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Piêkne i ró¿norodne s¹ dzielnice naszego miasta

Z³ota jesieñ
w Królewskiej Dolinie
Mówi¹c o piêknie Gdañska mamy na myli najczêciej historyczne ródmiecie czy Oliwê, uznan¹ niegdy za trzeci¹ pod
tym wzglêdem miejscowoæ wiata. W Wielkim Gdañsku jest jednak du¿o innych piêknych okolic. Ich zwiedzanie, zw³aszcza
w tak kolorowej porze roku, jak¹ jest nasza z³ota polska jesieñ, daje sporo okazji do zachwytu. Proponujê Czytelnikom
nied³ugi, mniej wiêcej pó³toragodzinny spacer po Studzience i Królewskiej Dolinie.
Studzienka jest dzi nazw¹ obowi¹zuj¹c¹, dawniej by³a to wiêta Studzienka
(Heiligenbrunn).
Ulica Do Studzienki  stare i nowe
czynszówki, dawne wille bogaczy
Mo¿na do niej dojæ od Alei Grunwaldzkiej ulic¹ Do Studzienki, która do dzi zachowa³a wiêkszoæ zabudowy z prze³omu
XIX/XX stulecia. Warto dodaæ, ¿e do chwili
w³¹czenia wioski do Gdañska w 1902 r.,
ta ulica, pocz¹wszy od zbiegu z dzisiejsz¹
ul. Fiszera, nosi³a nazwê Wie (Dorf) wiêta
Studzienka, póniej by³a to Droga do wiêtej Studzienki (Heiligenbrunner Weg). Po
wojnie przemianowano j¹ na Morsk¹, potem na Hibnera. Po 1990 roku komunistyczny bojówkarz ust¹pi³ miejsca historycznej nazwie. Dziêki remontom coraz
wiêcej stoj¹cych tutaj domów jest czystych i zadbanych. Min¹wszy stare i nowe
czynszówki i dawne wille bogaczy dojdziemy do skrzy¿owania z ul. Traugutta. Ulica
ta prowadzi³a ze Studzienki do kocio³a
w. Micha³a i Wszystkich Anio³ów Bo¿ych,
na którego miejscu stoi dzi czo³g w Alei

Rezydencja wiêtej Studzienki

Zwyciêstwa. Po wybrukowaniu w koñcu
XIX w. nazywano j¹ przez kilka lat Drog¹
Komunikacyjn¹, póniej, od roku 1899, sta³a siê Drog¹ do wiêtego Micha³a (Sankt
Michaelsweg). Odcinek od ul. Do Studzienki

w górê, w który teraz skrêcimy, od 1933 r.
nosi³ nazwê Przy wiêtej Studzience (Am
Heiligenbrunn). W lad za zmianami nazwy,
zmienia³a siê numeracja, dzisiejsza równie¿
jest inna ni¿ przed wojn¹.
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Pergola z wiekowego bzu.
Rezydencja gdañskich rodów
w op³akanym stanie. limak.
Resztki nagrobków starego
cmentarza ¿ydowskiego

mieckim wschodzie, jak pisano przed
wojn¹. Nie tknêli go nawet hitlerowcy;
dopiero po 1945 r. pad³ pastw¹ wandali.
W pobli¿u dzia³a³a niegdy jeszcze jedna
restauracja: Pod Królewskim Wzgórzem.

Przypatrzmy siê okolicy. Na zapleczu
domu Do Studzienki 59 widnieje mur z arkadami. Wed³ug przedwojennych opisów
by³a na nich rozpiêta pergola z wiekowego
bzu, o pniach grubszych ni¿ ludzkie ramiê!
Dalej pod górê, za szko³¹, wystaj¹ ponad
wysokim parkanem dachy rezydencji wiêtej Studzienki, znajduj¹cej siê dzi w op³akanym stanie. To smutne, ¿e dotychczas nie
uda³o siê jej wyremontowaæ i w³aciwie
zagospodarowaæ. Obecny dworek powsta³
w XVIII w., ale dzieje za³o¿enia siêgaj¹ pocz¹tków XV w. W³acicielami byli przedstawiciele s³awnych gdañskich rodów von
der Becke, Bischof, Giese, Uphagen i in.
Wy¿ej zachowa³ siê drewniany pawilon,
zwany dzisiaj wozowni¹, a z drugiej strony rezydencji  park ze starymi drzewami

ród³o bije dalej, woda sp³ywa przez
sadzawkê i dalej. Podobno produkcja
s³awnej niegdy wody sto³owej o nazwie
(Heiligenbrunner Quelle) siê nie op³aca.
Tu by³y: Miejski Dom Dziecka i ¿³obek
dla niemowl¹t, Instytut Niewidomych
W drodze powrotnej w dó³ mijamy wjazd
do najnowszej siedziby w³adz Lechii
i zatrzymujemy siê przy ogrodzeniu posesji,
w g³êbi której stoi willa, mieszcz¹ca obecnie kancelariê notarialn¹. Bli¿ej w ³adnie
zagospodarowanym ogrodzie znajduje siê
owa legendarna sadzawka, zasilana z wy¿ej
po³o¿onego ród³a, którego wody mia³y
leczyæ, a nawet przywracaæ wzrok. To ona
da³a nazwê okolicy. W XIX wieku wody
ród³a wiêtej Studzienki zaczêto wykorzy-
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Jan Sobieski spêdzi³ u Zachariasza
Zappio kilka godzin, ale okolica tak mu
siê spodoba³a, ¿e w wystawionym póniej
przywileju wyrazi³ ¿yczenie, by dolinê
po wieczne czasy nazywaæ Królewsk¹
Po lewej stronie otwiera siê park Królewskiej Doliny. Widok na niego z po³o¿onej
wy¿ej poprzecznej alejki jest zachwycaj¹cy.
W wodzie obramowanego starymi i m³odymi drzewami stawu odbija siê dawna rezydencja Królewskiej Doliny, mieszcz¹ca
dzi przedszkole nr 4. Obecn¹ postaæ uzyska³a w roku 1814, ale piwnice i uk³ad parku pamiêtaj¹ czasy Zachariasza Zappio,
który w 1677 r. goci³ tutaj Jana Sobieskiego.
Królowej przy tym nie by³o; z powodu zaawansowanej ci¹¿y zosta³a w Gdañsku. Król
spêdzi³ u Zappia kilka godzin, ale okolica tak

Brama i stró¿ówka

Legendarna sadzawka

ró¿nych gatunków. Ros³y tu niegdy nawet owocuj¹ce kasztanowce jadalne.
Jeszcze wy¿ej, po prawej stronie zachowa³ siê budynek popularnej w dawnych czasach restauracji Leny Domek,
s³u¿¹cy dzi wy³¹cznie celom mieszkalnym. Stroma cie¿ka prowadzi na wysoki
na ponad 100 m szczyt Królewskiego
Wzgórza, gdzie przetrwa³ limak widokowy z 1837 r. Przy piêknej pogodzie i klarownym powietrzu mo¿na by³o st¹d zobaczyæ wie¿e katedry w. Miko³aja w Elbl¹gu
i zamku w Malborku. Kierunek pokazywa³a umocowana na szczycie mosiê¿na tablica,
skradziona dopiero po wojnie. Dzi widok
przes³aniaj¹ wyroniête drzewa. Przyda³aby
siê osobna wie¿a widokowa. Po drodze, nad
obecnym Domem Asystenckim Politechniki
Gdañskiej mo¿na jeszcze natrafiæ na resztki
nagrobków starego cmentarza ¿ydowskiego
 najpiêkniej po³o¿onego na ca³ym nie-

cjalne kursy, przygotowuj¹ce ich do pracy
w ró¿nych zawodach. Odpowiednio uzdolnieni mogli siê nawet wykszta³ciæ na organistów, albo stroicieli fortepianów.

stywaæ do produkcji s³awnej wody sto³owej
o nazwie (Heiligenbrunner Quelle). Willa
nale¿a³a do w³acicieli fabryki. Wodê produkowano po wojnie pod nazw¹ Gdañszczanka. ród³o bije dalej, woda sp³ywa
przez sadzawkê, Potok Królewskiej Doliny i Strzy¿ê do Wis³y. Podobno produkcja
siê nie op³aca. Jeszcze jedna historyczna
gdañska marka, która znik³a z rynku.
Skrêcamy w prawo w dalsz¹ czêæ ulicy
Do Studzienki, mijamy domy akademickie
Politechniki Gdañskiej i dochodzimy do
obiektów nale¿¹cych do Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwszy z nich, Dom
Studencki nr 4, mieci³ od 1917 r. Miejski
Dom Dziecka i ¿³obek dla niemowl¹t. Okaza³y budynek Zak³adu Mikrobiologii Lekarskiej, to dawny Instytut Niewidomych (Wilhem-Augusta-Blindenanstalt). Zbudowany
w 1885 r. by³ wówczas niezwykle nowoczesny. Podopieczni zak³adu przechodzili spe-

mu siê spodoba³a, ¿e w wystawionym póniej przywileju wyrazi³ ¿yczenie, by dolinê
po wieczne czasy nazywaæ Królewsk¹.
Schodzimy w dó³, obok nieczynnego
sztucznego wodospadu, wy¿szego ni¿ w Parku Oliwskim, mijamy dolny staw, w którym
odbija siê domek odwiernego i po obejrzeniu rezydencji od frontu, wychodzimy
przez alejkê starych lip w stronê ul. Sobieskiego (teraz ju¿ wiemy, dlaczego tak siê
nazywa). Na po¿egnanie obróæmy siê do
ty³u, by ucieszyæ oczy malowniczym widokiem. Z zabytkowej bramy zosta³a tylko po³owa, ale widaæ, ¿e by³a piêkna. Swoj¹ drog¹
ciekawe, kiedy kto siê zdobêdzie na odtworzenie drugiej po³owy? Spacer koñczymy
na rogu przed uroczym domkiem na rogu
ul. Traugutta. Warto skorzystaæ ze z³otej polskiej jesieni, by siê przekonaæ, jak piêkne
i ró¿norodne s¹ dzielnice naszego miasta.
FOT. I TEKST ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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O siennikach i kocach nie by³o mowy. Do jedzenia
otrzymywalimy jakie lury. Oczekuj¹cy na wyjazd
element by³ bardzo ró¿ny. Dochodzi³o do k³ótni i bijatyk

Tadeusz Flisek:
By³em niewolnikiem bauera
Listopad to czas szczególny dla wspomnieñ o naszych bliskich zmar³ych, ale i o ofiarach naszego narodu dla niepodleg³oci.
Z pamiêci przywo³ujemy m.in. tragediê minionej i jak¿e okrutnej II wojny wiatowej. W cieniu ofiar walk, wiêzieñ, ³agrów
i obozów koncentracyjnych, pozostaj¹ czêsto tragedie rodaków wywiezionych do pracy przymusowej.
Wbrew w³asnej woli, na roboty do Niemiec trafi³ Tadeusz Flisek, który po wojnie
osiedli³ siê w Gdañsku.

Oczekuj¹cy na wyjazd element
by³ bardzo ró¿ny. Dochodzi³o do
k³ótni i bijatyk.

Wezwany do Urzêdu Pracy
i do domu nie wróci³

Badali nas lekarze, szukano
insektów, wszy i mend. Nago
paradowalimy przed Ukrainkami. Bauerzy korzystali z prawa
wyboru robotnika  niewolnika

Mia³ kilkanacie lat. Wraz z rodzin¹ zamieszkiwa³ we wsi Goñczyce w powiecie
garwoliñskim (obecnie Województwo Mazowieckie). By³ ranek 31 stycznia 1944 r.,
trwa³a wojna. Zgodnie z wezwaniem stawi³
siê w Arbeitsamt (Urzêdzie Pracy) w Sobolewie. Do domu ju¿ nie wróci³. Wraz
z nim za³adowano na ciê¿arówkê 20 osób.
W eskorcie uzbrojonych ¿o³nierzy powieziono ich do Warszawy: Konwojuj¹cy nas
Niemcy byli niele podpici. Po drodze
jeszcze dopijali. W mijanych miejscowociach strzelali do ludzi. Dziêki Bogu nie
trafiali, samochód bardzo skaka³, a oni
byli pijani.
Dowieziono ich do punktu zbornego
przy ulicy Skaryszewskiej w Warszawie.
Wraz z nim by³o tu ju¿ kilkadziesi¹t osób,
wiele z Kresów Wschodnich. Wszyscy spali
w jednej wielkiej sali na go³ej pod³odze:
O siennikach i kocach nie by³o mowy. Do
jedzenia otrzymywalimy jakie lury.

