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11 listopada 2008 roku to 90. rocznica
odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci po
123 latach zaborów i równocze�nie taka sama
rocznica podpisania zawieszenia broni po
jak¿e krwawej I wojnie �wiatowej. O ile dla
zwyciêzców koalicji antyniemieckiej by³o ca³-
kiem jasne, ¿e w wyniku zawartego w termi-
nie pó�niejszym traktatu pokojowego musi
byæ miejsce dla Polski jako niepodleg³ego
pañstwa na mapie Europy z dostêpem tej
niepodleg³ej Polski do morza i odzyskaniem
przez ni¹ Gdañska, powsta³o niespodziewa-
nie szereg skomplikowanych problemów.
Trwa jeszcze wojna, jest rok 1917, kiedy je-
den z czo³owych wówczas polityków i orê-
downików spraw polskich Roman Dmowski
przedstawia angielskiemu ministrowi spraw
zagranicznych Arthurowi J. Balfour�owi me-
morandum, w którym podkre�la konieczno�æ
zapewnienia przysz³emu pañstwu polskiemu
dostêpu do morza wraz z Gdañskiem. S¹ to
rzeczywiste pierwsze kroki polskiej dyplo-
matycznej walki o Gdañsk. O dziwo 15 maja
tego¿ roku uzyskuje w swych d¹¿eniach po-
parcie Ko³a Polskiego przy Parlamencie Wie-
deñskim, a wiêc w obozie ju¿ prawie poko-
nanych. Miesi¹c pó�niej Roman Dmowski
wrêcza rz¹dowi angielskiemu memorandum
nt. �Zagadnienia �rodkowej i wschodniej Eu-
ropy�, w którym wrêcz ¿¹da natychmiasto-
wego powrotu Gdañska do Polski po zwyciê-
skim zakoñczeniu wojny. Tym razem popiera
go b³yskawicznie równie powa¿na organiza-
cja, jak¹ by³ Zwi¹zek Polaków w Ameryce
o�wiadczaj¹cy, ¿e �bez Wis³y i wybrze¿a
morskiego oraz bez naszego starego Gdañ-
ska nie mo¿e byæ Polski�. Takie poparcie
ju¿ sugerowa³o pewien wp³yw na dalsze de-

cyzje pokojowe prezydenta Stanów Zjedno-
czonych. Nieco pó�niej, bo w listopadzie
1917 r. dzia³aj¹cy we Francji Komitet Naro-
dowy Polski przes³a³ do ministrów spraw
zagranicznych pañstw sprzymierzonych me-
moria³, którego jednym z g³ównych postula-
tów by³o �zniesienie panowania niemieckie-
go na obszarze dzielnicy Prus od Ba³tyku

Podczas dyplomatycz-
nej rozmowy angielskie-
go ministra Balfour�a
i amerykañskiego pu³-
kownika House�a repre-
zentuj¹cego stronê amerykañsk¹, w kwiet-
niu 1917 roku pad³o brzemienne pó�niej
w skutki zdanie �mo¿na bêdzie z niego
(Gdañska) uczyniæ wolny port i w ten spo-
sób usatysfakcjonowaæ Polskê�. Dalsze
wydarzenia dobitnie poka¿¹, ¿e w tym mo-
mencie los Gdañska zosta³ ju¿ przes¹dzony.
Powo³ana przez prezydenta USA Wilsona
komisja przygotowuj¹ca przysz³e rokowania
pokojowe mimo, ¿e posiada³a w swym sk³a-
dzie komitet do spraw polskich, wrêczy³a
prezydentowi 22 grudnia 1917 r. dokument
nr 887 stwierdzaj¹cy do�æ ogólnikowo po-
trzebê utworzenia niepodleg³ej Polski, któ-
rej granice �powinny opieraæ siê na w³a�ci-
wym wywa¿eniu czynników narodowych
i ekonomicznych, daj¹c w ca³ej pe³ni wy-
raz konieczno�ci adekwatnego dostêpu do
morza�. Jedno ma³e s³owo �powinny� za-
miast �musz¹� mia³o w tym przypadku jak¿e
wielkie znaczenie dla dalszego biegu wyda-
rzeñ. Pojawi³ siê bowiem powód do krañco-
wo ró¿nych interpretacji. Roman Dmowski
i Ignacy Paderewski zrozumieli to doskonale
i na spotkaniu 13 wrze�nia 1918 r. w Bia³ym
Domu z prezydentem Wilsonem cierpliwie
wyja�niali nierealno�æ takiego sformu³owa-
nia. Dowiedzieli siê wówczas, ¿e s¹ projekty
po³¹czenia miasta z gwarancjami Ligi Naro-
dów. Kiedy 11 listopada 1918 r. ca³a Polska
rozbraja³a ¿o³nierzy niemieckich, Pi³sudski
wróci³ z wiêzienia w Magdeburgu, a Rada

przez wcielenie do Polski wszystkich ziem
nale¿¹cych obecnie do Niemiec, w³¹cznie
z uj�ciami Wis³y i Niemna�. Wygl¹da³o na
to, ¿e polskie sprawy odzyskania Gdañska
i dostêpu do morza id¹ w dobrym kierunku.
Niestety, nast¹pi³ pierwszy niemi³y zgrzyt.

Pa³ac Ligi Narodów, dawny klub studentów
Wybrze¿a ¯ak, aktualnie Rada Miasta Gdañska
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Tradycyjnie niemal od niepamiêtnych czasów obchodzimy 2 listo-
pada Dzieñ Zmar³ych. Odwiedzamy mogi³y naszych bliskich, zna-

jomych, czêsto te wrêcz bezimienne, opuszczone, o które nie ma kto
zadbaæ i zapalamy tradycyjne znicze. Stoimy nad nimi pe³ni zadumy
i staramy siê dok³adniej przypomnieæ choæby urywki z ¿ycia naszych
zmar³ych. Czasem s¹ to tylko krótkotrwa³e refleksje, a nieraz wielki
¿al i têsknota, ¿e tego kogo� nie ma ju¿ miêdzy nami. Olbrzymie cmen-
tarze zape³niaj¹ siê t³umami ludzi. Jest nas przecie¿ coraz wiêcej, ale
i coraz wiêcej umiera. Powierzchnie cmentarne przy wielkich miastach
to obszary wielohektarowe. Wszêdzie stopniowo wprowadza siê z tych
powodów kremowanie zw³ok i przechowywanie urn w zbudowanych
�cianach z odpowiednimi skrytkami. Pozytywn¹ stron¹ takiego roz-
wi¹zania jest estetyka miejsca wiecznego spoczynku, jednakowy wy-
gl¹d wszystkich skrytek oraz napisów. Negatywn¹, brak miejsca na
wiêcej zniczy, wieñce czy kwiaty, podkre�lenie indywidualnych uczuæ
do zmar³ego.

W tak uroczysty i wspomnieniowy dzieñ nie powinni�my te¿ zapo-
minaæ o ludziach, którzy kiedy� aby nam by³o lepiej oddali swoje
¿ycie walcz¹c za wolno�æ dla nas i dla naszej ojczyzny. Tych miejsc
mamy w Gdañsku bardzo du¿o. Pamiêtajmy wiêc i o nich. Postawmy
na ich mogi³ach tradycyjn¹ p³on¹c¹ lampkê.

REDAKCJA

Regencyjna wydawa³a dekret przyznaj¹cy mu pe³niê w³adzy,
panowa³ powszechny entuzjazm, a dla podkre�lenia wa¿no�ci
Gdañska dla sprawy polskiej Ignacy Paderewski celowo, w
grudniu tego¿ roku przyp³yn¹³ z USA do Gdañska w³a�nie na
kr¹¿owniku angielskim �Condor� i wzi¹³ udzia³ 24 XII w przy-
jêciu wydanym przez gdañskich Polaków w hotelu �Danziger
Hof� przy Targu Wêglowym. S³ynne 14 punktów Wilsona
przedstawione na forum miêdzynarodowym w styczniu 1918 r.
wzbudzi³y wówczas w niemieckiej czê�ci spo³eczno�ci gdañ-
skiej g³êboki niepokój. Zaczêto organizowaæ ró¿ne przeciwdzia-
³ania, tym razem ze strony burmistrza i magistratu Gdañskiego.
Wywo³a³y one szereg antypolskich zamieszek, a socjali�ci nie-
mieccy zwo³ali 1 I 1919 r. wiec zajmuj¹cy siê problemem bli-
skiego �polskiego niebezpieczeñstwa�. Konferencja pokojowa
w Pary¿u mia³a ostatecznie rozwi¹zaæ sprawê Gdañska. Przyby-
li tam, nie tylko przedstawiciele rz¹du polskiego, ale równie¿
przedstawiciele Kaszubów z Antonim Abrahamem i Tadeuszem
Rogal¹. Na konferencji przedstawiono raport próbny w sprawie
powojennych granic w Europie. Raport by³ przychylny polskim
¿¹daniom w sprawie Gdañska. Z przykro�ci¹ trzeba stwierdziæ,
¿e tutaj wbrew opinii w³asnych ekspertów z ca³¹ energi¹ wkro-
czy³ rz¹d brytyjski prezentuj¹c odrêbne zdanie. Niestrudzony
w swoich d¹¿eniach patriotycznych Roman Dmowski ponownie
wyst¹pi³ przed Rad¹ Najwy¿sz¹ Konferencji uzasadniaj¹c spra-
wy polskie. Niestety, jego argumenty nie przekona³y premiera
brytyjskiego Davida Lloyda Georg�a, który w trosce o interesy
brytyjskie nie chcia³ zbyt os³abiaæ Niemiec zachowuj¹c ich rów-
nowagê si³ w stosunku do Francji, dla której Wielka Brytania
zawsze by³a odwiecznym konkurentem w polityce nie tylko eu-
ropejskiej. Projekt rozwi¹zañ brytyjskich w sprawie Gdañska
okaza³ siê niefortunny dla nas, jednak dostatecznie przekonuj¹cy
dla prezydenta Wilsona. Po ró¿nych perypetiach ze stron¹ nie-
mieck¹, która równie zaciekle walczy³a o swoje interesy 28
czerwca 1919 r. dosz³o do podpisania traktatu pokojowego
przez delegacjê niemieck¹. W artykule 100 Niemcy zrzekali siê
wszelkich praw do Gdañska na korzy�æ mocarstw sprzymierzo-
nych. Ustalono tak¿e granice miasta oraz uprawnienia Ligi Na-
rodów i Polski. Wolne Miasto Gdañsk sta³o siê faktem realnym,
a magistrat gdañski 24 czerwca 1919 r. wyda³ �o�wiadczenie
nadziei i woli potwierdzaj¹ce utrzymanie niemieckiego charak-
teru miasta�. Jest to tylko niewielka czê�æ informacji i ciekawo-
stek historycznych, które zebra³em dla uzupe³nienia wiedzy
z tamtego okresu o naszym mie�cie. Trzeba by³o jeszcze 16 lat
czekaæ, aby w wyniku II Wojny �wiatowej udzia³ w faktycznym
i ostatecznym wcieleniu Gdañska do Polski wziêli ponownie
polscy ¿o³nierze z Brygady Pancernej im. Bohaterów Wester-
platte w ramach operacji wojskowych Armii Czerwonej by³ego
ZSRR. Gdañsk zap³aci³ tym razem za wyzwolenie straszliw¹
cenê, ale to ju¿ temat do innego artyku³u i innych wydarzeñ.
Wracaj¹c natomiast do pamiêtnej rocznicy wyzwolenia Polski
w 1918 r. nies³ychanie dziwnym siê wydaje, ¿e dopiero
w 1937 r. sta³a siê ona �wiêtem pañstwowym. A¿ tyle czasu
potrzebowali�my jako naród, ¿eby to wydarzenie historyczne
nale¿ycie oceniæ. Niemniej przykrym by³ fakt zakazania obcho-
dów tego �wiêta w okresie Polski Ludowej. Mimo wielu zale¿-
no�ci od polityki by³ego ZSRR nasi rodzimi politycy i rz¹dz¹cy
nie potrafili �wywalczyæ� utrzymania tej rocznicy, zw³aszcza,
¿e nie mia³a ona jakiego� szczególnie antykomunistycznego wy-
d�wiêku. Jednak to �wiêto ¿y³o w naszej pamiêci 35 lat chyba
w³a�nie dlatego, ¿e by³o zakazane. Jacy naprawdê jeste�my
piêkni w naszej przekorze, zw³aszcza politycznej. Ten optymi-
styczny akcent niech bêdzie równie¿ memento dla aktualnie
sprawuj¹cych w³adzê wzglêdnie bêd¹cych po ni¹ siêgaæ.
Gdañszczanie te¿ s¹ niemniej przekorni.

