie. Powstanie w ten sposób
bariera dla wszystkich żaglówek. Zdaniem fachowców minimalny prześwit
w tym przypadku powinien wynosić 8 m, a optymalny – co najmniej 13! Mimo
zainicjowania programu ożywienia Motławy ojcowie miasta nie chcą otwierania
Zielonego Mostu i rozszerzenia żeglugi na akweny powyżej niego. Dlaczego?

O k³adkê na O³owiankê
– sporu ci¹g dalszy
W zesz³ym tygodniu otrzymaliœmy kolejne pismo w sprawie k³adki, podpisane tym razem przez p. wiceprezydenta Wies³awa
Bielawskiego (p. obok). Oto nasza odpowiedŸ:
Szanowny Panie Prezydencie! Mimo ¿e Pañskie pismo z dnia 11 kwietnia 2012 r. zosta³o zaadresowane personalnie do
„Pana” Andrzeja Januszajtisa, traktujemy je jako skierowane do Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.
Propozycje zast¹pienia k³adki z Zamczyska na O³owiankê: 1) po³¹czeniem promowym, 2) lini¹ autobusu i 3) przywróceniem zwodzenia Zielonego Mostu, nie s¹
prywatnym pomys³em jednej osoby, tylko
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, a tak¿e
œrodowiska ¿eglarzy i wielu mieszkañców
Œródmieœcia, w tym rejonu Angielskiej Grobli za Mot³aw¹.
Wiceprezydent Wies³aw Bielawski
wygania ¿eglarzy z najpiêkniejszych
miejsc na Starej i Nowej Mot³awie,
proponuj¹c im w zamian spacer po
k³adce! Zamiast p³yn¹æ, spacerujcie!
Cieszy nas, ¿e po raz pierwszy próbowano siê merytorycznie ustosunkowaæ do
chocia¿ jednej z nich – po³¹czenia promowego. Jak czytamy, studium wykonalnoœci,

One ju¿ tu nie stan¹… (¿aglowce przy ul. Wartkiej)
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w którym wziêto pod uwagê tak¿e wariant promu, wykaza³o, jakoby
k³adka „zwodzona, niskowodna” by³a najkorzystniejsza. Pytamy:
pod jakim wzglêdem? K³adka jest niew¹tpliwie: a) o wiele dro¿sza
od promu, b) dostêpna tylko z przerwami – to dla pieszych, to dla
pojazdów wodnych, c) w ka¿dym przypadku jest utrudnieniem dla
¿eglugi, d) rujnuje, zw³aszcza w stanie podniesionym, historyczny
krajobraz portu, bêd¹cy pod ochron¹. Proponowany przez nas prom
nie ma ¿adnej z tych wad; jest naturalnym œrodkiem komunikacji

w porcie. Nie potrzeba dla niego „studium wykonalnoœci”: wystarczy go wybraæ, kupiæ, urz¹dziæ przystanie i zaanga¿owaæ
za³ogê.
Dalej czytamy o mo¿noœci „pe³nego opró¿nienia” portu z jednostek p³ywaj¹cych. Wiêc o to chodzi? Myœleliœmy, ¿e w³adzom miasta, podobnie jak nam, zale¿y na tym, ¿eby w Starym Porcie by³o jak najwiêcej wszelkiego rodzaju jednostek,
a nie ¿eby jak najszybciej siê ich pozbywaæ. Nastêpne zdanie
jest równie bulwersuj¹ce: tych ¿eglarzy, którym siê spieszy,
wygania siê z najpiêkniejszych miejsc na Starej i Nowej Mot³awie, proponuj¹c im w zamian spacer po k³adce! Zamiast p³yn¹æ, spacerujcie!
Bêdzie k³adka, bêd¹ pieni¹dze? Prawdziwy filantrop
nie stawia takich warunków. Zgoda na to oznacza³aby,
¿e nie w³adze tylko on rz¹dzi miastem
Pomiñmy dalsze argumenty Pana pisma, bo wszystkie staj¹
siê bezprzedmiotowe wobec zawartego w nim punktu 2: „…
kwota, o której mówimy, pochodzi w wiêkszoœci z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, dla których realizacja k³adki (nie
tunelu czy promu) jest jednym z warunków uruchomienia finansowego wsparcia.” Je¿eli to prawda, to mamy do czynienia z pewnego rodzaju szanta¿em: bêdzie k³adka, bêd¹ pieni¹dze, jak nie, pieni¹dze przepadn¹! Trudno nam w to uwierzyæ.
Prawdziwy filantrop nie stawia takich warunków. Przecie¿ cel
jest ogólniejszy: usprawnienie komunikacji miêdzy brzegami
Mot³awy. I je¿eli przekona siê go, ¿e prom czy tramwaj wodny
jest lepszym rozwi¹zaniem, w dodatku – w przeciwieñstwie do
k³adki – nie kontrowersyjnym, to jako œwiat³y i szlachetny ofiarodawca, pragn¹cy dobra miasta, nie wycofa wsparcia. A gdyby nawet, w co nie wierzymy, nadal upiera³ siê przy szkodliwej k³adce, to zgoda na to oznacza³aby w istocie rzeczy, ¿e to
nie w³adze miasta, tylko on decyduje w sprawach miejskich!
Mo¿na sobie daæ radê i bez tych pieniêdzy. Oto nasza propozycja: w ramach zainicjowanego przez miasto programu o¿ywienia Mot³awy powstaje linia miejskiego tramwaju wodnego
z ¯abiego Kruku. Do tworzonych przystanków proponujemy
dodaæ jeszcze jeden – na O³owiance.
Bez tych pieniêdzy mo¿na sobie daæ radê
P³yn¹c w jedn¹ stronê tramwaj bêdzie przewozi³ ludzi z Targu
Rybnego na O³owiankê, wracaj¹c – odwrotnie. Ta linia nie jest
przecie¿ finansowana z tego samego Ÿród³a.
Niezale¿nie od tego wszystkiego jeszcze raz apelujemy o sprawienie, by obecny prom na O³owiankê spod ¯urawia p³ywa³
nie tylko w godzinach otwarcia Muzeum Morskiego, tylko codziennie na dwie zmiany, np. od 8 rano do 11 wieczorem.
Z upowa¿nienia Zarz¹du „Naszego Gdañska” pismo podpisa³ prezes.
Dodajmy do tego, ¿e jeœli chodzi o sam¹ k³adkê, to wy³oniony w studium wykonalnoœci wariant niskowodny (2,5 m
nad wod¹) jest zdecydowanie najgorszy dla ruchu na wodzie.
Powstanie w ten sposób bariera dla wszystkich ¿aglówek.
Zdaniem fachowców minimalny przeœwit w tym przypadku
powinien wynosiæ 8 m, a optymalny – co najmniej 13! Dotychczasowa korespondencja wskazuje równie¿ na to, ¿e – mimo
zainicjowania programowi o¿ywienia Mot³awy – ojcowie
miasta nie chc¹ otwierania Zielonego Mostu i rozszerzenia
¿eglugi na akweny powy¿ej niego. Dlaczego?
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Przy Placu Grunwaldzkim w Wejherowie stanął Pomnik
„ECCE PATRIA” – Bramy Piaśnickiej

Poszukaæ w sobie
nie³atwych odpowiedzi
Patrzê na pomnik i zastanawiam siê, na ile piekielnej cz³owieczej s³aboœci i u³omnoœci w jej otch³ani, a na ile sprawiedliwoœci
jest symbolem? Przed laty, tu za zakrêtem drogi, przy jakim jest umiejscowiony, wrota diabelskich cierpieñ otworzy³y siê dla
ofiar ludzkich za ich ¿ycia doczesnego. W oparach opêtania, nienawiœci i alkoholu rozpêta³a siê orgia mordu.
mn¹ sta³ ¿o³nierz niemiecki. Mia³ on na
sobie zwyk³y mundur Wehrmachtu i he³m
na g³owie (…). ¯o³nierz w pewnej chwili
odszed³ ode mnie, nakazuj¹c staæ w miejscu
do jego powrotu. Rozejrza³am siê wówczas wokó³ siebie i zobaczy³am w niewielkiej odleg³oœci od miejsca, w którym sta³am, zw³oki wisz¹cego na drzewie ksiêdza
Boles³awa Witkowskiego, proboszcza z Mechowy.
Ksi¹dz Witkowski wisia³ na rêkach zwi¹zanych nad g³ow¹, umocowanych do wielkiego drzewa. Mia³ na sobie d³ug¹ szatê
koœcieln¹. (S³ysza³am ju¿ uprzednio, ¿e
Niemcy w chwili aresztowania kazali mu
siê ubraæ tak, jak do mszy œw.). Pozna³am go
od razu, bo widywa³am go nieraz (…). Spostrzeg³am te¿ pod innym drzewem dwóch

W niczym nieskrêpowanym i w szaleñczym tañcu Œmierci, jej szatañskimi s³ugami stali siê pazerni krwi oprawcy.
Ksi¹dz Witkowski wisia³ na rêkach
zwi¹zanych nad g³ow¹, umocowanych
do wielkiego drzewa. Mia³ na sobie
d³ug¹ szatê koœcieln¹
Jak¿e czêsto czynili to ludzie z s¹siednich
domów i okolicznych miejscowoœci, zwykli jeszcze do niedawna i niejednokrotnie
szanowani obywatele. Pobyt w tym miejscu
zmusza do zadumy i refleksji. Ka¿dy winien
siê tu zatrzymaæ, zadaæ sobie pytania, zastanowiæ siê i w skupieniu poszukaæ w sobie
nie³atwych odpowiedzi.
Mimo up³ywu lat i podejmowanych starañ zbrodnia w Lasach Piaœnicy pozostaje

Pomnik „ECCE PATRIA” – Bramy Piaœnickiej

Zas³u¿ony dla powstania pomnika ks. pra³at
Daniel Nowak – proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla w Wejherowie

nadal niezbadan¹ do koñca. Nie jestem
w stanie podaæ wszystkich zwi¹zanych z ni¹
aspektów. To niemo¿liwe w tak krótkiej treœci. Jest jednak coœ, do czego wracam, siêgaj¹c po literaturê jej poœwiêcon¹. Teraz te¿
zdejmujê z pó³ki wydan¹ w 1969 r. ksi¹¿kê
Barbary Bojarskiej „Piaœnica”. Mam w niej
zaznaczon¹ relacjê mieszkanki pobliskiej
wsi, El¿biety Ellwart. Przytaczam tylko jej
fragmenty. Mówi¹ o tym, co zobaczy³a id¹c
jesieni¹ 1939 r. do teœciów zamieszka³ych
w Leœniewie przez Las Piaœnicki. Nawet najlepiej dobrane wspó³czeœnie s³owa nie zast¹pi¹ ich wymowy:
„Mój m¹¿ zosta³ w koñcu sierpnia 1939 r.
zmobilizowany. Wyczekiwa³am jego powrotu z dnia na dzieñ. By³am wówczas
w siódmym miesi¹cu ci¹¿y i czu³am siê bardzo samotna (…). Us³ysza³am nagle g³oœne wo³anie: „Stehen bleiben!”. Przede