Z Warszawy, w asycie uzbrojonych ¿o³nierzy, powieziono ich
poci¹giem. W trakcie drogi jeden wyskoczy³, strzelano do nie- W obozie przejciowym w Elmshorn wykonano 16-letniego. Przez Kutno i Poznañ prze- mu Tadeuszowi Fliskowi zdjêcie do Arbeitskarty i pobrano odciski palców
wieziono ich do Berlina. Tam,
w schronie stacji metra, podczas krótkiej lometry wsi Kremperheide. Jego koledzy
przerwy w podró¿y, prze¿yli nalot samo- trafili do wsi Oldendorf: Nie moglimy siê
lotów alianckich i bombardowanie miasta. jednak odwiedzaæ, gdy¿ nie wolno nam
Pierwszy obóz przejciowy by³ w Neumün- by³o oddaliæ siê od miejsca zamieszkania
ster: Badali nas lekarze, szukano insektów, wiêcej ni¿ 1,5 km, a odleg³oæ Oldendorfu
wszy i mend. K¹palimy siê i dezynfeko- od Kremperheide wynosi³a oko³o 6 km.
wano nasze ubrania. Nieustannie nas spiZakres obowi¹zków i naszywki z liter¹
sywano i fotografowano. Personel pomocP
niczy w obozach przejciowych stanowili
Ukraiñcy, g³ównie Ukrainki. Musielimy
W domu bauera dosta³ niewielki pokonago paradowaæ przed nimi.
ik. Ju¿ nastêpnego dnia zosta³ zapoznany
W mniejszej ju¿ grupie zosta³ przewie- z zakresem obowi¹zków. Jednym z pierwziony do kolejnego obozu przejciowego szych zadañ by³o te¿ przyszycie sobie na
w Elmshorn. Tu po raz ko- ubraniach, na piersi po prawej stronie,
lejny przeszli te same czyn- naszywek z liter¹ ,,P (Pole  Polak). Nanoci. Po kilkunastu dniach szywka mia³a kszta³t rombu. W jego rodku
przetransportowano ich do by³a umieszczona na ¿ó³tym tle i z daleka
miasta Itzehoe. Tutaj, wraz widoczna litera P.
z nim w podgrupie, znaleli
Mia³ szczêcie, podczas dwóch lat okusiê jego koledzy: Edward Ba- pacyjnej szko³y pozna³ podstawy jêzyka
bik i Bolek Guga³a. Wszyst- niemieckiego. Mia³ te¿ przy sobie niekich ustawiono pod cian¹. wielki s³owniczek polsko-niemiecki. Na
Do pomieszczenia, w którym jego probê dosta³ od bauera adres i po 43
stali, wchodzili pojedynczo dniach od zatrzymania napisa³ swój pierwbauerzy. W spokoju korzy- szy list do rodziców. Pisa³ przede wszyststali z prawa wyboru robot- kim, gdzie jest i prosi³ o nades³anie ponika  niewolnika. Tadeusz trzebnej mu odzie¿y: Mog³em wys³aæ tylko
Trzymali siê razem. Piêcioro polskich niewolników w Krem- Flisek zosta³ wybrany, jako jeden list w miesi¹cu. Kartki, tzw. odkrytperheide. Na ich piersiach wyszyte litery P. Z lewej Tade- pierwszy przez Wilhelma ki, by³y mniej ograniczone. Ca³e szczêcie
usz Flisek
Krögera z oddalonej o 4 ki- mój bauer nie zawsze przestrzega³ tego
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Za ciê¿k¹, niewolnicz¹,
pracê, otrzymywali
przeciêtnie 20 DM
miesiêcznie. Jedno piwo
kosztowa³o 1 DM
Posi³ki ca³a rodzina jad³a w kuchni: Oni siedzieli przy du¿ym stole, ja
 osobno z boku, przy innym stoliku. Raz w tygodniu by³o te¿ pranie odzie¿y i bielizny, a w ka¿d¹
Namiastkê ojczyzny dawa³y im kilkugodzinne spotkania w nie- sobotê by³a k¹piel: Zim¹
dzielne popo³udnia we wsi Brokreihe. Pierwszy z lewej le¿y
k¹piel odbywa³a siê w du¿ej
Tadeusz Flisek
blaszanej wannie w kuchograniczenia i nie raz mog³em wys³aæ nie- ni, ja k¹pa³em siê ostatni. Latem wola³em
co wiêcej listów, zw³aszcza, ¿e korespon- k¹paæ siê w jeziorze.
Obowi¹zywa³a godzina policyjna: O 2100
dowa³em równie¿ z wywiezionymi na roboty przymusowe braæmi  w okolice musia³em byæ ju¿ w domu. Je¿eli zasieSzczecina Jankiem i w okolice Gdañska dzia³em siê gdzie d³u¿ej, np. u kolegi SteStaszkiem. Tylko raz odmówiono mi wy- fana w nieodleg³ym gospodarstwie, to mus³ania listu. By³o to po zbombardowaniu sia³em wracaæ poboczami, tak by nie
spotkaæ policjanta. Gdy takiego widziaKremperheide.
³em, to k³ad³em siê w polu z dala od szosy.
Bauer w NSDAP, ¿ona  ³adna,
rozumna i ambitna, córka Helga,
synowie Karl  August i Echard

po³udnia by³y jedynymi, gdy kilkunastu
Polaków z najbli¿szej okolicy mog³o siê
wzajemnie i bez szykan spotkaæ w najbli¿szej i bezpiecznej dla wszystkich pod
wzglêdem odleg³oci wsi Brokreihe. Tu
te¿ koncentrowa³a siê namiastka ich ojczystego ¿ycia. Tutaj te¿ odwiedzali ich
czasami polscy jeñcy wojenni z niezbyt
odleg³ego obozu jenieckiego ko³o Itzehoe.
Koniec wojny zbli¿a³ siê nieuchronnie.
Ka¿da wiadomoæ w tym okresie by³a dla
nich niezmiernie wa¿na: Pewnego dnia
znalaz³em na polu ulotkê napisan¹ w jêzyku polskim, a podpisan¹ przez prezydenta
USA Franklina Delano Roosvelta. Treæ
ulotki zapowiada³a bliski koniec pokonania Niemiec. Podnosi³a na duchu nas,
Polaków, jak ja wywiezionych do pracy
w Niemczech.
W przetrwaniu pomaga³a równie¿ wiara w Boga: Kocio³ów katolickich nie by³o
w okolicy. Najbli¿szy koció³ ewangelicki
by³ w Itzehoe. Formalnie nie wolno nam
by³o oddalaæ siê na taka odleg³oæ. Zastosowalimy wiêc pewien fortel, a mianowicie chodzilimy nie szos¹, lecz
przez wrzosowisko. Droga ta liczy³a
akurat 1,5 km. Tam przystêpowalimy do komunii i spowiedzi. U ewangelików nie ma spowiedzi indywidualnej lecz zbiorowa. Ka¿dy z nas
w swoich mylach wyznawa³ grzechy i ¿a³owa³ za ich pope³nienie.
Sam akt komunii by³ taki sam, jak
w kociele katolickim.

Polscy niewolnicy trafiali w ró¿ne
rêce. W przypadku Tadeusza Fliska
by³a to jedna z wielu podobnych
i naznaczonych czasem wojny rodzin niemieckich. Gospodarz nale¿a³ do NSDAP, ale nie nadu¿ywa³
w stosunku do swojego niewolnika
w³adzy: Trudno mi powiedzieæ, czy
wynika³o to z jego charakteru, czy
Jesieni¹ 1944 kopa³ rowy przete¿ z wyrachowania? Faktem jest,
ciwczo³gowe nad granic¹ duñsk¹
¿e stosunek by³ coraz lepszy w miaJesieni¹ 1944 r. po zakoñczeniu
rê, jak stawa³o siê jasne, ¿e Niemcy Stacja kolejowa w Kremperheide w maju 1945 r. Wyzwoleni
Polacy zastanawiaj¹ siê, jak d³uga bêdzie ich droga powrotna prac polowych, podobnie jak i wielu
przegraj¹ wojnê. Jego ¿ona, no
do Polski. Marysia ju¿ wolna, ale jeszcze z dzieckiem bauerki innych, wywieziono Tadeusza Fliska
có¿..., nie pasowa³a mi do wiejskiej
do prac przy kopaniu rowów przeZa ciê¿k¹, niewolnicz¹, pracê, otrzyrzeczywistoci. By³a ³adn¹, rozumn¹ i amciwczo³gowych
nad granicê duñsk¹: By³o
bitn¹ kobiet¹. By³a zgodn¹, a mo¿e i uleg³¹ mywali przeciêtnie 20 DM miesiêcznie.
zimno
i
mokro,
ci¹gle
pada³ deszcz, a my
dla wymogów czasu i propagandy (Ku- Dla przyk³adu jedno piwo kosztowa³o 1 DM
nie
mielimy
¿adnej
ochrony
przed nim.
eche, Kinder und Kirche  kuchnia, dzieci i choæ porównanie to nie jest mo¿e do koñDodatkowo
samoloty
alianckie
nieustanca stosowne, lecz obrazowe dla dzisiejszej
i koció³).
nie
dokonywa³y
nalotów
nad
nami.
Nasze
Helga, ich 18-letnia, córka chyba pierw- m³odzie¿y. A przecie¿ podstawowych i wa¿miejsca
zakwaterowania
by³y
fatalne.
Spasza zrozumia³a, ¿e Niemcy nie wygraj¹ woj- niejszych potrzeb by³o o wiele wiêcej, chony. W tym czasie dziewczêta niemieckie cia¿by tych zwi¹zanych z kosztami kore- limy w jakim bar³ogu, chodzi³y po nas
by³y bardzo biedne. Mê¿czyzn w ich wie- spondencji do rodziny.
ku i ich narodowoci niemal nie by³o.
Ulotka po polsku
Byli na froncie, albo ju¿ na drugim wiepodpisana przez
cie. Za zbli¿enie z osobami innych naroRoosvelta.
Do kocio³a
dowoci grozi³ obóz koncentracyjny.
ewangelickiego
przez
Jej brat Karl  August, 15-latek, nalewrzosowisko
¿a³ do Hitlerjugend. Wygl¹da³o na to, ¿e
W Kremperheide, obok
wielbi³ Hitlera. Mia³ wiadomoæ, ¿e mo¿e
zostaæ powo³any do wojska nim skoñczy niewolników z Polski,
siê wojna. Nie wykazywa³ strachu. D³ugo pracowa³ jeszcze jeden
wierzy³ w zwyciêstwo Hitlera. Z najm³od- Francuz  jeniec wojenszym ich bratem, Eckhardem, niewiele ny i jedna Ukrainka. Nie- Wyzwolenie przysz³o do Kremperheide w maju 1945 r. Na zdjêciu
mia³em do czynienia.
dzielne i wi¹teczne po- grupa by³ych ju¿ polskich niewolników z ¿o³nierzami brytyjskimi
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W 2009 r. Tadeusz Flisek (z prawej) spotka³ siê
z dzieæmi bauera Helg¹ i Eckhardem

wszy. Bylimy nieustannie g³odni, a tak¿e
ci¹gle przeziêbieni i chorzy. Lekarz bada³
i kaza³ iæ nazajutrz do pracy. Dopiero po
szeciu tygodniach pozwolono nam siê
wyk¹paæ i zdezynfekowano nasz¹ odzie¿.

Pozbawiony wszy i chorób zosta³em odes³any do
mojego bauera.
Coraz bardziej nasila³y
siê naloty alianckie na okoliczne miasta, wsie i miasteczka. Nie uniknê³o nalotów i Kremperheide.
Koniec wojny by³ coraz
bli¿ej, nadal jednak nie
mogli czuæ siê bezpieczni:
3 maja 1945 r. pochowalimy kolegê z s¹siedniej
wsi. Zosta³ o co oskar¿ow Kremperheide
ny przez jego wredn¹ bauerkê i wywieziono go na
10 tygodni do obozu koncentracyjnego.
Wróci³ wrak cz³owieka. Jakim cudem doczo³ga³ siê ze stacji kolejowej do jednej
z Polek. Mimo troskliwej opieki po kilku
dniach zmar³.