ANTONI PERZYNA

Dzieñ Pamiêci
i Zadumy
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21 pa�dziernika w restauracji Lataj¹cy
Holender przy D³ugim Targu odby³o siê bar-
dzo interesuj¹ce spotkanie naszego Stowa-
rzyszenia. Spotkanie mia³o jakby dwóch �bo-
haterów�. Pierwszym by³ nasz prezes prof.
Andrzej Januszajtis, a drugim przewodni-
cz¹cy Rady Miasta Gdañska pan Bogdan
Oleszek. Najpierw �wiêtowali�my dwa jubi-
leusze prof. Andrzeja Januszajtisa: 80-lecie
Jego urodzin i 10-lecie prezesowania Stowa-
rzyszeniu �Nasz Gdañsk�. Potem nast¹pi³o
spotkanie z Panem Przewodnicz¹cym Bog-
danem Oleszkiem, który do�æ obszernie omó-
wi³ otrzymane wcze�niej od Stowarzyszenia
pytania problemowe dotycz¹ce spraw Gdañ-
ska. Tak siê z³o¿y³o, ¿e prawid³owy termin
urodzin prof. Januszajtisa wypada³ w okre-
sie koñca wakacji w sierpniu i trudno by³o
w tym terminie o zebranie wiêkszo�ci cz³on-
ków Stowarzyszenia. Natomiast data objêcia

prezesury Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
przed 10 laty idealnie pokrywa³a siê z termi-
nem zebrania. By³o wiêc tradycyjne sto lat,
kwiaty, serdeczne ¿yczenia i olbrzymi (do-
s³ownie) tort z cukierni pana Andrzeja Para-
dowskiego we Wrzeszczu, cz³onka naszego
Stowarzyszenia. Nastêpnie g³os zabra³ Pan
Przewodnicz¹cy Bogdan Oleszek odpowia-
daj¹c na pierwsze nurtuj¹ce spo³eczeñstwo
pytanie � Co dalej z Westerplatte? Jak wia-
domo media obiega³y przeró¿ne informacje
dotycz¹ce koncepcji wykorzystania i przy-
gotowania Westerplatte do obchodów 90.
rocznicy wybuchu II Wojny �wiatowej. Jak
poinformowa³ Pan Przewodnicz¹cy rewitali-

Podwójny
jubileusz

i spotkanie

zacja Westerplatte jest w tej chwili proble-
mem rz¹dowym i dok³adnie bli¿ej nie wiado-

mo jak zostanie ona rozwi¹zana.
Wiadomo jedynie, ¿e Prezydent
Miasta Gdañska powo³a³ w tej
sprawie specjaln¹ radê, w której
znalaz³ siê tak¿e nasz prezes
prof. Januszajtis. Informacjê, ¿e
jest cz³onkiem tej rady otrzyma³
prof. Januszajtis w³a�nie w tym
momencie od Pana Przewodni-
cz¹cego Bogdana Oleszka. Po-
wo³ana rada ma przedstawiæ swo-
je koncepcje stronie rz¹dowej.
W takiej sytuacji dalsz¹ dyskusjê
na ten temat uznano za bezprzed-
miotow¹. Nastêpnym tematem

by³a sprawa przekopu pomiêdzy
Star¹ i Now¹ Mot³aw¹ w rejonie
dawnego kolejowego dworca to-
warowego. Przekop ten istnia³
jeszcze na pocz¹tku 20 wieku
i zosta³ zasypany, aby umo¿liwiæ
budowê dworca. Dzisiaj tego
dworca ju¿ nie ma, a przywróce-
nie przekopu stworzy³oby �wiet-
n¹ trasê komunikacyjno-tury-
styczn¹ dla solarnego tramwaju
wodnego. Takiego eksperymen-
tu dokonano w bie¿¹cym roku
w Bydgoszczy. Eksperyment
okaza³ siê nadzwyczaj udany,

a turystycznie trafiony w przys³owiow¹
dziesi¹tkê. Trasa w Gdañsku bieg³aby obok
najciekawszych zabytków, co niew¹tpliwie
podnios³oby jej atrakcyjno�æ, zbli¿a³o naj-
wa¿niejsze obiekty zwiedzaj¹cym, a koszty
tej inwestycji prócz wykonania ponownie
przekopu by³yby niewielkie. Gdañsk mia³by
to samo co Pary¿, tyle, ¿e w mniejszej skali.
Tymczasem czê�æ terenu dawnego przekopu
do�æ lekkomy�lnie sprzedano deweloperowi
i buduje siê tam ju¿ domy, wytyczenie no-
wego przebiegu przekopu napotyka na po-
wa¿ne trudno�ci, poniewa¿ by³by on zbyt
blisko g³êbinowych ujêæ wody dla Gdañska.
Projekt le¿y w szufladach urzêdniczych i do-
piero po gruntownych badaniach mo¿e bê-
dzie realizowany, bo podobno �Miasto� jest
na �tak�. Wi¹¿¹ce decyzje nie zostan¹ jednak
podjête wcze�niej ni¿ w listopadzie br.

Kolejny wa¿ny temat to powo³anie w Gdañ-
sku jednostek pomocniczych, mówi¹c do-
k³adniej rad du¿ych osiedli czy dzielnic. Na
dzieñ dzisiejszy powo³anych zosta³o 30 ta-
kich jednostek. Funkcjonuje natomiast tylko
12. Miêdzy innymi brak takiej jednostki na
G³ównym Mie�cie. Przewodnicz¹cy Oleszek
stwierdzi³, ¿e jak dotychczas ¿adne miasto
nie ma wypracowanych odpowiednich struk-
tur i ró¿nie to siê w ró¿nych miastach dzieje.
Pewnym wyj¹tkiem jest Kraków gdzie funk-
cjonuj¹ rady dzielnic i s¹ one op³acane z bu-
d¿etu miasta. Wiadomo, ¿e w Gdañsku nie-
zbêdna jest 10% frekwencja wyborcza, ¿eby
mo¿na by³o radê powo³aæ. Chwilowo jest to
prawie nierealne. Gdyby zrezygnowaæ z pro-

Przewodnicz¹cy RM B. Oleszek i prof. A. Januszajtis

Prezes z ¿on¹ przy krojeniu tortu

Prezes i wiceprezes A. Januszajtis i A. Ciep³ucha

M. Szajna i S. Michel

Podwójny
jubileusz

i spotkanie
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gu wyborczego, wzglêdnie wydatnie go ob-
ni¿yæ, wówczas wybory do takiej rady nale¿y
po³¹czyæ z wyborami do Rady Miasta, ale
bez warunku procentowego progu frekwen-
cji rady osiedla nie s¹ prawid³owymi repre-
zentantami mieszkañców. Zdarzy³o siê tak
w Szczecinie, Wroc³awiu i chcemy podob-
nych sytuacji unikn¹æ w Gdañsku. Najlepiej
by³oby podzieliæ siê swoimi przemy�leniami
i projektami z Komisj¹ Rady Miasta i tam
ustaliæ najkorzystniejsze rozwi¹zania. Wy-
pada dodaæ, ¿e na tego typu akcje rada Mia-
sta mo¿e przeznaczyæ 2,5 z³ na jednego
mieszkañca dzielnicy, jako wk³ad bud¿eto-
wy do dyspozycji rady osiedla. Interesuj¹ca
by³a odpowied� na pytanie, jak bêdzie wy-
gl¹da³a rozbudowa i budowa nowego Urzê-
du Miejskiego. Przewodnicz¹cy, Pan Bog-
dan Oleszek do�æ szczegó³owo przedstawi³
ca³¹ koncepcjê budowy i zapozna³ s³ucha-
czy z projektami funkcjonalno�ci przysz³ego
budynku tak, aby móg³ mo¿liwie najlepiej
zabezpieczaæ codzienn¹ pracê urzêdników,
podnosiæ rangê urzêdu, zapewniaæ ekono-
miczno�æ eksploatacji oraz w równym stop-
niu wygodê dla interesantów przychodz¹-
cych za³atwiaæ wszelkie sprawy. Wystar-
czy podkre�liæ, ¿e nowa siedziba bêdzie roz-

budowana o 2/3 dotychczaso-
wej powierzchni, ³¹cznie osi¹-
gnie 36 000 m kw. O wygl¹dzie
rozstrzygnie konkurs architekto-
niczny.

Dodatkowy wa¿ny spo³ecznie
temat przedstawi³ Panu Przewod-
nicz¹cemu wiceprezes naszego
Stowarzyszenia pan Andrzej Cie-
p³ucha. Chodzi o drastyczne, a dla
niektórych wrêcz drakoñskie pod-
wy¿ki czynszów w najbardziej
turystycznej strefie Gdañska, co
spowoduje zamkniêcie szeregu
lokali us³ugowych, artystycznych,
gastronomicznych w newralgicz-
nym punkcie miasta, gdzie turystyka i us³ugi
winny mieæ priorytet, a nie banki i bogate
firmy, które niczemu w tym punkcie nie s³u-
¿¹ , niszcz¹ jego klimat i koloryt wyludnia-
j¹c przy tym ulice. Gdañsk bêdzie bogatym
miastem bogactwem swoich mieszkañców,
a nie bogactwem pe³nej kasy miejskiej.
Przyk³adów na ten temat jest a¿ nadto. Na
niedawnym spotkaniu Zarz¹du Naszego Gdañ-
ska z Panem Prezydentem Adamowiczem
problem ten zosta³ ju¿ odpowiednio mocno
zasygnalizowany. Zostali�my w tej sprawie

skierowani do Pana Wiceprezy-
denta Lisickiego, który miejmy
nadziejê zechce na podobne spo-
tkanie jak dzisiejsze przybyæ
i dok³adniej ca³¹ problematykê
podwy¿ki czynszów wyja�niæ.
Pan Przewodnicz¹cy Oleszek
poprosi³, aby wszystkie podobne
pisma ze skargami na temat
czynszów, jakie wp³ywaj¹ od
mieszkañców do Stowarzysze-
nia, przesy³aæ do biura Rady
Miasta Gdañska, gdzie podobne
uwagi sk³ada wielu innych oby-
wateli. Chocia¿ zabrzmia³o to
niezbyt dobrze pod adresemNa sali spotkania

Wierne dzia³aczki �Naszego Gdañska�

Nasz redakcyjny kolega i cz³onek
zarz¹du Stowarzyszenia �Nasz

Gdañsk� dr Jaros³aw Balcewicz otrzy-
ma³ Nagrodê Prezydenta Miasta
Gdañska w Dziedzinie Kultury. Jej
wrêczenie mia³o wyj¹tkowo uroczysty
charakter, gdy¿ odby³o siê w Dworze
Artusa, a w imieniu Prezydenta prze-
kaza³a j¹ dyrektor Biura ds. Kultury
Anna Czekanowicz. S³owo o laure-
acie wyg³osi³ Honorowy Obywatel
Gdañska i jednocze�nie prezes Sto-
warzyszenia �Nasz Gdañsk� prof.
Andrzej Januszajtis oraz przewod-
nicz¹cy zarz¹du Gdañskiego Towa-