Wieniec w imieniu Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
z³o¿y³a delegacja w sk³adzie: (od lewej) Stanis³aw
Madaliñski, Anna Kuziemska i Rufin Godlewski
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Delegacja „Naszego Gdañska” z ks. pra³atem Danielem Nowakiem

mê¿czyzn w bia³ych koszulach, czarnych spodniach i butach z cholewami
oraz czarnej fura¿erce na g³owie. Obaj
byli mocno zakrwawieni, a jeden z nich
trzyma³ dziecko, mo¿e dwuletnie za nó¿ki, rozdziera³ je, a potem uderza³ g³ówk¹
kilkakrotnie o drzewo.
W tym momencie mê¿czyŸni ci zauwa¿yli mnie. Jeden z nich rzuci³ dziecko na ziemiê i obaj przybiegli do mnie.
Zauwa¿y³am na ich czarnych fura¿erkach znaki „SS” (…). Na wszystkie py-

tania odpowiada³am, ¿e nic nie widzê
i nic nie wiem (…). Spisa³ to wszystko
i spyta³: „Sind siê deutsch?” Zastanowi³o go zapewne moje nazwisko panieñskie (Lehman), które tak, jak obecne jest niemieckie. Odpowiedzia³am:
„Ich bin hier geboren”. Po chwili SS –
mani powiedzieli mi, ¿e jeœli kiedykolwiek powiem coœ o tym, co tu widzia³am, to zginê nie tylko ja, ale ca³a moja
rodzina i ca³a wieœ. Po tych s³owach
oddalili siê (…).

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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Relikwiarz umieszczony w Pomniku „ECCE PATRIA”

O tej zbrodni nie mo¿na zapomnieæ
Rozejrza³am siê wokó³ siebie i zobaczy³am
œwie¿o rozkopany, prostok¹tny dó³, a w nim wielu zabitych. Rozpozna³am wœród nich mê¿czyzn
i kobiety. Widzia³am tak¿e zabitych le¿¹cych na
ziemi obok do³u, oraz kilkanaœcie osób czo³gaj¹cych siê po ziemi. Byli to zapewne ciê¿ko ranni. Uprzytomni³am sobie wówczas, ¿e to st¹d
dochodzi³y do moich uszu jêki w chwili, gdy
sz³am przez las. Tego dnia by³ bardzo silny
wiatr (…). Zanios³am siê g³oœnym p³aczem (…).
Chcia³am ruszyæ z miejsca, ale nie mog³am zrobiæ kroku. ¯o³nierz popchn¹³ mnie rêk¹ i powiedzia³: „Gehen Sie schneller” (…). B³¹dzi³am przez
d³ugi czas w lesie, bo oszo³omiona strachem nie
mog³am znaleŸæ drogi (…). Zmêczona usiad³am.
P³aka³am g³oœno przez ca³y czas. Podnios³am
siê po kilku godzinach (…).
W styczniu 1940 r. urodzi³am córkê Martê. Na
dziecku tym niestety odbi³o siê moje silne prze¿ycie
(…). Po wojnie wychodzi³am nieraz do lasu, a gdy
zbli¿a³am siê do miejsca, z którego widzia³am egzekucjê, nie mog³am z wra¿enia ruszyæ dalej (…).”
O tej zbrodni nie mo¿na zapomnieæ. Temu te¿
ma s³u¿yæ uroczyœcie poœwiêcony w dniu 18 kwietnia 2012 r. Pomnik „ECCE PATRIA” – Bramy
Piaœnickiej. Zosta³ postawiony przy Placu Grunwaldzkim w Wejherowie. Ma wskazywaæ przejezdnym i przechodniom kierunek i drogê do
miejsca, gdzie w bestialski sposób wymordowano
tysi¹ce niewinnych ludzi. W trakcie uroczystoœci
w postumencie pomnika umieszczono relikwiarz.
Aktu poœwiêcenia dokona³ metropolita gdañski
abp Leszek G³ódŸ. Wœród licznych delegacji sk³adaj¹cych wieñce i wi¹zanki kwiatów nie zabrak³o
delegacji Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. W jej
sk³adzie znaleŸli siê: Anna Kuziemska, Rufin Godlewski i Stanis³aw Madaliñski.
Pomnik stanowi zwieñczenie starañ wielu ludzi,
organizacji i instytucji, przede wszystkim wymieniæ
jednak nale¿y Stowarzyszenie Rodziny Piaœnickiej
w Wejherowie i ks. pra³ata Daniela Nowaka – proboszcza parafii p.w. Chrystusa Króla w Wejherowie.
TEKST I ZDJÊCIA WALDEMAR KOWALSKI
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Witała i żegnała jednostki pływające wchodzące lub wychodzące
z gdańskiego portu

Wspomnienie ma³ej
czerwonej latarni
Przez dziesi¹tki lat przetrwa³a najwiêksze sztormy i najmroŸniejsze zimy. Nie dosiêg³a jej tak¿e ¿adna z bomb, które
w 1945 roku w tysi¹cach spad³y na Gdañsk. Ugiê³a siê jednak w obliczu g³upoty i braku wyobraŸni ludzi, którzy z racji
pe³nionych obowi¹zków mieli staæ na stra¿y i nie dopuœciæ, aby zabytkowy obiekt, jakim by³a kilkumetrowa latarnia
u wejœcia do gdañskiego portu, zosta³ w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Nie znalaz³a siê pod ochron¹
konserwatorsk¹, nie ma po niej œladu

Niewielka latarnia, a w³aœciwie tzw. g³ówka nawigacyjna przypominaj¹ca kszta³tem
latarniê, usytuowana na koñcu „mola wschodniego” pamiêta³a jeszcze I po³. XIX wieku.
Pochodzi³a z 1843 roku, by³a
zabytkiem, charakterystycznym
punktem na horyzoncie
Jak podaj¹ Ÿród³a pochodzi³a ona z 1843
roku. Choæ przez niemal 170 lat przechodzi³a trudn¹ do okreœlenia liczbê modernizacji, to bez w¹tpienia mo¿na o niej powiedzieæ, ¿e by³a zabytkiem. Latarnia by³a
tak¿e charakterystycznym punktem na horyzoncie. Widaæ j¹ by³o niemal przy ka¿dej pogodzie, zarówno z pla¿y w BrzeŸnie,
jak i ze lokalizowanego tam mola. Œci¹ga³a
równie¿ uwagê ludzi stoj¹cych przy nabrze¿u portowym w Nowym Porcie, tu¿ przy
terminalu promowym. Co najwa¿niejsze,
wita³a i ¿egna³a jednostki p³ywaj¹ce wchodz¹ce lub wychodz¹ce z gdañskiego portu.
Choæ trudno w to dziœ uwierzyæ, to w czasach œwietnoœci kurortu na Westerplatte
(w latach 1831–1918) spacer po „wschodnim molo”, czyli po kamiennym falochronie, albo po drewnianym pomoœcie, nale¿a³
do obowi¹zkowego programu atrakcji k¹pieliska. Drewniany pomost, który mo¿na
œmia³o nazwaæ molem, zosta³ wybudowany od wewnêtrznej strony falochronu. By³

Fot. arch.
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w¹ski, ale za to bardzo d³ugi, mierzy³ ponad
800 metrów i by³ ok. 300 metrów d³u¿szy
od sopockiego mola. U koñca, tu¿ przy latarni, pomost po³¹czony by³ z falochronem
najpierw drewnianym, nastêpnie stalowym
mostkiem. Do momentu tegorocznej modernizacji falochronu zachowa³y siê po nim
jedynie wystaj¹ce z wody, zmursza³e pale.
Na koñcu mola, u stóp ¿eliwnej latarni
morskiej, mo¿na by³o zobaczyæ elegancko
ubrane panie w d³ugich sukniach i panów
w cylindrach. Inn¹ atrakcjê stanowi³y cumuj¹ce czasem przy molo statki. Spacer ku
latarni mo¿liwy by³ jedynie przy sprzyjaj¹cej pogodzie, bowiem silniejszy wiatr powodowa³ przelewanie siê fal ponad kamienn¹
i drewnian¹ konstrukcj¹. Jednak zdarzali
siê œmia³kowie, którzy decydowali siê na
tak¹ wyprawê w gorszych warunkach pogodowych.

Dlaczego zatem latarnia nie by³a wpisana do rejestru zabytków, skoro wszystko
mówi³o za tym, ¿e powinna by³a znaleŸæ
siê pod ochron¹ konserwatorsk¹? Wie
o tym zapewne jedynie konserwator wojewódzki, czyli ten sam urzêdnik, który pozwoli³ ju¿ unicestwiæ kilka zabytkowych
gdañskich obiektów. Wymieniê tu choæby
pruski spichlerz u zbiegu ulicy Koœciuszki
i alei Grunwaldzkiej (na jego miejscu stanê³a miniaturowa replika w postaci sklepu
jednej z niemieckich sieci spo¿ywczych)
czy stary m³yn w Emaus. Ten sam konserwator od d³u¿szego czasu nie jest w stanie
obroniæ przed zniszczeniem innego gdañskiego zabytku – dawnej zajezdni tramwajów konnych w Oliwie.
Po czerwonej latarni nie ma niestety ju¿
¿adnego œladu. Ostatni poprowadzi³ do huty,
w której zosta³a najprawdopodobniej przetopiona. Tak wiêc nie spe³ni siê marzenie
entuzjastów takich obiektów, którzy na wieœæ
o jej znikniêciu chcieli j¹ odszukaæ i postawiæ w jakimœ innym miejscu jako ¿ywe œwiadectwo historii. Jak siê okaza³o podobny
los piêæ lat temu spotka³ zielon¹ latarniê,
która sta³a po zachodniej stronie wejœcia
do portu.

Fot. arch.
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Zielonej latarni te¿ nie ma
Z racji po³o¿enia by³a nieco mniej widoczna z pla¿y i wspomnianego mola w BrzeŸnie,
st¹d podmiany nikt wczeœniej nie zauwa¿y³. Dzisiaj stoi tam replika dawnej g³ówki.
Choæ dla jednych ta niewielka latarnia
to zabytek, to dla innych okaza³a siê zwyk³ym kawa³kiem starego ¿elastwa. Niemniej
nie pojmujê jak ci drudzy mogli tak po prostu unicestwiæ niemal 200 lat historii. Nie
trudno by³o przecie¿ domyœliæ siê, ¿e ta niewielka latarnia mo¿e jednak przedstawiaæ
jak¹œ wartoœæ historyczn¹, a przynajmniej
sentymentaln¹ dla wieli pokoleñ gdañszczan, którzy ka¿dego dnia spogl¹dali w jej
kierunku.
Naprawdê wielka szkoda, ¿e nie zobaczymy ju¿ na g³ówce falochronu charakterystycznej czerwonej latarni, tej która sta³a
tam przez dziesi¹tki lat. Owszem zobaczymy inn¹, mo¿e nawet kszta³tem, wymiarami i kolorem bêdzie przypominaæ swoj¹
poprzedniczkê. Dla mnie jednak, i podej-

rzewam, ¿e dla tych wszystkich, którzy
przyzwyczaili siê do widoku ledwie kilkumetrowej czerwonej latarni, nie bêdzie ju¿
to samo. Patrz¹c na now¹ g³ówkê nawigacyjn¹ bêdziemy widzieli star¹, która przez
ludzk¹ g³upotê zniknê³a na zawsze z miej-

sca, z którego przez niemal 170 lat wskazywa³a kapitanom statków wejœcie do gdañskiego portu.