Koniec wojny wiêtowa³ z Polakami z dywizji
pancernej genera³a Stanis³awa Maczka
Pierwsze 3 czo³gi brytyjskie wjecha³y
do Kreperheide 4 maja 1945 r.: Zszed³em
ze strychu i podszed³em do szosy. Z dum¹
wypina³em pier z naszyt¹ liter¹ P. Nastêpnego dnia spotka³em kilku Polaków
z jednego z pododdzia³ów dywizji pancernej genera³a Stanis³awa Maczka. wiêtowalimy wspólnie do pónej nocy.
9 maja 1945 r. powiedzia³em bauerowi,
¿e wiêcej ju¿ u niego nie bêdê pracowa³.
Doda³em te¿, ¿e do czasu wyjazdu bêdê
u niego mieszka³, a on bêdzie mnie ¿ywi³.
Wyjecha³em z pocz¹tkiem czerwca 1945 r.
Przed Tadeuszem Fliskiem by³a jeszcze
d³uga droga do Polski, ale to ju¿ zupe³nie
inna historia.
NA PODSTAWIE WSPOMNIEÑ TADEUSZA FLISKA
 OPRACOWA£ WALDEMAR KOWALSKI
ZDJÊCIA Z ARCHIWUM TADEUSZA FLISKA

Na dziedziñcu Kocio³a wiêtej Trójcy w Gdañsku
wyznawcy chrzecijañstwa, islamu oraz judaizmu
wznosili Modlitwy o Pokój

VI Asy¿ w Gdañsku
Modlitwa o Pokój by³a najwa¿niejszym punktem programu miêdzyreligijnych spotkañ w Gdañsku. Ich organizatorem jest
franciszkañski Dom Pojednania i Spotkañ im. w. Maksymiliana M. Kolbego oraz Gmina Muzu³mañska i Niezale¿na
Gmina Wyznania Moj¿eszowego w RP.
W tym roku gdañski konwent odby³ siê,
wyj¹tkowo, kilka dni przed rocznic¹ pamiêtnego spotkania Jana Paw³a II z wyznawcami wiatowych religii, które mia³o miejsce
27 padziernika 1986 r. Wówczas to papie¿
Jan Pawe³ II zaprosi³ do Asy¿u 47 delegacji
reprezentuj¹cych Kocio³y i wspólnoty
chrzecijañskie oraz 13 religii niechrzecijañskich. Kilka lat temu do tych cennych
dowiadczeñ nawi¹zano w Gdañsku, a bezporednim powodem tegorocznego, wczeniejszego terminu gdañskich uroczystoci, by³o umo¿liwienie wyjazdu delegacji
z grodu nad Mot³aw¹ na jubileuszowe uroczyci 25. rocznicy spotkania z udzia³em
papie¿a Benedykta XVI. Do Asy¿u udali
siê: dyrektor Domu Pojednania i Spotkañ
o. Roman Zio³a oraz reprezentuj¹cy gdañsk¹
prowincjê zakonu braci mniejszych konwentualnych o. Mateusz Stachowiak.
Na dziedziñcu Kocio³a wiêtej Trójcy
w Gdañsku wyznawcy chrzecijañstwa,
islamu oraz judaizmu wznosili Modlitwy
o Pokój. Natomiast wspó³organizator Asy¿u
w Gdañsku o. Roman Zio³a OFM Conv.

O. Roman Zio³a zapowiada miêdzyreligijn¹
dyskusjê

otrzyma³ Honorow¹ Nagrodê Ekumeniczn¹,
któr¹ wrêczy³ przewodnicz¹cy Rady Mniejszoci Narodowych i Etnicznych na Pomorzu Jakub Szadaj. Warto dodaæ, ¿e podpisana w czerwcu br. przez organizatorów
gdañskich spotkañ deklaracja cywilizacji
mi³oci zosta³a przekazana przywódcom
religijnym w Asy¿u. Druga czêæ gdañskiego spotkania odby³a siê w Muzeum
Narodowym, podczas którego dyskutowano o Drogach do miejsc wiêtych. Przy
prezydialnym stole zasiedli: redaktor naczelny kwartalnika Fronda Grzegorz Górny, absolwent jesziwy w Jerozolimie Jakub
Skrzypczak oraz polska Tatarka, która odby³a pielgrzymkê do Mekki Helena Szabanowicz. Konkluzj¹ tej wspólnej dyskusji
jest wniosek, ¿e pielgrzymki powinny zbli¿aæ i ³¹czyæ, a nie dzieliæ.
 Pokój, pomimo, ró¿nic religijnych,
jest celem, który nas ³¹czy  podkrela
prezes Niezale¿nej Gminy Wyznania Moj¿eszowego Jakub Szadaj.  W Gdañsku to
przes³anie nabiera szczególnego znaczenia.
JAROS£AW BALCEWICZ

7

Nr 11/2011

wiêto Niepodleg³oci Polski w Gdañsku i w Gdyni

Radonie, godnie,
solidarnie
Dla uczczenia wiêta Niepodleg³oci Polski 11 listopada 2011 r. w³adze Gdañska i Gdyni, ka¿de miasto osobno, tradycyjnie
ju¿ przygotowa³y program i przeprowadzi³y uroczyst¹ paradê  radosn¹, barwn¹ i godn¹, poniewa¿ parada niepodleg³oci
to wiêto obywateli.
11 listopada jest dniem szczególnie
wa¿nym dla ka¿dego obywatela polskiego, który szanuje i kocha swoj¹ Ojczyznê.
Patriotyczne symbole narodowe
W tym dniu mo¿na by³o zauwa¿yæ
w Gdañsku i w Gdyni w wielu oknach
oraz na budynkach i g³ównych ci¹gach
drogowych powiewaj¹ce bia³o-czerwone
flagi. Te patriotyczne symbole narodowe,
szczególnie mo¿na by³o spotkaæ w miejscach organizowanych zbiórek do parady
i na trasie przemarszu pochodu, gdzie
w tym roku zgromadzi³o siê  osobno
w obu miastach  bardzo wielu uczestników i widzów.
W paradzie spotkaæ by³o mo¿na wa¿ne
postacie historyczne, m.in.: marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, genera³a Józefa Hallera,
Eugeniusza Kwiatkowskiego, w. Wojciecha
i Jana Heweliusza.
W obu miastach w paradzie uczestniczy³y znacz¹ce osobistoci w³adz: miejskich,
dzielnicowych, politycznych i organizacji
spo³ecznych. Przyby³y grupy dzieciêce, m³odzie¿owe i harcerskie, wojskowe i uczelniane. Wród uczestników i widzów na trasie
zauwa¿yæ mo¿na by³o liczne m³ode rodziny
z ma³ymi dzieæmi i wiele osób w rednim
i starszym wieku. Prawie ka¿dy posiada³
jaki bia³o-czerwony atrybut: flagê, szalik,
balonik, wiatraczek, parasolkê. Wielu mia³o na sobie kostiumy z minionych epok. Ta
barwna kolorystyka uczestników parady 
w po³¹czeniu z pieniami patriotycznymi
w wykonaniu chórów i maszeruj¹cych
obywateli  tworzy³o wspania³¹ niezapomnian¹ atmosferê radoci i narodowej solidarnoci.

Heweliusza, Korzenn¹. Pochód przeszed³
pod pomnik Jana III Sobieskiego i rozwi¹za³
siê na Targu Wêglowym.
Gdañska barwna i radosna parada zgromadzi³a t³umy uczestników i widzów.
Du¿¹ atrakcj¹ by³ konny oddzia³ husarii.
Gdañskimi ulicami przeszed³ te¿ 18. Pu³k
U³anów Pomorskich i oddzia³y z czasów
napoleoñskich. Nie zabrak³o przedwojennych samochodów. Odby³ siê konkurs na
przebranie za dowoln¹ postaæ historyczn¹.
Pozytywne wra¿enie i oklaski widzów
parady wywo³a³ przejazd ma³ego samochodu z flag¹ bia³o-czerwon¹, sterowany
z innego samochodu przez ucznia klasy II d
Zespo³u Szkó³ Samochodowych z Gdañska. Uznanie dla szko³y za inicjatywê,
pomys³ i wykonanie.
W Gdyni  g³ównym akcentem obchodów wiêta Niepodleg³oci 11 listopada
2011 r. by³a patriotyczna parada zakoñczona wspania³¹ uroczystoci¹ przy p³ycie
Marynarza Polskiego na Skwerze Kociuszki.

Konny oddzia³ husarii i zdalnie sterowany
samochodzik z flag¹ narodow¹
W Gdañsku uczestnicy parady niepodleg³oci zebrali siê o godz. 10.30 na Podwalu Staromiejskim na wysokoci Targu
Rybnego. Kolumny motocykli, samochodów,
konna i bardzo liczna osobowa, porusza³y
siê ulicami: Igielnick¹, Stolarsk¹, Gniln¹,
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Zespó³ Szkó³ Samochodowych w Gdañsku pomys³owo zaprezentowa³ siê na paradzie, otrzymuj¹c wiele braw od widzów

O godz. 12.00 szeæ postaci historycznych parady: marsza³ek Józef Pi³sudski,
genera³ Józef Haller, in¿ynier Eugeniusz
Kwiatkowski, Stefan ¯eromski, Antoni
Abraham i in¿ynier Tadeusz Wenda poprowadzili wielobarwny pochód, tradycyjn¹ 
od czasów przedwojennych tras¹ wiod¹c¹
od placu Konstytucji, ulic¹ 10 Lutego a¿
pod P³ytê Marynarza Polskiego.
Apel do spo³eczeñstwa Gdyni 
postawmy pomnik Pi³sudskiemu
Na P³ycie Marynarza Polskiego widniej¹ s³owa:
Marynarz Polski
19391945
Najwiêksze ofiary i przelana krew
stan¹ siê ¿ywym wiadectwem,
naszego trwania nad polskim morzem
20 IX 1939 r. adm. Józef Unrug
mieszkañcy Gdyni 29 VI 1991 r.
W imieniu Miejskich W³adz Gdyni przemówienie wyg³osi³ Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Gdyni Stanis³aw Szwabski. Nastêpnie zabra³ g³os Marian Edmund Z¹bek,
Prezes Zwi¹zku Pi³sudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, który zwróci³ siê z apelem
do ca³ego spo³eczeñstwa Gdyni i W³adz
Miasta o podjêcie inicjatywy postawienia
marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu pomnika w Gdyni, gdy¿ na to Marsza³ek
zas³u¿y³.
Na koniec na p³ycie Marynarza Polskiego wieñce i kwiaty z³o¿yli: przedstawiciele W³adz Miasta Gdyni, Dowództwa
Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni i innych uczelni oraz
instytucji, organizacji i stowarzyszeñ, szkó³,
ZHP, zak³adów pracy oraz indywidualnie
przez obywateli uczestnicz¹cych w wiêcie Niepodleg³oci Polski w Gdyni.
Gdañsk i Gdynia barwnie, radonie,
godnie i patriotycznie obchodzi³y wiêto
Niepodleg³oci Polski 11 listopada 2011
roku.
RUFIN GODLEWSKI
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Przygotowania do parady w Gdañsku na Podwalu Staromiejskim

Konny oddzia³ na ul. Rajskiej w Gdañsku

¯o³nierze w historycznych mundurach  Gdynia

Warta Honorowa Studentów Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni
przy tablicy Marynarza Polskiego na Skwerze Kociuszki

Szkocka orkiestra na paradzie w Gdyni

Autor artyku³u z wnukiem Dawidem

Delegacja W³adz Miasta Gdyni w czasie ceremonii z³o¿enia wieñca na
p³ycie Marynarza Polskiego podczas uroczystoci wiêta Niepodleg³oci
Polski w Gdyni

W czasie uroczystoci przy tablicy pami¹tkowej Marynarzy Polskich na Skwerze Kociuszki w Gdyni

W imieniu Miejskich W³adz Gdyni g³ówne przemówienie wyg³osi³
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni Stanis³aw Szwabski
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Muzeum Archeologiczne w Gdañsku otrzyma³o w roku 2011
presti¿ow¹ nagrodê Unii Europejskiej Europa Nostra
za wybitne osi¹gniêcia w ochronie dziedzictwa kulturowego,
czego przyk³adem jest spichlerz B³êkitny Baranek

Zapach, dwiêk i obraz, czyli
najwa¿niejsze cechy
B³êkitnego Lwa
Muzeum kieruje dyrektor Henryk Paner. Instytucja podlega samorz¹dowi województwa pomorskiego. G³ówna siedziba
muzeum znajduje siê w Gdañsku przy ulicy Mariackiej 25. Trzy lata temu w zabytkowym spichlerzu B³êkitny Baranek przy
ul. Chmielnej 53 otwarto jeden z oddzia³ów; nazwano go B³êkitny Lew.
Na przestrzeni wieków spichlerz znany
by³ b¹d jako Wis³oujcie (Weichselmunde),
b¹d jako B³êkitny Baranek (Blaues Lamm).