Od redakcji

Anna Czekanowicz wrêcza Nagrodê Prezydenta Gdañska

Urzêdu Miejskiego przyzna³, ¿e wiele z tych
podwy¿ek by³o przygotowane niedbale
i wrêcz omy³kowo, za co wypada poszkodo-
wanych przeprosiæ i natychmiast omy³ki
wyja�niæ, szczególnie tam, gdzie przys³ugi-
wa³y pewne ulgi, a urzêdnicy je pominêli.
Poinformowa³ równie¿, ¿e Wiceprezydent
Lisicki obieca³ indywidualne rozpatrzenie
wp³ywaj¹cych skarg. Rada Miasta Gdañska
dok³adniej zainteresuje siê spraw¹ podwy¿ki
czynszów i postara siê o usuniêcie pope³nio-
nych b³êdów. Ca³e spotkanie i poruszane
podczas niego tematy wywo³a³y wielkie za-
interesowanie. Sala by³a pe³na, a Panu Prze-
wodnicz¹cemu uda³o siê usatysfakcjonowaæ
zarówno pytaj¹cych, jak i s³uchaj¹cych.
Przypuszczalnie na nastêpne podobne spo-
tkanie, oczywi�cie z kim� innym (mo¿e z Wi-
ceprezydentem Lisickim) zainteresowanych
nie braknie. Dlatego serdecznie dziêkujemy
Panu Przewodnicz¹cemu Rady Miasta Gdañ-
ska Bogdanowi Oleszkowi za przybycie, stwo-
rzenie rzeczowej i ¿yczliwej atmosfery przy
udzielaniu wyja�nieñ, a naszemu Prezesowi
prof. Andrzejowi Januszajtisowi dalszych
udanych kadencji w kierowaniu Stowarzy-
szeniem �Nasz Gdañsk�.

 ANTONI PERZYNA

Fot. W. Amerski

rzystwa Przyjació³ Sztuki Ryszard
Kul. To nie jedyna nagroda redakto-
ra Jaros³awa Balcewicza, gdy¿ Rada
Mniejszo�ci Narodowych i Etnicz-
nych na Pomorzu przyzna³a mu na-
grodê dziennikarsk¹ Pomorskie Pióro
Tolerancji, które odebra³ w doboro-
wym gronie Anny Sobeckiej (Radio
Gdañsk) oraz Joanny Strzemiecznej-
-Rozen (dyrektor oddzia³u gdañskie-
go Telewizji Polskiej S.A.). Serdecz-
nie gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów!
REDAKTOR MIESIÊCZNIKA �NASZ GDAÑSK�

ANTONI PERZYNA

Nagroda Prezydenta GdañskaNagroda Prezydenta Gdañska



7

Nr 11/2008

Dni otworzy³a dyrektor Biura Prezyden-
 ta Gdañska ds. Kultury Anna Czeka-

nowicz. Z okazji jubileuszu Biografii Gdañ-
skich swoje nagrody dziennikarskie (po raz
pierwszy) przyzna³a Rada Mniejszo�ci Na-
rodowych i Etnicznych na Pomorzu, które
wrêczy³a jej przewodnicz¹ca El¿bieta Krze-
miñska. Pomorskie Pióra Tolerancji otrzy-
mali: Joanna Strzemieczna-Rozen (dyrek-
tor oddzia³u gdañskiego Telewizji Polskiej
S.A.) oraz Anna Sobecka (Radio Gdañsk
S.A.).

Nastêpnie na scenie zaprezentowali siê
w programie kabaretowym aktorzy Teatru
¯ydowskiego im. Ester Rachel Kamiñskiej

V Dni Mniejszo�ci Narodowych
Wyj¹tkowo uroczysty charakter mia³y tegoroczne Biografie Gdañskie czyli V Dni Mniejszo�ci Narodowych.
Rozpoczê³o je spotkanie w �Dworze Artusa� z udzia³em m.in.: Honorowego Obywatela Gdañska prof. Andrzeja
Januszajtisa oraz przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Gdañska Marka Bumblisa.

zuj¹cy do historii tego kraju. Taniec wyko-
na³y absolwentki Ogólnokszta³c¹cej Szko³y
Baletowej w Gdañsku: Dorota Wi�niewska
i Oksana Chodorowska. �Ukraiñskie �piew-
ne £¹ki� zaprezentowa³ duet �Angelicus�
w sk³adzie: Aleksander Jurkowski & Nata-
lia Jurkowska. Piêkno wykonywanej przez
nich muzyki wspó³tworzy brzmienie ban-
dury � narodowego instrumentu ukraiñskie-
go. Z kolei wraz z grup¹ �Margaux und
die Banditen� (Band � zespó³) odbyli�my
podró¿ do krainy niemieckiego chanson.
Czê�æ artystyczn¹ zakoñczy³a projekcja fil-
mu ukazuj¹cego kulturê tatarsk¹ i magiczne
klimaty okolic Bohonik i Kruszynian.

Przewodnicz¹ca Rady Mniejszo�ci Na-
rodowych i Etnicznych na Pomorzu El¿bie-
ta Krzemiñska w imieniu wszystkich uczest-
ników Biografii serdecznie podziêkowa³a
za wzorow¹, profesjonaln¹ wspó³pracê Lidii
Podle�nej z Biura Prezydenta ds. Kultury
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku wrêczaj¹c
jej bukiet kwiatów, co zosta³o nagrodzone
gromkimi brawami.

Teraz mo¿na ju¿ by³o przej�æ do czê�ci
nieoficjalnej. Tradycj¹ Dni Mniejszo�ci sta-
³y siê bowiem prezentacje ich kultury kuli-
narnej, które s¹ te¿ okazj¹ do wzajemnego
poznania siê i nieformalnej wymiany po-
gl¹dów na przyjacielskiej stopie.

� Dziêki takim imprezom czujemy siê
w Gdañsku i w Polsce lepiej � podkre�la
przewodnicz¹cy gdañskiego oddzia³u To-
warzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów
w Polsce Jakub Szadaj.

JAROS£AW BALCEWICZ

nuj¹cy panel dyskusyjny �Jê-
zyk mniejszo�ci� poprowadzi³
prof. zw. dr hab. Tadeusz Jó-
zef Linkner z Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Gdañ-
skiego.

Drugi dzieñ V Dni Mniej-
szo�ci Narodowych w Gdañ-
sku odbywa³ siê w Ratuszu
Staromiejskim. Rozpocz¹³ go
wystêp zespo³u �Savi� z Litwy,
który zaprezentowa³ piosenki
ludowe. Grupa Hagada (w jê-
zyku hebrajskim opowie�æ)
przenios³a nas w �wiat trady-
cyjnej, religijnej muzyki ¿ydow-
skej. �Impresje Bia³oruskie�
w choreografii dr Aleksandra Azarkevitcha
to jego autorski projekt artystyczny nawi¹-

i Idy Kamiñskiej: Henryk Rajfer, Dorota
Salamon i Marek Weglarski, którym akom-
paniowa³a Teresa Wroñska. Z kolei pasjo-

El¿bieta Krzemiñska wrêcza  nagrodê Pomor-
skiego Pióra Tolerancji

Dyrektor Biura ds. Kultury Anna
Czekanowicz

Jakub Szadaj w otoczeniu artystów Teatru ¯ydowskiego

Prof. A. Januszajtis wyg³asza s³owo o laureacie Jaros³aw Balcewicz prowadzi konferansjerkê
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Rze� Gdañska dokonana przez Krzy¿a-
 ków równo 700 lat temu 13 listopada

1308 r. to temat, który wydaje siê dobrze
ju¿ poznany, jednak kryje on w sobie jesz-
cze wiele niespodzianek i niewyja�nionych
tajemnic zarówno w sferze przyczyn, prze-
biegu, jak i skutków tego wydarzenia. Lite-
ratura na ten temat jest obszerna, a niniejszy
artyku³ ma tylko za zadanie przypomnieæ
istotê tego wydarzenia i jego g³ównych bo-
haterów oraz zainspirowaæ czytelników do
dalszego zg³êbienia tematu oraz w³asnych
poszukiwañ i przemy�leñ w tym przedmiocie.

Wiele nowych hipotez w tej kwestii sfor-
mu³owa³ w swoich pracach prof. B³a¿ej �li-
wiñski, choæ nie ze wszyst-
kimi jego ustaleniami do
koñca siê zgadzam, ale
z uwagi na niewielkie roz-
miary tego artyku³u, nie ma
w nim miejsca na dokony-
wanie krytycznej analizy
obalanych przez profesora
starych i zak³adanych no-
wych hipotez oraz doko-
nywanych ustaleñ i wnio-
sków. Pozostaje mi wiêc
jedynie skrótowo przypo-
mnieæ bieg wydarzeñ, sy-
gnalizuj¹c, gdzie to koniecz-
ne, w³asne w¹tpliwo�ci.

 10 sierpnia 1308 r.
margrabia brandenburski,
70 letni Otton IV ze Strza-
³¹ i jego bratanek margra-
bia Waldemar, pokierowali swoje wojska
w stronê Pomorza Wschodniego, aby zaj¹æ
nale¿ne im z mocy uk³adów z rodzin¹
�wiêców terytorium. Po 10 dniach w oko-
licy jeziora Go³ubskiego (obecnie D¹brow-
skiego ko³o Go³ubia na pn. od Ko�cierzyny)
do³¹czyli do nich sojusznicy: �wiêcowie
i wojska biskupa kamieñskiego. Wspólnie
ruszono w kierunku Gdañska, gdzie oko³o
1 wrze�nia, niemieccy mieszczanie zgodnie
z wcze�niejsz¹ umow¹ otworzyli przed
nimi bramy, sk³adaj¹c im natychmiast wier-
nopoddañczy ho³d i przy³¹czaj¹c siê do ata-
ku na gród gdañski.

W tym w³a�nie grodzie znajdowa³a siê
polska za³oga dowodzona przez namiestnika
Boguszê. Brandenburczycy i ich sojusznicy,
po zajêciu miasta przyst¹pili do regularnego
oblê¿enia grodu. Wobec nieustêpliwo�ci
polskiej za³ogi zapowiada³o siê na d³u¿sz¹
walkê, dlatego obaj margrabiowie ju¿ we
wrze�niu powrócili do Nowej Marchii, po-