Zdjêcia wspó³czesne – S³awomir Lewandowski

S£AWOMIR LEWANDOWSKI

Post scriptum:
Niedawno jecha³em autem ulic¹ Marynarki Polskiej, wzd³u¿ stoczniowych terenów. Na wysokoœci hali, na której widnieje
napis „Stocznia Gdañska” zauwa¿y³em le¿¹cy na ziemi charakterystyczny element
stoczniowego dŸwigu. By³a to tylko wyciêta czêœæ ogromnej konstrukcji. Niestety
najprawdopodobniej by³ to jeden z dŸwigów, które od kilku dekad s¹ nieod³¹czn¹
czêœci¹ krajobrazu Gdañska. Istnieje wiêc
mo¿liwoœæ, ¿e za kilka lat tak¿e one znikn¹
z naszych oczu. Nikt z decydentów przy
sprzeda¿y Stoczni Gdañskiej nie wykaza³
siê bowiem na tyle intuicj¹, aby zadbaæ o stalowe dŸwigi tworz¹ce morski klimat w naszym mieœcie. Czy zatem i one wszystkie
znikn¹ pewnego dnia?

„Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdañska.
Dzielnice Gdañska – nazwy, historia”
– nowa ksi¹¿ka Andrzeja Januszajtisa
„Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdañska.
Dzielnice Gdañska – nazwy, historia” to
tytu³ nowej ksi¹¿ki Andrzeja Januszajtisa,
która ukaza³a siê na rynku nak³adem wydawnictwa Marpress. Omówione s¹ dzielnice Œródmieœcia: Prawe Miasto, Zamczysko, Stare Miasto, Osiek, Stare Przedmieœcie,
Spichlerze, O³owianka, D³ugie Ogrody, Rudno, Dolne Miasto, Nowe Ogrody, Grodzisko,
Biskupia Górka, Zaroœlak, M³ode Miasto.
„Nasz¹ Wielk¹ Ojczyzn¹ jest Polska, ale
na co dzieñ ¿yjemy w mniejszych i ca³kiem
ma³ych „ojczyznach” – regionach, wsiach,
miastach i dzielnicach. Z dnia na dzieñ
roœnie zainteresowanie ich histori¹. Mieszkaj¹c w jakiejœ okolicy, chcemy wiedzieæ,
jak siê rozwija³a, sk¹d pochodzi jej nazwa,
kto w niej mieszka³ przed nami, co w niej
by³o niezwyk³ego. Ksi¹¿ka o dzielnicach
Gdañska odpowiada na te pytania. Mapki
pozwalaj¹ zlokalizowaæ omawiane miejsca
w terenie, a ilustracje, w znacznej czêœci archiwalne, przypominaj¹, jak wygl¹da³y w przesz³oœci. Znaj¹c historiê, lepiej rozumiemy
teraŸniejszoœæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e czujemy siê bardziej u siebie, co jest szczególnie wa¿ne w Gdañsku. Ta ksi¹¿ka pomaga
zrozumieæ jego historyczn¹ wielokulturowoœæ i czerpaæ ze starych tradycji wszystko,
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co by³o dobre i piêkne.” Czytamy w s³owie
od wydawcy.
W ksi¹¿ce odnaleŸæ mo¿na informacje
zwi¹zane z pojawieniem siê pierwszego zapisu ka¿dej dzielnicy, pojawianiem siê nazw
ulic, opisane s¹ dzieje dzielnic. W nastêpnym
rozdziale „Dzielnice poza Œródmieœciem”
czytamy informacje na temat 55 dzielnic
znajduj¹cych siê na tym obszarze.
– Historia ka¿dej z dzielnic gdañskich
zaskakuje – mówi Januszajtis. – Zajmowa³em

siê tym od lat, zw³aszcza Œródmieœciem, od
czasu, kiedy przyby³em do Gdañska. Np.
interesowa³em siê, jak ulica, na której zamieszka³em w Gdañsku, wygl¹da³a przed
wojn¹. W Bibliotece Gdañskiej PAN i Archiwum Pañstwowym dociera³em do Ÿróde³
i przekona³em siê, ¿e na mojej ulicy, gdzie
stoj¹ trzy domy i tylko po jednej stronie,
sta³o po obu stronach 66 kamieniczek. Na
Starym Mieœcie by³y tysi¹ce kamieniczek,
nie tylko na G³ównym Mieœcie. Znalaz³em
przedwojenne zdjêcia ulicy Korzennej w okolicach hotelu Scandic, jeszcze z tramwajem,
tam sta³a kamieniczka przy kamieniczce.
(…) Obok historycznego rozwoju, wydarzeñ i zwi¹zanych z tymi terenami ludzi
interesuj¹ce jest tak¿e pochodzenie nazw topograficznych i ich przemiany. Ogromna
wiêkszoœæ nazw na terenie Wielkiego Gdañska narodzi³a siê jako polska, lub jak kto woli
pomorska. Wiele z nich przetrwa³o, mimo
zniemczenia ich postaci. Dobrym przyk³adem
s¹ Piecki. Pierwotny zapis „Byssekir”, oznaczaj¹cy Biesiekierz, uleg³ w czasach krzy¿ackich zniekszta³ceniu na „Pieskendorf”, póŸniej dalszemu na „Pietzkendorf”, co wtórnie
spolszczono na Piecki” (…) – napisa³ w rozdziale „Od Autora” Andrzej Januszajtis.
KATARZYNA KORCZAK
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Rada Dzielnicy Gdańsk – Śródmieście zaprasza mieszkańców!

Pogoda piêkna, warto wyjœæ
z domu, spêdziæ czas z rodzin¹
i s¹siadami, uczyniæ coœ dla
otoczenia
Rada Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie zaprasza mieszkañców na spotkania. Pogoda z dnia na dzieñ robi siê coraz ³adniejsza
dlatego te¿ przygotowaliœmy dla Pañstwa kalendarz pe³en inicjatyw integracyjno-informacyjnych. Tym sposobem mamy
nadziejê, ¿e uda nam siê zachêciæ mieszkañców do wyjœcia z domu i wraz z rodzin¹ spêdzenia czasu w s¹siedzkim gronie.
Spotkania te maj¹ ró¿ny charakter.
Zlustrujemy miasto, zobaczymy,
co jest jeszcze do zrobienia.
Seniorzy pójd¹ na koncert
8 maja zapraszamy wszystkich, którym
piêkno i estetyka miasta nie jest obojêtna.
Spotykamy siê o godzinie 9.00 przed Z³ot¹
Bram¹ w celu przeprowadzenia lustracji miasta. W spotkaniu wezm¹ udzia³ Radni Dzielnicy, Radni Miasta, przedstawiciele Zarz¹du
Dróg i Zieleni, Biura Obs³ugi Mieszkañców oraz lokalna prasa. Lustracja ma na celu
wskazanie miejsc oraz budynków, które
wymagaj¹ szybkiej naprawy lub renowacji.
11 maja zapraszamy piêædziesiêcioro
seniorów na koncert do Polskiej Filharmonii
Ba³tyckiej im. Fryderyka Chopina. Wszystkie szczegó³y wraz z wejœciówkami dostêpne bêd¹ 8 maja od godziny 11.00 w naszej
siedzibie przy ul. Œw Ducha 119/121. Wejœciówki przeznaczone s¹ tylko dla mieszkañców dzielnicy œródmieœcia, prosimy o zabranie dowodów osobistych.
W dzieñ s¹siada sprz¹tamy park
Œw. Barbary. Œwiêto ulicy Œw. Ducha
i dzieñ otwarty Rady
W sobotê, 12 maja, odbêdzie siê dzieñ
s¹siada po³¹czony ze sprz¹taniem parku
Œw. Barbary, który ma byæ poddany – na
wniosek Rady – rewitalizacji jeszcze w tym
roku. Spotykamy siê o 12.00 w parku u zbiegu ulic Krowoderskiej i Œw. Barbary.
W niedzielê, 27 maja, zapraszamy na
Œwiêto ulicy Œw. Ducha po³¹czone wraz
z dniem otwartym naszej Rady. Wydarzenie to jest dla nas szczególnie wa¿ne, gdy¿
chcemy pokazaæ jak najwiêkszej liczbie
mieszkañców nasz¹ siedzibê i poinformowaæ czym Rada siê zajmujê. Œwiêto ulicy
zacznie siê o 11.00. Wczeœniej, o godz. 9.30,
w bazylice Mariackiej odprawiona zostanie
okolicznoœciowa msza œwiêta. Serdecznie
zapraszamy!