Tawerna, domy i warsztaty,
20 zrekonstruowanych postaci
W spichlerzu odtworzono redniowieczne realia ¿ycia codziennego Gdañska. Na
parterze obejrzymy wnêtrza portowej tawerny, gdzie gra muzyka, gdzie siê ucztuje i tañczy, a czasem walczy na miecze.
Na piêtrze mo¿emy podziwiaæ odtworzone
domy i warsztaty  fragment redniowiecznego Gdañska, i to Gdañska z odg³osami
redniowiecznej ulicy, jej zapachami oraz
przechodniami w strojach z epoki. Inspiracj¹ do tej wystawy sta³y siê wyniki wykopalisk na Kêpie Dominikañskiej w Gdañ-

II wojnê wiatow¹ przetrwa³ jako jedyny
Zniekszta³cenie tej ostatniej nazwy da³o
kolejn¹: B³êkitny Lew. Tworz¹c Centrum
Edukacji Artystycznej, postanowiono pogodziæ zwolenników obu nazw: na elewacji
spichlerza widnieje napis B³êkitny Baranek,
a samo centrum przyjê³o imiê B³êkitnego
Lwa.
Spichlerz budowany by³ od XVI do
XVIII wieku. Do 1945 r. funkcjonowa³ jako

Mieczys³aw STRUK, marsza³ek
województwa pomorskiego:
 Centrum Edukacji Archeologicznej B³êkitny
Lew to doskona³y przyk³ad tego, ¿e muzeum nie musi byæ uto¿samiane z niemymi
eksponatami. Jest to wspania³e miejsce dla
wszystkich, a szczególnie dla dzieci i m³odzie¿y, którzy chc¹ przenieæ siê o kilkaset lat
wstecz, i to niemal dos³ownie. Muzeum udowadnia, ¿e historiê mo¿na pokazaæ w nowoczesny sposób, który zwiedzaj¹cym bardzo
przypad³ do gustu.
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jeden z kilkuset podobnych obiektów na
Wyspie Spichrzów. II wojnê wiatow¹ przetrwa³ jako jedyny, zachowuj¹c oryginalne
wewnêtrzne belkowanie i drewnian¹ konstrukcjê stropów. Po wojnie by³ wykorzystywany jako magazyn, przez wiele lat
funkcjonowa³ jako pustostan, ulegaj¹c
stopniowej degradacji.
W 1995 r. spichlerz zosta³ przejêty przez
Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i odrestaurowany. Dzisiaj mieci siê w nim
Centrum Edukacji Archeologicznej B³êkitny Lew, otwarte w 2008 r.
Projekt adaptacji obiektu na cele muzealne oraz trwaj¹ce kilka lat prace konserwatorskie pozwoli³y na odtworzenie oryginalnego wygl¹du spichlerza i uratowanie
jego zabytkowej drewnianej konstrukcji.
B³êkitny Lew zajmuje siedem kondygnacji o ³¹cznej powierzchni blisko 3 tys. m2.

Henryk PANER, dyrektor Muzeum
Archeologicznego w Gdañsku:
 W zabytkowym spichlerzu B³êkitny Baranek, wszystkie eksponaty prezentowane s¹
w nowoczesny sposób. Wystawa wzbogacona jest ró¿nymi animacjami, filmami i ekranami dotykowymi. W³aciwie nie trzeba tam
przewodnika, sami decydujemy, co chcemy
zobaczyæ na ekranie. Ekspozycja cieszy siê
bardzo dobr¹ opini¹ goci z ca³ego wiata,
czego potwierdzeniem s¹ wpisy w ksiêdze
zwiedzaj¹cych.
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£ania

Kupiec zamorski

sku, prowadzonych w ostatnich latach,
gdzie oprócz osady wczesnoredniowiecznej i fundamentów dwóch kocio³ów romañskich z XII i XIII wieku, odkryto
cmentarzysko licz¹ce blisko 600 szkieletów. Henryk Paner, dyrektor Muzeum Archeologicznego, podj¹³ wówczas decyzjê
o próbie rekonstrukcji wygl¹du dawnych
mieszkañców Gdañska. Zrekonstruowanie twarzy zlecono
dwóm zespo³om naukowców:
z Instytutu Antropologii we
Wroc³awiu i z Zak³adu Medycyny S¹dowej w Szczecinie.
Oprócz tego zespó³ plastyków
przeprowadzi³ rekonstrukcje wygl¹du i budowy cia³a na podstawie najlepiej zachowanych
szkieletów. Prace, które trwa³y
kilka lat, równolegle z pracami
adaptacyjnymi spichlerza, pozwoli³y na odtworzenie wygl¹du
20 postaci z wiarygodnoci¹ siêgaj¹c¹ 90 procent. Rekonstrukcji ubiorów i obuwia, narzêdzi,
ozdób, a tak¿e budynków  domów i warsztatów, ich wyposa¿enia i sprzêtów dokona³
zespó³ ekspertów z gdañskiego muzeum
oraz wspó³pracuj¹cych z nimi plastyków.
Zapach pieczonego chleba
Wyniki wieloletnich prac zosta³y zaprezentowane jako zajmuj¹ca 800 m2 wystawa sta³a na dwóch kondygnacjach spichlerza, co z pewnoci¹ wzbogaci³o ofertê
muzealn¹ na terenie Gdañska i Pomorza.
Szczególnie atrakcyjna jest interaktywnoæ ekspozycji, dzia³aj¹cej na wszystkie
zmys³y. Zwiedzaj¹cy dostaj¹ do dyspozycji

postery, stacje dotykowe, animacje i filmy, które informuj¹ o wykopaliskach, najwa¿niejszych odkryciach, historii Gdañska i jego zabytkach archeologicznych.
Wchodz¹c na teren wystawy, przenosimy
siê w czasy redniowiecza i wkraczamy na
uliczkê z czasów Hanzy, czyli z lat 1320
1450. Gocie muzeum nagle przenosz¹ siê

Wystawa  wejcie

w inny wiat, w którym licz¹ siê trzy zmys³y: wêch, s³uch i wzrok.
Poczuæ mo¿na intensywne zapachy redniowiecznego miasta, gdzie dominuje woñ
wie¿ego drewna, obrabianego bursztynu,
zió³ z apteki, dymu z licznych palenisk oraz
zamorskich przypraw. Dla przeciwwagi
mamy zapach cieków, garbowanej skóry
i wiñskich odchodów, przyt³oczonych w pobli¿u karczmy zapachem wie¿o pieczonego chleba, miêsiwa z ro¿na czy suszonych
wêdlin, które wygl¹daj¹, pachn¹ i nawet smakuj¹ jak prawdziwe (bo te akurat s¹ prawdziwe, jako ¿e nie da³o siê ich niczym zast¹piæ).

Plusk wody w ³ani
Zwiedzaj¹cy us³yszy ca³¹ gamê rozmaitych dwiêków: zwierzeñ redniowiecznych mieszkañców Gdañska na temat ich
losów, plusk wody w ³ani, gdzie ³aziebna
k¹pie wêdrowca, p³acz dziecka, skrzypienie i turkot kó³ przeje¿d¿aj¹cych wozów,
mamrotanie pielgrzyma odmawiaj¹cego modlitwê i dwiêk
kocielnych dzwonów, oraz wiele, wiele innych.
Dziêki zmys³om wzroku za
zobaczyæ mo¿na liczne szczegó³y ró¿norodnego wyposa¿enia
warsztatów, bogactwa ubioru
i rysy twarzy postaci zaludniaj¹cych domy i kramy, tajemnice alchemika sprzedaj¹cego
swe dziwne mikstury i preparaty w aptece, czy te¿ oszacowaæ
liczne wyroby redniowiecznego
rzemios³a wystawione w uliczce na sprzeda¿. W kilku miejscach mo¿na te¿ samemu odkryæ i ods³oniæ, a nawet dotkn¹æ zabytków
archeologicznych w zaaran¿owanym specjalnie wykopie oraz zapoznaæ siê z typow¹ dokumentacj¹ archeologiczn¹. Mo¿na te¿ przymierzyæ redniowieczny strój
z butami w³¹cznie i poczuæ siê jak prawdziwy gdañszczanin z XIV wieku.
Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
otrzyma³o w roku 2011 presti¿ow¹ nagrodê
Unii Europejskiej Europa Nostra 2011
za wybitne osi¹gniêcia w ochronie dziedzictwa kulturowego, czego najlepszym przyk³adem jest remont i adaptacja spichlerza
B³êkitny Baranek.
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Malarstwo Antonella da Messyny, Tycjana i Veronese
oraz z³otnictwo z Siedmiogrodu w otoczeniu zbiorów
w³asnych Muzeum Narodowego w Gdañsku

Wystawna i pe³na
artystycznych niespodzianek
ekspozycja
¯yjemy w czasach kultury obrazkowej  film, telewizja, dvd, kolorowa prasa, bannery reklamowe. Jest to wiêc najodpowiedniejszy
czas, aby wst¹piæ do muzeum na wystawê obrazów. Fabu³a mo¿e nie bêdzie tak dynamiczna i pe³na zwrotów akcji, jak na
filmie, ale na tej wystawie, o której chcê napisaæ, zapewniam, ¿e bêdzie du¿o siê dzia³o.
Od 11 wrzenia b.r. w Muzeum Narodowym w Gdañsku otwarta jest wystawa
czasowa skarbów z kolekcji z³otnictwa
i malarstwa Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu (dawny Sybin, te¿ Nagyszeben, niedaleko od miejscowoci Braszow).
Bogactwo zaprezentowanych zbiorów nie
pozwala mi omówiæ w tym miejscu obu
kolekcji jednoczenie, dlatego zajmê siê
tylko malarstwem.

postrzegania wiata przez artystê czy fantazji, któr¹ twórca dzieli siê z widzem. Tu
chodzi o tak¹ sam¹ przyjemnoæ jakiej doznaje siê podczas s³uchania koncertu najwybitniejszych dzie³ muzyki powa¿nej
czy rozrywkowej (tak, tak, rozrywkowej,
bo w tej dziedzinie te¿ powstaj¹ arcydzie³a
i to bynajmniej nie tylko dla, z przeproszeniem, ckliwych pensjonarek). Chodzi oczy-