OKR¥G£A ROCZNICA
NIE DO �WIÊTOWANIA

zostawiaj¹c swoje wojska praktycznie pod
wodz¹ sojuszników �wiêców. Niestety obroñ-
cy nie uzyskali wsparcia ani od £okietka,
zagro¿onego czeskim najazdem, ani od ino-
wroc³awskiego ksiêcia Kazimierza rezydu-
j¹cego w Tczewie, który kaza³ im jedynie
�by pilnowali grodu bacznie i wiernie�.
Wp³yw na tak¹ sytuacjê mia³ fakt zra¿enia
rycerstwa pomorskiego do nadu¿yæ ksi¹¿¹t
inowroc³awskich i do patronuj¹cego im
ksiêcia £okietka, któremu nie zamierzali
pomagaæ w walce z Brandenburczykami.
Tak by³o we wrze�niu 1308 r. Miesi¹c pó�-
niej £okietek zajêty innymi sprawami dalej
bagatelizowa³ zagro¿enie Pomorza. Dopie-

ro wtedy Bogusza za namow¹ przeora do-
minikanów Wihelma, uda³ siê do Elbl¹ga,
gdzie w rozmowach z mistrzem krajowym
zakonu krzy¿ackiego Henrykiem von Plotz-
ke, uzyska³ obietnicê przyjacielskiej krzy-
¿ackiej pomocy, na dogodnych dla Bogu-
szy i obroñców warunkach. Krzy¿acy mieli
przej¹æ ca³y gród (bez miasta), przez pierw-
szy rok broni¹c go i utrzymuj¹c z w³asnych
�rodków, natomiast po roku mieli oddaæ
gród i zdobyte miasto £okietkowi, uzysku-
j¹c od niego zwrot kosztów wyprawy. Z t¹
umow¹ Bogusza ruszy³ do £okietka, aby
uzyskaæ jej zatwierdzenie. Za rad¹ otocze-
nia W³adys³aw wyrazi³ zgodê na pomoc
krzy¿ack¹, lecz zmieni³ warunki umowy
pozwalaj¹c aby Krzy¿acy zajêli nie ca³y
gród, lecz jego po³owê. Bogusza po powrocie
do Krzy¿aków nie akcentowa³ zmiany uk³a-
du, tylko od razu skierowa³ posi³ki zakonne
do Gdañska. Krzy¿acy, przybyli pod wodz¹
komtura krajowego ziemi che³miñskiej Gun-

tera von Schwarzbur-
ga i za zgod¹ sêdzie-
go Boguszy ulokowali siê w grodowej sie-
dzibie namiestnika, a polska za³oga pozosta³a
w podgrodziu. Miasto Gdañsk szykowa³o
siê do obrony przed po³¹czonymi si³ami
polsko-krzy¿ackimi. W tym celu taktycznie
zniszczono klasztor dominikañski. Tymcza-
sem w grodzie gdañskim pojawi³ siê mistrz
krajowy von Plotzke i widz¹c polsk¹ za³ogê
pozostaj¹c¹ na podgrodziu, stwierdzi³, ¿e
Polacy nie dotrzymali warunków umowy.
Wówczas Bogusza ujawni³, ¿e £okietek
zmieni³ te warunki, jednak Plotzke poczu³
siê oszukany i uwiêzi³ Boguszê, aby wymóc

na nim zgodê na wcze-
�niejsze ustalenia. Dosz³o
do walki polskiej za³ogi
z Krzy¿akami, w wyniku
której kilku rycerzy po obu
stronach ponios³o �mieræ.
Wówczas Krzy¿acy, w ty-
powy dla siebie sposób,
równie¿ Boguszy zagrozili
�mierci¹. Dopiero wobec
takiego zagro¿enia Bogu-
sza zgodzi³ siê na przywró-
cenie wcze�niejszej umowy
i rozkaza³ polskiej za³odze
opuszczenie podgrodzia.
W�ród historyków pojawi-
³y siê domys³y, ¿e Bogusza
przeszed³ wówczas na stro-
nê Krzy¿aków. W ten spo-
sób Krzy¿acy zajêli ca³y

gród gdañski, który mia³ im pos³u¿yæ za
bazê wypadow¹ do zdobycia zajêtego przez
Brandenburczyków miasta. W tym miejscu
pojawi³ siê spór miêdzy historykami o praw-
dziwy charakter rzezi gdañskiej. Niestety
szczup³o�æ tego artyku³u nie pozwala mi
szerzej go tu przedstawiæ. Tak czy inaczej,
Krzy¿acy nadal pozostali sojusznikami, ale
stracili ju¿ zaufanie do £okietka i Boguszy,
podobnie jak i za³oga polska straci³a z³u-
dzenia co do przyjaznych zamiarów Krzy-
¿aków. W takich okoliczno�ciach Krzy¿acy
zajêli siê przygotowaniami do zdobycia
miasta. W tym miejscu wypada zauwa¿yæ,
¿e fatalnych sojuszników sobie wybrali-
�my. Czy byli lepsi w pobli¿u? Mo¿e ju¿
wtedy nale¿a³o postawiæ na bli¿szych nam
choæ wówczas jeszcze pogañskich Litwi-
nów?

Termin zdobycia miasta i rzezi gdañskiej
ustala siê na czas od godzin popo³udnio-
wych 12 listopada, a¿ do pó�nych godzin

Fragment tzw. screenshotu z gry �Medieval Total War � Kingdoms�
firmy The Creative Assembly ze strony www.4players.de
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nocnych 13 listopada. Natarcie na miasto
rozpoczê³o siê od zdobywania fortyfikacji
miejskich. Krzy¿acy uderzali w najs³absze
miejsca namierzone ju¿ w czasie wcze�niej-
szych ataków. Po zdobyciu murów i poko-
naniu najwaleczniejszych obroñców, dalsza
walka przerodzi³a siê w rze� bezbronnej
ludno�ci. Krwawa jatka, któr¹ urz¹dzili
Krzy¿acy w Gdañsku niemieckim miesz-
kañcom miasta, by³a u Krzy¿aków na po-
rz¹dku dziennym. Rycerze zakonni od lat
z zami³owaniem uprawiali krwawe rzemio-
s³o, æwiczyli siê na wycinaniu w pieñ po-
gañskiej ludno�ci pruskiej i litewskiej, ina-
czej po prostu nie potrafili zaszczepiaæ
wiary chrze�cijañskiej. Mieszkañcy Gdañ-
ska stali siê równie¿ ofiar¹ powszechnie
panuj¹cych wówczas zwyczajów bezlito-
snego mordowania ludno�ci zdobywanych
miast. Zastanawia natomiast fakt, ¿e Krzy-
¿acy nie mieli ¿adnych zahamowañ wobec,
chyba bliskiej sobie, ludno�ci niemieckiej
i chrze�cijañskiej, któr¹ mordowali bez
wzglêdu na wiek i p³eæ, nawet gdy ludzie ci
szukali schronienia w ko�ciele. Do wymor-
dowania ich wystarczy³ Krzy¿akom fakt, ¿e
byli oni ich �politycznymi przeciwnikami�.
Rzekomo nie by³a to rze�, a jedynie egzeku-
cje wobec rycerzy walcz¹cych z Zakonem
oraz tych mieszkañców, którzy walczyli
wspólnie z rycerzami lub próbowali ich
ukrywaæ i ratowaæ. Krzy¿acy w li�cie do
papie¿a przyznali siê do ukarania �mierci¹
16 rycerzy okre�lanych zbójcami. Tymcza-
sem z innych zeznañ procesowych wynika,
¿e zamordowano co najmniej 55 rycerzy
i �mnóstwo mieszkañców�. Ogólnie szacuje
siê, ¿e w wyniku rzezi gdañskiej Krzy¿acy
w walce pozbawili ¿ycia oko³o 100 rycerzy
i patrycjuszy oraz bestialsko wymordowali
przynajmniej 1000 przedstawicieli bied-

niejszej czê�ci mieszkañców zdobywanego
miasta.

Ju¿ w trakcie rzezi Krzy¿acy przyst¹pili
do metodycznego niszczenia miasta podpa-
laj¹c co siê da³o. Przyczyn zniszczenia mia-
sta upatruje siê w zem�cie za opór miesz-
kañców oraz w konieczno�ci strategicznego
zabezpieczenia zaplecza dla dalszego pod-
boju Pomorza Wschodniego. Ciekawostk¹
jest fakt, ¿e do zburzenia miasta bezwiednie
przyznali siê sami Krzy¿acy ju¿ w 1310 r.
w relacji prokuratora krzy¿ackiego. Dokoñ-
czyli oni te¿ dzie³a zniszczenia klasztoru
dominikañskiego. W czasie rzezi gdañskiej
sp³on¹³ te¿ ratusz przy ulicy So³eckiej (pd.
czê�æ dzisiejszej ulicy Olejarnia), wraz z ar-
chiwalnymi dokumentami, co by³o niew¹t-
pliwie strat¹ nie do powetowania.

Istotnym problemem pozostaje wskazanie
obszaru miasta, które pad³o ofiar¹ krzy¿ac-
kiej ¿¹dzy mordu i zniszczenia. Do 1911 r.
uwa¿ano, ¿e by³o nim gdañskie Stare Mia-
sto. Wkrótce pojawi³a siê hipoteza, ¿e Lube-
czanie osiedlili siê w bezpo�rednim s¹siedz-
twie portu mot³awskiego, miêdzy Chlebnick¹,
Ratuszem, a Ogarn¹ i to ten obszar zosta³
zniszczony przez Krzy¿aków. Wyniki ba-
dañ archeologicznych Andrzeja Zbierskie-
go z prze³omu lat 60. i 70. zdawa³y siê po-
twierdzaæ tê hipotezê. Najnowsze badania
archeologów warszawskich jednak j¹ wy-
kluczaj¹, przyznaj¹c, ¿e dramatyczne wy-
darzenia nocy z 12/13 listopada 1308 r.
rozegra³y siê na Starym Mie�cie. Przy Ra-
tuszu G³ównomiejskim móg³ powstaæ jedy-
nie kantor lubecki, na kszta³t magazynowo-
rezydencjalnego �pallacium�, z szerokimi
uprawnieniami nadanymi przez W³adys³a-
wa £okietka w 1298 i 1299 r. Wówczas te¿
£okietek awansowa³ ród �wiêców, którzy
mu odp³acili oddaniem w lenno swoich ziem

margrabiom brandenburskim i u³atwieniem
im zajêcia Pomorza Wschodniego. W �wie-
tle tych wydarzeñ rze� na niemieckich
mieszkañcach Gdañska by³a w istocie kar¹
dokonan¹ na wiaro³omnych obywatelach
miasta za ich knowania z Brandenburczyka-
mi i zdradzenie £okietka, w którego imieniu
miasto zajêli Krzy¿acy. Gdyby to £okietek
osobi�cie zaj¹³ miasto uczyni³by to samo,
na co wskazuje wypowied� Boguszy do
Marcina z Trzebcza, ¿e �bêd¹ bronili mia-
sta do koñca, bo inaczej nastêpnego dnia
spad³yby ich g³owy� z rozkazu £okietka.
Ju¿ ksi¹¿ê M�ciwój II w 1271 r. krwawo ze-
m�ci³ siê na zbuntowanym patrycjacie, który
wpu�ci³ Brandenburczyków do Gdañska.
Tak wiêc zajêcia przez Krzy¿aków gdañskie-
go grodu i miasta nie mo¿na by³o odczyty-
waæ jako ich jawnej agresji wobec £okietka.

W ca³ej tej sprawie najbardziej irytuj¹ce s¹
ewidentne b³êdy polityki W³adys³awa £o-
kietka. Zaskakuje równie¿ niemiecki charak-
ter miasta znajduj¹cego siê od trzech stuleci
w obszarze w³adzy dynastii piastowsko-po-
morskiej, w którym urz¹dzili rze� Krzy¿acy.
Rze� Gdañska w tej optyce jawi siê bardziej
jako epizod historii niemieckich bratobójczych
walk, ni¿ jako element polskiej obrony przed
niemieckim �Drang nach Osten�. Jest oczy-
wiste jednak, ¿e Gdañsk znajdowa³ siê wów-
czas w obszarze podleg³ym w³adzy polskie-
go ksiêcia W³adys³awa £okietka i w takim
sensie Krzy¿acy dokonali zaborczej agresji.

W ostatnim czasie spotka³em siê z ró¿-
nymi pomys³ami upamiêtnienia tej okr¹g³ej
choæ raczej ponurej dla Gdañska rocznicy.
Bardziej ni¿ �wiêtowaæ tê rocznicê wypada
¿yczyæ naszemu miastu, aby nigdy wiêcej
nie zdarzy³a siê okazja do podobnych rocznic.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Dowóz wiêkszych ilo�ci
� GRATIS!