Turnieje sportowe pi³ki no¿nej dla
uczniów piêciu szkó³ podstawowych
Dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych przygotowaliœmy turnieje sportowe pi³ki no¿nej, które bêd¹ siê odbywaæ
przez dwa dni w okresie mistrzostw Europy
UEFA EURO 2012. Wszystkich rodziców
chc¹cych kibicowaæ swoim pociechom serdecznie zapraszamy 11 czerwca 2012 ju¿
o 9.00 na boisko Orlika Junior przy Szkole Podstawowej nr 21 na Biskupiej Górce.
Rozgrywki pi³karskie bêd¹ odbywaæ siê
pomiêdzy uczniami a¿ piêciu szkó³ podstawowych Œródmieœcia. Po jednym dniu
przerwy, 13 czerwca o 9.00, zapraszamy
na boisko Orlika przy Zespole Szkó³ nr 6
przy ulicy G³êbokiej, gdzie dru¿yny pi³karskie z trzech gimnazjów bêd¹ walczyæ
o Puchar Rady Dzielnicy. Wszystkie dodatkowe informacje na temat wydarzeñ
dostêpne bêdê w naszej siedzibie.
Otwarcie sezonu ¿eglarskiego i protest
przeciwko budowie k³adki nad Mot³aw¹
W sobotê, 26 maja, odbêdzie siê otwarcie
sezonu ¿eglarskiego. Grupa inicjatywna
z³o¿ona z: radnych Rady Dzielnicy oraz
cz³onków Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
i przedstawicieli œrodowiska ¿eglarskiego
zaproponowa³a na ten dzieñ protest przeciwko budowie przejœcia dla pieszych nad
Mot³aw¹. Wszystkie osoby, które podzielaj¹ nasze zdanie na ten temat zapraszamy

w okolice hotelu Hilton nad Mot³aw¹. Protest ma na celu pokazanie miastu, ¿e istniej¹
lepsze alternatywy dla ruchu pieszego z O³owianki na G³ówne Miasto. K³adka ma kosztowaæ doœæ du¿¹ kwotê pieniêdzy, któr¹
mo¿na spo¿ytkowaæ na bardziej niezbêdne
budowy i rewitalizacje w Gdañsku, o czym
ju¿ pisano w naszym miesiêczniku. Stowarzyszenie oraz Rada proponuj¹ uruchomienie dodatkowej przeprawy promowej, która
bêdzie du¿o tañsza dla miasta i NIE ZABLOKUJE RUCHU WODNEGO W NASZYM MIEŒCIE.
Bêdzie rejs statkiem pasa¿erskim
po Mot³awie, wycieczka na Kaszuby
oraz spotkanie integracyjne przy grillu
Patrz¹c na zbli¿aj¹cy siê okres letni zaplanowaliœmy rejs statkiem pasa¿erskim
po Mot³awie, wycieczkê na Kaszuby oraz
spotkanie integracyjne przy grillu. Dok³adne terminy oraz szczegó³y tych wydarzeñ dostêpne bêd¹ w nastêpnym wydaniu
miesiêcznika „Nasz Gdañsk”. Serdecznie
zapraszam – w imieniu w³asnym oraz ca³ej
Rady Dzielnicy wraz ze stowarzyszeniem
„Nasz Gdañsk” – wszystkich Czytelników
do lektury oraz do wziêcia udzia³u w wy¿ej wspomnianych wydarzeniach.
LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI
ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEJ RADY
DZIELNICY GDAÑSK – ŒRÓDMIEŒCIE

SPROSTOWANIE
W marcowym numerze miesiêcznika „Nasz Gdañsk” w wywiadzie Dariusza
Wróblewskiego z pani¹ Pose³ Agnieszk¹ Pomask¹ „Pilne zadania, wa¿ne
dzia³ania” w podpisie pod zdjêciem b³êdnie odmieni³am nazwisko pisz¹c:
„Fot. z archiwum Agnieszki Pomaski”, powinno byæ: „Pomaskiej”. Pani¹ Pose³
i Czytelników przepraszam.
Katarzyna Korczak
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Do powstającego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dotarły dokumenty
majora Wojska Polskiego, Jan Sałęgi i jego rodziny. Szukamy synów bohatera:
Bolesława i Bogusława Sałęgów i ich rodzin.

Ca³y czas pragnê siê
zobaczyæ, jak najprêdzej
i ¿yæ na Wasz¹ Korzyœæ
Na biurku przede mn¹ le¿y zbiór zdjêæ i dokumentów, jakie dotar³y korespondencyjnie do powstaj¹cego Muzeum II Wojny
Œwiatowej w Gdañsku. Porz¹dkujê je i uk³adam chronologicznie. Poznajê kolejn¹, jedn¹ z wielu historii, jakie przynios³a polskim
rodzinom II Wojna Œwiatowa. Otrzymany zbiór nale¿y do urodzonego w 1894 r. majora Wojska Polskiego Jan Sa³êgi i jego rodziny.
Z dokumentów wynika, ¿e by³ uczestnikiem I Wojny Œwiatowej, od 1927 r.
zwi¹za³ siê ze szkolnictwem wojskowym.
By³ doskona³ym jeŸdŸcem. Uczestniczy³
w Kampanii Wrzeœniowej. Osadzony
w obozie jenieckim w Kozielsku
By³ doskona³ym jeŸdŸcem. W 1931 r.
wraz z: pp³k kawalerii WP Józefem Trenkwaldem, K. Szoslandem i Z. Ruciñskim,
zdoby³ Puchar Narodów. By³ te¿ laureatem nagrody jeŸdzieckiej marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Konkursie Armii Polskiej
w Krajowych Zawodach Konnych w 1932 r.
Przed wybuchem wojny w 1939 r. pe³ni³
funkcjê Komendanta Kursu Instruktorów
Jazdy Konnej i Zaprzêgami w Toruniu.
Zamieszkiwa³ w tym czasie w mieszkaniu
skarbowym przy ul. Pr¹dzyñskiego 3/m. 6.
W dniu 24 sierpnia – w zwi¹zku ze s³u¿b¹
i rozkazami – opuœci³ mieszkanie. Z tego
dnia zachowa³ siê interesuj¹cy urzêdowy
spis wyposa¿enia mieszkania obrazuj¹cy
stan materialny jego oficerskiej rodziny
(¿ona Boles³awa i dwóch synów – Bole-

Na odwrocie zdjêcia odrêczny napis „Boluœ
i Boguœ przed autem Tatusia. 1939 r.”

s³aw i Bogus³aw). Po udziale w Kampanii
Wrzeœniowej ukrywa³ siê przez pewien czas.

Od lewej Maria i Maryla Œwi¹teckie. Fotografia wykonana
w Krakowie w 1950 r.
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Z okresu tego zachowa³y siê dwa „grypsy”
kierowane do ¿ony. Oba zachowa³y jego
teœciowa, Maria Œwi¹tecka i jej córka, Maryla, które zamieszkiwa³y w tym czasie we
Lwowie. Zatrzymany przez Sowietów zosta³ osadzony w obozie jenieckim w Kozielsku.
Z okresu pobytu w Kozielsku zachowa³y siê jego trzy listy kierowane do ¿ony,
Boles³awy. Pisa³ w nich o swoich nadziejach i têsknocie za rodzin¹, biedzie obozowej, pogarszaj¹cym siê wzroku i chorobie
uszu. W jednym z listów skar¿y³ siê, ¿e
musia³ sprzedaæ zegarek, by mieæ pieni¹dze na niezbêdne mu rzeczy, prosi³ te¿
o przes³anie skarpetek i no¿yków do golenia.
Mimo trudnego po³o¿enia nie traci³ wiary
i tak m.in. w dn. 25 listopada 1939 r. pisa³
do ¿ony: Oczekujê na wyjazd do Torunia
lub Warszawy, jako mieszkaniec Torunia
sprzed wojny. Ty równie¿ z dzieæmi i Romek, jako uciekinierzy wojenni, macie prawo powrotu do Warszawy lub Torunia (…).
Jego troska o rodzinê by³a w ka¿dym z listów. W jednym z nich z 8 stycznia 1940 r.

Od lewej Maryla i Maria Œwi¹teckie. Fotografia wykonana w Krakowie
w 1957 r.
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pisa³: Ca³y czas pragnê siê zobaczyæ, jak najprêdzej i ¿yæ na
Wasz¹ Korzyœæ (…). Zwraca³ siê
równie¿ bezpoœrednio do synów, m.in.: Czy grzeczni jesteœcie i s³uchacie Mamusi? Uczcie
siê chêtnie i dobrze, to Wam du¿o
naopowiadam jak siê zobaczymy (…) .
Jeden z tysiêcy polskich
oficerów zamordowany
w Katyniu. Jego ¿onê,
Boles³awê Sa³êgê, wraz
z synami, Boles³awem
i Bogus³awem, zes³ano
do Kazachstanu

Boles³awa i Bogus³awa. Wykonane w Toruniu latem 1939 r., na
krótko przed wybuchem wojny,
przedstawia dwóch szczêœliwych
i ufnie patrz¹cych w przysz³oœæ
ch³opców przed samochodem ich
ojca. Wystarczy³y tygodnie, miesi¹ce, by w machinie wojennych
systemów totalitarnych wszystko
leg³o w gruzach. Spadkobierca
depozytu, Zbigniew Jastrzêbski,
próbowa³ odszukaæ barci. Wed³ug posiadanych przez niego
przekazów jeden z nich po wojnie zosta³ lekarzem i zamieszka³
w Anglii. Niestety czas d³ugo nie
by³ przyjaznym takim poszukiwaniom. Wymaga³y one równie¿
œrodków finansowych, a tych poszukuj¹cy nie mia³ za wiele. Mo¿e
teraz siê uda? Posiadaj¹cych informacjê i inne materia³y w sprawie przedwojennych, wojennych,
jak i powojennych losów rodziny
majora Jana Sa³êgi, prosimy o kontakt z redakcj¹ lub z Muzeum II
Wojny Œwiatowej w Gdañsku.

Ju¿ siê nie zobaczyli, zosta³
jednym z tysiêcy polskich oficerów zamordowanych w Katyniu.
Jego ¿onê, Boles³awê Sa³êgê,
wraz z synami, zes³ano do Kazachstanu. Z okresu tego zachowa³y siê rysunki Boles³awy Sa³êgi. Na kartkach papieru, przy
Fragment listu z obozu w Kozielsku z dnia 25.11.1939 r.
u¿yciu o³ówka i kredek ilustrowa³a ich warunki pobytu, codzienne ¿ycie jej przyjació³ki, Ireny Neunert, przywo³a***
i wiêksze lub mniejsze wydarzenia. Z Ka- ne pami¹tki rodzinne. Po jej œmierci depoPrzedstawiona historia jest zaledwie
zachstanu, wraz z Armi¹ gen. W³adys³awa zyt w spadku przej¹³ jej przyrodni brat,
Andersa, uda³o im siê przedostaæ przez Azjê Zbigniew Jastrzêbski. Po jego œmierci jego jedn¹ z tysiêcy, jakie sta³y siê udzia³em
Mniejsz¹ do Afryki, sk¹d trafili do Sydney ¿ona, by nie uleg³y zniszczeniu i zapo- polskich rodzin. Nie jest te¿ jedyn¹, jakie
w Australii. Do Australii przeprowadzi³a mnieniu, spakowa³a je i przes³a³a do Mu- wraz z towarzysz¹cymi im pami¹tkami,
trafi³y do powstaj¹cego w Gdañsku Musiê równie¿ po wojnie, z córk¹ Maryl¹, Ma- zeum II Wojny Œwiatowej w Gdañsku.
Wœród otrzymanych materia³ów nie ma zeum. Nie mo¿na o nich zapominaæ, winny
ria Œwi¹tecka – matka Boles³awy, do której
wczeœniej kierowa³ swoj¹ korespondencjê jeszcze zdjêæ samego majora i jego ¿ony. nadal s³u¿yæ swoim przekazem kolejnym
mjr Jan Sa³êga, a póŸniej jego ¿ona, Bole- Wierzê, ¿e z czasem i te siê znajd¹. S¹ na- pokoleniom.
s³awa. Wyje¿d¿aj¹c do Australii Maria tomiast zdjêcia jego teœciowej i szwagierWALDEMAR KOWALSKI
Œwi¹tecka pozostawi³a w depozycie u swo- ki. Jest te¿ przeurocze zdjêcie jego synów