Dla kogo wystawione s¹ te dzie³a?
Ju¿ przy wejciu na wystawê, jej
organizatorzy potrafi¹ mile zaskoczyæ. Piêkny bilet na wystawê jest
kasowany przezroczyst¹ gwiazdk¹.
Podpowiadane s¹ w tej gwiazdce tajemnice z³otego podzia³u i kanonu
proporcji, kluczowych w teorii i praktyce sztuk plastycznych, a na takiej
wystawie w³anie jestemy.
Na wstêpie wypada zapytaæ do
kogo adresowana jest ta wystawa.
Oczywicie do wszystkich, aczkolwiek z pewnymi wyszczególnieniami:
z³otnictwo adresowane jest g³ównie
do jubilerów, rytowników, mincerów,
medalierów, szlifierzy bursztynu i kamieni
szlachetnych, których mog¹ zainteresowaæ
prezentowane tu bogate wzory i kszta³ty wyczarowane w najszlachetniejszych
surowcach. Malarstwo jest adresowane
g³ównie do artystów zwi¹zanych z ró¿nymi
szko³ami malarstwa i fotografii, ale te¿ ogólnie do humanistów, poetów, literatów, no
i last but not least licznej w naszym Trypolisie braci przewodnickiej. Tymczasem
dla szerszej rzeszy odbiorców niewtajemniczonych w te wszystkie arkana i niuanse
sztuk plastycznych, wystarczy przyjemnoæ
jak¹ ka¿dy dozna, z powodu harmonii
proporcji, czystoci pejza¿y, osobliwoci
tematu, wietlistoci barw, niezwyk³oci
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wicie o wra¿liwoæ. Ona bywa ró¿na, ale
przyjemnoæ z ogl¹dania czy s³uchania rzeczy odbieranych jako piêkne jest zawsze
taka sama. Ostatecznie niech ka¿dy ogl¹da i s³ucha tego na co ma ochotê, reszta to
rzecz gustu i oprawy.
Pe³ny repertuar w³oskiej sztuki
renesansowej i barokowej
Mamy na tej wystawie pe³ny repertuar
poszukiwañ i osi¹gniêæ w³oskiej sztuki
renesansowej i barokowej. Pewna komplementarnoæ jest istotnym atutem tej wystawy, jest tu po prostu du¿a liczba dzie³ cenionych artystów. Mo¿na zatem obejrzeæ:
Ecce homo autorstwa Tiziano Vercelli

da Cadore, Portret dziecka Paolo Veronese,
Ukrzy¿owanie Antonello da Messina,
Szulerzy Michelangelo Merisi zw. Caravaggiem, Medor i Angelica oraz Odejcie Tobiasza Sebastiano Ricci. Wymieniaæ
mo¿na jeszcze d³ugo, ale wszystkich opisaæ
siê nie da. Szczególn¹ uwagê przykuwa
dzie³o Tycjana. Mo¿liwe, ¿e artysta chcia³
nam przekazaæ, ¿e istot¹ tego obrazu jest
stwierdzenie: Patrzcie, oto cz³owiek,
a nie Bóg, bo Bóg Stwórca jest jeden.
W skrócie jeszcze napiszê, ¿e zgromadzone tu dzie³a reprezentuj¹ tematy
mitologiczne, alegoryczne, religijne, sceny rodzajowe, pejza¿e, weduty i portrety. ¯eby przybli¿yæ nieco urok tej bogatej oferty ekspozycyjnej, do bli¿szego
omówienia wybra³em cztery obrazy.
Ju¿ niemal prawie przy wejciu
wita nas tondo Sista Badalocchiego
(15651647) Chrystus w Glorii. Ogl¹daj¹c ten obraz trafiamy od razu pod
kopu³ê barokowego kocio³a, albowiem
jest on wyranie inspirowany freskiem
w kopule wieñcz¹cej gloriettê kopu³y
Bazyliki w. Piotra w Rzymie. Móg³
ten w³anie obraz stanowiæ z kolei
inspiracjê do fresku Raj Pierrea Mignarda, który namalowa³ go w 1663 r. w paryskim kociele Val de Grace (Dolina £aski).
Badalocchi w swojej wizji raju na tworzonych przez ob³oki dwóch krêgach umieci³ wielk¹ iloæ szczelnie odzianych, ale
i te¿ nagich postaci rodem z sykstyñskich
wizji Micha³a Anio³a. Ignudi, nadzy m³odzieñcy reprezentuj¹ tê czêæ wiata pogañskiego, która zas³u¿y³a na pobyt w niebie,
natomiast ubrane postacie to bohaterowie
Starego i Nowego Testamentu, którzy za
swoje zas³ugi trafili do raju. W identyfikacji postaci pomóc mo¿e nam trzecia ksiêga Boskiej Komedii Dantego Alighieri
 Raj. W pieniach 3033 ukaza³ Dante
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wizjê Empireum ostatniego krêgu Raju,
którego piêkno zachwyca ponad wszelk¹
miarê. W krêgach tworz¹cych Empireum,
ostatni¹, dziesi¹t¹, a wiêc najdoskonalsz¹
sferê Raju znajdujemy znanego dobrze
w Gdañsku z katedry oliwskiej miodop³ynnego Bernarda z Clairvaux. Kwiat
Mistyczny zamieszkuj¹ te¿ Ewa, Rachela,
Sara, Rebeka, Judyta, Rut, Matka Boska,
w. Anna, w. £ucja i Beatrycze (ukochana Nadzieja Dantego). Jest tu te¿ Adam,
Moj¿esz, archanio³ Gabriel, Jan Chrzciciel,
Jan Ewangelista, w. Piotr i inni wiêci:
Benedykt, Augustyn, Franciszek z Asy¿u.
S¹ te¿ ró¿nokolorowi anieli i wszyscy piewaj¹ Hosanna. W samym centrum Empireum miêdzy têczowymi krêgami Zbawiciel, ukazany podobnie, jak na obrazie
Badalocchiego. Ca³a ta wizja przypomina
nieco Pañskie Oko, które hipnotyzuje i zaprasza do raju, ale zanim trafimy do raju
konieczna jest jeszcze wizyta w s¹siedniej
sali, sali S¹du Ostatecznego pêdzla mistrza Hansa Memlinga.
Mo¿na piek³o pokazaæ powabnie,
a niebo odstraszaj¹co
W wielu opracowaniach o sztuce pisze siê
wszystko tak ¿eby niczego istotnego nie
napisaæ (mo¿na oczywicie i tak) lub ¿eby
napisaæ zupe³nie co innego ni¿ wypada³oby powiedzieæ uczciwie na dany temat,
np. ukrywaj¹c istotn¹ symbolikê pod ma³o
znacz¹cymi okreleniami typu znaki rzeczywistoci wewnêtrznej, ukrywaj¹c w ten
zrêczny sposób bliski hermelinowi (gronostaj w j. niemieckim) i hermeneutyce hermetyzm dzie³a. Czasem puszcza siê wodze
fantazji i wychodzi bardzo ciekawy efekt.
Mo¿na piek³o pokazaæ powabnie, a niebo
odstraszaj¹co. Przyk³adem niech bêd¹ ilustracje do Boskiej komedii Dantego, które tworzy³o wielu artystów (Botticelli, Flaxman, Blake, Dore, De Carolis, Guttuso,
Dali) i które by³y komentarzami do tego
znakomitego dzie³a. Z tymi spostrze¿eniami
wi¹¿¹ siê moje uwagi o kompozycji obrazu
Chrystus w Glorii. Postacie umieszczone
na dwóch krêgach ob³oków wyranie tworz¹
dwa wspó³rodkowe pentagony, w które
³atwo wpisaæ pentagramy, które w tym
obrazie s¹ obrócone jednym wierzcho³kiem
w dó³ i dwoma do góry, co podpowiada
stopê koz³a, rogi diab³a i czarn¹ magiê.
Jak widaæ Badalocchio okazuje siê byæ
wielce przekornym artyst¹. Natomiast filozofii heksagramu trudno siê tutaj dopatrzeæ,
chocia¿ to w³anie ona by³aby w przypadku raju najbardziej na miejscu.
Kiedy czas wystawy dobiegnie koñca
pozostanie nam do sta³ego ogl¹dania inna
wizja raju na obrazie Adriaena van Stal-

bemta (15801662)  Raj. Jest to klasyczny pejza¿ ze sztafa¿em dorabiaj¹cym religijn¹ interpretacjê do piêknego widoku.
Mamy tu wiêc tradycyjn¹ wizjê biblijnego
raju. S¹ tu wszystkie zwierzêta z arki przymierza, wiele z nich dobrane parami. Ewa
niewinnie podaje jab³ko Adamowi i drugie przyjmuje od wê¿a, zajmuj¹cego wygodne miejsce w samym rodku raju na
drzewie poznania dobrego i z³ego. Mamy
wiêc tu klasycznie ujête dzieje grzechu
pierworodnego, czyli wystêpku niepos³uszeñstwa. Mimo dramatyzmu fabu³y, widok jest tak piêkny i naturalny, ¿e a¿ szukamy wzrokiem Boga przechadzaj¹cego
siê po swoim ogrodzie. Nie ma Go, ale
tak naprawdê to jednak jest, (jak w Ma³ym ksiêciu, który zobaczy³ d³ugowiecznego baranka w zamkniêtym pude³ku) poniewa¿ przenika On swoj¹ obecnoci¹,
promiennym ciep³em wszystko co ¿yje,
od ptaków na niebie, ryb w stawie, po najdrobniejszy listek, trzcinê, czy trawkê. Zamiast szelestu pieniêdzy w tym raju mamy
jeszcze tylko szelest lici, szum wiatru, traw
i strumieni. I ani ladu kultu z³otego cielca.
Bogactwo fauny i flory uwiecznionej na
tym obrazie to równie¿ bogactwo symboli,
które ka¿dy mo¿e sobie pouk³adaæ wed³ug
w³asnej wiedzy, wyczucia i wyobra¿enia.
¯o³¹d trzymany w pazurkach wiewiórki
nawi¹zuje do grzechu pierworodnego, obok
ma³pa bêd¹ca karykatur¹ cz³owieka, a powy¿ej paw z ogonem wszystkowidz¹cym,
jak stuoki Argus. Ten ca³y zwierzyniec to
pomocnicy cz³owieka i symbole nieograniczonej ró¿norodnoci i bogactwa aktu
stwórczego, ale te¿ ukryty jêzyk np. gematrii numerycznej: koñ wskazuje cechê
pos³uszeñstwa i pokory, a lew podpowiada
moc i si³ê, ale te¿ miejsce najwiêtsze. Przy
tym wszystkim konotacje z obrazem Jana
Breughla Grzech pierworodny z 1620 r.
s¹ oczywiste.
Zgadywaæ, albo kupiæ katalog za 55 z³
Kolejne obrazy na które chcia³bym zwróciæ uwagê to w³aciwie cykl Cztery pory
roku pêdzla Andrea Celesti (16371711).
Mo¿emy zatem ogl¹daæ kolejno cztery obrazy ukazuj¹ce wiosnê, lato, jesieñ, zimê.
S¹ to w³aciwie obrazki rodzajowe nosz¹ce
cechy alegoryczne. Nie wnikaj¹c tu g³êboko
w analizê artystyczna dzie³a, przekaz semantyczny, warstwy symboliczne i metaforyczne oraz elementy warsztatowe, zaznaczê tylko, ¿e tak jak istnieje alchemia
s³owa (zob. Jan Parandowski), istnieje równie¿ alchemia obrazu i alchemia znaczeñ,
metafizyka, poezja, magia. Ca³y rok jest tu
zamkniêty w czterech obrazach, ca³e okr¹g³e lata, ca³e ¿ycia pokoleñ, czas, wiecz-