GDAÑSK-WRZESZCZ

UL. PARTYZANTÓW 103 A
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Pierwszym w³adc¹ Polski, o którym wie-
my, ¿e odwiedzi³ Gdañsk, by³ Przemys³

Wielkopolski. Zaczê³o siê wszystko od tego,
¿e zarówno gdañski ksi¹¿ê M�ciwój jak i jego
cioteczny bratanek Przemys³ nie mieli nastêp-
ców. W roku 1282 zawarli w Kêpnie uk³ad.
¿e ten, który drugiego prze¿yje, odziedziczy
jego w³o�ci. Chwila taka nadesz³a w 1294 r.
i Przemys³ przyby³ do gdañskiego Zamku na
wyspie w zakolu Mot³awy, ¿eby z r¹k umie-
raj¹cego wuja przej¹æ w³adzê. W nastêpnym
roku 1295 przywróci³ miastu prawo posiada-
nia obwarowañ, a pó�niej � ju¿ jako król �
hojnie obdarowa³ klasztor oliwski. Po jego
tragicznej �mierci rz¹dy obj¹³ W³adys³aw
£okietek i w latach 1298 i 1299 spotykamy
go w Gdañsku. Ciekawe, ¿e wyroki i przywi-
leje wystawia³ nie na Zamku, tylko w ko�ciele
�w. Katarzyny, którego pleban Czes³aw cieszy³
siê jego wzglêdami. Po powrocie z wygnania
�ma³y król� odwiedzi³ Gdañsk jeszcze dwu-
krotnie w 1306 r. Przez ten czas wyros³a tutaj
opozycja, kierowana przez ród �wiêców. Aby
j¹ ukróciæ, król odsun¹³ od stanowisk najpo-
tê¿niejszego z nich Piotra �wiêcê z Nowego.
Gdyby mia³ wiêcej czasu na gdañskie sprawy,

nie dosz³oby do tragedii, ale musia³ wracaæ
do Krakowa, gdzie niemieckie mieszczañstwo
podnosi³o g³owê. Tymczasem �wiêcowie wy-
dali miasto brandenburskim margrabiom. S³a-
ba polska za³oga Zamku wezwa³a na pomoc
Krzy¿aków, którzy przepêdzili Brandenbur-
czyków, a potem bez skrupu³ów usunêli Pola-
ków z Zamku i opanowali i zniszczyli miasto.
Wymordowali przy tym co najmniej kilkuset
mieszkañców � g³ównie sprzyjaj¹cych Bran-
denburczykom niemieckich mieszczan.

 Nastêpne odwiedziny króla by³y �wiêtem
powrotu miasta do Polski. Entuzjastycznie
witany Kazimierz Jagielloñczyk przyby³
w 1457 r. na ponad miesiêczny pobyt, w cza-
sie którego odebra³ ho³d (9 maja) i nada³
miastu przywileje � wielki (15 maja) i herbo-
wy (25 maja). Rezydowa³ w Ratuszu G³ówne-
go Miasta, bo zamek krzy¿acki gdañszczanie
zburzyli na pocz¹tku wojny. Pobyt u�wiet-
nia³y zabawy, rycerskie gonitwy i turnieje.
Podczas drugiej bytno�ci w mie�cie w 1468 r.
król przewodniczy³ obradom stanów pruskich
w Dworze Artusa. W 1504 r. bawi³ w Gdañsku
Aleksander Jagielloñczyk. Wita³a go niezwy-
k³a procesja panien i niewiast, przyodzia-

nych w bia³e stroje.
Król zamieszka³ w Ra-
tuszu, a królowa Hele-
na go�ci³a w domu pieczêtuj¹cego siê her-
bem Korab burmistrza Zimmermanna przy
D³ugim Targu (obecny nr 17), gdzie 30 maja
wyda³a wielkie przyjêcie. Wizyta Zygmunta
Starego w 1526 r. mia³a na celu st³umienie
zamieszek, zwi¹zanych z reformacj¹. Król
surowo ukara³ przywódców i co wa¿niejsze
zreformowa³ ustrój miasta, dodaj¹c do Rady
i £awy tzw. Trzeci Ordynek � reprezentacjê
pospólstwa (tzn. kupców i cechów rzemie�l-
niczych). Tak¿e i on rezydowa³ w Ratuszu.
W 1552 r. zjecha³ do Gdañska Zygmunt Au-
gust z dwutysiêcznym orszakiem. Burmistrz
Jan Stutte wyjecha³ w trzysta koni naprzeciw
królowi, a trzy tysi¹ce rzemie�lników ustawi-
³o siê w szyku bitewnym i odda³o mu po-
k³on. Na przyjazd króla przebudowano fasadê
Dworu Artusa. Monarcha zamieszka³ u bur-
mistrza Jana Werdena przy D³ugim Targu 11.
Wizytê u�wietni³y liczne atrakcje. Zabawom,
turniejom i przedstawieniom nie by³o koñca.
W�ród innych popisywa³ siê akrobata, który
zjecha³ na linie z wie¿y Ratusza. Od Gdañska

WIZYTY KRÓLÓW

Wjazd Kazimierza Jagielloñczyka (fragment fryzu £. Ewerta w Dworze Artusa)

A P T E K A

Tel. (058) 345-27-62

Tutaj kupisz
tanio

wszystkie leki!

�Nad Strzy¿¹�

WIZYTY KRÓLÓW



11

Nr 11/2008

zacz¹³ rz¹dy w Polsce w 1587 r. Zygmunt III.
Bawi³ tu znowu w latach 1593, 1594 i w na-
stêpnych � w sumie 7 razy. A oto jakie przy-
jêcie zgotowa³o mu miasto w 1598 r. Król
nadjecha³ wieczorem ze Starych Szkotów.
Powita³y go t³umy ludzi na ulicach przybra-
nych kwiatami i zieleni¹. Pochód przeszed³
przez Bramê Wy¿ynn¹ i ulicê D³ug¹ a¿ do
D³ugiego Targu, gdzie w po³¹czonych ka-
mieniczkach nr 39-41 przygotowano kwaterê.
Przed domami zbudowano ³uk triumfalny.
Pobyt króla u�wietni³y tañce ró¿nych cechów,
pokazy fechtunku, fajerwerki, wycieczki do
Wis³ouj�cia, turnieje wodne i wystêpy akro-
batów. By³y i takie �atrakcje� jak podrzuca-
nie m³odzieñca i kobiety na p³achcie, walka
byka z nied�wiedziem i wspinaczka na na-
mydlony s³up.

W roku 1623 r. król zatrzyma³ siê w do-
mach przy D³ugim Targu 1-4. Mimo ¿e na
oficjaln¹ rezydencjê miasto przeznaczy³o pa-
³acow¹ Zielon¹ Bram¹, królowie wybierali
odt¹d na kwaterê te w³a�nie kamieniczki �
na przeciwko Dworu Artusa. Zygmunt III
zamieszka³ w nich jeszcze dwa razy (w la-
tach 1626 i 1627). Po trzy razy go�cili tu
W³adys³aw IV (1634, 1635 i 1636), Jan
Kazimierz (1651, 1656/1657 i 1659/60),
Stanis³aw Leszczyñski (1705, 1708 i 1734)
i August II (1698, 1710 i 1716), po jednym
razie Maria Kazimiera (1676) i Jan III So-
bieski (1677/78). W Zielonej Bramie zamiesz-
ka³a tylko ¿ona W³adys³awa IV Ludwika
Maria, której zgotowano tak �wietne przyjê-
cie jak nikomu przedtem. Orszak królowej
wje¿d¿a³ do miasta w mro�ny dzieñ lutowy
1646 r. przez osiem godzin! Sprowadzona
z Warszawy s³awna opera królewska da³a 8
przedstawieñ w Szkole Fechtunku, przekszta³-
conej w teatr na trzy tysi¹ce miejsc. To w³a-
�nie on mia³ byæ zrekonstruowany, z czego
niestety zrezygnowano na rzecz ca³kowicie
nowego projektu, nies³usznie nazywanego
�Teatrem El¿bietañskim�, odleg³ego od pier-
wowzoru. Szczególny zachwyt wzbudzi³y
wówczas popisy ku�nierzy: Poprzedzeni przez
doboszów, piszczków i trêbaczy weszli na
podium tancerze: 4 mistrzów z nagimi szpa-

Taniec ku�nierzy

Bia³y Orze³ z Cio³kiem Poniatowskich na Bramie Wy¿ynnej (dzi� zas³oniêty reklam¹)

dami i tarczami, 12 � z d³ugimi kordami bo-
jowymi i 40 ludzi w bia³ych szatach, ka¿dy
z czerwono-bia³¹ obrêcz¹ w d³oniach, na g³o-
wach mieli papierowe korony z zapalonymi
�wiecami, a wokó³ kolan dzwonki. Powitaw-
szy dwór przyst¹pili do pokazu. Z³¹czeni ob-
rêczami w ³añcuch wykonali szereg figur �
ko³a, pó³kola, wê¿e i sk³ony, oraz skoki zhar-
monizowane w ruchami tanecznymi. Taniec
urozmaica³y race i figle weso³ków. Zakoñ-
czono go przed pó³noc¹.

Koszty wizyty Jana Kazimierza w 1651 r.
obejmowa³y m.in. takie nadzwyczajne wy-
datki jak sporz¹dzenie blaszanego ³abêdzia
do przedstawienia na wodzie, odszkodowa-
nie dla królewskich strzelców pobitych przez
stra¿, wynagrodzenie dla trêbaczy, którzy
otr¹bili zaginiêcie charta, i kancelistów, któ-
rzy pisali obwieszczenie. W sumie wizyta
kosztowa³a miasto ponad milion dzisiejszych
z³otych. Z kolei w 1677 r. przyby³ na 7 miesiê-
cy Jan Sobieski. W pierwszym domu przy

D³ugim Targu (nr 1) pomieszczono króla
i królow¹, sieñ nr 2 s³u¿y³a za salê tronow¹,
pod nr 3 odbywa³y siê s¹dy, a pod 4 miesz-
kali lekarze Marii Kazimiery. Tutaj urodzi³
siê królewicz Aleksander. Dramatyczna wizy-
ta Stanis³awa Leszczyñskiego w 1734 r. ob-
fitowa³a w dowody wierno�ci miasta. W cza-
sie rosyjskiego oblê¿enia król przeniós³ siê
na D³ugie Ogrody. Wcze�niej, w 1716 r., gdy
August II cieszy³ siê komfortem �saskich�
kamieniczek przy D³ugim Targu, car Piotr
Wielki musia³ siê tu³aæ po podmiejskich go-
spodach. Nieszczê�liwy Stanis³aw August
jako król w Gdañsku nie by³, ale cieszy³ siê
tu wielk¹ sympati¹. Jak¿eby mog³o byæ ina-
czej, skoro siê tu wychowywa³. Jako ch³opiec
pobiera³ tu wraz z braæmi nauki pod okiem
wybitnego gdañskiego historyka Gotfryda
Lengnicha. Gdy w roku 1771 do miasta do-
tar³a wie�æ, ¿e mu siê uda³o uratowaæ z r¹k
zamachowców, cudowny zespó³ dzwonów
ko�cio³a �w. Katarzyny odegra³ z wie¿y uro-
czyste Te Deum Laudamus.

Pami¹tk¹ wizyt królów s¹ gdañskie bu-
dowle: Ratusz G³ównego Miasta, z pos¹giem
królewskim na szczycie wie¿y, dwukrotnie
przy takich okazjach przebudowywana fasa-
da Dworu Artusa z medalionami w portalu,
Zielona Brama, domy królewskie po obu stro-
nach D³ugiego Targu, pos¹gi królów w Dwo-
rze Artusa i na szczycie ratuszowej wie¿y,
herby Wazów, Sobieskich i Poniatowskich we
wnêtrzach i na budynkach (najwspanialsze �
od lat bezwstydnie zas³aniane reklamami �
na Bramie Wy¿ynnej), liczne portrety i nie-
zliczone dokumenty w Archiwum, na koniec
oficjalna nazwa z czasach przedrozbioro-
wych, któr¹ gdañszczanie siê szczycili � Kró-
lewskie Miasto Gdañsk.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Kaplica Krolewska

D³ugi Targ wieczorem

T³um turystów na D³ugiej

Nie od dzi� wszystkie kraje wiedz¹, ¿e
turystyka jest bardzo wa¿n¹ dziedzin¹

gospodarki. Dobrze zorganizowana mo¿e
dawaæ ca³oroczny sta³y dochód, oraz sta-
nowiæ wa¿n¹ czê�æ gospodarki narodo-
wej. Szczególnie ³atwo jest prowadziæ
tak¹ politykê, je¿eli kraj ma naturalne
walory turystyczne i trzeba tylko poma-
gaæ w ich wykorzystaniu. Im trudniej o te
sprawy w naturze, tym wiêcej
trzeba w³o¿yæ wysi³ku w sprawy
organizacyjne, ¿eby to, co jest
(a bywa czêsto naprawdê nie-
wiele) umiejêtnie dla potrzeb
turystyki zareklamowaæ i dziêki
podniesionemu standardowi us³ug
korzystnie sprzedaæ.