Rysunki Boles³awy Sa³êgi wykonane w Kazachstanie
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13 kwietnia 2012 r. – Dzieñ Pamiêci
Ofiar Zbrodni Katyñskiej
oraz 72. Rocznica Masowej Zsy³ki
Polaków na Sybir
13 kwietnia 2012 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza,
Gdañskiej Rodziny Katyñskiej i Gdañskiego Oddzia³u Zwi¹zku Sybiraków, odby³a
siê uroczystoœæ z okazji obchodów Dnia
Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej oraz 72.
Rocznicy Masowej Zsy³ki Polaków na Sybir. Spotkanie mia³o miejsce u stóp pomnika Golgoty Wschodu na Cmentarzu £ostowickim w Gdañsku.
W uroczystoœciach uczestniczy³y gdañskie i pomorskie w³adze samorz¹dowe. Cieszy³ liczny udzia³ m³odzie¿y szkolnej. Nie
zabrak³o te¿ bohaterów – niegdyœ dzieci,
których ojcowie, bliscy, w czasie wojny stali
siê ofiarami Zbrodni Katyñskiej, byli wœród
nich i tacy, którzy osobiœcie prze¿yli zsy³kê
na Okrutn¹ Ziemiê. W imieniu Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk” wi¹zankê kwiatów pod
Pomnikiem z³o¿y³a delegacja w sk³adzie:
Anna Kuziemska i Tadeusz M³ynik.
TEKST I ZDJÊCIA:
WALDEMAR KOWALSKI
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Przewodnicy PTTK uczcili pamiêæ:
Konrada Leczkowa, Arnolda Hechta
i Bart³omieja Grossa
W Palmow¹ Niedzielê 1 kwietnia 2012 r.,
przedstawiciele w³adz miejskich, duchowni, mieszkañcy, wœród nich przewodnicy
PTTK, z³o¿yli kwiaty na kamiennej p³ycie
nagrobnej w kaplicy œw. Jadwigi w bazylice Mariackiej w Gdañsku. Wczeœniej ks.
infu³at Stanis³aw Bogdanowicz odprawi³
okolicznoœciowa mszê œwiêt¹. W ten sposób,
jak co roku, uczczono 661. rocznicê zamordowania przedstawicieli w³adz G³ównego
Miasta – burmistrzów gdañskich: Konrada
Leczkowa i Arnolda Hechta oraz rajcy miejskiego Bart³omieja Grossa przez krzy¿aków z rozkazu komtura gdañskiego Heinricha von Plauena. Zdarzenie mia³o miejsce
6 kwietnia 1411 roku. Na tablicy widnieje
napis: (…) „zginêli w poniedzia³ek po
Niedzieli Palmowej roku pañskiego 1411.
Módlcie siê za nich”.
K.K.

Fot. Jacek Treder

Wieniec w imieniu gdañskich przewodników PTTK z³o¿yli: Ma³gorzata Œliwiak, Ma³gorzata
Rzepnikowska i Jerzy Œwigost

Kompetencje Polski w sprawach
zagranicznych i wojskowych
w Wolnym Mieœcie Gdañsk
Wa¿nym uprawnieniem Polski na terenie Wolnego Miasta by³o prowadzenie jego spraw zagranicznych. Wysoki Komisarz
Ligi Narodów Richard Haking1 w decyzji z 17 grudnia 1921 r. rozstrzygn¹³, ¿e Polska mo¿e odmówiæ prowadzenia spraw
zagranicznych WM, je¿eli by³yby sprzeczne z interesami pañstwa polskiego. Z kolei RP nie mog³a narzucaæ Gdañskowi
polityki niezgodnej z jego interesami.
Po podpisaniu konwencji paryskiej rz¹d polski by³ zobowi¹zany roztoczyæ opiekê nad obywatelami gdañskimi za granic¹
i to na tych samych zasadach jak
w odniesieniu do obywateli pañstwa polskiego.
Rada Ligi Narodów przyzna³a
Polsce prawo (i obowi¹zek)
obrony militarnej Wolnego
Miasta
Warunkiem by³o tu posiadanie przez obywateli gdañskich
wizy wydanej przez komisariat
generalny RP.

Wejœcie do gdañskiego portu, po lewej pó³wysep Westerplatte i mur otaczaj¹cy Wojskow¹ Sk³adnicê Tranzytow¹, po prawej Nowy Port, ok. 1937

Urzêdnicy gdañscy mogli byæ
zatrudnieni w konsulatach polskich znajduj¹cych siê w miejscowoœciach, w których Wolne
Miasto mia³o swoje interesy
gospodarcze. Byli oni wówczas przekazywani do dyspozycji rz¹du polskiego, a do ich
kompetencji nale¿a³o zajmowanie siê sprawami obywateli
WM przebywaj¹cymi w danym kraju. Jednak¿e w praktyce w³adze gdañskie utrzymywa³y takiego przedstawiciela
tylko przy konsulacie polskim
w Hamburgu.
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Osiedlaj¹cym siê na terenie WM konsulom innych pañstw exequatur udziela³ rz¹d
polski w porozumieniu z w³adzami gdañskimi. On te¿ ponosi³ wszelkie koszty przedstawicielstwa dyplomatycznego i konsularnego WMG.
Rada Ligi Narodów decyzj¹ z 22 czerwca 1921 r. przyzna³a Polsce prawo (i obowi¹zek) obrony militarnej Wolnego Miasta.
Polskie si³y zbrojne mog³y byæ wezwane
do obrony Gdañska w wypadku zagro¿enia z zewn¹trz lub zak³ócenia porz¹dku
wewnêtrznego, gdyby miejscowe si³y policyjne okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Interwencja mog³a jednak nast¹piæ wy³¹cznie
za zgod¹ Wysokiego komisarza LN. Przedstawiciele polski byli równie¿ uprawnieni
do witania w Gdañsku obcych okrêtów
wojennych. Tak¿e korespondencja dyplomatyczna w sprawie wizyt tych okrêtów
nale¿a³a do RP.
Józef Pi³sudski wykorzysta³ wizytê
piêciu brytyjskich niszczycieli
Royal Navy
Zarówno liczba, jak i czas postoju polskich okrêtów wojennych w porcie gdañskim nie mog³y podlegaæ ograniczeniom,
je¿eli okrêty te przebywa³y w celach gospodarczych. Rz¹d polski mia³ jedynie podawaæ do wiadomoœci Senatu WMG listê tych
okrêtów (raz do roku). Sytuacja uleg³a zmianie w roku 1930, kiedy to wspomniany
Senat, uzyska³ korzystne dla siebie orzeczenie Sta³ego Trybuna³u Sprawiedliwoœci
w Hadze2. Postanowi³ wówczas odmówiæ
Polsce prawa do stacjonowania okrêtów
wojennych w porcie gdañskim. Wywo³a³o
to tzw. kryzys gdañski maj¹cy miejsce 14
czerwca 1932 r., gdy dowodzony przez
kmdr por. Tadeusza Podjazd-Morgensterna3 niszczyciel Marynarki Wojennej RP
„Wicher”4 wp³yn¹³ na redê portu gdañskie,
go, wymuszaj¹c prawa port d attache czyli
korzystania z Gdañska jako portu macierzystego5. Otrzyma³ on rozkazy, aby w razie obrazy polskiej bandery ostrzelaæ naj-

ORP Wicher

bli¿szy budynek nale¿¹cy do jakiegokolwiek urzêdu gdañskiego. Warto tu dodaæ,
¿e w celu zamanifestowania polskich praw
marsza³ek Józef Pi³sudski wykorzysta³ wizytê piêciu brytyjskich niszczycieli Royal
Navy. ORP „Wicher” wszed³ (15 czerwca)
wraz z brytyjsk¹ eskadr¹ do portu i zacumowa³. Do u¿ycia si³y nie dosz³o, a efektem tego incydentu by³o póŸniejsze odnowienie przez Senat WMG uk³adu z Polsk¹.
Decyzja Rady Ligi Narodów z 1924 r.
doprowadzi³a do przekazania Polsce
do sta³ego u¿ytkowania pó³wyspu
Westerplatte

Polska posiada³a ponadto prawo do
wy³adowywania, czasowego magazynowania i wysy³ania do kraju materia³ów wojennych. Nie okreœlono jednak dok³adnie
przeznaczonego do tego celu miejsca, a w³adze gdañskie utrudnia³y egzekucjê tego prawa. Decyzja Rady Ligi Narodów z 1924 r.
doprowadzi³a do przekazania Polsce do sta³ego u¿ytkowania pó³wyspu Westerplatte,
co nast¹pi³o 31 paŸdziernika 1925 r. Obszar
znajduj¹cej siê tam sk³adnicy amunicyjnej
nie posiada³ charakteru eksterytorialnego
i funkcjonowa³ pod nazw¹ Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej. Za zgod¹ Rady Ligi Narodów na terenie Westerplatte przebywa³
polski oddzia³ wojskowy, który sk³ada³ siê
z 2 oficerów, 20 podoficerów i 66 szeregowych. ¯o³nierze nie
mogli nosiæ mundurów
i broni poza terenem
sk³adnicy. Pierwsi polscy ¿o³nierze przyp³ynêli na Westerplatte na
tra³owcu ORP „Mewa”
18 stycznia 1926 r.
Dwa dni póŸniej rozpoczêto pe³nienie s³u¿by wartowniczej. Przy
czym komendant sk³adnicy podlega³ szefowi
Wydzia³u WojskoweWartownia nr 1 na Westerplatte
go Komisariatu Gene-
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ralnego RP w Wolnym Mieœcie Gdañsku.
Latem 1939 r., kiedy nast¹pi³ silny wzrost
napiêcia w stosunkach polsko-niemieckich, za³ogê placówki wzmocniono do ok.
210 ¿o³nierzy i rezerwistów spoœród pracowników cywilnych.
***
Warto te¿ wspomnieæ o dzia³aj¹cej
w Gdañsku w latach 1920–1930 silnej placówce wywiadu wojskowego, maj¹cej status ekspozytury Oddzia³u II Sztabu Generalnego (G³ównego). Najpierw by³a to
Ekspozytura nr 2, a póŸniej 7, znana te¿
jako „BIG”. Kiedy w 1930 r. po³¹czono j¹
z ekspozytur¹ poznañsk¹ zosta³a przeniesiona do Bydgoszczy, a w Gdañsku funkcjonowa³a tylko jej komórka terenowa
Posterunek Oficerski nr 4.
JAROS£AW BALCEWICZ
1