noæ. Cykl ten zainteresowa³ mnie z wielu
powodów. Bo jest w Gdañsku podobny cykl
przedstawieñ na p³ytach przedpro¿owych
przy ul. Chlebnickiej 14. Bo jest koncert
skrzypcowy Antonia Vivaldiego Le quattro stagioni znakomicie grany przez gdañskiego artystê Konstantego Andrzeja Kulkê.
Z ogl¹danego cyklu interesuje mnie te¿
szczególnie Wiosna bo przypomina mi
on, ¿e nie tak dawno mielimy now¹ Wiosnê
Ludów w Afryce Pó³nocnej, której fala jak
tsunami zbli¿a siê do Europy, a której gdañszczanie chcieli przekazaæ swoje dowiadczenia z czasów powstawania Solidarnoci.
Otwartym tematem pozostaje, jak siê ma
estetyka do etyki. Spójrzmy jeszcze raz na
zaprezentowane tutaj obrazy. W symbolice
zawartej w formach obrazów artyci staraj¹ siê przekazaæ treci uniwersalne. Najbogatszy w istotne znaczenia wydaje mi
siê Chrystus w Glorii. Jednak Badalocchi
dociera tu do pewnego Rubikonu wyobrani (za którym mo¿na odnaleæ metaforycznego wiêtego, onyksowego Graala) którego
jednak nie potrafi przekroczyæ. Po prostu
zabrak³o mu koniecznej do tego wiedzy,
wszak mamy tu dopiero wiek XVII.
Czy wystawa ta ma jakie s³aboci?
I owszem. S³aboci¹ jest brak informacji
o datach wykonania dzie³ (podane lata
¿ycia malarzy to nie to samo), co utrudnia
nieco orientacjê w ich chronologii, zw³aszcza ¿e dzie³a u³o¿one s¹ ca³kiem s³usznie
tematycznie, a nie chronologicznie. I wtedy jeli obraz jest na styku epok renesansowej i barokowej, trzeba siê natrudziæ, aby
okreliæ której epoce dany obraz jest przynale¿ny. Mo¿na oczywicie odwo³aæ siê do
cech charakterystycznych obrazu, ¿eby
okreliæ jego stylistyczn¹ przynale¿noæ, ale
nie ka¿dy ma do tego wystarczaj¹ce kwalifikacje, a z drugiej strony, nie ka¿dego
staæ na kupno katalogu za 55 z³, aby rozstrzygn¹æ bezspornie ten dylemat. Z drugiej strony z tego braku precyzyjnej datacji
wystawionych dzie³ nie robi³bym specjalnego zarzutu, przypominaj¹c jakie trudnoci sprawia historykom sztuki zarówno atrybucja jak i datacja wielu dzie³, ¿e wspomnê
tylko o wielu rozbie¿nych hipotezach przy
datacji dwóch wersji wyobra¿enia wiêtej Anny Samotrzeæ Leonarda da Vinci:
kartonu londyñskiego i obrazu z Luwru.
O wielu dzie³ach obecnych na tej wystawie wystarczy zatem powiedzieæ, ¿e powsta³y w okolicach aktywnoci Messiny,
Tycjana, Caravaggia czy Ricciego.
Zachêcam gor¹co do obejrzenia tej wystawy, zw³aszcza, ¿e mo¿na cieszyæ ni¹ oko
a¿ do 22 stycznia 2012 r.
TEKST I FOT.
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Uczony i wynalazca
Jan Heweliusz
O pocz¹tku edukacji Jana Heweliusza w Gdañskim Gimnazjum Akademickim 1 (Danziger Akademikum) wiadczy nazwisko
Johannes Hefelke Dantiscanus (Jan Hefelke gdañszczanin) figuruj¹ce w ksiêdze wpisów tej uczelni pod rokiem 1618.
Ta wyj¹tkowa placówka powsta³a w 1558 r., a dwa lata póniej podniesiono j¹ do rangi Gimnazjum Akademickiego.
Oprócz wyk³adowego jêzyka niemieckiego istnia³ tu lektorat jêzyka polskiego, a ju¿ od roku 1580 wprowadzono siedem
kursów akademickich, w tym astronomii, filozofii oraz medycyny.
Szczególn¹ rolê w edukacji Heweliusza,
w stopniu przekraczaj¹cym ramy programu gimnazjalnego (matematyka, gnomonika2 i astronomia), odegra³ Piotr Krüger
(15801639).
Zmiennoæ czasowa deklinacji
magnetycznej  on by³ pierwszy!
Ten ostatni by³ autorem rozpraw z astronomii i trygonometrii, a tak¿e konstruktorem przyrz¹dów astronomicznych.
Od roku 1609 Peter Krüger (w zlatynizowanej postaci Crüger) naucza³ ma-tematyki i poetyki we wspomnianym
ju¿ Gdañskim Gimnazjum Akademickim. Jego zas³ug¹ jest wprowadzenie do nauczania, po raz pierwszy w tej
czêci Europy, logarytmów, zagadnieñ
magnetyzmu i optyki meteorologicznej.
Ju¿ w roku 1628 Heweliusz stwierdza
zmiennoæ czasow¹ deklinacji magnetycznej3 na podstawie dawniejszych
prac gnomicznych Krügera4. Niestety
wyniki swych badañ dotycz¹cych deklinacji magnetycznej Heweliusz czêciowo opublikowa³ dopiero pod koniec
¿ycia, co sprawi³o, i¿ zaszczyt odkrywcy przypad³ w udziale innym badaczom.
Pomimo wyjazdu, zgodnie z ¿yczeniem ojca, na studia prawnicze do Lejdy,
Heweliusz kontynuuje, ju¿ korespondencyjnie, naukê u swojego mistrza
Krügera. Dokonuj¹c w aktach tamtejszego uniwersytetu wpisu pod dat¹ 24
lipca 1630 r. u¿ywa zlatynizowanej formy swojego nazwiska Johannes Hevelius Dantiscanus. Zreszt¹ studia te trwaj¹
zaledwie rok, od po³owy 1630 do 1631 r.,
gdy¿ póniej udaje siê do Anglii, aby tam
rozwijaæ zainteresowania matematycznoastronomiczne. Odwiedza te¿ spotkania
uczonych, którzy w roku 1660 za³o¿¹
w Londynie Royal Society.
Podró¿ na po³udnie Francji w 1633 r.
owocuje wspó³prac¹ ze znanym matematykiem, jezuit¹ Athanasiusem Kircherem
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((16011680). Do jego gnomicznej pracy
wykonuje bowiem skomplikowany rysunek refleksyjnego zegara s³onecznego. Miedzioryt5 z tego rysunku stanowi³ kartê tytu³ow¹ ksi¹¿ki Kirchera wydanej w Awinionie
w roku 16356. Co prawda nie jest ona
podpisana, ale Kircher potwierdzi³ autorstwo Heweliusza w licie do historyka
i astronoma Stanis³awa Lubienieckiego
(16231675)7.

umo¿liwiaj¹c¹ mu finansowanie, nieraz
bardzo kosztownej, pracy naukowej. Na
¿yczenie ojca studiuje prawa miejskie, co
przyda mu siê póniej w karierze we w³adzach miasta. Wci¹ga siê te¿ do zajêæ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem browaru, a 21
maca 1635 r. zawiera zwi¹zek ma³¿eñski
z o dwa lata m³odsz¹ i pochodz¹c¹ z zamo¿nej rodziny kupieckiej Katarzyn¹
Rebeschke. ¯ona wnosi mu w posagu dwa
domy wraz z browarem na Startym
Miecie, przy ul. Korzennej nr 53 i 54,
bezporednio s¹siaduj¹ce z mieszcz¹cym siê pod nr 55 domem i browarem
ojca Heweliusza. Na razie przejmuje
zarz¹d browaru ¿ony, aby po mierci
ojca w scaliæ oba przedsiêbiorstwa browarnicze w 1648 r.
Z ulubion¹ astronomi¹ jednak ca³kowicie nie zrywa. W opublikowanym
w 1635 roku z myl¹ o uczniach podrêczniku na temat astronomii sferycznej Doctrina astronomiae sphaerica
Krügera ukazuje siê miedzioryt astronomiczny Heweliusza9. wiadcz¹ o tym
równie¿ dwa przyrz¹dy matematycznoastronomiczne. Jest to przenony zegar
s³oneczny z roku 1638 oraz cyrkiel
proporcjonalny typu Galileusza10 na
którym widnieje data 1638.
Astronomia staje siê pasj¹ jego ¿ycia

Machina coelestis, 1673

Na ¿yczenie ojca studiuje prawa miejskie
Planowana podró¿ do W³och w celu
poznania Galileusza nie dochodzi do skutku. Choroba ojca8 sk³ania Heweliusza do
powrotu przez Szwajcariê i Niemcy do
Gdañska w 1634 r. Po mierci m³odszego
brata jeszcze w 1630 r. jest ostatnim ¿yj¹cym synem. Przez kilka lat wzmacnia
swoj¹ pozycjê gospodarcz¹ i spo³eczn¹.
Tworzy w ten sposób podstawê materialn¹

mieræ Krügera, odnotowana przez
samego Heweliusza, która nast¹pi³a
w czerwcu 1639 r. jest uwa¿ana za
punkt zwrotny w karierze naukowej
astronoma. Z wdziêcznoci¹ wspomina
bowiem namowy mistrza do kontynuowania badañ astronomicznych11. Astronomia staje siê pasj¹ jego ¿ycia. Powiêcenie
siê badaniom naukowym u³atwia mu
¿ona. Ma³¿eñstwo by³o bezdzietne i Katarzyna zaczyna zajmowaæ siê prowadzeniem interesów mê¿a, z czasem tak¿e tych
zwi¹zanych z browarnictwem.
Dwa lata po mierci Krügera Heweliusz
przystêpuje do stworzenia obserwatorium
astronomicznego. W tym celu adaptuje pod-
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dasze w³asnego tylnego domu. Wstawia
te¿ du¿e okna pozwalaj¹ce na prowadzenie obserwacji w ró¿nych kierunkach.
Oko³o roku 1644 pozyskuje od w³adz
miejskich nie ukoñczony kwadrant12 po
Krügerze, który znajdowa³ siê w arsenale.
Po wykoñczeniu instrumentu ustawia go
w specjalnie wybudowanym na szczycie
budynku pawilonie. Wydana przez Heweliusza w roku 1673 Machinae coelestis
pars prior13 (Machiny niebieskiej czêæ
pierwsza) zawiera organographiê czyli
opis jego instrumentów. Dziêki temu, i¿
wszystkie domy maj¹ jednakow¹ wysokoæ Heweliusz, po roku 1650, buduje na
nich rozleg³y taras.
Heweliusz zaczyna te¿ poszukiwaæ odpowiedniego mecenatu. Gdyby ten naukowiec ¿y³ w dzisiejszych czasach napisalibymy, ¿e zabiega o sponsora i granty.
Wybór strategiczny pada na dwór królewski w Warszawie. Na prze³omie lat 30.
i 40. przekazuje królowi W³adys³awowi
IV wynaleziony przez siebie polemoskop,
co mo¿na by spolszczyæ jako wojennowidz. By³a to za³amana dwukrotnie luneta
1 Szko³a od pocz¹tku mieci³a siê w budynku klasztoru franciszkanów, który 30 wrzenia 1555 r. zosta³ przekazany radzie miasta
(co prawda bez zgody w³adz kocielnych, ale
by³y to przecie¿ czasy reformacji) na potrzeby
szkolnictwa przez ostatniego prze³o¿onego
Jana Rollaua (obecnie mieci siê tu Muzeum
Narodowe). Jako, ¿e by³a to szko³a protestancka,
dla stworzenia przeciwwagi i z myl¹ o kszta³ceniu m³odzie¿y katolickiej w 1621 r. powo³ano,
ju¿ poza obrêbem miasta  w Starych Szkotach, Kolegium Jezuickie. Pierwsze gimnazjum
protestanckie w Prusach Królewskich za³o¿ono
w Elbl¹gu w roku 1535, a w 1599 przekszta³cono je w akademickie.
2 Gnomonika  nauka zwi¹zana z astronomi¹, dotycz¹ca obliczania i krelenia zegarów
s³onecznych. Znanym polskim gnomist¹ by³
zmar³y w 1977 r. Tadeusz Przypkowski. Najwiêksze w Polsce i trzecie w wiecie, pod
wzglêdem liczebnoci i wagi zbiorów, muzeum
gnomiczne zosta³o za³o¿one przez rodzinê
Przypkowskich i znajduje siê w Jêdrzejowie.
3 Deklinacja magnetyczna jest parametrem
zmiennym nie tylko ze wzglêdu ma miejsce
pomiaru, ale równie¿ jest zmienna w czasie
z powodu sta³ego przemieszczania siê magnetycznego bieguna Ziemi.
4 Por. T. Olczak, Jan Heweliusz i magnetyzm ziemski. Postêpy astronomii, r. 3, 1955,
z. 2, s. 66.
5 Miedzioryt  to technika graficzna wklês³a stosowana ju¿ w po³owie XV wieku. Rysunek jest wykonywany rylcem na wypolerowanej p³ycie miedzianej. Najpierw wycinane s¹
ogólne kontury, póniej wype³niane modelunkiem. Po pokryciu p³yty farb¹ usuwa siê jej
nadmiar, aby pozosta³a ona jedynie w wy¿³obionych rowkach. Nastêpnie rycinê odbija siê