Historia turystyki w Europie
jest tak stara jak wszelkie �re-
dniowieczne idee pielgrzymko-
we, jakie by³y jej pierwowzorem.
Prawdziwa turystyka zaczyna
siê w³a�ciwie po 1841 r. kiedy
Thomas Cook wyprowadza lon-
dyñsk¹ m³odzie¿ za miasto dla
poznania w³asnej okolicy i w³a-
snego kraju. Zak³ada te¿ w tym
celu w³asne biuro turystyczne i szybko
znajduje na�ladowców. Okazuje siê, ¿e
z takiej dzia³alno�ci us³ugowej mo¿na
nie�le ¿yæ. Zaczyna siê zwiedzanie i po-
znawanie s¹siednich i coraz dalszych kra-
jów.

Polacy te¿ nie zostaj¹ zbyt w tyle,
mimo ¿e jeste�my pod zaborami. Za pre-
kursora polskiej turystyki mo¿na uwa¿aæ

Co nam daje TURYSTYKA
Towarzystwo Tatrzañskie za³o¿one przez
dr Tytusa Cha³ubiñskiego, ks. Józefa Sto-
larczyka i Józefa Szalaja. Najprawdziw-
sze has³o turystyczne aktualnie do dzi-
siaj brzmi¹ce � �przez umi³owanie kraju
poznaj swój kraj�, wymy�li³o powsta³e
w 1906 r. w Warszawie Polskie Towarzy-
stwo Krajoznawcze. Nieoficjalnym ukry-
tym celem PTK by³a integracja spo³e-

czeñstwa polskiego ze wszystkich zabo-
rów. Na dzia³alno�æ oficjaln¹ ¿aden zabor-
ca by siê przecie¿ nie zgodzi³.

Nasz kraj s³ynie z wielu walorów tury-
stycznych w Europie: historycznych, przy-
rodniczych, folklorystycznych. Wykorzy-
stujemy je ró¿nie, ale nie zawsze z sensem.
Czy nie mo¿na, jak np. w Anglii, gdzie
m³odzie¿ do Muzeum Narodowego ma
wstêp bezp³atny, a w Muzeum Techniki
pokazuje siê jej równie¿ bezp³atnie cieka-
we lekcje fizyki, robi publiczne do�wiad-
czenia. Jednym s³owem uczy siê m³odych
ludzi zainteresowania, poznania i umi³o-
wania swojego kraju. Jak¿e inaczej jest
u nas. Niestety pieni¹dz przes³oni³ wszyst-
ko. Nikt z m³odzie¿y nie wejdzie za dar-
mo do skromnej przecie¿ Izby Pamiêci na
Westerplatte. Sporo, jak na m³ode kiesze-
nie trzeba p³aciæ za wstêp do Muzeum
Narodowego (któremu zawsze brakuje
pieniêdzy), do Dworu Artusa, do Ratusza
Gdañskiego. Przecie¿ w³a�nie tam mo¿na
poznaæ dok³adniej kulturê narodow¹, za-
bytki i �ród³a naszego pochodzenia, budo-
waæ tak rzadki w obecnych czasach pa-
triotyzm. Has³o � �cudze chwalicie, swego
nie znacie� nie powinno nas dotyczyæ.

Odrêbna sprawa to wycieczki organi-
zowane przez niektóre firmy. Przybywaj¹

czêsto z odleg³ych miast. Natychmiast
wprost z autokaru przebiegaj¹ k³usem
przez Gdañsk, najczê�ciej przez ul. D³ug¹
i D³ugi Targ. Czy taka organizacja tury-
styki ma jakikolwiek sens? Gdañsk ma
przecie¿ bardzo du¿o do zaoferowania tu-
rystom. Mamy morze, ¯u³awy, Szwajca-
riê Kaszubsk¹, ciekawe obiekty zabytko-
we. Miasto le¿y na szlaku do Malborka

i jezior mazurskich. Turysta po-
winien tutaj spotkaæ siê z dosko-
na³¹ i racjonaln¹ obs³ug¹, ¿eby
by³ w pe³ni zadowolony ze zwie-
dzania.

Potrzebna jest tak¿e odpo-
wiednia promocja miasta w pra-
sie, radiu i telewizji, szczególnie
w sezonie turystycznym. Z tym
nie do koñca jest dobrze. To
dziêki mediom w roku s³ynnej
gdañskiej powodzi, ruch tury-
styczny w mie�cie spad³ do mi-
nimum, tak wszystkich przestra-
szono.

Najpiêkniejszy zespó³ zabyt-
ków �Droga Królewska� od daw-
na ju¿ wymaga remontu i powoli

traci dawn¹ �wietno�æ. Zagêszczaj¹cy siê
na ulicy handel odbiera stopniowo temu
miejscu jego zabytkowy charakter. A spo-
dziewamy siê przecie¿ w 2012 r. szcze-
gólnego najazdu turystycznego. Oby nie
by³o za pó�no z przygotowaniem siê do
tej najprawdziwszej turystyki.

 TADEUSZ M£YNIK
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W ostatnim dniu wrze�nia 2008 r.
mia³o miejsce trzynaste ju¿ spot-

kanie cz³onków i sympatyków Trójmiej-
skiego Klubu Kociewiaków. Tradycyjnie
odby³o siê ono w �Turbocie�, restauracji
bêd¹cej równie¿ miejscem spotkañ gdañ-
skich literatów, a ukrytej przed wielko-
miejskim zgie³kiem, w podziemiach Ratu-
sza Staromiejskiego przy ulicy Korzennej
33/35 w Gdañsku. W�ród kompletu go�ci
spotkaæ mo¿na by³o: Senatora Andrzeja
Grzyba, który przed rokiem powo³a³ na
terenie Senatu RP, Parlamentarny Zespó³

Kociewski, nestora trójmiejskich Kocie-
wiaków prof. dr h.c. Stefana Raszejê, prof.
Zofiê Janukowicz-Pob³ock¹, poetê kaszub-
skiego Henryka Musê, dr filozofii Marka
Fotê, pisarza Krzysztofa Kowalkowskie-
go, prezes Stowarzyszenia �Stara Oliwa�
Danutê Poczman i innych przedstawicieli
�wiata nauki i kultury.

��miertelni kochankowie�
w Turbocie

Program spotkania, w g³ów-
nej mierze dziêki inicjatywie
pani sêdzi Kamili Thiel-Ornas,
po�wiêcony by³ pamiêci poetki
kociewskiej, Ma³gorzaty Hillar.
Jej sylwetkê przybli¿y³a zebra-
nym Alicja Samulewska, zara-
zem kierownik m³odzie¿owego
zespo³u recytatorów z Gniewa.
Dwie z jej podopiecznych: Ju-
styna Chudyka i Patrycja Hillar,
ze swad¹, piêkn¹ dykcj¹ inter-
pretowa³y szereg wierszy wy¿ej

wymienionej autorki.
Nastêpnie ostatnio wy-
dane pozycje ksi¹¿-
kowo-albumowe jak: Utwory
zebrane M. Hillar, Najstarsze
ko�cio³y Kociewia i Krajobrazy
Kociewia z tekstem i fotogra-
fiami m.in. Jerzego Szukalskie-
go, zaprezentowa³ prezes In-
stytutu Kociewskiego, Wies³aw
Warcha³. Z kolei Irena Brucka
zapozna³a zebranych z frag-
mentami poetyckiej twórczo-
�ci �p. Zygmunta Bukowskiego,
a Patrycja Hamerska omówi³a
kolorystykê strojów
regionu kociewskie-
go. Promocja tomiku

poetyckiego pt. ��miertelni ko-
chankowie� m³odego tczewskie-
go poety Artura Wirkusa zwieñ-
czy³a to zdominowane poezj¹
spotkanie. O pomorskich olim-
pijczykach, z³otych medalistach
z Pekinu, barwnie poinformo-
wa³ redaktor Miros³aw Begger.

Rozweselaj¹c¹ po-
int¹ by³o przeczyta-
nie przez Ró¿ê Jancê-
-Brzozowsk¹ apelu
z roku 1943, w³adz
okupacyjnych, by³ych Prus Za-
chodnich, do których nale¿a³o
Kociewie, o obywatelskim obo-
wi¹zku spoczywaj¹cym na nie-
wcielonych do wojska mê¿czy-
znach, by ci zap³adniali poza
swoimi �lubnymi ma³¿onkami,
przydzielone im przez w³adze
miejscowe mê¿atki i dziewczêta
celem zapewnienia trwa³ego
wzrostu populacji niemieckiej
na okupowanych przez hitle-

Dwaj lekarze o rodowodzie kociewskim. Od lewej prof.
dr h.c. Stefan Raszeja i Hubert Pob³ocki � prezes TKK

Od lewej prof. Stefan Raszeja, Patrycja Hillar, Justyna
Chudyka, Artur Wirkus

Od lewej: prezes Stowarzyszenia �Stara Oliwa� Danuta
Poczman i Andrzej Grzyb, senator RP

Od lewej: Patrycja Hamerska i Irena Brucka

rowców ziemiach Kociewia i Kaszub. To
temat na odrêbn¹ publikacjê.

Prowadz¹cy spotkanie, ni¿ej podpisa-
ny, dziêkuje w³a�cicielom Cukierni �EL�
we Wrzeszczu z ulicy S³owackiego 53,
Eugeniuszowi i Lucjanowi Lipiñskim za
oferowane do degustacji wypieki.

Jak zwykle, tak i tym razem, dziêki
Urszuli Wierycho, dyrektor sekcji wy-
dawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie, stoisko z archiwalnymi i naj-
nowszymi wydawnictwami, reprezento-

wane przez Wandê Ko³uck¹, cieszy³o siê
wielkim powodzeniem. Feralna trzynast-
ka zaci¹¿y³a na Irenie Opali maj¹cej eks-
ponowaæ swoje rêkodzie³a, gdy¿ w dro-
dze z Tczewa do Gdañska jej samochód
uleg³ awarii i nie dojecha³a do celu pod-
ró¿y.

HUBERT POB£OCKI

PREZES TKK
FOT.  ALICJA FIJA£KOWSKA
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NASZA STOCZNIA (31)
Wczoraj i Dzi� Stoczni GdañskiejWczoraj i Dzi� Stoczni Gdañskiej
Syndyk oskar¿ony � Spór zbiorowy

� Strajk ostrzegawczy

Dwie smutne rocznice w historii Stoczni
Gdañskiej obchodzili�my w roku 2001.