Sir Richard Haking (1862–1945), brytyjski
genera³ podczas I wojny œwiatowej.
2 Sta³y Trybuna³ Sprawiedliwoœci Miêdzynarodowej ang. Permanent Court of International
Justice, fr. Cour permanente de Justice internationale) by³ pierwszym s¹dem miêdzynarodowym o zasiêgu powszechnym. Rozpocz¹³
dzia³alnoœæ 30 stycznia 1922, a formalnie zakoñczy³ 31 grudnia 1946.
3 Tadeusz Podjazd-Morgenstern (1895–1973)
– po rozwi¹zaniu Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie nie zdecydowa³ siê na powrót do
Polski.
4 ORP Wicher – niszczyciel (wed³ug polskiej
nomenklatury okresu dwudziestolecia miêdzywojennego kontrtorpedowiec), w s³u¿bie od
1930 roku, by³ pierwszym nowoczesnym okrêtem II Rzeczypospolitej. W latach miêdzywojennych pe³ni³ funkcjê jednostki flagowej Dywizjonu Kontrtorpedowców, 3 wrzeœnia 1939
roku zosta³ zatopiony przez niemieckie samoloty.
5 Por. W. Zawadzki, Polska Marynarka Wojenna w latach w latach 1918–1939. „Morza,
Statki i Okrêty”, 3/1998.
6 Sir Richard Haking (1862–1945), brytyjski
genera³ podczas I wojny œwiatowej.
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Magdalena Kołodziejczak nową przewodniczącą Pomorskiej Rady
Wojewódzkiej LZS

IV Pomorski Zjazd LZS
W piêknie udekorowanej Sali Okr¹g³ej Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku odby³ siê 14 kwietnia
IV Pomorski Zjazd Ludowych Zespo³ów Sportowych. Now¹ przewodnicz¹c¹ Pomorskiej Rady Wojewódzkiej LZS zosta³ana na now¹ kadencjê 2012–2015 Magdalena Ko³odziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdañski.
Wyboru dokona³o 78 delegatów z 55
klubów zrzeszaj¹cych ponad 5050 osób w
takich dyscyplinach sportowych jak: pi³ka
no¿na, zapasy w stylu klasycznym, kolarstwo, lekka atletyka, podnoszenie ciê¿arów i innych.
Wysoko oceniono start olimpijczyka
Wojciecha Tyszyñskiego (Victoria Sztum)
na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie
2008 i zdobycie przez Edwarda Barsegjana (Cartusia Kartuzy) tytu³u wicemistrza
Europy w Wilnie 2009 w zaspasach w stylu klasycznym.
W obradach zjazdu udzia³ wziêli m.in.
by³y wicemarsza³ek Sejmu RP Tadeusz
Fiszbach, zastêpca przewodnicz¹cego Rady
G³ównej LZS Wac³aw Hurko, szef sportu
w Urzêdzie Marsza³kowskim Maciej Kowalczuk, cz³onek zarz¹du powiatu kartuskiego
Andrzej Pryczkowski, olimpijczycy: Bernadetta Blechacz, Hubert Skrzypczak i Jerzy
Opara. Wybrano 17-osobow¹ Pomorsk¹
Radê Wojewódzk¹ LZS, do której z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów weszli: Andrzej
Pryczkowski (Kartuzy), Wies³aw Szczodrowski (Godziszewo), Franciszek Kaszubowski (Starogard Gdañski) i inni.
Wrêczono medale 65-lecia LZS za zas³ugi dla Ludowych Zespo³ów Sportowych
w Polsce i Województwie Pomorskim.

Fot. Jerzy Gajewicz

Na zdjêciu: Magdalena Ko³odziejczak i Tadeusz Fiszbach

Medalami 65-lecia zostali uhonorowani
m.in. b. lekkoatleta Tadeusz Fiszbach, burmistrz gminy ¯ukowo Jerzy ¯urawicz,
prezes Cartusii Kartuzy Andrzej Pryczkowski, red. Miros³aw Begger („Kurier
Kaszubski”) i inni.
W plebiscycie na dziesiecioro najpopularniejszych sportowców i trenerów na wsi
pomorskiej w 2011 roku zwyciê¿yli: lek-

koatletka Angelika Gichocka (LKS Borzy
Tuchom), Kolarz Kamil Gradek (GKS
Cartusia Kartuzy), trenerzy: 4–10 Dariusz
Ma³ecki (szkoleniowiec kolarstwa Cartusii
Kartuzy), 4–10 Andrzej Pryczkowski (trener zapaœników GKS Cartusia Kartuzy).
Najlepszym klubem w pionie LZS za 2011
rok uznana zosta³a Cartusia Kartuzy.
MIROS£AW BEGGER

11 maja 2012 r. na molu w Sopocie

Pokaz gimnastyczno-sportowo-taneczny
z okazji Euro – 2012
Oko³o 400 studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz uczniów szkó³ sopockich wziê³o udzia³ w pokazie
gimnastyczno-sportowo-tanecznym z okazji Euro – 2012, który odby³ siê w pi¹tek, 11 maja 2012 r., o godz. 16, na molu
w Sopocie. Treœci¹ pokazu by³y: marsze, piosenki, æwiczenia gimnastyczne i wystêp Zespo³u Tañca Ludowego „Neptun”
z AWFiS W Gdañsku.
Organizatorem jest Zarz¹d Stowarzyszenia
Absolwentów i Mi³oœników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jêdrzeja
Œniadeckiego w Gdañsku przy wspó³udziale Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Sopocie.

– Celem przedsiêwziêcia by³a popularyzacja ruchu i muzyki w Sopocie, zaprezentowanie sprawnoœci studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im.
Jêdrzeja Œniadeckiego w Gdañsku, zwrócenie uwagi na znaczenie æwiczeñ gimna-

stycznych w edukacji szkolnej – powiedzia³
prof. dr hab. Zbigniew Szot – inicjator
i g³ówny organizator pokazu, cz³onek Zarz¹d Stowarzyszenia Absolwentów i Mi³oœników Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu im. Jêdrzeja Œniadeckiego w Gdañ-
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sku, pracownik tej uczelni. – Naszym celem by³o zintegrowanie œrodowiska studenckiego i uczniowskiego poprzez wspólne æwiczenia.
W ten sposób miasta Sopot i Gdañsk, we
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Mi³oœników Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jêdrzeja Œniadeckiego w Gdañsku i MOSiR w Sopocie zamierza³y urozmaiciæ i wzbogaciæ program
EURO 2012. W pokazie wziê³o udzia³ oko³o 150 studentów i ponad 250 uczniów szkó³
sopockich: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum
nr 3 i Szko³y Podstawowej nr 8. Ka¿da grupa by³a inaczej ubrana co zapewni³o swobodê, stosownie do upodobañ i mody panuj¹cej wœród m³odych ludzi.

– By³o to wyj¹tkowe spotkanie, poniewa¿ odbywa³o siê bez generalnej próby –
kontynuuje prof. dr hab. Zbigniew Szot, który ma na swoim koncie przygotowanie kilkunastu udanych pokazów gimnastycznych
z udzia³em po 500–1000 osób. – Na przyk³ad cztery lata temu, gdy Polska wchodzi³a do Unii Europejskiej, urz¹dzi³em na
terenie AWFiS im. Jêdrzeja Œniadeckiego
pokaz, który zachwyci³ setki publicznoœci.
Gdy pytam jakie s¹ kulisy przygotowañ,
w czym tkwi tajemnica sukcesu, prof. Szot
mówi, ¿e du¿o wczeœniej odbywa³y siê na
terenie szkó³, w grupach licz¹cych po 20–
30 osób, pod kierunkiem nauczycieli Wychowania Fizycznego, æwiczenia podanych
wczeœniej uk³adów do tej samej muzyki.

Prof. dr hab. Zbigniew Szot jest gimnastykiem, pracuje ponad 40 lat na stanowisku nauczyciela akademickiego w Katedrze
Gimnastyki AWFiS im. Jêdrzeja Œniadeckiego, której by³ kierownikiem, jego studenci zdobyli Medal Br¹zowy Olimpijski
i Medal Z³oty Olimpijski. Obecnie Katedra Gimnastyki ju¿ nie dzia³a, rozwi¹za³y
j¹ nowe w³adze uczelni.
Pokaz zorganizowany by³ si³ami spo³ecznymi bez jakichkolwiek dotacji finansowych.
– Serdecznie wszystkim uczestnikom
pokazu i publicznoœci, która tego popo³udnia odwiedzi³a sopockie molo, dziêkujê –
powiedzia³ prof. dr hab. Zbigniew Szot.
KATARZYNA KORCZAK

100-lecie Domu Uphagena w Gdańsku

Œwiecznik angielski
w Salonie zab³ysn¹³ jak dawniej
Dziesiêcioramienny œwiecznik angielski z kryszta³owego szk³a zdobi znów salon w Domu Uphagena przy ul. D³ugiej 12
w Gdañsku. Wnêtrze w pe³ni odzyska³o reprezentacyjny charakter. Wspó³czesne dzie³o, w typie klasycystycznym, wed³ug
projektu dr Zofii Maciakowskiej, powsta³o w firmie Wilkinson – Chandelier Manufactures & Glass Restorers. Zbudowane
z kryszta³ów szk³a z dodatkiem tlenku o³owiu jest niezwykle przejrzyste i doskonale odbija œwiat³o. Orygina³ znajdowa³
siê w uphagenowskim salonie do 1944 roku, w czasie wojny, zagin¹³.
Oddane do u¿ytku nowego œwiecznika,
zapalenie przez fundatorów i twórców
jego dziesiêciu œwiec, odby³o siê 16 lutego
2012 roku w salonie Domu Uphagena przy
ul. D³ugiej 12.

lów Honorowych w Polsce, które ma siedzibê w Domu Uphagena, mo¿na by³o
rozpocz¹æ starania i przygotowanie pro-