s³u¿¹ca do bezpiecznego ledzenia poczynañ
nieprzyjaciela. Drugim darem jest przenony zegar s³oneczny podpisany przez astronoma i zawieraj¹cy datê  1638 rok.
Selenographia  rozg³os i uznanie
Po wydaniu w roku 1747 Selenographii14, zawieraj¹cej przede wszystkim
wyniki obserwacji Ksiê¿yca, trzy egzemplarze tego dzie³a przesy³a na dwór królewski. Selenographia przynosi astronomowi
rozg³os i uznanie. Mo¿na tu chocia¿by
przytoczyæ wypowied papie¿a Innocentego X, który po zapoznaniu siê z dzie³em
stwierdzi³, i¿ by³oby ono nieporównane,
gdyby go nie pisa³ heretyk. Trzon dzie³a
stanowi³o najdok³adniejsze z dotychczasowych studium ksiê¿yca, które wyprzedzi³o
dotychczasowe badania o prawie 150 lat.
W marcu 1662 r. umiera astrono-mowi
¿ona, która przejmuj¹c ciê¿ar prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej zapewni³a
Heweliuszowi znakomite warunki do prowadzenia badañ naukowych. Rozpoczynaj¹ siê te¿ problemy spadkowe, gdy¿
krewni ¿ony usi³uj¹ sprzedaæ nawet inna prasie, a odbitka z takiej matrycy charakteryzuje siê cienk¹ i ostro zakoñczon¹ kresk¹ i nazywana jest równie¿ miedziorytem.
6 A. Kircher, Primitiae gnomonicae catoptricae hoc est horolographiae novae specularis,
Awinion 1635 oraz T. Przypkowski, Astronomiczna geneza aparatu projekcyjnego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. 6, nr 2, s. 237.
7 P. Rybka, Heweliusz, Warszawa, 1989,
s. 45.
8 Abraham Hewelcke (15761649).
9 P. Crueger. Doctrina astronomiae sphaerica, Gdañsk, 1635.
10 Cyrkiel proporcjonalny jest uniwersalnym instrumentem do obliczeñ matematycznych
i mechanicznego przeliczania proporcji oraz
porównywania powierzchni. Opracowany przez
siebie cyrkiel proporcjonalny Galileusz ((1564
1642) opisa³ w Le Opperazioni del compasso
geometrico e militare (Padova 1597). Podobne

strumenty astronomiczne. W tej trudnej
sytuacji prosi o pomoc króla Jana Kazimierza, który skutecznie interweniuje w radzie miejskiej. Po niespe³na roku ¿a³oby
4 lutego 1663 r. ponownie zawiera zwi¹zek ma³¿eñski z m³odsz¹ o trzydzieci szeæ
wiosen El¿biet¹ Koopmann. Rodzina jej
ojca Miko³aja wywodzi siê z Amsterdamu.
¯ona pomaga mu w obserwacjach astronomicznych, mimo protestów jej rodziny,
gdy¿ intercyza lubna nie obejmowa³a dodatkowych zajêæ astronomicznych w nocy.
Kometom powiêca dzie³o licz¹ce ponad 1000 stron. Cometographia15 zawiera dedykacjê dla Ludwika XIV s³awi¹c¹
jego mecenat dla astronoma. Umiejêtnie
dbaj¹c o przychylnoæ sponsora Heweliusz
wysy³a na francuski dwór dwanacie egzemplarzy swojej pracy16.
(dokoñczenie w nastêpnym numerze)
JAROS£AW BALCEWICZ
Rycinê udostêpni³o Muzeum Historyczne
Miasta Gdañska
cyrkle proporcjonalne wykonywa³ Jan Heweliusz
w pocz¹tkowym okresie swojej dzia³alnoci naukowej, gdy¿ póniej zamawia³ je u rzemielników.
11
Por. J. Hevelius, Machinae coelestis
pars prior, Gdañsk 1673, s. 4041.
12 Przyrz¹d do wyznaczania po³o¿enia
gwiazd, który mia³ kszta³t æwiartki okrêgu z naniesion¹ podzia³ka k¹tow¹. By³ on znany ju¿
w staro¿ytnej Grecji, chocia¿ stosowano go jeszcze w XVII wieku.
13 J. Hevelius, Machinae coelestis pars
prior, Gdañsk, 1673.
14 Por. J. Hewelius, Selenographia sive
Lunae descriptio..., Gdañsk, 1647.
15 J. Hevelius, Comethographia, Gdañsk,
1668.
16 Dwa najlepsze egzemplarze, przeznaczone dla króla i ministra Jeana BaptisteColberta, zaginê³y po drodze.

Szanowni Pañstwo,
Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim moim Wyborcom, Przyjacio³om i Znajomym za okazan¹ mi ¿yczliwoæ i obdarzenie mnie tak szczególnym zaufaniem
poprzez oddanie na mnie g³osów w wyborach do Sejmu. Nie zdoby³am mandatu,
ale popra³o mnie 6666 osób. Dla mnie to
wa¿ne, ¿e tyle osób mi zaufa³o, ¿e wierz¹
w to, co robiê.
W Gdañsku osi¹gnê³am 6-ty wynik
z Platformy Obywatelskiej, ale niestety
wiêcej g³osów w terenie (nasz okrêg siêga³
a¿ do Malborka) otrzymali inni kandydaci.
Wiêc przegra³am.

Tak du¿e poparcie mnie, oznacza szacunek, sympatiê i docenianie lat mojej
pracy, a nie spektakularnych, chwilowych
b³yniêæ. Jestem zaszczycona, tym bardziej, ¿e moja kampania by³a skromna.
Polityka dla mnie to praca i plan, a nie
d¹¿enie do stanowisk, wiêc to nic, ¿e siê
nie uda³o... pracowaæ bêdê dalej z przyjemnoci¹ jako Pañstwa radna.
Z powa¿aniem
Ma³gorzata Chmiel
architekt, radna,
www. malgorzatachmiel.pl
malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl
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Co robi Rada Dzielnicy Gdañsk  ródmiecie?

Razem dbamy, by jak najlepiej
wykorzystaæ ka¿d¹ z³otówkê
Na pocz¹tek bardzo dobra wiadomoæ dla mieszkañców zainteresowanych wspó³prac¹ z Rad¹ Dzielnicy Gdañsk  ródmiecie.
Po wielu problemach ze znalezieniem odpowiedniego lokum otrzymalimy sta³¹ siedzibê. Dziêki uprzejmoci Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk oraz wsparciu Urzêdu Miasta Gdañska bêdziemy korzystali z pomieszczeñ przy ulicy w. Ducha 119/121.
Mamy siedzibê, wiêc by u³atwiæ Pañstwu
sta³y kontakt z Rad¹ Dzielnicy Gdañsk 
ródmiecie ustalilimy stale dy¿ury, na
które zapraszamy codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 1719.
Dla seniorów ze ródmiecia  fili¿anka
kawy i herbaty za 1,80 z³. w kawiarniach:
Maraska, Sowa, Orchidea,
Pellowski. Dzia³a Klub Seniora
przy ulicy Za Murami

w ka¿dy czwartek w godz. 1116. Pani
Ania równie¿ zaprasza 17 listopada na
warsztaty florystyczne.
Rozmowy z prezydentem
Paw³em Adamowiczem.
Bud¿et: 120 tys. 376 z³ na 2012 rok
19 padziernika uczestniczylimy w spotkaniu z cyklu Mój dom, moja dzielnica,
moje miasto Prezydenta Miasta Gdañska
Paw³a Adamowicza oraz przedstawicieli
Urzêdu Miasta z mieszkañcami dzielnicy
Gdañsk  ródmiecie.

Przedstawiciele Rady Dzielnicy Gdañsk
 ródmiecie odbywaj¹ wiele rozmów i spotkañ z mieszkañcami, otwarci s¹ na sugestie
na temat spraw, jakimi Rada powinna siê
zaj¹æ i jak najefektywniej wykorzystaæ
pieni¹dze przeznaczone do przysz³orocznego bud¿etu. Nadmieniê, ¿e w 2012 roku
na dzia³ania statutowe mamy do wydania
120 376 z³. Jest to kwota, która chcielibymy podzieliæ w rozs¹dny sposób. Ka¿de
pañstwa sugestie wemiemy pod uwagê.

Z inicjatywy radnej Anny Makilli-PuczSpotkania: za nami i przed nami.
ka oraz dziêki hojnoci w³acicieli kilku
Zapowiada siê wspólna Wigilia
kawiarni znajduj¹cych siê na terenie ródmiecia, seniorzy bêd¹
Za nami spotkania:
mogli odebraæ w siedzibie na w.
• 25 padziernika 2011 r. w Szkole
Ducha 119/121 specjaln¹ Kartê SePodstawowej nr 4 przy ul. £¹koniora. Bêdzie ona upowa¿nia³a do
wej 61,
zakupu kawy b¹d herbaty w cenie
• 28 padziernika 2011 r. w Szkole
1,80 z³ za fili¿ankê w wybranych
Podstawowej nr 21 przy ul. Na
kawiarniach: Maraska, Sowa,
Stoku 43,
Orchidea, Pellowski. Karty bêd¹
• 4 listopada 2011 r. w Szkole Podobowi¹zywa³y do koñca czerwca
stawowej nr 50, ul. Grobla IV/8
2012 r. W³acicielom tych kawiarni
• 8 listopada w Gimnazjum nr 8 na
sk³adamy podziêkowania, a szczeul. ¯abi Kruk 5.
gólna wdziêcznoæ nale¿y siê radPo tych spotkaniach ju¿ pojawi³y
Prezydent Pawe³ Adamowicz na spotkaniu z mieszkañcami
nemu £ukaszowi Pellowskiemu, dzielnicy Gdañsk  ródmiecie
siê pierwsze pañstwa sugestie. Doktóry przyczyni³ siê do wydrukotyczy³y one przede wszystkim: brawania karnetów.
Spotkanie przebiega³o w bardzo gor¹cej ku owietlenia, ³awek, koszy na mieci,
Dziêki inicjatywie Rady Dzielnicy Gdañsk atmosferze, szereg poruszanych problemów porz¹dku na dzielnicy.
 ródmiecie przy Nadba³tyckim Stowa- dotyczy³o warunków mieszkaniowych i podPrzed nami trzy kolejne spotkania, po
rzyszeniu Plastyków im. Mariana Mokwy wy¿ek czynszów, które od wrzenia br. do- których zapewne mieszkañcy przedstawi¹
przy ulicy Za Murami prowadzonym przez tknê³y mieszkañców. Stoiska poszczególnych swoje problemy.
Annê Staruszkiewicz dzia³a ju¿ Klub Se- wydzia³ów UM cieszy³y siê du¿ym zaintereJu¿ dzi serdecznie zapraszamy:
niora. Seniorzy ze ródmiecia mog¹ m.in. sowaniem, szczególnie oblegany by³ stolik, • 15 listopada 2011 r. o godz. 18.00 do
braæ udzia³ w nauce jêzyka angielskiego przy którym mo¿na by³o poznaæ plany zagoSzko³y Podstawowej nr 57 przy ul. Akoraz rosyjskiego. Zajêcia odbywaj¹ siê spodarowania przestrzennego ródmiecia.
samitnej 8,

Sesja rady dzielnicy w siedzibie przy ul. w. Ducha
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Radna Alicja Misiukiewicz z mieszkank¹ ródmiecia przegl¹daj¹ ostatni numer miesiêcznika
Nasz Gdañsk

• 18 listopada 2011 r. o godz. 18:00 do
Szko³y Podstawowej nr 65 przy ul.
luza 6,
• 22 listopada 2011 r. o godz. 18.00 do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 6 przy
ul. G³êbokiej 11.
Czekamy równie¿ na pañstwa w naszej
siedzibie podczas dy¿urów. Pozwoli to
nam lepiej przygotowaæ projekty inwestycji w przysz³orocznym bud¿ecie.
Okazji do kolejnych rozmów z Pañstwem
zapewne bêdzie wiele, ju¿ dzi zapraszamy
na Spotkania Wigilijne, które zorganizujemy na terenie ródmiecia, o szczegó³ach
poinformujemy w stosownym czasie.
POZDRAWIAMY SERDECZNIE
RADA DZIELNICY GDAÑSK  RÓDMIECIE

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik w Galerii MA£A ¯ABKA

Partnerstwo dla Biskupiej Górki w akcji

Czycili rynienki odp³ywowe
Nowo powsta³e Partnerstwo dla Biskupiej Górki, w którym dzia³aj¹ mieszkañcy
i radni dzielnicy oraz zaprzyjanione instytucje, zajê³o siê spraw¹ oczyszczania
rynienek odp³ywowych w skarpie od strony Zarolaka. Akcja o znamionach tak
zwanej partyzantki miejskiej odby³a siê
w sobotê, 12 listopada 2011 roku, z licznym udzia³em mieszkañców tego zaniedbanego przez miasto rejonu ródmiecia,
a tak¿e osób niebêd¹cych wprawdzie mieszkañcami Biskupiej Górki, ale przejêtych
losami zabytkowego osiedla i zauroczonych jego piêknem. Oczyszczanie rynienek
by³o typow¹ inicjatyw¹ spo³eczn¹, maj¹c¹
na celu dba³oæ o najbli¿sze otoczenie, jak
te¿ zwrócenie uwagi w³adz miasta, ¿e
mieszkañcy Biskupiej Górki bior¹ sprawy
dzielnicy w swoje rêce i robi¹ na jej rzecz
to, co s¹ w stanie zrobiæ w³asnymi si³ami.
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GILDIA NOVA przy ul. Rzeczypospolitej 33 B (obok ETC)