Up³ynê³y cztery lata od postawienia jej w stan
upad³o�ci i dwa od niefortunnej, dotychczas
nie uprawomocnionej sprzeda¿y. Warto nad-
mieniæ, ¿e pierwsza decyzja by³a kontynuacj¹
polityki ,,lewicy�, przy udziale wszystkich jej
premierów, pocz¹wszy od premiera Rakow-
skiego. Natomiast zagadkowa, pe³na nieja-
sno�ci sprzeda¿ mia³a miejsce ju¿ za rz¹dów
solidarno�ciowej �prawicy�, Unii Wolno�ci
i AWS z premierem Jerzym Buzkiem i prze-
wodnicz¹cym Marianem Krzaklewskim na
czele, którzy obiecywali broniæ interesów
stoczni i jej za³ogi. Nic wiêc dziwnego, ¿e zde-
cydowana wiêkszo�æ pracowników zak³adu
w dalszym ci¹gu wierzy, ¿e Stocznia Gdañska
wróci do swoich historycznych korzeni i jak
przed laty bêdzie odgrywa³a g³ówn¹ rolê w pol-
skim przemy�le okrêtowym.

Optymizm ten podtrzymuje tocz¹ce siê do-
chodzenie prokuratorskie, dotycz¹ce: niepra-
wid³owo�ci w umowach zawieranych przez
syndyka, nadu¿ywania uprawnieñ, a tak¿e
niedope³nienia obowi¹zków wobec zak³adu
znajduj¹cego siê w stanie upad³o�ci, oraz
sprzedania go poni¿ej jego warto�ci wraz �z
kontami bankowymi, na których znajdowa³o
siê kilkadziesi¹t milionów z³otych. Taki spo-
sób postêpowania syndyka wyrz¹dzi³ upad³ej
Stoczni Gdañskiej SA, szkodê maj¹tkow¹
wielkich rozmiarów, powoduj¹c ponad sto mi-
lionów z³otych strat w trakcie jej sprzeda¿y.
Prokuratorzy zakwestionowali równie¿ sam¹
umowê sprzeda¿y stoczni, uznaj¹c, ¿e syndy-
kowi nie wolno by³o oddaæ Trójmiejskiej
Korporacji Stoczniowej, ponad 70 hektarów
gruntu uznawanego wcze�niej za zbêdny do
dzia³alno�ci produkcyjnej stoczni, usytuowa-
nej obecnie na Wyspie Ostrów, uwa¿aj¹c, ¿e
ten warto�ciowy i atrakcyjny teren powinien
byæ sprzedany osobno.

W opisywanym okresie, gdy sytuacja Stocz-
ni Gdañskiej Grupa Stoczni Gdynia SA by³a

ci¹gle niejasna, wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Miêdzyzak³adowej NSZZ ,,Solidarno�æ� Stocz-
ni Gdañskiej Jerzy Borowczak, obejmuje wol-
ny mandat poselski w AWS i zostaje pos³em
na Sejm RP. I w³a�nie na niego spad³y zadania
wyja�nienia wielu stoczniowych problemów.
Do najwa¿niejszych nale¿a³y zagmatwane spra-

wy w³asno�ci i sprzeda¿y opuszczo-
nych przez stoczniê terenów, oraz
tego na jakie cele bêd¹ przeznacza-
ne, uzyskane z tych transakcji pie-
ni¹dze, jak równie¿ rozwi¹zanie
kwestii zado�æuczynienia pracow-
nikom, którzy stracili akcje w zwi¹z-
ku z upad³o�ci¹ Stoczni Gdañskiej.
Wyja�nienia wymaga tak¿e dlacze-
go zlekcewa¿ono projekt Macieja
P³a¿yñskiego, który ju¿ w trudnym
dla stoczni roku 1995, proponowa³
niemal identyczne rozwi¹zania, jak
te realizowane w chwili obecnej,
przez aktualnego w³a�ciciela. Jedy-

nym, ale bardzo wa¿nym punktem programu
P³a¿yñskiego, a pominiêtym przez prezesa
Szlantê, by³a sprawa przeznaczenia wszyst-
kich funduszy osi¹gniêtych ze sprzeda¿y po-
stoczniowych terenów, na modernizacjê i uno-
wocze�nienia Nowej Stoczni Gdañskiej.

Aktualnie sprzeda¿¹ i zagospodarowaniem
tych terenów i nieruchomo�ci zajmuje siê
spó³ka Synergia 99, któr¹ z kolei zaintereso-
wana jest prokuratura, badaj¹ca m.in. w jaki
sposób wesz³a ona w posiadanie praw w³asno-
�ci ww. gruntów. Czytaj¹c powy¿sze wspo-
mnienia, nie trudno siê domy�leæ aktualnej
sytuacji stoczni i samopoczucia jej za³ogi,
boj¹cej siê o przysz³o�æ macierzystego zak³a-
du pracy i o swój byt. Tym bardziej, ¿e zbyt
czêsto dochodzi³o do nieprzestrzegania przez
Zarz¹d Stoczni zawartych wcze�niej porozu-
mieñ i Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
Pracowników Stoczni Gdañskiej Grupa Stoczni
Gdynia SA. W niepamiêæ posz³y zapewnienia
o inwestycjach i rozwoju stoczni, a szczególnie
o budowie nowego doku, natomiast w sposób
widoczny trwa wysprzeda¿ stoczniowego ma-

j¹tku i powolna realizacja zapowia-
danych masowych zwolnieñ oko³o
500 pracowników.

Nic dziwnego, ¿e ju¿ w pierw-
szych dniach kwietnia NSZZ �So-
lidarno�æ� i Zwi¹zek Zawodowy
Pracowników Stoczni Gdañskiej
wesz³y w spór zbiorowy z Zarz¹-
dem Stoczni Gdañskiej GSG SA.
Obojêtno�æ w³a�cicieli i w³adz stocz-
ni na zg³aszane przez zwi¹zkow-
ców uwagi, spowodowa³y og³osze-
nie strajku ostrzegawczego na 14

sierpnia, a wiêc w miesi¹cu obchodów 21
rocznicy, historycznych wydarzeñ sierpnio-
wych. W swoich postulatach zwi¹zki zawodo-
we domaga³y siê likwidacji Stoczni Gdañskiej
Grupa Stoczni Gdynia SA, oraz zaprzestania:
� ³amania praw pracowniczych,
� zwolnieñ pracowników oraz zastêpowania

ich spó³kami,
� powo³ywania spó³ek na terenie �C�,
� ³amania prawa Grupowej Organizacji Pracy

i wprowadzenia takiego systemu p³ac, który
nie bêdzie zani¿a³ wynagrodzenia pracowni-
ków.
Dodajmy, ¿e w opisywanym roku stocznia

zbudowa³a 5 statków. By³y nimi seryjne ma-
sowce typu 8203 i kontenerowiec typu 6684.

Mo¿na sobie wyobraziæ samopoczucie za³o-
gi stoczni, gdy z koñcem roku, ró¿nego rodzaju
media donios³y, ¿e z pocz¹tkiem przysz³ego
roku poznamy szczegó³y zagospodarowania te-
renów nale¿¹cych niegdy� do Stoczni Gdañskiej.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

Przed Pomnikiem Poleglych Stoczniowców

Statek na wyposa¿eniu

Wodowanie kolejnego masowca
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Usytuowane w samym sercu G³ówne-
go Miasta, przy ulicy D³ugiej, Rosyj-

skie Centrum Nauki i Kultury w Gdañsku
rozbrzmiewa muzyk¹ i pie�ni¹ w wyko-
naniu zespo³ów artystycznych, przyby³ych
z kraju naszych wschodnich s¹siadów.

Tegoroczne jesienne imprezy zapocz¹t-
kowa³ zespó³ muzyki instrumentalno-
-folklorystycznej ,,Sadko� z Uljanowska,
wystêpuj¹cy pod kierownictwem, a równo-
cze�nie aran¿era i czynnego cz³onka ze-
spo³u �wietlany Kraszennikowej. W reper-
tuarze zespo³u przyby³ego z dalekiej
Syberii znalaz³a siê muzyka klasyczna,
estradowa i ludowa, dzie³a kompozyto-
rów rosyjskich. Muzyka wykonywana na
tradycyjnych rosyjskich in-
strumentach ludowych ta-
kich jak, ba³a³ajka, domra,
bajan oraz miêdzynarodo-
wym, najwiêkszym instru-
mencie smyczkowym kon-
trabasie. Jej wykonawcy to
soli�ci Uljanowskiej Filhar-
monii Iwan Krajnik, Swie-
t³ana Krajnik, Aleksander
Nowokszenow, Siergiej Sa-
fronow. Solistk¹ zespo³u jest
Julia Korsakowa. O tym, ¿e
wystêp w wykonaniu zespo³u
nale¿a³ do udanych, �wiadczy
�piewanie na bis oraz wype³-
niona sala koncertowa i jej
widzowie ,,pomagaj¹cy� zespo³owi i soli-
stce nuciæ i �piewaæ popularne w Polsce
piosenki i melodie choæby takie jak �Po-
¿egnanie z Ojczyzn¹� Ogiñskiego, �Ka-
linka� lub �Podmoskiewskie wieczory�.

Kolejnym go�ciem naszego grodu by³
zespó³ wokalny ,,Legenda� z s¹siedniego

Jesienne spotkania
z muzyk¹, piosenk¹ rosyjsk¹

i literatur¹ S³owian
Kaliningradu, dzia³aj¹cy od 2004 roku,
pod artystycznym kierownictwem zas³u-
¿onego pedagoga i dyrygenta Idy Piskun.
Ten wokalny zespó³ solistek to Walerija
Goriajnowa, Janina Jegorowa, Elena Bor-
domydowa, Nadie¿da Jeriemina. Zespó³
ten, oprócz urody oraz �wietnego i boga-
tego repertuaru, wyró¿nia³ siê tym, ¿e
ka¿da z pañ �piewa³a g³osem innej barwy,
oryginalnie brzmi¹cym. W ich repertu-
arze znajduj¹ siê popularne piosenki ludo-
we s³owiañskie i niemieckie, a do tego
�piewane w jêzykach narodowych tych
pañstwo powoduje, ¿e widzowie �piewaj¹
razem z artystami i tak by³o równie¿ na
wymienionym koncercie. Dodaæ nale¿y,

¿e �Legenda� ze swoimi koncertami od-
wiedzi³a ju¿ wiele miast litewskich, nie-
mieckich oraz polskich i, byæ mo¿e, kie-
dy� zawita do Szwecji, bo ze swojej
dzia³alno�ci artystycznej dobrze znana
jest w Konsulatach tych nadba³tyckich
pañstw w Kaliningradzie.

Pisz¹c o imprezach
artystycznych w RCNiK
w Gdañsku, nie sposób
pomin¹æ wyk³adów, od-
czytów, wystaw i spot-
kañ w klubach filmo-
wym i podró¿niczym,
czy na pokazach intere-
suj¹cych filmów. War-
to by³o spotkaæ siê
z prof. dr hab. Fran-
ciszkiem Apanowiczem
z Uniwersytetu Gdañ-
skiego i wys³uchaæ

wyk³adu na temat �Przestrzeñ Rosji �
ideologiczna i mitologiczna percepcja�,

a tak¿e uczestniczyæ w kon-
cercie w wykonaniu kompo-
zytora, poety i piosenkarza
Leonida Wolodko, przedsta-
wiaj¹cego utwory bardów ro-
syjskich i w³asne. Niemniej
ciekawe by³y te¿ spotkania
z autorami pt. ,,�wiat s³o-
wian: przesz³o�æ, tera�niej-
szo�æ, przysz³o�æ�.

Swoimi do�wiadczeniami
i twórczo�ci¹ podzielili siê
ze s³uchaczami arty�ci � ilu-
stratorzy Natalia Salijenko
i Jewgienij Podko³zin oraz
pisarz Jurij Niecziporenko.
Dodaæ nale¿y, ¿e wszystkie

imprezy w RCNiK s¹ bezp³atne, a zapra-
szaj¹ na nie za po�rednictwem miesiêczni-
ka ,,Nasz Gdañsk�� dyrektor: Elena Szy³o-
wa oraz Karina Makarewicz, Nadie¿da
Ow³asiuk i Swiet³ana Kalitenko.Warto siê
tymi koncertami i wyk³adami bli¿ej zain-
teresowaæ z uwagi na ich wysoki poziom
oraz rzeczywiste zbli¿enie obydwu na-
szych narodów, nie przez niezrozumia³¹
czêsto politykê, a przez prawdziw¹ kultu-
rê i twórczo�æ artystyczn¹, jaka przema-
wia przecie¿ najbardziej.