Rekonstrukcja trwa.
Przywracamy szczegó³y rezydencji.
Dawne techniki – obiekt maksymalnie
zbli¿ony do orygina³u
Uroczystoœæ by³a jednym z kulminacyjnych punktów programu 100-lecia Muzeum Wnêtrz Mieszczañskich w Domu
Uphagena. Obchody jubileuszu zainaugurowano w 2011 roku, potrwaj¹ do koñca
2012 roku.
– Przygotowuj¹c 100-lecie Domu Uphagena uwa¿aliœmy, ¿e nale¿y dalej prowadziæ prace rekonstrukcyjne, ¿e obok innych wydarzeñ – wystaw, koncertów, jest
to bardzo wa¿ne zadanie – powiedzia³a
dr Ewa Szymañska, kierownik Oddzia³u
Dom Uphagena Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska. – Uznaliœmy, ¿e teraz
najwa¿niejsza jest rekonstrukcja œwiecznika z salonu. – W 2010 roku, dziêki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Konsu-
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Salon w Domu Uphagena ze œwiecznikiem,
stan do 1944 roku

jektu przedsiêwziêcia. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje w³¹czenie siê w pani
Moniki Tarnowskiej, konsul honorowej
Francji i pana Andrzeja Kantaka, konsula
honorowego Wielkiej Brytanii, wtedy prezydenta Stowarzyszenia. Bez ich wielkiego zaanga¿owania, nie bylibyœmy w stanie
rozpocz¹æ prac.
– Oddanie do u¿ytku œwiecznika ma dla
nas znaczenie szczególne – powiedzia³
Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum
Historycznego Miasta Gdañska. – Muzeum
Wnêtrz Mieszczañskich w Domu Uphagena
powo³ane 1 listopada 1911 roku jest drugim, po Muzeum Narodowym za³o¿onym
w 1872 roku, najstarszym muzeum w Gdañsku. Powojenna odbudowa Domu Uphagena jest efektem wspólnych wysi³ków finansowych: miasta Gdañska i Fundacji
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. To dzia³anie w skali Europy, rezydencjê mieszczañsk¹ z epoki rokoko rekonstruujemy
drobiazgowo, postêpujemy dok³adnie tak,
jak jej w³aœciciel w czasie budowy, przywracamy szczegó³y w ka¿dym miejscu.
Dyrektor Adam Koperkiewicz podziêkowa³ dr Ewie Szymañskiej i jej zespo³o-
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wi za nieustaj¹ce zaanga¿owanie w przedsiêwziêcie na przestrzeni lat i determinacjê
w doprowadzeniu do fina³u rekonstrukcji
œwiecznika w salonie.
– Luksusowy œwiecznik wykonali specjaliœci z angielskiej firmiy Dawida Wilkinsona – kontynuowa³a dr Ewa Szymañska. – Spe³ni³o siê tym samym marzenie
wielu osób i œwiecznik, jak niegdyœ, powsta³
w Anglii. – Byliœmy przekonani, ¿e zastosowanie dawnych technik pozwoli na stworzenie obiektu maksymalnie zbli¿onego do
zaginionego orygina³u. Maciej Putowski,
znany scenograf, wieloletni konsultant naszego obiektu, pokierowa³ doborem tkaniny i przygotowaniem rêkawa, który zakrywa
³añcuch i stanowi wa¿ny element estetyczny œwiecznika. Mam nadziejê, ¿e œwiecznik podziwiaæ bêd¹ kolejne pokolenia odwiedzaj¹cych nasze muzeum.
Wieczór 24 stycznia 1787 roku,
w rocznicê ma³¿eñstwa Abigaile i Jan
Uphagenowie zapraszaj¹ goœci do nowo
umeblowanego salonu
– Przypomnijmy, ¿e Jan Uphagen zakupi³ w 1775 roku posesjê
przy ul. D³ugiej 12, przeprowadzi³
gruntown¹ przebudowê i w 1779
roku przeniós³ siê do swego nowego domu – mówi³a dalej wzruszona dr Ewa Szymañska. – Jednak
roboty w obiekcie trwa³y jeszcze
przez kolejne lata. WyobraŸmy sobie wieczór 24 stycznia 1787 roku.
Mija w³aœnie kolejna rocznica ma³¿eñstwa Abigaile i Jana Uphagenów,
zapraszaj¹ goœci do swego nowo
umeblowanego salonu oœwietlonego
angielskim, dziesiêcioramiennym
œwiecznikiem. Czas odmierza zegar,
który wygrywa melodie, a jego
kszta³t wyobra¿a urnê i zwieñczony jest
postaci¹ Chronosa. Na boazeriach goœcie
mogli podziwiaæ przedstawienia antycznych budowli, karmazynowe tkaniny dodawa³y dostojeñstwa wnêtrzu, a wspania³e,
z³ocone, barwnie polichromowane, dekoracje rzeŸbiarskie musia³y zachwycaæ. Mo¿emy tylko przypuszczaæ, ¿e salon wzbudzi³ zachwyt przyby³ych. Dziœ wprawdzie
nie ma ju¿ dawnego zegara, jego miejsce
zaj¹³ inny zegar, pod³ogowy, ale wystrój salonu, boazerie, tkaniny, ciesz¹ wzrok, jak
dawniej. A my, jak niegdyœ Jan Uphagen,
mo¿emy zapaliæ œwiece na angielskim
œwieczniku.
Projekt œwiecznika wykona³a dr Zofia
Maciakowska w Biurze Badawczo-Rozwojowym „Adencji Dart”. Jest to trzeci œwiecznik dla Domu Uphagena wykonany wed³ug jej projektu, pe³ni³a równie¿ nadzór

nad pracami rekonstrukcyjnymi. Konsultantem naukowym by³a dr Käthe Klappenbach,
kurator zbiorów oœwietlenia zabytkowego
w pa³acach berliñskich i brandenburskich,
jedna z czworga specjalistów tej dziedziny
na œwiecie. Rekonstrukcjê sfinansowano ze
œrodków dotacji miasta na dzia³alnoœæ Muzeum Historycznego Miasta Gdañska.
Nast¹pi³ najwa¿niejszy moment, salon
zaciemniono i œwiece na nowym œwieczniku uroczyœcie zapalili: dr Käthe Klappenbach – kurator zbiorów oœwietlenia zabytkowego Stiftung Preussische Schlösser
und Gärten Berlin-Brandenburg, Monika
Tarnowska – konsul honorowy Francji, dr
Ewa Szymañska, Andrzej Kantak – konsul
honorowy Wielkiej Brytanii, Dawid Wilkinson z firmy Wilkinson – Chandelier Manufactures & Glass Restorers z ma³¿onk¹,
Bogdan Oleszek – przewodnicz¹cy Rady
Miasta Gdañska, Andrzej Bojanowski – wiceprezydent Miasta Gdañska, Adam Koperkiewicz, dr Zofia Maciakowska, Joanna
Harasim-Grym, kierownik Pracowni Konserwatorskiej MHMG i dr Ewa Szymañska.

Szlifowanie szk³a w firmie Davida Wilkinsona

Uczestnicy spotkania ujrzeli w ca³ej okaza³oœci przepiêkny, misternie wykonany,
kryszta³owy œwiecznik, który – w blasku
p³omyków – zalœni³, mieni³ siê, po³yskiwa³,
jak zaczarowany.
Andrzej Kantak: „Szybki, spontaniczny,
odzew konsulów. Gratulujê Wilkonsonom
mistrzowskiego dzie³a”.
Dr Kaethe Klappenbach: „Œwieczniki
w formie korony ze szk³a podporz¹dkowywa³y siê dekoracji i odbija³y j¹
w reflektuj¹cych œwiat³o szklanych
powierzchniach”
– Stowarzyszenie Konsulów Honorowych w Polsce ma swoj¹ siedzibê w Domu
Uphagena od dwunastu lat – powiedzia³
Andrzej Kantak konsul honorowy Wielkiej Brytanii. – Wczeœniej spotykaliœmy siê
w biurze jednego z naszych kolegów, ale

pod koniec lat 90. stwierdziliœmy, ¿e dobrze by³oby wkroczyæ w nowe tysi¹clecie
w miejscu bardziej godnym. – Naszym
marzeniem by³o spotykaæ siê w Domu
Uphagena i – dziêki przychylnoœci kierownictwa muzeum i w³adz miasta Gdañska – to siê uda³o. Po kilku latach bardzo
przyjaznej wspó³pracy z pani¹ dr Ew¹ Szymañsk¹ to ma³¿eñstwo z rozs¹dku do Domu
Uphagena przekszta³ci³o siê ma³¿eñstwo
z mi³oœci. I je¿eli ktoœ powiedzia³by, ¿e
owocem tego zwi¹zku jest przepiêkny
œwiecznik, bylibyœmy zaszczyceni. Osobiœcie nie móg³bym tak powiedzieæ, poniewa¿ brzmia³o by to nieskromnie, chocia¿
ojcostwa nie wypada siê wypieraæ.
Apel do cz³onków Stowarzyszenia o
wsparcie finansowe rekonstrukcji œwiecznika do salonu spotka³ siê z szybkim, spontanicznym, odzewem, chocia¿, jak stwierdzi³ Andrzej Kantak, wk³ad konsulów nie
by³ du¿y. Ale, jeœli ta iskierka spowodowa³a, ¿e œwiecznik móg³ dziœ rozb³ysn¹æ
pe³nym blaskiem, to konsulowie maj¹ powód do dumy. Zachwyt budzi nie tylko
sam obiekt, wa¿ne, ¿e mówi g³osem epoki.
– Jako konsul brytyjski wyra¿am zadowolenie, ¿e œwiecznik
zosta³ wykonany w znanej i cenionej w œwiecie pracowni pana Dawida Wilkinsona i jego ma³¿onki,
serdecznie gratulujê im mistrzowskiego dzie³a – zakoñczy³ wypowiedŸ Andrzej Kantak.
– Pani dr Kaethe Klappenbach,
kiedy trafiliœmy do niej ze zdjêciami naszego œwiecznika, zwróci³a
uwagê, ¿e obiekt, uchodz¹cy do tej
pory za wyrób wenecki, z Wenecj¹
nie ma nic wspólnego i stwierdzi³a, ¿e to wyrób angielski – relacjonowa³a dr Ewa Szymañska. – To opinia
pozwoli³a nam pójœæ w³aœciwym tropem
i rekonstruowaæ obiekt w odpowiednim
miejscu.
W wyk³adzie na temat „Œwieczniki
w kszta³cie korony o szklanych ramionach
w Brandenburgii i Europie od koñca XVII
do pocz¹tku XIX wieku” dr Kaethe Klappenbach powiedzia³a m.in.:
– Œwieczniki w formie korony by³y niezbêdne jako Ÿród³a œwiat³a podczas wieczornych uroczystoœci oraz za dnia jako
„œwietlna rzeŸba”, punkt blasku pokoju ksi¹¿êcego. Zastosowanie œwiat³a w kulturze
œwieckiej spe³nia³o przede wszystkim zadanie „oœwietlania” znaczenia dworu, oœlepiania blaskiem w³adzy i oœwietlania drogi
do promieniej¹cego oœwieconego w³adcy
siedz¹cego na scenie. Kosztowne œwiece
z pszczelego wosku musia³y byæ stosowa-
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ne w wielkich iloœciach, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Œwieczniki w formie korony wykonane ze szk³a dziêki przejrzystoœci pasowa³y do wielu pomieszczeñ,
podporz¹dkowywa³y siê dekoracji i odbija³y j¹ w reflektuj¹cych œwiat³o szklanych
powierzchniach.
– Po raz pierwszy uczestniczê w zapaleniu œwiec na zrekonstruowanym œwieczniku – wyzna³a dr Kaethe Klappenbach. –
To wyj¹tkowa uroczystoœæ, która pozostanie w mojej pamiêci na d³ugo.
David Wilkinson: „Od produkcji
kryszta³owych szklanek i konserwacji
szk³a zabytkowego do replik dawnych
œwieczników.”
O tradycjach swojej firmy i najciekawszych realizacjach opowiada³ David Wilkinson, w³aœciciel firmy Wilkinson PLC.
Wyk³ad wzbogaci³a prezentacja zdjêæ
wybranych przepiêknych, o najró¿niejszych kszta³tach i w bajecznych barwach, ¿yrandoli zdobi¹cych wnêtrza
niemal na ca³ym œwiecie. W firmie Wilkinson PLC od 2005 roku pracuje starsza córka Dawida, Jodie, która przejmie
obowi¹zki ojca po jego przejœciu na
emeryturê.
– Firmê za³o¿y³ w 1946 roku mój
dziadek, który zajmowa³ siê pocz¹tkowo
przycinaniem szk³a, produkowa³ kryszta³owe szklanki, wazy, misy, karafki –
opowiada³ Dawid Wilkinson. – W 1950
roku odwiedzi³ nasze warsztaty pewien
antykwariusz i porosi³ dziadka o wyszlifowanie kilku uszkodzonych, starych
przedmiotów ze szk³a. Dziadek wykona³
to tak umiejêtnie, ¿e klient wyrazi³ zadowolenie i za tydzieñ zleci³ dziadkowi
podobn¹ pracê na szeœæ miesiêcy. Tak
staliœmy siê konserwatorami szk³a zabytkowego.
W firmie dziadka Davida Wilkinsona
coraz czêœciej zdarza³o siê wykonywanie
nowych elementów, by uzupe³niæ nimi
zniszczone, nie nadaj¹ce siê do naprawy.
W du¿ej hucie szk³a Wilkinsonowie znaleŸli bardzo uzdolnionych szklarzy, którzy
w wolnym czasie odtwarzali brakuj¹ce
fragmenty wyrobów. Z czasem specjaliœci
zdobyli jeszcze lepsze umiejêtnoœci, mogli
precyzyjnie wycinaæ i szlifowaæ ornamenty na szkle. Równoczeœnie uczyli siê stylów szlifierskich stosowanych w XVIII
i XIX wieku. Wykonywali wiele elementów do œwieczników.
Trwa³o to a¿ do momentu, gdy ojciec
Davida podj¹³ decyzjê o wykonaniu kompletnej i dok³adnej repliki œwiecznika z 1700
roku. By³ to zwrot w dziejach firmy. Obecnie tworzy siê tam i restauruje ¿yrandole
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na zamówienia z ca³ego œwiata. Najwiêkszy
¿yrandol liczy³ ponad osiem metrów d³ugoœci, najmniejszy, do domku dla lalek,
mia³ piêæ centymetrów d³ugoœci. Ka¿dego
roku firma wykonuje oko³o 25 ¿yrandoli
i przeprowadza konserwacjê oko³o 100
obiektów.
– Pani dr Zofia Maciakowska przys³a³a
mi w 2009 roku fotografiê zaginionego
œwiecznika z Domu Uphagena – opowiada³ David Wilkinson. – Nie mia³em podobnego kompletnego ¿yrandola, ani nie
wiedzia³em, gdzie mo¿e siê znajdowaæ.
Mia³em natomiast wiele elementów podobnego œwiecznika. W paŸdzierniku 2010
roku pani Maciakowska odwiedzi³a mnie
w warsztacie w Kent i zaprezentowa³em
jej elementy, które mia³y charakterystycz-