Zapraszamy Inwestorów!
Nowy obiekt handlowy GILDIA NOVA ma powstaæ w Gdañsku przy ul. Rzeczypospolitej 33 B (obok ETC).
Koszt budowy 4 tys. z³ za 1 m2. Modu³y handlowe 15 lub
20 m2, które mo¿na ze sob¹ dowolnie ³¹czyæ w celu uzyskania
wiêkszej powierzchni.
W cenê 1 m2 powierzchni handlowej wliczone s¹:
1. Koszt budowy wraz z podzia³em wewnêtrznym, instalacjami,
ci¹gami komunikacyjnymi oraz pomieszczeniami technicznymi,
2. Budynek bêdzie ogrzewany oraz klimatyzowany,
3. Koszt parkingów oraz dróg dojazdowych.
Budowa tego obiektu prowadzona bêdzie z podwy¿szonego
kapita³u zak³adowego spó³ki, a wiêc, w zamian za zakup po-

wierzchni handlowej w obiekcie, ka¿dy inwestor otrzyma równie¿
stosown¹ liczbê akcji spó³ki i tym samym stanie siê wspó³w³acicielem (proporcjonalnie do powierzchni handlowej) ca³oci obiektu.
Umowa odp³atnego u¿ytkowania nieruchomoci zosta³a zawarta z Miastem Gdañsk w formie aktu notarialnego na okres 50 lat.
Wizualizacjê obiektu mo¿na obejrzeæ na naszej stronie internetowej www.gildia.com.pl
Zapraszamy do biura spó³ki w Gdañsku, ul. Spichrzowa
29-30 lok. 4 lub o kontakt tel. 58 301 39 55 w celu otrzymania
pe³niejszej informacji.
S£AWOMIR GRYCZKA,
PREZES ZARZ¥DU SPÓ£KI GILDIA GDAÑSKA S.A.

Tak wygl¹daæ bêdzie GILDIA NOVA. Autorem projektu jest arch. Mateusz Trzebiatowski z pracowni architektonicznej MT

VIII Biografie Gdañskie
Celem Biografii Gdañskich jest przybli¿enie inspiruj¹cej ró¿norodnoci mniejszoci narodowych, które ¿yj¹ i mieszkaj¹
w grodzie nad Mot³aw¹. Pomys³ spotkañ narodzi³ siê w 2004 roku, po wejciu Polski do Unii Europejskiej. Gdañsk by³
i jest nadal tyglem kulturowym, a mniejszoci wnosi³y i wnosz¹ istotny wk³ad w jego rozwój.
W przypadaj¹cym na XVI i XVII wiek
okresie rozkwitu Gdañska ¿yli tu zgodnie
Niemcy, Polacy ¯ydzi, Holendrzy oraz
Szkoci. Z kolei po II Wojnie wiatowej
do zrujnowanego miasta na skutego ró¿norodnego splotu okolicznoci trafili repatriowani ¯ydzi (prawie nikt z przedwojennej
spo³ecznoci nie ocala³), Ukraiñcy, Bia³orusini, Tatarzy. Litwini oraz Ormianie. Pozosta³y te¿ na tych terenach osoby pochodzenia niemieckiego.
Nowoci¹ tegorocznej edycji Biografii
Gdañskich by³y koncerty w Stacji Orunia,
gdzie zaprezentowa³y siê zespo³y: Mubal,
Meadow Quartet oraz Horpyna. Bardzo
ciekawie wypad³y te¿ spotkania w Filii
Gdañskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku. Warto tu
wspomnieæ o wyk³adzie dr Roman Nieczyporowskiego (ASP w Gdañsku), który
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przypomnia³ postaæ architekta Alberta
Carstena. By³ on zasymilowanym ¯ydem
niemieckim (przeszed³ na luteranizm),
który zaprojektowa³ budynek Politechniki
Gdañskiej za co otrzyma³ profesurê na tej
uczelni. Zgin¹³ w obozie koncentracyjnym.

Fot. Jaros³aw Oleksiuk

Wystêp bandurzystów w teatrze Wybrze¿e

Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê wystêpy na du¿ej scenie Teatru
Wybrze¿e na której mo¿na by³o podziwiaæ:
zespo³y Grycia Kadarka oraz Qirim,
chór Bleckeder Shantychor, duet Zaranica, bandurzystów Jarynê i Tarasa Kumycz, a tak¿e Danutê Stankiewicz. Widzowie podziêkowali te¿ oklaskami pani
Lidii Podlenej z Biura ds. Kultury Urzêdu
Miejskiego w Gdañsku za profesjonaln¹
wspó³pracê podczas organizacji tej imprezy.
 Dziêki Biografiom gdañskie mniejszoci coraz lepiej siê znaj¹  podkrela
przewodnicz¹cy Rady Mniejszoci Narodowych i Etnicznych na Pomorzu Jakub
Szadaj.  S³owa uznania nale¿¹ siê te¿ prezydentowi Gdañska Paw³owi Adamowiczowi za okazane wsparcie i ¿yczliwoæ.
JAROS£AW BALCEWICZ
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Budynek zasadniczy bêdzie mia³ wysokoæ 15,5 metra,
czyli cztery kondygnacje naziemne i jedn¹ podziemn¹

Politechnika Gdañska buduje
drugi gmach nanotechnologii
Pracownia FORT z Gdañska wygra³a konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sk³adaj¹cego
siê z Centrum Nanotechnologii B, Centrum Nauczania Matematyki i Kszta³cenia na Odleg³oæ oraz parkingu podziemnego
na 50 miejsc postojowych. Jeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa rozpocznie siê w drugiej po³owie przysz³ego roku.
Obiekt zostanie usytuowany przy ul. Siedlickiej, czyli w miejscu, gdzie biegnie naturalna granica pomiêdzy zabytkow¹ a wspó³czesn¹ zabudow¹ uczelnianego kampusu.
W tej chwili na dzia³ce stoi budynek Dzia³u Gospodarczego PG.
Odmieni siê charakter ulicy Siedlickiej
 Mam nadziejê, ¿e ta inwestycja odmieni charakter ulicy Siedlickiej  dziêkowa³
rektor Politechniki Gdañskiej, prof. Henryk
Krawczyk.  Chcielimy, aby sta³a siê ona
nowoczesn¹ ulic¹. W najbli¿szej przysz³oci
planujemy odnowiæ gmach Wydzia³u Mechanicznego w podobnym stylu.
Budynek zasadniczy bêdzie mia³ wysokoæ 15,5 metra, czyli cztery kondygnacje
naziemne i jedn¹ podziemn¹.
 Nie staæ nas na tandetn¹ zabudowê
 mówi³ tu¿ po og³oszeniu wyników
konkursu prof. Antoni Taraszkiewicz,
wspó³w³aciciel pracowni FORT, która
wygra³a konkurs.  Zaprojektowalimy
obiekt na wskro nowoczesny, nawi¹zuj¹cy poprzez sw¹ skalê, artykulacjê
fasady oraz koloryt zastosowanych materia³ów do najwyraniejszych wartoci
reprezentowanych w architekturze historycznych budynków politechniki.
Zale¿a³o nam równie¿ na tym, aby
wprowadziæ do kompleksu wyrany element rekreacyjny  na wewnêtrznym dziedziñcu zaprojektowalimy obszerny plac
wyposa¿ony w zieleñ oraz elementy ma³ej
architektury. Równie¿ na ka¿dej kondygnacji budynku zaprojektowalimy przestrzenie
rekreacyjne z zieleni¹, fotelami, stolikami
oraz wolnym dostêpem do internetu.
Warto dodaæ, ¿e wed³ug projektów pracowni FORT realizowane s¹ inne, wa¿ne
i ciekawe inwestycje na terenie Trójmiasta
 budowane w³anie Europejskie Centrum
Solidarnoci, zespó³ kamienic przy ul. Szerokiej czy kompleks mieszkaniowo-us³ugowy z hotelem w kwartale ulic Spichrzowej, Chmielnej i ¯ytniej, zwany Nowym
Spichlerzem. Z istniej¹cych obiektów mo¿-

na wymieniæ  Centrum Handlowe Manhattan, biurowiec Ka5 przy ul. Kartuskiej,
City Forum i Krewetkê, budynek Saniporu
w Gdyni. Wspólnikami prof. Antoniego Taraszkiewicza, dziekana Wydzia³u Architektury PG, s¹ wybitni architekci: mgr in¿. arch.
Piotr Mazur i dr in¿. arch. Wojciech Targowski z Katedry Architektury Mieszkaniowej.
Budujemy etapami
Istotnym warunkiem regulaminu konkursu by³o zaprojektowanie kompleksu tak, aby
daæ mo¿liwoæ podzielenia inwestycji na
etapy. Jedenacie laboratoriów, salê audytoryjn¹, dwie sale seminaryjne i dwa pokoje
do preparatyki zaprojektowano w budynku Nanotechnologii B, który bêdzie realizowany w pierwszym etapie inwestycji.

Nastêpnie dobudowana zostanie przestrzeñ dla CNMiKnO. Plan przewiduje, ¿e
parking mo¿e powstaæ jako ostatni. Na
stropie podziemnego parkingu architekci
proponuj¹ atrakcyjne zagospodarowanie 
wyposa¿enie placu w elementy ma³ej architektury  siedziska z kaskad¹ wodn¹, fontannê oraz ³awki, owietlenie oraz wysok¹
i nisk¹ zieleñ.
Zjazd do gara¿u podziemnego przewidziano od strony pó³nocnej, przy budynku
Auditorium Novum.
Wejcie g³ówne do budynku zlokalizowane zosta³o od ulicy Siedlickiej. Prowadzi
ono do holu windowego, z którego kilkoma
stopniami bêdzie mo¿na zejæ na reprezentacyjny plac urz¹dzony na p³ycie parkingu.

Nowoczesne nawi¹zanie
do historycznej zabudowy
Wykoñczenie budynku zaprojektowano
w oparciu o szlachetne materia³y  czerwony kamieñ elewacyjny, który S¹d Konkursowy sugeruje zast¹piæ ceg³¹; aluminiowe
fasady s³upowo-ryglowe, aluminiow¹ lusarkê okienn¹ i drzwiow¹ oraz p³yty kamienno-betonowe na nawierzchni placu.
Czerwieñ zastosowana w elewacji rozciêta
zostanie w¹skimi pasami jasnego kamienia,
by nawi¹zaæ do neorenesansu niderlandzkiego, dominuj¹cego w historycznej czêci
kampusu. Przy czym, jak podkrelaj¹ twórcy, odniesienia do historycznej zabudowy
nie s¹ bezporednimi przeniesieniami ani zapo¿yczeniami, a proponowana architektura
ma byæ w intencji autorów nowoczesna
i wiadczyæ o czasie, w którym powsta³a.
Na wewnêtrzny dziedziniec bêdzie siê
mo¿na dostaæ tak¿e poprzez klatki schodowe, a osoby poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich skorzystaj¹ z dwóch,
przeszklonych, panoramicznych wind.
Koszty budowy nowego kompleksu
budynków zostan¹ pokryte czêciowo
z oszczêdnoci uzyskanych w projekcie
Centrum Nanotechnologii Politechniki
Gdañskiej, wspó³finansowanym przez
Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. £¹czny koszt robót
budowlanych wyliczono na 29 400 000 z³.
Honorowy patronat nad konkursem objê³o Stowarzyszenie Architektów Polskich.
Sk³ad zwyciêskiego zespo³u
Przedsiêbiorstwo Projektowo-Wdro¿eniowe FORT sp. z o.o.
Antoni Taraszkiewicz, Piotr Mazur, Wojciech Targowski, Karolina Taraszkiewicz,
Agnieszka Malinowska, Pawe³ Podwojewski, Agnieszka Gruda, Roksana Czartopolska-Bêtlejewska.
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