Dzia³alno�æ Rosyjskiego Centrum Nauki
i Kultury w Gdañsku jest wk³adem do ca-
³okszta³tu wspó³pracy obu krajów, umo¿li-
wia poznanie dorobku kulturalnego i na-
ukowego, zarówno Rosjan jak i Polaków.

 MIECZYS£AW WASIEWICZ

Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury
w Gdañsku

Zespó³ muzyki instrumentalno-folklorystycznej ,,Sadko� z Uljanowska

Zespó³ wokalny ,,Legenda� z Kaliningradu

J
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Lech Wa³êsa podczas
strajku 26.08.1980 r.

Alicja Boniuszko i Andrzej Bujak �
koncert w Hali Oliwia 15.03.1975 r.

Fidel Castro w Gdañsku � 9.06.1972 r.

Helmut Nadolski, Ognisty Kontrabas, 29.09.1982 r.

Stefania Toczyska � koncert w Hali
Olivia 15.03.1975 r.

Ksi¹¿e Filip przed zawodami o Mistrzostwo
Europy 28.08.1975 r.

Zaprzêg na torze w Sopocie � Mistrzostwa Europy
28.08.1975 r.

Anna Walentynowicz
� rok 1980

Nasze GDAÑSKIE
wspomnienia

Dawnych wspomnieñ czar
z fotograficznej kroniki
Leonarda SZMAGLIKA
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Do�æ czêsto, zw³aszcza latem pisali-
�my o tym uroczym podko�cierskim

miejscu znanym dobrze m³odzie¿y Trój-
miasta z ró¿nego typu obozów i kolonii.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10
br., w roku 80-lecia powstania O�rodka,

Dzieñ Edukacji Narodowej przyniós³
jeszcze jeden prezent � wmurowanie ka-
mienia wêgielnego pod budynek piêknego
hotelu. Aktu wmurowania dokona³ Starosta
Ko�cierski pan Wies³aw Bary³a w asy�cie
dyrektora O�rodka mgr Marka Wo³oszyka
i wicedyrektora Zygmunta Gliñskiego, oraz
Przewodnicz¹cego Rady Powiatowej Po-
wiatu Ko�cierskiego pana Zbigniewa Kuc-
kiego. Jak s³usznie podkre�li³ Pan Starosta
w swoim przemówieniu jest to pierwszy
od 36 lat nowy murowany obiekt budo-
wany w Garczynie.

Widaæ, ¿e w³adze powiatowe zaczynaj¹
doceniaæ nie tylko historyczno-patriotycz-
n¹ rolê Garczyna, ale i jego aktualne oraz
dalsze rzeczywiste mo¿liwo�ci. Postano-
wi³y zainwestowaæ w O�rodek, zw³aszcza,
¿e równie dynamicznie rozwija siê tam
baza ¿eglarska. Przypuszczalnie nied³ugo
doczekamy siê tam doskona³ej ca³orocz-
nej bazy sportowej, z której wiele skorzy-
staj¹ tak¿e szko³y i m³odzie¿ Trójmiasta.

ANTONI PERZYNA

DZIEÑ EDUKACJI W GARCZYNIE

Kamienna skrytka z herbem Koscierzyny

Starosta W. Bary³a i dyr M. Wo³oszyk

Wrêczenie nagrody dyr. PCM Markowi
Wo³oszykowi

Starosta p. Wies³aw Bary³a wk³ada akt
erekcyjny do skrytki

Wk³adanie aktu erekcyjnego do metalowego
opakowania

Przewodnicz¹cy Powiatowej Rady i dyr
PCM obmurowuj¹ skrytkê

Dyrektorzy PCM, M. Wo³oszyk i Z. Gliñski

odby³o siê tam uroczyste spotkanie, pod-
czas którego Starosta Powiatu Ko�cier-
skiego pan Wies³aw Bary³a nagrodzi³ za-
s³u¿onych pedagogów oraz kierownictwo
Powiatowego Centrum M³odzie¿y, gdy¿
tak siê ten O�rodek obecnie nazywa. Na-
grody Starosty miêdzy innymi otrzymali:
dyrektor PCM mgr Marek Wo³oszyk, wice-
dyrektor PCM mgr Zygmunt Gliñski, dy-
rektor najstarszego w Ko�cierzynie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego nr 1 mgr Jaros³aw
Charszla, dyrektor Powiatowego Zespo³u
Szkó³ nr 1 mgr Jaros³awa £¹cka, dyrektor
DWD w Wygoninie mgr Andrzej Szala.

Wspominali�my w poprzednim nume-
rze naszego miesiêcznika o piêknym pre-
zencie otrzymanym przez PCM w Gar-
czynie w postaci boiska do pi³ki no¿nej
ze sztuczn¹ nawierzchni¹ i kompleksu
boisk do pi³ki rêcznej, koszykówki i siat-
kówki, tak¿e z nawierzchni¹ tartanow¹
w ramach programu �Orlik�. Boiska maj¹
sztuczne o�wietlenie i mog¹ byæ wyko-
rzystywane praktycznie ca³odobowo i na-
wet ca³orocznie.
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Gdañsk w dniach 17�19.10. 2008 r. by³
 gospodarzem Centralnej Inauguracji

Sportowego Roku Akademickiego 2008/2009
oraz uroczystych obchodów przypadaj¹cego
w 2008 roku 100-lecia Akademickiego Zwi¹z-
ku Sportowego. W gdañskim Dworze Artusa

go�cili przedstawiciele w³adz miejskich, wo-
jewódzkich, ponad 200 zwi¹zkowych dele-
gatów z ca³ego kraju i zarz¹d zwi¹zku �wiê-
tuj¹cego wiek swego istnienia. Podczas gali
przedstawiono historiê najstarszego polskie-
go stowarzyszenia sportowego, którego pre-
kursorami równo wiek temu byli studenci
Uniwersytetu Jagielloñskiego. W Wolnym
Mie�cie Gdañsku braæ studencka zapocz¹t-
kowa³a istnienie AZS-u przed 87 laty, co
by³o wówczas bardziej manifestacj¹ polsko-
�ci i ³¹czno�ci z macierz¹, a nie walk¹ o naj-
lepsze wyniki sportowe, na co zwróci³ uwagê
Janusz Rybicki, szef �rodowiskowego AZS
Gdañsk. Otrzyma³ on w imieniu Gdañszczan
okoliczno�ciowy medal dziêkczynny z r¹k
Bogdana Oleszka, przewodnicz¹cego Rady
Miasta Gdañska oraz Paw³a Adamowicza,

Obchody 100-lecia AZS
prezydenta Gdañska, który jako wspó³orga-
nizator i patron imprezy stwierdzi³ m.in., i¿
sport jest symbolem wolno�ci, tolerancji,
przyja�ni, otwarto�ci i szukania tego co nas
³¹czy. Na cze�æ go�ci zebranych w Dworze
Artusa oddano salut z feluki, nawi¹zuj¹c

tym samym do wyda-
rzeñ z XVI wieku, kie-
dy w podobny sposób
wiwatowano na cze�æ
Stefana Batorego, pol-
skiego króla obojga na-
rodów.

Marsza³ek Woje-
wództwa Pomorskiego
Jan Koz³owski uhono-
rowa³ AZS symbolicz-
nym gryfem pomor-
skim w dowód uznania
za rozwój polskiego
sportu.

Podczas uroczystej
akademii uhonorowa-
no Z³otymi Gryfami
AZS dwóch wio�larzy

z klubu AZS Szczecin
� Marka Kolbowicza
i Konrada Wasielew-
skiego � z³otych me-
dalistów olimpijskich
z Pekinu 2008. Wcze-
�niej takie gryfy otrzy-
mali równie¿ pozostali
medali�ci ostatnich let-
nich igrzysk olimpij-
skich, w tym gdañscy
sportowcy � gimnastyk
Leszek Blanik (skok
przez konia) i wio�larz
Adam Korol (czwór-
ka podwójna), którzy
wywalczyli z³ote me-
dale.

Podczas kolej-
nych czê�ci gdañskich uroczysto�ci, któ-
re odbywa³y siê w Akademii Muzycznej,
wrêczono najwa¿niejsze medale zwyciêz-
com rozgrywanych ju¿ po raz 25. Mi-
strzostw Polski Szkó³ Wy¿szych. Trofea
odebrali m.in. przedstawiciele Politechniki
Warszawskiej, uczelni która wygra³a klasy-
fikacjê generaln¹ (2086 pkt.). Wyprze-
dzi³a ona Politechnikê �l¹sk¹ Gliwice
(1970,5 pkt.) i dotychczasowego mistrza
� Uniwersytet Warszawski (1966,5 pkt.),
któremu na os³odê pozosta³ tytu³ najlep-
szej uczelni w typie uniwersytetów.

W punktacji generalnej na 198 sklasy-
fikowanych uczelni Politechnika Gdañ-
ska zajê³a miejsce czwarte (1911,5 pkt.),
a siódme Uniwersytet Gdañski (1707,5 pkt).

Z województwa po-
morskiego kolejne miej-
sca po podsumowaniu
wyników z rozegranych
36 dyscyplin sporto-
wych zajê³y poszczególne uczelnie:
 40. Akademia Wychowania Fizycznego

i Sportu, Gdañsk � 644,5 pkt.
 61. Akademia Medyczna, Gdañsk � 312,5 pkt.
 66. Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej,

Sopot � 259,5 pkt.
 76. Akademia Morska, Gdynia � 218 pkt.
 90. Wy¿sza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa,

Gdañsk � 131 pkt.
114. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia

� 68,5 pkt.
135. Ateneum Szko³a Wy¿sza, Gdañsk �

31,5 pkt.
144. Sopocka Szko³a Wy¿sza � 15 pkt.
148. Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna

� 10 pkt.
149. Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania, Gdañsk

� 10 pkt.
150. Wy¿sza Szko³a Bankowa, Gdañsk �

10 pkt.

Gdañskim wydarzeniom jubileuszowym
towarzyszy³ VI Sejmik Akademickiej Kultu-
ry Fizycznej. Przedstawiciele najsilniejszych
w kraju Klubów Uczelnianych AZS i Stu-
diów Wychowania Fizycznego dyskutowali
w Narodowym Centrum ¯eglarskim w Gór-
kach Zachodnich o przesz³o�ci, tera�niej-
szo�ci i przysz³o�ci akademickiego sportu.

Na zakoñczenie obchodów rozpoczêto
26. cykl akademickich mistrzostw sporto-
wych, które od teraz bêd¹ siê nazywaæ Aka-
demickimi Mistrzostwami Polski. Liczmy
na to, ¿e pomorskie uczelnie odnosiæ w nich
bêdê coraz wiêksze sukcesy.

TEKST I ZDJÊCIA

W£ODZIMIERZ AMERSKI

Podczas jubileuszowych obchodów w Dworze
Artusa w Gdañsku stuletni dorobek AZS doku-
mentowa³a okoliczno�ciowa wystawa

Przed Dworem Artusa w Gdañsku wspólne pami¹tkowe zdjêcie uczest-
ników Centralnej Inauguracji Sportowego Roku Akademickiego
2008/2009 i i uroczysto�ci upamiêtniaj¹cej 100-lecie AZS

Podczas jubileuszowych uroczysto�ci 100-lecia AZS w gdañskiej
Akademii Muzycznej wrêczono medale przedstawicielom zwyciêskich
uczelni rozgrywanych ju¿ po raz 25. Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych

100-lecia