Gotowy œwiecznik jeszcze w pracowni Davida
Wilkinsona

ny styl frezowania, albo kszta³t w³aœciwy
dla epoki. Wyjaœni³em, na czym polega
subtelna ró¿nica pomiêdzy sposobem r¿niêcia szk³a angielskiego i weneckiego, pokazaliœmy w warsztacie styl szlifowania krawêdzi czasz i ³ezek.
I tak dr Zofia Maciakowska przyst¹pi³a
do przygotowania projektu repliki œwiecznika, której wykonawc¹ by³a firma Wilkinson PLC.
– Elementy œwiecznika do salonu w Domu
Uphagena wykonano w hucie szk³a w Isle
of Wright, w której pracuj¹ wysokokwalifikowani szklarze – kontynuowa³ David
Wilkinson. – Pos³uguj¹ siê oni technologi¹
wytwarzania szaro zabarwionego o³owianego szk³a wygl¹dem zbli¿onego do oryginalnego szk³a kryszta³owego produko-

wanego w XVIII wieku. Jestem dumny, ¿e
mogliœmy zrealizowaæ zamówienie, ¿e mamy wk³ad w restauracjê wspania³ego budynku bardzo wa¿nego dla obywateli miasta Gdañska i Polski – zakoñczy³ David
Wilkinson.
Dr Zofia Maciakowska projektantka
– krok po kroku niczym detektyw
wytrwale pod¹¿a³a œladami obiektu
Dzieje rekonstrukcji œwiecznika w salonie Domu Upgagena przedstawi³a dr Zofia
Maciakowska, projektantka wszystkich
trzech œwieczników, które zdobi¹ wnêtrza
Domu Uphagena – w Ma³ej Jadalni, Du¿ej
Jadalni i salonu.
– Pocz¹tkowo staraliœmy siê zdobyæ
œwieczniki oryginalne w ró¿nych muzeach,
na rynku antykwarycznym – relacjonowa³a dr Zofia Maciakowska. – Okaza³o
siê jednak, ¿e œwieczniki w magazynach
muzealnych to destrukty i do tego bardzo czêsto zara¿one chorob¹ szk³a, której siê nie leczy, wiêc odradzano nam
wprowadzanie zaka¿onych obiektów do
wnêtrz Domu Uphagena.
Po latach poszukiwañ podjêto decyzjê
o rekonstrukcji najwa¿niejszych œwieczników w Domu Uphagena. Problemem
najwiêkszym w takich przypadkach jest
ustalenie wielkoœci œwiecznika – wysokoœci, szerokoœci, ale nie tylko, bo te
dane wyznaczaj¹ pocz¹tek drogi. Na
zdjêciach dokumentalnych widaæ formê
œwiecznika, ale trudno ustaliæ, jak wygl¹da³y poszczególne obrêcze, jak ukszta³towane s¹ ramiona i in., to wszystko
dostrzec mo¿na w przybli¿eniu. Trzeba
znaleŸæ œwiecznik zachowany, który posiada³by zbli¿on¹ formê, ewentualnie
pochodz¹cy z analogicznego czasu, czy
z podobnego warsztatu, aby mo¿na by³o
powtórzyæ najwa¿niejsze jego elementy.
– Dr Kaethe Klappenbach stwierdzaj¹c, ¿e œwiecznik z salonu Domu Uphagena jest wyrobem angielskim, wskaza³a ksi¹¿kê o szklanych œwiecznikach angielskich
ze zdjêciem analogicznego zachowanego
œwiecznika, dziêki czemu wiedzieliœmy
mniej wiêcej, jaka jest jego konstrukcja –
kontynuowa³a dr Zofia Maciakowska. –
Uda³o mi siê dotrzeæ do autora ksi¹¿ki,
dowiedzia³am siê, kiedy œwiecznik znalaz³
siê na aukcji i jaka firma go sprzedawa³a.
Firma zmieni³a w³aœciciela, dokumenty
przekazano do archiwum i nie uda³o siê
ich odnaleŸæ, wiêc dotarcie do istniej¹cego
œwiecznika okaza³o siê niemo¿liwe. Kiedy
dr Maciakowska rozpoczyna³a projektowanie próbowa³a odtworzyæ formê widoczn¹
na œwieczniku na zdjêciu z Domu Uphagena,
ale David Wilkinson i autor owej ksi¹¿ki
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Luksusowy œwiecznik zdobi, jak dawniej Salon w Domu Uphagena

zwrócili uwagê, ¿e czasza œwiecznika jest
najprawdopodobniej wymieniona, bo nie
jest typowa dla œwieczników angielskich.
Czêsto zdarza³o siê, ¿e pewne elementy
t³uczono i zastêpowano je tym, co aktualnie by³o dostêpne. Obaj panowie sugerowali, aby czaszê widoczn¹ na zdjêciu zast¹piæ czasz¹ stosowan¹ w ówczesnych
œwiecznikach angielskich. Stwierdzili te¿,
¿e elementy d³ugich sopli zwisaj¹ce z górnej i dolnej czaszy równie¿ zdecydowanie
nie pochodz¹ ze œwieczników angielskich.
– Pan Wilkinson posiada w swojej
kolekcji wiele elementów oryginalnych
XVIII wiecznych œwieczników i wskaza³
te, które mog³y byæ wykorzystane przy rekonstrukcji œwiecznika w salonie Domu
Uphagena – kontynuowa³a dr Zofia Maciakowska. – I one stanowi³y dla mnie
podstawê do podjêcia prac rekonstrukcyjnych.
W trakcie przygotowywania pierwszego rysunku œwiecznika projektantka mu-

sia³a wzi¹æ pod uwagê k¹t, pod którym
zdjêcia œwiecznika w salonie by³o robione.
Wielkim problemem by³o dla niej odtworzenie wielkoœci obiektu. Uda³o siê to tylko
dlatego, ¿e zachowa³y siê drzwi z salonu,
dziêki znajomoœciom zasad perspektywy
mo¿na by³o odnieœæ rozmiary tego œwiecznika do wielkoœci drzwi i – po przeliczeniach – wyznaczyæ wysokoœæ ca³ego œwiecznika i poszczególnych jego elementów.
– Dzieñ przed uroczystoœci¹ z wielkimi
emocjami rozpakowaliœmy tydzieñ wczeœniej przywiezione kartony z elementami
œwiecznika, wyjmowaliœmy i uk³adaliœmy
wszystkie czêœci w odpowiednim porz¹dku, relacjonowa³a dr Zofia Maciakowska,
prezentuj¹c zdjêcia z kolejnych faz monta¿u. – Ka¿dy element szklany spocz¹³ na
swojej tarczy nie obci¹¿aj¹c elementu
znajduj¹cego siê poni¿ej.
Ramiona osadzone s¹ na tarczy mosiê¿nej, ka¿dy otwór wchodzi w kieliszek, który zosta³ zamocowany do ramienia. Nast¹-

pi³o nawlekanie szklanych elementów na
konstrukcjê. Dopiero wtedy œwiecznik
mo¿na by³o podwiesiæ, a potem, z rusztowania, osadzane by³y kolejne ramiona, od
do³u montowano czasze, zwisy, profitki,
œwiece.
– Na ostatnim zdjêciu widaæ Macieja
Putowskiego, wychylony niebezpiecznie
na rusztowaniu, uk³ada³ rêkaw, którego
kolor by³ starannie dobrany do rodzaju
œwiecznika i ca³ej kolorystyki salonu –
zakoñczy³a relacjê projektantka. – I ostatnie zdjêcie – wielka radoœæ – œwiecznik zawiesiliœmy w salonie Domu Uphagena.
Myœlê, ¿e cieszy pañstwa tak samo, jak
nas.
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Salon zaciemniono i uroczyœcie zapalono œwiece
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